


RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Henryk Czubała
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph. D., Slezská univerzita v Opavé
dr Marian Mudryj, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. PeadDr. Jaroslav Vencalék, Csc., Prešovská univerzita v Prešove
prof. dr hab. Alois Woldan, Institut für Slawistik Universität Wien
prof. dr hab. Vadym Zadunaiskyi, PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Wyrobiec

SEKRETARZ REDAKCJI
Marcin Witkowski 

KOLEGIUM REDAKCYJNE
dr hab. Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Konrad Meus, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz, Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

REDAKTOR JĘZYKOWY
dr Weronika Girys-Czagowiec

RECENZENCI TOMU
dr Katarzyna Góralczyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Cecylia Kuta, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Alicja Jarkowska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Jan Olaszek, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
o. dr Maciej Sadowski CSsR
o. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Arkadiusz Więch, Uniwersytet Jagielloński
o. dr hab. Marian Zawada OCD

WYDAWCA
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Adres redakcji: 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1, tel. 33 873 81 00
e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl; www.wadoviana.eu

Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity

Tom LIV

Wadowice 2022

ISSN 1505-0181

Nakład: 200 egz.

NA OKŁADCE 
Kapliczka Chrystusa Frasobliwego autorstwa Jędrzeja Wowry

SKŁAD I DRUK
Drukarnia i Wydawnictwo , Jaroszowice 324, 34 -100 Wadowice, tel. 33 873 46 20
e -mail: biuro@grafikon.com.pl, www.grafikon.com.pl

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-KULTURALNY

WADOVIANA NR 25
PISMO WADOWICKIEGO CENTRUM KULTURY



Spis treści

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Zbigniew Babik
Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów  
apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich materiałach  
z pow. wadowickiego. Część II Onimy, nazwy niejasne, wnioski  ............. 7 5

Adam Gliksman
W dużych miastach bibuła w zakładach pracy jest chlebem 
powszednim. U nas może być podobnie – wadowicki „Solidarny” 
w latach 1984-1990  ............................................................................................  30

Paulina Medoń-Jagieła 
Poetessa i Władca Ciemności. Relacja Janiny Brzostowskiej 
z Witkacym na podstawie materiałów źródłowych   ...........................  66

Andrzej Nowakowski 
Wadowickie procesje w Polsce Ludowej (1945-1989)  ............................  84

Mirosław Płonka
Majątek ziemski w Stryszowie w 1786 r.  ...................................................  113

Przemysław Płonka
„Jawornica” czy „Jafornica”? O alternatywnym pochodzeniu  
nazwy oronimu z Beskidu Małego   ...........................................................  133

Michał Siwiec-Cielebon
Drużyna ratownicza i stały punkt sanitarno-odżywczy  
PCK Wadowice. Przyczynek do historii społecznej przygotowań 
obronnych  II RP  .............................................................................................  152

Michał Żmuda
Ikonografia ołtarzy i malowideł ściennych kościoła  
św. Józefa przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach  ..  172

Ź R Ó D Ł A

Michał Jarnot
Wadowice w aktach C.K. Starostwa w Białej – sprawa  
Izydora Daniela z lat 1886-1887  ...............................................................  208



M I S C E L L A N E A

Andrzej Kotowiecki
O. Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław Kluz) OCD  .........  213

Andrzej Kotowiecki
Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy – zarys historii  ............  218

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Wadowiczanin, o. Hipolit Putek (1910-1982). Karmelitański  
misjonarz, który przez prawie 40 lat pracował w Indiach  ................  230

Joanna Pytlowska-Bajak
Chrystusiki Frasobliwe… Kapliczka autorstwa Jędrzeja Wowry 
w zbiorach Muzeum Miejskiego   .................................................................  239

W Y D A R Z E N I A

Karolina Krzeszowska
Działalność Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2022 r.   ............  242

Remigiusz Molenda
Wystawa „Skarby Ziemi”  .................................................................................  250

R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A  K S I Ą Ż E K

Dorota Nosek
Milena Kindziuk, Edmund Wojtyła Brat św. Jana Pawła II, 2022  ........................................  257

Mirosław Płonka
Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości  
(1911-2020). Przyczynek do historii i gminy Stryszów, Rzeszów 2022  ..............................  264

Ks. Tomasz Szurek
Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022   .......  268

Włodzimierz Próchnicki
Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie, Jude?). Sztuka w pięciu obrazach  
z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12  ......................  272

P U B L I K A C J E

oprac. Marcin Witkowski
Publikacje za rok 2000  ..................................................................................  277

oprac. Marcin Witkowski
Publikacje za rok 2022  ..................................................................................  287

Nota o autorach  ............................................................................................  292



5

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Zbigniew Babik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Próba oceny skuteczności 
rozpoznawania etymonów
apelatywnych i antroponimicznych 
w UN-owskich materiałach  
z pow. wadowickiego.
Część II: Onimy, nazwy niejasne, wnioski1

Niniejszy tekst stanowi właściwą część dwuczęściowego opracowania poświę-
conego charakterystyce UN-owskiego nazewnictwa geograficznego powiatu wa-
dowickiego (część pierwszą ogłoszono rok wcześniej2). W pierwszej części podjęto 
próbę wydzielenia leksyki apelatywnej utrwalonej w toponimach powiatu, a zabieg 
ten miał stanowić tło dla właściwej części analizy, polegającej z jednej strony na 
próbie scharakteryzowania antroponimicznych etymonów nazw z punktu widze-
nia ich obecności w podstawowych wykorzystywanych źródłach, a z drugiej stro-
ny – na ukazaniu związku ich geografii z lokalizacją pochodnych nazw. Zgodność 
geografii pochodnych nazw geograficznych z geografią nazwisk traktowano przy 
tym jako podstawową obok formy przesłankę potwierdzającą trafność zestawienia 
etymologicznego (toponimy powstają od określeń ludzi zamieszkujących ten sam 
w przybliżeniu teren)3.

W pierwszej części nie odwoływano się w zasadzie do istniejących czy nowych 
systemów klasyfikacji, uznając to zagadnienie za drugorzędne przy analizie etymo-

1 Autor składa podziękowania panu Piotrowi Malacie, autorowi bloga Chocznia kiedyś (https://chocznia-kiedys.
blogspot.com), za odbyte wiosną 2021 r. konsultacje mailowe oraz przekazane informacje i materiały.

2 Z. Babik, Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich 
materiałach z powiatu wadowickiego. Część I: Wstęp, apelatywy, „Onomastica”, 2021, t. LXV, nr 1, s. 193-216. 
Wspomniany tam apelatyw remiza trafił do toponimii zapewne w notowanym w polszczyźnie i innych języ-
kach znaczeniu ‘śródpolny lasek jako ostoja zwierzyny łownej’, nie (jak podano) *‘ambona myśliwska’. Okrajek 
funkcjonuje także w terminologii naukowej w znaczeniu ‘forma roślinności na pogranicza lasu i pól lub łąk’ 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Okrajek) [dostęp: 1 XII 2022 r.].

3 Osobno potraktowano ojkonimy, które ze względu na znacznie wcześniejsze, zwykle sięgające średniowiecza 
początki wymykają się weryfikacji etymonów prowadzonej taką metodą. Scharakteryzowanie struktury nazw 
wsi i bardziej szczegółowe studia nad kilkoma z nich przeniesiono do innego artykułu, pod innym tytułem.
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nów apelatywnych, wprowadzające zresztą komplikacje w obliczu dwojakiej zazwy-
czaj motywacji nazw wielowyrazowych o strukturze grup atrybutywnych i niektó-
rych złożeń. Również tutaj schodzi ono na dalszy plan, a strukturyzacja materiału 
poddawanego analizie została poprowadzona według kryteriów formalnych. Istnie-
jące systemy klasyfikacji nazw innych niż typowe ojkonimy (mikroojkonimy, nazwy 
terenowe, w tym hydronimy itd.) nie mogą bowiem w pełni zadowalać i wymagają 
modyfikacji, jaka od stosunkowo wysokiego poziomu hierarchii4 powinna oprzeć się 
na klasyfikacji etymonów, czyli tych elementów nazw, które są do nich przypisane 
na trwałe (tożsamość implikuje tutaj współrdzenność; zmianę części rdzennej na 
inną traktujemy jako równoznaczną ze zmianą nazwy). Dotychczasowe podejścia5 
nawiązywały zazwyczaj do systemu Taszyckiego, który na pierwszym etapie dzielił 
nazwy geograficzne na pierwotne określenia ludzi i określenia terenu, jakkolwiek 
również w tej drugiej grupie dominowały formacje, których jedynymi etymonami 
w obliczu elipsy członu określanego dzierżawczych nazw przymiotnikowych po-
zostawały ostatecznie onimiczne określenia ludzi. Podział taki, istotny może dla 
historyków średniowiecza (i od nich zresztą zapożyczony), filozofów czy teorety-
ków onomastyki, sprawdzający się nieźle przy klasyfikowaniu starszych ojkonimów 
polskiego obszaru językowego (choć i tu można było wskazywać wyjątki wahań 
między współrdzennymi postaciami dzierżawczą i patronimiczną lub rodową), nie 
był jednak istotny z punktu widzenia tworzenia i funkcjonowania nazw w nowszych 
czasach. W wielu wypadkach formacje należące do przeciwstawnych klas usytuowa-
nych u samego szczytu tej klasyfikacji współfunkcjonują tu jako używane w różnych 
kontekstach gramatycznych współrdzenne nazwy tych samych obiektów (dobrze 
zaświadczone w nazewnictwie powiatu współistnienie dzierżawczej postaci mia-
nownika i rodzinnej przypadków lokalnych, w tym dopełniacza, np. Žyckovo, ale do  
Žyc ik). Umieszczenie takich wypadków we wspomnianym systemie klasyfikacyj-

4 Wydaje się, że najpierwotniejszy podział powinien odróżniać nazwy jasne od niejasnych (tych, których osta-
tecznie nie decydujemy się interpretować), zaś jasne dzielić najpierw na powstałe na gruncie dominującego na 
danym terenie systemu językowego i inne (substrat, adstrat itd.). Pewne kryteria formalne muszą także poprze-
dzać kryteria etymonowo-etymologiczne (np. podział na nazwy zawierające jeden i dwa lub więcej morfemów 
leksykalnych, które mogą należeć do przeciwstawnych klas etymonów).

5 Por. przegląd u Aleksandry Belchnerowskiej, O klasyfikacji nazw terenowych, „Slavia Occidentalis”, 1991-1992, 
nr 48-49, s. 13-17.

 Z wymienionych na s. 13 na szczególne słowa krytyki zasługuje sformułowana przez Marka Kornaszewskiego 
(W sprawie klasyfikacji nazw terenowych. Uwagi i propozycje, „Onomastica”, 1986, t. XXX, s. 5-15) propozycja 
oparcia się na kryterium, o którym dzisiejszy badacz nazwy może powiedzieć akurat najmniej, czyli konkret-
nej roli eponima (-u) w okolicznościach jej powstania (znaczenie „motywacyjne” nazwy). Dziwi w niej brak 
wyobraźni podpowiadającej, że taki schemat miałby może zastosowanie jedynie do klasyfikacji zbiorów na-
zewniczych gromadzonych wraz z pochodzącymi od informatorów eksplikacjami. Dzisiaj, po upływie dalszych 
kilkudziesięciu lat, można stwierdzić, że polska toponomastyka nie ma – i raczej już nie wytworzy – takich 
większych zbiorów nazw zebranych od ich użytkowników wraz z „etymologiami ludowymi”. Dziwi także uf-
ność pokładana w adekwatność objaśnień „motywacyjnych” pozyskiwanych od informatorów.
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nym wymagałoby arbitralnego oparcia się na wybranych postaciach (np. mianow-
nika). Niewątpliwie lepszy jest zatem podział prymarnie dzielący nazwy według 
onimicznego lub apelatywnego statusu ich etymonów6. Odwołuje się on do rzeczy-
wistej praktyki onomastów, polegającej na żmudnym w niektórych wypadkach „ne-
gocjowaniu” ostatecznego rozwiązania ze spełniającymi brzegowe kryteria formalne 
etymonami lub takie rekonstruującej (z tej racji można byłoby go nawet roboczo 
nazwać „warsztatowym”)7. Odwołuje także do faktu, że źródła, w których owych 
etymonów poszukujemy, stanowią zazwyczaj osobne publikacje (konkretne słowniki 
leksyki albo apelatywnej, albo onomastycznej). W analizie grup nazw wyodrębnia-
jących się formalnie nawiązuję natomiast do powszechnie zrozumiałej terminologii 
wykorzystywanej przez istniejące klasyfikacje (używam terminów „nazwa deminu-
tywna”, „relacyjna”, „lokalizująca”, „importowana” itd.).

W dalszym ciągu przeanalizowano serie toponimów uporządkowane według 
kryterium nazwotwórczego8, w których znalazły się nazwy pochodzące od antropo-
nimów. Są to struktury na -ówka, -owa, -ów, -owo, -owiec, -izna, -ina, -ka, -owski, -i, 
-ec, -ula, typy pluralny i bezafiksalny. W bardziej elastyczny sposób potraktowano 
struktury na -ak i -oń. Jako swego rodzaju tło przedyskutowano nazwy odtoponi-
miczne i importowane. Zamieszczono też uwagi poświęcone nazwom uznanym 
ostatecznie za niejasne lub prawdopodobnie dawne.

Do poszczególnych nazw próbowano następnie wyszukiwać etymony w posta-
ci nazwisk, najpierw o ortografii zgodnej ze standaryzacjami, w dalszej kolejności 
biorąc pod uwagę także warianty ortograficzne9. Podstawowym źródłem stał się 
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku z 2003 r., zawierający 

6 Takim prymarnie dychotomicznym schematem klasyfikacyjnym posługiwała się w niektórych swych pracach 
Ewa Rzetelska-Feleszko (np. Wielkopolskie nazwy geograficzne z suf. -ica do końca XVI w. II. Nazwy terenowe 
i wodne, „Slavia Occidentalis”, 1978, nr 35, s. 35-67 i in.), dzieląc konkretne typy formalne. Znaczenie klasyfika-
cji na podstawie etymonów honorują także współcześnie dość często wykorzystywane klasyfikacje ojkonimów 
Henryka Borka (np. Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1984, s. 31-33) czy anojkonimów Roberta 
Mrózka (np. System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice 1990, s. 135-146 i passim).

7 Spotykane niekiedy określenie „klasyfikacja fuzyjna” nawiązuje do kompromisu między klasyfikacją Witolda 
Taszyckiego i „strukturalno-gramatyczną” klasyfikacją Stanisława Rosponda – małą przydatność oryginalnej 
postaci tej ostatniej pokazała dosadnie sama praktyka badawcza.

8 Kryterium to nie daje się zastosować całkiem ściśle, w niektórych wsiach, jak wspomniano, funkcjonowały 
bowiem paradygmaty supletywne nazw odosobowych, łączące formacje derywowane (zwykle mianownika) 
z pluralnymi lub (rzadziej) syngularnymi postaciami nazwisk używanymi w przypadkach lokalnych (por. ma-
szynopis pow. wadowickiego). W zamieszczonych w tomiku standaryzacjach stan ten został całkowicie zatarty. 
Tutaj oparto się zatem na postaci mianownika.

9 Stwierdzono przy tym, że sporo nazw ustandaryzowano w tomiku wadowickim niezgodnie z obowiązującą pisownią 
(a nawet brzmieniem) motywujących je nazwisk (Choczkówka, Chomlówka, Giermotka, Kuborków Las, Masiorka, 
Merkowo, Nogietówka, Pagórek Ramentowski, Rzyczkowa, Służyny, Sordelówka, Suswałówka, Śpiwlówka, Tomoli-
kówka, Zabaszczyzna, zapewne też Błaszkówka, Chadejówka, Cherpakówka, Cyznerówka, Godałówka, Kaczonówka, 
Kapiniówka, Kocurówka, Krzyska, Kuckoń, Lendwok, Prejsówka, Ryskówka, Sabokówka). Wynikło to głównie z braku 
(w latach 50. i 60. XX w.) dostępu badaczy do pełnych zbiorów nazwisk i informacji o ich lokalizacji.
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lokalizację do poziomu powiatu (w granicach z 2002 r.). W przypadku zaświadczenia 
nazwiska w pow. wadowickim (użyto przy tym formuły „ : Balon [loco] 226”, gdzie 
226 to liczba nosicieli w tym powiecie) danych z innych powiatów nie przytaczano10. 
W przypadku znalezienia nazwisk w powiatach sąsiadujących użyto formuły „i in.”, 
jeśli nazwiska występowały także poza nimi. W przypadku poświadczeń tylko poza 
tym kręgiem powiatów wskazywano konkretne powiaty czy miasta lub, w razie zbyt 
dużej liczby takich powiatów, (współczesne) województwa.

Nazwisk, których zbiór ten nie zawiera, próbowano w dalszej kolejności po-
szukiwać w Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych, w przeciwieństwie 
do poprzedniego notującym także pewne nazwiska wymarłe przed początkiem lat 
90. XX w. Kolejną instancją było opracowanie Teresy Kolber11, które dostarczyło 
jednak zaskakująco mało „deficytowych” informacji dotyczących nazwisk z dzisiej-
szej perspektywy wymarłych12. Kilku nazwisk, których nie udało się zidentyfikować 
w żadnym z wymienionych źródeł, poszukiwano w Słowniku staropolskich nazw 
osobowych i Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII w.13, wreszcie we współcze-
snych zasobach internetu za pośrednictwem wyszukiwarek (tą drogą natrafiono m.in. 
na kilka przytoczonych tu opracowań źródłowych), także w antroponimii krajów 
sąsiednich. Sięgnięto też do genealogicznej bazy danych Geneteki14. Mimo tak sze-
rokich (zwłaszcza jeśli porównać je z możliwościami dostępnymi badaczom jeszcze 
kilka dekad wcześniej) możliwości poszukiwań istnienia kilku rekonstruowanych na 
solidnych podstawach antroponimów nie udało się zadowalająco potwierdzić, nawet 
w perspektywie ogólnopolskiej.

***

Najbardziej typowym formantem dzierżawczym jest na tym terenie -ówka. Część 
nazw na -ówka może pochodzić od starszych struktur na -owa, ale większość utwo-
rzono niewątpliwie seryjnie już usamodzielnionym formantem. Niektóre toponimy 

10 Ze wszystkich tych nazwisk tylko Buldończyk nie wystąpił poza pow. wadowickim.
11 T. Kolber, Motywacja i struktura nazwisk dawnego dekanatu wadowickiego. Część I – analiza, Część II – słownik, 

Kraków 2008. Ze względu na bardzo liczne odniesienia zmuszony byłem wprowadzić dla tego źródła jednolite-
rowy skrót „K”. Formuła typu „K 16 par. An etc.” oznacza, że dane nazwisko na s. 16 drugiej części opracowania 
T. Kolber zaświadczono w ówczesnych parafiach Andrychów etc. Skrót „aut.” oznacza autopsję autora (zetknął 
się z nazwiskami w konkretnych miejscowościach).

12 Opracowanie T. Kolber nie obejmuje części peryferii powiatu, należących do innych dekanatów (materiał po-
chodzi z 29 wobec ok. 85 miejscowości ogółem w powiecie). Częściowo tłumaczy to może brak nazwisk uży-
wanych tylko w tych wsiach (zwłaszcza w okolicach Kalwarii Zebrz.).

13 W obu tych opracowaniach nie znaleziono jednak żadnego z postulowanych nazwisk, których nie notowały 
pozostałe źródła wykorzystane w artykule.

14 https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=se&lang=pol [dostęp: 1 XII 2022 r.].
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na -ówka pochodzą zapewne bezpośrednio od nazwisk na -owski (a więc z derywacją 
wymienną15; opis formalny ich derywacji nastręcza problemy). Nazwy na -ówka znaj-
dują pokrycie w nazwiskach zarejestrowanych na terenie powiatu w następujących 
wypadkach: Balonówka BkaI; p. i ł. Bab : Balon 226 (An aut.; K 16 par. An, BaŚ, Cho, 
Fr, In, Kl, Ra, Wa); Bańdurówka Ski : Bańdura 52 (K 19 tylko Bandura par. An, Wa); 
Bielówka16 l. Jsz : Biel 119 (K 36 par. An, Cho, Fr, In, Pb, Sp, Wa); Bieńkówka In, cz. i p. 
Ske : Bieniek 59 (K 39 par. An, Fr, In, KlG, Wa); Brańkówka Zg : Brańka 376 (K 58 
par. Cho, In, Kl, Pwś, Ra, Wa, Wp); Buchałówka cz. i p. Kcz : Buchała 55 (K 65 par. 
An, Fr, Wa, Wp); Budówka Suł i Zgk : Buda 285 (Suł i Tg aut.; K 67 par. An, Cho, 
Chst, Fr, In, Kcz, Kl, Ra, Wa); Burkówka dol. Jr : Burek 24 (K 72 par. Ks, Sp. Wit, Zgk); 
Bylicówka cz. i p. Zw : Bylica 163 (An aut.; K 76 par. An, Cho, In, Ks, Pwś, Wa, Wp, 
Zgk); Chmielarzówka Zk : Chmielarz 61 (K 85 par. Wa); Chomlówka Tg, Kcz : Homel 
132 (K 219 par. An, Cho, Fr, Kcz, Ra, Tł, Wa, Wp); Cyprówka cz. i p. Lś : Cyper 10  
(K 107 par. Fr, Wp); Dobiszówka Zg : Dobisz 21; Dudówka Jsz : Duda 60 (K 129 par. 
Chst, In, KlD, Pb, Ra, Tł, Wa); Durówka Db : Dura 80 (K 131 par. An, Fr, Wa); Du-
szówka Zk : Dusza 8 (K 131 par. An, BaD, Cho, Ry, Wa); Dyduchówka ŚP : Dyduch 91 
(K 133–134 par. Fr, Ra, Wa, Wp, Zgk); Dzidkówka Sk : Dzidek 179 (An aut.; K 136 par. 
Mie, Pwś, Sp); Dziedzicówka cz. i p. Iz : Dziedzic 235 (An aut.; K 136 par. An, BaD, In, 
Lg, Pb, Wa, Wit, Wp, Zgk); Fabrówka cz. i p. BaŚ : Faber 284 (An aut.; K 141 par. An, 
BaD, BaŚ, Kl(G), Wa); Farówka Tg : Fary 25 (K 141 par. Wp, Zgk); Filkówka cz. i p. 
BaŚ : Filek 379 (K 147 par. BaD, BaŚ, Fr, KlG, Lg, Pb, Ra, Ry, Wa, Wo); Fireczkówka 
Wys : *Fireczek < Firek 8; Frasiówka cz. i l. Zgk : Fraś 127 (An aut.; K 153–154 par. An, 
In, Fr, Wa, Wp, Zgk, Zy); Fujawówka l. Tg : Fujawa 82 (K 156 par. An, Wp); Gałkówka 
l.  Prz : Gałka 13 (K 160 par. Wa; Gałek Kr 5, mKr 94, Su 6); Gawędówka Kcz : Gawęda 
226 (Suł i And aut.; K 165 par. An, Cho, KlG, Pwś, Ry, Sp, Wa, Wo, Zgk); Gębalówka 
Zk : Gębala 197 (K 169–170 par. Pb, Wit, Wa); Gierkówka cz. i p. Tg : Gierek 126 (An 
aut.; K 172 p. Ks, Li, Pwś, Sp, Wa); Gizówka Ski : Giza 14 (K 173 par. Cho, Ks, Pwś, 
Ry, Sp, Wo, Zy); Grucówka ŚP : Gruca 9; Hatalówka Rz : Hatala 164 (Suł. aut.; K 212 
par. Fr, In, Pb, Wa, Wp); Hornikówka cz. i p. Lg : Hornik 30 (K 220 par. Bab, KlD, Lg, 
Wa, Wit); Jurówka l. Wp : Jura 131 (An aut.; K 243 par. An, Cho, In, Kl, Ra, Sp, Wa, 
Wp); Kajfaszówka l. Pwś : Kajfasz 133 (An aut.; K 248 par. Pb, Ra, Wa, Wit); Karpo-
wiczówka cz. i p. Zg : Karpowicz 3; Kocurówka cz. i p. BkaI : Kocur 9, Koczur 287 (Wp 
aut.; K 279 par. An, Cho, Fr, In, Wa, Wp); Konikówka Jsz : Konik 13; Koźbiałówka cz. 
i p. Łę : Koźbiał 109 (K 301 par. Fr, Wa); Krausówka ŚP : Kraus 89 (K 304 par. An, Ra, 

15 Na terenie powiatu brak motywowanych takimi nazwiskami struktur na -(ow)skówka, znanych z innych części 
Podkarpacia.

16 Por. jednak Z. Babik, Próba oceny..., s. 197.
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Wa, Wo); Krupówka Zg : Krupa 76 (K 310 par. An, Cho, Fr, Kl, Ks, Lg, Pb, Ra, Sp, Tł, 
Wa, Wit); Łypikówka cz. i p. Iz : Łypik 59; Łysoniówka Suł : Łysoń 661 (An, Suł aut.; 
K 365 par. An, Fr, In, Wa, Wp, Zgk); Machówka cz. i p. Ma : Mach 18; Madejówka cz. 
i l. Lś, cz. i p. Iz : Madej 204 (K 359 par. BaŚ, Cho, In, Tł, Wa, Wit); Madoniówka Wys 
: Madoń 33 (K 359 par. Wo); Magierówka In : Magiera 213 (An aut.; K 360 par. An, 
Fr, In, Lg, Tł, Wa, Wp); Makówkówka Zk : Makówka 111 (K 364 par. Wa); Marcówka 
cz. i p. Ski : Marzec 20 (K 370 tylko Marc(z)ak par. Wo); Matyjówka nż. Lś : Matyja 
17; Miarkówka : Miarka 157 (An aut.; K 386 par. An, BaD, BaŚ, Cho, Fr, In, Ra, Wa, 
Wp, Zgk); Migówka cz. i p. Iz : Migo 5; Młockówka Rz17 : Młocek 238 (An aut.; K 397 
par. An, Fr, In, Kcz, Wa, Wp); Moskałówka cz. i p. BaŚ : Moskała 439 (K 403 par. BaD, 
BaŚ, Wa, Wo); Nogietówka Lś : Nagiet 6; Paluchówka rz. Pn : Paluch 97 (An aut.; K 438 
par. An, Fr, In, Pb, Sp, Wa); Pałusówka Ski : Pałus 3; Pankówka Suł : Panek 98 (Suł 
aut.; K 440 par. An, BaŚ, Fr, In, Wa, Wp, Zgk); Patykówka Jr : Patyk 5 (K 444 par. An, 
Kl, Sp, Wa); Piernikówka p. Gce : Piernik 22 (Suł aut.; K 453 par. Pb); Piętakówka cz. 
i p. Stro : Piętak 32 (An aut.; K 456 par. Pwś); Pocielejówka Ski : Pocielej 53 (K 464 par. 
Wa); Polakówka p. Gce : Polak 519 (An aut.; K 467 par. An, Bab, BaŚ, Chst, Fr, In, Kl, 
Ra, Wa, Wp, Zgk); Pułkówka Zk : Pułka 169; Pytlówka cz. i p. Ks : Pytel 290 (An aut.; 
K 482 par. An, Bab, In, Pb, Tł, Wa, Wp, Zgk); Radwanówka Kz : Radwan 507 (K 484 
par. Bab, In, KlD, Wa, Wit, Wo, Wp); Rysiówka cz. i p. Tg : Ryś 24 (K 500 par. An, Pb, 
Wa); Ryskówka Jsz : Ryszka 17 (też Ryska Ośw 35, Chrz 17, BB 2); Smazówka cz. i p. 
Zgk : Smaza 376 (An aut.; K 524 par. An, In, Kcz, Ks, Wa, Wp, Zgk); Smolcówka Zgk : 
Smolec 209 (An i Zag. aut.; K 524 par. An, Cho, In, Ra, Wa, Zgk); Sobkówka ŚP, p. Zw : 
Sobek 2; Sordylówka Rz i Sordelówka Kcz : Sordyl 881 (An i Wp aut.; K 531 Sordyl lub 
Sordel par. An, In, Lg, Tł, Wa, Wit, Wp)18; Studlikówka g. i p. Wp : Studlik 3 (K 548 par. 
In, Wa, Wp); Suswałówka cz. i p. Zgk : Susfał 76 (K 553 oba warianty par. Zgk); Suwa-
jówka cz. i p. Lck : Suwaj 15; Śmietanówka cz. i p. Gł : Śmietana 10 (K 575–576 par. 
Ra, Sp, Wa); Śpiwlówka Zk : Śpiewla 37; Świątkówka cz. i p. Zgk :  129 (K 577 
par. An, Cho, In, Kl(G), Wa, Wo, Wp, Zgk); Turkówka cz., g. i p. Iz : Turek 253 (K 593 
par. An, Cho, Fr, In, Lg, Mie, Ry, Wa, Wit, Wp); Twardoszówka Sk, p. Iz : Twardosz 64 
(K 594 par. In, Wa); Tylówka l. KlG : Tyl 20; Wagówka ł. i krz. ZaM : Waga 33 (K 601 
par. BaD, In, Ra, Tł, Wa); Wawrzynówka cz. i p. Tg : Wawrzyn 35 (Suł aut.; K 608 
par. An, Cho, Wa, Wp); Wąsikówka Jsz : Wąsik 65 (K 609 par. Fr); Wodniakówka Zg : 
Wodniak 101 (K 624 par. BaŚ, Kl, Ry, Tł, Wa); Wojewodówka Rz : Wojewoda 11 (K 625 
par. An, Wp); Worytkówka Zk : Worytko 183 (K 631 par. BaD, Tł, Wa). 

17 W tejże wsi nazwa przysiółka Młocki (p. niżej). Nazwisko zaświadczone w Rz od 1717 r., por. http://parafiarzy-
ki.pl/historia/historia-wioski-rzyki/ [dostęp: 1 XII 2022 r.].

18 Sordel tylko Jelenia Góra 5.
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Dalszych kilkanaście zarejestrowano w powiatach bezpośrednio sąsiadujących 
z wadowickim (wliczając tu także skądinąd kosmopolityczne w skali ogólnopolskiej 
miasto Kraków – formalnie biorąc, wewnątrz pow. krakowskiego): Dalachówka Wit  : 
Dalach mKr 24 i in.; Godnówka Ski : Godny Kr 2, mKr 7 i in.; Grzędzielówka Kz, 
Kcz : Grzędziel Ciesz. 7, mBB 4 i in. (w SNP i K 195 z pow. loco tylko postacie z -ą-); 
Kaczakówka cz. i p. Lś : Kaczak mKr 2 i in.; Kaczonówka l. Tg : Kaczan mKr 6, Cie 4 
i in.; Kaprówka cz., g., l. Tg : Kaper mKr 2, woj. dlnśl., lubel., maz., zpom.; Krajkówka 
Jsz : Krajka Chrz 8, mKr 4 i in.; Nagłówka Lś : Nagły Kr 18, mKrk 9 i in.; Repciówka 
Ski : Repeć Ośw 11, mKr 17, My 7 i in.; Prejsówka g. Mu : Preiss Ośw 3, mKr 12 i in., 
Preis Kr 3, mKr 14 i in., Prejs wszystkie woj. poza młp. [!]; Sabokówka Zk : Sabak 
mKrk 18 i in., Sabok pow. woj. (dln)śl., op., wlkp., lubus., łódz., maz.; Samcówka cz., 
p. i g. Ze : Samiec Kr 7, mKr 59, Cie 65 i in. 

Kilka dalszych potwierdzono dla wsi powiatu w przeszłości (Błaszkówka KZ : 
Błażek Chrz 2, mKr 4, Ży 2, Cie 3, ale K 45 par. In, Wa; Buldonówka Kcz : Buldon 
Ośw 2 i in., ale K 70 par. Cho, Fr, Kcz (i Buldończyk loco 38, An aut.); Choczkówka 
(PRNG Haczkówka) cz., p. i st. Zgk : Haczek Ośw 86, mKr 7, Ży 128, BB 84, mBB 
66, ale K 204 par. An, Cho, Wa, Zgk; Czumówka Wa : Czuma mKr 33 i in., ale K 106 
Cumka f. < *Czuma? Wp; Hulakówka cz. i p. Zgk : Hulak mKr 5, Ży 5, BB 4 i in., ale 
K 221 par. Zgk); Kwapinówka cz. i p. KlD : Kwapin mKr 5, Gdańsk 2 (ale K 333 par. 
KlG); Tomolikówka Jsz : Tomalik Ośw 17, Ży 8, BB 77, mBB 65 i in., ale K 587 par. 
Pb; Wajdówka Stry : Wajda Ośw 41, Chrz 12, Kr 25, mKr 324, My 30, Ży 108, BB 37, 
mBB 65, ale K 601–602 par. An, Pb, Wa, Wit).

W dalej położonych powiatach (wliczając miasta konurbacji górnośląskiej) 
mamy zaświadczone kolejne nazwiska: Banówka Jsz, ŚP19 : Ban pow. woj. dlnśl, lubus., 
łódz., maz., Bana pow. tczewski i bartoszycki; Brańczakówka cz. i p. BkaI : Brańczak 
pow. pucki 1; Brejnówka Pn : Brejna Katowice 3, Tychy 4 i in.; Frańcówka l. Wys. : 
Franiec pow. bełchatowski; Gałuszówka cz. i p. Wys : Gałusza pow. nowotarski i nie-
które pow. woj. (dln)śl., (kuj.)-pom., maz. i pdk.; Godałówka cz. i p. Zk : Godała 
pow. tomaszowski, Gadała pow. krośnieński i m. Krosno; Krupinówka BaŚ : Krupina 
Dąbrowa Górn. i Sosnowiec, Krupin Sopot; Rzędziówka Mu : Rzędzia (olsztyńskie, 
dziś wymarłe20). Malta (: Maltówka Ski) jako nazwisko występuje dziś w odległych 
częściach Polski (pow. goleniowski, nidzicki, nowosolski, miasta Wałbrzych i Warsza-
wa), ale w powiecie poświadczono pochodne nazwisko Malciak 10 (K 365 par. BaŚ, 
KlD). Chadeja (: Chadejówka Lś) występuje dziś tylko w pow. bytowskim, ale Słow-

19 Tu też Banowe Gaje l.
20 Słownik nazwisk współcześnie..., t. VIII, s. 239. W Genetece tylko z mazowieckiego i świętokrzyskiego.
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nik nazwisk współcześnie... (t. IV, s. 12) dokumentuje także formy Hadej z dawnego 
woj. miejskiego krakowskiego (wg Geneteki chodziłoby o wieś Przeginia), Hadeja 
z krakowskiego i tarnowskiego (wszystkie dziś wymarłe). Bronerówka p. Wit (: Broner 
Łódź, Gdańsk oraz pow. malborski i kartuski, Bronner woj. śl., łódz., pdk.) pocho-
dzi od żydowskiego nazwiska Bron(n)er, którego nosiciele przybyli do pobliskich 
Wadowic w XIX w.21. Niepewne jest brzmienie Smolkówka BaŚ (na mapie Ziemia 
Oświęcimska jako Smólkówka) : Smolka poza woj. młp. (ale K 526 Smólka par. Wa).

Kilka nazw może pochodzić od zdrobnionych lub spieszczonych imion względ-
nie pochodnych od nich nazwisk: Bartkówka ŚP : im. Bartek (Bartłomiej), ale nazwi-
sko Bartek m.in. Cie 24 (K 23 par. Ra); Filipówka cz. i p. Bab : im. Filip, ale i nazwisko 
Filip loco 8 (K 147 par. In, Tł, Wa, Wit); Ignasiówka ŚP : im. Ignaś (Ignacy), ale 
nazwisko Ignaś m.in. Kr 2; Jurkówka Ski : im. Jurek (Jerzy), ale nazwisko Jurek loco 
102 (K 244 par. In, Kl, Wa, Wo, Zy); Lewkówka In : im. Lewek / Lewko (żydow.), ale 
i nazwisko Lewek Ośw 10, Su 2, mKr 13 i in. (K 343 par. Wa); Pawlikówka cz. i nż. Zg; 
Stry; cz. i p. StG : Pawlik (Paweł), ale nazwisko Pawlik loco 456 (K 446 par. BaŚ, Fr, In, 
Ks, Lg, Pb, Pwś, Sp, Tł, Wa, Wo); Witkówka KlD : Witek (Witold), ale nazwisko Witek 
loco 181 (K 621 par. Fr, Ks, Lg, Pwś, Ra, Tł, Wa, Wit, Wo). Zaliczyłbym tu również 
nazwę Siaśkówka Gce : Siasiek antroponim nieoficjalny (Stanisław)22 – nazwisko 
Siaśkiewicz (m.in. mKr 6, Nowy Targ 116) może sugerować funkcjonowanie tego 
antroponimu także jako metrykalnego nazwiska w tej części Małopolski23.

Osobno zebrałem grupę nazw, gdzie istniejące podejrzane o motywację na-
zwiska, głównie pochodzące od określeń pospolitych zwierząt, dawnych zawodów 
i niektórych innych określeń ludzi, są homonimiczne z apelatywami potencjalnie 
toponimicznymi. Zbiór ten jest względnie liczny, a stosunki liczbowe układają się 
w nim w sposób podobny. Pokrycie w nazewnictwie osobowym z terenu powiatu 
znajdują Baranówka Zk : Baran 262 (K 20 par. An, Cho, Fr, In, Kl, Lg, Pb, Sp, Wa, 
Wp, Wit); Chorążówka Ski : Chorąży 128 (K 91 par. Wa, Wit); Gawronówka cz. i p. 
Stro : Gawron 132 (K 166–167 par. An, BaD, BaŚ, Fr, Wa); Gołębiówka Jr : Gołąb 71 
(K 179 par. Bab, BaD, Cho, In, Kl, Lg, Pb, Ra, Tł, Wa); Góralówka st. i p. Wp : Góral 
118 (K 183 par. An, Cho, In, Lg, Sp, Wa, Wit); Górówka cz. i p. Suł, p. KlD : Góra 

21 Rodzina ta, której znaczna część poniosła śmierć w obozach zagłady w latach 1942-1943, pod koniec XIX w. 
posiadała m.in. browar (i karczmę?) w Wit (por. uwagę w maszynopisie, s. 68: „nazwa po karczmie”). Nie 
potrafię wiele powiedzieć o ewentualnej bezpośredniej relacji między tą rodziną i dzisiejszymi polskimi nosi-
cielami nazwisk Broner i Bronner.

22 W Andrychowie forma taka była dalszym spieszczeniem postaci Staszek, wzorowanym na niedoskonałej wy-
mowie dziecięcej (informacja ojca autora). W latach 70. i 80. XX w. formy takiej używano tutaj także w odnie-
sieniu do kilkulatka o metrykalnym imieniu Piotr (aut.), zatem chyba w charakterze złośliwego przezwiska.

23 Spostrzeżenie to zawdzięczam jednemu z Recenzentów niniejszego artykułu. W Genetece wymarłe nazwisko 
Siasiek podawane jest tylko z Mazowsza i Warszawy (dwóch nosicieli z XIX w.).
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418 (K 183 par. An, Bab, BaD, BaŚ, Cho, Chst, Fr, In, Kcz, Kl, Ra, Ry, Wa, Wit, Zgk); 
Kawówka Lś, cz. i p. Br : Kawa 89 (K 261 par. BaD, Cho, Kl, Lg, Wa); Kowalówki 
p. Jsz : Kowal 14 (K 297 par. An, BaŚ, Cho, Fr, Kcz, Ks, Sp, Wa, Wit); Leniówka Pn 
: Leń 60 (K 341 par. Cho, Kl, Wa); Nogówka l. Pwś : Noga 43; Orłówka cz. i p. Iz : 
Orzeł 11 (K 432 par. An, In, Sp, Wa); Piekarzówka cz. i p. Lś : Piekarz 21 (K 453 par. 
Wa); Pilchówka Ski : Pilch 211 (K 457 par. An, In, Wa, Wit, Wp); Rakówka l. i p. Kcz 
: Rak 100 (K 486 par. Wa); Sikorówka Ski, cz. i p. KZ : Sikora 485 (K 513 par. An, 
Cho, KlD, Ks, Lg, Ra, Sp, Tł, Wa, Wit, Wp, Zgk); Srokówka Db : Sroka 117 (K 535 
par. In, Ra, Sp, Wa); Szewcówka cz. i p. Ski : Szewc 6 (K 263 par. An, Sp); Wilkówka 
Ski : Wilk 160 (K 619 par. BaD, Cho, Fr, KlD, Sp, Wa, Wo, Wp); Wronówka Ski, Zk : 
Wrona 204 (Lń aut.; K 634 par. An, In, Wa, Wp); Wróblówki Bch, cz. i p. Sp : Wróbel 
789 (K 634 par. An, BaD, Cho, Fr, In, Kl, Ra, Tł, Wa, Wp, Zgk); Wykówka Ski : Wyka 
205 (K 636–637 par. An, Ks, Tł, Wa, Wp); Zającówka p., l. i pa. Rz : Zając 711 (K 642 
par. An, BaŚ, Cho, Fr, In, Kl, Lg, Pb, Ra, Tł, Wa, Wit).

Osobno zestawiam także formalnie motywowane nazwiskami nazwy o prawdo-
podobnym pochodzeniu odapelatywnym (lub relacyjnym, jak Sosnówka), znajdujące 
nawiązania w powiatach sąsiednich: Bekasówka cz. i p. Lś : Bekas Ośw 2, Kr 5, mKr 4, 
My 27, Su 29, BB 8; Prymusówka cz. i p. Iz : Prymus Chrz 19; Sękówki p. Tg : Sęk Ośw 
22, Chrz 102, Kr 97. Prawie połowę zaświadczono w daw. dekanacie wadowickim: 
Garncarzówka Jsz : Garncarz Ośw 9, Kr 4, mKr 63, Ży 2 i in. (K 163 par. Wa, Wit), ale 
Gancarz loco 14; Pyrzówka Ro : Pyrz Ośw 6, Chrz 3, mKr 40, mBB 4 i in. (ale K 482 
par. An, In, Wp); Sosnówka cz. i p. StD : Sosna Ośw 10, mKr 3 i in. (ale K 531 par. Wa). 
Tylko Pieprzówka KZ ma nawiązania najbliżej na Śląsku (: Pieprz Katowice, Ruda Śl, 
Sosnowiec i in.). Bezpośrednio od etnonimu pochodzi najpewniej Żydówka Suł24.

Od nazwisk na -owski pochodzą przypuszczalnie Chojówka BaŚ : Chojowski 
Chrz 11 i in. (ale K 89 par. Fr, Wa)25 oraz Leśniówka Zg : Leśniowski 11 (K 342 par. 
An, Kl, Wa)26.

24 Nazwisko *Żyd w Polsce nie występuje, choć w tychże Sułkowicach (i ich części Bolęcinie) znane jest nazwisko 
Żydek (aut.). W Bolęcinie (na s. 56 maszynopisu w kwadratach RS8, Żydówka w S8) wiosną 1939 r. funkcjono-
wał ośrodek szkoleniowy żydowskiego Be(j)taru. W publikacjach historycznych jest on wprawdzie określany 
jako „tajny”, jednak obecność we wsi na przestrzeni kilku miesięcy ok. tysiąca (w kilku turach) przyjezdnych 
Żydów, zapewne skoszarowanych pod namiotami, nie mogła nie zostać zauważona przez mieszkańców (ściślej 
tajny charakter miały zapewne jedynie cel i charakter szkolenia).

 Nawiasem mówiąc, poproszona o konsultację znajoma rodziców autora, p. Janina Marczyńska (ur. w 1938 r. 
i wychowana w Bolęcinie), podaną jej postać Żydówka wiązała z tamtejszą rodziną Żydków, natomiast samego 
toponimu nie znała (nie potrafiła potwierdzić jego używania ani wskazać lokalizacji). Nie wiedziała też o istnie-
niu obozu za czasów jej wczesnego dzieciństwa. Przemawia to za efemerycznością postaci zapisanej pod koniec 
lat 50. (używanej zapewne głównie przez osoby pamiętające obóz i wraz z nimi wymarłej).

25 Mniej prawdopodobny (czy na pewno o < *å?) związek z Haj 6 (K 205 Wa, Wo), Haja 6 (K l.c. par. Ra). Choja 
występuje tylko w innych województwach ((dln)śl., łódz., maz., wlkp.).

26 Lesień występuje najbliżej w Rybniku.
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Kilkunastu nazwisk formujących toponimy na -ówka w polskich zbiorach na-
zwisk przełomu XX i XXI w. nie udało się zidentyfikować. Można je podzielić na 
kilka grup. Pierwszą tworzą te, które w Słowniku nazwisk współcześnie... umieszczono 
jako wymarłe do początku lat 90. XX w. (bez informacji o miejscu zameldowania 
nosicieli27). Są to Cyznerówka cz. i p. Wyź : Cyzner28; Dziabokówka p. ŚP, l. Kz : Dzia-
bok (ibidem, s. 620); Gacerówka Ski : Gacer (ibidem III, s. 215); Kizówka ŚP : Kiza 
(ibidem IV, s. 635), także potencjalnie pochodne Kizak (ibidem, również wymarłe). 
Trzy dalsze toponimy można zestawić z nazwiskami derywowanymi (Kiwadówka cz. 
i p. Iz : Kiwadowicz Ośw 2 i in.; Lizarówka cz. i p. StG : Lizarska i Lizarowska29; Nasie-
jówka cz. i wzg. Iz : Nasiejczyk (ibidem VI, s. 552: warszawskie 1, dziś wymarłe). Być 
może znalazły tutaj zastosowanie nieoficjalne wersje tych antroponimów (por. bardzo 
żywy do dziś sposób tworzenia przezwisk drogą mutylacji sufiksalnej nazwisk). Wy-
marłe w XIX (?) w. nazwisko Zbywacz (: Zbywaczówka Jr) udało się zidentyfikować 
w opracowaniu historycznym30, ale w kontekście spektakularnym – w tychże samych 
Jaroszowicach znani byli Jan i Karol Zbywaczowie, drugi z nich dożył XIX w., dzier-
żawiąc grunty właśnie w tej części wsi. Oleksiówka Lś stanowi zapewne wykolejenie 
starszej, pierwotnej postaci Oleksówka (tak na w BaŚ na mapie 1 :  100 000, por. Oleksy 
loco 246). Uzasadnione wątpliwości dotyczą także pierwotnego brzmienia nazwy 
Kapiniówka GoG; jeśli < *Kapieniówka, można rekonstruować *Kapień, doszukując 
się jego śladu w wymarłym nazwisku Kapieniak31, które dopuszcza jednak i inne 
podstawy (np. Kapion, ibidem).

Jako nazwiska niepotwierdzone pewnie w standardowych źródłach zmuszo-
ny byłem potraktować dalsze trzy: *Cherpak ~ *Herpak (: Cherpakówka cz. i p. In; 
w niektórych źródłach pisownia Herpakówka), *Klupał(a) (: Klupałówka cz. i p. Gki) 
i *Si(e)dział(a) (: Sidziałówka KZ). Pierwsze z nich występuje szczątkowo na wschod-
niej Słowacji (Herpák Vyšná i Nižná Myšľa, Ruskov, pow. Košice-Okolie; Kochanovce, 
pow. Humenné)32 i być może przywędrowało na teren powiatu np. w czasach austro-

27 W Genetece sprawdzono, że żadne z tych nazwisk nie ma poświadczeń z terenu pow. wadowickiego.
28 Słownik nazwisk współcześnie..., t. II, s. 245. Eponimami tej powstałej w II–III dekadzie XX w. nazwy byli wado-

wiccy Żydzi, których nazwisko pisano wówczas Cisner i Cizner (por. https://naszalgota.wordpress.com/miesz-
kancy/slownik-biograficzny-zydow-z-lgoty/cyznerowka-czesc-wsi-i-dawny-majatek-ziemski-w-wyzrale/, 
[dostęp: 1 XII 2022 r. ]). Również tu nie jest jasne, czy zachodzi związek między nimi i nosicielami nazwiska 
odnotowanymi w tym słowniku. Wg Geneteki ([dostęp: 1 XII 2022 r.]) nosiciele nazwiska pisanego Cyzner 
w początkach XX w. byli zarówno wyznania mojżeszowego (Kraków), jak i chrześcijańskich (Warszawa i inne).

29 Ibidem, t. V, s. 623.
30 M. Ziemierski, Losy Adama Toryaniego (po 6 marca 1701-1756/57), syna rajcy krakowskiego Franciszka Tory-

aniego, w świetle jego testamentu i pośmiertnego inwentarza, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 2017, t. XXIII, 
s. 17, przyp. 13.

31 Słownik nazwisk współcześnie..., t. IV, s. 481.
32 Skorzystałem z wyszukiwarki pod adresem https://slovnik.juls.savba.sk [dostęp: 1 XII 2022 r.]. Wpisywać moż-
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-węgierskich. Zachodniomałopolskie nazwisko Klupała być może udało się potwier-
dzić w bazie danych Geneteki (Błażej Pater, syn Reginy Klupali (właśc. Klupały?), 
zmarł w 1830 r. w Bęble, par. Biały Kościół). Podobnie jak ono, niepotwierdzone 
*Si(e)działa ma typową strukturę stających się często nazwiskami odczasownikowych 
określeń ludzi ze względu na wykonywaną aktywność lub wykazywaną skłonność. 
Niezależnie zatem od innych okoliczności i perspektyw odnalezienia eponimów 
w źródłach historycznych odantroponimiczne pochodzenie Klupałówki i Sidziałówki 
trudno kwestionować. Dotyczyłoby to także hipotetycznego *Budzowiec (: Budzow-
cówka Lś) jako dawnej nazwy mieszkańca pobliskiego Budzowa (pow. Su).

Za pochodne od apelatywów bez pośrednictwa antroponimów w pierwszej czę-
ści niniejszej pracy uznano nazwy Jagniarzówka, Jazówka, Kobyłówka, Pręciówka, 
Stodówka, Wsiówka i Czartakówka. W pierwszym i trzecim wypadku pośrednictwo 
zanikłych tu nazwisk jest szczególnie prawdopodobne. Nazwisko Stoda jest histo-
rycznie zaświadczone w środkowej Polsce, na Warmii i również w Małopolsce (ślub 
Pawła Pięty, syna Ewy Stody, w par. Olkusz w 1843 r., por. wyszukiwarka Geneteki), 
kwestia pochodzenia Stodówki pozostaje zatem również otwarta. Brodówki ł. i p. Tł 
wydają się przekształceniem brzmienia Brodawki (: Brodawka rz. Bca33).

Większość nazw na -owa znajduje motywację na terenie powiatu (Adamczykowa 
Góra g. i p. Ma : Adamczyk (An aut.; K 1 par. An, Cho, Fr, In, Kl(D), Lg, Mie, Ra, Wa, 
Wp); Baklarzowa Pn : Baklarz 80 (K 13 par. An, BaŚ, Cho, Wa, Wit); Jurczakowa Góra 
g. Ma : Jurczak 96 (K 244 par. An, Kl, Zgk); Mentelowa Pn : Mentel 14, Mętel 16 (K 383 
par. Wa); Paluchowa Pn : Paluch j.w.; Rakowa In : Rak j.w.; Ryczkowa Pn : Ryczek 34, 
Ryczko 30 (K 499 par. An, Bab, Wa); Sikorowa Pn : Sikora j.w.; Sobalowa Pn : Sobala 
24 (K 527 par. Wa); Szafarzowa Grapa g. Rz : Szafarz j.w.; Tomiczkowa Grapa g. Rz : 
Tomiczek 151 (An aut.; K 588 par. An, In)34; Wójcikowa Pn : Wójcik 406 (An aut., 
K 633 par. Cho, Fr, In, Kcz, Kl, Lg, Pb, Ra, Sp, Tł, Wa, Wo) lub w powiatach sąsiednich 
(Bajowa Góra g i p. Gki : Baj Chrz 17, mKr 20, mBB 5 i in.); w jednym wypadku 
potwierdzono dawność nazwiska na terenie dekanatu (Bernasiowa Pn : Bernaś mKr 
4 i in., ale K 32 par. Fr, Wa, Wit). Etymon nazwy Rzyczkowa Pn, jak wskazuje forma 
dopełniacza Žyc ik (mps, s. 41: nom. Žyckovo), brzmiał Rzycki -ego (loco 108; K 502 
par. In, Ra, Wa, od nazwy sąsiednich Rzyk). Brak etymonu toponimu Ostałowa Db; 
Zg (w XVI w. także Ostałówka) we współczesnej puli nazwisk tłumaczy się zapewne 

na formy bez znaków diakrytycznych.
33 K. Rymut, Rechte Zuflüsse zur Weichsel zwischen Soła und Dunajec, Stuttgart 1996, Hydronymia Europaea 12, 

s. 20-21.
34 Nazwisko dobrze poświadczone historycznie w Rz, por. http://parafiarzyki.pl/historia/historia-wioski-rzyki/ 

[dostęp: 1 XII 2022 r.].
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jego powstaniem nie później niż w 2. poł. XVI w.35 Brzestowa Sp (bez nawiązań) zdaje 
się pochodzić od nazwy gatunkowej drzewa36.

Formacje dzierżawcze na -ów37 zwykle znajdują nawiązania wewnątrz powiatu: 
Kaniów Bch : Kania 192 (K 252 par. An, Ra, Sp); Kuborków Las l. Zy : Kubarek 134 
(K 316 par. Bab, Li, Ry, Sp, Tł, Wo, Wp, Zy); Najbrów Potok l. Wp : Najbor 124 (K 410 
par. An, In, Wa, Wp, Zgk) lub rzadziej w pow. sąsiednich (Pochów38 cz. i p. Pch : Poch 
mKrk 3, pow. olkuski 5, niektóre pow. woj. (dln)śl., kuj.-pom. i wlkp.; Posmyków cz. 
i p. Pa : Posmyk Cie 6, nowotarski 6 i in. Biadasz (Biadasów39 cz. i l. Zgk) ma nawiąza-
nia w woj. wielkopolskim oraz Gliwicach, Płocku, Bydgoszczy i pow. piaseczyńskim, 
Licis (: Licisów p. Sp) tylko w Katowicach. Pozbawioną nawiązań antroponimicznych 
nazwę Przyszów cz. i p. Pny uznano za odapelatywną40.

Osobliwością mikroojkonimii powiatu na tle Małopolski są nazwy na -owo, 
występujące głównie w małej enklawie w sąsiadujących ze sobą Kz i Pn. Mikrotyp ten 
powstał na drodze przekształcenia zaświadczonej w tych wsiach w nazwach innych 
obiektów struktury na -owå, gwar. -owo (reinterpretacja pod wpływem nazw na -owo 
z innych obszarów, w czym dopomógł swoisty supletywizm, brak przypadków lokal-
nych sensu stricto41) na przełomie XIX i XX w. Podstawy antroponimiczne tych nazw 
mają również wybitnie lokalny charakter (Jamrozowo Kz : Jamróz 218 (K 227 par. 
An, BaD, BaŚ, Ry, Tł, Wa, Wit); Krausowo Kz : Kraus j.w.; Książkowo Pn : Książek 444 
(An i Wa aut.; K 315 par. Bab, Chst, Fr, In, Kcz, Kl, Lg, Ra, Sp, Tł, Wa, Zy); Madejowo 
Pn : Madej j.w.; Merkowo Kz : Myrek 5; Pieckowo cz. i p. BaD : Piecek 15 (K 451 par. 
BaD, BaŚ, Kl, Wa); Stanikowo Kz : Stanik 8; Wiercimakowo Kz : Wiercimak 126 (An 
aut.; K 616 par. An, In, Wa, Wp); wyjątkami Graczowo Pn : Gracz mKr 47, Su 5, My 
89, mBB 7 i in. (ale K 189 par. An, Wa, Zgk); Sasowo Pn : Sas Ośw 3, Chrz 7, Kr 12, 
mKr 156, My 4, Su 3, Ży 6, BB 6, mBB 10 i in.

Wśród nazw na -owiec, dla których brano pod uwagę pochodzenie odantropo-
nimiczne, dominowały nazwy o etymonach znanych w powiatach sąsiednich (Głu-

35 Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, K. Rymut i in., VIII, Kraków 2009, s. 198 s.v., gdzie 
wywiedziono z niepoświadczonego *Ostał. por. jednak Ostałek w b. woj. tarnobrzeskim (Słownik nazwisk 
współcześnie..., t. VII, s. 113).

36 Z. Babik, Próba oceny..., s. 197.
37 Potraktowano łącznie oba typy – z końcówkami rzeczownika i przymiotnika w przypadkach zależnych.
38 O ile to nie Po-chów.
39 O ile to nie tzw. „apelatywum toponomastyczne” w ujęciu S. Hrabca (Polskie apelatywa toponomastyczne, „Roz-

prawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, 1968, t. XIV, s. 284–332).
40 Z. Babik, Próba oceny..., s. 200.
41 W połączeniu z przyimkami używano często pluralnych postaci rodzinnych (Mentelovo, ale Do / U Menteľi) 

albo po prostu syngulatywnych form nazwisk.
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chowiec Pwś : Głuch Chrz 260, Ośw 15, Kr 18, mKr 39, Su 4, My 5, BB 4, mBB 9 i in.; 
ale K 176 Głuszek par. An, Sp, Wit; Goryczkowiec g. i l. GoG : Goryczko Kr 3, mKr 15, 
BB 7 i in., Goryczka Ośw 10, Kr 2, mKr 63, My 5, ale K 182 Goryczka par. Wa; Ko-
morowiec p. Jr : Komor Chrz 4, BB 8, mBB 9, ale też Komorowski loco 8; Stachlowiec 
: Stachel mKr 79, My 12 i in.; Wajdowiec g. Pn : Wajda j.w.). Motywację miejscową 
wciąż wykazują Głębowiec In : Głąb (K 175 par. Cho, Ry, Wa, Wo), Lachowiec dol. Bch 
: Lach 120 (An aut.; K 336 par. An, Cho, Ra, Tł, Wa) i Szydłowiec cz. i l. Zw : Szydło 
5. Dawne nazwisko Brzech (Słownik nazwisk współcześnie..., t. I, s. 519: tarnowskie 1; 
w Genetece także dziewiętnastowieczne poświadczenia z Krakowa i Pleszowa) trak-
tować należy jako już wymarłe (Brzechowiec p. i ł. Wo), choć można się liczyć z ist-
nieniem homonimicznego apelatywu o znaczeniu ‘pies’ (por. Słownik prasłowiański, 
t. I, s. 367). Nazwiskowe etymony nazwy Pawlowiec dol. i krz. Ks stwierdzamy jedynie 
w odleglejszych powiatach (Pawel tarnogórski, goleniowski, leszczyński, poznański, 
warszawski i miasta Bytom, Leszno, Szczecin, Poznań, Gdynia, Pawlo Przemyśl). Bez 
dokładnych nawiązań pozostaje Brzegorowiec p. i pa. Pn (uniwerbizacja *Brzegowy 
Rowiec?! A może raczej wykolejone *Grzegorowiec?)42.

Nawiązania antroponimiczne (sprawdzono też nazwiska na -(ow)ski) znaleziono 
dla wszystkich struktur na -(ow)izna, chociaż w dwóch wypadkach (Gotowizna, No-
wizna) bardziej prawdopodobne wydaje się pochodzenie odapelatywne. Większość 
nazwisk występuje nadal w pow. wadowickim (Chrostkowizna p. i l. Bca : Chrostek 22; 
Dzikowizna BaŚ : Dzik 11 (K 138 par. An, In); Janowszczyzna Fr : Janowski 2 (K 230 
par. An, BaŚ, Lg, Wa); Kosowizna cz. i p. Bab : Kos 7 i Kosowski 47 (K 293 par. Li, Sp, 
Wa, Wo, Wp); Michałowszczyzna Fr : Michałowski 6 (K 386 par. Fr, Ra, Wa); Nowizna 
p. Zg : Nowy 4 (K 419 par. Wit); Popielizna cz. i p. Ma : Popiel 36 (K 270 par. Fr, Lg, Sp, 
Wa, Wit, Wo, Zy); Szafrańszczyzna cz. i p. Fr : Szafrański 7 (K 556 par. Cho, Tł, Wa, 
Wit); Wilkowizna p. Lck : Wilk j.w.). W powiatach sąsiednich występuje kolejnych 
pięć (Ligoczyzna Stry : Ligocki Kr 3, mKr 10, Ży 16, BB 15, mBB 9 i in., Ruseczyzna 
cz. i p. Fr : Rusecki mKr 2, BB 3 i in.; Zabaszczyzna p. i ł. ZaW : Zabawski Ośw 7 i in.), 
ale dwa z nich zaświadczono dla dawnego dekanatu wadowickiego (Kaweczyzna p. 
Ma : Kawecki Ośw 6, Chrz 6, Kr 8, mKr 96, My 5, Su 3, Ży 4, BB 3, mBB 20 i in., ale 
K 262 par. Wa; Szwarcowizna cz. i p. Fr : Szwarc Chrz 8, Kr 9, mKr 51, My 5, Su 2, 
Ży 7, BB 4, mBB 19 i in., ale K 508 par. In, Wa). W oddali występują co najwyżej dwa 

42 Por. nazwę góry Grzegorowiec (vel Furmaniec) w pow. Ży (Internet), nienotowaną w tomiku żywieckim ani 
w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Słownik nazwisk współcześnie… (t. III, s. 560) notuje wymarłe 
Grzegor, do dziś istnieją Grzegora (11 nosicieli w pow. łowickim, w Słowniku nazwisk współcześnie… l.c. także 
z daw. woj. gdańskiego, koszalińskiego, płockiego) i Grzegorowski (318 nosicieli w Polsce, poza woj. młp., lubel., 
śwkrz., podl., wm.). Nazwisko (-r!) zdradza zapewne wpływ obcy (wołoski, słowacki?).
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(Derpowizna Ra : Derpa pow. świecki, bielskopodlaski oraz Bydgoszcz i Białystok, 
i ewentualnie Gotowizna Wa : Gotowy woj. wlkp.). Jednak Derpowizna wyraźnie 
(choć strukturalnie nietypowo) pochodzi od nazwiska Derpowski zaświadczonego 
w tejże parafii w latach międzywojennych (K 121).

Istotnym z liczebnego punktu widzenia komponentem toponimii powiatu są 
formacje tzw. rodowo-rodzinne, czyli pluralia nazw osobowych (zwykle wykształco-
nych już nazwisk) funkcjonujące najczęściej jako nazwy przysiółków. Nazwy takie są 
produktywne w nielicznych wsiach, zwłaszcza w Rz. Ze względu na silną konkurencję 
modelu pluralnego przy tworzeniu nazw odantroponimicznych i odapelatywnych 
przeanalizowano tylko pozycje, dla których nie dało się odnaleźć odpowiednich 
apelatywów lub przynajmniej związek z apelatywem nie był oczywisty z racji obfit-
szego zaświadczenia odpowiednich nazwisk w tymże powiecie lub produktywności 
struktury rodzinnej w danej miejscowości.

I tutaj znakomita większość motywujących nazwisk jest zaświadczona w grani-
cach powiatu, także w materiałach T. Kolber: Biczaki Rz : Biczak 63 (Suł aut.; K 36 par. 
An, Wa); Burowie Rz : Bury 512 (An aut.; K 72 par. An, BaD, In, Wa, Wp, Zgk); Butory 
Rz : Butor 3 (K 75 Butora par. An, Wa, Zgk); Frysie Rz : Fryś 150 (An aut.; K 156 p. An, 
Wa, Wp); Gize Pwś : Giza j.w.; Jagódki Rz : Jagódka 23 (K 225 par. Fr, Wa); Kądzioły 
Ry : Kądzioła 97 (K 263 par. Lg, Pwś, Sp); Kiszczaki Rz : Kiszczak 158 (Ro aut.; K 267 
par. An, In, Wit); Kmiecie Pwś : Kmieć 5; Kocury Ry : Koc(z)ur j.w.; Kopry Rz : Koper 
18 (K 288 tylko Koprowicz par. Wit); Kubiki Rz : Kubik 122 (K 318 par. Cho, Fr, Ra, 
Wp); Młocki Rz : Młocek j.w.; Młynarczyki Rz : Młynarczyk 181 (K 397 par. An, BaD, 
Fr, In, Pb, Wa); Moskwiki Rz : Moskwik 134 (An aut.; K 403 par. Fr, Wa); Mydlarze 
Rz : Mydlarz 241 (An aut.; K 409 par. An, Cho, Kcz, Wa, Wp, Zgk); Niemczyki Zg : 
Niemczyk 142 (An aut.; K 414 par. An, BaD, In, Wa, Wp, Zgk); Pęczki Wo : Pęczek 4; 
Praciaki Rz : Praciak 52 (An aut.; K 473 par. Wp); Radwany cz. i p. Wit : Radwan j.w.; 
Sabudy Rz : Sabuda 125 (K 502 par. Chst, Ra, Tł, Wa); Sobale Rz : Sobala j.w.; Sołtyse 
BkaII : Sołtys 103 (K 530 par. Ra, Sp, Wa, Wo, Wp, Zy); Styły Rz : Styła 72 (An aut., 
K 550 par. An, Cho, In, Wa, Wo); Służyny (właściwie Surzyny)43 Rz : Surzyn 23 (Zgk 
aut.; K 569 Szurzyn par. Wa); Szafarze Rz : Szafarz 58 (An aut.; K 555 tylko Szafarczyk 
par. Wa); Sztuki Stry : Sztuka 14 (K 568 par. An); Ścibory Rz : Ścibor 744; Tomiczki Rz 
: Tomiczek j.w.; Wilczaki KZ : Wilczak 28 (K 619 par. Cho, Mie, Pb).

43 Postać Służyny też na mapie 1 : 25 000. Mps wadowicki (s. 47) ma Suuzyny / Do Suzyny [sic!], U Suuzyna, dziś 
jednak przystanek w Rzykach nosi nazwę Surzyny (aut.). Zapewne była to efemeryczna postać oboczna funk-
cjonująca pod koniec lat 50. XX w. Postaci *Służyna brak u T. Kolber, Motywacja…

44 Nazwisko poświadczone w Rz od 1602 r., por. http://parafiarzyki.pl/historia/historia-wioski-rzyki/ [dostęp: 
1 XII 2022 r.].
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Pięć kolejnych nazw znajduje oparcie w nazwiskach zaświadczonych w powia-
tach sąsiednich: Kwiczale Nd : Kwiczala BB 17, mBB 6, Cie 195 i in., Kwiczal mKrk 
7 i in.; Szczęśniaki Rz : Szczęśniak Ośw 43, Chrz 15, Kr 49, mKr 160, My 10, Su 6, 
BB 10, mBB 9 i in.; Wantoły Rz : Wantoła Ży 29, BB 51, mBB 30 i in., dwa z nich 
potwierdzone dla dekanatu (Czerwonki Gce : Czerwonka Ośw 2, Chrz 23, Kr 3 i in. 
(K 113 par. An); Haczki Rz : Haczek j.w.). Tu ewentualnie (por. Z, Babik, Próba oceny... 
: 205) można by zaliczyć także Okrajki Lń (: Okrajek Kr 18, mKr 50 i in., ale K 425 
par. Wa) i Dzwonki Pn (: Dzwonek 5). W czterech dalszych wypadkach zachodziła 
homonimia nazwiska i popularnego (do niedawna) imienia (Krzysie Rz : Krzyś Ośw 
3, Su 4, mKr 4 i in. (K 313 par. BaŚ, In); Wojtusie Suł : Wojtuś BB 10, mBB 31, mKr 9 
i in.; Urbanki Rz : Urbanek Ośw 21, Chrz 7, Kr 8, mKr 94, Su 11, BB 13, mBB 17 i in.; 
Wawrzyny Rz : Wawrzyn j.w.). W tych wypadkach (zwłaszcza ostatnim) motywacja 
nazwiskiem wydaje się bardziej prawdopodobna. Tylko w jednym wypadku (o ile to 
nie nazwa odapelatywna) konieczne było sięgnięcie do materiału zaświadczonego 
współcześnie w oddali od terenu powiatu (Paruse -sów, na Mp-25 Parusy l. Iz : na-
zwisko Parus 704 poza woj. młp., lubel., łódz., opol., podl., śwkrz., wm.). Za formacje 
odapelatywne w braku (lub braku bliskości) odpowiednich antroponimów uznano 
Brzosy l. Gce, Ćwierkle l. Wp; Wieńce Wit, Bch45. Dwie z nich znajdują zresztą oparcie 
w apelatywach zaświadczonych w polskim.

Względnie dobrze (kilkanaście nazw) reprezentowany jest model bezafiksalnej 
derywacji od nazw osobowych (typ Jędrysek). Przykładami derywacji potwierdzo-
nymi historycznie są Mikołaj Wa (eponimem był żyjący w XVI-XVII w. Mikołaj 
Komorowski)46 i Kluka Rz47, zaliczamy tu także Florek Jsz (Florek : Florian, ale i na-
zwisko Florek 122 loco; K 150 par. An, Pb), Jewa g. Gki i Kornela cz. i p. Łę (oba 
zapewne od imion kobiecych). Materiał historyczny pozwala ustalić takąż genezę 
przekształconej nazwy Selinek -nka Pb ← Schilling48. Prawdopodobnymi przykładami 
są Kuwik p., ł. i pa. In; Wp : Kuwik 70 (K 332 par. An, Fr, Wa); Niziołek g. Iz : Niziołek 
22; Gancarz l. i g. Kcz, Pn, Rz : Ga(r)ncarz j.w. oraz Ochentał cz. i p. Ra, choć w tym 
ostatnim wypadku nie potwierdziłem w sposób pewny realności równobrzmiącej 

45 W tym wypadku sama obecność nazw części dwu sąsiednich wsi sugeruje ich ponowienie z wcześniejszej na-
zwy obiektu niezamieszkałego. Nazwisko Wieniec występuje jedynie w pow. będzińskim (2 nosicieli).

46 https://wck.wadowice.pl/nowe-zycie-w-starych-fotografiach-czesc-4/ [dostęp: 1 XII 2022 r.].
47 Nazwisko to mieli w przeszłości nosić rzyccy sołtysi.
48 Na mapie Ziemia Oświęcimska na terenie Graboszyc w pow. Ośw i mylnie jako Selinak, na prawym brzegu 

Wieprzówki na wysokości jazu (vis-à-vis stawów Szeling na prawym brzegu). Nazwa pochodzi od nazwiska 
szesnastowiecznych właścicieli tamtejszych dóbr – Schillingów (mylnie K. Rymut, Rechte…, s. 296); przejęto je 
jako Szeling (por. zapis z Metryki Józefińskiej u K. Rymuta l.c.; zamiana y → e stanowiła chyba przejaw hiperyza-
cji), zaś w mazurzącej gwarze nazwa ewoluowała dalej w *Selink -nka i Selinek -nku.
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nazwy osobowej49. Dalszych badań archiwalno-regionalnych wymaga nazwa Len-
dwok Fr, zapewne również należąca do tej grupy50. Możliwy jest także odosobowy 
charakter nazw Pyrczek g., l. i p. Prz : Pyrek 192 (K 482 par. Fr, Kl, Lg, Wa), Pyrcz mKr 
17, Ży 4 i in. (Pyrczek tylko woj. (dln)śl., lubus., zpom.) i Sikora cz. i p. Gce, a także 
Niedźwiadek p. Jr : Niedźwiedź 6 (K 413–414 par. Bab, In, Pb, Wa, Wit), ale raczej nie 
Niedźwiedź l. Ma, i Duch51 l. Iz : Duch loco 2. Wątpliwe jest natomiast sugerowane 
przez Kazimierza Rymuta52 takież pochodzenie nazwy terenowej Rodysza bag., dol. 
i ł. BaD53 (brak ściśle odpowiadającego antroponimu w naszych zbiorach).

Nieliczne struktury z potencjalnie dzierżawczym -ka znajdują najczęściej mo-
tywację loco (Gorylka l. i p. Lck : Goryl 45 (K 182 par. Sp); Latonka BkaII : Latoń 10; 
? Sikorka p. i ł. KlG: Sikora j.w.) lub w sąsiednich powiatach (Klimaska g., l., p. Rz : 
Klimas Ośw 34, Chrz 11, Kr 219, mKr 166, My 255, Su 21, Ży 95, BB 12, mBB 21 
i in.; Krzyska Lck : Krzych mKr 9, mBB 5 i in.; Masiorka Wys : Masiarz Ośw 4, mKr 2 
i in.). W przypadku Klimaski decydujący dla niezachowania antroponimu może być 
wiek nazwy (funkcjonującej już w XVII w.). Dyskusyjna pozostaje geneza nazwy 
Giermotka; wprawdzie nazwisko Giermata zaświadczone jest m.in. w Małopolsce 
(pow. wielicki 3), jednak w dobrze rozpoznanych archiwaliach Choczni i Kaczyny54 
nie ma żadnych śladów takiego antroponimu55.

49 Obecnie występuje tylko Ochętal (pow. rybnicki, pajęczański, zgierski, strzeliński, dzierżoniowski, stargardzki 
oraz Wrocław) i Ochental (pow. pajęczański, strzelecki, wrocławski, strzeliński, nakielski oraz Szczecin, Biały-
stok i Łódź). Postać Ochętał została podana (jako standaryzacja) z Michałowic k. Krakowa dla I poł. XVII w. 
(J. Laberschek i in., Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice, t. I: Do końca XVIII w., Kra-
ków 2014, s. 177), trudno mi jednak stwierdzić, czy grafia odpowiedniego przekazu wyklucza lekcję Ochętal 
(w rękopisie spodziewałbym się najprędzej dwuznacznej grafii z < -l>). Geneteka z tej samej wsi notuje postać 
Ochentał (Jadwiga O., ur. 1649).

50 W 1594 r. w wadowickich księgach metrykalnych wspomniana została niejaka Felicja <Lendwocka> (informa-
cja P. Malaty w mailu z 22 kwietnia 2021 r.). Do wyjaśnienia pozostaje, jak ten antroponim ma się do dzisiej-
szego nazwiska Ledwoch (m.in. Ośw 2, mKr 2, Ży 2, BB 3), a także zapisanego w r. 1537 w sąsiedniej Choczni 
<Ledwyk> (zob. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. I, s. 349). Led-
wik to (por. Ledwik Ośw 11, Chrz 2, BB 9 i in.) czy Lędwik?

51 Mógłby to być i przekształcony *Duk (por. Słownik prasłowiański, t. V, Wrocław etc. 1984, s. 88), z hiperpo-
prawnym -ch uogólnionym na cały paradygmat.

52 K. Rymut, Rechte…, s. 294.
53 W maszynopisie wadowickim (s. 5) w kwadracie X16 (gdzie znalazły się wszystkie nazwy podawane z tej wsi), 

co wobec niezachowania się mapy z wpisanym ręcznie nrem uniemożliwia ścisłą lokalizację. Podmokły obszar 
nad Kleczanką bezpośrednio na zachód od stacji Klecza Górna oznaczony na „dwudziestce piątce” leży już 
chyba na terenie Kleczy.

54 E. Widlarz, Pochodzenie imion i nazwisk mieszkańców parafii Chocznia, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 53-72; P. Malata, mailowo.

55 Alternatywą dla takiej etymologii mógłby być wywód od prasłow. *grъmada ‘kupa, stos’ kontynuowanego 
w południowosłowiańskim (zob. Słownik prasłowiański, t. VIII, Wrocław etc. 2001, s. 226, „z sekundarnym 
wokalizmem pierwiastka”). Pierwotne *Grmådka rozwiązałoby z czasem rzadką i trudną grupę spółgłoskową 
w nagłosie (*Gyrm-, potem G(i)erm-). Nie jest jednak oczywiste zwłaszcza spalatalizowanie poprzedzającej 
tylnojęzykowej przez taką samogłoskę rozwiniętą późno z epentezy. Przykład ten dobrze obrazuje dylema-
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Inne modele derywacji dzierżawczej są już wyjątkowe. Struktury na -owski 
mamy w nazwach Kawowskie Gaje l. BaŚ : Kawa j.w.; Wodniakowska Grapa g. Zg : 
Wodniak j.w.; Pagórek Malatowski cz. i g. Cho : Malata 34 (Cho aut.; K 364 par. Cho) 
i odkształcone Pagórek Ramentowski cz. i wzg. Cho : Ramęda 39 (Cho aut.; K 486 
par. Wit, Wp). Kotowskie Pola p. Zy (: Kot 88, Wa aut.; K 296 par. BaD, BaŚ, Fr, Lg, 
Pwś, Sp, Wo, Zy – w tej ostatniej szczególnie częste) pochodzą może i od nazwiska 
Kotowski, notowanego w tejże wsi (K 296 par. An, Pb, Zy) jako transformacja frazy 
*Pola Kotowskich, z pierw. przydawką dopełniaczową (podobnie Raczkowskie p. Gce : 
Raczek 26, ale i Raczkowski Ośw 6, Chrz 3, Kr 11, mKr 58, Su 6, mBB 8 i in., Kurowskie 
cz. i p. BaŚ : Kura Chrz 9, Kr 81, mKr 121, Ży 2, mBB 2 i in., ale i Kurowski loco 121). 
Archaiczny formalnie model dzierżawczy na *-j- wystąpił w nazwie Pagórek Komani 
cz. i wzg. Cho : Koman 35 (K 284 par. Wa, 326 Kuman par. Cho, In, Zgk)56. Również 
izolowana Otusza l. Wo57 (gwar. Uotusa -y ~ -e, mps, s. 70), istniejąca już w XIV w.58, 
może być dawną formacją dzierżawczą na *-ja, por. nietopograficzny apelatyw otucha 
i wymarłe dziś nazwisko Otuch59. W jednej nazwie mamy dzierżawczą przydawkę 
dopełniaczową (Las Łaskiego l. Pch : Łaski 23; K 351 par. An). W nazwie Chudula l. 
Pn mamy zapewne typowe dla Śląska dzierżawcze -ula (: Chudy loco 57, K 96 par. 
Ry, Tł, Wa, Wo, Zy). Dwie znane w materiale nazwy na -ina pierwotnie odnosiły się 
prawdopodobnie do hydronimów: pochodząca od dawnego imienia Bolęta (Słownik 
staropolskich..., t. I, s. 213) Bolęcina Suł (K. Rymut, Rechte…, s. 18) jest dziś izolowa-
na, natomiast nazwa jeziorka w Spytkowicach Gieruszyna może wybierać między 
nazwiskiem Gierusz (BB 3) i staropolskim imieniem Gierucha60. Kurczyna g., l. p. 
Zg może pochodzić od antroponimu (Kurka 591 nazwisk poza woj. małopolskim, 
ale K 329 par. Cho) lub apelatywu. Ze struktur na -ec można brać pod uwagę nazwy 
Sikorzec cz. i p. Wo : Sikora j.w. i Trybulec cz. i l. To : Trybuła 5 (K 590 par. Wa), obie 
znajdują jednak także motywację apelatywną.

Dalszym problemem są nazwy formalnie patronimiczne, nieposiadające jednak 
wczesnej dokumentacji, choć zaświadczone zwykle w funkcji określeń części wsi. 
W toponomastyce polskiej w podobnych wypadkach zakładano najczęściej naślado-

ty napotykane przy próbach rozróżnienia takich mało wyrazistych nazwotwórczo formacji odapelatywnych 
i odantroponimicznych.

56 Antroponim zaświadczony w sąsiednim Gorzeniu już w 1504 r. (Słownik historyczno-geograficzny…, t. I, s. 801).
57 Lokalizacje obiektu na mapie 1 : 25 000 (nad Czarczówką) i w Państwowym Rejestrze… (nad Zygodówką) 

różnią się.
58 Por. hydronim Otuszka (zapisy XIV-XV w.) w sąsiednich Zygodowicach (K. Rymut, Rechte…, s. 133).
59 Słownik nazwisk współcześnie…, t. VII, s. 129. W Genetece tylko spoza małopolskiego.
60 Słownik staropolskich…, t. II, s. 116 (tak K. Rymut, Rechte…, s. 251).
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wanie dawnego modelu, niekiedy z uchwytnym odcieniem ironii. Na terenie powiatu 
notujemy pięć takich nazw, z których tylko dwie posiadają nawiązania wewnątrz 
powiatu: Krupczyce p. Lń : Krupka 3 (K 310 par. Ra) i Wilkowice cz. i p. To : Wilk j.w. 
Dalachowice Gł znajdują oparcie w nazwisku Dalach (mKr 24, Cie 9 i in.) i dwóch 
dalszych nazwach w okolicy (Dalachowice i Dalachówka w pow. Ośw). Bachorowice 
(: Bachor poza woj. młp., lubel. i śwkrz.; K 10 tylko Bachorski par. An) mogą pocho-
dzić bezpośrednio od apelatywu bachor jako nazwa żartobliwa. Sporowice, podane 
jako część Głębowic (w stronę Nidku), na dwudziestowiecznych mapach widnieją 
jako Zborowice (na mapie Ziemia Oświęcimska skażone Zbiorowice), co może być 
brzmieniem pierwotnym lub przekształconym wg zbór (w nawiązaniu do prote-
stanckiej tradycji przypisywanej Nidkowi i Głębowicom?)61. Nie należą do tej grupy 
Bieńkowice Ze, nazwa dawnej wsi sięgająca XIV w.62

Spośród czterech toponimów zakończonych na -oń, Luboń g. i l. Lg należy do 
typu żeńskiego (dop. -ni), stanowiąc zapewne przekształcenie starszego brzmienia 
*Lubonia lub *Lubania. Turoń Rz znajduje odpowiednik w nazwisku Turoń (Chrz 4, 
mKr 20, BB 11, mBB 6, Cie 82 i in.). Brak natomiast – w skali ogólnopolskiej – na-
zwisk *Kuc(z)koń (: Kuckoń Wp) i *Lachoń (Lachoń l. Rz). Można przypuszczać, że 
w obu wypadkach mamy do czynienia z antroponimami „nieoficjalnymi” tworzony-
mi od nazwisk Kuc(z)ek (Kuczek Ośw 48, Chrz 5, Kr 4, mKr 74, Su 6 i in.; K 321 par. 
Pb, Wo) i Lach (j.w.); najprędzej byłyby to nazwy typu Jędrysek. <Lachon> (Lachoń?) 
w Genetece przytaczany jest jednak m.in. z Rz (r. 1727).

Problemem okazały się również nazwy zakończone na -ak, z których ani jedna 
nie znalazła dokładnego odpowiednika w nazewnictwie osobowym powiatu. Moż-
na przypuszczać, że formant -ak pełnił w większości z nich funkcję nazwotwórczą 
na poziomie toponimicznym. Najważniejszą wydaje się uniwerbizowanie struktur 
z przydawką przymiotną; na takie rozwiązanie naprowadza obecność nazwy Li-
siak cz., l. i p. w BaG przy zaświadczeniu w sąsiednim BaŚ nazwy lasu Lisie Dziury. 
Podobnie zinterpretujemy nazwę lasu Babiczak Lg, wywodząc ją z wcześniejszego 
*Babicki Las (od sąsiedniego ojkonimu i hydronimu Babica) oraz Ligoczak l. Lg ← 
*Ligocki Las. Podobną interpretację dopuszczają także zaświadczone na tym samym 
terenie Górczyniak l. Wys (prawdopodobnie od nazwiska Górczyński loco 3, K 184 
par. Bab, Wa, Wit, a więc z derywacją wymienną) i Jaskowiak (*Jazkowy... : jazek). 
Trudniej objaśnić Baranciak In i Boryszak Ze, jednak i w tych wypadkach nie wy-

61 Zapewne bez bezpośredniego związku ze wzmiankowanymi w XV-XVI w. S(z)parowicami, leżącymi w po-
bliżu podoświęcimskiej Włosienicy, a należącymi w XV w. do parafii oświęcimskiej (por. J. Rajman, Kościoły 
średniowiecznego Oświęcimia (do końca XVI w.), w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 2, red. B. Czwojdrak i in., 
Warszawa 2018, s. 346).

62 Nazwy miejscowe Polski…, t. I, Kraków 1996, s. 185, s.v. Bieńkowice (1).
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kluczymy jednoznacznie przymiotników dzierżawczych (*Barańczy63, por. Komani 
-ego w nazewnictwie sąsiedniej Cho; *Boryszy -ego : Borys loco 4). Mędrak cz. i p. Tł 
tworzy już odrębny typ morfologiczny (brak zmiany w rz), być może od antroponimu 
nieoficjalnego.

W grupie nazw relacyjnych odtoponimicznych64 najczęstsze są grupy atrybu-
tywne z przymiotnikiem na -ski tworzonym od toponimów (Choczeński Dział Cho : 
Chocznia; Drapskie Potoki g. i p. Jr : Drapa; Jaroszowska Góra g. i l. Jr i Las Jaroszowski 
l. Jr : Jaroszowice; Nidecki Las Nd : Nidek; Dział Polecki p. Lck : Palcza65; Półwiejski 
Las l. Pwś : Półwieś; Las Przybradzki Pb : Przybradz; Góra Pochowska Pch : Pochów; 
Radocka Góra cz. i p. Wys : Radocza; Roczyński Las l. Ro : Roczyny; Rzycka Woda rz. 
Rz : Rzyki; Strońska Góra g. i p. Zk : Stronie; Tłuczański Las l. Tł : Tłuczań; Bugaj Za-
krzowski Zk : Zakrzów; Zawiskie Łąki ł. Bca : *Zawiśle). Rzadsze są przymiotniki z in-
nymi formantami, np. zawierającymi konektywy (Łaziańskie Pola p. Gce : *Łaz(y)). 
Zanotowano także nazwy starorzeczy tworzone od nazw większych rzek (Skawisko 
cz., jez. i p. Ra : Skawa; Wiślisko jez. Mie; bag. Sp : Wisła). W kilku formacjach prefik-
salnych również można dopatrzeć się funkcji relacyjnej, lokalizującej (Podchełm Stry 
: Chełm; Podchlebówka cz. i p. Bab : *Chlebówka; Podkiecka Jst : *Kiecka; Podpuszcza 
BkaI : (Wielka) Puszcza; Zakobylarz l. Jr : *Kobylarz66). Sporadycznie zaświadczono 
deminutywną funkcję formantu -ek (Bęczynek Bę : Bęczyn) i lokalizującą złożonego 
formantu Za- ... -’e (Zadudzie l. Jsz : *Duda ~ *Dudy67; Zaskawie Wa : Skawa). Nazwy 
potoków tworzono od różnicowano względem nazw wsi formantami -ka (Choczenka 
rz. Wa : Chocznia; Jastrząbka rz. Iz, Jst : Jastrzębia; Jaszczurówka rz. Jsz, Mu : Jaszczu-
rowa; Kurówka rz. Jsz : Kurów68; Ponikiewka rz. Pn : Ponikiew; Roczynka l. Tg; rz. Ro : 
Roczyny; Stryszówka rz. Zk, Db, Stry : Stryszów; Zakrzówka rz. BaG : Zakrzów; może 
od nazwy potoku pochodzą też Tłuczanki ł. Tł : Tłuczań), -’anka (Inwałdzianka rz. 
In : Inwałd; Kleczanka rz. BaG, Rk : Klecza; Solczanka rz. ZaW : Solca; Rzyczanka rz. 
Rz : Rzyki; Targaniczanka rz. An : Targanice) i -ówka (Czarczówka rz. Wo : Czar(n) 
- cza69; Kleczówka rz. Bab, KlG : Klecza; Wieprzówka rz. An : Wieprz), zdarza się też 
derywacja wymienna (Bachówka rz. Bch, Sp : Bachowice; Bulówka rz. Ro i Bulówki 

63 Nazwisko Baraniec (loco 11 wg Słownika nazwisk używanych...) zaświadczono w sąsiednim Wp (T. Kolber, 
Motywacja…, t. 2, s. 21: rok 1930).

64 Podobnie zbudowane nazwy motywowane apelatywami tutaj pominięto.
65 W sąsiednim pow. Su. Zapewne gwarowa nazwa tej wsi ma poświadczone o < å.
66 Może kolejna nazwa typu Jędrysek, por. nazwisko Kobylarz Chrz 4, Kr 4, mKr 25 i in.
67 Na mapie 1 : 25 000 nazwę Zadudzie umieszczono ok. kilometr na płn.-zach. od przysiółka Dudówka.
68 W sąsiednim pow. Su, por. K. Rymut, Rechte…, s 100.
69 W sąsiednim pow. Ośw, por. ibidem, s. 33.
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cz. i p. An, Ro : Bulowice70; Frydrychówka rz. Pb : Frydrychowice; Łękawka rz. Zg 
i Łk : Łękawica, niehydronimiczne Sułkówka cz. i p. Iz : Sułkowice). Z suf. -ica być 
może Pracica g. i p. Rz, znana też jako nazwa potoku71. Podobne zjawisko wystąpiło 
w nazwie lasu utworzonej od patronimicznych Bachowic, zapewne za pośrednic-
twem przymiotnika na -owski (*Bachowski Las l. Bch → Bachowiec). Starszą warstwę 
formacji relacyjnych odzwierciedla stosunek Skawin(k)a rz. Lck, Lś, Ski : Skawa72.

Nazwy importowane to Cedron Br, rz. KZ, Br, Pch, Lń; Francja Suł, Tg; Kalwa-
ria KZ; Kanada Pb, Sp; Palestyna An; Tatry g. Jsz; Wenecja Wa; Wiedeń cz. i p. Ro, 
prawdopodobnie także Lubernia In ‘Alwernia’73. Moim zdaniem należą tutaj również 
Berno Nd, Ro (z nazwy morawskiego Brna)74 i Stary Żywiec Ro. Prawie wszystkie 
odnoszą się do części miejscowości.

Nazw, które z racji braku nawiązań i (lub) niewyrazistości struktury wolelibyśmy 
uznać za niejasne, jest niewiele. Zaliczyłbym tu Zabrach cz. i p. KZ, gwar. Zobrach 
-u (mps, s. 26), nieznany mi ze starszych źródeł. Ze względu na pochylenie w prawdo-
podobnym przedrostku raczej nie bylibyśmy skłonni analizować jej jako za + Brach 
i utożsamiać tego ostatniego z nazwiskiem Brach, znanym w sąsiednich powiatach 
(Kr 8, mKr 33, Su 4, Ży 3, BB 7, mBB 10 i in.; Słownik nazwisk współcześnie..., t. I, 
s. 460)75. Być może -ch jest tutaj hiperyzmem wobec gwarowej zmiany -ch > -k. Za 
niejasną nazwę prawdopodobnie dawną uznałbym także wspomnianą wyżej Rodyszę. 
Dalszej dyskusji wymaga Bełcząc g. i l. Kcz, Pn76.

Najciekawszą – obok wciąż zagadkowej Skawy – istniejącą do dziś nazwą po-
wiatu jest dla mnie Draboż. Współcześnie odnosi się ona do wzniesienia na pogra-

70 W sąsiednim pow. Ośw, por. K. Rymut, Gewässernamen im Flußgebiet der oberen Weichsel von der Quelle bis zu 
Soła und Przemsza, Stuttgart 1993, Hydronymia Europaea 9, s. 12-13.

71 Z. Babik, Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki – komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 
12, „Onomastica”, 2015, t. XLIX, s. 422-423.

72 Derywat zaświadczony już w XIII w., por. K. Rymut, Rechte…, s. 178.
73 Por. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. III, Kraków 1903, s. 48, s.v. Lubernija. Żartobliwa nominacja wynikła 

zapewne z obecności w tym miejscu Inwałdu przydrożnej kapliczki, oznaczanej jeszcze na niektórych dzisiej-
szych mapach.

74 Zapewne przeniesiona przez powracających ze służby wojskowej poborowych armii austro-węgierskiej; 
w Brnie mieściło się też duże więzienie Špilberk. Mało prawdopodobny związek z nazwą Berna szwajcarskiego. 
Powtarzanie się nazwy w dwu blisko położonych miejscowościach podandrychowskich sugeruje zresztą nie-
uchwyconą apelatywizację tego egzonimu.

75 Jeden z Recenzentów zwrócił uwagę na istnienie etymologii Zakopanego zakładającej wchłonięcie przyimka zå 
w wariancie z pochyleniem, zaświadczonym historycznie głównie w połączeniach z jednosylabowymi formami 
zaimkowymi. Struktura Kopane jest w naszym nazewnictwie znacznie częstsza niż Zakopane, ale w gnieździe 
nazwy stolicy Tatr postać bez Zå- nie jest chyba zaświadczona. Objaśnienie nazwy jako pierwotnego imiesłowu 
*zākòpāno(je) (gdzie jako archaizmu oczekiwalibyśmy właśnie zachowania etymologicznej długości prefiksu) 
nie traci zatem atrakcyjności, czyniąc zarazem wątpliwą rekonstrukcję absorpcji przyimka z pochyleniem.

76 Por. K. Rymut, Rechte…, s. 14, s.v. Bełczonia [sic!], gdzie nie skojarzono nazwy hasłowej z postaciami akcji UN-
-owskiej.
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niczu St i Bę (ok. 430 m n.p.m.), porastającego je lasu i pobliskiego przysiółka StD. 
W użyciu jest też określenie pasmo Draboża (wzniesienia łącznie ok. ośmiokilome-
trowej długości). W eksploracji UN-owskiej zapisano postacie Drabóż -boża cz. i p. 
StD, gwar. Draboš -oža (mps, s. 74); Drabóż -boża cz. i p. StG, gwar. Drabus Droboza 
[sic!] (ibidem, s. 72); Droboż -oża l. i p. Bę, gwar. Drobus -oza (ibidem, s. 39), Drobóż 
-oża l. Prz, gwar. Drobós -oza (ibidem, 43). Wskazują one na wyjściowe brzmienie 
*Dråbóż -oża, z którego na drodze wyrównań rozwinęły się wymienione brzmie-
nia77. W zdjęciu józefińskim78 zapisano na mapie dwukrotnie <Drabocz> (ark. 17: 
góra i zabudowania), ale w tekście trzykrotnie <Drabos> (strony 97, 114 i 119 wy-
dania). Do ewentualnych starszych przekazów nazwy nie udało się dotrzeć; nie ma 
jej w Słowniku historyczno-geograficznym…79 (wyszukiwarka), ale obiekt terenowy 
sąsiaduje ze wsiami (prócz Bęczyna) o nazwach na dalsze litery alfabetu, których 
haseł dotąd nie opracowano. W przypadku tej nazwy standardowe procedury ety-
mologiczne zawodzą – jest izolowana jako całość (nie znamy słowiańskich leksemów 
na †Drabog-, †Draboz-, brak także odpowiednich nazw osobowych) i nierozkładalna 
ze względu na osobliwość zakończenia -óż, niefunkcjonującego na tych ziemiach 
jako produktywny formant nazwotwórczy. Zapewne mamy tu nazwę względnie 
dawną, może nawet niesłowiańską, co korespondowałoby z rangą obiektu – pasmo 
Draboża jest widoczne z dolin Wisły i Skawy, a także z wyżej położonych miejsc na 
północ od doliny Wisły, od dawna mogło odgrywać rolę elementu porządkującego 
nawet skądinąd niezasiedlony i niezagospodarowany obszar leśny między Skawą  
a Skawinką.

***

Z powyższych zestawień wynika, że znakomita większość etymonów antropo-
nimicznych (w znacznej większości nazwisk), które po wykluczeniu leksyki topo-
nimicznej i na podstawie rozpoznania modeli nazwotwórczych i analizy semantyki 
etymologicznej są podejrzewane o fundowanie toponimów, może być na przestrzeni 
ostatnich ok. 250 lat zadokumentowana w polskiej antroponimii. Wynika to oczywi-
ście ze względnej świeżości tego nazewnictwa (przeważająca część to mikroojkonimy 
– nazwy przysiółków itp., z reguły powstałe w XIX i I poł. XX w.). Nazwisk niewy-
stępujących w wykorzystanych zbiorach jest bardzo niewiele, a praktycznie wszyst-
kie mogą być przekonująco uwiarygodnione jako etymologicznie prawdopodobne 

77 Stanisławskie postacie „gwarowe” z a zapewne oddają wpływ języka ogólnego.
78 Galicja na józefińskiej mapie topograficznej (1779-1783), t. I, B, sekcje 1–30, skala 1 : 28 800, Kraków 2012.
79 W wyszukiwarce pod adresem http://www.slownik.ihpan.edu.pl/ [dostęp: 1 XII 2022].
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na gruncie regionalnej polszczyzny. Dysponowanie regionalnymi opracowaniami 
antroponimii opartymi na nowszych archiwaliach kościelnych pozwala lokalizację 
(i formę, nie zawsze precyzyjnie rekonstruowalną z nazw) nazwisk doprecyzować, 
niekiedy do poziomu konkretnej wsi, przesunąć wstecz w czasie i w przestrzeni bliżej 
lokalizacji fundowanych przez nie toponimów, ale też nie upoważnia do całkowi-
tej rezygnacji z wykorzystania pełnych zbiorów przełomu XX i XXI w. – wbrew 
oczekiwaniom niektórych nazwisk w archiwaliach tych nie znajdziemy. Śledzenie 
geografii nazwisk, nawet do poziomu powiatu, bazujące na materiałach pełnych, 
choć względnie późnych, wydaje się bardzo dobrym substytutem historycznych 
opracowań (mikro)regionalnych, wciąż obejmujących tylko nieznaczną część pol-
skiego obszaru etnograficznego – analiza przeprowadzona powyżej wykazała, że 
potwierdzenie lokalizacji nazwiska w powiecie loco lub przynajmniej w powiatach 
sąsiadujących dostatecznie często statystycznie może być potraktowane jako na-
miastka bezpośredniego potwierdzenia jego obecności w nieodległej przeszłości 
w bezpośrednim sąsiedztwie fundowanego toponimu.

Obserwujemy obecnie stały postęp w zakresie badań genealogicznych, wynikają-
cy z digitalizacji archiwów, możliwości sprawnego przeszukiwania i wykorzystywania 
zbiorów internetowych, aktywności blogerów itp. entuzjastów, publikujących w sieci 
efekty swych kwerend archiwalnych, nawet prowadzonych w sposób zupełnie tra-
dycyjny. Zazwyczaj analiza etymologiczna toponimów odosobowych ciągle jeszcze 
nie może jednak wspiąć się na najwyższy możliwy stopień precyzji, tj. historyczne 
uchwycenie toponimów in statu nascendi w relacji z ich etymonami. Często oczy-
wistość związku między (mikro)ojkonimem i motywującym nazwiskiem zachodzi 
tylko dla znających lokalne realia autochtonów, którzy w tym zakresie górują nawet 
niekiedy nad fachowcami80. Bardzo dobrym wynikiem pozostaje wciąż potwierdze-
nie istnienia nazwiska w danej wsi w jednym choćby momencie czasowym, nawet 
jeśli nie udaje się należycie zsynchronizować momentu powstania nazwy (zwykle 
ściślej nieokreślonego) z okresem funkcjonowania w niej motywującej nazwy oso-
bowej. Tak precyzyjna synchronizacja długo jeszcze pozostanie „wąskim gardłem” 
badań nawet nowszych warstw naszej toponimii.

***

80 W maternalnej gałęzi mojej rodziny związek nazwy przysiółka Budówka Suł z zamieszkującymi go blisko 
spokrewnionymi rodzinami Budów (z jednej z nich wywodził się mój dziadek) był zawsze oczywisty. Z tym 
większym zaskoczeniem w 1992 r. natrafiłem na łamach „Onomastików” na rozbudowany wywód tej nazwy od 
apelatywu budowa (U. Wójcik, Baza bud- w toponimii polskiej, „Onomastica”, 1991, t. XXVI, s. 79).
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Skróty nazw miejscowości (i parafii): An – Andrychów, Bab – Babica, BaD – 
Barwałd Dln., BaG – Barwałd Grn., BaŚ – Barwałd Średni, Bca – Brzeźnica, Bch 
– Bachowice, Bę – Bęczyn, BkaI – Brzezinka (gm. Andrychów), BkaII – Brzezinka 
(gm. Brzeźnica), Br – Brody, Cho – Chocznia, Chst – Chrząstowice, Db – Dąbrówka, 
Fr – Frydrychowice, Gce – Gierałtowice, Gki – Gierałtowiczki, Gł – Głębowice, GoD 
– Gorzeń Dln., GoG – Gorzeń Grn., In – Inwałd, Iz – Izdebnik, Jr – Jaroszowice, 
Jst – Jastrzębia, Jsz – Jaszczurowa, Kcz – Kaczyna, KlD – Klecza Dln., KlG – Klecza 
Grn., Ks – Kosowa, KZ – Kalwaria Zebrz., Kz – Koziniec, Lck – Lanckorona, Lg – 
Lgota, Li – Lipowa, Lń – Leńcze, Lś – Leśnica, Łę – Łękawica, Ma – Marcyporęba, 
Mie – Miejsce, Mu – Mucharz, Nd – Nidek, Pa – Paszkówka, Pb – Przybradz, Pch 
– Podchybie, Pn – Ponikiew, Pny – Podolany, Prz – Przytkowice, Pwś – Półwieś, 
Ra – Radocza, Ro – Roczyny, Ry – Ryczów, Rz – Rzyki, Ske – Skawce, Ski – Ska-
winki, Sp – Spytkowice, StD – Stanisław Dln., StG – Stanisław Grn., Stro – Stronie, 
Stry – Stryszów, Suł – Sułkowice, ŚP – Świnna Poręba, Tg – Targanice, Tł –Tłuczań, 
To – Tomice, Wa – Wadowice, Wit – Witanowice, Wo – Woźniki, Wp – Wieprz, 
Wys – Wysoka, Wyź – Wyźrał, Ze – Zebrzydowice, Zg – Zagórze, Zgk – Zagórnik, 
Zk – Zakrzów, Zw – Zawadka, Zy – Zygodowice.

Skróty nazw pobliskich powiatów: BB: Bielsko-Biała, Chrz: Chrzanów, Cie: 
Cieszyn, Kr: Kraków, My: Myślenice, Ośw: Oświęcim, Su: Sucha Besk., Ży: Żywiec; 
prefiks m-: miasto.

Skróty  nazywanych obiektów: bag.: bagno; cz.: część wsi (jeśli nazwa odnosi się 
tylko do niej, skrót pominięto); dol.: dolina (wąwóz); g.: gór(k)a (wzgórze, wznie-
sienie); jez.: jezioro (starorzecze); krz.: krzaki, l.: las; ł.: łąka; nż.: nieużytki; p.: pole 
(pola); pa.: pastwisko; rz.: rze(cz)ka (potok); st.: staw.
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Summary
An attempt to assess the degree of effectiveness of assigning appellative and 

anthroponomical etymons to toponyms of the Wadowice district as confirmed 
in the late 1950s. 

Part two: onyms, unclear names, conclusions

The paper is the second part of a larger study aiming at characterizing toponyms 
of the Wadowice district (Małopolska Voivodeship, southern Poland), an area so far 
regarded as more densely populated only in late Middle Ages or later, on the basis 
of its etymons, both appellative and anthroponymical. Only names confirmed in the 
course of data collection in the late 1950s were taken into consideration. The main 
question to be answered is to what extent the procedures identifying etymons of 
geographical names currently used by toponomasticians can prove both effective and 
accurate. In this part of the study, attention was focused on contemporary surnames 
of the district and surroundings as potential etymons of toponyms characterized by 
certain formal properties as specified by former research (structures in -ówka, -owa, 
-(ow)izna etc.). These were subsequently confronted with surnames registered in the 
archivalia of the former Roman Catholic decanate of Wadowice between 1786 and 
1939. The analysis makes it clear that the anthroponymic stock contained in these 
place names can be shown to be predominantly local, whereas complete repertories 
of localized Polish surnames available since the 90es of the former century should 
be welcomed (and constantly used) as invaluable and reliable basis for such research. 
Remarks concerning other types of toponyms were presented as well.

Key words: toponomastics, toponyms of the Wadowice district, motivation by 
person names, surnames of southern Poland
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W dużych miastach bibuła  
w zakładach pracy jest chlebem 
powszednim. U nas może 
być podobnie1 – wadowicki 
„Solidarny” w latach 1984-1990

Wprowadzenie

Jednym z charakterystycznych przejawów oporu społecznego wobec komuni-
stycznej władzy w Polsce po 1945 r. było zjawisko drugiego obiegu wydawniczego. 
Funkcjonowanie niezależnych od cenzury publikacji w formie ulotek, druków ulot-
nych, broszur i książek oraz czasopism było fundamentalne dla przełamania pań-
stwowego oraz partyjnego monopolu informacyjnego i systematycznie poszerzało 
zakres wolności słowa. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” otworzyło nowy rozdział w historii tego zjawiska, obejmującego ok. 
5,5 tysiąca tytułów prasy podziemnej. Na ziemi wadowickiej w 1984 r. z inicjatywy 
Wiesława Pyzia rozpoczęto wydawanie niezależnego pisma „Solidarny”, które stało 
się ważnym źródłem informacji na temat działalności opozycyjnej, represji politycz-
nych oraz sytuacji polityczno-społecznej i gospodarczej w Andrychowie, Kętach 
i Wadowicach. Był to pierwszy i zarazem jedyny tytuł prasy podziemnej redagowany 
i wydawany na tym terenie, przełamujący monopol informacyjny komunistycznych 
władz. Pismo ukazywało się nieprzerwanie do 1990 r., co umiejscawia je w grupie 
czasopism podziemnych o najdłuższej żywotności w Małopolsce. W tym okresie 
przygotowano 25 numerów „Solidarnego” o łącznej objętości 49 stron. Ukazujące się 
w nakładzie ok. 400 egzemplarzy pismo było kolportowane wśród pracowników lo-
kalnych zakładów pracy, a zatem zasięg jego oddziaływania mógł sięgać każdorazowo 
kilku tysięcy czytelników. Wpływało ono na ich postawy i wzmacniało poparcie dla 
działalności opozycyjnej. Wokół pisma powstała grupa redaktorów, wydawców, dru-

1 Od Redakcji, „Solidarny”, [nr 2], s. 1.
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karzy i kolporterów, którzy prowadzili tę 
działalność niezależnie od istniejących 
podziemnych struktur związkowych.

Mimo niewątpliwego znaczenia 
„Solidarnego” w działalności opozycyj-
nej na ziemi wadowickiej jego historia 
została do tej pory zbadana tylko frag-
mentarycznie. W szczególności zwró-
cić należy uwagę na fakt, że informacje 
w nim zawarte w niewielkim tylko stop-
niu są wykorzystywane przez badaczy 
zajmujących się najnowszą historią An-
drychowa, Kęt i Wadowic.

Stan badań

Choć pojawienie się „Solidarne-
go” zostało odnotowane w opracowa-
niach dotyczących NSZZ „Solidar-
ność” na ziemi wadowickiej oraz w publikacjach poświęconych historii lokalnej, 
to wiedza na jego temat jest wciąż ograniczona i sprowadza się do podstawowych 
informacji dotyczących okresu wydawania pisma oraz osób zaangażowanych 
w jego redagowanie, druk i kolportaż2. „Solidarny” jest rejestrowany również 
w bibliografiach i katalogach kolekcji pism drugiego obiegu w Polsce, w tym m.in. 
w wydanym w 1990 r. opracowaniu Solidarność Małopolska w podziemiu oraz 
podstawowej obecnie bibliografii małopolskich druków ciągłych drugiego obie-
gu wydawniczego w latach 1976-1990 Od „Indeksu” do „Hutnika”, przygotowanej 

2 A. Nowakowski, M. Siwiec-Cielebon, Wystawa XXV-lecia „Solidarności”, Wadowice 2005, s. 7; A. Nowakowski, 
M. Siwiec-Cielebon, Z. Szczur, „Solidarność” Wadowice 1980-2010, Wadowice 2010, s. 8; A. Nowakowski, M. Si-
wiec-Cielebon, Z. Szczur, „Solidarność”. Kalendarium wadowickiej Solidarności 1980-2015, Wadowice 2015, s. 8; 
A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993, s. 128-131; P. Wyrobiec, Życie polityczne 
Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Stud-
nicki, Wadowice 1997, s. 153-173; A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej hi-
storii miasta, Rzeszów 2018, s. 272-274; M. Siwiec-Cielebon, Stan wojenny czyli – Zima Wasza! Działalność NSZZ 
„Solidarność” i niektórych środowisk niepodległościowych ziemi wadowickiej po wprowadzeniu stanu wojennego 
w PRL (13 grudnia 1981 r. – wiosna 1989), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 149-
150; A. Gliksman, Małopolski Szlak Solidarności: Andrychów. Przewodnik, Kraków 2020, s. 4; A. Kasprzykowski, 
D.  Węgrzyn, NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, w: Solidarność 1980-1989, t. 6, Polska Południowa, red. 
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 719-720; A. Kasprzykowski, Bibuła (4), „Gazeta Prowincjonalna”, 
14 III 1990, nr 5, s. 4; idem, Solidarny, Encyklopedia Solidarności (dalej: ES), t. 5 (w przygotowaniu).

Strona tytułowa jednodniówki  
„Polska jest Polską”, 11 listopada 1984 r. 

[fot. ze zbiorów Z. Szczura]
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przez Fundację Centrum Dokumentacji 
Czynu Niepodległościowego w Krakowie  
(FDCN)3. Biogramy większości osób za-
angażowanych w wydawanie „Solidarne-
go” znalazły się w Leksykonie Ludzi Mało-
polskiej Solidarności oraz w Encyklopedii 
Solidarności4.

Zachowane egzemplarze 
w kolekcjach polskich 
i zagranicznych5

Niezależna działalność wydawnicza 
w Polsce od swego początku budziła za-
interesowanie historyków, archiwistów 
i bibliotekarzy, którzy doceniając jej zna-
czenie, podejmowali działania na rzecz 
zabezpieczenia i zachowania tego dzie-
dzictwa. Tego rodzaju inicjatywa poja-
wiła się m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej 

w Krakowie, gdzie gromadzono, porządkowano i katalogowano zbiory. Niestety ze 
względu na specyficzne okoliczności wydawania i obieg wciąż często nie dysponu-
jemy pełną informacją lub dostępem do wszystkich numerów poszczególnych pism. 
W szczególności dotyczy to wydawnictw o niższym nakładzie i o wąskim zasięgu.

Na tym tle pismo „Solidarnego” prezentuje się umiarkowanie dobrze, bowiem 
jego egzemplarze znajdują się w ważnych kolekcjach w Polsce i za granicą. We 

3 Solidarność Małopolska w podziemiu. Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989, opr. Cz. Brzoza, 
W. Bukowski, A. Roliński, Z. Solak, W. Wiśniewski, Kraków 1991, s. 277; Od „Indeksu” do „Hutnika”. Biblio-
grafia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990, opr. A. Roliński, 
A. Dróżdż, W. Marchewczyk, Kraków 2019, s. 838.

4 Curzydło Mieczysław, w: A. Gliksman, Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności”, t. 2, Kraków 2017, (dalej 
Gliksman 2), s. 63-64; A. Kasprzykowski, Machowiak Mieczysław, t. 3 Warszawa 2019, s. 320; A. Kasprzykow-
ski, Podstawa Kazimierz, ES, t. 1, Warszawa 2010, s. 355; Pyzio Wiesław, w: Gliksman 2, s. 222-223; A. Ka-
sprzykowski, Pyzio Wiesław, ES, t. 1, Warszawa 2010, s. 369; Szczur Zdzisław, w: A. Gliksman, Leksykon Ludzi 
Małopolskiej Solidarności, t. 1, Kraków 2012 (dalej Gliksman 1), s. 292-293; A. Kasprzykowski, Szczur Zdzisław, 
ES, t. 3, Warszawa 2019, s. 587; Zeman Józef, w: Gliksman 1, s. 325-326.

5 Za pomoc w uzyskaniu dostępu do egzemplarzy pisma serdecznie dziękuję Adamowi Rolińskiemu z Fundacji 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, Adamowi Cherkowi z Działu Archiwum 
i Wystaw Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Adzie Niedźwiedzkiej z Instytutu Józefa Piłsud-
skiego w Ameryce w Nowym Jorku, Chrisowi Marino i Katherine Ramirez z Hoover Institution Library and 
Archives. Zdzisławowi Szczurowi, Mieczysławowi Curzydle i Arturowi Kasprzykowskiemu.

Strona tytułowa pisma 
„Solidarny” [nr 2], 1985 r. 

[fot. ze zbiorów Z. Szczura]



33

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

wspomnianym już zbiorze FCDCN 
w Krakowie znajduje się jednak 
łącznie jedynie siedem numerów 
pisma, z których najwcześniejszym 
jest numer 4 z 1985 r., a najpóź-
niejszym nr 22 z 1988 r. Fundacja 
posiada w swojej kolekcji także 
numery: 4, 7-9, 17, 19 i 226. Sześć 
numerów „Solidarnego” znajduje 
się w Archiwum Opozycji Fundacji 
Ośrodka „Karta”. Najstarszym eg-
zemplarzem w tej kolekcji jest nu-
mer 9 z 1985 r., a najmłodszym numer 22 z 1988 r. Na kolekcję „Karty” składają się 
numery: 9, 16-19 i 227. Po jednym egzemplarzu „Solidarnego” posiadają Archiwum 
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Biblioteka Narodowa w Warszawie 
oraz Biblioteka Główna w Toruniu. ECS dysponuje numerem 14, a w bibliotekach 
w Warszawie i w Toruniu znajdują się egzemplarze numeru 188.

„Solidarny” występuje także w kilku zagranicznych kolekcjach wydawnictw 
związanych w opozycją polską w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Naj-
większą liczbą egzemplarzy pisma (11) dysponuje Hoover Institution Library 
and Archives na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. W Kolekcji nie-
zależnych polskich publikacji znajdują się numery: 2, 4, 6-8, 9-12, 20 i 229. W ko-
lekcji Forschungsstelle Osteuropa w Bremie znajduje się dziewięć numerów pisma 
(4, 6-10, 19-20 i 22)10. Ośmioma wydaniami „Solidarnego” dysponuje Open So-
ciety Archives w Budapeszcie w ramach kolekcji Polish Underground Periodicals 
(7-8, 10-12, 18-19, 22)11. Trzy numery pisma (11, 12 i 19) posiada Instytut Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku w zbiorze Prasa drugiego obiegu w Polsce 1976-198912.

6 Sygn. FCDCN, A 418264 III RARA; Od „Indeksu” do „Hutnika”…, s. 838.
7 Sygn. Karta, AO V/1697.
8 Sygn. ECS/AS/1/I/838; Sygn. BN P.523089 Chr A; BG, Drugi Obieg Wydawniczy 064302; Bibliografia nieza-

leżnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990, BN, red. S. Skwirowska, Warszawa 2001, nr 3597, A. Supruniuk, 
M. Supruniuk, Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976-1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, t. 2, 
Czasopisma, Warszawa 2015, nr 1515.

9 Sygn. XX840, https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf6489n7xw/entire_text/ [dostęp: 6 V 2022]. 
10 FSO 02-002-Gp 1182.
11 300-55-4:118/18.
12 Zespół archiwalny nr 133, nr inw. 1102, https://www.pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchi-

wum-2/356-zespol-133 [dostęp: 10 V 2022].

Pamiątkowa karta pocztowa wydana w Andrychowie,  
11 listopada 1984 r. [fot. ze zbiorów Z. Szczura]
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Z powyższego przeglądu wynika, że w polskich zbiorach publicznych znajduje 
się jedynie 10 z 25 numerów „Solidarnego” wydanych w latach 1984-1990. Sytuacja 
w zagranicznych kolekcjach jest tylko nieco lepsza – dysponują one 13 numerami 
pisma. Łącznie w powyższych kolekcjach dostępnych do badań jest zatem 16 z 25 
wydanych numerów13. „Solidarny” znajduje się również w zbiorach prywatnych, 
które niestety są rozproszone, rzadko udostępniane oraz często ulegają likwidacji14. 
W toku przygotowania niniejszego artykułu udało się uzyskać dostęp do 24 z 25 
numerów wydanych w latach 1984-1990 oraz numeru jubileuszowego (numer 25) 
przygotowanego w 2005 r.15 Mimo prowadzonych kwerend nie udało się dotrzeć do 
numeru 21 z 1988 r.

Ewolucja tytułu

Uzyskanie dostępu do niemal wszystkich egzemplarzy numerów pisma pozwoli-
ło prześledzić kształtowanie się jego tytułu od 1984 r. do 1990 r. Pierwszy numer no-
wego wydawnictwa, mający charakter jednodniówki, ukazał się 11 listopada 1984 r. 
i nosił tytuł „Polska jest Polską”. Był on sygnowany przez NSZZ „Solidarność” An-
drychów16. O tym, że był to pierwszy numer „Solidarnego”, redakcja poinformowała 
w drugim (jeszcze nienumerowanym) wydaniu, noszącym zaproponowany przez 
W. Pyzia tytuł „Solidarny”. W winiecie obok tytułu pojawił się również znak „Soli-
darności Walczącej” (mimo iż pismo było wydawane przez działaczy NSZZ „Solidar-
ność”). W numerach 2 i 3 tytuł został wykonany przy użyciu majuskuły (w numerze 
3 nad literą „n” umieszczono także flagę Polski). W numerze 4 tytuł pisma został 
zapisany za pomocą charakterystycznego liternictwa nawiązującego do logo NSZZ 
„Solidarność”, tzw. solidarycy, i w takim kształcie przetrwał do 1990 r. Autorem pro-
jektu winiety był Mieczysław Curzydło17. Przy okazji wydania numeru 23 w 1988 r. 
zmianie uległ tytuł pisma, który przybrał formę: „Solidarny. Wolny i Niezależny”.

Tytułowi towarzyszył podtytuł, którego brzmienie na przestrzeni lat ulegało 
licznym przeobrażeniom. W drugim numerze pojawił się zapis: „Niezależne pismo 

13 Warto zaznaczyć, że brak w kolekcjach numerów 23 i 24 mógł wynikać z faktu, iż zostały one wydane już 
w sposób legalny w latach 1989-1990.

14 Największą liczbą egzemplarzy pisma dysponują Artur Kasprzykowski (20 numerów: 4-20, 22-24), Zdzisław 
Szczur (14 numerów: 1-8, 10, 12, 14-16 oraz 25) oraz Mieczysław Curzydło (trzy numery, 12-14).

15 W 2005 r. – z okazji otwarcia wystawy w Muzeum Miejskim w Wadowicach poświęconej jubileuszowi 25-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność” dawni redaktorzy „Solidarnego” wydali numer 25 „Solidarnego” z datą 23 VIII 
2005 r. (w posiadaniu autora).

16 M. Siwiec-Cielebon, a za nim A. Nowakowski nieprecyzyjnie podają tytuł pisma jako „Solidarność miasta 
Andrychowa” – por. M. Siwiec-Cielebon, Stan wojenny…, s. 149; A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 272.

17 Relacja Mieczysława Curzydły, 2 VI 2022 r. (w posiadaniu autora).
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NSZZ »Solidarność« miast Wadowice – Andrychów – Kęty”. W następnych nume-
rach zrezygnowano z przymiotnika „niezależne”, a nazwy miast Andrychów, Kęty 
i Wadowice były umieszczane w różnej kolejności i formie. Jedynie w numerze 19 
pominięto podtytuł. W 1990 r. zmieniono podtytuł na: „Pismo NSZZ Solidarność 
Podregionu Podbeskidzie w Wadowicach”18.

Narodziny pisma

Początki „Solidarnego” wiążą się z Andrychowem i z aktywnością ks. Andrzeja 
Zwolińskiego oraz działacza solidarnościowego podziemia Wiesława Pyzia. 11 li-
stopada 1984 r., w Narodowe Święto Niepodległości, w kościele pw. św. Stanisława 
w Andrychowie ks. A. Zwoliński zorganizował uroczystą Mszę św. W jej trakcie 
młodzież zaprezentowała specjalnie przygotowany patriotyczny występ, a W. Pyzio 
opracował dwustronicowe kalendarium wydarzeń związanych z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. Druk tej jednodniówki, zatytułowanej Polska jest 
Polską, został zorganizowany przez ks. A. Zwolińskiego w Krakowie, a odbite eg-
zemplarze rozdano uczestnikom uroczystości19. Organizatorzy przygotowali również 
pamiątkową kartę pocztową.

Kontynuacja tego wydawnictwa nastąpiła w 1985 r. – już pod tytułem „Solidar-
ny”. W większości opracowań najczęściej za moment pierwszego wydania (w rze-
czywistości drugiego) „Solidarnego” przyjmuje się 1985 r., choć pojawiają się także 
marzec, kwiecień oraz czerwiec20. Relacje wydawców oraz analiza tekstów zamiesz-
czonych w „Solidarnym” nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii. 
Niemniej z uwagi na fakt, że numer trzeci został bez wątpienia wydany tuż przed 
Świętem Pracy, 1 maja 1985 r. – można wykluczyć zarówno maj, jak i czerwiec jako 
zbyt późne. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że pierwszy numer „Solidarne-
go” ukazał się w marcu 1985 r.21

Mieczysław Curzydło, wadowicki drukarz „Solidarnego”, wspomina, że pierwsze 
dwa numery pisma wydał samodzielnie Wiesław Pyzio w Andrychowie. W obawie 
przed zatrzymaniem przez Służbę Bezpieczeństwa (SB) szukał on jednak możli-
wości kontynuowaniu tych działań przez inne osoby. Dzięki pomocy poznanego 

18 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1.
19 W. Pyzio, Działy się wielkie rzeczy (niepublikowane wspomnienia), kopia udostępniona przez W. Pyzia w po-

siadaniu autora. Wraz z kalendarium wydano kartę z napisem Andrychów 11 XI oraz Jesteśmy i rysunkiem 
zakratowanego okna – relacja Z. Szczura, 23 V 2022 r. (w posiadaniu autora).

20 A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 274; A. Kasprzykowski, D. Węgrzyn, NSZZ „Solidarność”…, s. 719-720.
21 A. Gliksman, Małopolski Szlak Solidarności: Andrychów…, s. 4.
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w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich więźnia politycznego i działacza 
NSZZ „Solidarność” z Wadowic Zdzisława Szczura pojawiła się możliwość zor-
ganizowania wydawania pisma w Wadowicach. W tym celu w mieszkaniu Kry-
styny i Mieczysława Curzydłów w Wadowicach na os. XX-lecia Polski Ludowej 
(obecnie XX-lecia Konstytucji RP) odbyło się spotkanie, w którym obok gospo-
darzy wzięli udział Ignacy Achinger, Stanisław Ocetkiewicz, Kazimierz Podstawa, 
Wiesław Pyzio, Zdzisław Szczur i Wiesław Wójtowicz. Działacze podziemnej So-
lidarności w Wadowicach podjęli wówczas decyzję o włączeniu się w wydawanie  
pisma22.

Pilnym zadaniem stało się zorganizowanie procesu redakcyjnego i wydawni-
czego, znalezienie odpowiedniego lokalu na potrzeby drukarni, skompletowanie 
sprzętu i materiałów drukarskich, poznanie techniki druku, a także ustalenie kanałów 
dystrybucji.

Znalezienia lokalu w Wadowicach podjął się K. Podstawa, który zaproponował 
budynek przy ul. Marcina Wadowity. Wiesław Pyzio zapewnił sprzęt drukarski. Na 
ten cel wykorzystał 50 dolarów amerykańskich, które otrzymał na działalność pod-
ziemną od jednego z liderów NSZZ „Solidarność” w Małopolsce Mieczysława Gila. 
Za te pieniądze Wiesław Pyzio zakupił maszynę do pisania oraz farbę drukarską 
od Mariana Banasia z Krakowa, które czasowo trafiły do domu Czesława Talagi 
w Krakowie. Stamtąd W. Pyzio przewiózł je do domu mieszkającego w Wadowicach 
M. Curzydły23. Jednocześnie pozostali członkowie redakcji zbierali materiały do ko-
lejnego numeru. Od tego momentu większość działań związanych z przygotowaniem 
pisma spadła na działaczy wadowickiej Solidarności. 

Za redakcję pisma, przygotowanie tekstu i wykonanie matryc białkowych od-
powiadał K. Podstawa. Ramkę powielacza i wałek wykonał samodzielnie W. Py-
zio, a pierwszy „wadowicki” numer (nr 3) został wydrukowany przez M. Curzydłę, 
K. Podstawę i W. Pyzia we wspomnianym prywatnym domu w Wadowicach. Wie-
sław Pyzio udzielił wówczas Mieczysławowi Curzydle i Kazimierzowi Podstawie 
wskazówek dotyczących techniki druku24.

Zmiana warty nastąpiła niemal w ostatnim możliwym momencie, bowiem 
14 czerwca 1985 r. – a więc stosunkowo niedługo po wydaniu trzeciego numeru 
„Solidarnego” – aresztowano W. Pyzia. Za kolportaż ulotek został skazany przez sąd 
na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten został ostatecznie skrócony 

22 Relacja Mieczysława Curzydły.
23 W. Pyzio, Działy się…
24 W. Pyzio, Działy się; A. Kasprzykowski, D. Węgrzyn, NSZZ „Solidarność”…, s. 719-720.
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do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a W. Pyzio mury więzienia opuścił 
ostatecznie na mocy amnestii 10 września 1986 r.

Aresztowanie twórcy „Solidarnego” zmobilizowało wadowickich działaczy „So-
lidarności” do samodzielnego wydania – zgodnie ze złożoną uprzednio obietnicą – 
kolejnego numeru. Zdecydowano się na szybkie jego przygotowanie także z uwagi 
na konieczność odsunięcia od W. Pyzia podejrzeń o udział w wydawaniu pisma.

Materiały do tego numeru (nr 4) zebrali Mieczysław Curzydło, Leon Jamrożek, 
Kazimierz Podstawa i Zdzisław Szczur. Było to pierwsze wydanie, które samodziel-
nie przygotowali wadowiccy działacze Solidarności. Redaktorem, przygotowującym 
teksty, makietę oraz matrycę, był aż do 1990 r. K. Podstawa. Dwa numery zredagował 
i przygotował L. Jamrożek. Drukiem wszystkich numerów zajmował się M. Curzydło, 
któremu pomagali najczęściej żona K. Curzydło i K. Podstawa. M. Curzydło przygo-
tował także nową ramkę i wałki drukarskie25.

Teksty i informacje do wydawnictwa zbierali i przekazywali redaktorom Mieczy-
sław Curzydło, Leon Jamrożek, Stanisław Ocetkiewicz, Mieczysław Pyzio, Zdzisław 
Szczur i Wiesław Wójtowicz. Informacje z Kęt miał dostarczać I. Achinger, ale do tej 
współpracy w praktyce nie doszło. Autorami tekstów byli również Wiesław Pyzio (ps. 
Maciej), Józef Zeman (który poruszał tematy polityczne) oraz Kazimierz Podstawa, 
udzielający porad prawnych i przygotowujący komentarze redakcyjne. Redakcja 
apelowała kilkukrotnie do czytelników o przekazywanie informacji z terenu. Dla 
uwiarygodnienia materiału zalecano, by był on opatrzony pseudonimem i przeka-
zany ze względów bezpieczeństwa kolporterowi, od którego odbierało się pismo26. 
Teksty w piśmie najczęściej ukazywały się jednak anonimowo, choć niekiedy były 
podpisywane pseudonimami: „Maciej”, „Mikołajek”, „Parafianin”, „Red.”, „KNOT”, 
„WIS”, czy „Jan Krajeński”. Niestety dziś trudno je rozszyfrować.

Sprzęt poligraficzny był ukrywany dzięki pomocy ks. Jana Wołka w wadowic-
kim klasztorze sióstr nazaretanek, gdzie spotykali się także redaktorzy „Solidarne-
go”. Druk pisma odbywał się w prywatnych domach i mieszkaniach w Wadowicach 
(m.in. na os. XX-lecia i os. Pod Skarpą), w Kaczynie, w Kleczy Dolnej oraz w Suchej 
Beskidzkiej27. Dla wydawców najpoważniejszym problemem, stwarzającym bowiem 
największe zagrożenie, było organizowanie przerzutu sprzętu poligraficznego. W te 
ryzykowne działania angażowali się Zdzisław Szczur, Kazimierz Podstawa, Stanisław 
Ocetkiewicz i Kazimierz Ogiegło28.

25 Urządzenia przetrwały i znajdują się w posiadaniu M. i K. Curzydłów.
26 Od redakcji, „Solidarny”, nr 2, s. 1; Informacja od redakcji, „Solidarny”, nr 4, s. 1; „Solidarny”, nr 11, s. 1.
27 A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 274.
28 Relacja Mieczysława Curzydły.



38

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Dwa ostatnie numery (24 i 25) zostały przygotowane już legalnie w siedzibie 
NSZZ „Solidarność” Podregionu Wadowice przy ul. Mickiewicza 5. Są one zagad-
kowe, bowiem ich treści są bardzo zbliżone, a z niejasnych względów ze stopki re-
dakcyjnej w numerze 25 zostali usunięci K. Podstawa i M. Curzydło jako drukarz. 
Pozostali zaś Leon Jamrożek, Leszek Kucharski i Mirosław Wójcik29.

Pismo miało format A4 (30 x 21 cm), a jego objętość wynosiła najczęściej dwie 
strony (numer 3 był zadrukowany tylko z jednej strony). Strony miały najczęściej 
układ jednoszpaltowy. Jedynie w numerach 12, 13, 24 i 25 zastosowano bardziej 
skomplikowany dwuszpaltowy skład.

„Solidarny” był drukowany ręcznie techniką sitodruku na powielaczu ramko-
wym z użyciem matrycy białkowej. Wymagało to odpowiedniego przygotowania 
oraz czasu potrzebnego na druk, wyschnięcie nakładu i przygotowanie go do dalszej 
dystrybucji. Wydrukowanie jednego numeru zajmowało kilka godzin wytężonej 
pracy.

Pismo ukazywało się nieregularnie, w reakcji na bieżące wydarzenia (np. na 
aresztowanie i proces W. Pyzia oraz na pielgrzymkę Ojca św. Jana Pawła II do Polski 
w 1987) lub po zebraniu odpowiedniej ilości materiałów i informacji. W latach 1984-
1990 wydano łącznie 25 numerów, a redakcja na ogół rezygnowała z datowania ko-
lejnych wydań, co utrudnia precyzyjne określenie momentu ich ukazania się. Tylko 
w przypadku numeru 5 (29 VI 1985), 12 (28 III 1986) i 18 (12 VI 1987) podano daty 
dzienne. W niektórych przypadkach analiza treści pozwala w przybliżeniu datować 
poszczególne numery. Dynamika wydawnicza przedstawia się w następujący sposób: 
1984 r. – 1 (1), 1985 r. – 9 (2-10), 1986 r. – 6 (11-16), 1987 r. – 4 (17-20), 1988 – 2 
(21-22), 1989 – 1 (23) i 1990 r. – 2 (24-25)30.

Nakład numeru 3 (pierwszego wydanego w Wadowicach) wyniósł 600 sztuk. 
Później był on nieco niższy i wahał się między 350 a 400 sztuk. Wpływ na to miały 
przede wszystkim problemy ze zdobyciem papieru oraz farby drukarskiej.

Mimo podejmowanych przez redakcję starań stale mierzono się ze słabą jakością 
druku. Najlepszym dowodem na to zjawisko był bardzo nieczytelnie wydrukowany 
numer 3, wydany w ograniczonym nakładzie i o objętości jednej strony31. W kolej-
nym numerze redakcja, przepraszając za zaistniałą sytuację, nie tylko obiecywała 
poprawę, lecz także zachowała humor, komentując: Jedno jest pewne, że nie jesteśmy 
na usługach „obcych nam i wrogich agentur zachodnich”, ponieważ nie dysponujemy, 

29 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 2.
30 Numer 22 został wydany najprawdopodobniej w styczniu 1988 r.
31 „Solidarny”, nr 2, s. 1.
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jak widać, nowoczesną aparaturą.32 Od numeru 7 widoczna jest znaczna poprawa 
jakości druku. Mimo postępu już w numerze 16 zapowiedziano ponownie polepsze-
nie pisma od strony technicznej dzięki użyciu nowej maszyny, poszerzenie składu 
kolegium redakcyjnego, oraz zmianę treści i układu „Solidarnego”33.

Kolportaż

„Solidarny” był dystrybuowany przede wszystkim na terenie trzech miast Ma-
łopolski południowo-zachodniej: Andrychowa, Kęt i Wadowic, a jego kolportaż był 
organizowany przez drukarzy i wydawców pisma, co było niezgodne z zasadami 
konspiracji, i opierał się na sieci kontaktów w terenie.

W Andrychowie kolportaż zapewniali Wiesław Pyzio, Mieczysław Pyzio, Stani-
sław Kegel i Mieczysław Cichoń. Na terenie Wadowic pismo kolportowali Krystyna 
Curzydło, Mieczysław Curzydło, Ewa Furdzik, Leon Jamrożek, Stanisław Ocetkie-
wicz, Kazimierz Podstawa, Zdzisław Szczur, Wiesław Wójtowicz i Józef Zeman. Do 
Kęt pismo trafiało za pośrednictwem pracujących tam M. Curzydły i Z. Szczura.

Dzięki kontaktom członków redakcji i drukarzy „Solidarny” był także znany 
w innych miastach, w tym w Bielsku-Białej i w Krakowie. Dystrybucja pisma w stoli-
cy Małopolski była możliwa dzięki pomocy Adama Chrząstka z Międzyzakładowego 
Komitetu Solidarności Nowa Huta, z którym kontakty utrzymywali Wiesław Pyzio 
oraz Mieczysław Curzydło. Adam Chrząstek stworzył sieć kolportażu wydawnictw 
niezależnych na terenie Polski południowej, dostarczając również wiele wydawnictw 
do Wadowic i Andrychowa34. Redakcja utrzymywała także kontakty m.in. z Mieczy-
sławem Gilem z Nowej Huty oraz z Grażyną Staniszewską z Bielska-Białej, kierującą 
podziemnym Regionem Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. „Solidarny” na Podbe-
skidzie trafiał przede wszystkim dzięki Mieczysławowi Machowiakowi35.

Pismo było kolportowane bezpłatnie, a środki na jego wydawanie pochodziły 
z przekazywanych przez czytelników darowizn, wsparcia ze strony podziemnych 
struktur związku oraz z kieszeni redaktorów, drukarzy i kolporterów. Niekiedy wpła-
ty te były potwierdzane na łamach pisma przez podanie pseudonimu lub nazwy 
darczyńcy oraz przekazanej sumy36. Nadwyżki pochodzące z rozprowadzania pisma 

32 Informacja od redakcji, „Solidarny”, nr 4, s. 1.
33 Od redakcji, „Solidarny”, nr 16, s. 1.
34 Chrząstek Adam, w: A. Gliksman 2, Kraków 2017, s. 57-58.
35 Relacja Mieczysława Curzydły.
36 Wśród darczyńców zostali wymienieni m.in. MKS Nowa Huta, Region, „Hades” i „Maciej”.
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przeznaczono na pomoc dla represjonowanych. Po 1989 r. pozostałe środki przeka-
zano na ufundowanie sztandaru NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowickiej37.

Zasady BHP

Prowadzenie nielegalnej działalności wydawniczej w mniejszych środowiskach 
było przedsięwzięciem ryzykowanym i wymagającym zachowania daleko posunię-
tej ostrożności na etapie przygotowania, druku oraz dystrybucji. Świadoma tych 
zagrożeń redakcja „Solidarnego” już w drugim numerze przekazała czytelnikom 
kilka użytecznych rad w tym zakresie. Podkreślano przede wszystkim, by w trosce 
o własne bezpieczeństwo unikać jakichkolwiek świadków styczności z „bibułą”. Re-
dakcja apelowała, by „bibułę” czytać w samotności („najlepiej w ubikacji”), nie ko-
lekcjonować jej, nie przechowywać w zakładzie pracy (np. w szafkach narzędziowych 
lub ubraniowych, które mogły być kontrolowane) i nie niszczyć, a możliwie szybko 
przekazywać kolejnym zaufanym czytelnikom. Ostrzegano przed pozostawianiem na 
czytanej „bibule” odcisków palców, które mogłyby posłużyć jako dowód w sprawie 
o rozpowszechnianie pism drugiego obiegu38. Do tej kwestii powrócono w nume-
rze 4, apelując, by zauważone ślady usuwać (np. przez zacieranie), chroniąc w ten 
sposób także członków redakcji przed wykorzystaniem odcisków linii papilarnych 
do identyfikacji39. Dla osób, które zostałyby zatrzymane pod zarzutem posiadania 
lub rozprowadzania nielegalnych wydawnictw, redakcja przygotowała kilka porad 
odnośnie do zachowania w trakcie przesłuchania, które miały utrudnić lub unie-
możliwić postawienie zarzutów.

Przeciwko „wronim związkom”

„Solidarny” zdecydowanie atakował Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych (OPZZ), utworzone odgórnie 24 listopada 1984 r. i ściśle podporząd-
kowane Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Powstawanie komórek 
OPZZ w zakładach pracy miało przede wszystkim osłabić pozycję zdelegalizowanej 
Solidarności i ograniczyć poparcie dla niej. Nic zatem dziwnego, że w kilku nume-
rach pisma przestrzegano przed próbami wciągania pracowników na listę członków 

37 Relacja Mieczysława Curzydły; Apelowano także o zakup bezdebitowych książek, z których przychód w części 
był przeznaczany na utrzymanie wydawnictw ciągłych – por. A oto co proponuje właśnie nasz kolporter, „Soli-
darny”, nr 6, s. 1-2.

38 Od redakcji, „Solidarny”, nr 2, s. 1.
39 Informacja od redakcji, „Solidarny”, nr 4, s. 1.
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nowych związków oraz apelowano o niewstępowanie do „wronich związków”, od-
wołując się do sumień czytelników lub ujawniając kompromitujące kulisy powstawa-
nia OPZZ w zakładach pracy. Już w drugim numerze pisano o zmasowanej agitacji 
dyrekcji i działaczy partyjnych wśród pracowników. Podkreślano, że do nowych 
związków zawodowych zapisywały się głównie osoby zagrożone zwolnieniem lub 
innymi karami porządkowymi, a także takie, które widziały w tej decyzji szansę na 
utrzymanie stanowiska lub awans w miejscu pracy. „Solidarny” w marcu 1985 r. 
ostrzegał: Pamiętaj! Twój związek to Solidarność! Jeżeli go zdradzisz, to szybko zakują 
Cię w kajdany niewolnika!40

Ujawniano przykłady szykanowania pracowników, którzy odmówili podpisania 
deklaracji członkowskiej OPZZ. Jako pierwsi skutki takiej decyzji odczuli pracownicy 
nadzoru technicznego w Wytwórni Silników Wysokoprężnych (WSW) „Andoria” 
w Andrychowie, którzy zostali negatywnie ocenieni przez przełożonych, co skutko-
wało utratą funkcji przez część kadry kierowniczej (mimo posiadanych wysokich 
kompetencji)41.

Kilkukrotnie humorystycznie opisano kulisy powstawania OPZZ w Wado-
wickim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Doświadczalnym Aparatury Odlewniczej 
„Wadap”, w którym przedstawiciel kierownictwa w obawie przed utratą stanowi-
ska nakłaniał pracowników do wstępowania do nowych związków zawodowych. 
W akcję zaangażował się także pod naciskiem Komitetu Miejsko-Gminnego (KMG) 
PZPR dyrektor zakładu. Czujni redaktorzy „Solidarnego” ujawnili przy okazji nie-
jasne relacje pomiędzy dyrektorem firmy a przewodniczącym zakładowego OPZZ. 
Naciski przyniosły mizerne efekty, bowiem do „wronich” związków zapisało się 
zaledwie 30 osób42. Redakcja śledziła także z uwagą szybko rozwijającą się karierę 
przewodniczącego nowych związków zawodowych w Rejonie Dróg Publicznych  
w Kętach43.

O niskim morale członków OPZZ świadczył tekst opublikowanej w „Solidar-
nym” ulotki adresowanej do członków nowych związków zawodowych, przygotowa-
nej przez biuro turystyki zagranicznej Funduszu Wczasów Pracowniczych, dotyczą-
cej możliwości wyjazdu na wczasy do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Biuro 
proponowało zabieranie z sobą upominków dla związkowców z Niemiec i personelu 
domu wypoczynkowego należącego do Niemieckiej Konfederacji Związków Za-

40 Wronie związki a godność, „Solidarny”, nr 2, s. 2.
41 Ocena, „Solidarny”, nr 2, s. 2; O weryfikacji w WSW, „Solidarny”, nr 6, s. 2.
42 Odnowa w „Wadapie”, „Solidarny”, nr 4, s. 2; „Solidarny”, nr 13, s. 1.
43 „Solidarny”, nr 12, s. 1.
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wodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB). „Solidarny” z przekąsem ko-
mentował, że taki wyjazd stanowił przede wszystkim doskonałą okazję do wymiany 
handlowej z zachodnimi sąsiadami44. 

Na łamach „Solidarnego” kilkukrotnie gościły Andrychowskie Zakłady Przemy-
słu Bawełnianego (AZPB) „Andropol”, gdzie bonusem za przynależność do OPZZ 
była możliwość zakupu w sklepie firmowym (po okazaniu legitymacji związkowej) 
resztek materiałowych oraz „atrakcyjnych” pojemników, w których do zakładu przy-
wożona była bawełna45.

Zwalczanie OPZZ było dla Solidarności kluczowe w kontekście mocno ak-
centowanego w drugiej połowie lat 80. XX w. postulatu wprowadzenia pluralizmu 
związkowego w zakładach pracy. Funkcjonowanie OPZZ mogło bowiem stanowić 
istotną okoliczność uniemożliwiającą odbudowę niezależnych związków zawodo-
wych. Szczegółowo tę tematykę przedstawił W. Pyzio (ps. Maciej), atakując zdecy-
dowanie OPZZ (określone mianem „antyzwiązku”) i przypominając, że organizacja 
ta była tworzona odgórnie przy współudziale nadzwyczaj aktywnych dyrektorów, 
kierowników, majstrów oraz działaczy Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) 
PZPR („Solidarny”, nr 16). Związki te były w pełni sterowalne i lojalne wobec swo-
ich mocodawców i nie tylko nie reprezentowały interesów pracowników, lecz także 
rozbijały ich jedność i sprowadzały działalność związkową do zadań związanych 
z rozdzielaniem towarów deficytowych i usług luksusowych, np. miejsc na koloniach 
zagranicznych. Przynależność do „antyzwiązku” zdaniem autora stanowiła zdradę 
interesów pracowniczych i służyła jedynie utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy. 
W. Pyzio przypominał o możliwej realizacji przez władze postulatu pluralizmu związ-
kowego. Zauważał jednak, że będzie to najprawdopodobniej możliwie jedynie w tych 
zakładach pracy, w których w momencie wprowadzenia nowych przepisów istniejący 
już związek zrzeszał nie więcej niż 50% pracowników46.

Redakcja z satysfakcją opisywała także przykłady braku zaufania pracowników 
do działaczy nowych związków zawodowych. Przejawem tego a zarazem dużym 
osiągnięciem – odnotowanym na łamach „Solidarnego” – był sukces działaczy zde-
legalizowanej „Solidarności” w wyborach do rady pracowniczej w Zakładzie Maszyn 
Budowlanych „Bumar – Łabędy”47.

44 Informacja FWP, „Solidarny”, nr 16, s. 2.
45 „Solidarny”, nr 18, s. 1; „Solidarny”, nr 19, s. 2.
46 Jeszcze o oficjalnych zw. zaw. w PRL, „Solidarny”, nr 18, s. 2; Kwestia przywrócenia pluralizmu związkowego 

i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zmaterializowała się dopiero w wyniku obrad okrągłego stołu – 
por. Porozumienia okrągłego stołu, red. W. Salmonowicz, Olsztyn 1989, s. 37-41.

47 A co w ZM „Łabędy” w Wadowicach?, „Solidarny”, nr 10, s. 2; M. Siwiec-Cielebon, Stan wojenny…, s. 154-155.



43

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Konkurując z prorządowym OPZZ, podziemna Solidarność musiała także pro-
wadzić działalność statutową, wypłacając zasiłki i zapomogi. Było to niezwykle ważne 
działanie, ograniczające wstępowanie pracowników do nowych związków zawo-
dowych. O istnieniu od 1982 r. takiej podziemnej kasy zapomogowo-pożyczkowej 
w Kętach pisał „Solidarny” w 1987 r.48

Partia na celowniku

Obok OPZZ na celowniku redakcji „Solidarnego” znalazła się także PZPR. 
Uważnie śledzono sytuację w partii i ujawniano zarówno wewnętrzne problemy, 
jak i przykłady nadużyć na poziomie zakładowym, gminnym i wojewódzkim. Mimo 
nachalnej propagandy oraz oferowania wymiernych korzyści materialnych płyną-
cych z przynależności do partii zainteresowanie członkostwem w PZPR w latach 
80. XX w. malało. „Solidarny” informował m.in. o oddaniu legitymacji partyjnych 
przez kilku pracowników, w tym byłego sekretarza POP PZPR w WSW „Andoria” 
w Andrychowie, wyrażając nadzieję, że znajdą oni naśladowców49.

Ujawniano mniejsze i większe skandale, w tym m.in. obsadzenie stanowiska 
kierownika biura „Orbisu” w Wadowicach żoną lokalnego działacza partii50. Opi-
sano także napięcia w Andrychowskiej Fabryce Maszyn (AFM), gdzie działalność 
OPZZ i PZPR doprowadziła do poważnych problemów finansowych i konfliktów 
wokół systemu płac, które spowodowały odchodzenie pracowników, zniechęconych 
nepotyzmem i sposobem podejmowania decyzji kadrowych51.

Oburzenie redakcji wzbudziła interwencja Służby Bezpieczeństwa i Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej w związku z zaplanowaną na 20 kwietnia 
1985 r. wizytą studentów Wydziału Prawa KUL w Lublinie w siedzibie liceum ogól-
nokształcącego, w której mieściło się gimnazjum, do którego w latach 30. XX w. 
uczęszczał Karol Wojtyła. Jak donosił „Solidarny”, dzień przed przyjazdem gości 
z Lublina dyrekcja liceum otrzymała z Bielska-Białej informację o kategorycznym 
zakazie wpuszczenia wycieczki do budynku. Powodem tej decyzji miała być rzekoma 
obecność w środowisku wadowickim oraz wśród przyjezdnych przedstawicieli „sił 
ekstremistycznych”, które mogły wywrzeć niepożądany wpływ na młodzież szkolną 

48 „Solidarny”, nr 20, s. 1-2; Por. A. Gliksman, A. Malik, Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej (1982-1989), 
Kraków 2014, s. 30.

49 Nowina, „Solidarny”, nr 2, s. 2.
50 „Właściwa” obsada stanowiska kierownika Orbisu, „Solidarny”, nr 6, s. 2.
51 O czym się mówi w AFM?, „Solidarny”, nr 10, s. 1.
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oraz nauczycieli52. Redakcja przypomniała, że podobne wydarzenie miało miejsce 
19 lat wcześniej, gdy w 1966 r. władze anulowały obchody 100-lecia powstania wa-
dowickiego gimnazjum ze względu na spodziewaną obecność na nich ówczesnego 
arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły53. „Solidarny” przypominał, 
że ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie 
działania podległych mu organów nie dawała prawa do tego typu działań54. Innym 
przykładem działań partii na terenie wadowickich szkół średnich była akcja propa-
gandowa, w trakcie której namawiano uczniów do wybierania szkół wojskowych, 
a uczennicom sugerowano zawieranie związków małżeńskich z oficerami Ludowego 
Wojska Polskiego, co miało stanowić dla nich szansę na poprawę jakości życia. We-
dług redakcji szczególnie zasłużony w tych działaniach był pierwszy sekretarz POP 
PZPR w wadowickim liceum ogólnokształcącym55.

Na łamach „Solidarnego” poruszano także bardziej brzemienne w skutki dzia-
łania partii. W numerze 13 wiele miejsca poświęcono katastrofie w elektrowni ją-
drowej w Czarnobylu, ukrywanej przez władze radzieckie i polskie. Przedrukowa-
no m.in. fragment oświadczenia Prezydium Regionalnego Komitetu „Solidarność” 
Małopolska z 4 maja 1986 r. w sprawie skutków katastrofy, która – jak zauważała 
redakcja – po raz kolejny udowodniła, jakie zagrożenie dla świata stwarza Związek 
Radziecki56. W piśmie zdecydowanie skrytykowano władze polskie, które w imię 
dobrych relacji z Moskwą nie zatroszczyły się o zdrowie Polaków, ukrywając infor-
macje o rzeczywistym zagrożeniu i skutkach katastrofy, oraz podjęły nieprzemyślaną 
decyzję o rezygnacji z ubiegania się o odszkodowanie od Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich57.

Tropiono i regularnie ujawniano przypadki łamania prawa przez działaczy par-
tyjnych oraz milicjantów, a także tuszowanie ich wykroczeń, dotyczących najczęściej 
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, powodowania zdarzeń i wypadków 
drogowych, nadużywania alkoholu w miejscu pracy czy wreszcie wykorzystywania 
pozycji służbowej. Przypadki te świadczyły o znacznym zdemoralizowaniu kadr 
partyjnych, a zarazem dowodziły ich bezkarności58.

52 Zamknięte drzwi wadowickiego liceum, „Solidarny”, nr 4, s. 2.
53 M. Siwiec-Cielebon, "Nie wpuściliśmy papieża" – czyli jubileusz, którego nie było, „Wadowiana. Przegląd histo-

ryczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 7-24; A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 93-95.
54 Zamknięte drzwi wadowickiego liceum…, s. 2.
55 „Solidarny”, nr 12, s. 2.
56 „Solidarny”, nr 13, s. 1-2.
57 Katastrofa w Czarnobylu, „Solidarny”, nr 13, s. 2.
58 „Solidarny”, nr 11, s. 1-2; „Solidarny”, nr 13, s. 1-2; O czym myśli brat premiera, „Solidarny”, nr 15, s. 2; C.d. 

losów brata pana premiera, „Solidarny”, nr 16, s. 1; „Solidarny”, nr 19, s. 2; Realizacja ustawy antyalkoholowej 
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Powszechna krytyka przynosiła efekty. „Solidarny” z satysfakcją donosił o pro-
blemach kadrowych w Komitecie Miejsko-Gminnym PZPR w Wadowicach, ujaw-
nionych podczas kursu dla lokalnych kadr partyjnych. Z zaprezentowanych wów-
czas danych wynikało, że w latach 1981-1984 z partii w Wadowicach odeszło 800 
osób, a liczebność partia stopniała do zaledwie 1500 członków. Brak zainteresowania 
przynależnością do PZPR zauważano w szczególności wśród młodzieży i rolników, 
a poważne zaległości w opłacaniu składek partyjnych dopełniały tego smutnego ob-
razu59. Doniesienia z Wadowic potwierdzała informacja z Zakładów Metali Lekkich 
w Kętach, gdzie – mimo usilnych namów działaczy – po książeczki partyjne sięgnęło 
zaledwie kilku spośród 2400 pracowników60.

Przywrócić 1 maja pracownikom

Święto Pracy (1 maja) w PRL obchodzono niezwykle uroczyście, organizując 
służące celom propagandowym masowe pochody, wiece i zgromadzenia. Powstanie 
NSZZ „Solidarność” dawało szansę na przerwanie procesu zawłaszczania przez ko-
munistyczne władze tego ważnego skądinąd święta pracowniczego. Wprowadzenie 
stanu wojennego zaostrzyło konflikt wokół 1 maja, bowiem władze „Solidarności” 
zdecydowanie apelowały o bojkot oficjalnych uroczystości i zachęcały do organizo-
wania niezależnych obchodów.

„Solidarny” już w trzecim numerze, wydanym przed 1 maja 1985 r., podkreślał, 
że PZPR prowadzi politykę antypracowniczą i nie reprezentuje interesów robotni-
ków. Redakcja zaapelowała, by w tym dniu ludzie Solidarności wypełnili kościoły na 
mszach w intencji ojczyzny, Solidarności i ofiar komunistycznego reżimu oraz zre-
zygnowali z udziału w jakichkolwiek partyjnych obchodach61. Z kpiną informowano 
o wysiłkach władz, by w tym dniu tuszować niezadowolenie społeczne i problemy 
gospodarcze. „Solidarny” donosił, że 1 maja 1985 r. w Wadowicach wydano 180 tys. 
zł na zorganizowanie pokazu sztucznych ogni. Już rzymscy cesarze mówili cynicznie, 
że tłumowi trzeba igrzysk i chleba – komentował „Solidarny”62. Przytaczano rów-
nież przykład walki na hasła prowadzonej w Wadowicach, gdzie w centrum miasta 
władze wywiesiły napis: „Socjalizm – pokój”. Po dopisaniu pod osłoną nocy przez 

w praktyce, „Solidarny”, nr 22, s. 2.
59 Kłopoty w KMG PZPR w Wadowicach, „Solidarny”, nr 6, s. 2.
60 „Solidarny”, nr 11, s. 1.
61 Ludziom pracy w dniu ich święta, „Solidarny”, nr 3, s. 1.
62 Igrzyska w Wadowicach, „Solidarny”, nr 8, s. 2.
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nieznanego sprawcę: „Kapitalizm – 3 
pokoje” transparent zniknął63.

W 1986 r. zrelacjonowano w „So-
lidarnym” obchody pierwszomajowe 
w Kętach. Miasto zostało co prawda 
przystrojone we flagi i w transparen-
ty z propagandowymi hasłami, ale 
w pochodzie, zamiast robotników, 
przeszły głównie dzieci z miejsco-
wych szkół. Dlaczego pozwalamy, by 
dzieci brały w tym udział? – zastana-
wiał się „Solidarny”64. Rok później 
„Solidarny” poinformował o udanej 
akcji „nieznanych sprawców”, któ-
rzy w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
1987 r. rozebrali trybunę honorową 
przygotowaną w Kętach. Co prawda 
władzom udało się konstrukcję odbu-
dować, ale wieścią na ten temat żyło 
całe miasto65.

Rok 1987 r. wskazywał generalnie 
na jeszcze mniejsze zainteresowanie pochodami pierwszomajowymi. Świadczą o tym 
łamy „Solidarnego”, gdzie opublikowano m.in. informację o zmuszaniu pracowników 
AZPB w Andrychowie do udziału w uroczystościach pod groźbą odebrania premii. 
Ujawniono, że w Andrychowie przed 1 maja powrócono także do pomysłu realiza-
cji czynów społecznych. Nie cieszyły się one jednak zainteresowaniem, choć były 
wykonywane w godzinach pracy, a ich uczestnicy otrzymywali za nie dodatkowe 
wynagrodzenie. Absencja pracowników była widoczna tego dnia także na pocho-
dzie w Wadowicach, w którym brali udział głównie przymuszeni do tego uczniowie 
ze szkół, nad którymi opiekę sprawowały zakłady pracy. Autor relacji ubolewał, że 
wobec powszechnego niezadowolenia ze stopnia realizacji programu szkolnego mło-
dzież traci kolejne dni lekcyjne, biorąc udział w tego typu uroczystościach66.

63 „Solidarny”, nr 12, s. 2.
64 „Solidarny”, nr 13, s. 2.
65 „Solidarny”, nr 18, s. 1.
66 „Solidarny”, nr 18, s. 1.

Strona tytułowa pisma „Solidarny”, nr 3, 1985 r. 
[fot. ze zbiorów Z. Szczura]
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Sytuacja gospodarcza

W latach 80. XX w. społeczeństwo polskie coraz boleśniej odczuwało skutki 
załamania gospodarczego, będącego wynikiem zarówno nakładanych przez kraje 
zachodnie sankcji po wprowadzeniu stanu wojennego, jak i wieloletnich zaniedbań 
i braku odpowiedniego programu naprawczego.

„Solidarny” kilkukrotnie poruszał 
tę kwestię, nierzadko z właściwym sobie 
humorem. W numerze drugim prze-
drukowano z „Montinowca” materiał 
pt. Krok od dobrobytu, porównujący siłę 
nabywczą płac robotników w Polsce i we 
Francji. Wymieniono w nim kilkanaście 
artykułów żywnościowych i przemysło-
wych oraz podano czas pracy konieczny 
do zarobienia pieniędzy na ich zakup. 
Dla przykładu robotnik w Polsce, by 
kupić koszulę męską, musiał pracować 
niemal 12 godzin, podczas gdy Francu-
zowi wystarczała na to nieco ponad go-
dzina. Za równowartość sześciu dniówek 
Francuz mógł kupić lodówkę. Od Polaka 
wymagało to pracy przez 70 dni67.

Pogorszenie nastrojów obserwuje-
my w maju 1985 r. w związku z rosnący-
mi cenami towarów. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) NSZZ „Solidar-
ność” wydała wówczas odezwę w sprawie zamrożenia cen na podstawowe artykuły 
spożywcze do czasu wprowadzenia powszechnego dodatku drożyźnianego oraz 
wdrożenia programu wyprowadzenia polskiej gospodarki z kryzysu. Wydrukowany 
w „Solidarnym” fragment odezwy dotyczył wezwania do przeprowadzenia ogól-
nopolskiego jednogodzinnego strajku ostrzegawczego w przypadku wprowadze-
nia przez władze podwyżki cen mięsa i jego przetworów. Celem strajku miało być 
wyrażenie niezadowolenia z powodu fatalnej sytuacji gospodarczej, rosnących cen 
i obniżania poziomu życia Polaków. Strajk miał się odbyć w pierwszym dniu robo-
czym po wprowadzeniu podwyżek. W uzupełnieniu tej wiadomości przedrukowano 

67 Krok od dobrobytu, „Solidarny”, nr 2, s. 1.

Strona tytułowa pisma „Solidarny”, nr 4, 1985 r. 
[fot. ze zbiorów FCDCN]
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również krótki apel Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Soli-
darność” Region Podbeskidzie wzywający do powszechnego strajku oraz podobne 
oświadczenie NSZZ „Solidarność” Andrychowa, Kęt i Wadowic68. Podwyżka zosta-
ła ostatecznie wprowadzona 1 lipca 1985 r., ale strajki wybuchły w zaledwie kilku  
miastach.

Krytyka reform gospodarczych pojawiła się w „Solidarnym” ponownie w 1987 r. 
Podkreślano, że prowadzą one jedynie do wzrostu cen towarów, problemów z zaopa-
trzeniem w podstawowe artykuły, pogorszenia stanu gospodarki i poszerzenia sfery 
biedy w społeczeństwie. Zauważono, że choć władza wciąż siłą kontroluje polskie 
społeczeństwo, to jest coraz słabsza69.

Aresztowanie i proces Wiesława Pyzia

Po wprowadzeniu stanu wojennego jednym z zadań prasy podziemnej stało się 
rejestrowanie i nagłaśnianie przykładów represji w stosunku do opozycji. W wielu 
pismach z tego okresu znajdują się relacje ze strajków i manifestacji, informacje na 
temat zatrzymań, aresztowań, procesów sądowych i innych przejawów przemocy. 

Na łamach „Solidarnego” szczególnie wiele miejsca poświęcono aresztowaniu, 
procesowi i warunkom pobytu w zakładzie karnym inicjatora powstania pisma – 
W. Pyzia. „Solidarny” krótko poinformował o jego zatrzymaniu w czerwcu 1985 r., 
pisząc ostrożnie o rzekomym kurierze prasy podziemnej70. W numerze 6 przypo-
mniano, że aresztowanie W. Pyzia było kolejnym przejawem represji w stosunku do 
działacza NSZZ „Solidarność”, który już wcześniej był skazany na karę więzienia za 
udział w strajku po wprowadzeniu stanu wojennego71. 

W siódmym i dziewiątym numerze zrelacjonowano szczegółowo odbywający się 
przed Sądem Rejonowym w Wadowicach proces W. Pyzia, trwający od 19 do 29 lipca 
1985 r. Wiele miejsca poświęcono przygotowaniom, zmierzającym do ograniczenia 
jawności procesu, nad którymi czuwał KW PZPR w Bielsku-Białej. Przewodniczący 
składu orzekającego sędzia Jerzy Bakunowicz i prezes Sądu Wojewódzkiego w Bielsku 
Białej Gerard Bajger zadbali o wybór stosunkowo niewielkiej sali rozpraw, ogranicze-
nie liczby obserwatorów, którym utrudniono uzyskanie przepustek (nie dopuszczono 
m.in. na salę sądową przedstawiciela Komitetu Prymasowskiego Pomocy Osobom 

68 „Solidarny”, nr 5, s. 1.
69 I znowu podwyżka, „Solidarny”, nr 17, s. 1-2; Reforma w Polsce „B”, „Solidarny”, nr 20, s. 1.
70 „Solidarny”, nr 5, s. 2.
71 Widocznie nie odkiblował tego, co mu za pierwszym razem wlepiono!, „Solidarny”, nr 6, s. 1.
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Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom). O skali zaangażowania służb munduro-
wych świadczyło legitymowanie sędziów i adwokatów wchodzących do budynku 
sądu, a nawet zatrzymanie przez funkcjonariuszy kilku klientów znajdującego się 
w pobliżu wadowickiego sądu Zespołu Adwokackiego nr 2.

Przesłuchiwani świadkowie, którzy mieli potwierdzić winę oskarżonego, w trak-
cie rozprawy wycofywali swoje wcześniejsze zeznania, ujawniając, że na etapie po-
stępowania przygotowawczego byli zastraszani przez przesłuchujących. Przewod-
niczący składu naciskał jednak na przesłuchiwanych, by obciążali W. Pyzia, oraz 
nie respektował przedkładanych zaświadczeń o stanie zdrowa. Redakcja pisma nie 
pozostała wobec tej postawy sędziego obojętna, prześwietlając szczegółowo jego 
karierę72. W relacji z procesu obszernie przytoczono także mowy obrońców adw. 
Witolda Rozmanita i adw. Andrzeja Tarnawskiego, którzy podważali akt oskarżenia 
i zebrany materiał dowodowy. Sąd wymierzył ostatecznie W. Pyziowi karę 2,5 roku 
pozbawienia wolności, przepadku przedmiotów związanych ze śledztwem (w tym 
m.in. kalendarzy i Pisma Świętego), ogłoszenia wyroku w „Kronice Beskidzkiej”, 
a także pokrycia kosztów sądowych (3,2 tys. zł) i grzywny (8 tys. zł)73. W numerze 
10 poinformowano o zakończeniu postępowania przed sądem w Bielsku-Białej, któ-
ry częściowo uwzględnił rewizję złożoną przez obrońców oskarżonego, obniżając 
wymiar kary do 1,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok ten redakcja przyjęła z obu-
rzeniem, wskazując na brak winy skazanego74.

W numerze 12 „Solidarny” zamieścił informację o pobycie W. Pyzia w Zakła-
dzie Karnym w Lubsku, gdzie przebywał pod kontrolą wrogo nastawionych strażni-
ków w ciasnej i zimnej celi, pozbawiony odpowiedniego ubrania i wystarczającego 
wyżywienia. Osadzonemu ograniczano lub wręcz uniemożliwiano prowadzenie 
korespondencji z najbliższymi oraz utrudniano uzyskanie zgód na widzenia. Auto-
rzy podkreślali, że mimo bardzo ciężkich warunków W. Pyzio i pozostali osadzeni, 
w tym Władysław Frasyniuk, nie załamali się i za pośrednictwem redakcji przekazali 
„Solidarnym” z Podbeskidzia pozdrowienia, apelując o kontynuowanie działań75. 
W numerze 14 opisano starania W. Pyzia o wcześniejsze zwolnienie z więzienia, 
które jednak wobec uznania go za przeciwnika komunizmu w Polsce oraz za wroga 
Związku Radzieckiego nie powiodły się76.

72 O procesie W. Pyzio, „Solidarny”, nr 7, s. 1-2; O procesie W. Pyzio, „Solidarny”, nr 9, s. 1-2.
73 O procesie W. Pyzio, „Solidarny”, nr 9, s. 2.M. i K. Curzydłowie zachowali odcinki wpłat kwoty 9,4 tys. zł oraz 

6,2 tys. na pokrycie kosztów sądowych i kar związanych z procesem W. Pyzio.
74 Zakończenie procesu W. Pyzio, „Solidarny”, nr 10, s. 1.
75 Wiadomości o losie W. Pyzio, „Solidarny”, nr 12, s. 1.
76 Zza żelaznej kraty (wieści z Andrychowa), „Solidarny”, nr 14, w. 1-2.



50

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Po odzyskaniu we wrześniu 1986 r. wolności W. Pyzio udzielił wywiadu „Soli-
darnemu”, w którym zarówno powrócił do pobytu w zakładzie karnym, jak i przed-
stawił ocenę sytuacji polityczno-gospodarczej Polski. W. Pyzio zauważał, że demo-
kratyzacja życia w Polsce stawała się stopniowo faktem, wymuszanym jednak przede 
wszystkim przez udzielający kredytów bankrutującemu systemowi komunistyczne-
mu Zachód. Zdaniem rozmówcy „Solidarnego” ostateczny zakres zmian zależał od 
postawy Moskwy77.

Inne przejawy represji

W numerze 14 poinformowano o tymczasowym aresztowaniu w Bielsku-Białej 
6 lipca 1986 r. Mieczysława Machowiaka, działacza podziemia, drukarza i kolpor-
tera z Podbeskidzia, przy którym znaleziono nielegalne wydawnictwa. Redakcja 
„Solidarnego” przypomniała, że mieszkanie M. Machowiaka było wcześniej już wie-
lokrotnie rewidowane przez Służbę Bezpieczeństwa, która nigdy nie przedstawiała 
nakazów przeszukania ani nie sporządzała protokołów z wykonanych czynności. 
Postępowanie zostało ostatecznie umorzone dzięki amnestii, a 10 września 1986 r. 
M. Machowiak opuścił areszt śledczy w Katowicach78.

W numerze 6 poruszono kwestię przesłuchań przez MO młodzieży należącej do 
ruchu oazowego w parafii św. Stanisława w Andrychowie. Przesłuchania odbyły się 
bez udziału rodziców i psychologa79. Informowano także o infiltracji przez Służbę 
Bezpieczeństwa grup apostolskich w Zagórniku80.

O represjach przypomniano również w 1986 r., krytykując premiera Zbigniewa 
Messnera za wydanie rozporządzenia z 24 grudnia 1985 r. w sprawie kierowania do 
pracy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa zwolnionych 
z pracy. Redakcja ubolewała, że państwo nie zatroszczyło się w ten sam sposób o los 
pozbawionych zatrudnienia po 13 grudnia 1981 r. dziennikarzy, nauczycieli, aktorów 
oraz profesorów uczelni wyższych81.

Redakcja w ślad za „Kroniką Małopolską” przedrukowała tajną instrukcję Ko-
mitetu Centralnego PZPR w sprawie zaostrzenia działań skierowanych przeciwko 
Kościołowi Rzymskokatolickiemu, obejmujących m.in. całkowity zakaz udzielania 
zgód na budowę obiektów sakralnych (przy równoczesnym ułatwieniu ich uzyskiwa-

77 Po wyjściu na wolność, „Solidarny”, nr 15, s. 1-2.
78 Łapanki przedamnestyjne (informacje z Kęt), „Solidarny”, nr 14, s. 1.
79 „Chłopcy” dotarli do Oazy i co?, „Solidarny”, nr 6, s. 2.
80 „Solidarny”, nr 8, s. 2.
81 O czym myśli pan premier w Święta?, „Solidarny”, nr 12, s. 2.
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nia sektom), usuwania z szeregów partyjnych i władzy osób przejawiających sympa-
tie dla Kościoła, ograniczenia działalności wydawniczej oraz przerwanie wszelkich 
kontaktów i rozmów z Kościołem82.

Wiadomości lokalne

Redakcja najwięcej miejsca poświęcała wiadomościom z Andrychowa, Kęt i Wa-
dowic, zdając sobie sprawę z faktu, że one najbardziej interesowały czytelników, mo-
gących przeczytać informacje niepojawiające się w oficjalnych mediach. Materiały 
te w formie krótkich notatek (opatrzonych często zgryźliwym lub humorystycznym 
komentarzem), publikowano z czasem pod wspólnym tytułem „Wzdłuż E7”83.

Na łamach „Solidarnego” wielokrotnie opisywano sytuację w WSW „Andoria” 
w Andrychowie. „Solidarny” relacjonował m.in. przygotowania do wizyty w mieście 
z okazji 40-lecia istnienia zakładu wicepremiera Zbigniewa Szałajdy. Z tego powodu 
nie tylko przykładnie wysprzątano firmę, ale również dokończono przedłużający 
się remont fragmentu ul. Szewskiej, którą miał przejść przedstawiciel rządu. Redak-
cja wyraziła nadzieję, że minister odwiedzi miasto także z okazji 50-lecia WSW, co 
dawałoby nadzieję, że pozostała część ulicy również zostanie zmodernizowana84. 
Innym razem opisano problemy zdrowotne pracowników „Andorii”, spowodowane 
zastosowaniem niebezpiecznej emulsji. Doniesiono, że wyniki badań przeprowa-
dzonych przez Instytut Medycyny Pracy nie zostały ujawnione85. Pisano także o nie-
prawidłowościach finansowych: w numerze 12 nagłośniono kontrolę dodatkowych 
umów-zleceń zawieranych w WSW „Andoria”, które miały doprowadzić do straty 
ok. 6 mln zł86. Opisano także przykłady nierównego traktowania pracowników przy 
wypłacie tzw. „czternastek” i uznaniowości w przyznawaniu premii87. 

Krytykowano odraczanie przez polski rząd decyzji o rozpoczęciu seryjnej pro-
dukcji silników Diesla w Andrychowie. Redaktorzy domniemywali, że interes WSW 
zszedł na dalszy plan w związku z planami uruchomienia produkcji zapewne w in-
nym kraju bloku wschodniego w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej88.

82 Przedruk z „KM”, „Solidarny”, nr 10, s. 2.
83 Obowiązująca w l. 1962-1985 nazwa drogi międzynarodowej prowadzącej od przejścia granicznego z Czecho-

słowacją w Cieszynie do Warszawy (obecnie odcinek trasy Bielsko-Biała – Głogoczów o numerze 52). 
84 Zapraszamy jeszcze raz, „Solidarny”, nr 8, s. 2
85 Tajemnicza choroba w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, „Solidarny”, nr 17, s. 2.
86 „Solidarny”, nr 12, s. 1.
87 „Solidarny”, nr 18, s. 1.
88 Czy kryzys paliwowy jest dla władzy obojętny?, „Solidarny”, nr 8, s. 2.
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„Solidarny” ujawnił również kontrowersje wokół budowy bloku mieszkalnego 
dla milicjantów i członków służby więziennej w Andrychowie przy ul. Lenartowicza 
25. Redakcja przypomniała, że przeciętny czas oczekiwania na mieszkanie wynosił 
kilkanaście lat, a oddawane w latach 80. XX w. inwestycje charakteryzowały się licz-
nymi usterkami. Nowy blok powstał tymczasem w zaledwie dwa lata i wyróżniał się 
wysokim standardem, m.in. na potrzeby mieszkańców przygotowano także garaże, 
zbudowane w miejscu, gdzie miał powstać plac zabaw dla dzieci89.

Sporo miejsca „Solidarny” poświęcił nieprawidłowościom ujawnionym w trak-
cie kontroli finansowej w wadowickim biurze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego związanym z działalnością mjr. Jerzego Treli, kierownika Biura 
Obsługi Ruchu Turystycznego w Wadowicach. Jak doniesiono, prokuratura, mimo 
szerokiego wachlarza zarzutów, umorzyła postępowanie90. W piśmie poruszono także 
m.in. kwestie związane z budową domu kultury w Kętach oraz planami powstania 
szkodliwej dla zdrowia mieszkańców kotłowni w bezpośrednim sąsiedztwie os. Ko-
pernika w Wadowicach91.

Wydarzenia z kraju i ze świata

W mniejszym stopniu uwaga redakcji była skupiona na wydarzeniach w kra-
ju i za granicą. Niemniej odnotowano m.in. represje w stosunku do uczestników 
strajku młodzieży w obronie krzyży w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie 
w grudniu 1984 r.92 Opublikowano również informację o złagodzeniu kar dla mor-
derców ks. Jerzego Popiełuszki a także relację z IV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną  
Górę93.

W numerze 10 poinformowano o spotkaniu Jerzego Milewskiego, Kierownika 
Biura „Solidarności” za Granicą, z Ronaldem Reaganem, prezydentem Stanów Zjed-
noczonych, poświęconym programowi wspierania związku, w tym m.in. wzmoc-
nieniu działalności Radia Wolna Europa94. Redakcja, podkreślając rangę spotkania, 

89 Rzecz o równości obywateli, „Solidarny”, nr 16, s. 1.
90 Wadowicka rodzinka tzw. „trolówka” PTTK, „Solidarny”, nr 14, s. 2; A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Mono-

grafia turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984, s. 460-461; J. Gajczak, Historia turystyki w Beskidzie Małym, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2000, nr 5, s. 28-42.

91 „Solidarny”, nr 12, s. 1; „Solidarny”, nr 19, s. 2.
92 Represje, „Solidarny”, nr 2, s. 2.
93 Niepełna informacja, „Solidarny”, nr 16, s. 1; Czwarta pielgrzymka ludzi pracy, „Solidarny”, nr 15, s. 2.
94 Spotkanie odbyło się 21 października 1985 r. w Białym Domu i było poświęcone m.in. kwestii stopniowej 

redukcji sankcji amerykańskich w zamian za ograniczenie przez władze PRL represji w stosunku do opozy-
cji – por. https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/statement-following-meeting-solidarity-movement-
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z przekąsem zauważyła, że podczas wcześniejszego wrześniowego pobytu gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Nowym Jorku nie spotkał się z nim żaden polityk amerykański, a wizyta 
miała charakter jedynie propagandowy95.

Wybory sejmowe w 1985 r.

W 1985 r. w związku z zaplanowanymi na jesień wyborami do Sejmu PRL rozpo-
częto publikację cyklu materiałów pod wspólnym tytułem Wybory: głosować czy nie? 
Punktem wyjścia do dyskusji był komunikat TKK NSZZ „Solidarność” z 4 kwietnia 
1985 r., w którym stwierdzono, że zaproponowana przez Patriotyczny Ruch Odrodze-
nia Narodowego ordynacja stanowi zaprzeczenie zasad demokracji i nie gwarantuje 
demokratyczności wyborów. W odezwie TKK z 16 lipca 1985 r. (przedrukowanej 
w numerze 8 „Solidarnego”) podtrzymano wcześniejszą opinię oraz wezwano do 
bojkotu wyborów. Oceniono, że przygotowana przez władze ordynacja nie pozwoli 
na odbudowę pozycji Sejmu, który nadal będzie jedynie wykonawcą decyzji partyj-
nych, a proces wyborczy będzie służył po raz kolejny do legitymizacji władz komu-
nistycznych, gdyż: Udział w głosowaniu teraz, po czterech latach represji, bezprawia 
i arogancji, po dalszym pogrążaniu gospodarki, po zniweczeniu dróg dających nadzieję 
na poprawę sytuacji i pokój społeczny w Polsce byłby aktem wyrzeczenia się społecznych 
i narodowych aspiracji, byłby przejęciem moralnej współodpowiedzialności za zbrodnie 
stanu wojennego”96.

Poza przedrukiem oficjalnych oświadczeń redakcja otworzyła łamy pisma na 
dyskusję dotyczącą wyborów. Już w trzecim i czwartym numerze opublikowano głos 
w dyskusji przygotowany przez – jak podano – robotnika jednej z lokalnych fabryk. 
Tekst skupia się na nadziejach związanych z nową ordynacją wyborczą, mającą skło-
nić Polaków do udziału w wyborach. Autor przestrzega jednak przed nadmiernym 
optymizmem, pisząc: Kto żyje w PRL-u dłużej i umie patrzyć i wyciągać wnioski, ten 
wie, że nawet najbardziej demokratyczna ordynacja nic nie da. Komuniści sprawu-
jący władzę w Polsce dobrze wiedzą, że nie mają większościowego poparcia. Władzę 
utrzymują dzięki sile i to nie swojej. Dalej wskazuje ZSRS jako gwaranta braku zmian 
w Polsce, przywołując wydarzenia na Węgrzech w 1956 r., w Czechosłowacji w 1968 r. 

representative-jerzy-milewski [dostęp: 15 VI 2022].
95 A co z zagranicą?, „Solidarny”, nr 10, s. 2.
96 „Solidarny”, nr 8, s. 1; „Tygodnik Mazowsze”, 11 IV 1985, nr 124, s. 1, „Tygodnik Mazowsze”, 25 VII 1985, 

nr 136, s. 1; „Tygodnik Mazowsze”, 3 X 1985, nr 141, s. 1.
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i w Polsce w 1981 r. Tak więc widzimy: wybory to tylko kamuflaż przeznaczony dla 
krajów zachodnich i komunistycznej propagandy – podsumowywał autor97.

Podobny wydźwięk miał przedruk fragmentów artykułu opublikowanego 
w „Krakusie” pt. Urny czekają na nas (nr 8). Autor zwracał w nim uwagę, że mimo 
podejmowanych prób „normalizacji” społeczeństwo nie chce legitymizować władzy 
i choć tylko w części otwarcie jej się sprzeciwia, to w zdecydowanej większości zacho-
wuje wymowną bierność. W artykule podkreślono także nadzieje władz na zmianę 
polityki przez kraje zachodnie, która pozwoli na uratowanie zrujnowanej polskiej 
gospodarki. Wydźwięk artykułu jest jednoznaczny – dalszy opór, manifestowany 
również przez nieobecność przy urnach wyborczych – doprowadzi do upadku sys-
temu komunistycznego w Polsce98.

Stanowisko redakcji w kwestii wyborów zostało dobitnie wyrażone w ostatnim 
łamie numeru 8, w którym napisano: Polak nie głosuje! Głosując popierasz morder-
stwa polityczne i ruinę gospodarczą kraju. Powszechny bojkot wyborów – to delegali-
zacja władzy w Polsce. Władza niewybieralna jest nielegalna99. 

Po wyborach, zakończonych sukcesem PZPR, przygotowano komunikat, w któ-
rym poinformowano, że frekwencja w Andrychowie, Kętach i Wadowicach wyniosła 
od 65% do 76%, a w całym kraju w głosowaniu nie wzięło ok. 6 milionów osób. Akcja 
zakończyła się zatem zdaniem redakcji połowicznym sukcesem, mimo iż lokalnie 
rozpuszczano informację o likwidacji linii autobusowych i ograniczeniu dostaw 
węgla i nawozów w przypadku braku poparcia dla rządzącej partii. Jak przytomnie 
zauważał „Solidarny”, wyniki bojkotu nie były spektakularne, ale pokazywały realną 
skalę poparcia społecznego dla opozycji w Polsce100.

III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 

Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1987 r. miała szczególne znaczenie dla 
środowisk opozycyjnych, czego wyraz dała redakcja „Solidarnego”, umieszczając na 
pierwszej stronie numeru 18 krótki wiersz powitalny. Wyrażono w nim oczekiwanie, 
że wizyta ta przyniesie wiarę, wskrzesi nadzieję i utwierdzi Polaków w przekonaniu, 
że papież jest ze społeczeństwem101. Do atmosfery pielgrzymki powrócono w kolej-

97 Informacja od redakcji, „Solidarny”, nr 4, s. 1; Wybory: głosować czy nie?, „Solidarny”, nr 3, s. 1. Wybory głosować 
czy nie?, „Solidarny”, nr 4, s. 2.

98 Urny czekają na nas, „Solidarny”, nr 8, s. 1-2.
99 „Solidarny”, nr 8, s 2.
100 O „wyborach”, „Solidarny”, nr 10, s. 2.
101 III Pielgrzymka Jana Pawła do Polski, „Solidarny”, nr 18, s. 1.
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nym wydaniu (nr 19), podkreślając, że Ojciec św. i Kościół wielokrotnie w trakcie 
wizyty okazali wsparcie dla Solidarności i rozwiali wszelkie wątpliwości i spekulacje, 
pojawiające się przed przyjazdem Jana Pawła II do kraju. Autor relacji szczególnie do-
ceniał znaczenie wizyty na Westerplatte, które stało się miejscem, skąd popłynęły słowa 
poparcia dla obrońców praw człowieka, dla współczesnych naszych zadań, których re-
alizowanie musi być równie konsekwentne i pełne poświęcenia jak obrona Westerplatte. 
Przywołano także spotkanie z Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach, podczas 
którego widoczne były liczne flagi i transparenty Solidarności i innych ugrupowań 
opozycyjnych. Byliśmy z Wami, dzielni ludzie z Huty i z Krakowa. I zazdrościliśmy. 
W naszych miasteczkach nie ma miejsca na spektakularne akcje. Pozostaje nam szara, 
codzienna konspiracyjna robota, Wiedzcie jednak, że tuż obok was102.

Odkłamywanie historii

Jak już wspomniano, pierwszy numer „Solidarnego” (pt. „Polska jest Polską”) 
w całości został poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
W ramach przywracania prawdy o tych wydarzeniach W. Pyzio nie tylko opracował 
wówczas szczegółowe kalendarium z lat 1914-1918, lecz także przytoczył fragment 
przemówienia wygłoszonego 3 sierpnia 1914 r. przez Józefa Piłsudskiego na krakow-
skich Oleandrach103. W jednodniówce umieszczono także odezwę NSZZ „Solidar-
ność” w Andrychowie, w której podkreślano, że odzyskanie niepodległości po latach 
rozbiorów było możliwe dzięki jedności całego narodu, który odbudował państwo, 
obronił je i stworzył niezwykłą siłę moralną, która przetrwała, mimo utraty suwe-
renności także po II wojnie światowej: Nasza walka daje przykład całemu światu. Nie 
możemy jej nigdy zaprzestać [--] Polacy! Pamiętajcie, że chociażby minęło 1000 lat od 
przegranej bitwy, to nie jest ona przegrana, dopóki my nie uznamy jej za przegraną104.

Innym przykładem działań redakcji na rzecz odkłamywania historii było zwró-
cenie przez „Solidarnego” uwagi na bulwersującą opinię publiczną decyzję o wmu-
rowaniu na ścianie dawnych koszar wojskowych w Wadowicach tablicy upamiętnia-
jącej żołnierzy 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, stacjonującego w mieście w latach 
1945-1955, którą odsłonięto 9 maja 1985 r. obok ufundowanej niecały rok wcześniej 
(1 września 1984 r.) tablicy poświęconej pamięci Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi 
Wadowickiej oraz przywróconego staraniem NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Pomnika 

102 Katolicyzm tak, komunizm nie, „Solidarny”, nr 19, s. 1.
103 Kalendarium historyczne „Ku Niepodległości”, „Polska jest Polską”, s, 1-2.
104 „Polska jest Polską”, s. 2.
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Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Umieszczenie tablicy 
upamiętniającej „utrwalaczy władzy ludowej” krytykował „Solidarny”: Zostało to 
zrobione w ramach akcji podłączania się reżimu do narodowej tradycji. Teraz ścia-
na koszar i odbudowany przez „S” pomnik stanowią przegląd koncepcji politycznych 
komunistów w ciągu ostatnich lat105. Wzbudzająca liczne kontrowersje tablica była 
w kolejnych latach uszkadzana106.

Kwestie pamięci po raz kolejny zagościły na łamach „Solidarnego” w numerze 
22, gdy opublikowano artykuł poświęcony „białym plamom” w dziejach Polski i za-
apelowano, by czytelnicy przesyłali do redakcji wspomnienia, które wypełnią luki 
w lokalnej historii107. W 23 numerze rozpoczęto publikacje fragmentów wspomnień 
dotyczących internowania w okresie stanu wojennego108.

Praktyczne rady pracownicze

W piśmie publikowano regularnie rubrykę z praktycznymi poradami prawnymi, 
związanymi najczęściej z kodeksem pracy lub z ustawą o związkach zawodowych. Ich 
autorem był radca prawny i sędzia Sądu Rejonowego w Wadowicach K. Podstawa. 

Już w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” tego rodzaju porady 
były chętnie drukowane w prasie związkowej, jednak po wprowadzeniu stanu wo-
jennego ich znaczenie zdecydowanie wzrosło. Czytając dziś porady publikowane 
w „Solidarnym” warto zauważyć, że niezależnie od wartości prawnej stanowią one 
przede wszystkim interesujące źródło informacji na temat przejawów łamania prawa 
w zakładach pracy w latach 80. XX w.

Pierwsze rady dotyczyły kwestii zawierania umów o pracę oraz określania wa-
runków pracy. Autor przypominał, że obie strony mogą kształtować zapisy umowy 
i pracownik nie powinien przyjmować bezrefleksyjnie zaproponowanych przez pra-
codawcę warunków109. Temat ten rozwinięto w numerze 7, poruszając problem okre-
ślenia w umowie obowiązków służbowych, w tym umieszczania zapisu o koniecz-
ności wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 

105 Kompozycja tablic na budynku koszarowym 12 pułku piechoty w Wadowicach, „Solidarny”, nr 9, s. 2; M. Wit-
kowski, Małopolski Szlak Solidarności: Wadowice, Kraków 2013, s. 4-6.

106 Ostatecznie została usunięta 24 listopada 2015 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. – M. Płaszczyca, W Wa-
dowicach IPN usunął tablicę utrwalaczy władzy ludowej. „Zakłamywała historię”, https://www.wadowice24.
pl/nowe/kultura/3211-w-wadowicach-ipn-usunal-tablice-utrwalaczy-wladzy-ludowej-zaklamywala-historie.
html [dostęp: 20 V 2022].

107 J. Krajeński, Nasze białe plamy, „Solidarny”, nr 19, s. 1.
108 WIS, Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc…, „Solidarny”, nr 23/1, s. 2.
109 „Solidarny”, nr 4, s. 2.
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Autor porady przestrzegał, że ten pozornie niegroźny zapis może mieć istotne skutki 
dla pracownika, bowiem może zostać wykorzystany przez przełożonego do zlecania 
zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Zachęcano, by nie zgadzać się na 
tego typu elementy umowy, a przypadku podpisania takiego zakresu przypominano, 
że polecenia służbowe nie mogą wykraczać poza działania związane bezpośrednio 
z charakterem lub rodzajem pracy. Zalecano daleko posuniętą ostrożność, a w przy-
padku wątpliwości odnośnie do wydawanych poleceń radzono, by domagać się ich 
pisemnego potwierdzenia110. W numerze 20 przedstawiono problematykę naduży-
wania kar porządkowych w zakładach pracy i przedstawiono drogę odwoławczą111.

W numerze 11 ponownie zwrócono uwagę na zachowanie ostrożności przy 
zawieraniu umów o pracę, ostrzegając przed podpisywaniem podsuwanych pracow-
nikom deklaracji o wstąpieniu do nowych związków zawodowych (OPZZ). Autor 
tekstu podkreślał, że nawet w przypadku podpisania takiego „cyrografu” istniała 
możliwość wycofania się, choć ostrzegał, że przełożeni będą stosować całą gamę 
argumentów za pozostaniem w nowych związkach, dotyczących m.in. szybszego 
awansu, wyższego wynagrodzenia, możliwości wyjazdu na zagraniczne wczasy, za-
pomóg czy skierowania do sanatorium. W artykule podkreślono jednoznacznie, że 
pracodawca nie ma prawa uzależniać praw do tych przywilejów od przynależności 
związkowej112. Temat kontynuowano w numerze 12, zwracając uwagę na przypadki 
potrącania przez pracodawców składek związkowych, także wówczas, gdy pracownik 
do żadnego związku nie należał. Zachęcano, by sprawdzić swoje finanse, i przygoto-
wano instrukcję w sprawie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy113.

Interesująca jest porada zamieszczona w czternastym numerze, która dotyczyła 
wydatkowania środków z zakładowego funduszu socjalnego. Zwrócono w niej uwagę 
na nadużycia, polegające na wykorzystywaniu środków funduszu na dofinansowanie 
nieuprawnionych indywidualnych i zbiorowych wyjazdów zagranicznych. Najwi-
doczniej takie przypadki miały miejsce w zakładach pracy, a korzystały z nich jedynie 
wybrane osoby. Dlatego też sami czuwajcie nad tym, aby nie rozgrabiano waszych 
pieniędzy – apelowano na łamach „Solidarnego”114. 

W szesnastym numerze poruszono niezwykle istotny problem rozwiązywania 
umów o pracę z osobami tymczasowo aresztowanymi. W artykule zwrócono uwagę 

110 Praktyczne rady pracownicze, „Solidarny”, nr 7, s. 2.
111 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 20, s. 2.
112 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 11, s. 2.
113 Praktyczne rady pracownicze, „Solidarny”, nr 12, s. 2.
114 Praktyczne rady pracownicze, „Solidarny”, nr 14, s. 2.
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na interpretowanie przez pracodawców tymczasowego aresztowania jako porzucenia 
pracy, stanowiącego podstawę do rozwiązania umowy o pracę. Autor tekstu wyja-
śniał nieprawidłowość takiego postępowania i wskazywał możliwości dochodzenia 
praw przez zwolnionych pracowników115. Podobna tematyka – dotycząca różnych 
sposobów rozwiązywania umów o pracę wraz z omówieniem ich skutków dla pra-
cowników została przedstawiona w numerze 19116. Z kolei w numerze 22 omówiono 
problematykę dotyczącą przejścia pracownika do innego zakładu pracy i związa-
nych z tym skutków prawnych117. Wcześniej przypomniano o likwidacji z dniem 
1 lipca 1986 r. skompromitowanych zakładowych komisji rozjemczych, otwierającej 
pracownikom prawo dochodzenia swoich praw związanych z zatrudnieniem przed 
sądami pracy118.

W numerze 18 pod pozorem ważnej skądinąd kwestii nagród jubileuszowych 
poruszono problem znacznie bardziej poważny. Przypominano bowiem, że to na 
pracowniku ciąży obowiązek udokumentowania okresu zatrudnienia, od którego 
zależy prawo do nagród jubileuszowych. Zachęcono więc do odwiedzenia działu 
kadr i przeglądnięcia świadectw pracy znajdujących się w aktach osobowych. Autor 
zasugerował, że warto przy tej okazji sprawdzić, jakie inne dokumenty znajdują się 
w dokumentacji pracownika. Sugestia, jakich dokumentów należało szukać, była aż 
nadto czytelna119.

Znakiem czasu jest także przedruk artykułu z „Tygodnika Mazowsze” pt. Kilka 
rad dla przesłuchiwanych, adresowanego do osób będących świadkami lub podej-
rzanymi. W kilku punktach scharakteryzowano sytuację prawną w obu sytuacjach, 
nakreślono możliwości działania i zaproponowano postępowanie. Tego typu porady 
były często drukowane w latach 80. XX w. w podziemnych czasopismach120.

Ku jawności

Rok 1986 przyniósł przełom, polegający na ujawnianiu się niektórych struktur 
związku. W „Solidarnym” (nr 16) opublikowano w związku z tym komunikat Re-

115 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 16, s. 2.
116 Praktyczne rady pracownicze, „Solidarny”, nr 19, s. 2.
117 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 22, s. 2.
118 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 13, s. 2.
119 Praktyczna rada pracownicza, „Solidarny”, nr 18, s. 2.
120 Kilka rad dla przesłuchiwanych, „Solidarny”, nr 11, s. 1-2; por. A. Gliksman, Niech prawo zawsze prawo znaczy. 

Krakowska Adwokatura w służbie „Solidarności” w latach 1980-1989, „Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności”, 
2014, t. 4, s. 45-46.
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gionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” z 18 listopada 
1986 r. w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania regionu wobec ujawnia-
jących się struktur związku i władz administracyjnych oraz koordynowania działal-
ności związku: W sytuacji, gdy uwolnienie prawie wszystkich więźniów politycznych 
stwarza niepowtarzalną szansę normalizacji życia społecznego w kraju, podjęcie jawnej 
działalności uważamy za konieczne. Jawnymi rzecznikami zostali znani działacze 
związkowi – Jan Frączek, Andrzej Kralczyński, Wiesław Pyzio, Grażyna Staniszewska 
i Stanisław Zarzycki121.

Proces odbudowy jawnych struktur „Solidarności” napotykał jednak trudności. 
„Solidarny” ujawniał, że Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej już 18 grudnia 1986 r. 
zakazał prowadzenia działalności przez Region Podbeskidzie. Sąd wskazał, że organi-
zacja nie powstała na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Skarga na decyzję urzędu 
została złożona przez J. Frączka, A. Kralczyńskiego, W. Pyzia i G. Staniszewską na 
ręce wojewody bielskiego. Napisano w niej, że istnienie NSZZ „Solidarność” jako 
związku zawodowego wynikało wprost z Konstytucji PRL oraz ratyfikowanej przez 
Polskę Konwencji nr 87 MOP122.

Po raz kolejny do tworzenia jawnych struktur związku w zakładach pracy we-
zwano pod koniec 1987 r. Redakcja uważała, że związek był zbyt mało aktywny i nie 
umiał wykorzystać, a przynajmniej zweryfikować deklaracji władz dotyczących 
wprowadzenia pluralizmu związkowego oraz rezygnacji z represji123. W numerze 23 
rozpoczęto informowanie o odradzających się strukturach związkowych w wado-
wickim „Wadapie” i w Andrychowskiej Fabryce Maszyn124.

Formuła działania

Zdecydowana większość materiałów publikowanych w „Solidarnym” miała cha-
rakter informacyjny, jednak znalazły się w piśmie także dwa materiały analityczne, 
poświęcone formule działania NSZZ „Solidarność”. Pierwszy z nich dotyczył pomy-
słu powołania Polskiej Reprezentacji Politycznej organizacji opozycyjnych działają-
cych w podziemiu, której celem miało być utrzymywanie kontaktów z politykami 
z krajów zachodnich. W tekście poruszono kwestię tworzenia partii politycznych, 

121 „Solidarny”, nr 16, s. 1; A. Kasprzykowski, D. Węgrzyn, NSZZ „Solidarność”…, s. 722.
122 Władze zakazują działalności NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, „Solidarny”, nr 17, s. 2; por. A. Kasprzy-

kowski, D. Węgrzyn, NSZZ „Solidarność”…, s. 723.
123 Reforma w Polsce „B”, „Solidarny”, nr 20, s. 1.
124 W wadowickim „Wadapie”, „Solidarny”, nr 23/1, s. 2; Aktualne wiadomości z Andrychowa, „Solidarny”, nr 23/1, 

s. 2.
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których celem będzie walka o suwerenność Polski. Nieco zaskakująco (choć odzwier-
ciedla on dyskusje wewnątrz związku) brzmi zgłoszony w artykule postulat stopnio-
wego rozdzielania działalności politycznej i związkowej, które z miało zbliżyć NSZZ 
„Solidarność” do funkcjonującej na zachodzie Europy formuły związku zawodowego 
oraz umożliwić części działaczy realizację działań na gruncie politycznym125.

Do kwestii sposobu działania związku powrócono w tekście Co dalej, który po-
wstał pod wypływem wypowiedzi opublikowanych w „Tygodniku Mazowsze” (nr 
195) pt. Pytanie ludzi Solidarności, dotyczących przyszłości ruchu, który powinien 
przetransformować się poprzez wyraźne zaakcentowanie celów politycznych, na 
czele z przemianą ustrojową kraju. Redakcja, podzielając to zdanie, proponowała 
przeniesienie działań na poziom lokalny i zachęcała do refleksji nad dotychczasowy-
mi dokonaniami i zaproponowanie celów, które będą odpowiedzią na oczekiwania 
lokalnych społeczności. Zdaniem „Solidarnego” tylko takie podejście (w tym odrzu-
cenie wyidealizowanych i trudnych do realizacji postulatów) pozwoli na przełamanie 
widocznego zniechęcenia i rozczarowania społeczeństwa i części działaczy opozy-
cyjnych, znużonych trwającym impasem. Szansę na zmianę sytuacji autor upatrywał 
w otwarciu się na nowe pola aktywności, skupione wokół lokalnych problemów 
i zainteresowań. Jako przykłady takich działań podano zaangażowanie w tworze-
nie m.in. partii politycznych, klubów inteligencji katolickiej, klubów ekologicznych, 
duszpasterstw i organizacji charytatywnych. Celem nowego podejścia winno być 
objęcie kontrolą społeczną wszystkich dziedzin życia i przełamywanie w ten sposób 
monopolu władzy. Redakcja „Solidarnego” zadeklarowała otwarcie swoich łamów na 
informowanie o tego rodzaju inicjatywach126. I rzeczywiście wkrótce przedstawiono 
informację o powstaniu przy parafii św. Macieja w Andrychowie ośrodka kultury 
niezależnej, w którym odbywały się występy, wystawy, pokazy filmów oraz odczy-
ty. Przedstawiono także Klub Inteligencji Katolickiej jako instytucję umożliwiającą 
prowadzenie części działań opozycyjnych127.

Z tekstu Co dalej przebija także rozczarowanie postawą części działaczy: A do 
naszych kolegów związkowych mamy prośbę. Niech nie stanowią dowodów społecznej 
apatii i zniechęcenia. Zdarza się też, że nie tylko nic nie robią, ale by usprawiedliwić 
własną pasywność lansują destrukcyjne teorie o braku szans. Na renty kombatanckie 
trzeba jeszcze popracować128.

125 Polska Reprezentacja Polityczna, „Solidarny”, nr 11, s. 2.
126 Co dalej, „Solidarny”, nr 17, s. 1.
127 „Solidarny”, nr 19, s. 1-2.
128 Co dalej, „Solidarny”, nr 17, s. 1.
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U progu wolności

Numer 23 pisma został wydany tuż przed rozpoczęciem obrad okrągłego stołu. 
Redakcja umieściła w nim bardzo sceptyczny artykuł dotyczący zaangażowania w te 
negocjacje związku, który ryzykuje obarczenie go odpowiedzialnością za fatalny stan 
gospodarki i wielu innych dziedzin życia129.

Ostatnie dwa numery „Solidarne-
go” (24 i 25) ukazały się w zmienionych 
warunkach politycznych. Zachowany 
numer 24 pokazuje zmiany, które zaszły 
w Polsce, w Solidarności oraz w redakcji: 
teksty (podpisane nazwiskami autorów) 
dotyczą przede wszystkim odbudowy 
struktur związkowych i ich działań. 
Opisano m.in. powołanie nowych władz 
Solidarności nauczycielskiej w Wado-
wicach, na której czele stanął Leszek 
Kucharski, oraz podjęcie starań przez 
Szkolne Koło „Solidarności” przy Ze-
spole Szkół Mechanicznych w Wado-
wicach o zmianę patrona130. Sytuacji 
i przyszłości szkolnictwa poświęcono 
odrębny artykuł M. Wójcika131. Na ła-
mach pisma omówiono również nową 
ordynację wyborczą w wyborach do rad 
gmin132. Przedstawiono także zmiany 
w Spółdzielni Transportowej „Przewóz” w Wadowicach, gdzie z woli załogi nowym 
prezesem został dotychczasowy kierowca133. Śladem woli rozliczenia przeszłości był 
krótki tekst na temat losów archiwów KMG PZPR oraz SB w Wadowicach134. 

Ostatnie numery ujawniają potwierdzają także tarcia, jakie w tym okresie za-

129 Wokół okrągłego stołu, „Solidarny”, nr 23/1, s. 1.
130 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1.
131 M. Wójcik, By przeszłość oświaty nie miała swej przyszłości…, „Solidarny”, nr 1 (25), s. 2.
132 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1.
133 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1.
134 Naiwne pytanie, „Solidarny”, nr 1 (25), s. 2.

Strona tytułowa pisma „Solidarny”, nr 1/25,  
1990 r. [fot. ze zbiorów Z. Szczura]
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szły również w wadowickim 
obozie solidarnościowym. 
Pobieżne porównanie nume-
rów 24 i 25 wskazuje bowiem 
bardzo dużą ich zbieżność 
treściową i typograficzną. 
Różnica polega na tym, iż 
w numerze 24 umieszczo-
no teksty Od Redakcji, au-
torstwa K. Podstawy, oraz 

krótki tekst L. Jamrożka, o wewnętrznych konfliktach związanych z przeszłością 
osób zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność” i Komitetu Obywatelskie-
go (KO)”135.W wydanym wkrótce numerze 25 usunięto oba te teksty i zastąpiono 
krótką informacją o wyborze prezesa w Spółdzielni Transportowej „Przewóz” oraz 
notatką L. Jamrożka ze spotkania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” Ziemi 
Wadowickiej i Zarządu Podregionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Wadowi-
cach. Ujawnia ona narastający konflikt, którego przejawem było umieszczenie na 
tablicy informacyjnej KO napisu Solidarność ‘80. Jest to świadectwo przeniesienia 
również do Wadowic konfliktów związanych z brakiem akceptacji przez część dzia-
łaczy związku porozumień okrągłego stołu i działań Lecha Wałęsy. Ich wyrazem było 
utworzenie przez Mariana Jurczyka nowego związku zawodowego „Solidarność ‘80”. 
Spór ten przyniósł w krótkim czasie podziały w lokalnej polityce i rozejście się dróg 
związku i jego dotychczasowej emanacji politycznej136. Zaistniały konflikt czeka wciąż 
na dogłębne zbadanie137.

Podsumowanie

Wydawanie „Solidarnego” stanowi jeden z chlubnych wątków historii NSZZ 
„Solidarność” w Andrychowie, Kętach i Wadowicach, tym bardziej że przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego tutejsze struktury związku nie posiadały własnego tytułu 
prasowego. Pismo pojawiło się w 1984 r. na fali odrodzenia drugoobiegowego rynku 
wydawniczego spowodowanego reakcją na zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki138. 

135 „Solidarny”, nr 1 (24), s. 1.
136 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1; A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 296-309.
137 „Solidarny”, nr 1 (25), s. 1; A. Nowakowski, Wadowice w latach…, s. 296-309; M. Siwiec-Cielebon, Stan wojen-

ny…, s. 156.
138 Od „Indeksu” do „Hutnika”…, s. XXV; C. Kuta, Niezależny ruch wydawniczy 1980-1989, w: NSZZ „Solidarność” 

Koperta wykonana przez W. Pyzio i Z. Szczura ze stemplami  
z wizerunkiem L. Wałęsy, symbolem Polski Walczącej  

oraz nazwą „Solidarny” l. 80. [fot. ze zbiorów Z. Szczura].
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Choć wiele z tych inicjatyw było krótkotrwałych, to „Solidarny” przetrwał aż do 
1990 r. Mimo późnego pojawienia się pod względem trwałości mierzonej liczbą wy-
danych numerów „Solidarny” plasuje się w gronie czasopism o stosunkowo długiej 
żywotności (tylko 26% tytułów w Krakowie i 22% tytułów w Małopolsce ukazało się 
w liczbie powyżej 10 numerów)139. Ciągłość ta jest tym bardziej warta podkreślenia, 
że tego typu działalność w mniejszych miejscowościach była znacznie bardziej trudna 
niż w dużych ośrodkach opozycyjnych i stanowiła źródło poważnego niebezpie-
czeństwa. Warto też zauważyć, że za pismem nie stała żadna podziemna struktura 
opozycyjna, a przypomniane w niniejszym tekście kilkanaście osób zaangażowanych 
w wydawanie i kolportaż „Solidarnego” samodzielnie stworzyło grupę oddziałującą 
na opozycję w Andrychowie, Kętach i Wadowicach. Ich poświęcenie pozwoliło nie 
tylko na kontynuowanie wydawania pisma po aresztowaniu założyciela „Solidarne-
go” W. Pyzia i na pokonanie wielu przeciwności natury techniczno-organizacyjnej, 
lecz także na uniknięcie wpadki, mogącej skutkować aresztowaniem członków ze-
społu. Pismo było rozprowadzane przede wszystkim w lokalnych zakładach pracy 
i chętnie tam czytane, a liczba odbiorców każdego numeru była co najmniej kilku-
krotnie wyższa niż wynoszący ok. 400 egzemplarzy nakład. 

Było to w dużej mierze możliwe dzięki umiejętnemu doborowi tekstów. „Solidar-
ny”, choć nie stanowi kroniki wydarzeń z lat 1984-1990, bez wątpienia jest ważnym 
źródłem informacji na temat tego okresu w Małopolsce południowo-zachodniej. 
Publikowano w nim liczne materiały dokumentujące nastroje społeczeństwa, infor-
macje na temat sytuacji gospodarczej, rejestrowano przejawy działalności opozycyj-
nej oraz represje ze strony władz. Wartością pisma jest także wielość oryginalnych 
tekstów, świadczących o dobrym rozeznaniu przez redakcję sytuacji w lokalnych 
zakładach pracy. Na łamach pisma pojawiały się także szersze artykuły o charakterze 
publicystycznym, odnoszące się do sytuacji ogólnopolskiej. Pismo zakończyło swój 
żywot nagle, w 1990 r., gdy jego dalsze istnienie straciło sens w związku z możliwo-
ścią prowadzenia działalności informacyjnej przez oficjalne struktury NSZZ „So-
lidarność”. Ich przetrwanie przez lata 80. XX w. i odbudowa związku były możliwe 
również dzięki działalności redaktorów, drukarzy i kolporterów „Solidarnego”.

1980-1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, t. 2, s. 261; por. także C. Kuta, Niecenzurowane. 
Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976-1990, Kraków 2019.

139 Od „Indeksu” do „Hutnika”…, s. XVI, XXXII-XXXVI; P. Naleźniak, Najważniejsze pisma krakowskie drugiego 
obiegu w latach 1976-1990, w: A. Gliksman, Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005, 
s. 361.
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Summary
In large cities, clandestine journals in workplaces is a daily bread. It may be 

similar with us – the „Solidarny” of Wadowice in the years 1984-1990

In the years 1984-1990, in Andrychów, Kęty and Wadowice, an independent 
periodical „Solidarny” was published by activists of the banned NSZZ „Solidarność”. 
The magazine was created by Wiesław Pyzio from Andrychów. From 1985 till 1990 
the magazine was illegally printed in Wadowice and distributed locally thanks to 
a network of distributors. In the years 1984-1990, 25 issues of the magazine were pu-
blished. The journal discussed topics related to the political and economic situation 
in Poland, political repressions, stigmatized abuses of power, and revealed cases of 
mismanagement and nepotism. „Solidarny” became an important tool in breaking 
the information monopoly of the communist party.

Key words: Solidarnosc, Solidarny, Wadowice, oposition, clandestine journals
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Paulina-Medoń-Jagieła

Poetessa i Władca Ciemności
Relacja Janiny Brzostowskiej z Witkacym  
na podstawie materiałów źródłowych

Wydawałoby się, że Janina Brzostowska 
i Witkacy to dwie różne osobowości. Ogień 
i woda. Skrajne temperamenty i wizje arty-
styczne. Tymczasem poetkę możemy oglądać 
aż na trzech portretach wykonanych przez Wit-
kacego. Drogi twórcze obojga artystów skrzy-
żowały się również na płaszczyźnie literackiej. 
Jakie były okoliczności ich spotkania? O czym 
Witkacy pisał w „Skawie”? Na te i inne pytania 
postaram się opowiedzieć w niniejszym tekście.

Janina Brzostowska (z domu Dorozińska) 
urodziła się w 1897 r. w Wadowicach. Zmarła 
w Warszawie w roku 1986. Określona została 
przez Emila Zegadłowicza mianem Poetessy1. 
Ani Zegadłowicz, ani ona sama nie przypusz-

czali, że jej pierwsze poetyckie próby przeobrażą się w głębokie, nostalgiczne opisy 
otaczającego świata i przeżyć wewnętrznych.

Wychowywana w twórczej atmosferze domowej mogła liczyć na wsparcie ze 
strony wykształconych rodziców. Matka pianistka, ojciec – dyrektor gimnazjum 
w Wadowicach, interesujący się psychologią. Po śmierci żony Julii wydał nawet pod 
pseudonimem Juliana Mroka tom pięknych i pełnych bezpośredniości utworów poetyc-
kich. Książka nosiła wymowny tytuł „Z woli przeznaczeń” i poświęcona była ukochanej 
istocie, którą śmierć zabrała nieoczekiwanie2. 

Już z przytoczonych powyżej przesłanek wynikają skłonności Brzostowskiej 
do wyrażania swoich przeżyć za pomocą liryki, a także wrażliwość, emocjonalność 

1 E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy: opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych, Warszawa 
1966, s. 100.

2 Ibidem, s. 100.
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i artystyczne upodobania. Nie pisz jeszcze! Trzeba pewnej dojrzałości umysłowej, aby 
móc pisać – powiedział ojciec do jedenastoletniej Janiny, kiedy ułożyła swój pierwszy 
wiersz pod wpływem silnego wzruszenia3. Choć Jan Doroziński na początku drogi 
twórczej młodej poetki wykazywał nieco sceptycyzmu, to z pewnością odczuwał 
tutaj związek uczuciowy ze swoją córką. 

Wzrastanie w cieple domowego ogniska oraz atmosferze muzycznej wrażliwości 
zapewniało poetce poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz dawało wzorce kształ-
tujące jej światopogląd. To z kolei przekładało się na swobodną realizację i rozwój 
jej artystycznych zainteresowań. Brzostowska była pod wrażeniem uczucia, jakim 
ojciec darzył swoją żonę, a jej matkę. Wyraziła to w odręcznej adnotacji, którą przy-
tacza Tadeusz Kłak: Te wiersze Ojca mego, Jana Dorozińskiego, poświęcone są pamięci 
matki mej, Julii, zmarłej 20 listopada 1913 r. Jedyne to może w swoim rodzaju zjawisko 
w literaturze, bo poświęcone żonie po 17 latach pożycia małżeńskiego4.

Spotkanie z Zegadłowiczem w gorzeńskim dworku5 z pewnością należało do 
przełomowych. To wtedy dojrzały autor umocnił młodą poetkę w przekonaniu, że to, 
co robi, ma wartość, i zaprosił ją do współtworzenia „Czartaka”6. Sumienna i rzetelna 
nauka zaprowadziły Brzostowską na studia wyższe, gdzie uzyskała solidny warsztat 
i podstawy do dalszych działań artystycznych. Nikomu nieznana poetka z małego 
miasteczka podjęła trud ukazania polskiemu czytelnikowi spuścizny starogreckiej 
poetki Safony. Przekłady Brzostowskiej są do dzisiaj kanonem, najpiękniejszym wy-
razem subtelnej i wrażliwej kobiecej liryki. Starożytne teksty – jak sama wyznała 
– nastręczały wiele trudności, a jednak, nie licząc godzin, studiowałam je z całym 
oddaniem, urzeczona młodością kultury umysłowej dawnej Grecji [ - - ]7.

Stefan Napierski – poeta, tłumacz i eseista, uznał Brzostowską za poetkę o wła-
snym tonie8, a Stefan Lichański – krytyk literacki, określił ją jako indywidualność silną 
i samodzielną9. Wydaje się więc, że ta z pozoru delikatna kobieta jest tak naprawdę 
świadoma swoich celów i pewna siebie. Że refleksyjność i liryzm jej poezji wyrastają 

3 J. Brzostowska, Którędy drogi moje przemierzają…, w: eadem, Poezje wybrane, Warszawa 1974, s. 5.
4 T. Kłak, Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego, Wadowice 

2015, s. 11.
5 Gorzeński dworek – posiadłość Emila Zegadłowicza, odziedziczona po ojcu – Tytusie Zegadłowiczu. Znajduje 

się w Gorzeniu Górnym. W okresie międzywojennym, kiedy majątkiem dysponował już Emil Zegadłowicz, 
miejsce to stanowiło ważny ośrodek życia kulturalno-artystycznego.

6 Czartak – regionalistyczna grupa literacka, którą w Wadowicach założył Emil Zegadłowicz, aktywna w latach 
1922-1928. Istniało również czasopismo redagowane przez Edwarda Kozikowskiego, Jana Nepomucena Mille-
ra i Emila Zegadłowicza o tym samym tytule.

7 J. Bandrowska-Wróblewska, Nota biograficzna, w: J. Brzostowska, Poezje wybrane.., s. 140.
8 Ibidem, s. 137.
9 Ibidem, s. 136.
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z dojrzałości, doświadczenia i ugruntowanych fundamentów ukształtowanych przez 
życie.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), posługujący się pseudonimem „Wit-
kacy”, to wszechstronnie oryginalna osobowość. Dramatopisarz, powieściopisarz, 
filozof, teoretyk sztuki, malarz10, związany z Zakopanem, szczególnie w I połowie 
XX w. Nie sposób w paru zdaniach o nim opowiedzieć, a wciąż wychodzące na jaw 
nowe wątki biograficzne są ekscytującą i niekończącą się zarazem pracą badaczy. 
Choć w środowisku artystyczno-literackim znany jest jako [ - - ] ekstrawagancki 
artysta, pijak, narkoman, dziwak, kobieciarz, „wariat z Krupówek”11, to należy sięgnąć 
głębiej w jego osobowość. Pominąć wszechobecną u niego autokreację i zrozumieć 
nadwrażliwca, który przez całe życie próbował odnaleźć środki artystycznej ekspresji 
i wyrazić siebie na niezliczoną ilość sposobów. 

Maciej Pinkwart napisał o bohaterze swojej książki, że ową maskę „wariata z Kru-
pówek” nałożył sobie sam i bardzo się starał, by z jego rzekomego szaleństwa uszyto mu 
kostium, pod którym ukryje swoje wrażliwe, łatwe do zranienia „ja”12.

Już w roku 1922 Witkiewicz współpracował ze środowiskiem artystycznym Be-
skidu, publikując w pierwszym zeszycie „Czartaka” swój artykuł pt. Parę zarzutów 
przeciw futuryzmowi. Kiedy autor rozprawiał się z futurystami i wyjaśniał, dlaczego 
stoi na dyametralnie przeciwnem względem nich stanowisku13, Janina miała 25 lat 
i przygotowywała się do ślubu z kapitanem Wojska Polskiego Ludomirem Bończą-
-Brzostowskim. Swój debiut literacki miała już dawno za sobą, choć należałoby się 
głębiej zastanowić, które pierwsze próby poetyckie potraktować jako debiut. Według 
Gustawa Studnickiego14 są to dwa wiersze wydrukowane na łamach pisma młodzieży 
gimnazjalnej „Nasz Łan” redagowanego przez Stefana Essmanowskiego. W roku 
1915 pojawił się utwór Pytanie…, z kolei na 6 stycznia 1916 r. datuje się publikację 
wiersza Zimowy wicher (również w „Naszym Łanie”)15. Z obliczeń wynika (biorąc 
pod uwagę datę urodzin Brzostowskiej jako 1897 r., bo w różnych źródłach spotyka 
się rok 1902 lub 190716), że poetka miała wówczas 18 lat. Tymczasem w słowie wstę-

10 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny, t. 9, oprac. J. Czachowska, A. Szała-
gan, Warszawa 2004, s. 166-192. 

11 M. Pinkwart, Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015, s. 10.
12 Ibidem, s. 10.
13 S.I. Witkiewicz, Parę zarzutów przeciw futuryzmowi, „Czartak”, 1922, z. 1, s. 15-17.
14 Gustaw Studnicki – (1935-1999) nauczyciel i publicysta, doktor nauk matematycznych, z zamiłowania histo-

ryk. Był autorem opracowań i książek dotyczących przeszłości Wadowic.
15 G. Studnicki, O poetyckim debiucie Janiny Brzostowskiej, „Biuletyn Zjazdów Absolwentów 1935-1977”, 1994, nr 

7, s. 19-22.
16 Ibidem, s. 22.
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pu, który napisała do własnych Poezji wybranych, możemy odczytać: W czternastym 
roku życia wydrukowałam w szkolnym pisemku pierwszy wiersz: był on o synu, który 
odszedł od matki w poszukiwaniu pracy. Drugi ukazywał cichy w upalny ranek ogród, 
w którym zasnęłam na leżaku, i „zasnął sam, na kwiatach ukołysany, sen”17. Chodzi 
o wiersze Matka oraz Sen w ogrodzie18. 

Witkacy pojawia się w tekstach innego członka „Czartaka” – Edwarda Kozi-
kowskiego. W swoich trzech książkach19 Kozikowski wspomina o tym, jak w Za-
kopanem w 1922 r. wraz z Bolesławem Leśmianem i Emilem Zegadłowiczem od-
wiedzili Witkacego: [ - - ] przyszliśmy, aby uścisnąć panu rękę, jak koledze – mówiąc 
pospolicie – po piórze, z którym sąsiadowaliśmy o miedzę na łamach „Czartaka”. 
Ach! – odpowiedział Witkacy, wzdychając zabawnie – czuję przez skórę, że spotka 
mnie za chwilę niespodzianka, czyli innymi słowy nos mój węszy, że w wypchanym 
markami sakwojażu niosą mi panowie honorarium za moją rozprawę wydrukowaną 
w „Czartaku”20. Kozikowski znał Witkacego bardzo dobrze i darzył go ogromnym 
podziwem. Pokładał w nim wielkie nadzieje i wiarę wyrażoną w stwierdzeniu: liczy-
my na niego co najmniej jak na Zawiszę21. Z kolei B. Leśmian przy okazji wymiany 
uwag na temat pierwszego numeru „Czartaka” uznał, że: udział Witkacego jest niczym 
nieumotywowany i nadaje pismu charakter magazynu literackiego, a nie walczącego 
organu o określonej ideologii społecznej i artystycznej22.  

Pierwsze spotkanie Brzostowskiej i Witkacego miało miejsce na Podhalu – tam, 
gdzie Witkiewicz spędził większość swojego życia i gdzie czuł się najlepiej. W wy-
wiadzie opublikowanym w roku 1980 w czasopiśmie „Zwierciadło” J. Brzostowska 
wspomina: Mój mąż wynajął mi pokój w Zakopanem. To była „Zośka”, willa Wit-
kiewiczów na Chramcówkach. Pojechałam tam i bardzo mi się wszystko spodobało. 
Witkiewicz zwrócił na mnie uwagę i przez czas mojego pobytu robił te portrety23. Mo-
żemy się domyślać, że chodzi o rok 1929. Wtedy powstał pierwszy znany nam portret 
Brzostowskiej autorstwa Witkacego i, zapytana o początek znajomości, poetka mogła 
mieć właśnie ten rok na myśli.

17 J. Brzostowska, Którędy drogi moje przemierzają…, s. 5.
18 J. Bandrowska-Wróblewska, Nota biograficzna, s. 133.
19 E. Kozikowski, Między prawdą a plotką. Wspomnienia o ludziach i czasach minionych, Kraków 1961; idem, Łódź 

i pióro: wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych, Łódź 1972; idem, Portret 
Zegadłowicza bez ramy: opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych, Warszawa 1966.

20 E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy…, s. 70.
21 Ibidem, s. 50.
22 Ibidem, s. 73.
23 H. Murza-Stankiewicz, Część twego milczenia, „Zwierciadło”, 1980, nr 7, s. 4–5.
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Zakopane w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiło miejsce spotkań eli-
ty kulturalno-artystycznej. Twórcy przybywali pod Tatry, by zaczerpnąć górskie-
go powietrza, a przy okazji porozmawiać, pospacerować, towarzysko się rozerwać. 
Mówiło się o „modzie na Zakopane”. Wycieczkom na Podhale sprzyjało urucho-
mienie specjalnych pociągów kursujących bezpośrednio z Krakowa i Warszawy. 
Zabierały turystów udających się na krótkie, czasem tylko niedzielne wypady w góry24. 
Szczególną popularnością cieszyły się pociągi typu „Nart-Dancing-Brydż”, w których 
oprócz kuszetek były również wagony dancingowe, restauracyjne, a nawet wagon-ki-
no25. Ówczesna śmietanka towarzyska traktowała witkacowskie portrety powstające 
na zamówienie jako atrakcyjną i dość kosztowną pamiątkę turystyczną. Po powrocie 
do rodzinnego miasta zawsze można się pochwalić, że było się w pracowni u „tego” Wit-
kacego, zacytować regulamin jego Firmy Portretowej, opowiedzieć anegdotę o artyście 
i zaprezentować swój wizerunek. Jeśli rodzina i znajomi zaczną za bardzo wydziwiać, 
że dzieło nabazgrane i że model w rzeczywistości wygląda inaczej, to na potwierdzenie 
wartości portretu zawsze można pokazać odpowiedni wycinek z zakopiańskiej prasy26.  

O willi w Zakopanem wspomina syn poetki, Witold Brostow27 – „Zośka” się 
zgadza! Byliśmy tam w lecie 1939 roku, na krótko przed wojną. Chyba tam Witkacy 
malował mamę, ale to chyba był już ten trzeci portret. A byliśmy też w „Zośce” w lecie 
1945 roku28. Jak widać, klimat pensjonatu u Witkiewiczów spodobał się rodzinie 
Brzostowskich, bo wielokrotnie tam przyjeżdżali. 

Z dalszych wspomnień Brostowa dowiadujemy się: My (moi rodzice i ja) miesz-
kaliśmy [w Warszawie] na Nowogrodzkiej 23 m. 5. Witkacy mieszkał na początku 
Nowogrodzkiej, może na Nowogrodzkiej 729,30.

Jest wiosna roku 1939, ja mam 5 lat. Ma przyjść do nas do domu Witkacy, [ - - ] 

24 E. Rolka, Od Galicyjskiej Kolei Transwersalnej do miasta kolejarzy. Historia kolei w Suchej Beskidzkiej, Sucha 
Beskidzka 2021, s. 47. 

25 Ibidem. 
26 M. Czyńska, Witkacy i kobiety. Harem metafizyczny, Warszawa 2022, s. 193.
27 Witold Brostow – (ur. 1934) obecnie Witold Konrad Brostow, jest profesorem materiałoznawstwa i inżynierii 

materiałowej Uniwersytetu Północnego Teksasu w Denton. W roku 1999 otrzymał tytuł doktora honoris causa 
Politechniki Lwowskiej, w roku 2006 podobny doktorat uniwersytetu w Lucknow w Indiach, a w roku 2015 
doktorat honorowy uniwersytetu imienia Ivane Javahishvili w Tbilisi. Jest członkiem Europejskiej Akademii 
Nauk w Brukseli i Narodowej Akademii Nauk w mieście Meksyku, (https://janinabrzostowska.wordpress.com/
tag/biogram/ – wpis z 19 III 2018 r.) – stan na dzień 25 VII 2022 r.

28 Z archiwum korespondencji prywatnej.
29 Ibidem. 
30 Witkacolog Przemysław Pawlak wyjaśnia: Witkiewiczowie nigdy nie mieszkali na Nowogrodzkiej. Jadwiga miała 

mieszkanie przy Brackiej 23, tam też Witkacy mieszkał i przyjmował klientów Firmy Portretowej […]. Z Brackiej 
23 do Brzostowskich było bardzo blisko, parę minut spacerkiem, ale to zdecydowanie nie była ta sama ulica – z ar-
chiwum korespondencji prywatnej.
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mieszka niedaleko. Mama ostrzega mnie: „Tu przyjdzie Witkacy, poeta, śmieszny pan. 
Nie wierz temu, co ci będzie opowiadał, bo on sobie lubi robić dowcipy”. Przyszedł, 
rozmawiał ze mną sympatycznie. Zna Pani to traktowanie dzieci: „szczeniak, co on 
tam wie”. Tu tego wcale nie było. Byłem tylko trochę zawiedziony, że nie opowiadał 
zmyślonych historyjek31.

Syn poetki dwukrotnie podkreślał: Witkacy niezmiennie traktował mnie sympa-
tycznie, tylko nigdy nie doczekałem się tych zmyślonych historyjek32. Ponadto określił 
go jako wrażliwego człowieka, nawiązując do samobójczej śmierci w roku 1939.

W latach 1938-1939 w Warszawie Brzostowska redagowała dwumiesięcznik 
literacki „Skawa”. Jednym ze współpracowników pisma był Witkiewicz, którego naj-
prawdopodobniej wciągnął do współpracy Jerzy Eugeniusz Płomieński33 – członek 
zespołu redakcyjnego „Skawy”34. O Brzostowskiej Witkacy wspomina w liście do 
Płomieńskiego z 12 października 1938 r.: Zrzuć Togę Wielkiego Jałmużnika mojej 
pauperji i powiedz co – mówiła mi Brzostowskaja [oryg.]35.

O znajomości z artystą sama poetka pisała: Witkiewicza znałam, mieszkałam 
u jego Matki w „Zośce”, nieraz wiele z nim rozmawiałam, malował moje portrety, 
mam książki z jego dedykacjami, toteż gdy usłyszał, że redaguję „Skawę”, przyszedł 
i zaproponował mi druk. Przynosił coraz to nowe rozdziały, ostatni ukazał się w szó-
stym numerze „Skawy”. Siódmy numer nosił datę: lipiec-sierpień 1939 (okres waka-
cyjny), a więc ukazał się tuż przed wojną, która przecięła żywot nie tylko mojego 
miesięcznika36. W wywiadzie z Haliną Murzą-Stankiewicz Brzostowska na pytanie: 
Jakim wydał się Pani Witkiewicz?, odpowiada: W czasie naszego „portretowania” 
prowadziliśmy ze sobą rozmowy. Jednak najwięcej rozmawialiśmy w okresie, gdy 
redagowałam „Skawę”. Witkiewicz publikował w tym piśmie pierwodruki swoich 
„Niemytych dusz”. Robiliśmy wspólnie korektę jego tekstów. Przychodził do redakcji 
zawsze, kiedy ukazywał się nowy numer „Skawy”. Był człowiekiem o niepospolitym 
umyśle, ogromną indywidualnością37.

31 Z archiwum korespondencji prywatnej.
32 Ibidem.
33 Jerzy Eugeniusz Płomieński – (1893-1969) krytyk literacki, historyk literatury. W 1937 r. wraz z Karolem Lu-

dwikiem Konińskim i Stanisławem Ignacym Witkiewiczem współorganizował wakacyjne kursy naukowo-lite-
rackie w Zakopanem. W latach 1938-1939 w czasopiśmie „Skawa” zamieszczał w dziale „Z książek” przegląd 
nowości wydawniczych; zob. J. Czachowska, A. Szałagan, Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słow-
nik biobibliograficzny, Warszawa 1999, t. 6, s. 406-407.

34 A. Micińska, Nota wydawnicza, w: S.I. Witkiewicz, Niemyte dusze, Warszawa 1975, s. 371.
35 https://docplayer.pl/55933784-Janusz-degler-aneks-do-korespondencji-stanislawa-ignacego-witkiewicza-z-

jerzym-eugeniuszem-plomienskim.html [dostęp: 23 VIII 2022].
36 J. Brzostowska, Sam Witkacy poprawiał „Niemyte dusze”, „Polityka”, 1975, nr 49, s. 10.
37 H. Murza-Stankiewicz, Część twego milczenia…, s. 5.
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Opinia Brostowa na ten temat przedstawia się następująco: Witkacy był od po-
czątku wydawania „Skawy” ważnym autorem popierającym to czasopismo38.

Janina Brzostowska w „Polityce” z roku 1975 weszła w polemikę z Anną Miciń-
ską39, która sugerowała samowolną ingerencję redakcji [czyli Brzostowskiej] w teksty 
rozdziałów „Niemytych dusz”40. Brzostowska pisze: Otóż tak właśnie wespół z Witkie-

wiczem przygotowywałam każdą z przynoszo-
nych przez niego do mnie, do redakcji „Skawy”, 
części „Niemytych dusz”, których korektę robił 
zawsze on sam41. Poetka uznała insynuacje 
Micińskiej za krzywdzące. Skierowała je pani 
Micińska przeciw samemu Witkiewiczowi, bo 
ani jedno słowo „Niemytych dusz” nie było dru-
kowane w „Skawie” bez jego własnej korekty42. 

Micińska w „Polityce” z roku 1976 odpo-
wiedziała na ten zarzut w artykule pt. Wiele 
hałasu o nic: Na czym więc polega nieporo-
zumienie? Otóż na tym [ - - ] ,że napisałam, 
że różnice między tekstem zachowanego ma-
szynopisu całości „Niemytych dusz” a tekstem 
„pierwodrukowanych” fragmentów wynikły 
z ingerencji redakcji, podczas gdy J. Brzostow-

ska utrzymuje, że poprawki w swój tekst wprowadzał sam Witkacy. Ależ – Droga Pani 
– tym lepiej! Dowodzi to tylko słuszności zachowania i ujawnienia przeze mnie w tek-
ście książki oboczności obu tekstów – są bowiem owe oboczności dziełem autora „Nie-
mytych dusz”43. Badaczka podsumowała zaistniały konflikt wnioskiem brzmiącym 
jak sam tytuł, bo gorąca polemika na łamach prasy sprowadzała się do niejasności 
w sprecyzowaniu tego, kto teksty Witkacego w „Skawie” przygotowywał do druku. 

Artykuły Witkacego opublikowane w „Skawie” cechuje rozbieżność tematów. 
Jedne wydają się uniwersalne i aktualne zarówno dziś, jak i 83 lata temu, do innych 

38 Z archiwum korespondencji prywatnej. 
39 Anna Ludwika Micińska – (1939-2001) historyczka literatury, krytyczka literacka, eseistka i edytorka. Całe swe 

życie naukowe poświęciła osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza, https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Mici-
%C5%84ska [dostęp: 22 VII 2022 r.]. 

40 J. Brzostowska, Sam Witkacy poprawiał…, s. 10.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 A. Micińska, Wiele hałasu o nic, „Polityka”, 1976, nr 5, s. 10.
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należy podejść z dystansem, mając na uwadze ich przerysowany charakter: Znaczenie 
codzienno-życiowe teorii Kretschmera44 czy Klan wyjącego psa45. W pierwszym nume-
rze „Skawy” opublikowanym na przełomie listopada i grudnia 1938 r. odnajdujemy 
tekst Witkiewicza pt. Atmosfera miast. Trafne podsumowanie tej rozprawy znaleźć 
można w przedmowie do Narkotyków i Niemytych dusz. Micińska przytacza słowa 
Witkacego: Tak więc pewne właściwości wrodzone narodowi polskiemu [ - - ] wytwo-
rzyły z Polaków naród ludzi niezadowolonych ze swego losu [ - - ], którzy jako jedyny 
ratunek przeciw niespełnionym ambicjom musieli widzieć w sztucznym napuszaniu 
się do nieosiągniętej realnie wielkości: pić, bić się i puszyć się do ostatecznych granic 
możliwości – to był jedyny ratunek na nieprzyjemny podświadomy podkład poczucia 
własnej małości46. Jakby na usprawiedliwienie artysty i dla ugłaskania wszystkich 
podburzonych tą wypowiedzią badaczka komentuje: spełniwszy zatem swój „racjo-
nalny” obowiązek, własnemu narodowi – po przeprowadzeniu krytycznej analizy jego 
przeszłości – poleca na przyszłość „szczotkę Freuda”, bez osiągnięcia bowiem pełnej 
samoświadomości nie ma nie tylko drogi do wielkości- jakakolwiek byłaby jej postać – 
ale głównie i przede wszystkim do prawdziwej wolności47. Poza Atmosferą miast oraz 
artykułem Znaczenie codzienno-życiowe teorii Kretschmera w „Skawie” pojawiły się 
jeszcze dwa teksty: Węzłowisko upośledzenia48 oraz wspomniany wyżej Klan wyjącego 
psa. To wszystko razem składa się na Zbiór felietonów, reportaży, popularnonauko-
wych wykładów – niełatwo sklasyfikować ową dziwną publicystykę49 – trudno się nie 
zgodzić Micińską.

Wspomnienie Magdaleny Figurskiej o Janinie Brzostowskiej opublikowane 
w roku 2014 w „Warszawskiej Gazecie” jest jednym z najbardziej aktualnych. Jej 
felieton pt. Poezja, parówki i czas drapieżnych pomaga nam zwizualizować wystrój 
mieszkania poetki na warszawskim Mokotowie: Jeden niewielki pokoik – sypialnia, 
spora, przestronna kuchnia i salon, w którym, prócz niezliczonej liczby książek znaj-
dujących się wszędzie, stało też stare, czarne pianino, nad którym ścianę zdobiły dwa 
portrety poetki namalowane przez Witkacego50. Dziś wiemy, że wszystkie znane nam 
portrety Brzostowskiej są bezpieczne u syna poetki w USA. Jak zaznaczył: Trzy por-
trety mamy malowane przez Witkacego mamy tu w Teksasie, ocalały – i też dało się je 

44 S.I. Witkiewicz, Znaczenie codzienno-życiowe teorii Kretschmera, „Skawa”, 1939, nr 5, s. 1-4.
45 Idem, Klan wyjącego psa, „Skawa”, 1939, nr 6, s. 6-8.
46 A. Micińska, Wstęp, w: S.I. Witkiewicz, Narkotyki, Niemyte dusze, Warszawa 1975, s. 46.
47 Ibidem, s. 46.
48 S.I. Witkiewicz, Węzłowisko upośledzenia, „Skawa”, 1939, nr 2, s. 6-9.
49 A. Micińska, Wstęp, s. 16.
50 M. Figurska, Poezja, parówki i czas drapieżnych, „Warszawska Gazeta”, 18-24 lipca 2014 r., s. 9.
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wywieźć z PRL-u51. Brostow uważa, że Witkiewicz malował portrety Brzostowskiej 
dla przyjemności, nie żądając za to wynagrodzenia, mimo to poetka w późniejszym 
czasie odpowiednio się z nim rozliczyła: Poeci z natury ich zawodu nie mają regular-
nych dochodów, a mój tata począwszy od roku 1938 (przeprowadzka z małego i cia-
snego mieszkania na Wspólnej do dużego na Nowogrodzkiej) jako adwokat zarabiał 
nieźle. W tym momencie mama zapłaciła mu za wszystkie trzy portrety52. 

Zarówno Brzostowska, jak i Witkacy twórczo czerpali z otaczającej ich przestrze-
ni. Tworząc sztukę, inspirowali się otaczającym ich środowiskiem. Poetka – Beski-
dami, a Witkacy Tatrami. Stefan Lichański pisze o Janinie Brzostowskiej: Ojczyźnie 
swego dzieciństwa pozostała o tyle wierna, że po metaforę, obraz, osnowę tematyczną 
chętnie sięga do przyrody, zwłaszcza do przyrody swoich stron rodzinnych… Przyro-
da jest dla Brzostowskiej elementem treściowym o wielkiej doniosłości i jest żywym 
i żyjącym wyobrażeniem mitu arkadyjskiego, w realny kształt przybranym symbolem 
odzyskanego raju, idealnego stanu szczęścia, ukojenia i pełnego nasycenia pragnień53.

O związkach Witkacego z Zakopanem pisze Pinkwart: Odniesienia do tego mia-
sta znajdziemy w wielu dziedzinach jego twórczości literackiej i publicystycznej, zaś 
jego słynne portrety prezentują całą galerię mieszkańców i bywalców Zakopanego. 
Jego fotografie to kapitalna dokumentacja architektury, postaci zakopiańskich, nawet 
ich strojów i zachowań. Dla badania historii miasta cenne są też informacje zawarte 
w jego opublikowanych listach. Jednym z najważniejszych uwarunkowań zakopiań-
skich Witkacego były Tatry, poznawane turystycznie, trochę wspinaczkowo, no i oczy-
wiście narciarsko54.

Brzostowską i Witkacego łączyło podobne podejście do Skamandrytów55. Janinę 
Brzostowską wiązał z Czartakiem regionalizm beskidzki oraz niechęć do ekstrawagancji 
literackiej w stylu Awangardy oraz głoszonej i praktykowanej przez Grupę Skamandra 
„poezji codzienności”, do liryki związanej z życiem wielkiego miasta i szukającej tema-
tów głównie w błyskotliwej, zmiennej, jaskrawej fali tego życia…56. Z kolei o konflikcie 
Witkacego ze Skamandrytami wspomina wybitny witkacolog Janusz Degler: Ska-
mandryci założyli też teatr eksperymentalny „Elsynor”, w którym 29 grudnia 1921 roku 

51 Z archiwum korespondencji prywatnej.
52 Z archiwum korespondencji prywatnej.
53 J. Bandrowska-Wróblewska, Nota biograficzna, s. 137.
54 M. Pinkwart, Wariat…, Nowy Targ 2015, s. 11.
55 Skamandryci byli najbardziej popularnym i wpływowym ugrupowaniem literackim lat międzywojennych i wy-

warli silny wpływ na ukształtowanie się obiegowego stylu poetyckiego w tym okresie; zob. Literatura polska XX 
wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t. 2, P-Z, s. 140-141. 

56 J. Bandrowska-Wróblewska, Nota biograficzna, s. 137.
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odbyła się prapremiera sztuki Witkacego pod tytułem „Pragmatyści”. Utwór został źle 
przyjęty, większość recenzji była negatywna, na autora spadła lawina zarzutów i kpin. 
Do ataku dołączyli się Skamandryci, m.in. Emil Breiter. Oburzony tą nielojalnością 
Witkacy pisze odpowiedź na jego recenzję, ale „Skamander” jej nie publikuje, co ozna-
cza bezwarunkowe zerwanie przyjaźni, które trwało już do końca57.

Kobiety, które spotykał Witkacy na swojej drodze, były niewyczerpanym źró-
dłem inspiracji. Z codzienności zostały przeniesione w świat sztuki. Nena Stachur-
ska, Maria Nawrocka, Jadwiga Witkiewiczowa, Helena Białynicka-Birula – to tylko 
niektóre z modelek, które w różnych momentach życia i na wielorakie, przedziwne 
sposoby uwiecznił artysta. Posiadamy skąpe informacje na temat współpracy, a może 
nawet przyjaźni między Brzostowską a Witkiewiczem, ale to wystarczyło, by poetka 
znalazła swoje zaszczytne miejsce w katalogach dzieł sztuki i na ścianach muzeów. 

Witkiewicz stworzył, jak już wspomniano, trzy portrety Brzostowskiej. 
Pierwszy powstał w lutym 1929 r. O swojej pracy pisał wówczas z Zakopanego 

w listach do żony z 13 lutego 1929 r.: Narysowałem 2 razy Szczukę, ale nie I kl. Dziś 
chodzę — ale boli: ucho, gardło, skóra na łbie, nos i oko. Kot[arbiński] twierdzi, że to 
nieureldzia. Przepisyławem i miałem 3 seanse = ulgowe baby oficerskie — jedna w do-
datku poetka (Brzostowska)58. Jest to praca wykonana pastelami na papierze o wy-
miarach 64 cm × 50 cm. Jeszcze w 1178 numerze „Przekroju” z 5 listopada 1967 r. 
w rubryce „Kurier Warszawski” dziś dobrze nam znany Portret Janiny Brzostowskiej 
zatytułowany był wówczas jako Portret kobiecy z 1929 roku59. Jaki był powód, że por-
tretu nie nazwano imieniem i nazwiskiem poetki? Przecież „Wiadomości Literackie” 
w 1929 r. także dołączyły portret autorstwa Witkacego do recenzji Najpiękniejszej 
z przygód60 i podpisały go nazwiskiem Brzostowskiej.

Kobieta na tym portrecie przedstawiona jest en face, ma regularne, łagodne, 
wysublimowane rysy twarzy oraz błyszczące oczy. Z jej spojrzenia emanują spokój 
i kojąca harmonia. 

Sięgając do „Regulaminu Firmy Portretowej”61, z oznaczeń w lewym dolnym 
roku możemy się dowiedzieć, że T.E. oznacza Typ E: Dowolna interpretacja psycho-
logiczna, według intuicji firmy62. Anna Żakiewicz interpretuje to tak, że w praktyce 

57 Wrogowie i sojusznicy Witkacego, https://www.wroclaw.pl/kultura/wrogowie-i-sojusznicy-witkacego, [dostęp: 
23 VII 2022].

58 S.I. Witkiewicz, Listy do żony, t. 2, (1928-1931), Warszawa, 2007, s. 67-68.
59 https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/32084?f=numer [dostęp: 23 VIII 2022].
60 S. Napierski, Janina Brzostowska. Najpiękniejsza z przygód, „Wiadomości Literackie”, 1929, rok VI, nr 22 (283), s. 3.
61 M. Pinkwart, Wariat…, s. 592.
62 Ibidem.
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oznaczało to pewne wysubtelnienie portretu, podkreślenie urody modela, a zwłaszcza 
modelki, jako że w tym typie Witkacy portretował głównie kobiety i to takie, które mu 
się podobały63. Koszt portretów typu E oscylował między 150 a 250 zł64. Z pozostałych 
skrótów (2P (p.p.s) + NP1 + P/ Nπ8m + Cof) dowiadujemy się, że sesja portretowa 
obejmowała dni, podczas których autor: za pierwszym razem wypalił dwa papierosy, 
za drugim nie palił od dnia poprzedniego, a za trzecim zapalił jednego papierosa. 
Jeśli chodzi o trzeci wers oznaczeń, to nie pił alkoholu 8 miesięcy przed przystąpie-
niem do pracy oraz wspomagał się kawą. Na tym portrecie pojawia się inskrypcja 
p.p.s – zupełnie nietypowa, bo Witkacy stosował oznaczenie p.p.c – prawie po ciem-
ku. Irena Jakimowicz – wybitna historyczka sztuki, w Katalogu Dzieł Malarskich 
z roku 1989 również odczytała napis jako p.p.s, jednak nie rozwikłała skrótu, który 
na innych portretach się nie pojawia65. Syn artystki uważa, że Witkacy malował ten 
portret pod wpływem pejotlu: Wiem, bo mama kiedyś mi wspominała o używkach 
Witkacego i wymieniła pejotl jako przykład66, jednak mijałoby się to z interpretacją 
samego autora, który w swojej książce Narkotyki sam przyznaje, że „P” – to znaczy 
w stanie palenia67. P (lub NP) oznaczające palenie (lub niepalenie) jest od lat stoso-
wanym przez witkacologów kluczem do odszyfrowywania oznaczeń. W Narkotykach 
Witkacy dodaje, że: Numery przy NP oznaczają ilość dni. Tego samego markowania 
używam na moich rysunkach68. 

Antoni Bojanowski, który prowadzi stronę internetową dotyczącą twórczości 
Janiny Brzostowskiej69, przytacza słowa syna poetki: Kiedyś była w Paryżu, w Petit 
Palais na Champs-Èlysées wystawa obrazów Witkacego, na którą moja Mama poży-
czyła ten właśnie obraz70. 

W opracowaniu Tadeusza Kłaka dotyczącym listów Janiny Brzostowskiej do Sta-
nisława Tyszkowskiego, wydanym w roku 2015 przez Wadowickie Centrum Kultury, 
odnajdujemy jedno odniesienie do Witkiewicza. Mowa jest o fotografii wysłanej do 
dawnego przyjaciela. Brzostowska 8 czerwca pisze: Przesyłam – skoro nie mamy się 
zobaczyć – wszystko w skrócie: książki, wiersz Iłł[akowiczówny] bo o mnie co do sło-
wa z wyjątkiem o zazdrości, i fot[ografię] dlatego, że Wit powiedział że nie jestem nic 

63 A. Żakiewicz, Witkacy, w: Wielcy malarze/Wybitne dzieła, Wrocław, 2008, s. 55.
64 M. Pinkwart, Wariat…, s. 594.
65 Informacja uzyskana dzięki uprzejmości witkacologa Przemysława Pawlaka. 
66 Z archiwum korespondencji prywatnej.
67 S.I. Witkiewicz, Narkotyki, Warszawa 1975, s. 55.
68 Ibidem, s. 55.
69 Ostatniego wpisu dokonano 23 czerwca 2019 roku [dostęp: 20 VI 2022].
70 https://janinabrzostowska.wordpress.com/album/ [dostęp: 23 VIII 2022].
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a nic podobna do tej, którą Ci posłałam. Ja 
to wiedziałam zresztą. I że zupełnie inaczej 
mnie sobie wyobrażał, jak pewnie i Ty. Poka-
załam mu kilka, i najostatniejszą, z mężem 
i synem (ur. 21.III.1943 [skreślone] 1934), 
robioną w tych dniach, bo to będzie roczni-
ca ślubu, ale powiedział, że najpodobniejsza 
ta ze „Śpiewu”, więc ślę i książkę. Druga, to 
z portretu St[anisława] I[gnacego] Witkiewi-
cza (syna) r[ok] 193171.  

Kolejne dwa portrety powstały w roku 
1939. Ten z marca charakteryzują większy 
niepokój i wyostrzone rysy twarzy model-
ki. Oczy są większe, a twarz bardziej pocią-
gła. Usta zaciśnięte, spięte, oczy już tak nie 
błyszczą. W spojrzeniu uwidaczniają się 
zamyślenie i troska. Wydaje się, jakby autor przełożył na modelkę własne emocje. 
W kronice życia i twórczości zamieszczonej w Witkacego portrecie wielokrotnym 
Janusz Degler przytacza list Witkacego do Hansa Corneliusa z 18 marca, czyli mie-
siąca, w którym powstał portret Janiny Brzostowskiej: Jestem zmęczony psychicznie 
i fizycznie jak nigdy dotąd. Nie jest to zdrowe zmęczenie, tylko coś na kształt choroby. 
Nie mogę się z tego wywinąć72.

Z umieszczonych oznaczeń dowiadujemy się, że sesja portretowa najprawdopo-
dobniej trwała 3 dni, z czego w pierwszym dniu autor zapalił papierosa, a w kolejnych 
dwóch już nie. Ponadto określił swoją pracę jako T.E+d. Była to kombinacja „na 
żądanie”. Oznaczała dowolną interpretację psychologiczną, według intuicji firmy, 
ale z dodatkiem przesadnej charakterystyki, spotęgowanej w kierunku pewnego tzw. 
„demonizmu”, ale nieprzekraczającej nigdy granicy73.

Ostatni portret z roku 1939 jest najbardziej chaotyczny, demoniczny, pełen nie-
pokoju. Kreski stawiane są z rozmachem, jakby przypadkiem. Brzostowska na tym 
obrazie jest pewną siebie, świadomą swojej wartości i siły kobietą. Patrzy prosto 
w oczy widza – ten portret ma ogromną siłę oddziaływania. Policzki rozpalone, 
oczy kocie. Podpis w prawym dolnym rogu przedstawia zestawienie liter: T.C+Co-

71 T. Kłak, Tajemnice życia…, s. 46.
72 J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2009, s. 124.
73 M. Pinkwart, Wariat…, s. 592.
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+C+C2. Charakterystykę tego typu komentuje Żakiewicz: Typ C, a także jego wa-
rianty – C+Co, C+Et, C+Eu – powstawał na ogół w sytuacjach towarzyskich, a nie na 
zamówienie klientów Firmy, co jest zaznaczone w Regulaminie. Portrety te Witkacy 
wykonywał bez opłat, wyłącznie dla przyjaciół, na ogół pod wpływem alkoholu oraz 
narkotyków – głównie kokainy (skrót Co), eteru (Et), eucodalu (Eu, pochodna morfi-
ny). Substancje te powodowały „subiektywną charakterystykę modela” oraz „spotęgo-
wania karykaturalne tak formalne, jak i psychologiczne”. Mogły nawet doprowadzić 
do powstania kompozycji abstrakcyjnej – Czystej Formy. Najwięcej takich portretów 
artysta namalował na przełomie lat 20. i 30., kiedy to pod opieką lekarzy, zwłaszcza 
praktykującego wówczas w Zakopanem rentgenologa Teodora Białynickiego-Birula, 
eksperymentował z narkotykami. Uważał zresztą, że na sposób widzenia świata wpły-
wa wszystko, szczególnie zaś wszelkie spożywane substancje chemiczne. Na jego prośbę 
doktor Białynicki-Birula organizował spotkania towarzyskie, w czasie których zaży-
wano kokainę. Pod jej wpływem Witkacy rysował portrety, zdarzało się, że w czasie 
jednego wieczoru powstawało ich kilkanaście, jako że narkotyk ten ogromnie wzmaga 
energię. Zaburza jednak ostrość widzenia, tak więc portrety, które powstawały po jego 
zażyciu, są „rozwichrzone” – mocno zdeformowane twarze modeli nierzadko gubią się 
w powodzi różnobarwnych kresek74. Brostow powiedział o tej pracy, że jedni twierdzą, 
że to „pięciominutówka”, a drudzy, że najgłębszy ze wszystkich75.

Żakiewicz pisze o cechach wspólnych charakterystycznych dla większości 
portretów Witkacego, w tym dedykowanych Brzostowskiej. [ - - ] niemal wszystkie 
portretowane twarze mają niepokojący szczegół – powiększone, błyszczące, jakby szkla-
ne oczy uważnie wpatrzone w widza, co przydaje im dramatyzmu i sprawia niezwykłe 
wrażenie76. Sam artysta tłumaczył swoje zamiłowanie: Jako właściciel wielkiej firmy 
gębowzorów, czyli będąc po prostu psychologicznym portrecistą, mam tę wadę, że gęba 
ludzka w niesamowity sposób mnie interesuje77.

Podsumowaniem znajomości Brzostowskiej i Witkacego niech będzie wiersz 
Władca ciemności z 1945 r. dedykowany pamięci Witkiewicza. Ciemność – ten 
nieodłączny atrybut osoby i twórczości Witkiewicza, zostaje zauważony również 
w utworze Brzostowskiej. Alfred Łaszowski pisze: Dla Brzostowskiej ciemność jest 
doznaniem najbardziej pierwotnym. Odnajduje w niej to, co nas wszystkich pochło-
nie. Chce się z nim już zawczasu oswoić. Wie, że spojrzenie mrok ten zniekształca, 

74 A. Żakiewicz, Witkacy…, s. 51-54.
75 https://janinabrzostowska.wordpress.com/album/ [dostęp: 23 VII 2022].
76 A. Żakiewicz, Witkacy…, s. 66.
77 Ibidem, s. 70-71.
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gdy go próbuje przeniknąć [ - - ]. Brzostowską zdumiewa tu nade wszystko przelotny 
i niewiarygodny charakter umykającego wciąż przed nią nurtu przemijania, nie dają-
cego się w żaden sposób uchwycić78. Ten wiersz jest pełen współczucia, zrozumienia 
i empatii dla zagubionego w chaosie życia artysty. A jednocześnie jest peanem na 
jego cześć. Brostow tak go podsumował: Ludzie czytają wiersze mojej Mamy między 
innymi dla zwięzłych opisów faktów i sytuacji. We „Władcy ciemności” mamy „szepty 
wspomnień do żałobnych wianków”. Żałobny wianek dla Witkacego – a w nim szepty 
wspomnień o nim79.

WŁADCA CIEMNOŚCI
Pamięci St.I. Witkiewicza

To ciemność, jakiej świecą najwspanialsze słońca 
nadaremnie. To ciemność, która z własnych dróg  
już zawrócić nie może i trwa, nie blednąca, 
od czasu, gdy jej bramy zatrzasnął sam Bóg. 

Świetna gwiazda jej świeci: żagiew Lucyfera 
nad czołem strąconego w przepaść ostateczną, 
patrzącego bez końca w mrok, co chwałę zżera 
przekleństwem nie cofniętym nigdy już, przez wieczność. 

Wokół duchy ciemności krążą obłąkane, 
nurzając w szronach ciszy lekkich skrzydeł błękit, 
i wielbią Księcia Nocy bezgłośnym peanem, 
podziwem nieustannym: Wielki, Mądry, Piękny! 

Wielki jest, tak, i mądry – lecz pozbawion mocy 
rozdarcia tego mroku, co opasał skronie… 
Nigdy już blask światłości do oczu tęskniących 
nie dotrze, nie wybawi, choć tyle gwiazd płonie… 

78 A. Łaszowski, O twórczości Janiny Brzostowskiej, „Poezja”, 1978, nr 2, s. 58. 
79 W Poezjach zebranych Janiny Brzostowskiej wydanych przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w 1981 r. kolej-

nym po Władcy ciemności jest wiersz Nienasycenie, jednak według Przemysława Pawlaka oprócz tytułu i umiej-
scowienia obok wiersza poświęconego Witkacemu raczej nic nie wskazuje na inspirację powieścią czy biografią 
Stanisława Ignacego Witkiewicza.
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Gdyby raz choć doczekać jasnej zorzy świtu! 
gdyby wreszcie raz pojąć, czemu w tej otchłani, 
w chaosie niezmierzonym konania i bytu 
muszą istnieć i cierpieć na wieki wygnani? 

Ze smutkiem, który nie ma równego w Wszechświecie 
pełen pychy, choć gwieździe swej krwawej nie wierzy, 
patrzy władca ciemności, jak wicher czas miecie, 
przepaści światów mroczne, głębię bólu, mierzy. 
 
Świt – powieki przymknięte, dzień jest nazbyt jasny 
i jeszcze snu są pełne przedziwnego oczy, 
jeszcze uciec nie można nocy, w sercu własnym 
zamkniętej, niepojęcie dziś obcej i mrocznej. 
 
Ach! Ileż lat już przeszło! I co rok biel śniegów 
z szmaragdową się mieni za oknami wiosną… 
Trudno życiu nadążyć w niepojętym biegu, 
kroki jego świtami śpieszą się i rosną. 

Przez wąskie pasma wschodów dzień ludzki przechodzi, 
nim pochłonie go otchłań ciemności zwycięskiej- 
nie ma wieczności szczęścia. Od chwili narodzin 
idziemy w światłach gromów brać w ręce chleb klęski…
_________________________________________

Smukła pani w portrecie mierzy przed zwierciadłem 
staroświecki, rubinem połyskliwy kolczyk- 
nie wiadomo skąd przywiał powiew nieodgadły, 
zapach kwiatów, rozchwianych nad potokiem Olczy.

I życie rośnie wokół. Mrok okrutnej wojny 
ustąpił przed jasnością śpiewających ranków 
i już chcemy w nich mieszkać, słowem niespokojnym 
wplatając szepty wspomnień do żałobnych wianków.

Zakopane, sierpień 1945
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Summary
Poetess and the Lord of the Darkness
Relationship of Janina Brzostowska with Witkacy based on source material.

The article is about Janina Brzostowska (born in Wadowice in 1897) and her re-
lationship with the artist Stanisław Ignacy Witkiewicz called Witkacy. I started from 
Witkacy’s cooperation with artistic group „Czartak”. Then I described the meeting 
Janina Brzostowska, who was the member of the „Czartak” group, with Witkacy 
in his mother’s house in Zakopane. A lot of memories were sent to me by Janina’s 
Brzostowska’s son who lives in the USA – Witold Brostow. 

My article touches period of time when Janina lived in Warsaw and worked in 
„Skawa” magazine (1938-1939). Witkacy wrote four articles to this magazine at that 
time, which means they had closer cooperation. There are three portrets of Brzo-
stowska painted by Witkacy (one from 1929 and two from 1939). Witkacy’s paintings 
contains special markups, which indicates what substances author was under influ-
ence of, when working on them, for example: cofeine, alcohol, cigarettes and drugs. 
Actually, these paintings are in Texas – in Witold Brostow’s house. 

Janina Brzostowska belived that Witkacy was a very inteligent and individualistic 
person. She appreciated him as an artist and she understood his approach to art.  

At the end I quoted the poem „The Lord of the Darkness” which Brzostowska 
wrote in memory of Witkacy in 1945.

Key words: art, Czartak, Brostow, Brzostowska, Janina Brzostowska, Poetessa, 
portaits, Skawa magazine, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Wadowice, Witkacy, Wit-
kiewicz
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Andrzej Nowakowski

Wadowickie procesje  
w Polsce Ludowej (1945-1989)

Wprowadzenie

Procesje w liturgii Kościoła katolickiego, łącznie z najbardziej liczną z nich pro-
cesją Bożego Ciała, mają w Polsce ugruntowaną, odwieczną tradycję. Pierwsza taka 
procesja miała miejsce w Krakowie już w 1320 r., z inicjatywy biskupa Nankera 
(Nankiera) w roku koronacji Władysława Łokietka, a w innych dzielnicach Polski 
po raz pierwszy odbyły się one ok. 100 lat później. Obok tej procesji duże znaczenie 
ma procesja rezurekcyjna, upamiętniająca zmartwychwstanie Chrystusa, połączona 
z obchodem najważniejszej uroczystości w roku kościelnym. Poza tymi procesjami 
są jeszcze inne procesje mniejszej rangi, eucharystyczne i maryjne, związane także 
z lokalnymi wydarzeniami, jak odpusty i rocznice parafialne, kultem świętych i bło-
gosławionych itp.  

Niniejszy szkic dotyczy procesji, które odbywały się w prastarej wadowickiej 
farze, której istnienie datuje się od 1325 r. (parafia od 1328), a fakt istnienia wa-
dowickiego kościoła murowanego potwierdził Jan Długosz w Liber beneficiorum, 
pochodzącym z drugiej polowy XV w.1 Procesje te, choć zmieniała się ich forma, 
odbywały się nieustannie, z przerwą w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), 
kiedy to obowiązywały całkowity zakaz jakichkolwiek zgromadzeń oraz godzina po-
licyjna. Po objęciu w Polsce władzy przez komunistów i ich popleczników do 1949 r. 
cieszyły się one względną swobodą ze strony władz, aby następnie być ograniczane 
i spychane na margines w związku z obowiązującą tezą, iż „religia to opium dla ludu 
i powinna ona zaniknąć w wyższej fazie socjalizmu”. Przełomową datą był rok 1962, 
kiedy to uchwalono represyjną ustawę o zgromadzeniach wymierzoną we wszelkie 
publiczne sprawowanie kultu religijnego poza murami obiektów sakralnych. Usta-
wa ta, chociaż w praktyce nieco złagodzono jej stosowanie w okresie rządów ekipy 
Edwarda Gierka, przełomu politycznego lat 1980/1981 oraz schyłkowej dekady Polski 
Ludowej, obowiązywała do 1989 r., kiedy to Kościołowi przywrócono niezbędne 

1 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 30-34.
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swobody, w tym prawo do odprawiania publicznych procesji, w ustawie regulującej 
całokształt stosunków kościelno-państwowych. Regulacje te zostały potwierdzone 
w demokratycznej ustawie o zgromadzeniach z 1990 r.

Szkic omawia i analizuje kolejno zgromadzenia kościelne w Wadowicach, 
jak również w najbliższej okolicy miasta w okresie systemu komunistycznego, 
z uwzględnieniem procesji Bożego Ciała, a także innych procesji, łącznie z proce-
sjami żałobnymi w dniu 1 listopada. Niektóre wątki analizy dotyczyć będą również 
całego powiatu wadowickiego.   

W analizie wykorzystano dostępne źródła, niezależnie od ich proweniencji. Są to 
źródła znajdujące się w zasobach archiwów państwowych (Archiwum Narodowego 
w Krakowie i Archiwum Państwowego w Katowicach – Oddział w Bielsku-Białej), In-
stytutu Pamięci Narodowej, dokumentacji kościelnej (parafialnej), osób fizycznych, 
jak również relacje ustne naocznych świadków wydarzeń. Kluczowe hipotezy do 
udowodnienia brzmią: Czy stosunek władz do procesji w Wadowicach był podobny, 
czy odmienny niż w pozostałych miejscowościach? Jaki był stosunek miejscowego 
duchowieństwa i wiernych do ograniczeń nakładanych przez władze w sprawach 
dotyczących procesji? Czy społeczeństwu udało się zachować choćby minimalne 
swobody w organizowaniu przejawów kultu religijnego poza murami kościoła? Ca-
łość wywodów zamykają wnioski końcowe.

1. Podstawy prawne procesji jako przejawów 
zewnętrznego kultu religijnego

W pierwszym okresie Polski Ludowej do zgromadzeń publicznych, w tym do 
procesji, miały zastosowanie przepisy przedwojennej ustawy o zgromadzeniach, 
uchwalonej 11 marca 1932 r. W pierwotnej wersji ta ustawa w przepisie art. 27 
ust. 1 lit. b wyłączała spod jej zastosowania religijne pochody (w tym pielgrzym-
ki), urządzane przez związki religijne, prawnie uznane, o ile odbywały się one 
w sposób tradycyjnie ustalony2. Ten przepis w sposób oczywisty odnosił się do 
działalności Kościoła katolickiego. Był to jedyny akt normatywny regulujący te 
zagadnienia, ponieważ nowe władze jednostronnie uznały konkordat z 1925 r. za  
nieobowiązujący. 

W dniu 18 sierpnia 1949 r. w trybie nadzwyczajnym (dekretu) wydano nowelę 
do ustawy z 1932 r. zaostrzającą organizowanie zgromadzeń, rozciągając na wszyst-
kie zgromadzenia religijne (procesje, pielgrzymki) obowiązek uzyskania zezwoleń. 

2 Tekst pierwotny: Dziennik Ustaw 1932, nr 48, poz. 450.
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Procesje odbywające się wewnątrz obiektów kultu religijnego zwolnione były z tego 
obowiązku. Jedynie tradycyjne procesje Bożego Ciała potraktowano w sposób nieco 
odmienny, stanowiąc, że do ich przeprowadzenia wymagane jest uzgodnienie z od-
powiednią władzą publiczną, tj. w latach 1949-1950 z właściwym starostą, a następ-
nie, od 1950 r., z miejscowym prezydium powiatowej rady narodowej (albo miejskiej 
na prawach powiatu). Brak takiego uzgodnienia traktowany był jako wykroczenie3. 
Nowela ta wydana została w kontekście wzmagającej się jawnej walki z Kościołem 
i religią po niespodziewanej śmierci ks. kardynała Augusta Hlonda, która nastąpi-
ła w październiku 1948 r., a także po rozbiciu resztek mikołajczykowskiego PSL, 
„zjednoczeniu” ruchu młodzieżowego i wchłonięciu socjalistów przez partię ko-
munistyczną4.

Ten stan prawny trwał do 1962 r. Wówczas to, w dobie tzw. małej stabilizacji 
i umocnienia się pozycji Władysława Gomułki i grupy jego najbliższych współpra-
cowników z Zenonem Kliszką, doprowadzono do wydania nowej, represyjnej usta-
wy o zgromadzeniach. Została ona wydana 29 marca 1962 r. jako typowy przejaw 
państwa totalitarnego5. Ponieważ zgodnie z komunistyczną doktryną zgromadzenia 
religijne nie były „zgromadzeniami ludu pracującego”, nałożono na nie rygorystyczny 
obowiązek uzyskania zezwoleń, a organ mógł niemal dowolnie odmówić zezwolenia, 
ograniczyć bądź zmienić trasę i zasięg zgromadzenia, w tym przypadku procesji, 
albo rozwiązać je w dowolnym czasie i miejscu, powołując się na nieostre, „kauczu-
kowe” klauzule interesu społecznego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
W świetle tej ustawy było nawet możliwe cofnięcie uprzednio udzielonej zgody i roz-
wiązanie zgromadzenia przy pomocy organów Milicji Obywatelskiej (w praktyce 
Służby Bezpieczeństwa). Stanowiły o tym przepisy art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 17 ust. 2 
przytoczonej ustawy. Czyny skierowane przeciwko tej ustawie stanowiły wykroczenia 
zagrożone dotkliwą grzywną6. Dodano również w ustawie nowy typ wykroczenia: 
„nadużywanie miejsc kultu religijnego do zwoływania zgromadzeń wbrew przepi-
som ustawy” (art. 20 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy). Wspomniane przepisy noto-
rycznie wykorzystywano, głównie przeciwko procesjom i pielgrzymkom, zarówno 
pieszym, jak i odbywanym przy pomocy transportu zbiorowego7. Celem ustawy, 
która uchyliła w całości przedwojenną ustawę z 1932 r., inkorporując jednocześnie 

3 Dziennik Ustaw 1949, nr 49, poz. 369.
4 Por. R. Terlecki, Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii, Kraków 2015, s. 133-150.
5 Dziennik Ustaw 1962, nr 20, poz. 89.
6 Sięgała ona kwoty 4500 ówczesnych złotych.
7 Zob. A. Nowakowski, Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach z komentarzem, Wadowice 

2007, część historyczna, s. 35-42.
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antykościelne przepisy zawarte w noweli z 1949 r., było zamknięcie sprawowania kul-
tu religijnego w kościołach i kaplicach bez jego uzewnętrzniania, zgodnie z głoszoną 
teorią, że „religia w państwie socjalistycznym pozostaje sprawą prywatną”. W ten 
sposób zgromadzenia religijne zostały zrównane ze zgromadzeniami organizowany-
mi przez osoby fizyczne, np. zjazdami kolejnych roczników maturalnych, ponieważ 
w tym okresie, aż do 1989 r., Kościół w Polsce nie miał określonego statusu prawnego 
(osobowości prawnej)8. Opisany tu stan prawny trwał w Polsce praktycznie aż do 
końca tzw. realnego socjalizmu, czyli do roku 1989. W omawianym okresie każdej 
procesji towarzyszyło wzmożone zainteresowanie organów bezpieczeństwa, zwane 
urzędowo „zabezpieczeniem”.

W tymże 1962 r. w całym powiecie wadowickim, zdaniem władz, ujawniono aż 
15 „nielegalnych zgromadzeń”, związanych z procesjami Bożego Ciała. Ta wysoka 
liczba była prawdopodobnie rezultatem braku dostatecznej wiedzy organizatorów 
(czyli proboszczów poszczególnych parafii) o konieczności ubiegania się o zezwo-
lenie w zmienionym i zaostrzonym stanie prawnym, wynikającym z nowej ustawy 
o zgromadzeniach9.

Decyzje administracyjne w sprawach procesji wydawane były w pierwszym 
okresie powojennym (do 1950) przez starostwo wadowickie (Wydział Społeczno-
-Polityczny), a w latach 1950-1972 przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) w Wadowicach, działający na prawach organu 
administracyjnego. Od 1973 r., kiedy to w Polsce reaktywowano gminy (miejskie 
i wiejskie), sprawy zgromadzeń należały do kompetencji naczelnika miasta (gminy) 
albo prezydenta miasta. Od 1975 r. decyzje te wydawał jednoosobowo naczelnik 
miasta Wadowice (sprawy wyznaniowe, jako szczególnie wrażliwe, zastrzeżone były 
w myśl wewnętrznych urzędowych regulacji do osobistej aprobaty naczelnika) przy 
pomocy podległego mu Wydziału Spraw Wewnętrznych (Społeczno-Administracyj-
nego) Urzędu Miejskiego w Wadowicach10. Teoretycznie odwołania, niemające szans 
na pozytywne rozpatrzenie, rozpoznawał Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, przez krótki czas (1973/1974-1975) 
wojewoda krakowski, a począwszy od 1975 r. – wojewoda bielski. W sprawach pro-
ceduralnych do 1961 r. powoływano się na rozporządzenie (z mocą ustawy) z 1928 r. 

8 Natomiast propagujące laicki model życia i popierane przez władze Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej 
nie tylko miało osobowość prawną, lecz także zostało uznane przez władze w 1972 r. za stowarzyszenie wyższej 
użyteczności publicznej.

9 Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APBB). Zespól akt PPRN. Wydział 
Spraw Wewnętrznych (dalej: WSW). Zgromadzenia (1962 r.), sygn. 13/366/4914, k. 9.

10 Nadal obowiązywało uzgadnianie tych decyzji z powiatem, a od 1975 r. z władzami wojewódzkimi w Bielsku-
-Białej, niezależnie od lokalnej instancji PZPR oraz SB.
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o postępowaniu administracyjnym, a następnie (od 1961) na kodeks postępowania 
administracyjnego, uchwalony w 1960 r.

Ponadto na używanie w czasie procesji urządzeń nagłaśniających wymagane 
było oddzielne zezwolenie ze strony właściwego organu państwowego nadzoru te-
lekomunikacyjnego wydawane w trybie obowiązujących ustaw o łączności, które 
potwierdzały monopol państwa w tej dziedzinie. O ile wiadomo, w ówczesnych wa-
runkach wadowicka parafia używała nagłośnienia tylko wewnątrz kościoła, gdyż 
uzyskanie zezwolenia na nagłaśnianie procesji było praktycznie niemożliwe (art. 
11 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy), a użycie tych urządzeń bez zezwolenia karane 
było jako wykroczenie11. O użyciu tych urządzeń podczas zgromadzeń decydował 
powiatowy wydział spraw wewnętrznych. Ów wydział już w 1959 r. zabronił uży-
wania głośnika zainstalowanego przy wejściu do wadowickiej fary pod pretekstem, 
że jego dźwięki mogą być słyszane przez osoby znajdujące się w miejscu publicznym 
na Pl. Armii Czerwonej (taka nazwę nosił wtedy wadowicki rynek, obecnie pl. Jana 
Pawła II). Tenże wydział do 1962 r. przyjmował „do zatwierdzającej wiadomości” 
plan i trasę procesji Bożego Ciała12. 

Po 1956 r. powiatowy wydział spraw wewnętrznych przejął również funkcję 
wydziału (referatu) do spraw wyznań, który odtąd był usytuowany na szczeblu wo-
jewódzkim. Stąd do tego wydziału płynęły różne dyspozycje dotyczące spraw ko-
ścielnych, w tym także polityki wobec procesji i pielgrzymek13.

Każda merytoryczna decyzja w sprawie zezwolenia na zorganizowanie proce-
sji musiała być wcześniej uzgodniona z szefem powiatowej albo miejskiej instancji 
PZPR oraz z szefem referatu Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej (KP MO) 
do spraw bezpieczeństwa, a w sprawach szczególnej wagi także z właściwym woje-
wódzkim wydziałem do spraw wyznań. Dlatego też na podaniach w sprawie procesji, 
po ich zadekretowaniu, widnieje charakterystyczna adnotacja „uzgodniono z powia-
towym kolektywem”. Taka sama procedura dotyczyła zgromadzeń organizowanych 
przez osoby fizyczne (były to głównie zjazdy poszczególnych roczników absolwentów 
szkół średnich).    

11 Takie regulacje przewidywała ustawa o łączności z 31 I 1961 r. Dziennik Ustaw 1961, nr 8, poz. 48. Podobne 
regulacje prawne zawierały dekret z 1955 r. oraz późniejsza ustawa z 1984 r.

12 APBB, Zespół akt PPRN w Wadowicach, WSW, Sprawy wyznaniowe (meldunki o sytuacji Kościoła katolic-
kiego, zakonów, innych wyznań, opinie o księżach, nauczania religii, zezwolenia na zgromadzenia i składki 
kościelne), 1959 r., sygn. 13/366/7763, k. 52, 109 i n.

13 M. Mohyluk, A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, „Rzeszowskie Zeszyty 
Naukowe Prawo – Ekonomia”, 1997, t. XXI, s. 48-61.
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2. Procesje Bożego Ciała
2.1. Do roku 1939

W Polsce międzywojennej panowała swoboda zgromadzeń religijnych Kościoła 
katolickiego przeprowadzanych poza miejscami kultu. Te kwestie gwarantowała nie 
tylko praktyka, lecz także przepisy konkordatu z 1925 r. zawartego między państwem 
polskim a Stolicą Apostolską. Tę swobodę gwarantował wstępny art. I konkordatu14. 
Powyższe kwestie zostały również uregulowane we wspomnianej wcześniej ustawie 
z 1932 r. o zgromadzeniach, która ze zmianami obowiązywała aż do 1962 r. Wspo-
mniana ustawa uchyliła wszelkie dotychczasowe regulacje prawne byłych państw 
zaborczych, z których najbardziej liberalne było ustawodawstwo obowiązujące 
w zaborze austriackim (w Galicji).

W wadowickiej parafii „od niepamiętnych czasów” procesje były organizowane 
zarówno wokół kościoła na Rynku, przy pomniejszych okazjach, jak i z okazji uroczy-
stości Bożego Ciała, która, jako tzw. uroczystość ruchoma, miała miejsce w 60. dniu 
po Wielkanocy, w czwartek po uroczystości Trójcy św. Szczególnie ta procesja była 
niezwykle okazała, ponieważ obchodziła ona rynek, ze śpiewem czterech Ewangelii 
przy czterech ołtarzach. Odbywała się ona, przynajmniej w okresie międzywojennym, 
z udziałem służb mundurowych (kompanii honorowej ze sztandarem i orkiestrą 
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, strażaków, harcerzy i członków miejscowego 
gniazda „Sokoła”), a także licznych bractw, cechów i innych korporacji. Bezpośrednią 
asystę proboszcza niosącego monstrancję z Najświętszym Sakramentem pod balda-
chimem stanowili: burmistrz i starosta wadowicki oraz dowódca wadowickiego pułku 
w galowym mundurze. Również zakończeniu obchodów Bożego Ciała, tydzień po 
tej uroczystości, towarzyszyła procesja wokół wadowickiego Rynku. Podobnie uro-
czysta była procesja rezurekcyjna, odprawiana w Wielką Sobotę w porze wieczornej, 
podczas której trzykrotnie obchodzono rynek dla upamiętnienia największego wy-
darzenia religii katolickiej. Taki porządek procesji trwał nieprzerwanie do 1939 r.15.

W przedsoborowej liturgii Kościoła w języku łacińskim były wykonywane 
wszystkie śpiewy celebransa i towarzyszących mu kapłanów podczas obu proce-
sji: wstępy do czterech Ewangelii, śpiew nieużywanej już dziś antyfony Rex Christe 
primogenite (Królu Chryste pierworodny) oraz Te Deum na zakończenie procesji. 
Natomiast procesję rezurekcyjną otwierały antyfony: Gloria tibi Trinitas (Chwała 

14 Dziennik Ustaw 1925, nr 72, poz. 501. Zob. także: A. Nowakowski, Prawo do zgromadzeń publicznych w usta-
wodawstwie Drugiej Rzeczypospolitej, „Kościół i Prawo”, 1991, t. VIII, s. 139-156.

15 Na podstawie relacji ustnej chor. 12 p.p. Stanisława Surmy-Nowakowskiego udzielonej autorowi przed 1976 r.
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Tobie Trójco16) oraz Cum Rex gloriae (Gdy Król chwały) śpiewana przy symbolicznym 
grobie Chrystusa umieszczonym w kaplicy Ukrzyżowania wadowickiej fary. Ten stan 
trwał także po drugiej wojnie światowej do drugiej połowy lat 60. XX w.17

Dodatkowo na zasadzie „zlotu gwiaździstego” w godzinach porannych w dniu 
Bożego Ciała do wadowickiej fary zdążały procesje z kościołów filialnych z Jaroszo-
wic (kierunek południowo-wschodni) oraz z Tomic (kierunek północno-zachodni), 
śpiewając pieśni kościelne. Obie grupy wiernych miały do pokonania dystans 3-4 km, 
niosąc sztandary, obrazy świętych i figury. Po dojściu do kościoła parafialnego obie 
grupy dołączały do głównej procesji, a następnie przez 7 kolejnych dni (tzw. oktawę) 
uczestniczyły w krótszych procesjach wokół kościoła, które odbywały się dwa razy 
dziennie (rano i wieczorem). W tym czasie paramenty religijne przechowywane były 
w wyznaczonych miejscach w wadowickim kościele. Po ostatniej procesji tydzień 
po Bożym Ciele obie grupy wiernych wracały do swoich kościołów i miejscowości 
w zwartym szyku, śpiewając pieśni18. 

16 Tę antyfonę w jęz. polskim śpiewa się obecnie podczas obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej w Wielką Sobotę.
17 Liturgia zapamiętana przez autora, będącego w latach 1960-1969 ministrantem w wadowickim kościele para-

fialnym. 
18 K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice historia – parafia – szkoła. W 700. rocznicę Jaroszowic (1312-2012), Rze-

Opracowanie Karol Witkowski
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2.2. W okresie powojennym do roku 1960

Począwszy od 1945 r., procesje Bożego Ciała w wadowickiej parafii wróciły do 
tradycyjnego programu. Pierwsza procesja odbywała się już w środę wieczorem bez-
pośrednio przez Bożym Ciałem. Poza główną procesją po rynku w dzień Bożego Cia-
ła w tym samym dniu w godzinach wieczornych organizowano krótszą procesję wo-
kół kościoła. Podobny tok obowiązywał przez cały tydzień po Bożym Ciele: poranna 
procesja po Mszy św. i wieczorna po nieszporach (wokół kościoła). Ostatnia procesja, 
kończąca obchody Bożego Ciała, odbywała się, tak jak poprzednio, w czwartek po 
Bożym Ciele – przechodziła przez rynek – a bezpośrednio po niej następował obrzęd 
poświęcenia wianków. Do 1947 r. w procesji występowali umundurowanie żołnierze, 
a do 1948 r. także harcerze i strażacy19. Ustalona była rutynowa trasa obchodu rynku. 
Pierwszy ołtarz usytuowany był przy aptece Sowińskiego (w pobliżu obecnego Banku 
BNP Paribas), drugi przy kamienicy pod nr 10, z wejściem po schodkach, trzeci 
na nieruchomości Rzyckich, w pobliżu dawnego zakładu fryzjerskiego, a czwarty 
w północnej części rynku, w pobliżu dzisiejszej restauracji Paradise (wówczas jedy-
nej księgarni w Wadowicach). Ołtarze te były przygotowywane i dekorowane przez 
poszczególne grupy zawodowe i stowarzyszenia, a elementy ołtarzy były składowane 
w pomieszczeniach Domu Katolickiego, zbudowanego w 1935 r.

W latach 1945-1948 nowa władza miała ważniejsze problemy, aby systematycz-
nie zajmować się walką z Kościołem i przejawami jego kultu, w tym procesjami. 
Od przełomu lat 40. i 50. XX w., tj. po rozgromieniu resztek mikołajczykowskie-
go PSL oraz po niespodziewanej śmierci w październiku 1948 r. prymasa Polski 
kardynała Augusta Hlonda, władze komunistyczne rozpoczęły systematyczną 
walkę z Kościołem, której celem było m.in. wepchnięcie Kościoła do „kruchty” 
i uniemożliwienie, a przynajmniej znaczne utrudnienie organizowania przejawów 
kultu religijnego poza terenem kościelnym. Temu celowi służyła także nowela do 
przedwojennej, pochodzącej z 1932 r. ustawy o zgromadzeniach, wydana w 1949 r., 
która wprowadzała, jak już wspomniano, obowiązek uzyskania administracyjnego 
zezwolenia na wszelkie zgromadzenia, w tym procesje. Licząc się z oporem hierarchii 
kościelnej i wiernych, czasowo wprowadziła wymóg uzgodnienia z miejscowymi 
władzami przebiegu procesji Bożego Ciała. W praktyce jednak była to zakamuflo-
wana forma zezwolenia. Z zachowanych raportów organów bezpieczeństwa wynika, 
że traktowały one (w odniesieniu do procesji Bożego Ciała) brak owego uzgodnienia 

szów 2013, s. 88.
19 Na podstawie relacji ustnej działacza harcerskiego Stanisława Glanowskiego udzielonej autorowi przed 1981 r.
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na równi z brakiem zezwolenia. Jak wynika z lektury akt wytworzonych przez organy 
bezpieczeństwa, brak takiego uzgodnienia traktowano jako wykroczenie zagrożone 
dotkliwą grzywną dla proboszcza (administratora) parafii20. Wówczas to funkcjona-
riusze UB, a od 1957 r. SB umiejscowionej wówczas w strukturach KP MO (w ramach 
oddzielnego referatu) rozpoczęli systematyczną inwigilację procesji i jej uczestników. 

W raporcie na temat procesji Bożego Ciała w Wadowicach w 1950 r., sporządzo-
nym przez funkcjonariuszy UB, czytamy, że wzięło w niej udział 2 tys. wiernych, a ok. 
500 osób przyglądało się jej biernie, stojąc wokół rynku. Do wadowickiej procesji 
dołączyły dwie mniejsze procesje dochodzące z filialnych kościołów z Jaroszowic 
i Tomic, obie liczące po 150 osób. Uwadze funkcjonariuszy nie uszedł fakt, że w pro-
cesji było niesionych mniej sztandarów i ołtarzy (!), zapewne chodziło o obrazy 
i figury świętych, tzw. feretrony [A.N.], lecz zauważono większy niż zwykle udział 
miejscowej inteligencji21.   

Nie był to jedyny raport tego typu. Podobne raporty UB sporządził kolejno w la-
tach 1951 (informuje o udziale 2,5 tys. wiernych w procesji), 1953 i 1954 r. Bardzo 
wymowna jest treść raportu sporządzonego w 1954 r. Informuje on, że wówczas 
w procesji Bożego Ciała wzięło udział ok. 4 tys. wiernych, co stanowiło przypusz-
czalnie połowę mieszkańców ówczesnych Wadowic. Oznaczało to, zdaniem sporzą-
dzających raport, wzrost liczebności wiernych o 50% w porównaniu z rokiem 195322. 
Pamiętajmy, że w tamtych czasach w niedzielę po Bożym Ciele odrębne procesje do 
czterech ołtarzy urządzali zarówno ojcowie karmelici z klasztoru „Na Górce”, jak też 
księża pallotyni w pobliskiej Kleczy Dolnej. Zwyczaj ten zachował się do dziś. Obie 
procesje odbywały się w ogrodach, stanowiących w świetle prawa tereny przykościel-
ne, i nie wymagały zezwoleń ze strony władz.    

Należy przypomnieć, że w 1955 r. papież Pius XII zniósł w Kościele powszech-
nym tzw. oktawę Bożego Ciała, pozostawiając zwyczaj ośmiu uroczystych procesji 
eucharystycznych jedynie w Polsce na wyraźną prośbę Episkopatu. Ten zwyczaj trwa 
do dziś, z przyzwoleniem na procesje w ciągu kolejnych ośmiu dni, poczynając od 
Bożego Ciała23.  

20 Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie (dalej: IPN Kr.), Charakterystyka kontrwywiadowcza dot. 
duchowieństwa, środowiska prawicy ludowej, b. członków organizacji podziemia niepodległościowego na te-
renie powiatu wadowickiego 1958-1966, sygn. IPN Kr. 029/15. k. 159 (1959 r.).

21 IPN Kr., Meldunki i informacje PUBP/PU ds. BP/Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Wadowicach 
dot. kontroli duchowieństwa na terenie pow. wadowickiego z lat 1949-1961, sygn. IPN Kr. 0/29/2, t. 10,  
k. 14.

22 M. Kamińska, Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w powiecie wadowickim w latach 1945-1956, 
w: Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej w latach 1944-1956. Ja-
sło – Wadowice – Dębica, red. B. Stanaszek, Sandomierz 2012, s. 174-182. 

23 Zwyczaj oktawy Bożego Ciała usankcjonowała w Polsce instrukcja Konferencji Episkopatu Polski wydana 
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W 1960 r. po raz ostatni pozwolono procesji na Boże Ciało przejść wokół rynku, 
bez możliwości ponownego wejścia na rynek w następny czwartek. Aby uzasadnić 
to ograniczenie i szykowane ograniczenia w następnych latach, argumentowano, iż 
uczestnicy procesji z zapalonymi świecami stwarzają zagrożenie wybuchu pożaru, 
gdyż na południowo-zachodniej pierzei rynku zlokalizowana była wówczas jedyna 
czynna w mieście stacja benzynowa. Istotnie wśród wiernych uczestniczących w pro-
cesji ze świecami występowała część chłopców pierwszokomunijnych oraz starsze 
kobiety z kółek różańcowych, które zdaniem SB były „nielegalne”24. Również w tym-
że 1960 r. po raz ostatnio dopuszczono piesze przemieszczanie się grup wiernych 
z symbolami religijnymi z Jaroszowic i Tomic na obchody Bożego Ciała do Wadowic. 

2.3. W latach 1961-1971

Nie czekając na nową represyjną ustawę o zgromadzeniach z 1962 r., wyko-
rzystując wymóg „uzgodnienia”, PPRN w Wadowicach już w 1961 r. wydało na-
kaz przeprowadzenia procesji inną trasą, z ominięciem głównej południowej części 
wadowickiego rynku. Na takie stanowisko zapewne wpłynęły dyrektywy Wydziału 
Administracyjnego KC PZPR, któremu podlegały sprawy kościelne, oraz Urzędu 
do Spraw Wyznań, aby nie czekając na nową ustawę o zgromadzeniach, zaostrzyć 
politykę wobec procesji Bożego Ciała. Te dyrektywy zbiegały się w czasie z zamysłami 
najwyższych władz partii komunistycznej, aby zlaicyzować tę doniosłą uroczystość, 
przekształcając ją w „święto wiosny (lata)”. Po raz pierwszy w powojennej historii 
miasta władze administracyjne ingerowały wówczas w przebieg procesji Bożego Cia-
ła. Poza wymienionym uprzednio argumentem usytuowania stacji benzynowej, którą 
w następnych latach przeniesiono z rynku, koronnym argumentem władz przeciwko 
tradycyjnej trasie procesji były rzekome „zaśmiecanie” centrum Wadowic poprzez 
pozostałości kwiatków, sypanych przez dziewczynki w strojach komunijnych pod-
czas procesji, a także tamowanie ruchu kołowego w newralgicznym punkcie miasta 
(Wadowice nie miały wprawdzie obwodnic, ale można było przekierować ruch na 
boczne ulice), zwłaszcza że procesja Bożego Ciała trwała znaczniej krócej niż np. 
pochód pierwszomajowy25. 

Również w tymże roku (1961 r.) wydano zakaz pieszych przemarszów wiernych 

w 1987 r.
24 Zob. np. P. Glugla, Charakterystyka wadowickiego Kościoła w raportach Służby Bezpieczeństwa z 1960 r., „Wado-

viana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 58. 
25 Archiwum Parafii Bazyliki Mniejszej p.w. Ofiarowania NMP w Wadowicach (dalej: APW) - Kurenda parafialna 

(dalej: Kurenda), 1961 r.
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z Jaroszowic i Tomic do wadowickiej parafii z okazji Bożego Ciała, uzasadniając ten 
zakaz utrudnianiem ruchu drogowego na głównych drogach (obecnie są to drogi kra-
jowe nr 28 i 52). Tym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W tym 
miejscu należy przypomnieć, iż niewielkie grupy wiernych poruszały się w sposób 
zdyscyplinowany, w zwartej kolumnie, korzystając wyłącznie z prawej połowy jezdni. 
Wskutek zakazu wierni z Jaroszowic i Tomic pozostawiali paramenty w wadowickiej 
farze, indywidualnie udając się do swoich miejscowości po zakończonych uroczy-
stościach26. Jeszcze w latach 1962 i 1963 starano się o zgodę na grupowe przejście 
z Tomic do Wadowic, ale bezskutecznie, ponieważ przemarsz miał przebiegać bardzo 
ruchliwą trasą. W następnych latach macierzysta parafia wadowicka, widząc bez-
owocność podejmowanych prób, zrezygnowała z ubiegania się o zezwolenie. Nato-
miast w Jaroszowicach rezydował już wikary parafii wadowickiej, któremu władze 
nie czyniły trudności z wydaniem zezwolenia na procesję, prowadzoną uliczkami 
w centrum wsi27. Kościół filialny w Jaroszowicach uzyskał status samodzielnej parafii 
w 1980 r28., a w Tomicach erygowanie parafii nastąpiło w 1986 r.29. 

Niewątpliwie nowa regulacja procesji Bożego Ciała wprowadzona w 1961 r. 
godziła nie tylko w prawa osób wierzących, lecz także stanowiła bolesny cios dla 
sędziwego i schorowanego wówczas wadowickiego proboszcza ks. prałata Leonar-
da Prochownika, który prowadził procesję bocznymi ulicami przez dwa lata (1961 
i 1962). Po nim, począwszy od 1963 r., tę czynność przejął ks. dr Edward Zacher, ad-
ministrator, a od 1965 r. proboszcz wadowickiej parafii. Nowa trasa procesji Bożego 
Ciała, która utrzymała się przez dekadę, przebiegała następująco: procesja po wyjściu 
z kościoła parafialnego przechodziła obok budynku PPRN, zwanego potocznie ma-
gistratem, skręcając następnie w ul. Mariana Buczka (obecnie Krakowską, a niegdyś 
Daszyńskiego), przechodząc następnie ciasną uliczką Zacisze do ul. 26 Stycznia 
(obecnie Zatorskiej). Stamtąd, przemieszczając się północnym skrajem rynku, po-
wracała do kościoła. Ołtarze wówczas ustawiano przy ul. Krakowskiej (w pobliżu 
obecnego szwedzkiego bufetu), ul. Zatorskiej (bliżej wylotu ul. Krótkiej), na posesji 
Rzyckich oraz w pobliżu obecnego Paradise. 

Ta decyzja władz została bardzo źle przyjęta przez większość miejscowego społe-
czeństwa. Jak wynika z zachowanej dokumentacji sporządzonej przez wadowicką SB, 
był wówczas zamiar, aby wbrew decyzji władz wejść jednak na rynek, jak dotychczas. 
Tak się jednak nie stało, ponieważ na skutek perswazji SB pracownik powiatowego 

26 K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice…, s. 97.
27 APBB, WSW, Zgromadzenia (1963 r.), sygn. 13/366/4915, k. 96, 100, 107. 
28 K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice…, s. 98-99. 
29 www.tomice.pl/dla-mieszkancow/parafia-rzymsko-katolicka-w-tomicach/ [dostęp: 12 II 2022].
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Wydziału Spraw Wewnętrznych zdołał 
przekonać księży, aby tego nie czynili. 
To poczynania były ściśle uzgadniane 
z kierownictwem Komitetu Powiatowe-
go PZPR w Wadowicach30.

W omawianym okresie (sporadycz-
nie podobne sytuacje zdarzały się rów-
nież w czasach późniejszych) zdarzało 
się, że zezwolenie na przejście procesji 
Bożego Ciała przychodziło niemal tuż 
przed samą uroczystością, wprawiając 
wiernych w stan niepewności.  

Kapłani, czytając wiernym niedziel-
ne ogłoszenia parafialne z uroczystości 
św. Trójcy przed czwartkowym Bożym 
Ciałem, informowali ich, iż stosowne 
zezwolenie jeszcze nie nadeszło, a o sta-
nie sprawy powiadomią później. Nie-
wątpliwie taki tryb postępowania władz 
oznaczał nie tylko naruszenie obowiązującej procedury administracyjnej, ale także 
ogólnie przyjętych dobrych obyczajów, stanowiąc dodatkową szykanę wobec spo-
łeczności wierzących w mieście. Wszystkie ogłoszenia parafialne, ze względu na 
wymogi cenzury (Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz powiatowego 
pełnomocnika tej instytucji), nie były dostępne na zewnątrz kościoła, ale umieszcza-
no je zwykle wewnątrz kościoła przy wejściu od strony plebanii31. 

W wyniku reform liturgii przeprowadzonych podczas II soboru watykańskiego 
(1962-1965) została ona uproszczona i spolonizowana, stając się bardziej czytelna 
dla wiernych. Reforma ta dotyczyła również obrzędów związanych z Bożym Cia-
łem. W 1966 r. po raz pierwszy odśpiewano Te Deum laudamus w języku polskim, 
a w następnym 1967 r. całość liturgii związanej z procesją Bożego Ciała była już 
sprawowana po polsku. Odtąd też nazwa „Boże Ciało” ma charakter potoczny. We-
dług oficjalnej terminologii Kościoła ustalonej po soborze nazwa uroczystości brzmi: 
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

30 IPN Kr., Kierunkowe plany pracy Referatu ds. SB przy KP MO w Wadowicach na lata 1958-1975, sygn. IPN Kr. 
029/16, k. 241.

31 Zob. A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018, 
s. 71-72.

Procesja Bożego Ciała na wadowickim rynku, 
1960 r.
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W latach rządów Władysława Gomułki i jego ekipy wadowicka procesja Bożego 
Ciała odbywała się trasą ustaloną w 1961 r., nie napotykając przeszkód ze strony 
władz. Gorzej było w innych miejscowościach, zwłaszcza wiejskich, powiatu wado-
wickiego. W nich nierzadko odmawiano zezwolenia, tłumacząc odmowę „brakiem 
tradycji”. Chodziło tu o przypadki wyjścia z procesją poza obręb kościoła. Bywało 
również, iż w ogóle nie rozpatrywano podań ze względu na zbyt późny termin ich 
złożenia czy brak przepisanej opłaty skarbowej (wynosiła ona 30 zł). W schyłkowym 
okresie rządów Gomułki (w 1970 r.) nastąpiło pewne zaostrzenie polityki władz wo-
bec zgromadzeń kościelnych. Władze doszły do wniosku, że zgromadzenia te winny 
odbywać się na terenie przykościelnym. Ponadto w decyzjach odmownych wymy-
ślono wtedy dodatkową argumentację, którą stosowano zwłaszcza wobec tradycyj-
nych sierpniowych pielgrzymek zdążających przez obszar powiatu wadowickiego 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Podnoszono zarzuty, że te zgromadzenia (pielgrzymki) 
miały naruszać przepisy sanitarne (władze wykorzystały pretekst wielkiej lipcowej 
powodzi, która w 1970 r. wystąpiła w południowej Polsce), a także rzekomo utrud-
niać… nasilony ruch turystyczny (!)32.   

2.4. W latach dekady gierkowskiej

Przez cały okres począwszy od 1961 r. parafia w Wadowicach starała się, aczkol-
wiek bezskutecznie, o pełny powrót procesji Bożego Ciała na rynek. Nie była w tych 
staraniach osamotniona. W Krakowie podobne starania w latach 70. XX w. aż do 
wyboru na Stolicę Piotrową w 1978 r. czynił metropolita krakowski ks. kardynał 
Karol Wojtyła, powołując się na wiekową tradycję, sięgającą czasów przedrozbiorowej 
Rzeczypospolitej. To pragnienie zostało urzeczywistnione dopiero w 1979 r., kiedy 
to jego następca na urzędzie metropolitalnym, ks. arcybiskup Franciszek Macharski 
(niedługo później nominowany na kardynała), po raz pierwszy od 1945 r. popro-
wadził procesję Bożego Ciała tradycyjnym szlakiem z Wawelu na Rynek Główny33.

W pierwszych latach rządów ekipy Edwarda Gierka ówczesne władze poszły na 
drugorzędne ustępstwa względem Kościoła i wiernych, nie zmieniając jednak za-
sadniczej polityki wyznaniowej ani towarzyszącego jej represyjnego ustawodawstwa. 
Przykładem takiej polityki był kodeks wykroczeń, uchwalony w pierwotnej wersji 
w 1971 r. Przepis art. 52 tego kodeksu przewidywał dotkliwą karę grzywny za zwo-
ływanie „nielegalnych zgromadzeń” – i przewodniczenie im – w tym o charakterze 

32 APBB, Zespół akt PPRN, WSW, Zgromadzenia 1970 r., sygn. 13/366/4919, k. 86 i n.
33 Zob. Żbik M., Wojtyła nadzieja Polaków, Kraków 2013, s. 7-13.



97

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

religijnym, jak np. procesje czy pielgrzymki, a nawet inne formy duszpasterstwa, jak 
tzw. oazy, prowadzone w latach 70. XX w. przez ks. Franciszka Blachnickiego, wy-
cieczki czy zajęcia rekreacyjne dla młodzieży prowadzone przez duchowieństwo34. 
Nie zmieniono również „kańczugowej” ustawy o zgromadzeniach z 1962 r. Główną 
osią tej polityki wobec wspólnoty wierzących nadal pozostawał IV Departament 
MSW, utworzony w 1962 r., rozbudowany w 1973 r., istniejący aż do 1989 r. i syste-
matycznie wówczas rozbudowywany w terenie (w komendach wojewódzkich, powia-
towych, a nawet miejskich MO, w postaci odpowiednich wydziałów albo referatów 
SB). Równolegle rozbudowywano sieć agenturalną wokół diecezji, parafii i zakonów. 
Nie inaczej było również w Wadowicach w najbliższym otoczeniu parafii35. Nadal 
wytypowani funkcjonariusze SB, zajmujący się sprawami kościelnymi, przeprowa-
dzali wywiady z pracownikami organów administracyjnych, odpowiedzialnych za 
wydanie zezwolenia na procesję36.

Gwoli prawdy należy przypomnieć, że w 1973 r. krakowski wydział do spraw 
wyznań wydał poufną instrukcję dla całego województwa, w której zaznaczał, iż nie 
należy zakazywać procesji Bożego Ciała w miejscowościach, w których odbywały się 
one tradycyjnie w latach poprzednich37. W tym miejscu wypada zgodzić się ze zna-
nym historykiem Andrzejem Paczkowskim, iż wstrząs grudniowy 1970 r. pozostawił 
jednak nienaruszone struktury i zasady sprawowania władzy w Polsce38. 

Początkowo dla pozorów nieco zmieniono i wydłużono trasę procesji Bożego 
Ciała Podobnie uczyniono w Krakowie, gdzie od 1971 r. ta procesja mogła wyjść 
z wawelskiego wzgórza, przechodząc ciasnymi uliczkami Starego Miasta, jednak bez 
wejścia na Rynek Główny39. Taką samą politykę wobec procesji Bożego Ciała zastoso-
wały władze, powiatowe, a następnie miejskie Wadowic w latach 1972-1980, kierując 
wiernych wprawdzie na nieco dłuższą trasę, lecz po wąskich i bocznych ulicach. 
W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że przejście ówczesną ul. 26 Stycznia (obecnie 

34 IPN Kr., Charakterystyka kontrwywiadowcza dot. duchowieństwa 1958-1966…, sygn. IPN Kr., 029/15, k. 13, 
78; Zob. A. Nowakowski, Działalność rekreacyjno-turystyczna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 
1952-1989. Zarys problematyki, w: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007), red. S. Zaborniak, P. Król, 
Rzeszów 2008, s. 151-163; idem, Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa (1931-2021), „Wadoviana. Przegląd historycz-
no-kulturalny”, 2021, nr 24, s. 150.

35 Na podstawie lektury licznych tomów akt znajdujących się w zbiorach krakowskiego Oddziału IPN można 
wnioskować, że co najmniej dwie osoby rozpracowywały wadowickie duchowieństwo parafialne jako tajni 
współpracownicy (TW). Byli nimi rzemieślnicy (fotograf i fryzjer), którzy oprócz prowadzenia własnych za-
kładów usługiwali również w parafii.

36 Autor artykułu, pracując w latach 1974-1981 w organach administracji państwowej w Wadowicach, zetknął się 
z taką praktyką.

37 APBB, Zespół akt PPRN w Wadowicach, WSW, Zgromadzenia 1973 r., sygn. 13/366/4922, k. 82-83.
38 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, wyd. V rozsz., Warszawa 2005, s. 260-264.
39 Żbik M., Wojtyła nadzieja Polaków, s. 7.
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Zatorską) tamowałoby ruch drogowy w kierunku Oświęcimia, ponieważ ta ulica była 
ciągiem współczesnej drogi krajowej nr 28. Władze wojewódzkie utrzymały w mocy 
zaskarżoną przez parafię decyzję władz powiatowych40. W Wadowicach po wyjściu 
z kościoła kierowała się ona na ul. Kościelną i przed skrzyżowaniem z ulicami 1 Maja 
i Zegadłowicza, skręcała pod bardzo ostrym kątem w wąską i początkowo krętą ul. 
Ogrodową (obecnie Wojtyłów), która stawała się nieco szersza i prosta na wysokości 
Plant. Następnie procesja dochodziła do wylotu ul. Teatralnej z ul. Buczka, po czym 
ul. Buczka (Krakowską) obok magistratu zmierzał do fary. Wówczas ołtarze ustawia-
no: pierwszy na fasadzie Domu Katolickiego, drugi przy wylocie ul. Teatralnej, trzeci 
na obecnej ul. Krakowskiej i czwarty przy kościele parafialnym41. 

Co ciekawe, o ile do 1970 r. odmawiano urządzania procesji, rzekomo „ze wzglę-
du na brak tradycji” i podobne preteksty, o tyle w dobie gierkowskiej, w której forso-
wano motoryzację, odmawiano zgody ze względu na „tamowanie ruchu drogowego” 
na proponowanej trasie procesji (Barwałd Dolny) oraz „kurs regularnych autobusów” 
(Ponikiew). Zachowała się częściowa statystyka, z której wynika, że w 1973 r. na 26 
podań pochodzących od parafii powiatu wadowickiego na zorganizowanie procesji 
Bożego Ciała, 22 z nich zostało załatwione pozytywnie, a 4 negatywnie. W kolejnym 
roku (1974) podań w tej sprawie było już 31, ale 9 z nich potraktowano odmownie42. 

Również przejście do Wadowic od 1 czerwca 1975 r. do nowo utworzonego wo-
jewództwa bielskiego nie przyniosło zmian w nastawieniu władz do procesji, w tym 
procesji Bożego Ciała, ponieważ nowe władze bielskie, kierowane przez ortodok-
syjnych komunistów w osobach Józefa Buzińskiego – I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR oraz Józefa Łabudka – wojewody bielskiego (obaj zostali pozba-
wieni stanowisk w wyniku styczniowo-lutowych strajków „Solidarności” z 1981 r.), 
zachowywali asekurancką postawę w sprawach religijnych. Dowodem takiej postawy 
jest poufna instrukcja, skierowana do lokalnych władz w całym województwie przed 
uroczystością Bożego Ciała, pochodząca z 1976 r. Czytamy w niej m.in., że w miej-
scowościach, w których dotychczas nie udzielano zezwoleń na procesje należy ten 
zakaz utrzymać. W tych miejscowościach, w których takich zezwoleń udzielano, (jak 
np. w Wadowicach) można je nadal udzielać, pod warunkiem uzyskania aprobaty ze 
strony szefa miejscowej (miejskiej, gminnej) instancji PZPR. Jednak w przypadku, 
gdy miejscowy proboszcz wystąpił o zmianę bądź wydłużenie trasy procesji, zgoda 

40 APBB, Zespół akt PPRN w Wadowicach, Zgromadzenia 1972 r., sygn. 13/366/49212, k. 174-176. Odwołania 
innych parafii, zwłaszcza dotyczące zakazu odbycia procesji również zostały oddalone.

41 A. Nowakowski, Boże Ciało w Wadowicach, cz. II, „Przebudzenie”,1996, nr 8-9, s. 14. 
42 APBB, Zespół akt PPRN w Wadowicach, Zgromadzenia (1973 r.), sygn. 13/366/4922, k. 129-130; APBB, Zespół 

akt Urzędu Powiatowego w Wadowicach, Zgromadzenia 1974/1975, sygn. 13/585/203, k. 39, 47.
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na taką procesję wymaga nie tylko aprobaty ze strony owego szefa PZPR, ale również 
akceptacji ze strony Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-
-Białej, czyli praktycznie samego wojewody43.

Jest rzeczą charakterystyczną, że począwszy od 1971 r. zezwolenia na odbycie 
procesji Bożego Ciała w Wadowicach i w powiecie wadowickim opatrzone były 
następującą adnotacją: Poucza się, że nie wolno urządzać ołtarzy na tle budynków, 
w których mieszczą się sklepy, urzędy i instytucje użyteczności publicznej44. W ten 
sposób władze chciały chronić „świeckość” ówczesnego państwa. Z analizy szeregu 
akt archiwalnych, zarówno tych, które znajdują się w zasobach IPN, jak i w archiwum 
państwowym bielskim, wynika, że jedynie dwóch proboszczów z terenu powiatu 
wadowickiego nie miało żadnych problemów z organizowaniem procesji Bożego 
Ciała, pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy oraz z uzyskaniem 
pozwolenia na odbudowę kościoła parafialnego zniszczonego przez pożar. Jeden 
z nich został zarejestrowany jako tajny współpracownik SB, a drugi, będąc tzw. księ-
dzem-patriotą, należał do koncesjonowanego Stowarzyszenia Pax45.

Kiedy w 1980 r. zdecydowano się w Polsce na nowelizację procedury admini-
stracyjnej i utworzenie po raz pierwszy w powojennej rzeczywistości sądownictwa 
administracyjnego, umyślnie wyłączono spod jego jurysdykcji sprawy o najbardziej 
„politycznym” charakterze, łącznie ze sprawami wyznaniowymi i zgromadzeniami 
(procesjami). Argumentowano wówczas, że poddanie tych spraw kontroli sądowej 
mogłoby rzekomo podważyć bezpieczeństwo państwa. Dopiero po zasadniczych 
przemianach ustrojowych w Polsce, w 1990 r., zgromadzenia zostały poddane tej 
kontroli i ten stan prawny obowiązuje do dziś. 

Podane wyżej przykłady pozwalają na stwierdzenie, iż mimo oficjalnie deklaro-
wanej na szczeblu centralnym poprawności stosunków na linii państwowo-kościelnej 
tzw. aktyw średniego i niższego szczebla w dalszym ciągu sabotował te deklaracje. 
Z drugiej strony warto tu przypomnieć znane powiedzenie Stanisława Kani, członka 
Biura Politycznego i sekretarza KC PZPR, odpowiedzialnego m.in. za sprawy wyzna-
niowe, w tym za przebieg pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., który 
oznajmił, że jeżeli Kościół nie posłucha siły argumentów [ze strony PZPR –A.N.], to 
wówczas użyjemy wobec niego argumentu siły46. 

43 Składnica akt Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Poufna instrukcja wojewody bielskiego w sprawie uroczysto-
ści Bożego Ciała w woj. bielskim sygnowana z Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, 
maj 1976 r. Zob. także: M. Mohyluk, A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych…  

44 APBB, Zespół akt PPRN w Wadowicach, WSW, Zgromadzenia 1971 r., sygn. 13/366/4920, k. 78.
45 Udowodnienie tych faktów wymagało ze strony autora długotrwałej i drobiazgowej analizy źródłowej.
46 Ten dualizm na linii państwo – Kościół porusza m. in. A, Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 120-121.
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2.5. W schyłkowym okresie Polski Ludowej (1981-1989)

Pod wpływem wielkiego wstrząsu społecznego, jakim były letnie strajki w 1980 r., 
a następnie powstanie Solidarności i 16 miesięcy jej legalnej działalności, polityka 
władz wobec zgromadzeń, zarówno świeckich, jak i religijnych, uległa pewnemu 
pragmatyzmowi i liberalizacji. To zjawisko dotyczyło również procesji. Już w grudniu 
1980 r. podczas roboczego spotkania przedstawicieli wadowickiej Solidarności z wła-
dzami partyjno-administracyjnymi wysunięto postulat powrotu procesji Bożego 
Ciała na rynek. W odpowiedzi władze udzieliły wymijającej odpowiedzi47, godząc 
się natomiast w 1981 r. na odbycie innych zgromadzeń publicznych bez przeszkód. 
3 maja 1981 r. (była to niedziela i zarazem 190. rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 maja) po sumie odprawionej w wadowickiej farze tłumny pochód po raz pierwszy 
od 1945 r. bez przeszkód przemaszerował ulicami miasta na cmentarz wojskowy 
położony za miastem w kierunku Tomic. Był to jedyny rok przed 1989 r., kiedy 
to ze względu na nastroje społeczne nie organizowano w Wadowicach rytualnego 
pochodu pierwszomajowego48. W kolejną niedzielę, 30 sierpnia 1981 r., w pierwszą 
rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, bez przeszkód uzyskano zezwole-
nie administracyjne na odbycie zgromadzenia na stadionie miejskim na Błoniach, 
połączonego z polową Mszą św. Również krakowska kuria metropolitalna udzie-
liła takiego pozwolenia, wymaganego przez ówczesne prawo kanoniczne49. Po raz 
ostatni przed wprowadzeniem stanu wojennego Solidarność mogła zgromadzić się 
w niedzielę 15 listopada 1981 r., podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 
odtworzonego pomnika Żołnierza Polskiego 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
i zarazem obchodu Święta Niepodległości, ponieważ wtedy dzień 11 listopada był 
normalnym dniem pracy50.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w całej Polsce wprowadzony został stan 
wojenny, z teoretycznym zakazem wszelkich zgromadzeń. Znamienne jest jednak 
to, że władze, nie chcąc dodatkowo antagonizować duchowieństwa i większości 
społeczeństwa, wyrażały zwykle zgodę na odbycie tradycyjnych procesji, łącznie 
z procesją Bożego Ciała51. Podobnie było również w Wadowicach. W latach 1981-

47 Ibidem, s. 169-170.
48 Ibidem, s. 189-190.
49 APW, Kurenda 1981 r.
50 A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 202-205; Zob. też: M. Witkowski, Bez ostatniego rozdziału. 

Nowa historia pomnika poległych żołnierzy 12 pułku piechoty, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2011, nr 11, s. 111-126.

51 A. Nowakowski, Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach…, s. 42.
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1989 w mieście nie odnotowano szczególnych trudności w organizowaniu tych pro-
cesji. Odbywały się one wyłącznie w duchu religijnym bez jakichkolwiek akcentów 
politycznych. Można wnioskować, że ta stosunkowo umiarkowana polityka władz 
wobec procesji miała swe uwarunkowanie w tym, iż w okresie tzw. normalizacji 
w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego z centralnego aparatu PZPR usunięto 
zarówno skrzydło reformatorskie, jak i skrajnych doktrynerów52. Ówczesny lider 
partii komunistycznej (do października 1981 r.) Stanisław Kania miał powiedzieć, 
że należy wyciszyć antykościelną i ateistyczną propagandę ze względu na trwające 
w kraju przesilenie polityczne.

Częściowo uwzględniając postulat solidarnościowy z końca 1980 r., w latach 
1981-1989 wydłużono nieco i zmodyfikowano trasę procesji Bożego Ciała. Wówczas 
to po wyjściu z kościoła przechodziła ona, jak poprzednio, ulicami Kościelną i Ogro-
dową (Wojtyłów), dochodząc do ul. Teatralnej. Następnie podążając obecną ul. Kra-
kowską, obchodziła plac Obrońców Westerplatte, nie wkraczając na ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego, która była w pełni udrożniona dla ruchu kołowego, po czym 
kierowała się w stronę rynku całą długością ul. Zatorskiej (przyjmując aktualne na-
zewnictwo), a następnie zmierzała do kościoła przejściem położonym po północnej 
stronie rynku53. Była to zatem trasa znacznie dłuższa niż wokół rynku czy stosowana 

52 Zob. np. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 
2004, s. 70 i n.

53 Idem, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 170. 

Opracowanie Karol Witkowski
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w latach 1961-1971, a następnie w latach 1972-1980. Wówczas też było inne niż 
poprzednio ustawienie ołtarzy. Pierwszy ołtarz był oparty o dom na skrzyżowaniu 
ul. Teatralnej z Krakowską, drugi znajdował się na zieleńcu przy pl. Obrońców We-
sterplatte (na przeciw bloków), trzeci, jak poprzednio – w połowie ul. Zatorskiej, 
a czwarty – przed wejściem do kościoła przy głównej bramie. Ta trasa pozostała 
do końca dawnego ustroju (do 1989 r.). Już to ustępstwo władz wywołało wielką 
satysfakcję ks. prałata Edwarda Zachera (od 1982 r. infułata) u schyłku jego życia54.

W ostatnich latach przed 1989 r. również nowo erygowana w 1985 r. parafia 
pw. św. Piotra Apostoła, położona na południowych obrzeżach Wadowic55, zaczęła 
organizować procesje Bożego Ciała. Ich organizacja nie napotykała już trudności ze 
strony miejscowych władz. Po wyjściu z kościoła procesja przechodziła ul. Zegadło-
wicza (od 1995 r. Matki Bożej Fatimskiej)56, a następnie po minięciu cmentarza pa-
rafialnego wchodziła w alejkę między blokami przy osiedlu Mikołaja Kopernika (na 
wysokości b. boiska „Skawy” istniejącego w tym miejscu do 1974 r.). Stamtąd poprzez 
przejście między blokiem położonym przy ul. Poprzecznej nr 1 (jest to najdłuższy 
blok mieszkalny w Wadowicach) kierowała się ul. Poprzeczną do ul. Zegadłowicza, 
powracając do kościoła. Ołtarze zwykle ustawione były przy ul. Zegadłowicza w po-
bliżu zabytkowej dziewiętnastowiecznej figury zwanej Bożą Męką, na skrzyżowaniu 
ul. Poprzecznej i Zegadłowicza, w pobliżu cmentarza oraz na fasadzie budującego 
się wówczas kościoła. Pozostałe procesje w tej parafii odbywały się wyłącznie na 
terenie przykościelnym.

3. Inne procesje

Liturgia Kościoła powszechnego oraz miejscowe zwyczaje dozwalały odprawiać 
procesje z innych okazji niż Boże Ciało (wraz z oktawą). W wadowickiej parafii 
takimi dniami były: 30 kwietnia (rozpoczęcie nabożeństw majowych), 31 maja (za-
kończenie tychże nabożeństw), uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, przy-
padająca w piątek tydzień po Bożym Ciele, a także niekiedy niedziela po 21 listopada 
(doroczny odpust ku czci Ofiarowania NMP)57. Ponadto każdego roku, z wyjątkiem 
okresu okupacji niemieckiej, procesja rezurekcyjna trzykrotnie obchodziła kościół 

54 A. Nowakowski, Boże Ciało w Wadowicach, cz. II, s. 14.
55 Idem, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 283.
56 Została tak nazwana uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach z 1995 r. na pamiątkę przejścia tą ulicą procesji 

z figurą Matki Bożej Fatimskiej sprowadzonej z Fatimy.
57 Od 1836 r. na mocy dokumentu papieża Grzegorza XVI wadowicka parafia jest jedyną w obecnej archidiecezji 

krakowskiej mającą ten patronat. 
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dookoła, najpierw w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00, a w późniejszych latach, 
wracając do zwyczajów międzywojennych, w noc Wielkiej Soboty58. W okresie mię-
dzywojennym w tej procesji, okrążającej wadowicki rynek, podobnie jak podczas 
procesji Bożego Ciała, celebransowi towarzyszyły orkiestra wojskowa i asysta żołnie-
rzy z 12 pułku piechoty59. Po drugiej wojnie światowej, przynajmniej w pierwszym 
okresie po przełomie październikowym w Polsce w 1956 r., uczestniczyli jeszcze 
umundurowani strażacy, pełniąc wartę przy grobie Chrystusa, a następnie uczest-
nicząc ze sztandarem w procesji rezurekcyjnej. Natomiast sporadycznie i okresowo, 
głównie poza miastem, organizowano np. procesje do krzyży umieszczonych na 
rozstajach dróg (w Dni Krzyżowe, przypadające w poniedziałek, wtorek i środę przed 
uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzoną wówczas w czwartek w 40. 
dniu po Wielkanocy)60. Wszystkie te pomniejsze przejawy kultu poza obrębem ko-
ścioła również były skrzętnie odnotowywane przez funkcjonariuszy tajnych służb.

Ponadto każdego roku odbywało się uroczyste wyprowadzenie dzieci w dniu 
pierwszej komunii św. z kaplicy Domu Katolickiego do kościoła parafialnego przez 
główną bramę kościelną. W przedstawianym okresie ten procesyjny orszak, jak się 
wydaje – bez ingerencji czynników zewnętrznych, obejmował uczniów drugich klas 
szkół podstawowych i odbywał się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (chłop-
cy) oraz w uroczystość Trójcy Świętej (dziewczęta). Następnie pierwszokomunijni 
chłopcy i dziewczęta uczestniczyli w obrzędach związanych z uroczystością Bożego 
Ciała, w tym w procesjach eucharystycznych.

W historii wadowickiej parafii w okresie Polski Ludowej miały miejsce trzy spe-
cjalne procesje, wyłamujące się z przyjętego porządku i zwyczaju. Po raz pierwszy 
taki przypadek miał miejsce w specyficznych warunkach, w niedzielę 5 maja 1957 r., 
z okazji proklamowanego przez prymasa Polski, bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
rozpoczęcia Wielkiej Nowenny przez jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, który 
przypadał w 1966 r. Wówczas to, bezpośrednio po objęciu władzy, nowa ekipa z Wła-
dysławem Gomułką na czele w celu uspokojenia napiętej sytuacji w kraju przejściowo 
była skłonna do pewnych ustępstw wobec Kościoła. Ponieważ jednak w Wadowicach 
i powiecie wadowickim nadal rządził skostniały aparat władzy, odporny na wszelkie 

58 Kalendarz liturgiczny archidiecezji krakowskiej przewidywał i nadal przewiduje, iż termin odprawienia rezu-
rekcji z procesją (w Wielka Sobotę w nocy albo w Wielkanoc wcześnie rano) zależy nie tylko od miejscowych 
tradycji i zwyczajów, lecz także od woli miejscowego proboszcza czy rządcy kościoła.  

59 A. Nowakowski, Wadowickie rezurekcje, „Przebudzenie”, 1996, nr 4, s. 7-8.
60 Obecnie (od 2004 r.) na wniosek Konferencji Episkopatu Polski watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów wraziła zgodę na przesunięcie tej uroczystości na najbliższą niedzielę (7. Niedzielę 
Wielkanocną). Procesje w Dni Krzyżowe maja charakter fakultatywny, w zależności od uznania proboszczów 
i warunków miejscowych.
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nowości, toteż zezwolenie na urządzenie procesji przyszło niemal w ostatniej chwili. 
Po wpłynięciu podania od parafii władze powiatowe początkowo twierdziły, że proce-
sja ta nie ma charakteru tradycyjnego i nie wiąże się rzekomo ze sprawowaniem kultu 
religijnego. Ustąpiły dopiero w wyniku zdecydowanej postawy ks. prałata Leonarda 
Prochownika i ogółu wiernych61. Procesja ta, mająca charakter maryjny, przeszła 
głównymi ulicami miasta: od rynku, ulicami 1 Maja, Sienkiewicza, Teatralną, Da-
szyńskiego (później Buczka, a obecnie Krakowską), wracając na rynek. Głównym 
elementem tej procesji była kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, niesiona 
kolejno przez przedstawicieli różnych grup społecznych (ta kopia odtąd była nie-
siona również na procesjach Bożego Ciała). Była to, jak się miało okazać, jedyna 
procesja poza Bożym Ciałem, która poza rynkiem mogła przejść również innymi  
ulicami.  

W 1963 r. został kanonizowany Wincenty Pallotti, kapłan i Włoch z pochodze-
nia, założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży pallotynów, 
którzy począwszy od 1909 r., z przerwą na okupację niemiecką, rezydowali na tzw. 
Kopcu, wzgórzu położonym przy głównej drodze prowadzącej do Krakowa w sąsied-
niej miejscowości Kleczy Dolnej. Księża pallotyni chcieli zorganizować uroczystość 
godną tego wydarzenia, ale ze względu na szczupłość pomieszczeń i bezpieczeństwo 
uczestników przenieśli ją do wadowickiej fary. W czerwcu 1963 r. obchodzono pa-
miątkę św. Wincentego Pallottiego w kościele parafialnym w Wadowicach, połączoną 
z procesją wokół kościoła, podczas której niesiono obraz nowego świętego.

Należy przypomnieć, że w 1962 r. stowarzyszeniu odebrano możliwość pro-
wadzenia niższego seminarium duchownego (męskiego liceum) oraz przymusowo 
przekształcono część pomieszczeń na rzecz oddziału szpitalnego chorób płucnych62. 
Ta likwidacja przeprowadzona 25 lipca 1962 r. odbyła się w sposób drastyczny 
z udziałem funkcjonariuszy MO, którzy rozpędzili „nielegalne zgromadzenie” (było 
to raczej spontaniczne zgromadzenie) złożone z księży, wychowanków i okolicz-
nych mieszkańców, a uczniów rozproszono po całej Polsce. Należy przypomnieć, 
że w świetle „laickiej” ustawy oświatowej z 1961 r. likwidacja podobnych szkół ko-
ścielnych odbywała się w całym kraju, a koordynatorem tej akcji z ramienia MSW 
był ówczesny wiceminister tego resortu Mieczysław Moczar63. 

61 APW, Kurenda, 1957 r.
62 G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 181-185. 
63 Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział IV (dalej: ANKr. IV). Zespół akt Prezydium WRN w Krakowie 

– Kuratorium Okręgu Szkolnego. Niższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
w Wadowicach – likwidacja szkoły 1960-1962-1963, sygn. 29/197, b. pag. Zob. ponadto: P. Raina, Kościół kato-
licki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. II: 1960-1974, Poznań 1995, s. 201.
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Wprawdzie obiekt księży pallotynów mieścił się poza granicami administra-
cyjnymi Wadowic, jednak nawet po likwidacji w nim wymienionej szkoły budził 
on zainteresowanie SB i MO. Do obiektu przylegał okazały i obszerny ogród wraz 
z cmentarzykiem, na którym grzebano księży i braci pallotynów oraz okolicznych 
mieszkańców. Począwszy od lat 60. XX w. w tym ogrodzie każdego roku od 13 maja 
do 13 października zaczęto organizować uroczystości fatimskie na pamiątkę kolej-
nych objawień Maryi w portugalskiej Fatimie. W tych uroczystościach zwykle brały 
udział setki wiernych nie tylko z pobliskiej Kleczy Dolnej, lecz także z Wadowic 
i innych miejscowości, ponieważ w żadnym z okolicznych kościołów nie sprawowano 
wówczas tego kultu64. Nieodłącznymi elementami uroczystości fatimskich na Kopcu 
były solenna Msza św. z odpowiednią homilią, a następnie udanie się z procesją na 
„stacje” do tego ogrodu, połączone ze śpiewem pieśni maryjnych i odmawianiem ró-
żańca. Rzecz w tym, że w 1917 r. Matka Boska przepowiedziała komunistyczny terror 
w Rosji, a więc samo nabożeństwo w oczach władz miało wydźwięk „antyradziecki”. 
Ponadto uczestnicy procesji, wychodząc z kaplicy, kierowali się do ogrodu wąskimi 
schodami, bezpośrednio przylegającymi do ruchliwej drogi głównej (obecnie drogi 
krajowej nr 52). Ta okoliczność (rzekome tamowanie ruchu drogowego na drodze 
publicznej) stanowiła dodatkowy pretekst do wymierzania grzywien rektorom pal-
lotyńskiej kaplicy. Dlatego przed rozpoczęciem uroczystości apelowali oni do wier-
nych, aby zachowali największą ostrożność i nie zbliżali się do jezdni65. Ponadto 
organy bezpieczeństwa nadal uważały, że ów ośrodek religijny ma wpływ na postawy 
ludności, będący siedliskiem „reakcji” i „antyradzieckości”66.

Po raz trzeci taka sytuacja miała miejsce podczas kulminacyjnego dnia obcho-
dów milenijnych – 3 maja 1966 r. Był to zarazem okres największych napięć w stosun-
kach kościelno-państwowych, kiedy to władze w całej Polsce, także w Wadowicach, 
usiłowały za wszelką cenę utrudnić, a nawet uniemożliwić wiernym udział w tych 
uroczystościach, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej, organizując przymusowe 
„konkurencyjne” imprezy, np. w Wadowicach pochód przebierańców, zwany „ża-
kinadą”. Rozstrzygnięcia w tych sprawach zapadły podczas dwóch kolejnych narad 
partyjno-rządowych, po czym skierowano poufny dokument do niższych instancji. 
Dodatkowo najwyższe władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej postanowiły wów-
czas (w 1966 r.) powołać tzw. trójki w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu, 

64 Autor z matką w latach 60. i 70. XX w. wielokrotnie brał udział w tych procesjach. 
65 Na podstawie ustnych relacji udzielonych autorowi przez grupę pragnących zachować anonimowość miesz-

kańców Kleczy Dolnej (relacje pochodzą sprzed 1989 r.).
66 Zob. M. Janusz, A. Nowakowski, M. Obodyński, Szkoła i sport w Kleczy Dolnej (1888-2018). Przeszłość i dzień 

dzisiejszy, Tomice [2018], s. 67.
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które m.in. miały decydować o tym czy, a jeśli tak, to na jakich warunkach można 
pozwolić na odbycie procesji. W skład tego zespołu wchodzili pierwsi sekretarze 
komitetu powiatowego (miejskiego) PZPR, przewodniczący prezydiów powiatowych 
(miejskich rad narodowych) oraz zastępcy komendantów powiatowych (miejskich) 
MO do spraw SB. Prawdopodobnie wspomniane zespoły działały również w latach 
późniejszych. Decydującym kryterium wydania zgody albo odmowy miała być „lo-
jalność” danego proboszcza względem władz67. Uznano, że ks. dr Edward Zacher 
(administrator wadowickiej parafii od 1963 r., proboszcz od 1965 r.) jest na tyle 
lojalny, iż można mu wydać zezwolenie na urządzenie w tym dniu procesji wokół 
kościoła. Była to, podobnie, jak w 1957 r., typowo maryjna procesja, podczas której 
niesiono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej68. W procesji uczestniczyły 
tłumy wiernych, łącznie z młodzieżą, której udało się zbiec z „żakinady”69. Po za-
kończeniu tej uroczystości kierownicze czynniki w Wadowicach wyraziły irytację 
z powodu tłumnego udziału mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży70. 

Bywały dość rzadkie sytuacje, w których odmawiano zgody na przeprowadze-
nie procesji wokół kościoła, arbitralnie uznając, iż rzekomo nie ma ona charakteru 
„tradycyjnego” (dotyczyło to zwłaszcza odpustowej procesji w listopadzie). Wówczas 
zwykle przeprowadzano procesję wewnątrz kościoła. W sprawie wszystkich procesji, 
na które wymagana była zgoda władz, a które odbywały się wokół kościoła, kolejni 
rządcy wadowickiej parafii argumentowali, podnosząc argumenty natury historycz-
nej, iż niegdyś był to teren przykościelny z cmentarzem parafialnym istniejącym 
w tym miejscu od średniowiecza przynajmniej do 1822 r., a zatem uzyskanie zgody 
jest zbędne. Te uwagi były jednak systematycznie ignorowane przez władze, które 
twierdziły, że ulica biegnąca wokół kościoła stanowi drogę publiczną, co pociąga 
za sobą konieczność uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie procesji71. Jednak, 
przynajmniej w 1966 r., ta sprawa była przedmiotem zainteresowania ze strony SB, 
ponieważ doszło do przeprowadzenia na ten temat tzw. rozmowy profilaktycznej 
z ks. dr. Edwardem Zacherem, która miała doprowadzić do zaniechania przez niego 
organizowania procesji wokół kościoła bez zezwolenia72. 

67 Tajne dokumenty Państwo – Kościół 1960-1980, Londyn 1996 nr 43, s. 184, nr 44, s. 186-191; H. Dominiczak, 
Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000, 
s. 281-290

68 IPN Kr., Charakterystyka kontrwywiadowcza dot. duchowieństwa 1958-1966…, sygn. IPN Kr. 029/15, k. 6; 
APW, Kurenda, 1966 r.

69 A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 91.
70 ANKr. IV, KP PZPR, Plenarne posiedzenia Komitetu Powiatowego. Protokoły (1966 r.), sygn. 29/2271/45, b. pag.
71 Na podstawie wypowiedzi ks. dr. Edwarda Zachera, proboszcza wadowickiego, pochodzących z lat 1965-1981.
72 IPN Kr., Sprawozdania kwartalne i roczne Referatu ds. SB KP MO w Wadowicach z lat 1962-1968 dot. stanu 

bezpieczeństwa i bieżącej pracy operacyjnej, sygn. IPN Kr. 0/29/1, t. 21, k. 179.
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Podczas słynnego nawiedzenia obrazu jasnogórskiego w postaci „pustych ram”, 
które w Wadowicach miało miejsce 17 i 18 lutego 1968 r., ponieważ kopię obrazu 
pielgrzymującego po Polsce zatrzymano na Jasnej Górze w 1966 r., nie organizowano 
żadnej procesji, a całodobowe nabożeństwa odbywały się wyłącznie w obrębie ko-
ścioła73. W wadowickiej świątyni przez cały czas przebywały tłumy wiernych mimo 
prób blokady kościoła i okolic przez czynniki partyjno-administracyjne i SB. Naj-
wyraźniej obawiano się urządzenia spontanicznych procesji poza kościołem74. Rów-
nież wszystkim powitaniom i pożegnaniom biskupów odwiedzających wadowicką 
parafię nie towarzyszyły procesje, lecz ceremonie powitalne i pożegnalne odbywały 
się w głównej bramie kościelnej od strony rynku. 

W liturgii Kościoła katolickiego odprawiane są również poza pochówkami 
procesje żałobne z kościołów na cmentarze w uroczystość Wszystkich Świętych, 
która została wprowadzona w VII w., a obecnie jest obchodzona 1 listopada. Pro-
cesje odbywają się w tym dniu, zwykle w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
a czasami następnego dnia, 2 listopada, tj. w Dzień Zaduszny. W parafii wadowickiej 
wspomniana procesja odbywała się zawsze w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych, podążając utartym szlakiem z rynku, fragmentem ówczesnej ul. 1 Maja, ul. 
Zegadłowicza na stary cmentarz parafialny założony 200 lat temu, w 1822 r., kiedy 
to na polecenie władz austriackich polecono przenieść cmentarze na obrzeża miast 
ze względów sanitarno-higienicznych75. Procesja ta, w odróżnieniu od innych miej-
scowości powiatu wadowickiego, zwykle nie natrafiała na szykany ze strony władz, 
ponieważ jej trasa pokrywała się z trasą konduktów pogrzebowych. Sporadycznie 
zdarzało się jednak, że w decyzji administracyjnej nakazywano omijać rynek i po-
dążać wprost ul. Kościelną do skrzyżowania ulic 1 Maja i Zegadłowicza, aby, jak to 
uzasadniano, nie tamować ruchu drogowego.

Wnioski końcowe

Z analizy źródłowej jednoznacznie wynika, że w okresie Polski Ludowej w polity-
ce władz wobec procesji i innych przejawów zewnętrznego kultu religijnego w Wado-
wicach można wyróżnić następujące okresy: 1) okres nieingerencji władz w te sprawy 

73 APW, Kurenda 1968 r.; ibidem, Sprawozdanie z przygotowań i nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w par. 
Wadowice w dniach 17-18 II 1968 r. Zob. tez: A. Nowakowski, Puste ramy, „Przebudzenie”, 1996, nr 3, s. 29.

74 Restrykcyjna polityka władz wobec wadowickich uroczystości z 1968 r. opisana jest w dwóch tomach archiwal-
nych: ANKr. IV, KP PZPR, Egzekutywa – protokoły 1968 r., sygn. 29/2271/116 oraz ibidem, Plenarne posiedze-
nia Komitetu Powiatowego. Protokoły (1968 r.), sygn. 29/2271/47 (oba tomy b. pag.).   

75 G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997, s. 23.
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(lata 1945-1948); 2) okres ingerencji z pewną dozą tolerancji dla obchodów Bożego 
Ciała (lata 1949-1960); 3) okres rosnących ograniczeń (lata 1961-1970); 4) okres 
pewnego pragmatyzmu ery gierkowskiej (lata 1971-1980); 5) okres schyłkowy władzy 
komunistycznej (1981-1989), w którym odnotowano umiar władz w sprawach zwią-
zanych z procesjami. Nie należy jednak zapominać o tym, że przez cały wymieniony 
okres procesje, a zwłaszcza procesje Bożego Ciała, były pod stałą, aczkolwiek dyskret-
ną obserwacją zarówno organów bezpieczeństwa (UB, SB), jak i czynników PZPR. 
Za paradoks należy uznać okoliczność, że największe utrudnienia wobec procesji nie 
wystąpiły w okresie stalinizmu, ale w okresie tzw. małej stabilizacji, podczas rządów 
Władysława Gomułki i jego ekipy, po umocnieniu się tejże grupy przywódczej. 

Należy równocześnie stwierdzić, że poza epizodami obchodów milenijnych 
w 1966 r. oraz nawiedzenia „pustych ram” w 1968 r. w Wadowicach nie odnotowano 
drastycznych przypadków przymusowych wywózek uczniów za miasto w dni uroczy-
stości kościelnych, w tym zwłaszcza w Boże Ciało, jak np. miało to miejsce na Gór-
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zarówno za rządów Edwarda Gierka, jak i jego 
następcy Zdzisława Grudnia76. Jedynie w tym dniu w czasie procesji wyświetlano 
atrakcyjne filmy dla dzieci i młodzieży w ramach „poranków” w kinie „Szarotka”. Nie 
posuwano się również do tak skrajnych posunięć, jakie miały miejsce w Sosnowcu 
w 1967 r., kiedy to tzw. aktyw robotniczy niemal zablokował przebieg przedłużonych 
uroczystości milenijnych w tym mieście, rozbijając ponadto procesję Bożego Ciała 
(Sosnowiec wówczas należał do diecezji częstochowskiej, a od 1992 r. jest siedzibą 
własnej diecezji)77. Postępowanie wadowickich władz (powiatowych i miejskich) 
w tej kwestii nie odbiegało na ogół od rutynowych działań aparatu partyjno-admi-
nistracyjnego i SB w innych częściach kraju poza województwem katowickim.

Kres szykan wobec zgromadzeń religijnych poza murami kościołów (procesji, 
pielgrzymek) przyniosły dopiero ostatnie miesiące poprzedniego ustroju. Niedługo 
przed tzw. wyborami kontraktowymi z czerwca 1989 r. Sejm PRL 17 maja 1989 r. 
uchwalił ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (w pierwotnym brzmieniu – w PRL). Przepis art. 15 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, 
obowiązujący do dziś, stanowi, że publiczne sprawowanie kultu religijnego na dro-
gach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega 
jedynie uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym 
do dysponowania danym obiektem. Przepis ten, uchylając niekorzystne rozwiązania 

76 Na podstawie relacji ustnej prof. Mirosława Ponczka (AWF Katowice), mieszkańca Sosnowca, udzielonej auto-
rowi przed 2014 r.

77 C. Ryszka, Prymas Wyszyński ojciec ojczyzny. Biografia, Kraków 2020, s. 232, 242-261.
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prawne wobec Kościoła, nie przewiduje już jakichkolwiek sankcji prawnych78. To 
rozwiązanie zostało następnie przyjęte w przepisie art. 15 nowej ustawy z 5 lipca 
1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, która ostatecznie uchyliła represyjne przepisy po-
przedniej ustawy z 1962 r.79 Również zgromadzenia religijne nie podlegają przepisom 
aktualnie obowiązującej ustawy z 2015 r. dotyczącej zgromadzeń publicznych.

Wymownym znakiem nowych czasów była procesja Bożego Ciała z parafii far-
nej, która począwszy od 1990 r., kroczyła głównymi ulicami miasta. Od 1996 r. obie 
wadowickie parafie: Ofiarowania NMP oraz św. Piotra Apostoła organizują wspólną 
procesję z okazji tej uroczystości.
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Summary
The processions in Wadowice town in Polish People’s Republic (1945-1989)

Immediately after the Second World War the religious services outside chur-
ches (perhaps the processions connected with Corpus Christi holidays) were not 
supressed by authorities. Their status was regulated on between war Act of 1932. 
The greatest of all processions in Corpus Christi holidays regularly rounded the 
town Square. But after 1960, the policy about catholic Church in Poland were more 
restricted. The parliament 29th of Mart 1962 edited the Assembles Law, which or-
dered that the religious assembles need had got especial permission from the local 
authority. At that time the processions were pushed to the side streets. Similar cases 
also took place in other localities of Wadowice county.

This situation lasted until 1981, when the first “Solidarity” won a longer route of 
the Corpus Christi procession. Since 1990 after the basic political changes in Poland 
all religious assembles take place freely. 

Key words: Wadowice town, parish, processions, Polish People’s Republic (1945-
1989)
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Mirosław Płonka
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Majątek ziemski  
w Stryszowie w 1786 r.

2 grudnia 1786 r. dokonano pomiaru nieruchomości dominium Stryszów1, le-
żącego w granicach cyrkułu myślenickiego2. Fasjonowanie było pokłosiem wprowa-
dzonego 12 kwietnia 1785 r. nowego katastru, nazwanego powszechnie Metryką Józe-
fińską3. W Archiwum Narodowym w Krakowie zachował się protokół (tzw. prawidła 
fasjonowania4), w którym dokonano podziału Stryszowa na niwy, charakteryzując 
jakość gleb (od najlepszych po najsłabsze) i sposoby ich użytkowania (grunty orne, 

1 Uległo to zmianie, gdy Gorczyńscy z Tarnowa kupili najpierw ok. 1797 r. Stryszów od Piotra Dembińskiego, 
a następnie między 1799 a 1807 r. Dąbrówkę z częścią Ostałowej od Józefa Wilkońskiego, Archiwum Para-
fialne w Stryszowie (dalej: APS), Fundationes parochiae Stryszów. XVIII wiek, sygn. II.1.3, k. 88. Por. J. Jedlic-
ki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968,  
s. 92-104.

2 Ta wieś położeniem swoim jest umieszczona na nizinie pomiędzy wsią Zakrzowem i Łękawicą, której grunta 
leżą w średnim przyjęciu i rozciągają się pomiędzy rzeki, potoki, drogi i krzaki. Tymi słowami opisano podczas 
fasjonowania wieś Stryszów, znajdującą się w dolinie u stóp lesistej góry Chełm w Beskidzie Makowskim. Od 
XV w. Stryszów leżał w granicach księstwa zatorskiego. Po 1772 r. wieś znalazła się początkowo w cyrkule 
wielickim, następnie myślenickim, a finalnie w wadowickim, który w świetle austriackich statystyk ucho-
dził za drugi w zachodniej Małopolsce (po cyrkule bocheńskim) najgęściej zaludniony (ok. 4129,19 ludzi na 
milę kwadratową). Stryszów był największą wsią parafii Stryszów i dominował także liczebnie pośród wio-
sek w okolicach góry Chełm – na początku XIX w. był jedną ze 184 wsi cyrkułów zachodnich starej Gali-
cji liczących od 1001 do 2000 mieszkańców, zob. Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr.), Variae 
civitates et villae – zbiór szczątków zespołów, Państwo Stryszów 1786, sygn. 29/121/301 (dalej: Państwo Stry-
szów 1786), s. 2; T. Kargol, Ł. Jewuła, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej 
Małopolski w latach 1772-1815, Kraków 2015, s. 29, 37-38. Przeszłość zarówno zlokalizowanej w Stryszowie 
parafii, jak i samej wsi nie doczekała się do chwili obecnej szerszego opracowania poza przyczynkarskimi 
artykułami, zob. np. F. Lenczowski, O kościołach i parafiach w Stryszowie i Zakrzowie, „Nasza Przeszłość”, 
1976, t. 45, s. 191-233; idem, Dzierżawa zakrzowska pod względem osadniczym i obciążeń jej ludności w okre-
sie XIV-XVIII wieku, „Studia Historyczne”, 1970, t. 13, nr 4, s. 549-559; M. Płonka, Działalność organizacyjna 
i społeczna ziemianina Franciszka Łubieńskiego, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2022, t. 14, s. 58-75; 
idem, Historia lokalna w utworach Adama Gorczyńskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodow-
ska. Sectio F, Historia”, 2021, t. 76, s. 109-127; idem, Dwór w Dąbrówce – przykład zabytku ocalonego wsku-
tek budowy sztucznego zbiornika wodnego, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny”, 2019, t. 21,  
s. 213-231. 

3 Pomiary do Metryki Józefińskiej prowadzono w latach 1785-1789. Kataster gruntowy miał być podstawą przy-
gotowywanej reformy podatkowej, zob. S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, 
Wrocław 1971, s. 161-165; D. Nowak, Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego Ar-
chiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie, „Krakowskie Pismo Kresowe”, 2019, R. 11, s. 37-53. 

4 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 78. Stanowiły podstawę do obliczenia dochodów z poszczególnych parcel, 
zob. D. Nowak, Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji, Krosno 2021, s. 59-64, 217-231.
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sady, łąki, stawy, pastwiska, lasy)5. Pomiary były wykonywane przez jednostki admi-
nistracyjne – dominia przy współudziale poddanych. W przypadku Stryszowa odpo-
wiedzialni za „dzieło fasjonowania” byli pełnomocnik właściciela wsi Marcin Kawecki 
i administrator folwarku Piotra Dembińskiego – Józef Nowakowski oraz przedstawi-
ciele gromady stryszowskiej na czele z wójtem Maciejem Józefowskim i ławnikami 
Błażejem Bieleckim oraz Szczepanem Putkiem6. Zachowane źródło, uzupełnione ma-
teriałami z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, 
Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
czy Archiwum Parafialnego w Stryszowie, stanowi punkt wyjścia do badań nad hi-
storią lokalną, społeczną i gospodarczą wsi Stryszów, a także szerzej – cyrkułu myśle-
nickiego (później wadowickiego) w dobie przedautonomicznej7. Prawidła dostarczają 
wielu informacji o układzie przestrzennym wsi, jakości gleb, strukturze użytków 
i systemie upraw. W związku z tym w artykule zostanie omówiony nade wszystko ma-
jątek ziemski w Stryszowie w 1786 r.8, począwszy od przypomnienia jego właściciela  

5 D. Nowak, Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukra-
iny we Lwowie, s. 43.

6 Poza nimi byli jeszcze stryszowianie: Kazimierz i Mikołaj Grajni, Wawrzyniec Worytko, Błażej Rusek, Adam 
i Jan Kozikowie. 7 XII 1786 r. w Kalwarii przedstawiciele gromad z Barwałdu (na czele z wójtem Augusty-
nem Żakiem) oraz Zakrzowa (z wójtem Wojciechem Bąkiem oraz dzierżawcą tenuty zakrzowskiej Józefem 
Schindlerem) potwierdzili zgodność ze stanem faktycznym treści opisu dominium Stryszów. My niżej pod-
pisani plenipotenci i przysięgli gromad osiadłemi do pomiaru wybrani mężowie z wsią Stryszowem graniczący, 
wyznajemy niniejszem, iż nam ze strony Cesarsko-Królewskiej Cyrkuł Myślenicki rektyfikującej komisji zamiar 
publikacji i fasyi kontroli do zrozumienia wyraźnie przedłożony został, gdzie my w tej wierze tak fasyją wysiewu 
i zbioru, publicznie nam czytaną, słyszeliśmy. Jako też byliśmy pytani, jeżeli przeciwko temu fasjonowaniu nie 
mamy co naprzeciw wnosić i owszem od tejże rektyfikującej komisji nam grożono było, że gdybyśmy przeciwko 
tej fasyi nic nie zanieśli, tedy potem nasze bądź jakie ot wiek przeciwne wnoszenia, nigdyby żadną miarą przy-
jęte nie były. A że my przeciwko rzetelności fasyi, a mianowicie przeciwko użytkowi zbioru, we wsi Stryszowie 
oznaczonego podług wiadomości sumienia i wykonania przysięgi naszej, w niektórych okolicznościach i katego-
riach, aby był poprawiony pożytek, wreszcie, aby podług podania osądziliśmy i to za sprawiedliwe uznając dla 
lepszej wiary rękami własnemi i znakiem krzyża ś[więte]go podpisujemy, zob. ANKr., Państwo Stryszów 1786,  
s. 74-76. 

7 Por. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Metryka Józefińska, fond 19, opys VIII, 
spr. 218. Warto zaznaczyć, że sporządzone przy okazji powstawania katastru gruntowego dokumenty stały się 
już przedmiotem licznych tekstów dot. historii lokalnej dawnych dominiów, zob. np. W. Mroczka, Samorządo-
wa władza w wioskach należących do raniżowskiego dominium pod koniec XVIII wieku, „Rocznik Kolbuszow-
ski”, 2014, 14, s. 75-89; J. Buszko, Region jasielski w latach 1772-1859, [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasiel-
skiego, red. J. Garbacik, Kraków 1964, s. 345-349; J. Bodaszewski, Wieś Potakówka z lat 1786–1789 w świetle tzw. 
Metryki Józefińskiej. Przyczynek do historii miejscowości, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2020, t. 32, s. 193-
219; D. Nowak, Państwo Żmigród w pierwszych latach zaboru austriackiego, http://jasloiregion.pl/2013/09/
panstwo-zmigrod-w-pierwszych-latach-zaboru-austriackiego/ [dostęp: 20 XII 2021]; Metryka józefińska. 
Zasań. Opracowanie, http://windaki.pl/wp-content/uploads/2017/12/metryka-j%C3%B3zefi%C5%84ska-Za-
sa%C5%84-1786-rok.pdf [dostęp: 20 XII 2021]. Por. W. Tokarz, Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle 
ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków 1909.

8 Wieś Stryszów była stosunkowo duża, dlatego niemożliwe jest podobne ujęcie do tego, które poczynił J. Bo-
daszewski w kontekście małej wsi Potakówki, liczącej zaledwie 44 domy (w jednej stryszowskiej niwie Nade-
dworze znajdowało się 9 więcej domostw niż w całej Potakówce), por. J. Bodaszewski, Wieś Potakówka z lat 
1786–1789 w świetle tzw. Metryki Józefińskiej. Przyczynek do historii miejscowości, s. 193-195, 202. 
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– Piotra Dembińskiego9. Z uwagi na to, że w systemie feudalnym poddani użytkowali 
grunty rustykalne, oddając powinności feudalne na rzecz właściciela wsi, nie sposób 
mówić o własności dominikalnej bez odniesienia do struktury własnościowej i po-
łożenia majątków pańskich w układzie ruralistycznym. W ostatniej części znajduje 
się charakterystyka mierzonych w 1786 r. gruntów dworskich. 

Zapomniany właściciel wsi

Właścicielem mierzonego w 1786 r. majątku ziemskiego w Stryszowie był sta-
rosta wałecki Piotr Dembiński herbu Rawicz (ur. 1737, zm. 1815)10. Odziedziczył 
część wsi Stryszów za sprawą Krystyny z Dembińskich Wilkońskiej, siostry jego ojca 
Franciszka11. Z uwagi, że była zdradzana przez swojego męża Kazimierza, w 1717 r. 
podpisała z nim intercyzę. Kazimierz zabezpieczył dla niej m.in. 100 tysięcy złotych 
polskich na swoich dobrach w Stryszowie12. W 1764 r. sąd grodzki w Oświęcimiu 
dopuścił do spadku po Kazimierzu Wilkońskim i jego synu Józefie13 bratanków Ka-
zimierza – Antoniego i Tomasza (synów Aleksandra Wilkońskiego) oraz Micha-
ła (syna Franciszka Wilkońskiego). Rok wcześniej sama Krystyna cedowała swoje 
dobra na bratanka – wówczas podkomorzego Piotra Dembińskiego14. Przy okazji 
potwierdzenia czynszów odkupnych umocnionych na majątku w Stryszowie dla 

9 Jest to istotne, ponieważ Piotr Dembiński herbu Rawicz nie został w ogóle odnotowany przez historyków 
w dotychczasowych opracowaniach jako właściciel Stryszowa, por. np. F. Lenczowski, O kościołach i parafiach 
w Stryszowie i Zakrzowie, s. 191-233; K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku. Genealogia – dzia-
łalność publiczna – gospodarka, praca doktorska napisana pod kierunkiem J. Pielasa, Kielce 2021, s. 85-86.

10 Por. K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku…, s. 85-86. 
11 Piotr był synem Franciszka i wojewodzianki malborskiej Konstancji z Kczewskich. Dziedzic Stryszowa był 

trzykrotnie żonaty – najpierw z chorążanką bracławską Marianną Dembińską herbu Nieczuja, następnie staro-
ścianką grójecką hrabianką Marianną Załuską herbu Junosza i wojewodzianką kijowską Katarzyną Stępkowską 
herbu Suchekomnaty. Nie doczekał się jednak z nich męskiego potomka, który dożyłby pełnoletniości, zob. 
ibidem, s. 86.  

12 ANKr., Józef Załuski. Papiery dotyczące genealogii i wiadomości o rodzinie Załuskich zbierane przez Józefa Za-
łuskiego, sygn. 29/642/0/1.6/40; Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes 1753-1758, sygn. 29/6/0/1/4, s. 538-
539, 1809-1813; Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes 1763-1765, sygn. 29/6/0/1/5, s. 100-102. Zob. też: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Wodzickich z Kościelnik, Papiery biskupa Micha-
ła Wodzickiego dotyczące spraw majątkowych z Lubomirskimi, Dembińskimi i Przerembskimi z lat 1713-1764, 
sygn. 11605/III, s. 135-140. Por. K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku…, s. 74.

13 Józef Wilkoński również został pominięty przez historyków zajmujących się przeszłością Stryszowa. W związ-
ku z tym nie dostrzeżono, że zachowany na stropie Muzeum Dworu w Stryszowie herb złożony jest pozo-
stałością po Józefie, synu Kazimierza. Znajdują się na nim herby: Odrowąż – Wilkońskich, Rawicz – matki 
Krystyny z Dembińskich, Łabędź – babki ojczystej Katarzyny z Dunin-Głuszyńskich oraz Doliwa – herb babki 
macierzystej Józefa – Zuzanny Teresy z Żydowskich. Józef nie pozostawił po sobie żadnego potomka, por. np. 
ANKr., Acta Castrensia Osviecimensia, 1) Decreta officii (inducta), 2) Acta iudiciorum fisci, 1700-1701, 1744-
1766, sygn. 29/6/0/2/48, s. 1289.

14 ANKr., Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes 1763-1765, sygn. 29/6/0/1/5, s. 417-418, 455-456.
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tutejszego Kościoła w 1776 r. dożywotnią posesorką pozostawała nadal Krystyna, 
zaś właścicielami byli Antoni i Tomasz Wilkońscy, Maciej i Anna ze Sławińskich 
Bobrowscy oraz Piotr Dembiński15. W 1784 r. urząd fiskalny ponaglał już tylko 
Wilkońskich i Dembińskich do uregulowania zaległości wynoszących 10 tysięcy 
złotych polskich. Najpewniej wówczas Wilkońscy odstąpili swoją część w Stryszowie  
Dembińskim16. 

Protokół z 1786 r. potwierdza, że Piotr Dembiński był jedynym właścicielem 
tutejszego majątku ziemskiego17. Z uwagi na to, że Piotr był dziedzicem m.in. Konar, 
Strzeszkowic, Olbrachcic oraz Piskorzowic (z folwarkiem Dembiany), w stryszow-
skim dworze przebywał tylko okazjonalnie18. Ziemiami stryszowskimi oraz dworem 
zarządzali w jego imieniu administratorzy – Jakub Królikowski i wspomniany Józef 
Nowakowski19. Warto nadmienić, że Piotr Dembiński był m.in. posłem z wojewódz-
twa krakowskiego na sejm w latach 1764 i 1776, marszałkiem sejmiku proszowickie-
go w 1773 r., szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, konsyliarzem 
konfederacji targowickiej (1792) i kawalerem Orderu Świętego Stanisława (1786)20. 
Józefowi Kalasantemu Gorczyńskiemu, choć pozostaje to przypuszczeniem.

Majątek ziemski w układzie przestrzennym wsi

Materiały katastralne zawierają opis własności dominikalnej (folwarcznej), grun-
tów użytkowanych przez poddanych (własność rustykalna) i parafii w Stryszowie 
(własność kościelna). Ogółem powierzchnię Stryszowa obliczono w 1786 r. na 1772 
morgi i 1247 sążni kwadratowych, jednak po wprowadzeniu poprawek i ponownym 

15 Od 1780 r. jedynymi dziedzicami byli już Tomasz i Antoni Wilkońscy oraz Piotr Dembiński. Tego i następ-
nego roku Tomasz regulował w Oświęcimiu zaległości wobec Macieja Bobrowskiego, ANKr., Acta Castrensia 
Osviecimensia, Decreta officii (protocollon) 1778-1784, sygn. 29/6/0/2/55, s. 186, 276-277. APS, Fundationes 
parochiae Stryszów. XVIII wiek, sygn. II.1.3, k. 72, 74; K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku…, 
s. 74, 83-84, 317.  

16 W latach 1781-1782 przed sądem w Oświęcimiu Piotr Dembiński i jego brat stryjeczny Jan Nepomucen (zm. 
1784, jedyny syn Jana Dembińskiego), jako sukcesorzy części po zmarłej Krystynie, regulowali z Wilkońskimi 
wszelkie zaległości. Poza latami 1781-1784 Jan Nepomucen Dembiński nie pojawił się już więcej w źródłach 
jako dziedzic części po Krystynie Wilkońskiej, ANKr., Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes (copiae) 
1784, sygn. 29/6/0/1/37, s. 63-64; Acta Castrensia Osviecimensia, Decreta officii (protocollon) 1778-1784, sygn. 
29/6/0/2/55, s. 293, 316-317, 335-336. Por. K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku…, s. 319. 

17 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 1.
18 K. Szpunar, Dembińscy herbu Rawicz w XVIII wieku…, s. 85-86. 
19 APS, Liber Baptisatorum 1766-1780, sygn. II.1.3, s. 53; Liber Mortuorum 1780-1785, sygn. II.1.6, s. 19. 
20 S. Uruski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. 3, oprac. A. Włodarski, Warszawa 1906, s. 138; Series Senatorow 

y Posłow Na Seym Ordynaryiny Warszawski 1776. Roku: Z wyrażeniem Ich Rezydencyi gdzie ktory stoi/zbiorem 
Seb. Kaź. Jabłońskiego, 1776, Biblioteka Uniwersytecka KUL, sygn. rkp 70(2)/487-99; K. Szpunar, Dembińscy 
herbu Rawicz w XVIII wieku…, s. 85-86.
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przeliczeniu wszystkich nieruchomości wielkość ta wzrosła do 2319 mórg i 743 sąż-
ni kwadratowych (ok. 1335,2 ha)21. Własność folwarczna znajdowała się na 1029 
morgach i 59 sążniach kwadratowych, zatem zajmowała ok. 45% powierzchni ujętej 
w protokole. Własność kościelną stanowiły 54 morgi i 403 sążnie kwadratowe (2% 
w skali wsi). Największą powierzchnię miała własność rustykalna – 1236 mórg i 281 
sążnie kwadratowe, co stanowiło blisko 53% całości22. Wieś Stryszów podzielono 
w 1786 r. na cztery niwy – Nadedworze, Kościelniakówkę, Zarzecze (lub Zarzyce) 
i Dolany, ustalając je na podstawie dominującego typu własności, żyzności gleb (co do 
produktu wysiewu i wydatku ziarna) oraz przeznaczenia. Niwy nie były jednakowej 
wielkości. Największą było Zarzecze, zajmujące blisko połowę wsi (ok. 48%). Na-
stępne było Nadedworze, obejmujące ok. 39% Stryszowa. Pomiędzy nimi a dwiema 
pozostałymi niwami występowała już spora różnica, bo Kościelniakówka zajmowała 
zaledwie 7% całości, zaś Dolany – ok. 6% gruntów całej wsi23. Przy tym najwięcej 
najżyźniejszych gleb wskazano w Nadedworzu, bo niwa Zarzecze była w znacznej 
mierze porośnięta lasem.

21 Ta druga wielkość, uzupełniona jeszcze danymi z „konsygnacji” pustek, jest niemal równa obecnej powierzchni 
wsi Stryszów, szacowanej na 1495 hektarów. Pomiaru w 1786 r. dokonywali nieprofesjonalni geometrzy, pod-
legający jedynie władzom cyrkularnym. W pracy bazuję na danych wprowadzonych do prawideł fasjonowania 
po poprawkach, posiłkując się zestawieniem miar i wartości stosowanych w Metryce Józefińskiej, opracowa-
nym przez D. Nowaka, zob. D. Nowak, Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego 
Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie, s. 42; idem, D. Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji,  
s. 246-247.

22 Zaprezentowane wyniki tylko w pewnym stopniu odzwierciedlają wnioski Heleny Madurowicz i Antoniego 
Podrazy, którzy odtworzyli strukturę własności ziemskiej w latach 70. i 80. XVIII w., zauważając, że w dawnych 
księstwach zatorskim i oświęcimskim własność szlachecka wynosiła minimum 70%. W przypadku dominium 
Stryszów bliżej było do wyników, które wspomniani autorzy przedstawili w kontekście powiatu krakowskiego. 
Trzeba jeszcze pamiętać, że H. Madurowicz i A. Podraza nie omówili szerzej procesu przejmowania na własność 
państwa majątków kościelnych i dalej ich sprzedaży. W cyrkule wadowickim (istniejącym od 1819) odsetek 
własności prywatnej stanowił 88-90%, zob. ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 74-75; H. Madurowicz, A. Pod-
raza, Regiony gospodarcze Małopolski zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1958, s. 167-183; por. 
A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrku-
le rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Toruń 2009; T. Kargol, Ł. 
Jewuła, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815,  
s. 52.

23 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 8. Por. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 1, cz. A, red. 
W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Kraków 2012, s. 108-109.
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Tabela 1. Wykaz poszczególnych gruntów ornych, ogrodów, stawów, łąk, pa-
stwisk i lasów w Stryszowie w 1786 r.

Nazwa niwy

grunty orne ogrody stawy łąki pastwiska lasy
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Nadedworze 673 148,5 27 10 5 1532 33 688 116 48,5 59 878
Kościelnia-
kówka 98 973 11 432 0 0 5 546 7 1536 0 0

Zarzecze 486 66 9 555,5 0 0 8 1116 191 1578 486 842

Dolany 55 1374 2 187 3 1324 3 1247 32 1286 0 0

SUMA 1313 961,5 49 1184 9 1256 51 397 349 1248,5 546 120 
Źródło: ANKr., Państwo Stryszów 1786, sygn. 29/121/301; oprac. autora

Wielkość gruntów ornych majątku dworskiego oszacowano łącznie na 376 mórg 
i 910,5 sążnia kwadratowego, co w skali wszystkich w Stryszowie – to jest 1313 mórg 
i 961,5 sążnia kwadratowego – stanowiło ok. 29% całości. Do tego dochodziło jeszcze 
9 mórg 1256 sążni kwadratowych stawów czy 120 mórg 265 sążni kwadratowych 
pańskich łąk, pastwisk i sadów z blisko 451 mórg wszystkich tego typu użytków 
w skali całej wsi. Jedynie lasy pańskie zajmowały blisko 96% wszystkich lasów we 
wsi – 522 morgi i 821 sążni kwadratowych z 546 mórg i 120 sążni kwadratowych. 
Zatem w 1786 r. majątek ziemski obejmował ok. 592 hektarów. 

Tabela 2. Majątek Piotra Dembińskiego w Stryszowie w 1786 r.
Nadedworze Kościelniakówka Zarzecze Dolany Suma
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Grunty orne 265 631,5 0 1440 64 1749 45 290 376 910,5

Sady 8 152 0 0 9 555,5 0 0 17 707,5

Łąki 8 1047 0 0 1 740 3 1247 13 1434

Stawy 5 1532 0 0 0 0 3 1324 9 1256

Pastwiska 28 12 0 0 28 26 32 1286 88 1324

Lasy 59 878 0 0 462 1549 0 0 522 827

SUMA 375 1052,5 0 1440 566 1419,5 85 947

SUMMA 
SUMMARUM

1029 mórg 
59 sążni kwadratowych

Źródło: ANKr., Państwo Stryszów 1786, sygn. 29/121/301; oprac. autora
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Kataster galicyjski. Stryszów w latach 40. XIX w.
Źródło: ANKr., Kataster Galicyjski – mapy, Stryszów in Galizien Wadowizer Kreis, sygn. 9/280/0/24.1/3087

Zaprowadzony podział na niwy zastąpił dotychczasowy na role kmiece. W XVIII-
-wiecznych wykazach mesznego płaconego dla stryszowskiego proboszcza Stryszów 
jako wieś w typie łańcuchówki (łanowo-leśnej) dzielił się na Stryszów Dolny (vel 
Dolany) i Górny, które rozdzielał od siebie obszar dworski. W skład tego ostatniego 
w latach 80. XVIII w. wchodziły m.in. przysiółki Ligoczyzna, Bugaj, Zarąbki i Zalas 
(tzw. Nowe Kopaniny) czy role kmiece – Duszówka, Pilarzówka oraz Judaszówka. 
Zarąbki sięgały do Barwałdu i zakrzowskiej części Bugaja, a Zalas do limesu z Mar-
cówką i Dąbrówką24. Najdalej wysunięte na wschód od dworu znajdowały się tzw. 

24 Sama nazwa „Zarąbki” jest pozostałością po kolonizacji wołoskiej w Stryszowie. Wołosi prowadzili łupieżczy 
tryb życia i często wchodzili ze swoimi stadami na cudze terytoria, wszczynając bójki i napadając na sąsiadów. 
O tym, że Wołosi stali się problemem w księstwie zatorskim, świadczy konstytucja sejmowa z 1620 r. pt. Zaha-
mowanie rozbójników w księstwach oświęcimskim i zatorskim, która ograniczyła swobody Wołosów, nakładając 
na nich specjalne podatki przez starostę. Stwierdzono w niej, że [--] namnożyło się w Księstwach Oświęcimskim 
i Zatorskim zbójców i gwałtowników tak wiele, że nie tylko po drogach, ale we wsiach, miasteczkach i dworach 
szlacheckich, obywatele Księstw tych bezpieczeństwa mieć nie mogą, zob. Volumina Legum, Petersburg 1859, 
t.3, f.383, s. 186, cyt. za: K. Koźbiał, Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 r., Kraków 2000, s. 53; zob. też: 
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Górne Grunty i Pastwiska, sięgające granicy z Zakrzowem. Na południe na granicy 
z Marcówką były pański las – Kamionka, grunta orne i pastwiska „w krzakach”. 
Na zachód znajdowały się zaś stykające się z granicą Dąbrówki i Łękawicy las, role 
i pastwiska. Od północy ziemie dworskie rozciągały się wzdłuż granicy z Łękawicą 
i Barwałdem, a w ich obrębie były role, pastwiska, krzaki i lasy. Obszar dworski sta-
nowił więc centralną część wsi25. Po podziale na niwy własność folwarczna weszła 
w skład każdej z nich, a tym samym przestał obowiązywać staropolski układ z wy-
raźnie zarysowanym centrum.

Charakterystyka gruntów dworskich

Pierwsza niwa – Nadedworze – stykała się od wschodu z gruntami ornymi i pa-
stwiskami należącymi do wsi Zakrzów, od północy z rolami Łękawicy i Barwałdu, 
zaś od zachodu z czwartą niwą, czyli Dolanami. Od południa jej limes wyznaczała 
natomiast rzeka Stryszówka26. Na tak zarysowanym terenie znajdowały się dwór 
oraz 53 domostwa ze stodołami, a do tego szereg niewymienionych budynków go-
spodarskich. Najistotniejsze były jednak parcele, które służyły do obsiewu. W zgo-
dzie z wytycznymi fasjonowania dokonano ich charakterystyki. Jakość ich gleb nie 
prezentowała się jednak najlepiej. Mimo to były najlepszymi terenami uprawnymi 
w całej wsi, położonymi w znacznej mierze na południowym stoku: Grunta w tej 
niwie znajdują się wszelkiego gatunku, które w tym stanie są, iż na nich oziminy bez 
nawozu sadzić nie można dopóki się grunt nie sprawi sterkoryzacją [uprawą gruntów 
z zastosowaniem nawozów] lub przez obrócenie na tłok. Więc uprawiwszy tę ziemię, 
wszelki gatunek ziarna udaje się. [--] Gatunek ziemi względnie jest rędzinami – glinko-
waty, sam przez się gliniasty, krzemyczkowaty, na razie znajduje się ziemia miejscami 
sapowata [bagnista], rzadka i mokra, która wielkiego gnojenia potrzebuje, żadnym 
więc sposobem grunta tej niwy, jako też i całej wsi do jednego pożytku przyjęte być 
nie mogą. Przyczyny tego: jest różna i odmienna własność ziemi, niedostatek nawozu, 
odległość gruntów, przykrość i niedostępność tychże gruntów, położenie rożne; nareszcie 
koszt nienadgradzający się27. 

H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, wyd. 2, Kal-
waria Zebrzydowska 2006, s. 92-115.

25 Zob. APS, Regestry taczma za lata 1774-1795, sygn. VII.2, s. 158; Regestry taczma za lata 1795-1847, sygn. VII.3, 
s. 132.

26 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 8. 
27 Ibidem, s. 11-12.
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Najżyźniejsze role Piotra Dembińskiego znajdowały się na rędzinach i glebach 
„przyczerniawych”, które przez bliskość swego położenia [były] łatwe i sposobne do 
uprawiania. W związku z tym obsiewano je co trzy lata pszenicą, pozostawiając na 
ugór w pozostałe dwa lata. Inne z najurodzajniejszych gleb dworskich zamieniono 
(po odpowiednim nawożeniu) przez dwa lata w warzywniak, trzeciego roku wysie-
wano na nich jęczmień lub pszenicę, zaś czwartego nawożono pod oziminę lub zboża 
jare („jarzyny”), w zależności od jakości ubiegłorocznych zbiorów28. 

Poza tym w obrębie Nadedworza występowały jeszcze pańskie grunty orne 
klasyfikowane jako średniej jakości i liche. Te pierwsze były osadzone na glebach 
gliniastych „grysówkach krzemyczkowatych”, zazwyczaj mokrych i rzadkich, które 
wymagały specjalnych prac (gł. „gnojenia”). Znajdowały się dość daleko od dworu 
i domostw chłopskich. Uprawiać się zwykły dworskie tym sposobem, leżą ugorem przez 
dwa roki, w 3-cim roku obsiewają je żytem, po zbiórce żyta znowu ugorem leżą [--], 
po nawozie w pierwszym roku sieje się żytem, w drugim i trzecim owsem, potem na 
dwa lata w ugór puszcza się29. 

Pozostałe (drugiego i trzeciego podgatunku) pola średniej jakości były jeszcze 
bardziej bagniste, z uwagi na rzadką i iłowatą glinkę jako skałę macierzystą. Tak ni-
sko waloryzowano je także z uwagi na odległość od dworu i domostw, podczas gdy 
wymagały znacznie więcej nawozu. Obornika nie zawsze wystarczało dla poprawie-
nia jakości wszystkich pól, dlatego role te stawały się najczęściej miejscem uprawy 
mało wymagającego owsa lub przeznaczano je na ugór i trawę dla bydła30. Do tego 
dochodziły jeszcze pola liche, które z natury swojej dzikie i płonne, mokre, sapowate, 
rzadkie, nigdy się nie nawożą, a chociażby znawożone były, natenczas zbiór na nawo-
zie nie nagrodziłby pracy i kosztu, a głównie nie przez zaniedbałości, lecz dla własnej 
jego podłości. W związku z tym grunty liche leżały pospolicie lat 4 ugorem i na tym 

28 Porównując najlepsze pola pańskie i rustykalne w obrębie Nadedworza należy zauważyć, że wszystkie role 
należące do chłopów były posadowione na rędzinach „przyczarniawych”, czyli o znacznie większym poziomie 
próchnicy. Uprawiano na nich zboża jare lub oziminę. Chłopi nie chcieli jednak przyznać się w 1786 r., ile 
zebrali z nich plonów, a tym samym wyjawić jakości swoich gleb (nie chcieli wprawdzie przystać przysiężni 
na zaproponowane od plenipotenta przychody ziarna, dając przyczynę, iż lubo te zboża zdają się być w polu 
na pniu piękniejsze). W związku z tym przed pełnomocnikiem Dembińskiego wyznali zaledwie, że ich role 
były tej samej jakości pod względem płodności, co dworskie. Różnica w zbiorach była jednak spowodowana 
stosowanymi nawozami. Co do uprawy tych jest nieco odmienniejsza od Pańskich, ponieważ Dwór mając gruntu 
wiele nie może wystarczyć nawozu corocznie. Gromada zaś, mało gruntów posiadając, nie ugoruje lecz uprawia je 
następującym sposobem: w pierwszym roku znawoziwszy pole sadzi jarzynę, w drugim roku jęczmień, w trzecim 
pszenicę i znowu do pierwszego stanu powraca się, którą uprawę jako jest przyzwoita i stosowna do tego gatunku 
gruntu, zob. ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 17-18. 

29 Dla kontekstu, znajdujące się w obrębie Nadedworza chłopskie pola średniej jakości najpierw nawożono, na-
stępnie w drugim roku obsiewano żytem, zaś w trzecim i czwartym roku owsem. Często wracano do obsiewku 
żytem dopiero w momencie, gdy obserwowano poprawę jakości gruntu, zob. ibidem, s. 18-20.

30 Ibidem, s. 20-23.
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pasie się bydło, a w 5-tym roku owsem się sieje, którego wychodzi na mórg garncy 48. 
Przychód z wysiewem, który w dobrym i urodzajnym roku wydać może korzec 1¼31. 
Dla porównania – z najżyźniejszych pól Nadedworza uzyskiwano od morgi 3 korce 
pszenicy lub 3,5 korca jęczmienia32.

Dochód lokalnemu dworowi przynosiły także stawy pańskie. Te lubo są wodą 
oblane dla wygody i potrzeby piły i młynów, jednakowoż te chociaż spuszczone będą nie 
mogą być zaorane, a te są bagniste i młoczyste, i te jedynie dla wygody utrzymują się, 
a ponieważ pożytek czynią, więc rachują się jak łąki dobre33. Podobnie waloryzowano 
sady pańskie, które przynosiły profity podobne do łąk. Znajdowały się one tuż przy 
dworze i dominowały w nich drzewa owocowe (wedle dwora drzewiną owocową są 
zarosłe). Rozciągały się od strony północno-wschodniej dworu aż po dolinę i następ-
ny wschodni pagórek, zajmując powierzchnię 8 morgów i 152 sążni kwadratowych 
(ok. 4,7 ha)34. Łąki dworskie dzieliły się na pierwszej i drugiej kategorii, różniąc się 
kwaśnością pozyskiwanego z nich siana, warunkowanego poziomem wilgotności 
gruntu. I tak najlepsze łąki dworskie znajdowały się w partii Nadedworza pod nu-
merami 401 i 466, zaś te lichsze (drugiej kategorii), koszone dopiero na jesień, ozna-
czono numerem 331. Do tego dochodziły jeszcze „pastwiska gołe”, czyli pomiędzy 
polami, tudzież wedle rzeki w Nawsiu leżące, które od wody zamulane bywają oraz 
„pastwiska w krzakach” (gł. niskich drzewach brzozowych, grabowych, laskowych 
i sosnowych), gdzie głównie wypasano zwierzęta w okresie największych upałów 
i wskutek braku trawy na innych pastwiskach35. Po północnej stronie Nadedworza 

31 Ibidem, s. 24.
32 Ze średnich pól przychód wynosił od morgi 2,5 korca żyta lub 3 korce owsa, które uzyskiwano z wsianych 

40  garnców żyta lub 48 garnców owsa, zob. ibidem, s. 12, 20. Do zmian zaprowadzonych przez władze austriac-
kie pola pańskie Nadedworza były obciążone zapisanymi na nich powinnościami na rzecz lokalnego Kościoła. 
I tak chociażby z jednego łanu wypłacano dziesięcinę snopową na cele świątyni w Stryszowie. Na innych były 
umocnione legaty pobożne, jak np. zapisany na rzecz kościoła w Zakrzowie legat ks. dra Błażeja Karpińskiego. 
Z uwagi na obszerność tego tematu zaledwie sygnalizuję występujące obciążenia pól pańskich z Nadedworza, 
zob. APS, Fascykuł kopii wszystkich znanych Kolendowiczowi spraw zw. z przeszłością parafii Stryszów, sygn. 
II.2.2.

33 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 26. Nie podano, ile dokładnie stawów posiadał w Stryszowie Piotr Dem-
biński. W 1591 r. dzierżawca majątku dworskiego w Stryszowie Jan Koniecki zarybił pięć tutejszych stawów 
pańskich. Właściciel – Adam Suski nie zwrócił mu za to ani grosza, a zabronił przysługującego mu drewna 
z lasów stryszowskich, którego powinno być tego roku 100 sztuk drzewa jodłowego i 20 szczepu bukowego. 
Nadto, co by za swej dzierżawy tam w tym folwarku [Koniecki] zbudował kosztem swym, to mu miał [Suski] 
pieniędzmi gotowemi zapłacić według regestrów wydatku jego szacunku, z czego również nie wywiązywał się 
właściciel wsi. W 1598 r. bp Krzysztof Kazimirski wspomniał tylko o jednym plebańskim rybniku (łac. piscina), 
który znajdował się u stóp wzgórza kościelnego i był w tym czasie okupowany przez właściciela wsi – Adama 
Suskiego, zob. ANKr., Acta Terrestria Zatoriensia, Decreta 1586-1593, sygn. 29/2/0/4/18, s. 1456-1458; AKMK, 
Acta visitationis [--] a. D. 1598, sygn. AV Cap 17, k. 178v. 

34 Dla porównania, w obrębie zagród i pól chłopskich Nadedworza odnotowano wówczas 53 numery działek, na 
których terenie znajdowały się sady chłopów, zob. ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 27-28. 

35 Ibidem, s. 30. 
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rozciągał się zaś sięgający aż do Barwałdu las jodłowy nazywany Bugajem – geo-
metrycznie odmierzany [powierzchni ok. 34 hektarów], wzrostu i grubości miernej, 
drzewo jego zdatne jest na wszelkie potrzeby i na opał36. Do nieużytków z Nadedworza 
zaliczono będące w jego obrębie drogi, wąwozy, potoczki (którymi woda płynie), 
drogi w lesie, a także bagno.

Kościelniakówkę wyznaczała od wschodu granica pól i pastwisk Zakrzowa, od 
zachodu i południa – limes niwy Zarzecze, którym był potok zwany Rzeczkami (ob. 
bierze od niego nazwę przysiółek Rzyczki). Od północy Kościelniakówkę domykała 
rzeka Stryszówka, środkiem wsi płynąca37. W obszarze tej niwy znajdowało się 28 
domostw, kościół, plebania i zabudowa gospodarcza, pozostająca pod jurysdykcją 
probostwa38. Gatunek ziemi rędzino–glinkowaty przyczerniawy sam przez się gliniasty, 
mizerny i grząski, który wielkiego gnojenia potrzebuje, dlatego różnej ziemi i położe-

36 Ibidem, s. 32. Był to las w dużej mierze zdewastowany, ponieważ drzewo z niego wykradali Wilkońskiej m.in. 
Radeccy z pobliskiej Łękawicy. Dla przykładu, woźny sądu grodzkiego w Oświęcimiu – Stefan Gracjasz naliczył 
w 1761 r. 85 skradzionych Wilkońskiej sosen, zaś trzy lata później, gdy dokonał wizji po kolejnej kradzieży, 
zeznał: W sobotę blisko przeszłą [28 lipca 1764 roku] do dóbr przerzeczonych wsi Stryszowa osobiście zszedłem, 
gdzie będąc najprzód łąkę posieczoną, tudzież w lesie do dóbr pomienionych wsi Stryszowa należącym drzewa 
sosnowego i jodłowego wyciętego pniów sześćdziesiąt i ośm należycie oglądałem i widziałem. Byli przy tym obecni 
oficjaliści Wilkońskiej – Stanisław i Michał Kurowscy, ANKr., Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes 1763-
1765, sygn. 29/6/0/1/5, s. 637-639; Acta Castrensia Osviecimensia, Relationes (copiae) 1761, sygn. 29/6/0/1/23, 
s. 507-508, 517-518.

37 Z uwagi na nieprecyzyjne wskazanie granic uposażenia probostwa w XVII i XVIII w. toczyły się spory o staw 
zwany Księżym Moczadłem oraz towarzyszący mu młyn, znajdujące się u stóp wzgórza kościelnego. Nie 
wiadomo było, czy rzeka leżała w obrębie beneficjum kościelnego, czy też pańskiego. W konsekwencji raz 
staw i młyn zajmował dziedzic wsi, a następnie stryszowski proboszcz. Podczas sporu Michała Wilkońskiego  
z ks. Aleksandrem Piotrowskim w latach 80. XVIII w. odpytywano chłopów o granicę podziału między rolami 
pańskimi a kościelnymi, co argumentowali następująco: Są role pańskie i chłopskie za rzeką, o kościelnych nie 
wiem, nie ma tam Kościół na tej stronie nic, tylko gdzie kościół. Podobnie rzecz miała się z lasem Kamionką 
– położonym na granicy Stryszowa i Marcówki oraz ze znajdującymi się w jego sąsiedztwie polami, zob. Ar-
chiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK), Visitatio archidiaconatus Cracoviensis (Decanatus: 
Skalensis – 1727; Vitoviensis – 1727; Prossoviensis – 1728; Novi Montis – 1728; Scawinensis – 1729; Xsiążnensis 
– 1731; Woynicensis – 1731; Zatoriensis – 1729; Lipnicensis – 1730; Dobczycensis – 1730; Andreoviensis – 1731; 
Żyvecensis – 1732; Oswiecimensis – 1732; Wielicensis – 1741; (…) per R.D. Michaelem de Magna Kunice Kunicki, 
episcopum Arsiacensem, suffraganeum et archidiaconum Cracoviensem annis 1727–1741 per acta, sygn. AV 23, 
s. 635; APS, Fascykuł z dokumentami w sprawie sporów między księdzem Aleksandrem Piotrowskim i Michałem 
Wilkońskim, sygn. II.2.5, k. 29-46v.

38 Zapewne jedną z pierwszych znaczących zmian struktury majątków w Stryszowie była druga fundacja parafii 
w Stryszowie przez Andrzeja Słupskiego w latach 40. XV w. Dziedzic wsi wydzielił wówczas oficjalnie zie-
mie ciągnące się od rzeki Stryszówki aż po granicę z Marcówką, oddając je na własność stryszowskiej parafii. 
W 1708 r. Remigian Suszycki opisał dokładnie układ poszczególnych budynków, zaznaczając, że pola kościelne 
ciągnęły się od potoku Stryszówki aż do wsi Marcówki. Pierwsza ziemia probostwa zaczynała się od łuku rzeki. 
W jej obrębie były położone rybnik i młyn. Powyżej znajdowało się pole, na którym stał budynek szkolny z wła-
snym ogrodem, a obok niego dom wikariusza. Na kolejnej połaci ziemi był kościół i niemal w tej samej linii 
dom plebański, zob. AKMK, Acta visitationis exterioris decanatuum Oswiecimensis, Novi Montis, Zatoriensis 
et Skamnesis ad archidiaconatum Cracoviensem pertinentium per R. D. Christophorum Kazimirski, nominatum 
episcopum Kijoviensem et praepositum Tarnoviensem ex commissione Illustr. Principis D. Georgii, divina miser-
atione S.R.E. Radziwiłł nuncupati, episcopatus Cracoviensis administratoris perpetui, [--] a. D. 1598, sygn. AV 
Cap 17, k. 185v-186; Visitatio ecclesiarum decanatuum Zathoriensis et Oswiecimensis et Zywecensis per R.D. 
Remigium Suszycki, canonicum Cracoviensem, specialiter deputatum anno 1708 et 1709 expedita ex peracta. Ad 
calccem ad positum est, sygn. AV 16, k. 2v.
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nia różnego dla niedostępności grunta tej niwy są do różnych podzielone pożytków. 
Najlepsze pola były jednego roku obsadzane zbożami jarymi, następnego po poło-
wie pszenicą i jęczmieniem. W inne lata zaraz po nawożeniu wysiewano pszenicę, 
drugiego roku jęczmień, trzeciego owies, zaś w czwartym roku cyklu obkładano je 
nawozem i zostawiano na ugór. Zasiane 40 garnców ziaren przynosiło od morgi ok. 
3 korców pszenicy i 3,5 korca jęczmienia, przy czym w obszarze tym dziedzic miał 
zaledwie 1440 sążni kwadratowych najlepszych ziem, podczas gdy proboszcz 8 mórg 
i 942 sążnie kwadratowe, zaś chłopi 25 mórg i 1474 sążnie kwadratowe39. Nieco gorsze 
ziemie były za potokiem Rzyczki, znacznie bardziej grząskie i mokre. Uprawiane były 
tylko wówczas, gdy wystarczało obornika. Najlichsze pola były zaś usytuowane na 
zboczu góry Chełm i z uwagi na trudności związane z dostawą nawozu najrzadziej je 
obsiewano, ewentualnie owsem. W obszarze Kościelniakówki stryszowski dwór nie 
posiadał ani pól średniej, ani najlichszej jakości40. Podobnie było z sadami, łąkami 
i pastwiskami, które należały wyłącznie do gromady Stryszów i lokalnego probosz-
cza41. Do nieużytków Kościelniakówki poza drogami zaliczono występujące w jej 
granicach urwiska i wąwozy. 

Spora część pól położonych w obszarze Kościelniakówki była własnością stry-
szowskiego proboszcza jako beneficjum kościelne42. Dokładny opis ziem lokalnego 
Kościoła pozostawił w latach 80. XVIII w. proboszcz ks. Franciszek Stanisław Kostka 
Kolendowicz, profesor filozofii Uniwersytetu Krakowskiego43. Duchowny odnotował, 
że pola kościelne ciągną się od rzeki Stryszówki aż do Kamionki i do drogi na Chełmie 

39 Piotr Dembiński posiadał w tej niwie zaledwie 1440 sążni gruntów ornych, ponieważ dwa najbliżej przylegające 
do majątków kościelnych półrolki ofiarowali przy fundacji Arcybractwa Matki Boskiej Pocieszenia Aleksander 
i Katarzyna z Duninów Miczowscy. Fundatorzy zapisali wiecznymi czasy ks. Aleksandrowi Piotrowskiemu 
i jego następcom proboszczom stryszowskim Zawiłówkę. Odtąd została przeznaczona dla kantora i nazwano 
ją Kantorówką. Półrolek Naciastowski/Naciastkowski od zachodu słońca od beneficjum plebańskiego [przylega-
jący] został zaś przewidziany na fundację organisty i przemianowany w Organistówkę. Obydwa półrolki były 
umiejscowione wzdłuż drogi, która prowadziła ad viam Kamionka [na Chełm], zob. ANKr., Państwo Stryszów 
1786, s. 37-39; Acta Castrensia Cracoviensia, Relationes 1694, sygn. 29/5/0/2/778, s. 936-937, 1273-1279; APS, 
Documenta, sygn. III.1.4, k. 20; por. APS, Fascykuł kopii wszystkich znanych Kolendowiczowi spraw zw. z prze-
szłością parafii Stryszów, sygn. II.2.2, s. 47-51, 106-117; Liber documentorum copiatorum Ecclesiae Stryszovien-
sis, sygn. II.2.3, s. 23-25.

40 Lecz tylko czasem przez pilną staranność rolników, gdy nawozu wystarczyć mogą, uprawiają ją tym sposobem. 
W pierwszym roku po nawozie obsiewają ją żytem, w drugim owsem, tudzież w 4-tym owsem, a dopiero na 5-ty 
rok podług możności dobrze nawożą lub na paszę dla bydła. Otrzymywano z nich od 1 morgi ok. 3 korce owsa 
i 2,5 korca pszenicy, zob. ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 38-41. 

41 Z „pastwisk w krzakach” z Kościelniakówki pozyskiwano najlepszy materiał do wykonywania płotów, zob. 
ibidem, s. 44.

42 ANKr., Acta Castrensia Cracoviensia, Relationes 1694, sygn. 29/5/0/2/778, s. 936-937, 1273-1279; por. APS, 
Documenta, sygn. III.1.4, k. 20. 

43 Zob. J. Szczepaniak, Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku: studium prozopograficzne, Kraków 
2010, s. 613.
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stryszowskim. Przy tym zaznaczył, że Kościół w obrębie tego beneficjum miał dwie 
posażne role oraz dwa półrolki – Organistówkę i Kantorówkę. W Naciastkówce we 
środku na jedne stajanie zaroślina krzakami nad zagrodą Zawiły Mateusza blisko 
lasku plebańskiego. W Zawiłówce zaroślina krzakami na 5 stajan, to jest od Rzeczek 
aż do końca lasku plebańskiego. W średniej roli na Chełmie jest na stajanie gruntu 
wycięte drzewo, ale krzaki i pniaki niewykopane44. Pola plebańskie były już wówczas 
w znacznej mierze wykarczowane, a las rozciągał się od przysiółku Rzyczki po sam 
Chełm. Prawdopodobnie większość pól należących do Kościoła służyła za miejsce 
uprawy żyta, jęczmienia i lnu lub jako łąki, z których pozyskiwano siano dla bydła. 
Wiadomo jedynie, że czasami na zielonych połaciach pól plebańskich wypasano by-
dło należące do parafii, a od 1767 roku znacznie częściej pasiono je na Ligoczyźnie na 
łąkach dworskich45. Warto nadmienić jeszcze, że w rękach księdza były cztery stawy, 
których w protokole z 1786 r. nie wymieniono z uwagi na stopień ich zamulenia. Te 
znajdujące się bliżej lasu plebańskiego zwano również Rzeczkami. Dokonując spisu 
beneficjów stryszowskiej parafii, proboszcz Franciszek Kolendowicz zaznaczył, że 
były za jego probostwa cztery sadzawki kościelne w Stryszowie: dwie małe, trzecia 
większa zaniedbana, której grobli znaczna część wyrwana nad rzeką. Czwarta mała, 
w której grobla niedługa część, ale głęboka wyrwana46.

Trzecia niwa – Zarzecze – obejmowała przysiółki Ligoczyznę i Zalas, a tak-
że role kmiece, m.in. Duszówkę, Pilarzówkę, Judaszówkę, Sztuki i Wajdówkę (vel 
Wojdówkę), znajdujące się po przeciwległej stronie stryszowskiego dworu, za rzeką 
Stryszówką. Jej terytorium wyznaczała od wschodu granica z niwą Kościelniakówką 
oraz z wsią Zakrzowem, od południa graniczyła z Marcówką, zaś od zachodu z Dą-
brówką. Był to w znacznej mierze majątek, który w XVII w. kontrolowali Lgoccy, 
a który trafił następnie w ręce Aleksandra Miczowskiego i Wilkońskich47. W jego 
obrębie znajdował się niegdyś drugi dwór w Stryszowie, rozebrany w pierwszej po-

44 APS, Opisanie parafii w Stryszowie ks. F. Kolendowicza, sygn. II.4.4, s. 37.
45 W 1767 r. przed bp. Franciszkiem Potkańskim toczyła się sprawa między ks. Józefem Dembińskim herbu Nie-

czuja a Krystyną Wilkońską w związku z zamienianiem przez posesorkę Stryszowa nieużytków ziemskich na 
pastwiska, do których prawo dostępu (jako ekwiwalent mesznego) rościł sobie proboszcz. Sąd przychylił się do 
tej prośby i nakazano administratorowi Wilkońskiej – Franciszkowi Kurowskiemu zezwolić księdzu wypasać 
tam bydło, APS, Opisanie parafii w Stryszowie ks. F. Kolendowicza, s. 36-39; Fascykuł kopii wszystkich znanych 
Kolendowiczowi spraw zw. z przeszłością parafii Stryszów, s. 147-150.

46 APS, Varia I. Sprawy finansowo-gospodarcze (1773–1945), sygn. III.1.7, k. 9, 55; por. APS, Opisanie parafii 
w Stryszowie ks. F. Kolendowicza, s. 36-39.

47 Marianna z Lgockich Niesułowska, córka Jana Lgockiego ze Stryszowa i żona Jana Niesułowskiego, by spłacić 
zaległości swej matki Jadwigi, 15 IV 1676 r. przed sądem grodzkim w Krakowie odstąpiła Lgoczyznę Aleksan-
drowi Miczowskiemu, ANKr., Acta Castrensia Cracoviensia, Inscriptiones (inducta) 1676, sygn. 29/5/0/1/305, 
s. 139-165.
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łowie XVIII w.48 W 1786 r. w obrębie niwy Zarzecze stało 28 domostw. Co do ról, 
to również dominowała rędzina o glinie jako skale macierzystej, niemal w całości 
iłowata i krzemyczkowata, a ponadto ziemia kamienista wedle granicy marcowskiej 
na górze między krzakami. Konstatowano więc, że żadnym prawem w jednym pożytku 
umieszczone być nie mogą, do czego największą jest przyczyną niedostatek nawozu, 
różność gatunków ziemi i podłość natury, ale przede wszystkim odległość od domostw 
i dworu49. W pierwszym roku ziemie Zarzecza nawożono i obsadzano „jarzynami”, 
a po części oziminą, drugiego roku pszenicą lub jęczmieniem i na trzeci rok znowu 
nawożono. Dopiero tak przygotowane pola przynosiły 3 korce pszenicy i 3,5 korca 
jęczmienia zbiorów od jednej morgi50. Dziedzic wsi zbierał jednak plony z najlich-
szych pól, które były w jego posiadaniu, to jest średnio 1,5 korca owsa od morgi na 
rok, ponieważ były to głównie role na zboczach lokalnych pagórków i góry Chełm51. 
Jedyny dochód Dembińskiemu generowały na Zarzeczu sady52, morga i 740 sąż-
ni kwadratowych łąki pierwszego gatunku oraz ponad 28 mórg pastwisk, głównie 
„w krzakach”53. Ponadto w obrębie tej niwy znajdowały się lasy – plebański (6 mórg 
586 sążni kwadratowych), chłopski (17 mórg 307 sążni kwadratowych) i pański (462 
mórg 1549 sążni kwadratowych). Ten ostatni można było rozróżnić na zasadzie wy-
stępujących w nim drzew, głównie buków i jodeł54. 

48 APS, Fascykuł różnych dokumentów dot. taczma, sygn. II.2.4, k. 3-12.
49 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 48-49. 
50 Pola Zarzecza były ogółem nieurodzajne. Już w latach 80. XVII w. mieszkający tam chłopi zeznali, że sieją tam 

folwark ligocki pszenicą, żytem, owsem, i jak się trafi, widzę, że się tam pszenica urodzi i żyto kiedy sprawi. Nie 
można było jednak mówić w żadnej mierze o urodzaju, dlatego by zminimalizować straty, obsiewano Ligoczy-
znę głównie jarzyną – najlepszy kmieć żyta nie wysieje nad pięć wiertelów, jarzyny zaś nad piętnaście wierteli, 
drugi zaś ledwie korzec wysieje żyta, zob. APS, Fascykuł różnych dokumentów dot. taczma, sygn. II.2.4, k. 16v-17.

51 ANKr., Państwo Stryszów 1786, s. 48-55.
52 Położeniem swoim leżące w małym przygórzu, wedle domów i pod domami, w ziemi gliniastej, krzemyczkowatej, 

drzewiną owocową zarosłe, zob. ibidem, s. 54-55. 
53 Pastwiska tzw. gołe Zarzecza były zlokalizowane wzdłuż rzeki Stryszówki (stanowiąc niejako barierę ochron-

ną dla domostw na wypadek powodzi) lub pomiędzy granicami niw. „Pastwiska w krzakach” znajdowały się 
również przy Stryszówce, jednak częściej na zboczach okolicznych pagórków i pomiędzy gruntami ornymi 
oraz przy potoczkach. Dlatego w obrębie tej jednej niwy występowały tylko łąki pierwszego gatunku, ponieważ 
znajdowały się pomiędzy gruntami nawożonemi, inne przed domami wedle ogrodów [--], poprawiają się przez 
spływy z nawożonych gruntów lub od domów, nie podlegają żadnej szkodzie i stąd są za lepsze uznane”, zob. 
ibidem, s. 56-59.

54 Mowa o lesie Kamionce na Chełmie. Jest w tej niwie las pański jodłowy i bukowy geometrycznie odmierzony na 
górze od granicy marcowskiej i budzowskiej leżący, w górzystym położeniu jest dostępny. Drzewo jego zdatne jest 
na wszelkie potrzeby [--]. Ten ograniczają na wschód słońca całym bokiem z granicą zakrzowską, tudzież z lasem. 
Na południe z Lasem Marcowskim, tudzież z gruntami poddanych stryszowskich. Na zachód z granicą lasu dą-
browskiego i gruntem stryszowskim. Na północ całym bokiem stykają się z gruntami ornymi poddanych stryszow-
skich”. Las plebański opisano jako mierny, jednak umożliwiający pozyskanie materiału na budynki i krokwie, 
dyle i łaty. Drewno z lasów chłopskich nadawało się jedynie na konstrukcje dachowe i drobne budynki, zob. 
ibidem, s. 61-61. 
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Najmniejszą niwą były Dolany, które 
graniczyły z Nadedworzem, Dąbrówką 
i Łękawicą, zaś od południa rozdzielała 
je od niwy Zarzecze rzeka Stryszówka. 
W jej obrębie było zaledwie 6 domostw. 
Dominowała słabej jakości podmo-
kła i iłowata rędzina, która wymagała 
ogromnej ilości nawozu, stąd najlep-
szych ziem było ok. 11 mórg, które po-
zostawały w rękach chłopskich. Dziedzic 
posiadał zaledwie pola średniej i lichej 
jakości, ale także stawy, ok. 4 mórg łąk 
obu kategorii i blisko 33 morgi pastwisk 
„w krzakach”55. 

Sporządzony wedle wytycznych 
protokół był próbą uporządkowania 
przestrzeni wiejskiej, w ramach której 
pojawiły się cztery nowe nazwy, które nie 
przyjęły się pośród lokalnych mieszkań-
ców. Zdaje się, że staropolska nomenkla-
tura była niejako uświęcona tradycją, bo 
niektóre nazwy własne ról czy części wsi 
przetrwały do dziś jako przysiółki stryszowskie. Dla przykładu – wraz z wyłącze-
niem dwóch półrolków z majątku ziemskiego na rzecz Arcybractwa Matki Boskiej 
Pocieszenia powstały w latach 80. XVII w. dwie nowe nazwy. Tak Organistówka, jak 
i Kantorówka nie przyjęły się w języku mieszkańców, mimo iż pojawiły się 100 lat 
przed tzw. prawidłami fasjonowania i podziałem na niwy. Nadal posługiwano się 
nazwami Zawiłówki i Naciastkówki56. Biorąc pod uwagę przekształcenia przestrzeni 
wiejskiej i wymieranie (wraz z najstarszymi mieszkańcami Stryszowa) staropolskich 
nazw własnych, refleksja ta staje się istotna, tym bardziej że układy ruralistyczne 
i nazwy własne przestrzeni wiejskiej stanowią ważny element zasobów lokalnych 
i wyróżnik krajobrazu57.

55 Ibidem, s. 62-73. 
56 W przytoczonym powyżej cytacie nawet ks. Kolendowicz używał dawnych nazw półrolków, zob. przyp. 45. 
57 Por. np. M. Kornecki, Małomiasteczkowy drewniany dom z facjatką na Podbeskidziu, „Teki Krakowskie”, 1998, 

t. VII, s. 83-94; T. Figlus, Wybrane aspekty teoretyczne identyfikacji i waloryzacji układów ruralistycznych w Pol-
sce, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2018, t. 49, s. 75-92.

Widok z ganku dworu w stronę południową 
(dawne Zarzecze),  

fot. T. Chrzanowski, 1961
Źródło: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie
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Podsumowanie

Na podstawie dokumentu z 1786 r. można przekonać się o procentowym udziale 
w układzie wsi własności folwarcznej, kościelnej i chłopskiej. Najwięcej było dóbr 
gromadzkich, najmniej zaś plebańskich. Co jednak interesujące, z opisu wyłaniają 
się układ przestrzenny Stryszowa i system uprawy na ziemi stryszowskiej, który był 
przejawem dostosowania się do dominujących w regionie rędzin i stopnia ich wilgot-
ności. Zachowany w protokole sposób uprawy i zmianowania wprowadzali Wilkoń-
scy od lat 80. XVII w. Michał i następnie jego synowie, Kazimierz oraz Aleksander 
Wilkońscy, zastosowali m.in. dostosowany do jakości gleb płodozmian i parcelowali 
role kmiece. Od początku XVIII w. dotychczasowi zagrodnicy stawali się rolnikami 
posiadającymi pół- lub ćwierćłanową rolę. Przy okazji poboru mesznego za 1743 r. 
odnotowano, że zagrodnicy na Bugaju na dworskim gruncie – Zawiłka, Studnicki 
i Gębala – zostali tego roku półrolnikami, ponieważ wtedy dziedzic kazał odmierzyć 
im półrolki i oddać w użytkowanie58. Podobnych przykładów jest znacznie więcej. 
Zatem w protokole z 1786 r. zostały utrwalone innowacje zaprowadzone w Stryszo-
wie od ostatnich dekad XVII w. przez Wilkońskich. Jednocześnie warto nadmienić, 
że dotychczasową formę uprawy roli unowocześnił Józef Kalasanty Gorczyński (zm. 
1828), a następnie jego syn Julian (zm. 1874), a szczególnie ich posesorzy, którzy 
rozbudowali folwarki dworskie. Następnie Franciszek Łubieński (zm. 1915) zamienił 
majątek dworski w miejsce nowoczesnego gospodarstwa i hodowli – studiował dzieła 
rolnicze, gospodarował postępowo i zbierał liczne doświadczenia dla Uniwersytetu 
[Jagiellońskiego]59. Stan z lat 80. XVIII w. jest więc świadectwem staropolskiej formy 
uprawy pól stryszowskich przed ich zmianą w nowe wielohektarowe gospodarstwo 
rolne, w obrębie którego szczególnie korzystnie wzrastały ziemniaki, zaprowadzone 
we wsi w latach 50. XIX w., czy buraki cukrowe – w pierwszych dekadach XX w.60 

Jednocześnie warto zaznaczyć, że protokół z 1786 r. pozwala uchwycić skalę 
późniejszych uszczupleń majątku ziemskiego61. Dla przykładu, Rozalia z Gorczyń-

58 APS, Varia II, sygn. III.1.8, k. 9.
59 Wspomnienia pośmiertne, „Czas”, 4 XI 1915 r., R. 68, nr 574, s. 3.
60 Przy okazji sporów o powołanie ekspozytury w Zakrzowie zaznaczono, że w latach 40. i 50. XIX w. wyjątko-

wo popularna za sprawą Juliana Gorczyńskiego była uprawa ziemniaków, której sprzeciwiał się stryszowski 
proboszcz, ponieważ ziemniaki nie były uwzględniane przy wypłacaniu dziesięciny na rzecz parafii, zob. APS, 
Sprawy zakrzowskie II. Zbiór dokumentów dot. sprawy oddzielenia Zakrzowa, Stronia i Leśnicy od parafii Stry-
szów (1850-1860), sygn. III.2.2, k. 17.

61 Por. ANKr., Stryszów. Steuerbezirk Wadowice, sygn. 29/280/0/-/Kat gal II op 22; Stryszów. Protokół parcelowy, 
29/280/0/-/Kat gal II ark pos gr 416. Dość wspomnieć, że w 1890 r. w Słowniku geograficznym Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich odnotowano w ramach „posiadłości większej” 346 ról, 21 łąk i ogrodów, 61 
pastwisk (ogółem 448 mórg roli). Własność „mniejsza” liczyła 1171 ról, 64 łąki, 196 pastwisk, 182 morgi lasu, 
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skich Łubieńska (zm. 1917) zezwoliła władzom budowy kolei żelaznej na przecięcie 
torowiskiem swoich ziem Podedworza (część Nadedworza) i Dolan, oddając do tego 
spory plac pod budowę dworca kolejowego. Ponadto w latach 90. XIX w. Łubieńscy 
odstąpili dużą parcelę pod dworem i stacją na cel budowy szkoły w Stryszowie62. 
W latach 20. XX w. większość pól majątku ziemskiego trafiła na zasadzie sprzedaży 
w ręce stryszowskich chłopów, zaś po II wojnie światowej niektórzy otrzymali pozo-
stałe dobra w ramach zaprowadzanych przez władzę ludową reform63. Tym samym 
zatarł się zupełnie obraz majątku ziemskiego w Stryszowie, który jest jednak możliwy 
do zrekonstruowania za pomocą m.in. materiałów katastralnych z lat 80. XVIII w. 
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Summary
The estate in Stryszów in 1786

The estate in Stryszów covered the central part of the village, stretching from the 
border with Marcówka to the borderline with Barwałd. Due to changes in the 20th 
century, especially the parcelling after World War II, its appearance and the sense of 
the private village of Stryszów were completely blurred. In 1786, this locality belonged 
to Piotr Dembiński. Unfortunately, both his person and the layout and characteristics 
of the estate are known only from single sources. Therefore, the author undertook 
an analysis of the description of the estates of the Stryszów dominion from 1786, 
noting in it not only the potential for the reconstruction of the rural layout, but also 
the cultivation culture just before the agrarian changes introduced by Julian Gor-
czyński and Franciszek Łubieński. The article has become a form of recording some 
Old Polish names of their roles or fields in Stryszów, which have partially survived 
and now function as Stryszów hamlets.

Key words: Piotr Dembiński, Stryszów, rural layout
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Przemysław M. Płonka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jawornica czy Jafornycia? 
O alternatywnym pochodzeniu 
nazwy oronimu z Beskidu 
Małego

Bachman zbliżył się do Góry-Cmentarnicy i od razu spo-
strzegł ścieżkę-złotobrzeżkę, która w zmierzchu wieczornym 
tliła się złociście dziwnym gromnicznym światłem. 

Bolesław Leśmian, 
Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze 

Wstęp

Myślą przewodnią niniejszego artykułu jest próba rzucenia nowego światła na 
etymologię niektórych oronimów ziemi wadowickiej, których intuicyjnie określane 
pochodzenie niekoniecznie musi się pokrywać z prawdą historyczną i językową. Nie 
będzie to jednak opracowanie ściśle historyczne, w niewielkim tylko stopniu opierać 
się będzie na analizie źródeł. Pracę taką należy pozostawić par excellance etymolo-
gom czy lingwistom. Będzie to spojrzenie nieco z boku na etymologię oronimów 
i toponimów Beskidu Małego w szerszym kontekście, oparte przede wszystkim na 
materiałach porównawczych i na tym, co etymolodzy i badacze gwar i kultur góra-
li karpackich napisali na temat innych nazw. Przede wszystkim w ciągu ostatnich 
10 lat przybyło materiałów źródłowych dostępnych w internecie, baz danych, map, 
indeksów nazw w różnych językach, przez co łatwiejsze jest ogarnięcie dużej różno-
rodności materiałów i zestawienie interdyscyplinarnych danych.  

Praca ta wskazuje jednocześnie na konkretne problemy i pytania, na które od-
powiedź jest niezbędnym etapem w ustalaniu rzeczywistych dziejów lokalnych nazw. 
Przyjęcie tradycyjnej, intuicyjnej wersji historii nazw pociąga bowiem za sobą auto-
matycznie pojawienie się trudnych i kłopotliwych pytań dotyczących historii innych 
toponimów i historii w ogóle.
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Nazwa Jawornica – hipotezy i pytania

Chodzi konkretnie o pochodzenie nazwy szczytu Jawornica (830 m n.p.m.)1 
górującego nad Targanicami2, wsią położoną na samym południowo zachodnim 
skraju powiatu wadowickiego i zarazem województwa małopolskiego. Zob. fot. 1. 
Jest to północno-zachodnie odgałęzienie głównego pasma Beskidu Małego, łączące 
się z Madohorą i Potrójną.

Dostępne źródła3 sugerują pochodzenie tej nazwy od nazwy rodzajowej drzewa 
jawor (Acer pseudoplatanus L.). Zob. fot. 2. W ujęciu tym Jawornica jest nazwą lokal-
ną, związaną z przeważającym na danym terenie gatunkiem drzewa lub rodzajem 
lasu, podobnie jak Dąbrowa, Bukowina, Smrekowiec, Sosnowiec Brzezina, Olszyny, 
Wierzbica, Cisiec, Jałowiec, czy właśnie Jaworzyna. Niestety, w żadnym z cytowań 
nie podano faktycznych, historycznych źródeł interpretacji etymologii nazwy tego 
wzniesienia. Alternatywna, proponowana w tym miejscu etymologia sugerowałaby, 
że jest to wołochizm, nazwa wołoska pochodząca od wyrazu jafar lub jafer oznacza-
jący borowinę, tj. zielone krzaki borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.). Zob. fot. 3.

Drzewo jawor dostarcza cennego surowca do produkcji m.in. mebli, jest też ma-
teriałem budowlanym. Stanowi częstą i obfitą domieszkę grądów i innych zbiorowisk 
roślinnych o charakterze lasów liściastych. Jest gatunkiem popularnym i cenionym, 
dlatego w polskiej toponimii nazwy pochodzące od tego drzewa są częste i zróż-

1 Autor trafił na ślad potencjalnej, alternatywnej etymologii tego oronimu, lustrując zasoby internetowe woło-
skiej spuścizny obecnej w języku polskim.

2 http://parafiatarganice.pl/parafia/historia-targanic/ [dostęp: 11 VI 2022].
3 R. Truś, Beskid Mały. Przewodnik, Pruszków 2020, s. 161.

Fot. 1. Jawornica (830 m n.p.m.). Szczyt zaznaczono strzałką. Widok z Andrychowa (ul. Głowackiego – 
Górnica) od strony północno-zachodniej – najbardziej stromego stoku. Fot. Miłosz Płonka
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nicowane. I tak np. Wikipedia4 notuje 21 polskich szczytów o nazwie Jaworzyna, 
obok miejscowości, hal i polan, a nawet potoków o tej nazwie. Tymczasem źródło to 
podaje5 tylko jeden szczyt o nazwie Jawornica (w Beskidzie Andrychowskim), obok 
3 nazw miejscowości, z czego 1 w Bułgarii. Znamienne jest zatem niezwykłe zróżni-
cowanie form związanych z jaworem, ale też skąpość występowania nazwy Jawornica. 

Wśród polskich toponimów występują zatem Jaworzyny i inne pochodne nazwy 
jawor, np. Jaworzno, Jawor, Jawornik itd., w sumie 1306. Istnieje nawet szczyt Jaworzy-
ca (738 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim7 i przełęcz Jaworzyce” (579 m n.p.m.) w Be-
skidzie Wyspowym8. Tymczasem obok góry w Beskidzie Małym w tych samych źró-
dłach znaleziono tylko dwa przykłady toponimu o formie Jawornica9: wieś granicząca 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaworzyna#Szczyty [dostęp: 11 VI 2022].
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jawornica [dostęp: 11 VI 2022].
6 Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. (poz. 

2360), http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_miejscowosci_2019.pdf [dostęp: 8 VI 2022],  
s. 689-692.

7 https://www.beskidsadecki.eu/index.php?id=szczyty_sadecki&sk=Jaworzyca [dostęp: 21 V 2022].
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Jaworzyce [dostęp: 21 V 2022].
9 Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. 

(poz. 2360), s. 690.

Fot. 2. Jawor (Acer pseudoplatanus L.) – A – pokrój ogólny, B – pień, C – gałązka z liśćmi i owocostanem. 
Fot. dr Sebastian Pintscher (MCB, UJ, Kraków)
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z Lublińcem oraz miejscowość 
w woj. dolnośląskim (gmina Le-
win Kłodzki). Obie nazwy funk-
cjonują w obecnej formie od lat 
40. ubiegłego wieku, jako stwo-
rzone najprawdopodobniej na 
bazie nazw niemieckich; w Jawor-
nicy kłodzkiej ostatnią niemiecką 
nazwą była nazwa Jauernig, a lu-
blinieckiej – Jawornitz10. Ponieważ 
nazwa jaworu w j. niemieckim nie 
zawiera elementów słowiańskich, 
lecz brzmi: der Berg-Ahorn (inne 

warianty nazwy: der Bergahorn, der Ahorn), należy przypuszczać, że cytowane topo-
nimy to slawizmy11, które w zniemczonej formie przeszły do j. polskiego po przejęciu 
Ziem Odzyskanych i zasiedleniu ich ludnością polską. Na stronie internetowej parafii 
w Lewinie Kłodzkim pw. św. Michała Archanioła znajdujemy szerszy opis dziejów 
i zmian tej nazwy (od końca XIII w.), zaświadczający o słowiańskich jej korzeniach12. 
Nie jest to zatem „rykoszet językowy”, czyli wtórnie zeslawizowana nazwa pochodzą-
ca od zgermanizowanej formy jakiegoś innego toponimu słowiańskiego, lecz wciąż 
ta sama, przekształcana przez stulecia forma z przyrostkiem -ica. 

Istnieje wprawdzie w Polsce druga Jawornica – góra13, na cytowanej stronie moż-
na jednak przeczytać: Jawor (dawniej niem. Urnitzberg, po 1945 r. również Jawornica) 
– góra ze szczytem na wysokości 830 m n.p.m. znajdująca się w Masywie Śnieżnika 
w Sudetach, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego ponad Międzygórzem14. 
Jest to zatem nazwa powstała bardzo niedawno i to jako synonim istniejącej nazwy 
Jawor. Ciekawe, że Jawornica w Beskidzie Małym i Jawor w masywie Śnieżnika mają 
tę samą wysokość – 830 m n.p.m. Nie wiadomo natomiast, jaka jest przyczyna me-
tamorfozy tej nazwy. Pochodzenie wołoskie należy wykluczyć z racji niedawnego 
powstania. Jednak zaprzyjaźniony Niemiec nie potrafi podać jednoznacznie po-
chodzenia i znaczenia nazwy der Urnitzberg, choć końcówka: -nitz może świadczyć 

10 http://urlm.de/www.verwaltungsgeschichte.de [dostęp: 30 XI 2022].
11 https://parafialewin.pl/jawornica/ [dostęp: 11 VI 2022].
12 Ibidem.
13 http://www.jawornica.pl/jawornica/ [dostęp: 21 V 2022].
14 Ibidem.

Fot. 3. Gałązka borówki czarnej (Vaccinium myrthillus L.). 
W środku widoczna jagoda, ale to od zielonych pędów 

wzięła nazwę Jawornica (woł. jafer). 
Fot. dr Sebastian Pintscher (MCB, UJ, Kraków)
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o słowiańskim pochodzeniu formy niemieckiej (por. Katowitz, Gliwitz, Bulowitz, 
Bielitz itd.)15. Należałoby również wziąć pod uwagę, że Urnitzberg może być także 
zniekształconą i stranskrybowaną fonetycznie Jawornicą. 

Co więcej, nazwa miasta Jaworzno (Jaworno) może być patronimem pocho-
dzącym od imienia męskiego Jawor popularnego w XII w. w Polsce16. Świadczy to 
o jeszcze większej popularności tej nazwy w poprzednich wiekach i jeszcze większej 
zagadkowości ograniczenia formy Jawornica.

Jaworzyny w polskich górach 

Pytanie zatem brzmi: dlaczego nazwa szczytu Jawornica w Beskidzie Małym ma 
tak unikalną postać, skoro istnieje tak wiele form nazw pochodzących od jawora, 
nawet jeśliby przyjąć, że to od obfitości jaworów porastających ten szczyt17? W istocie 
w Beskidzie Małym jawor jest bardzo popularnym drzewem18, a w okolicy Targanic 
istniały skupiska starych, okazałych jaworów, ale prawdopodobnie raczej od strony 
przełęczy Targanicki Beskid, i być może to one dały nazwę Jaworzynie w paśmie 
Cisowej Grapy. I drugie pytanie: dlaczego forma nazwy przypomina nazwę miejsco-
wości, a nie górskiego szczytu? W samym Beskidzie Małym wznoszą się co najmniej 
trzy Jaworzyny19 – jedna od roku 198120 nosi nazwę Gronia Jana Pawła II (890 m 
n.p.m.)21, 22, druga (662 m n.p.m.)23 w paśmie Łamanej Skały (929 m n.p.m.)24, a trze-
cia (864 m n.p.m.)25 znajduje się w paśmie Wielkiego Cisownika” (806 m n.p.m.)26, 
zwanego też Pasmem Cisowych Grap, i jest skądinąd jego najwyższym szczytem. Ale 
nawet jeśli rzeczywiście Jawornica zawdzięcza swą nazwę jaworom, nadal nie tłuma-
czy to, dlaczego nazwa tego szczytu jest tak unikalna, gdy w sąsiedztwie wznoszą się 
szczyty o typowych nazwach pochodzących od tego drzewa. 

15 Gregor Becker, filozof i językoznawca, UJ w Krakowie – informacja ustna.
16 Kartki z dziejów Jaworzna. Część II. Nazwy miejscowe Jaworzna, red. Cz. Kempiński, Jaworzno 1985, s. 15.
17 http://www.beskidmaly.pl/jawornica [dostęp: 11 VI 2022].
18 J. Truś, Beskid Mały…. s .23.
19 http://www.beskid-maly.pl/szczyty/ [dostęp: 11 VI 2022]. 
20 http://www.beskidmaly.pl/gron-jana-pawla-ii [dostęp: 11 VI 2022]. 
21 Zob. dalej – historia nazwy Leskowiec.
22 http://www.beskid-maly.pl/szczyty/gron-jana-pawla2/ [dostęp: 11 VI 2022].
23 http://www.beskid-maly.pl/szczyty/jaworzyna2/ [dostęp: 11 VI 2022]. 
24 http://www.beskid-maly.pl/szczyty/lamana-skala/ [dostęp: 11 VI 2022].
25 http://www.beskid-maly.pl/szczyty/jaworzyna/ [dostęp: 11 VI 2022]. 
26 http://www.planetagor.pl/places/application/PlaceView.php?ID=5101 [dostęp: 11 VI 2022].
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Pytania o Jawornice

Powstają kolejne pytania: dlaczego poza omawianym, nie ma innych oronimów 
pochodzących od nazwy drzewa jawor w formie z sufiksem -ica? Dlaczego toponim 
Jawornica jest równie nieliczny, choć formy toponimów z końcówką -ica, -yca, (por. 
Palenica, Kuźnica, Koprzywnica, Bystrzyca, a także Świnica) są spotykane na terenie 
Polski dość często27? A także skąd się wzięły Jawornice, skorą są tak rzadkimi na-
zwami? Jeśli przyjmie się za prawdę tradycyjną opinię na temat pochodzenia nazwy 
Jawornica, pytania te wymagają odpowiedzi. 

Częściowo dostarcza ich Józef Staszewski28, który w swoim słowniku co prawda 
nie analizuje pochodzenia nazwy Jawornica, lecz bada różne nazwy kończące się na 
-ica. Przytacza jednak za Księgą Henrykowską podaną tam etymologię źródła Jawo-
rzyca, którego nazwa pochodzi od rosnącego tam jawora. Podaje również przykłady 
deminutywów tworzonych od nazwy głównego hydronimu (np. Wiślica od Wisły, 
Marica od mare – morze itd.)29. Z wywodów tych wynika jednak, że nazwa Jawornica 
pierwotnie musiała być nazwą miejscowości albo hydronimem. Warto jednak rozwa-
żyć również polemikę ze Stefanem Warchołem30. Nie wyklucza, że mogła być również 
oronimem. Ale w takim razie dlaczego pozostała tylko jedna Jawornica – góra? 

Wołosi i Jafornycia wśród wołochizmów

W karpackiej oronimii, nie tylko polskiej, obok archaicznych pranazw powsta-
łych lokalnie znaleźć można wiele wołochizmów31. Przerzucając strony internetowe 
Wojciecha Krukara poświęcone polskim wołochizmom w nazwach32, można natrafić 
na formę Jafornycia, która dotyczy nazw przysiółków w Karpatach Wschodnich. 
Autor strony cytuje tutaj prof. Janusza Riegera i tym tropem podążyły poszukiwania 
opisane w niniejszej pracy. W publikacji J. Riegera znaleziono kilka ogólniejszych, 
ale również ważnych sugestii. Przede wszystkim formy oboczne jafornycia/jafernycia 

27 Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. 
(poz. 2360), s. 1-2646.

28 J. Staszewski, Mały słownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, Warszawa 1968, s. 179.
29 Ibidem, s. 179.
30 S. Warchoł, Polskie oronimy z formantami -ica, -ka typu Świnica, Śnieżka, Österreichische Namtrenforschung, 

Jg. 27, Heft 1-2, s. 115-127.
31 https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nazwy_geograficzne_pochodzenia_wo%C5%82oskiego&ol-

did=63921163 [dostęp: 20 XI 2021].
32 W. Krukar, Przyczynek nazewniczy do historii osadnictwa dorzecza górnego Sanu, https://web.archive.org/

web/20130921055010/http://www.biblioteka.sanok.pl/www/pdf/przyczynek.pdf [dostęp: 20 XI 2021].
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mogą być rezultatem rotacyzmu, czyli oboczności realizacji fonemów r/n33. Profesor 
Rieger sugeruje34, że ponieważ wzdłuż Karpat Wschodnich oboczności te występują 
wyspowo – nie ma ciągłego przejścia, kolonizacja tych ziem przez Wołochów, a na-
stępnie mieszanie z ludnością rusińską, zamieszkującą te tereny, również odbywały 
się wyspowo – kolejne grupy górali zajmowały kolejne zaręby, zakładały kolejne wsie 
i tam już pozostawały. Wizja ta stoi w ostrej sprzeczności z potoczną (i niesłuszną) 
wizją Wołochów, określanych jako „lud koczowniczy”, „nomadzi Karpat”. Sposób 
prowadzenia gospodarki pasterskiej Wołochów określono mianem „transhumancji” 
(„pasterstwa transhumancyjnego”) będącej de facto gospodarką osiadłą, ale z cy-
kliczną penetracją górskich pastwisk oddalonych nieraz o dziesiątki kilometrów od 
wsi35. Wołosi wędrowali po Karpatach, ale nie z powodu swego „nomadycznego” 
trybu życia, lecz konfliktów z innymi ludami bałkańskimi i karpackimi – począt-
kowo byli to Rzymianie, później również Słowianie, być może Trakowie, być może 
Dakowie, w końcu również Turcy. Ludy te spychały Wołochów coraz bardziej na 
północ i coraz wyżej w góry. Wołosi wędrowali w poszukiwaniu nowych miejsc 
pod lokacje wsi i stąd wrażenie ich koczowniczego trybu życia. Byli nawet chęt-
nie sprowadzani w miejsce nieobeznanych z pasieniem owiec w górach lokalnych  
pasterzy36.

Co z tego wynika dla naszych rozważań na temat etymologii Jawornicy? Janusz 
Rieger37 wspomina, że zachodnia granica ojkonimu jafornycia przebiega mniej więcej 
wzdłuż linii Osławy. Ale jednak forma ta istnieje dalej na zachód, np. w nazwach 
polan i przysiółków na Podhalu i w samych Tatrach. W gwarze podhalańskiej słowo 
jafer jest używane w tym samym znaczeniu – jako zielone pędy borówki czarnej38. 
Z tego wynika, że jednak ludy używające tej formy penetrowały tereny bardziej na 
zachód od linii Osławy, a jak wiadomo, Wołosi dotarli aż do terenów współczesnych 
Moraw i czeskiego Śląska. A tam, gdzie docierali, zostawali i zakładali wsie. Dotarli 

33 Anna Oczko pisze za Enciclopedia Limbii Române, red. M. Avram, M. Sala, Bucureşti 2006: Univers Enciclo-
pedic: Rotacyzm to zjawisko fonetyczne w gwarach północnego obszaru Siedmiogrodu, Moładawii, a także na 
Bukowinie polegające na zamianie interwokalicznego n do r w wyrazach pochodzenia łacińskiego, np. bire zamiast 
bine. Podobne zjawisko obserwuje się w dialekcie istrorumuńskim – A. Oczko, Wołoski karpatyzm leksykalny 
a terminologia pasterska, https://vlachs-project.eu/data/uploads/monografia/anna-oczko-wooski-karpatyzm-
leksykalny-a-terminologia-pasterska.pdf [dostęp: 15 XII 2021].

34 J. Rieger, O kilku zapożyczeniach rumuńskich w gwarach zachodnioukraińskich Karpat i Podkarpacia, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1979, z. 61, s. 83-96.

35 T.A. Olszański, Wołosi – zapomniany lud Bałkanów, „Płaj”, 2000, t. 21, s. 73-90.
36 Nasza Historia, https://naszahistoria.pl/skad-pochodza-gorale-inwazja-wolochow-zmienila-historie-polskich-

gor/ar/12701192 [dostęp: 19 XII 2021].
37 J. Rieger, O kilku zapożyczeniach…
38 Serwis tatrzański. Wielka encyklopedia tatrzańska internetowa, https://z-ne.pl/t,haslo,1866,jafer.html [dostęp: 

20 XI 2021].  
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i w okolice Targanic, nie ma jednak pewności, czy używali nazwy Jafornycia i wyrazu 
jafar/jafer. Pewna grupa Wołochów używających tego określenia mogła tu dotrzeć 
i osiąść. Ich wpływ miałby zasięg wyspowy, a zatem nie musimy za prof. Riegerem 
oczekiwać ciągłości użycia tej nazwy pomiędzy Osławą a Targanicami. To jest istotny  
wniosek.

Innym wytłumaczeniem, nowszym, byłby pogląd dr Anny Oczko z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Sugeruje ona, że rotacyzm jest cechą gwar północnorumuńskich 
i mołdawskich, co wskazywałoby na kilka różnych dróg migracji Wołochów na tereny 
polskich i morawskich Karpat39. 

Czy Jawornica to Jafornycia?

Warto zauważyć, że opisując warunki przyrodnicze Beskidu Małego, autorzy 
zwracają uwagę na różne kombinacje rozległych polan, obfitości borówki czarnej 
oraz występowanie charakterystycznych, kamiennych szałasów pasterskich40. Z du-
żym upodobaniem cytuję tu artykuł prof. Kazimierza Sosnowskiego, chyba pierwszy 
kompletny opis Beskidu Małego (w latach 20. XX w. zwanego również Beskidem 
Polskim)41. Z rozmów z osobami pochodzącymi z przysiółka Potrójna można się 
dowiedzieć, że wiele tutejszych polan i lasów znajdowało się w rękach prywatnych 
(i znajduje nadal), a ludność dorabiała sobie na eksploatacji borówczysk. Dotyczy to 
całego pasma Jawornicy od Czarnego Gronia do samej Jawornicy, stromo opadającej 
na północ i zachód ku Sułkowicom i Targanicom. Na temat jaworów znaleźć można 
niewiele i warto tutaj zauważyć, że jest to w ogóle jeden z najczęściej spotykanych 
gatunków regla dolnego i lasów nizinnych42. Jeśli tak, to nazw pochodzących trzy 
Jaworzyny. Ale Jawornica jest tylko jedna.

W sukurs argumentacji za istnieniem tego źródłosłowu w naszej onomastyce 
przychodzi znowu prof. Sosnowski, który podaje, że ostatnie starcie z wilkiem w Be-
skidzie Małym miało miejsce w Rzykach, [--] w potoku Jafery (borówki)43. Ten cytat 
należy traktować jako istotny z punktu widzenia założeń niniejszego artykułu. Co 
prawda wątpliwości budzi faktyczna lokalizacja potoku, której współcześni miesz-
kańcy tej wsi nie przypominają sobie nawet ze wspomnień swoich dziadków (choć 

39 A. Oczko, Wołoski karpatyzm…
40 M. Musiał, Śladami kultury góralskiej w Beskidzie Małym, Andrychów 2010.
41 K. Sosnowski, Beskid Mały, „Wierchy”, 1925, R. III, s. 142, 148, 149.
42 B. Pawłowski, Szata roślinna gór polskich, w: W. Szafer, K. Zarzycki, Szata roślinna Polski, t. II, Warszawa 1972. s. 192.
43 K. Sosnowski, Beskid Mały, s. 142.
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epizod z wilkami kojarzą)44. Trudno jednak wyobrazić sobie, by prof. Sosnowski 
wymyślił tę nazwę, tym bardziej że jej etymologia jest wiarygodna. Nie do uwierzenia 
jest również możliwość pomylenia tego hydronimu przez prof. Sosnowskiego np. 
z jakimś bieszczadzkim, nawet gdyby takie nazwy występowały powszechnie w Biesz-
czadach. Nazwy pochodzące od wołoskiego wyrazu jafer w pierwotnym znaczeniu 
istniały niewątpliwie na naszych terenach jeszcze w XX w.

Drugie spostrzeżenie prof. Riegera dotyczy pochodzenia samego wołochizmu 
jafer. Otóż twierdzi on, że leksemu tego nie ma w języku rumuńskim45. Rzeczywiście46 
– jest leksem afina, niewątpliwie spokrewniony z jaferem, o czym wspomina również 
A. Oczko47. Ale są też inne wyrazy określające borowinę i owoce borówki czarnej. 
Być może przeszły do rumuńskiego poprzez wołoski, który wg jednej z hipotez po-
łożył podwaliny pod naród i język rumuński48? Nawet jeśli istnieje, prawdopodobnie 
nie ma korzeni romańskich. Skąd zatem pochodził ów wyraz, skoro nie z języków 
romańskich? Jest to doskonała okazja, by wspomnieć o wciąż niejasnej historii Wo-
łochów. Czyż nie jest bowiem tak, że formy te wykazują zbieżność raczej z formami 
albańskimi, a może iliryjskimi?

Wołosi, Ilirowie i Jafer w Albanii

Pochodzenie Albańczyków i ich języka jest bardziej niejasne niż Ilirów, którzy są 
uważani m.in. za prekursorów Albańczyków. Na terenie, gdzie obecnie leży Republika 
Albanii, żyli na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. Ilirowie. Prof. Włodzimierz Pająkowski 
w swej unikatowej monografii o Ilirach wspomina, że [--] ludy tej grupy nie wykazały 
się odpowiednią aktywnością historyczną. Nie wniosły one bowiem do rozwoju kultury 
śródziemnomorskiej jakiegoś poważniejszego wkładu, a będąc od momentu pojawienia 
się na widowni dziejowej raczej przedmiotem jej oddziaływania – pozostały właściwie 
jej dłużnikiem. W konsekwencji historiografia starożytna nie okazała tej grupie ludów 
zbyt wielkiego zainteresowania. A ponieważ własnej historiografii ludy te nie zdołały, 
a przynajmniej nie zdążyły wytworzyć, przeto i zachowana na ich temat spuścizna sta-
rożytna nie jest zbyt rozległa [--]49. W konsekwencji bardzo niewiele o nich wiadomo, 

44 Pani mgr Agata Denisow, informacja ustna uzyskana od teściowej, pani Anieli Denisow (99 lat, maj 2022).
45 J. Rieger, O kilku zapożyczeniach…
46 https://pl.glosbe.com/ [dostęp: 22 I 2022].
47 A. Oczko, Wołoski karpatyzm…, s. 18, 26.
48 J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 79.
49 W. Pająkowski, Ilirowie, Poznań 1981, s. 5-6.
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jedynie to, że stworzyli państwo albo państewka plemienne, że w połowie I tysiąclecia 
p.n.e. stanowili najliczniejszą grupę ludnościową wschodniego wybrzeża Adriatyku 
i zachodnich Bałkanów50 i że ich język albo języki miały korzenie indoeuropejskie51.
To bardzo utrudnia dalszy wywód. W III w. n.e. ulegli oni silnej romanizacji, ale 
pewna grupa Ilirów oparła się temu procesowi i pozostała nad brzegiem środkowego 
Adriatyku, stając się zaczątkiem Albanii52. Pozostali ulegli romanizacji, a następnie 
częściowej slawizacji w związku z pojawieniem się na Bałkanach Słowian południo-
wych, zresztą o naturze, pisząc oględnie, ekspansywnej. Ludy iliryjskie zostały wyparte 
w rejony górzyste i nieurodzajne53, dając początek żyjącym tam do dziś Aromunom 
(inaczej Arumunom, Wołochom)54. Natomiast grupa najsilniej zromanizowana stano-
wiła (być może) zaczątek ludu zwanego dzisiaj Rumunami. Istnieją sprzeczne dane na 
temat relacji pomiędzy średniowiecznymi i współczesnymi Wołochami, Rumunami 
i Albańczykami. Rumuni swój naród wywodzą raczej od zromanizowanych Daków55, 
aczkolwiek wiele faktów świadczy o tym, że to Wołosi zwalachizowali Daków oraz 
częściowo Słowian, inicjując historię narodu rumuńskiego o romańskim języku. Część 
Wołochów została jednak wyparta w góry, do Karpat, a następnie presja narodów 
bałkańskich, do których w XIV w. dołączyła Turcja56, wyparła Wołochów na północ, 
wzdłuż głównego łuku Karpat, aż po współczesne Morawy.

Leszek Bednarczuk57 zauważa, że w języku albańskim nie ma oryginalnych lek-
semów związanych z morzem, dlatego musiał ten naród (a w każdym razie język) 
powstać w głębi Półwyspu Bałkańskiego. Nie można jednak wykluczyć, że Albańczy-
cy wtórnie zasiedlili tereny pierwotnej Ilirii, jeśli rzeczywiście pochodzili od Ilirów 
związanych ze stałym lądem58. Tak czy inaczej, we współczesnym języku rumuńskim, 
a także w arumuńskim, przez niektórych utożsamianym z wołoskim59, istnieje co 
najmniej kilkaset słów spokrewnionych z albańskimi odpowiednikami, co nasuwa 
podejrzenie, że po pierwsze, ich iliryjscy przodkowie ulegli tylko częściowej roma-
nizacji, a po drugie, że oni rzeczywiście dali zaczątek Wołochom, a następnie część 

50 Ibidem, mapa 1, po s. 16. 
51 L. Bednarczuk, Język Ilirów bałkańskich, w: Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, t. II, Warszawa 1986, 

s. 460-513.
52 T. Czekalski, J. Hauziński, J. Leśny, Historia Albanii, Wrocław 2009, s. 57, 62.
53 Ibidem, s. 57.
54 Ludy i języki świata. Leksykon, red. K. Damm, A. Mikusińska, Warszawa 2000, s. 25.
55 J. Demel, Historia Rumunii…
56 Ibidem, s. 103.
57 L. Bednarczuk, Język albański, w: Języki indoeuropejskie, t. II, red. L. Bednarczuk, Warszawa 1986, s. 487.
58 Ibidem.
59 T.A. Olszański, Wołosi…
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z nich – Rumunom (choć wpływy dackie, a może nawet trackie, nie mogą być po-
minięte). Zresztą we współczesnym językoznawstwie funkcjonuje pojęcie „języki 
tracko-iliryjskie”, do których zalicza się i albański60. 

Janusz Rieger nie znajduje we współczesnym rumuńskim słowa jafernycia/jafor-
nycia, ani, jak można przypuszczać, wyrazu jafer. Istnieje jednak w Albanii górska 
miejscowość Jafer (41.970278, 20.522222; 41°58’13’’N, 20°31’20’’E ), co świadczyć 
może o egzotycznym pochodzeniu nazwy Jawornica – mianowicie z dialektów pa-
nujących w Albanii, może od któregoś iliryjskiego, a następnie przeniesionej do Tar-
ganic za pośrednictwem Wołochów.  

Dukla – inny iliryzm61

Kolejny trop wspierający hipotezę o wołosko-iliryjskim pochodzeniu niektórych 
eponimów prowadzi od etymologii innej miejscowości podbeskidzkiej – Dukli, po-
łożonej u stóp Cergowej w Beskidzie Niskim. Pochodzący spod Krakowa wrocławski 
lingwista, prof. Stanisław Rospond, pisał: Na terenie pd. Słowiańszczyzny jest Duklja 
w Serbii (rzym. Doclea, Dioclea, od iliryjskiego plemienia Dokleatów), może zatem pa-
sterze wołoscy importowali naszą Duklę, która oczywiście na terenie Polski jest nazwą 
odosobnioną62. Jawornica jako oronim jest również nazwą odosobnioną, podobnie jak 
wspomniany dalej Leskowiec. Tu warto dodać, że jeżeli nazwa Jawornica jako oronim 
jest nazwą odosobnioną, co być może świadczy o iliryjsko-dackich korzeniach, to 
nie jest to przykład odosobniony w polskiej onomastyce, o czym przekonuje Tadeusz 
Milewski63, sugerując iliro-dackie pochodzenie tak znanych nazw jak Tatry, Karpaty, 
San, a nawet Wisła uważana za prasłowo64.

Kazus Leskowca

Zauważmy zatem podobną sytuację w kwestii nazwy Leskowiec. Pomijając fak-
tyczne przypisanie tej nazwy do konkretnego szczytu i błędy kartograficzne, warto 

60 A. Oczko, Wołoski karpatyzm…
61 Termin „iliryzm” bardzo pasowałby do określenia wyrazów o etymologii iliryjskiej, lecz w XIX w. został on 

zarezerwowany dla rodzącego się wówczas ruchu dążącego do zjednoczenia południowych Słowian i w tym 
znaczeniu używany jest do dzisiaj; tak definiuje go np. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slow-
niki/iliryzm.html [dostęp: 8 V 2022].

62 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 79.
63 T. Milewski, Nazwy z obszaru Polski podejrzane o pochodzenie wenetyjskie lub iliryjskie, „Slavia Antiqua” 1964, 

t. XI, s. 37-86.
64 J. Staszewski, Mały słownik…, s. 483-484.
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zauważyć, że w Polsce istnieje tylko jeden Leskowiec, podczas gdy na południe, po-
cząwszy od Czech, Leskowców jest sporo. Zresztą Aleksy Siemionow wspomina65, że 
nazwa Leskowiec jest prawdopodobnie słowacyzmem, wymieniając 8 pokrewnych 
nazw z terenu Słowacji i Czech. Niemniej portal beskidmaly.pl podaje66, że pocho-
dzenie tej nazwy jest partonimiczne – pochodzi od udokumentowanego zakupu 
tego terenu przez Laskowskich w XIV w. i pierwotnie nazywał się on Laskowskie67. 
Być może nazwa ta została przekształcona w bardziej rozpoznawalną formę Lesko-
wiec, z którą ludy te (Wołosi) już się zetknęły68? Na marginesie warto dodać, że jest 
to popularny na całych Bałkanach slawizm, co ma związek z magiczną mocą, jaką 
krzewom i orzechom laskowym przypisywali np. starożytni Celtowie69 (zresztą kult 
drzew kwitł również w paneuropejskiej kulturze celtyckiej i innych kulturach pier-
wotnych70). W języku polskim jest wiele toponimów pochodzących od tego wyra-
zu. Są Leszczyny, jest Leszno (kiedyś Leszczno, stąd forma leszczyński, leszczyńskie), 
zresztą sam wyraz ma wspólny źródłosłów z prasłowem las. Leskowiec został tak 
być może wtórnie nazwany przez Lachów, po dodaniu zmiękczenia do pierwotnie 
twardej formy Leskovac, a ta jest wołoskim przekształceniem patronimu Laskowskie. 
Faktem jest, że w obecnej formie wyraz ten brzmi Leskowiec, a nie Laskowskie, dla-
czego zatem miałby ulec aż tak dalekiemu przekształceniu formy Laskowskie, raczej 
czytelnej dla Polaków? Tab. 1 i rys. 1. ujmują występowanie niektórych Leskowców 
i Jawornic w Europie Środkowej i Południowej. Warto podkreślić, że strony ujed-
noznaczniające Wikipedii podają również nazwy z Chorwacji i Kosowa71, istnieje 
także strona zawierająca wszystkie europejskie ojkonimy formy Leskowec72, których 
wg autorów byłoby 11. Są to na pewno dane zaniżone, nie ma np. nazw pisanych 
lokalnymi wariantami cyrylicy. Podobną listę przedstawia A. Siemionow73. Dane 
są bardzo zmienne. W niniejszej pracy, która de facto dotyczy Jawornicy, przykład 
Leskowca podano dla porównania, warto jednak podkreślić, że źródła wspominają 

65 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza, Wadowice,1984, s. 427-428.
66 http://www.beskidmaly.pl/leskowiec [dostęp: 12 VII 2022].
67 R. Truś, Beskid Mały. Przewodnik, Pruszków 2020, s. 194.
68 O mechanizmie powstawania nazw poprzez zniekształcenie nazw istniejących pisze wspomniany już W. Kru-

kar na przykładzie Bukowego (a naprawdę – Pukowego) Berda: http://porozumieniekarpackie.ekopsychologia.
pl/116,a,nazwy-terenowe-bieszczadow-zachodnich-i-beskidu-niskiego.htm [dostęp: 22 III 2022].

69 B. Augustyn, Mitologia celtycka – kult drzew, Szuflada.net, http://szuflada.net/mitologia-celtycka-kult-drzew/ 
[dostęp: 09 I 2022].

70 J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1987, s. 62-67.
71 https://en.wikipedia.org/wiki/Leskovec [dostęp: 9 VIII 2022].
72 https://geotargit.com/called.php?qcity=Leskovec [dostęp: 9 VIII 2022].
73 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka…



145

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

głównie o ojkonimach – nazwach miast, miasteczek i wsi. Liczba form pochodzących 
od Jawornicy jest zaniżona, zwłaszcza uwzględniwszy niektóre trudniej dostępne 
źródła, ale niewątpliwie jest ich o 1-2 rzędy wielkości mniej niż Leskowców. Nazwa 
Leskowiec zasługuje zresztą na osobne opracowanie, tutaj przytaczam tę kwestię dla 
zasygnalizowania i argumentacji w wywodzie dotyczącym Jawornicy (rys. 2). Być 
może z Jawornicą było podobnie, choć odwrotnie, tzn. nazwę przynieśli tu Wołosi, 
a Polacy ją przyjęli, ale spolonizowali i nawet zmienili nieświadomie jej etymologię? 
Czyli na terenach polskich nazwy pochodzące od leksemu Jafer/Jafar upodobniły 
się do pochodnych jawora, a na terenie etnicznie różnym od polskiego pozostały 
w pierwotnej formie Jafornycia, Jafer/Jafar. 

Rys. 1. Występowanie nazw Jawornica i wariantów (zielone kółka), w tym toponimów Jafer 
(złota litera „J”) i Jamforynna (liliowa litera „J”), oraz nazw Leskowiec i wariantów (czerwone gwiazdki) 
w Europie. Symbole zaznaczone na mapce opisano w tabeli 1. Mapka konturowa udostępniona dzięki 

uprzejmości pana Piotra Walczaka (www.bajkidoczytania.pl)

Rys. 2. Schemat przekształceń nazw Laskowskie i Jafer z hipotetycznym udziałem 
poszczególnych grup i narodowościowych  
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Trakowie?

Czy język rumuński rzeczywiście „powstał” z iliryjskiego albo z wołoskiego, 
który był zromanizowanym iliryjskim? Źródła są sprzeczne, a wynika to między 
innymi z faktu mieszania nazw narodów, ich języków i lokalizacji. Różni autorzy 
piszą o wołoskim, iliryjskim, protoalbańskim, iliryjsko-trackiej wspólnocie języko-
wej, substracie tracko-dackim74-75 i bardzo trudno rozeznać, które są synonimami, 
a w jakich przypadkach autorzy mają na myśli rzeczywiście odrębne plemiona. I tak 
np. Juliusz Demel pisze o języku geto-dackim, umiejscawiając Getów (czyli wg nie-
których – Daków) na mapie Rumunii75. Tadeusz Czekalski i współautorzy twierdzą, 
że zromanizowana ludność albańska, która zbiegła w góry pod wpływem konfliktów 
ze Słowianami, to Wołosi76 itd. Tu jednak chodzi o pochodzenie nazwy Jawornica, 
a wydaje się, że to rzeczywiście mogła być nazwa iliryjska, przeniesiona do Polski za 
pośrednictwem Wołochów, kimkolwiek by byli. Jeśli jednak mieli oni (Wołosi) coś 
wspólnego z Trakami, to warto zauważyć, że stolicą jednego z najpotężniejszych ple-
mion trackich – Medów (lub Majdów, by nie mylić z Medami irańskimi) była położo-
na gdzieś na południowym zachodzie Bułgarii Jamforynna77. Notabene Medem był 
znany skądinąd Spartakus. Trudno się tu oprzeć wrażeniu wspólnych korzeni nazw 
Jamforynna, Jafer w Albanii i Jafornycia-Jawornica. Warto pójść w poszukiwaniach 
również w tym kierunku. Jamforynna łudzi co prawda podobieństwem do Jaworzyny, 
ale wówczas należałoby przyjąć, że ma ona pochodzenie słowiańskie, gdyż jawor 
nie jest wyrazem iliryjskim ani trackim. Intrygujące jest również to, iż wspomniana 
wcześniej miejscowość Jawornica położona w Bułgarii, w jej południowo-zachodnim 
rogu, znajduje się na dawnym terytorium Majdów.

Podsumowanie

Na koniec warto wypunktować główne argumenty za wołoskim/iliryjskim po-
chodzeniem nazwy Jawornica.

Fakty:
• Rzadkość tego toponimu w Polsce.
• Związek formy Jawornica raczej z nazwami miejscowości (ojkonimy) niż szczy-

tów (oronimy).

74 A. Oczko, Wołoski karpatyzm…
75 J. Demel, Historia Rumunii…
76 T. Czekalski, J. Hauziński, J. Leśny, Historia Albanii…, s. 57.
77 Ch. Danow, Trakowie, Warszawa 1967, s. 158.
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• Obecność pierwotnej formy ojkonimu/apelatywu w nazwach przysiółków na 
wschód od Osławy i na Podhalu (co najmniej tam), a także w funkcji hydronimu 
jako domniemanego dopływu Rzyczanki.

• Sensowny źródłosłów wołoski.
• Znaczenie semantyczne silnie uzasadnione warunkami panującymi w paśmie 

Jawornicy.
• Jafer w Albanii.
• Analogia do Dukli.

Odrzucenie tej hipotezy i obstawanie przy pokrewieństwie nazwy Jawornica 
z wyrazem jawor wymagałoby natomiast wytłumaczenia:
• Dlaczego w oronimii polskiej ta forma występuje tylko dwa razy (a w zasadzie 

raz), a form pochodzących od jawora jest o rzędy wielkości więcej?
• Jeżeli nazwa ta rzeczywiście pochodzi od jawora, to dlaczego jest ona nadana 

tej górze i tylko tej górze, skoro „po drugiej stronie Targaniczanki” są aż dwie 
Jaworzyny – góry? 

• Dlaczego wśród ojkonimów forma Jawornica pojawia się tylko trzy razy, i to na 
terenach przez wiele wieków nienależących do Polski?

• Dlaczego skoro w języku polskim wyraz Jawornica jest zwykle nazwą przysiół-
ków, to jest nadany wyjątkowo górze nad Targanicami?

• Co się stało z innymi Jafornyciami?

Nazwa Oronim 
/ojkonim? Państwo Symbol na mapce Uwagi, lokalizacja

Jawornica Oronim Polska Zielone kółko Beskid Mały

Jawornica Oronim Polska Zielone kółko

po II wojnie światowej 
obocznie z Jaworem, 
wcześniej der 
Urnitzberg, Grupa 
Śnieżnika

Jawornica Ojkonim Polska Zielone kółko dzielnica Lublińca

Jawornica Ojkonim Polska Zielone kółko powiat Lewin Kłodzki

Яворница Ojkonim Bułgaria Zielone kółko terytorium dawnych 
Majdów

Jafer Ojkonim Albania Złote „J” środkowo-wschodnia 
część kraju

Jamforynna Ojkonim Bułgaria Liliowe „J”
(stolica terytorium 
Majdów, ludu 
trackiego)

Leskowiec Oronim Polska Czerwona gwiazdka Beskid Mały
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Kysucký Lieskovec Ojkonim Słowacja Czerwona gwiazdka okolice Żyliny

Lieskovec Ojkonim Słowacja Czerwona gwiazdka okolice Humennego

Lieskovec Ojkonim Słowacja Czerwona gwiazdka Okolice Zvolena

Leskovec Ojkonim Czechy Czerwona gwiazdka okolice Vsetína

Leskovec na Moravici Ojkonim Czechy Czerwona gwiazdka okolice Bruntála

Leskovac/ Лесковац Ojkonim Serbia Czerwona gwiazdka

okolice Jablanicy; 
w Serbii jeszcze co 
najmniej 6 wiosek 
o podobnej nazwie

Лескавец Oronim 

Republika 
Macedońska 

Byłej 
Jugosławii

Czerwona gwiazdka ostróg

Лескoвец Ojkonim Bułgaria Czerwona gwiazdka blisko Dunaju i granicy 
z Rumunią

Zgornij Leskovec Ojkonim Słowenia Czerwona gwiazdka Styria

Leskovec Ojkonim Słowenia Czerwona gwiazdka okolice  Celje

Leskovik Ojkonim Albania Czerwona gwiazdka dawna stolica okręgu

Leskovec Ojkonim Chorwacja Czerwona gwiazdka okręg Strigova

Lescovița Ojkonim Rumunia Czerwona gwiazdka Caraș-Severin

Leskovec Ojkonim Kosowo Czerwona gwiazdka Prizen

Лісковець Ojkonim Ukraina Czerwona gwiazdka Ukraina Zakarpacka

Tabela 1. Opis toponimów zaznaczonych na rys. 1. Ojkonimy – nazwy siedzib 
ludzkich (osiedla, przysiółki, wsie, miasta), oronimy – nazwy wzniesień i form 
ukształtowania terenu
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Summary
In Poland many toponyms, in particular oronyms (names of mountains) is of 

volochian origin. One of the most frequent ethymologic roots in Poland is the name 
of sycamore three (Acer pseudoplatanus L.), namely derivatives of Polish “jawor”. 
Following prof. Janusz Rieger and his studies on Polish valachisms we try to question 
the common view that the oronym “Jawornica” near Andrychów comes from the 
name of the sycamore, instead trying to support the opinion that it may come from 
“Jafornycia” which is a derivate of Valachian “Jafar”/”Jafer” meaning the green, leafy 
stems of a popular forest shrublet of eatable berries (the blueberry). We support this 
view i.a. by comparing it to the ethymology of another oronym – “Leskowiec”, of 
a better documented history.

Key words: Blueberry, Illyrians, Jawornica, Ojkonym, Oronym, Rotacism, Sy-
camore, Transhumance, Vallachian
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Michał Siwiec-Cielebon

Drużyna ratownicza i stały 
punkt sanitarno-odżywczy  
PCK Wadowice. Przyczynek  
do historii społecznej 
przygotowań obronnych II RP

Autorzy opisujący przygotowania społeczeństwa polskiego do obrony Rze-
czypospolitej z reguły koncentrują swoją i czytelników uwagę na samym aspekcie 
militarnym – organizacji struktur, formowaniu i mobilizacji jednostek, budowie 
fortyfikacji, przyjętym ugrupowaniu bojowym. Znacznie rzadziej spotyka się in-
formacje o przygotowaniach wojennych innych instytucji państwa, organizacji czy 
środowisk społecznych. Nawet publikacje szerzej ujmujące tematykę przygotowań 
obronnych społeczeństwa poprzestają w zasadzie na pokazaniu wysiłku organizacyj-
nego struktur i organizacji, realizujących zadania w ramach programu opracowanego 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego, czy zaangażowania społeczeństwa w zbiórki środków 
na cele obronności, jak np. działalność Funduszu Obrony Narodowej.

Także w publikacjach poświęconych przysposobieniu wojskowemu wspomina-
ne są wprawdzie szkolenia do zadań z zakresu opieki sanitarnej czy społecznej, ale 
z reguły są jedynie wzmiankowane, po prostu wymieniane wśród innych zadań, bez 
poświęcania im większej uwagi. Przykładem mogą być m.in. publikacja dotycząca 
PW kobiet autorstwa Anny Elizy Markert czy jedno z podstawowych opracowań na 
temat mobilizacji społeczeństwa do zadań obronnych pióra Jana Kęsika1. Proble-
matyka przygotowań sanitarnej ochrony społeczeństwa przed skutkami zbrojnego 
konfliktu jest w nich wzmiankowana tylko marginalnie. Także publikacje dotyczące 
działalności Polskiego Białego Krzyża nie wnoszą do tematyki przygotowań sani-
tarno-społecznych narodu obszerniejszych informacji, zarówno dlatego, że praca 
PBK nakierowana była na środowisko wojskowe, jak i zapewne z tego powodu, że 

1 A.E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922-1939). Zarys historii, dokumenty i materiały, Warszawa 
2002; J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998.
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aktywność organizacji po zakończeniu działań wojennych skupiła się głównie wo-
kół spraw oświatowo-edukacyjnych, zadania sanitarne pozostawiając Polskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi2. Z podobnej przyczyny stosunkowo niewiele wzmianek 
o służbie sanitarnej i opiece społecznej spotkać można w publikacjach poświęconych 
Ochotniczej Legii Kobiet. Należące do niej kobiety żołnierze główny nacisk kładły 
wszak na uczestnictwo w walce zbrojnej i wykonywanie służby stricte wojskowej3.

Tymczasem przygotowań obronnych struktur Polskiego Czerwonego Krzyża 
i ich udziału w działaniach wojennych dotyczy bardzo niewiele informacji i jeszcze 
mniej publikacji, mimo że z racji zadań, dla jakich organizacja ta została powołana, 
i reguł, według których funkcjonowała, tematyka dotycząca jej gotowości obronnej 
i aktywności wojennej powinna zajmować w literaturze poczesne miejsce, zaraz po 
wiedzy o formacjach liniowych i systemie obrony państwa. Prawdopodobnie dys-
proporcja ta wynika ze skromnego zasobu ocalałych akt archiwalnych dotyczących 
przygotowań PCK do działań wojennych. Zachowały się bowiem stosunkowo liczne 
sprawozdania z działalności oddziałów, które były statutową strukturą PCK, a także 
drużyn czy punktów PCK realizujących swe zadania w trakcie kampanii wojennej 
1939 r., ale bardzo często nie wiadomo, na jakiej podstawie i kiedy struktury te utwo-
rzono i kto wchodził w ich skład. Przykładem struktur, do których dziejów prawie 
całkowicie brak źródeł archiwalnych, są wojenne agendy utworzone przez Zarząd 
Oddziału PCK w Wadowicach. Wzmianki o mobilizowanych przez PCK w Wado-
wicach jednostkach podałem już wcześniej w artykułach publikowanych na łamach 
„Wadovian”4, jednak ze względu na uzyskane dodatkowe szczegóły oraz na fakt, że 
dotychczas informacje te były rozproszone, uznałem, że warto scalić je w jednym 
artykule.

Idea Czerwonego Krzyża

Początki ruchu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża sięgają bitwy pod Sol-
ferino 24 czerwca 1859 r. Po jej zakończeniu na pobojowisko przybył szwajcarski 

2 E.J. Kryńska, Polski Biały Krzyż 1918-1961, Białystok 1997; A. Niewęgłowska, Polski Biały Krzyż a wojsko w la-
tach 1919-1939, Toruń 2005.

3 Zob. m.in. A.J. Cieślikowa, Ochotnicza Legia Kobiet 1918-1922, Warszawa 1998; J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewi-
cy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/19), Toruń 
2001.

4 Zob. M. Siwiec-Cielebon, Glosa do dziejów wadowickiej kolei, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2000, nr 5, s. 47-60; idem, Garnizon Wadowice oraz społeczeństwo Ziemi Wadowickiej w systemie mobilizacyj-
nym sił zbrojnych II RP – wybrane zagadnienia i problemy badawcze, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kultu-
ralny”, 2015, nr 18, s. 85-127.
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filantrop i finansista Henri Dunant i wstrząśnięty widokiem prawie 30 tysięcy ofiar, 
w tym ponad 20 tysięcy pozostawionych samym sobie rannych z trzech walczących 
armii – austriackiej, włoskiej i francuskiej – zorganizował z pomocą mieszkańców 
okolicznych wsi opiekę nad nimi. Po opublikowaniu jego relacji z tych wydarzeń 
w Szwajcarii zawiązał się Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który po 
przyjęciu jako godła odwróconych barw szwajcarskich – znaku czerwonego krzyża 
na białym polu – przyjął nazwę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 
Jako cele stowarzyszenia wskazano (z ważniejszymi późniejszymi uzupełnieniami):
-  opiekę nad rannymi, chorymi i jeńcami w czasie konfliktów zbrojnych;
-  pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i epidemii w czasie 

pokoju;
-  wizytowanie obozów jeńców i internowanych;
-  opiekę nad uchodźcami;
-  gromadzenie i przekazywanie informacji o jeńcach;
-  organizację kursów ratowniczych i sanitarnych;
-  szerzenie oświaty zdrowotnej;
-  organizowanie krwiodawstwa;
-  upowszechnianie wiedzy o prawie międzynarodowym konfliktów zbrojnych.
Jako zasady działania MKCK przyjęto:
-  humanitaryzm – człowieczeństwo i ochronę życia ludzkiego i godności człowieka;
-  bezstronność – udzielanie pomocy wszystkim potrzebującym, bez względu na 

znaczenie strony konfliktu, z pierwszeństwem dla najbardziej potrzebujących;
-  neutralność – niezajmowanie stanowiska w sporach religijnych, rasowych, kla-

sowych, społecznych i państwowych;
-  niezależność – od państwa w granicach obowiązującego prawa;
-  dobrowolność – zaangażowania obywateli w działalność stowarzyszeń Czerwo-

nego Krzyża;
-  jedność – działanie w każdym kraju jednej reprezentacji należącej do międzyna-

rodowego ruchu i używającej emblematów Czerwonego Krzyża lub Czerwonego 
Półksiężyca;

-  powszechność – równość wszystkich stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (Czer-
wonego Półksiężyca, Czerwonej Gwiazdy Dawida, Czerwonej Swastyki, Czer-
wonego Koła, Czerwonego Kryształu).
Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie jest instytucją posiadającą formalne 

struktury, ale stowarzyszeniem organizacji Czerwonego Krzyża działających w po-
szczególnych krajach. Ma jednak kompetencje umożliwiające mu działalność mię-
dzynarodową.
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Polski Czerwony Krzyż

Jak wynika z przytoczonych informacji, w strukturach MKCK może być zrze-
szona tylko jedna organizacja z danego kraju, przy czym innym wymogiem formal-
nym jest, aby była to organizacja reprezentująca suwerenne państwo, przez które jest 
oficjalnie uznawana. W wieku XIX nie było zatem możliwości utworzenia polskiego 
odpowiednika Czerwonego Krzyża, gdyż ziemie i społeczeństwo polskie podzielone 
było zaborczymi granicami i przynależne do trzech obcych organizmów państwo-
wych: Austrii, Niemiec i Rosji. Państwa te utworzyły swoje instytucje i organizacje 
Czerwonego Krzyża, w których mogli działać i z pomocy których mogli korzystać 
Polacy jako ich poddani.

W zaborze rosyjskim, podobnie jak w całym imperium Romanowów, działał 
Rosyjski Czerwony Krzyż, który powstał w roku 1867, a w Warszawie od 1906 r. 
mieściła się siedziba jednego z ośmiu okręgów tego stowarzyszenia. Po wybuchu 
I wojny światowej powołano w Warszawie Polski Komitet Pomocy Sanitarnej.

Z kolei w Cesarstwie Niemieckim działał wprawdzie od 1864 r. Niemiecki Czer-
wony Krzyż (Deutsches Rotes Kreuz), jednak na ziemiach polskich zaboru pruskiego 
do czasu I wojny światowej nie powstało żadne odrębne czy lokalne stowarzyszenie 
Czerwonego Krzyża.

Natomiast w monarchii habsburskiej w 1878 r. powstało w Wiedniu Austriac-
kie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, będące związkiem kilkunastu organiza-
cji działających w krajach koronnych reprezentowanych w Radzie Państwa. Na 
ziemiach polskich zaboru austriackiego, czyli w ówczesnej Galicji, działały już 
wtedy dwie organizacje czerwonokrzyskie – Stowarzyszenie Patriotycznej Pomo-
cy Czerwonego Krzyża Galicji oraz Krajowe Stowarzyszenie Dam Patriotycznej 
Pomocy Czerwonego Krzyża. W 1891 r. połączone zostały w jedno Krajowe Sto-
warzyszenie Mężczyzn i Dam Czerwonego Krzyża w Galicji z siedzibą władz we 
Lwowie i filią w Krakowie. W latach I wojny światowej za zgodą władz Austriac-
kiego Czerwonego Krzyża powstało kolejne Galicyjskie Towarzystwo (później 
Stowarzyszenie) Pań i Panów Czerwonego Krzyża jako autonomiczne polskie 
stowarzyszenie czerwonokrzyskie w strukturach ACK. Jego władze mieściły się 
we Lwowie, ale również posiadały filię w Krakowie. W ostatnim roku wojny zmie-
niono nazwę na Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża we Lwowie, a 24 
lutego 1918 r. wykupiono od dr. Andrzeja Chramca jego lecznicę w Zakopanem 
i urządzono w niej szpital oraz sanatorium dla chorych na gruźlicę legionistów. 
KSCK było najbogatszą materialnie organizacją Czerwonego Krzyża na ziemiach  
polskich.
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W 1912 r. w Krakowie powstało założone z inicjatywy działaczy polskich 
środowisk niepodległościowych, głównie Strzelca, stowarzyszenie Samarytanin 
Polski, które kształciło kadry sanitarne dla przyszłej walki o niepodległość Pol-
ski. W ramach tego stowarzyszenia prowadzono m.in. szkolenie sanitarne dziew-
cząt i kobiet w Wadowicach, którym kierowali lekarz batalionu 56 galicyjskiego 
(wadowickiego) pułku piechoty major dr Wojciech Rogalski5 (później generał 
WP) oraz dyrektor wadowickiego szpitala powszechnego dr Gustaw Zaremba6, 
a wspierali ich dr Jan Moskała7 i sekundariusz wadowickiego szpitala dr Stanisław  
Żędzianowski8. 

Zauważając polskie dążenia niepodległościowe w latach I wojny światowej, w hi-
storię nieistniejącej jeszcze na mapach Polski wpisał się międzynarodowy ruch czer-
wonokrzyski, gdy w 1915 r. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Gene-
wie podjął decyzję o utworzeniu na czas wojny odrębnej polskiej sekcji MKCK. Po 
odzyskaniu niepodległości przez Polskę na obszarze kraju działało kilka stowarzyszeń 
zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom wojny – oprócz wymienionych wcze-
śniej, m.in. Samarytanin Polski i Polski Biały Krzyż. Opiekowały się one żołnierzami 
rannymi, chorymi i jeńcami, prowadziły liczne gospody żołnierskie czy noclegow-
nie, ich członkinie i członkowie służyli w jednostkach sanitarnych, a niekiedy także 
w czołówkach przy formacjach liniowych wojska.

5 Wojciech Rogalski (Puch-Rogalski) – 1868-1940, dr wszech nauk lekarskich, lekarz wojskowy w armii austro-
-węgierskiej i polskiej, tytularny generał dywizji WP. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, odznaczony 
m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Zawodowy oficer lekarz armii austriackiej, m.in. lekarz 
baonu w stopniu majora w 56 pp w Wadowicach. Prowadził kursy sanitarne dla Związku Strzeleckiego i Drużyn 
Polowych „Sokoła” w Wadowicach. W latach I wojny światowej Szef Sanitarny Komendy Legionów Polskich. 
W wolnej Polsce m.in. komendant wojskowego Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, Szef Sanitarny Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr I w Warszawie oraz I Inspektor Służby Zdrowia WP. W 1927 r. przeniesiony w stan spoczyn-
ku, mieszkał w Warszawie na Żoliborzu, gdzie prowadził prywatną praktykę lekarską. W 1939 r. ewakuował się do 
Lwowa, gdzie został aresztowany przez NKWD. Zamordowany przez sowietów w 1940 r. we Lwowie.

6 Gustaw Adolf Zaremba – 1871-1942, dr wszech nauk lekarskich, chirurg i ginekolog, pułkownik WP. Odzna-
czony Krzyżem Walecznych. W latach 1913-1918 dyrektor i prymariusz szpitala powszechnego w Wadowicach. 
Członek i lekarz miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Stałej Drużyny Polowej. W 1915 r. 
zmobilizowany do armii austriackiej, na własną prośbę przeniesiony do Legionów Polskich. Od 1918 r. w Woj-
sku Polskim, m.in. zastępca Szefa Sanitarnego Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze. Przeniesiony w stan 
spoczynku w 1927 r., mieszkał w Poznaniu, w lecie praktykował w Krynicy m.in. jako dyrektor sanatorium 
„Lwigród”. W czasie II wojny światowej wysiedlony z Poznania do Złotej Pińczowskiej, gdzie bezpłatnie leczył 
włościan i służbę dworską. Zmarł w wyniku choroby w Krakowie 26 maja 1942 r. i został pochowany na cmen-
tarzu Rakowickim.

7 Jan z Dukli Moskała – 1868-1944, dr wszech nauk lekarskich, lekarz chorób kobiecych, ginekolog i położnik. 
Przez kilkadziesiąt lat praktykował w Wadowicach. Był członkiem i lekarzem Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oraz Stałej Drużyny Polowej w Wadowicach, przewodniczył komisji lekarskiej badającej ochotników 
do Legionów Polskich. Właściciel kamienicy przy ul. Kościelnej w Wadowicach, gdzie obecnie mieści się Mu-
zeum Miejskie. Zmarł w Wadowicach, pochowany został w Barwałdzie, skąd pochodził.

8 Stanisław Olgierd Żędzianowski – 1862-1919, dr wszech nauk lekarskich, sekundariusz szpitala powszechnego 
w Wadowicach, w latach 1915-1919 czasowo dyrektor szpitala. Zmarł w Wadowicach i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym.
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18 stycznia 1919 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski odbyło się 
pod patronatem Heleny Paderewskiej9 spotkanie przedstawicieli wszystkich działają-
cych na ziemiach polskich organizacji kierujących się ideałami Czerwonego Krzyża. 
Podczas tego spotkania powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Zostało 
ono zarejestrowane przez MKCK 14 lipca 1919 r. jako jedyna uprawniona polska 
reprezentacja czerwonokrzyska, a 16 września tegoż roku przyjęte do Ligi Stowa-
rzyszeń Czerwonego Krzyża. 

W latach wojen o granice Rzeczypospolitej Polskiej PTCK opiekowało się głów-
nie rannymi z powstań wielkopolskiego i śląskich. Prowadziło także poszukiwania 
jeńców, zaginionych i uchodźców. Opiekę nad rannymi na frontach wschodnich 
realizowały głównie formacje i zakłady sanitarne Wojska Polskiego. Po zakończeniu 
działań wojennych opieką PTCK objęto wszystkich poszkodowanych w wojnach. 
W 1927 r. stowarzyszenie, którego nazwę zmieniono na Polski Czerwony Krzyż 
(skrót PCK), zostało objęte patronatem Prezydenta RP, co oznaczało uznanie go za 
stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu „Polski Czerwony 
Krzyż” (Dz.U. 1927, nr 79, poz. 688) na okres wojny i w zakresie przygotowań obron-
nych państwa stowarzyszenie podlegało Ministrowi Spraw Wojskowych. W okresie 
tzw. Polski Ludowej majątek PCK został przejęty przez państwo komunistyczne, 
a większość uprawnień i prerogatyw PCK podporządkowano nadzorowi polityczno-
-administracyjnemu i zmieniona nową ustawą z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim 
Czerwonym Krzyżu (Dz.U. 1964, nr 41, poz. 276)10.

9 Helena Paderewska – 1856-1934, z domu Rosen, 1o voto Górska, żona kompozytora i premiera RP Ignacego Jana 
Paderewskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa. W latach I wojny światowej organizowała pomoc dla 
ofiar wojny w Polsce oraz żołnierzy armii generała Hallera. Inicjatorka i przewodnicząca Rady Naczelnej Pol-
skiego Białego Krzyża, była także prezeską PCK, wspierała działania Polskiej YMCA i YWCA. Za działalność 
charytatywną i społeczną w duchu katolickiej nauki społecznej odznaczona w 1921 r. przez papieża Benedykta 
XV krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Zmarła 16 stycznia 1934 r. w Riond-Bosson w Szwajcarii, pochowana na 
nazywanym panteonem polskiej emigracji cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem.

10 Dane historyczne do opisu historii MCK i PCK zestawiono na podstawie m.in.:
A. Zdzisław, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża (1912-1951), Warszawa 2001, oraz:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19270790688/O/D19270688.pdf – rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż” (Dz.U. 1927, 
nr 79, s. 1074, poz. 688).
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640410276 – ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. 
o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. 1964, nr 41, s. 413-414, poz. 276). 
https://pcktorun.pl/poczatki-dzialalnosci-organizacji-czerwonokrzyskich/
http://www.bielsko-biala.pck.org.pl/historia-pck
http://pck.malopolska.pl/
http://pck.malopolska.pl/kampania-wrzesniowa-w-1939-r-na-ziemi-krakowskiej-i-udzial-w-niej-p-c-k/
http://pck.malopolska.pl/kim-jestesmy/#historia
http://pck.malopolska.pl/dzialania/100-lecie-pck/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
[wszystkie dostęp: 5 X 2022].
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W perspektywie nowych wyzwań

W związku z realizacją zadań z zakresu obronności RP strukturę organizacyjną 
PCK oparto na podziale kraju na Dowództwa Okręgów Korpusów. Okręgi PCK 
utworzono zatem tak, aby obszary ich działania pokrywały się z obszarami dziesię-
ciu istniejących OK. W efekcie w niektórych OK działały w tych samych granicach 
pojedyncze okręgi PCK, inne OK obejmowały całość lub fragmenty dwóch, a nawet 
trzech województw. I tak w Warszawie (DOK nr I) oprócz tego, że była siedzibą 
Zarządu Głównego PCK, utworzono Warszawski Okręg PCK, pokrywający się ob-
szarem działania z obszarem OK nr I, czyli obejmujący także część województwa 
białostockiego. Na terenie DOK nr II w Lublinie utworzono dwa okręgi PCK – Lu-
belski oraz Wołyński z siedzibą w Łucku. Podobnie na terenie DOK III Grodno 
powstały dwa okręgi PCK – Białostocki oraz Wileński. Na terenie DOK IV Łódź 
działał jeden Łódzki Okręg PCK, zaś na terenie DOK nr V w Krakowie działały dwa 
okręgi PCK – Krakowski oraz Śląski z siedzibą w Katowicach. W DOK VI Lwów 
działał jeden Lwowski Okręg PCK, obejmujący swoim zasięgiem trzy województwa: 
lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. W DOK VII Poznań działały dwa okręgi 
PCK – Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu oraz Kaliski, zaś na terenie DOK VIII 
Toruń Pomorski Okręg PCK z siedzibą w Toruniu. Na obszarze DOK IX w Brześciu 
nad Bugiem działały dwa okręgi PCK – Poleski z siedzibą w Brześciu oraz Podlaski 
z siedzibą w Siedlcach, który obejmował część terenów woj. lubelskiego. Wreszcie 
w DOK X Przemyśl działały również dwa okręgi PCK – Przemyski oraz Kielecki. 

Według opisanego wyżej schematu terytorialnego ustalono strukturalny podział 
zadań mobilizacyjnych realizowanych przez PCK. Z nielicznych dostępnych infor-
macji wynika, że oddziały (najczęściej powiatowe, ale nie zawsze) Polskiego Czerwo-
nego Krzyża miały wykonać zadania w trzech grupach terminowych (czasowych): 
I – najszybszej, w terminie do 6 godzin od ogłoszenia mobilizacji, II – w terminie 
do 24 godzin oraz III – liczonej w dniach. W I grupie zmobilizowane miały zostać 
drużyny ratownicze PCK, w grupie II – kolumny dezynfekcyjno-kąpielowe PCK oraz 
niektóre stałe punkty sanitarno-odżywcze PCK, natomiast w III grupie – pozostałe 
stałe oraz wszystkie ruchome punkty sanitarno-odżywcze11.

Na terenie Krakowskiego Okręgu PCK zadania w zakresie mobilizacji realizo-
wać miało 16 oddziałów, leżących w granicach województwa krakowskiego oraz 
w południowej i zachodniej części województwa kieleckiego. Były to (kolejność we-
dług tabel mobilizacyjnych okręgu): Kraków, Sosnowiec, Tarnów, Wadowice, Nowy 

11 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 1007-1043.
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Sącz, Zawiercie, Bochnia, Niepołomice, Miechów, Zakopane, Wieliczka, Limano-
wa, Oświęcim, Dębica, Mościce i Krynica. Spośród wymienionych miejscowości 
w okresie mobilizacji siedzibami powiatów nie były: Krynica, Mościce, Niepołomice, 
Oświęcim, Wieliczka, i Zakopane12. Były jednak ośrodkami ważnymi ze względu na 
linie i węzły drogowe czy kolejowe, centra mobilizacyjne oraz planowane ośrodki 
ewakuacyjne.

Zgodnie ze Wskazówkami do organizacji jednostek ochotniczej służby zdrowia 
wydanymi przez Oddział I Sztabu Głównego WP, L.dz. 6141/mob.37, instytucja-
mi organizującymi ochotnicze jednostki służby zdrowia były Zarządy Okręgowe 
PCK i na nich spoczywał obowiązek doboru personelu do tych jednostek. Miały 
one pokryć zapotrzebowanie na personel, powołując służby wszystkich ochotników 
zgłoszonych w okresie pokoju, którzy:
a)  są w wieku przedpoborowym od 17 do 20 roku życia
b)  jako ponadkontyngentowi po ukończeniu przez nich 24 lat życia zostali zaliczeni 

do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej
c)  są szeregowymi pospolitego ruszenia – kat. D
d)  przy poborze zostali uznani za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej – kat. E.

Ochotnicy ci musieli złożyć pisemną deklarację stawiennictwa w każdej chwili 
i posiadać wszystkie prawa i obowiązki przysługujące członkom organizacji powo-
łanych do pomocniczej służby wojskowej13.

Ochotniczy oddział i punkt sanitarno-odżywczy 
PCK w Wadowicach

Do pełnego opisania tworzenia i rozwoju mobilizacyjnych struktur PCK w Wa-
dowickiem brak jest wystarczającej liczby źródeł. W przechowywanych w Central-
nym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego aktach Powiatowej 
Komendy Uzupełnień/ Komendy Rejonu Uzupełnień Wadowice zachowało się 
zaledwie kilka dokumentów, wskazujących przede wszystkim na napotykane przy 
tych działaniach trudności i problemy. Brak jest natomiast relacji z działań w czasie 
kampanii jesiennej 1939 r.

Pierwsze działania w celu utworzenia struktur mobilizacyjnych PCK podjęto 
w drugiej połowie 1934 r. 31 sierpnia tego roku Szef Sanitarny DOK V, płk dr medycy-
ny Bolesław Błażejewski14 pismem L.dz. 1606/San.Tj. zwrócił się z pilnym wnioskiem 

12 Ibidem, s. 1022-1024; B. Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej. Fakty – cyfry – tablice, Warszawa 1938, s. 142-147.
13 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 622-623.
14 Bolesław Błażejewski – 1890-1940, dr medycyny, lekarz wojskowy w armii rosyjskiej i polskiej, płk WP. 
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do powiatowych komendantów uzupełnień w Zawierciu, Będzinie, Żywcu, Miecho-
wie, Jaśle, Nowym Targu, Sosnowcu, Nowym Sączu oraz Bochni o przydzielenie lokali 
składających się z jednej suchej, dobrze zabezpieczonej ubikacji, na zdeponowanie 
materiałów przewidzianych dla mobilizowanych jednostek PCK – punktów sanitar-
no-odżywczych. Wniosek uzasadniał faktem, że Zarząd Okręgu Krakowskiego PCK 
nie może dostarczyć lokalu na zdeponowanie mat.[eriałów]. Szef Sanitarny sugerował, 
aby w razie trudności lokal taki wyjednać u Komendanta garnizonu15. Jak widać, PCK 
nie dysponował odpowiednimi do wyznaczonych zadań mob. lokalami w większości 
miejscowości przewidzianych jako siedziby mobilizowanych struktur. Pismo wpły-
nęło do PKU w Wadowicach 4 września, a już następnego dnia komendant PKU 
ppłk Franciszek Sękara16 przedstawił sprawę Komendantowi Garnizonu Wadowice17 
z prośbą o wyznaczenie stosownego lokalu. Pismo zarejestrowane zostało w Komen-
dzie Garnizonu 6 września, ale zarówno w aktach 12 pp, jak i KG Wadowice brak 
informacji o dalszym biegu sprawy18. Według trudnych do potwierdzenia informacji 
pomieszczenie na zapasy mobilizacyjne punktu sanitarno-odżywczego PCK wyzna-
czono w koszarach im. płk. Berka Joselewicza19, czyli tzw. Prowianturze.

Na przełomie lat 1918-1919 praktykował w szpitalu w Lanckoronie w pow. wadowickim, później lekarz szpitali 
polowych WP. W okresie pokoju m.in. lekarz wojskowy w Toruniu i Bydgoszczy, komendant Wojskowego 
Szpitala Okręgowego w Toruniu, od 1934 r. Szef Sanitarny DOK V w Krakowie, następnie DOK II w Lublinie. 
W 1939 r. Szef Sanitarny Armii „Lublin”, w czasie walk odwrotowych dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzo-
ny w obozie dla polskich oficerów jeńców w Kozielsku, zamordowany wiosną 1940 r. w Katyniu. Pośmiertnie 
awansowany na stopień generała brygady.

15 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW WBH), Powiatowa Komenda Uzupełnień Wadowice (dalej PKU 
Wadowice, sygn. I.374.4.6, bez paginacji, dokument oznaczony odręcznie „do L. 739/mob. 34”, recto.

16 Franciszek Sękara – 1893-1973, ppłk WP. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, odznaczony m.in. 
Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Żołnierz I Brygady Legionów Polskich, od 1918 r. w WP. Od 
1934 r. komendant PKU/KRU Wadowice, w 1939 r. ewakuowany do Rumunii, skąd przewieziony do obozu 
jenieckiego Oflag VI B w Dössel. Po wojnie powrócił do Wadowic, pracował jako intendent Szpitala Powiato-
wego. Zmarł w Wadowicach i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

17 Komendantem Garnizonu Wadowice był każdorazowy dowódca 12 pułku piechoty. W omawianym okresie był 
to ppłk dyplomowany Antoni Wiktor Staich – 1894-1959, legionista i oficer w wojnie polsko-bolszewickiej, płk 
dyplomowany WP. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości 
i Krzyżem Walecznych. W okresie międzywojennym m.in. szef sztabu 9 DP, komendant Centralnej Szkoły 
Strzelniczej w Toruniu, zastępca dowódcy 13 pp w Pułtusku i dowódca 12 pp Ziemi Wadowickiej, następ-
nie zastępca Szefa Departamentu Piechoty MSWojsk. W kampanii 1939 r. jako dowódca piechoty dywizyjnej 
2 DPLeg. z Kielc 8 września objął dowodzenie dywizją i dowodził nią w walkach z Niemcami, doprowadzając 
wojska do Twierdzy Modlin. Jeniec Oflagu II C Woldenberg, po wojnie w Polsce, pracował jako inspektor PZU 
w Kielcach. Zmarł w Kielcach i został pochowany na tamtejszym Cmentarzu Starym. Za skuteczne dowodzenie 
dywizją i postawę w walkach 1939 r. odznaczony Orderem Virtuti Militari IV klasy.

18 CAW WBH, PKU Wadowice, I.374.4.6, bez pag., dokument jak wyżej, verso.
19 Berek Joselewicz – 1764/1765-1809, kupiec polski pochodzenia żydowskiego, oficer Legionów Polskich we 

Włoszech, pułkownik Armii Księstwa Warszawskiego. Uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 i organi-
zator Pułku Lekkokonnego Starozakonnego, po walkach dostał się do niewoli rosyjskiej. Przez Galicję do-
tarł do Włoch gdzie wstąpił do Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, następnie służył w Legii 
Naddunajskiej, a później we francuskim Legionie Hanowerskim, po bitwie pod Austerlitz odznaczony Legią 
Honorową. W armii Księstwa Warszawskiego dowódca 5 Pułku Strzelców Konnych w bitwach pod Tczewem, 



161

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Kolejne pismo L.dz. 524 /Tjn.34, dotyczące przygotowań mobilizacyjnych wa-
dowickiego PCK wystosował półtora miesiąca później, 19 października 1934 r. wy-
mieniony wyżej Powiatowy Komendant Uzupełnień ppłk F. Sękara do Dowódcy 
OK V – Samodzielnego Referatu Informacyjnego. Meldując o sprawie organizacji 
„Ochotniczych Oddziałów PCK” informował, że Powiatowy Zarząd PCK w Wa-
dowicach, powołując się na pismo Szefostwa Sanitarnego OK nr V w Krakowie L: 
1538/San.Tjn. z 2 sierpnia 1934 r. – oraz pisma Prezesa Okręgowego Zarządu PCK 
w Krakowie L. 55/Tjn./Pog./San. z dnia 10 października tegoż roku zwrócił się do 
PKU Wadowice z prośbą o wydanie imiennego spisu p[o]d[o]f[icerów] i szer.[egowych] 
kat.[egorii] D i E – zamieszkałych w mieście Wadowice, w ilości około 50 osób, celem 
dokonania wyboru z pośród nich pewnej ilości osób koniecznych dla zorganizowania 
Ochotniczego Oddziału PCK w Wadowicach20.

Powołując się na przepisy o zachowaniu tajemnicy wojskowej z uwagi na rozkaz 
L.4532/Inf.Tajn.B. z 3 października 1929 r. SRI OK V, ppłk Sękara prosił o wydanie 
zezwolenia na sporządzenie wspomnianego spisu i wydanie go na ręce Prezesa Po-
wiatowego Zarządu PCK w Wadowicach – Pana radcy skarbowego [Władysława] 
Niecia21. Jak widać z powyższego dokumentu, nie używano jeszcze wtedy nazwy 
„drużyny ratownicze PCK”.

Odpowiedzi na pismo komendanta PKU Wadowice udzielił 23 października 
za L.dz. 86893/Inf.Ochr.tjn.34. kierownik SRI OK V mjr Stanisław Solecki. W la-
konicznej formułce zakomunikował, że Dca OK V zezwala na przesłanie Prezesowi 
Powiatowego Zarządu PCK w Wadowicach wykazy 50 rezerwistów /pospolitaków/ kat. 
D i E, celem zorganizowania Ochotniczego Oddziału PCK. Odpowiedź ta wpłynęła 
do PKU w Wadowicach 26 października 1934 r.22

Na wspomnianym dokumencie umieszczona została odręczna adnotacja refe-
renta: W myśl rozkazu Kmdta będzie załatwione przeze mnie oddzielnem pismem. 
d.[o] a.[kt] i sygnowane inicjałami „JK kpt.” z datą 27 października 1934 r. Można 
zatem przypuszczać, że wykonawcą wykazu miał być zastępca komendanta PKU 

Gdańskiem i Frydlandem, odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zginał w potyczce z Austriakami pod Koc-
kiem i tam został pochowany. Uznany za przykład Żyda – polskiego patrioty.

20 CAW WBH, PKU Wadowice, I.374.4.6, bez pag., dokument oznaczony liczbą „524” wykonaną numeratorem 
na dole strony.

21 Władysław Nieć – 1872-1960, radca skarbowy w Wadowicach, działacz społeczny, członek Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, długoletni prezes Zarządu Oddziału PCK w Wadowicach, zasiadał także w zarządzie 
wadowickiego oddziału Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, który przez wiele lat 
zrzeszał zarówno kombatantów Żydów, jak i Polaków. Zmarł w Wadowicach i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym.

22 CAW WBH, PKU Wadowice, I.374.4.6, bez pag., dokument oznaczony liczbą „530” wykonaną numeratorem.
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i kierownik I referatu ewidencji, którym ówcześnie był kpt. Jan Kuzara23. Nieste-
ty mimo poszukiwań w innych jednostkach i zespołach archiwalnych dotyczą-
cych garnizonu WP w Wadowicach, sporządzony przez kpt. J. Kuzarę wykaz nie 
został odnaleziony. A niewątpliwie wykonany został, gdyż Ochotniczy Oddział 
PCK w Wadowicach powstał. Do chwili obecnej nie udało się odnaleźć także innej 
dokumentacji dotyczącej przygotowań mobilizacyjnych PCK w Wadowicach, co nie 
oznacza, że w przyszłości jakieś dokumenty nie zostaną odnalezione.

W późniejszym okresie z ochotniczych oddziałów PCK utworzono drużyny 
ratownicze PCK. Drużyna taka powstała także w Wadowicach, a jej fachowym prze-
łożonym został lekarz powiatowy dr Adam Peters24. W drugiej połowie lat 30. XX w. 

23 Jan Kuzara – 1890-?, żołnierz armii austro-węgierskiej i polskiej, kpt. WP. W okresie międzywojennym m.in. 
kierownik referatu w PKU Modlin i referent w wydziale Poborowym Departamentu Piechoty, później w De-
partamencie Uzupełnień MSWojsk., od października 1933 r. kierownik referatu i zastępca komendanta PKU 
Wadowice, w 1937 r. przeniesiony w stan spoczynku. Dalsze losy nieustalone.

24 Adam Marian Peters – 1887-1940, dr wszech nauk lekarskich, lekarz powiatowy w Wadowicach. W Wado-
wicach pracował od 1931 r., a od 1937 r. był także lekarzem szkolnym Państwowego Gimnazjum i Liceum 
Męskiego im. Marcina Wadowity. Organizator, komendant i instruktor drużyny PCK w Wadowicach. Areszto-
wany przez Niemców wiosną 1940 r. w ramach Polenaktion-Intelligenzaktion, osadzony w obozie koncentra-
cyjnym Mauthausen, gdzie zmarł 27 grudnia 1940 r. Urna z jego prochami przesłana rodzinie przez komen-
danturę obozu pochowana została na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Wadowicka drużyna ratownicza PCK podczas zbiórki, prawdopodobnie 1937 r.  
W płaszczu dr Adam Peters, lekarz powiatowy i kierownik drużyny (zbiory M. Siwca-Cielebona)
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drużyna kilkakrotnie wyko-
nywała pokazowe ćwiczenia 
w Wadowicach, doskonaląc 
swoją sprawność ratowni-
czą we współpracy przede 
wszystkim z patrolami Ligi 
Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej oraz sekcjami 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Niestety spośród jej człon-
ków zapamiętano jedynie 
nazwiska pomocnika farma-
ceutycznego Pasterza25 oraz 
hrabiego Szembeka26.

Wiadomo także, że przy 
istniejącej drużynie męskiej 
przeszkolono grupę dziewcząt i kobiet. Za ich przygotowanie fachowe odpowiadali 
dr Adam Peters oraz naczelny lekarz 12 pp mjr. dr Leopold Goldberg27. Drużyna 
kobieca również współpracowała przy organizacji ćwiczeń, a także współdziałała 
z członkiniami Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju 
(od 1939 r. Przysposobienia Wojskowego Kobiet) i innych stowarzyszeń przysposo-
bienia wojskowego.

Według informacji podanej przez autorów opracowania poświęconego polskie-
mu planowi mobilizacyjnemu z 1939 r. już od 1 maja 1939 r. wszystkie drużyny 
ratownicze PCK przekazane zostały do dyspozycji Dowództwa Obrony Przeciwlot-
niczej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ślad za tym 15 czerwca 1939 r. Oddział 
I Sztabu Głównego WP nakazał skreślenie planowanych drużyn ratowniczych z tabel 
mob. PCK. Według wspomnianych autorów nowych tabel dla PCK nie przygotowa-
no28. Rodzi się zatem pytanie, czy wadowicka drużyna należała do struktur podpo-

25 Pasterz (imienia brak) – pomocnik farmaceutyczny w drogerii Kazimierza Hommego. Innych danych brak.
26 Szembek (imienia brak) – według zebranych relacji był krewnym wiceministra spraw zagranicznych RP Jana 

Szembeka. Pracował jako urzędnik w Wadowicach. Innych danych brak.
27 Leopold Goldberg – 1891-1939, dr wszech nauk lekarskich, lekarz wojskowy, mjr WP. Odznaczony Krzyżem 

Walecznych. Jako medyk służył w wojsku austro-węgierskim. Po dostaniu się do niewoli na froncie włoskim 
wstąpił do armii gen. Hallera, z którą powrócił do Polski. Ukończył studia medyczne i pozostał w służbie woj-
skowej, od 1929 r. starszy lekarz i naczelny lekarz 12 pp Ziemi Wadowickiej, w 1939 r. referent sanitarny 6 DP 
i komendant Szpitala Wojennego 501. Poległ we wrześniu 1939 r. w czasie niesienia pomocy rannym.

28 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 622-623 i 631.

Naczelny lekarz 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
mjr dr Leopold Goldberg wraz z kursantkami z żeńskiej drużyny 

PCK, prawdopodobnie lata 1932-1934 
(zbiory M. Siwca-Cielebona)
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rządkowanych Dowództwu OPL MSWojsk., czy też pozostała w gestii PCK, wśród 
do drużyn przeznaczonych do obrony ludności cywilnej?

Wojna

Przygotowania wojenne wymuszały stałe podnoszenie sprawności mobiliza-
cyjnej i fachowej tworzonych struktur mobilizacyjnych PCK. Według planu mob. 
PCK drużyna ratownicza miała osiągnąć gotowość w ciągu 6 godzin od ogłoszenia 
mobilizacji. I faktycznie tak się stało, a jako pomieszczenia dla jej stacjonowania 
wyznaczono dom Zofii Grafowej (dom Opydów) przy ul. 3 Maja oraz kilka pomiesz-
czeń na parterze położonego w sąsiedztwie klasztoru Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu, z przeznaczeniem na sale szpitalne. W związku ze zbliżaniem się do Wa-
dowic wojsk niemieckich drużyna ratownicza PCK wyjechała nad ranem 3 września 
zmobilizowanym dla niej przez wojsko transportem konnym. 

Jej szlak bojowy nie jest znany, wiadomo jedynie, że większość jej członków 
powróciła do Wadowic pod koniec września lub w pierwszych dniach października 
1939 r. Nie wiadomo, czy drużyna ewakuowała się pod komendą dra A. Petersa, 
względnie uległa rozproszeniu na szlaku odwrotu, gdyż sam jej założyciel i instruk-
tor odnotowany został jako jeden z dwu lekarzy w Brzesku udzielających pomocy 
i organizujących prowizoryczny szpital w miejscowym ośrodku zdrowia po zbom-
bardowaniu stojących na torach stacji Słotwina-Brzesko (obecnie Brzesko-Okocim) 
transportów ewakuacyjnych. W opracowaniu o Krakowskim Okręgu PCK w latach 
II wojny światowej dr Stefan Uhma zapisał: Brzesko miało tylko ośrodek zdrowia. Więc 
tutaj skierowano resztę rannych. Zapełnił się rannymi ofiarami nie tylko ośrodek zdro-
wia, ale i budynek Wydziału Powiatowego. Ranni leżeli na stołach, zestawionych tabo-
retach, na noszach, siennikach położonych na podłodze, a wśród tej jęczącej i płaczącej 
rzeszy ludzkiej uwijali się jedyni pozostali w mieście lekarze – Dr Jan Brzeski i przybyły 
do krewnych i tu zaskoczony wypadkami Dr Adam Peters. Ten zaimprowizowany 
szpital, obsługiwany przez drużyny PCK, działał przez kilkadziesiąt dni, a dopiero po 
objęciu władzy w mieście przez Niemców i ustaleniu się stosunków, rannych i chorych 
przewieziono dostarczonymi przez komendę wojskową samochodami do tymczasowego 
wojskowego szpitala w Krakowie29.

Być może dr A. Peters, którego rodzina faktycznie mieszkała w Brzesku, nie 
tyle przybył tam do krewnych, ile wraz z wadowicką drużyną ratowniczą znalazł się 

29 Dr Stefan Uhma, Polski Czerwony Krzyż na Ziemi Krakowskiej, cz. II, Kampania wrześniowa i udział w niej 
PCK, (opracowanie odnalezione w zasobach Archiwum Narodowego w Krakowie opublikowane zostało na 
stronie internetowej Krakowskiego Okręgu PCK), http://pck.malopolska.pl/kampania-wrzesniowa-w-1939-r-
na-ziemi-krakowskiej-i-udzial-w-niej-p-c-k/ [dostęp: 5 X 2022].
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w mieście w trakcie odwrotu, a wadowicka drużyna była wśród tych wymienionych 
ogólnie w opracowaniu dr. S. Uhmy? Niestety w świetle dostępnych autorowi mate-
riałów nie da się jednoznacznie potwierdzić tej hipotezy.

Nieco inaczej – acz można przypuszczać, że przynajmniej w części podobnie – 
potoczyły się losy dziewcząt i kobiet przeszkolonych przez Powiatowy Oddział PCK 
w Wadowicach. Po ogłoszeniu mobilizacji kilka z nich podjęło posługę w wadowic-
kim szpitalu powszechnym, natomiast pozostałe wobec zbliżającego się do miasta 
frontu wyruszyły na wschód. Nie wiadomo, czy szlak ich wędrówki był tożsamy z tra-
są odwrotu drużyny męskiej, jednak informację o ich udziale w ratowaniu ofiar ze 
zbombardowanych w okolicach stacji PKP Słotwina-Brzesko (dziś Brzesko-Okocim) 
również można znaleźć w zarysie historii Okręgu Krakowskiego PCK opracowanym 
przez dr. S. Uhmę. Podał on, że: W Sprawozdaniu koła PCK w Szczepanowie, powiat 
Brzesko, znajduje [się] opis wojennej działalności tego koła. W dniu 25 sierpnia 1939 r. 
otrzymał zarząd koła zarządzenie starostwa, polecające zorganizowanie punktów sani-
tarnych na stacji Biadoliny i Sterkowiec. Dyżury w tych punktach objęły przeszkolone 
w 1938 r. dziewczęta. W dniach 3, 4 i 5 września zbombardowano transporty wojskowe 
i ludności cywilnej. Zbombardowania były fatalne i spowodowały setki rannych. Prze-
wodniczący Koła Władysław Duda z grupą dziewcząt przeszkolonych ratowniczek ze 
Szczepanowa, Sterkowca i Wadowic [podkreślenia autora – MSC] wziął czynny udział 
w akcji ratowniczej”30. Niestety jest to jedyna informacja na ten temat, ale skoro w tym 
samym czasie dr A. Peters niósł pomoc w Brzesku, może ona sugerować, że drużyna 
żeńska wycofywała się wraz z męską, względnie równolegle do niej.

Biorąc pod uwagę fakt braku jakichkolwiek informacji czy tylko relacji, że została 
przydzielona do którejś formacji WP, można byłoby przypuszczać, że należała raczej 
do tej drugiej grupy, skoro jednak w opublikowanych tabelach mob. figurowała – 
zatem przeznaczona była dla wojska. Jest to jedna z wątpliwości, których obecnie 
wskutek braku materiałów źródłowych nie da się wyjaśnić.

Stały punkt sanitarno-odżywczy PCK miał być przypuszczalnie uruchomiony 
w 14. dniu mobilizacji. Wskazuje na to cyfra „14” bez oznaczenia „h”, czyli godzin, 
umieszczona w tabeli mob. Krakowskiego Okręgu PCK w rubrykach dotyczących 
Zarządu Oddziału PCK w Wadowicach. Takie rozumienie zapisu w tabeli jest tym 
bardziej uzasadnione, że punkt mobilizowano w grupie III, mającej odległe terminy 
mobilizacji. Pozwala to na postawienie tezy, że punkt przewidywany był dla obsłu-
giwania stacji PKP w Wadowicach w okresie mobilizacji i wyjazdu na front plano-
wanych do zorganizowania właśnie w Wadowicach oddziałów i zakładów 45 Rezer-

30 Ibidem.
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wowej Dywizji Piechoty, w tym II batalionu 156 rez. pp, a być może także rannych 
i chorych żołnierzy ewakuowanych do planowanego w Wadowicach szpitala wojen-
nego. Z tym że uwzględniając zapis w planie mob. PCK dla stacji za- i wyładowczych 
trzeba przyjąć, że przede wszystkim dla tego pierwszego zadania31. Błyskawiczny bieg 
wydarzeń wojennych wprawdzie całkowicie pokrzyżował te założenia, jednak punkt 
sanitarno-odżywczy PCK w Wadowicach faktycznie zorganizowano, i to w termi-
nie wielokrotnie krótszym, niż zakładał plan mobilizacyjny PCK. Nie ma jedynie 
pewności, czy zapis w planie mob. PCK oraz późniejsze informacje i relacje dotyczą 
tego samego punktu.

Relacje ustne i informacje zebrane przez autora niniejszego opracowania w latach 
80. XX w., a zatem ponad 30 lat temu pozwalają na postawienie tezy, że być może 
w ostatnim okresie przed wybuchem wojny postanowiono przyspieszyć mobilizację 
punktu lub wręcz zdublować tę strukturę. Ta ostatnia koncepcja jest tym bardziej 
prawdopodobna, że punkt na stacji PKP utworzono natychmiast po ogłoszeniu mobi-
lizacji powszechnej, 30 sierpnia 1939 r., a zatem nie w połowie września, gdy mijał wy-
znaczony planem mob. czas 14 dni. Jego kierowniczką została profesorka Prywatnego 
Gimnazjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej, polonistka Irena Bielatowiczowa32, 
która była również opiekunką szkolnego koła PCK. Pomagała jej była uczennica 
tegoż gimnazjum, a wtedy studentka UJ, Maria Antonina Weberówna33. Pośrednio 
tezę o zwiększeniu liczby podmiotów mobilizowanych przez PCK potwierdzać może 
także wspomniane opracowanie dr. S. Uhmy. Według zamieszczonych przez autorów 
opracowania dotyczącego polskiego planu mobilizacyjnego tabel mob. Krakowski 
Okręg PCK zmobilizować miał 35 różnych oddziałów, w tym 24 drużyny ratowni-
cze i 9 stałych punktów sanitarno-odżywczych, oraz dwie kolumny dezynfekcyjno- 

31 Zob. M. Siwiec-Cielebon, Garnizon Wadowice oraz społeczeństwo…, s. 85-127.
32 Irena Bielatowiczowa (Bielatowicz, z domu Drożdżówna) – 1906-?, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

polonistka w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach i opiekunka 
koła PCK w tej szkole. W czasie II wojny światowej w tajnym nauczaniu w Wadowicach i Krakowie, w 1945 r. 
przez zieloną granicę przedostała się do Włoch, gdzie w 2 Korpusie połączyła się z mężem, Janem Bielato-
wiczem, porucznikiem 3 DSK. Po wojnie na emigracji w Londynie, nauczycielka w polskich szkołach, m.in. 
Liceum Księży Marianów w Fawley Court pod Londynem. Zmarła w Wielkiej Brytanii.

33 Maria Antonina Weberówna (Weber, zam. Lewkowiczowa) – 1916-?, córka wadowickiego lekarza Ubezpie-
czalni Społecznej dr. Henryka Webera. Ukończyła Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Michaliny Mościckiej 
w Wadowicach i podjęła studia na UJ w Krakowie. Zaangażowana w działalność komunistyczną, po wyroku 
sądowym relegowana z uczelni. W wyniku interwencji wadowickiego koła Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym 
Wykształceniem pozwolono jej wrócić na uniwersytet, ale musiała zmienić kierunek studiów. W jesieni 1939 r. 
zaangażowana w tworzącą się konspirację na ziemiach wschodnich II RP, równocześnie utrzymywała kontakty 
z przyjaciółmi ze Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. Ujęta przez NKWD jako kurierka po-
między Lwowem a Wilnem, osadzona w więzieniu, następnie zesłana na Syberię. Po układzie Sikorski-Majski 
odzyskała wolność i zgłosiła się do armii gen. Władysława Andersa. Służyła w 318 kompanii transportowej na 
Bliskim Wschodzie i w kampanii włoskiej. Po wojnie w Wielkiej Brytanii, gdzie osiadł także jej ojciec, por. dr 
Henryk Weber.
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kąpielowe. Z kolei dr S. Uhma podaje, że okręg zmobilizował 23 drużyny dla formacji 
i instytucji wojskowych oraz 82 drużyny dla obrony przeciwlotniczej ludności cy-
wilnej. Można zatem założyć, że struktury PCK wskazane w zachowanych tabelach 
mob. były tymi przeznaczonymi dla wojska, zaś oprócz nich utworzono znacznie 
większą liczbę podobnych jednostek dla ochrony ludności cywilnej34.

Punkt sanitarno-odżywczy mieścił się w domu kolejowym przy stacji PKP, 
w mieszkaniu rodziny Józefa i Stefanii Siłkowskich35, gdzie gotowano posiłki dla 
ewakuowanych i uciekinierów, głównie cywilów. Pracowało w nim kilka kobiet, któ-
rych nazwisk nie zanotowano i nie zapamiętano. Po rozpoczęciu działań wojennych 
– 1 września – w sobotę 2 września w obawie przed bombardowaniem stacji prze-
niesiono punkt sanitarno-odżywczy PCK do położonego po drugiej stronie ul. Ko-
lejowej, a więc nieco dalej – choć niewiele – od stacji, domu Kazimierza i Franciszki 
Repczyńskich36.

Punkt PCK dzielił obydwa te lokale z kilkuosobową grupą druhen Pogotowia 
Harcerek Żeńskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy Prywatnym Gimnazjum 
Żeńskim im. Michaliny Mościckiej37. Były to Zofia Glanowska38 jako komendantka 
oraz: Kazimiera Hojdysówna39, Letycja Siwcówna40, Władysława Szczerbowska41 i Ja-

34 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 1022-1024; http://pck.malopolska.pl/kampania-wrzesniowa-w-1939-
r-na-ziemi-krakowskiej-i-udzial-w-niej-p-c-k/ [dostęp: 5 X 2022].

35 Józef Siłkowski – 1896-1966, podurzędnik kolejowy (adiunkt), kasjer towarowy i stacyjny PKP w Wadowicach. 
Jego żona, Stefania Siłkowska z d. Kawalec (1893-1983), rodzice m.in. Zbigniewa, kolegi Karola Wojtyły z klasy 
maturalnej. Mieszkali w domu służbowym przy stacji PKP w Wadowicach, tuż przy dzisiejszej obwodnicy – 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pochowani na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

36 Kazimierz Repczyński – 1879-1950, telegrafista stacji PKP w Wadowicach, później urzędnik stacyjny. Jego żona 
Franciszka Repczyńska z d. Łagosz. Mieszkali w domu przy ul. Kolejowej naprzeciwko stacji PKP w Wadowi-
cach, pomiędzy MAFO a Fabryką Wojciecha Mirochy, obecnie dom ten nie istnieje. Pochowani na cmentarzu 
parafialnym w Wadowicach.

37 Zob. Michał Siwiec-Cielebon, Glosa do dziejów…, s. 47-60.
38 Zofia Glanowska, zam. Sirko, Sirkowa – 1920-1999, córka znanego mistrza stolarskiego, cechmistrza i radnego 

miejskiego. W 1938 r. zdała maturę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. Michaliny Mościckiej 
w Wadowicach. Harcerka Drużyny Żeńskiej, członkini Pogotowia Harcerek.

39 Kazimiera Hojdysówna (Hojdys), zam. Gałuszka, Gałuszkowa – 1920-1986, córka Kazimierza, urzędnika są-
dowego w Wadowicach. W 1938 r. zdała maturę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. Michaliny 
Mościckiej w Wadowicach. Harcerka Drużyny Żeńskiej, członkini Pogotowia Harcerek. Pochowana na cmen-
tarzu parafialnym w Wadowicach.

40 Letycja Siwcówna (Siwiec), zam. 1o voto Mroszczak, Mroszczakowa, 2o voto Staroń, Staroniowa – 1924-1996, 
córka Michała, majora 12 pp Ziemi Wadowickiej. Przed 1939 r. uczennica Prywatnego Gimnazjum i Liceum 
Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach, w czasie wojny tajnych kompletów, absolwentka Gim-
nazjum i Liceum im. Marcina Wadowity z 1946 r. Harcerka, przyboczna Drużyny Żeńskiej w Gimnazjum, 
członkini Pogotowia Harcerek, uczestniczka konspiracji w szeregach SZP-ZWZ-AK i NOW-AK. Po wojnie 
pracownica bankowa w Kielcach, tam zmarła. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Wadowicach, w 2003 r. 
ekshumowana do Kielc.

41 Władysława Szczerbowska – uczennica Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej 
w Wadowicach, harcerka, członkini Pogotowia Harcerek. Innych danych brak.
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nina Zielińska42, a także jedyna wśród nich uczennica Publicznej Siedmioklasowej 
Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej i zastępowa Drużyny Harcerek przy tej 
szkole, Teresa Siwcówna43. Dziewczęta przygotowywały kanapki dla ewakuowanych, 
podawały do transportów wodę i herbatę, przekazywały ku pokrzepieniu serc in-
formacje pochodzące z prowadzonego nasłuchu rozgłośni radiowych. Po południu 
3 września zarówno punkt sanitarno-odżywczy PCK, jak i placówka PH zostały 
zdemobilizowane. Rozkaz dla harcerek przekazała hufcowa Żeńskiego Hufca ZHP 
w Wadowicach Kazimiera Medwecka44, w przypadku punktu PCK prawdopodobnie 
polecenie jego zwinięcia wydała dr Zofia Szybalska45, dyrektorka Gimnazjum Żeń-
skiego i znana wadowicka działaczka społeczna46.

Podsumowanie

Wojenne losy Polski i Polaków nadal kryją w sobie wiele zagadek i niejasności. 
Wymagają zatem dalszych systematycznych badań. Jeżeli jednak informacje o działa-

42 Janina Zielińska – 1919-1981, córka Franciszka, chorążego 12 pp Ziemi Wadowickiej. Absolwentka Prywat-
nego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach, harcerka Drużyny Żeńskiej, 
członkini Pogotowia Harcerek. Po wojnie długoletnia nauczycielka w Przeciszowie. Pochowana na cmentarzu 
parafialnym w Wadowicach.

43 Teresa Siwcówna (Siwiec), zam. Cielebonowa, Siwiec-Cielebonowa – 1927-2003, uczennica Publicznej Sied-
mioklasowej Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej w Wadowicach, w czasie okupacji tajnych kom-
pletów, po wojnie absolwentka Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity. Zastępowa Żeńskiej Drużyny 
Harcerek przy Szkole Powszechnej, członkini Pogotowia Harcerek wraz z siostrą Letycją. W czasie okupacji 
w konspiracji SZP-ZWZ-AK i NOW-AK, po wojnie NZW i APwK. Długoletnia pracownica Wadowickich Za-
kładów Przemysłu Terenowego „Druciarni”, później ZMB-Bumar Wadowice, założycielka NSZZ „Solidarność” 
w tym zakładzie, oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Wadowicach. Zmarła w Wadowicach, pochowana na 
cmentarzu parafialnym.

44 Kazimiera Medwecka – 1899-1986, długoletnia nauczycielka wadowickich szkół żeńskich, głównie języka pol-
skiego. Harcmistrzyni, hufcowa Żeńskiego Hufca ZHP w Wadowicach, równocześnie drużynowa 2 Żeńskiej 
Drużyny Harcerek, komendantka Pogotowia Harcerek. W czasie okupacji w tajnym nauczaniu, równocześnie 
komendantka żeńskiej grupy Szarych Szeregów w Wadowicach, żołnierz ZWZ-AK i NOW-AK, po wojnie 
w NZW. Przez wiele lat rozpracowywana przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Po wojnie pracowała 
także jako instruktorka metodyczna w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Kadr. Zmarła w Cieszynie i tam 
została pochowana.

45 Zofia Szybalska – 1886-1945, legionistka i kurierka I Brygady LP, dr filozofii w zakresie języka polskiego, profe-
sorka języka polskiego i niemieckiego w żeńskich szkołach średnich w Krakowie, od 1932 r. dyrektorka Prywat-
nego Gimnazjum i Liceum im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach. Odznaczona Krzyżem Niepodległości. 
Działaczka Związku Legionistów Polskich, Związku Legionistek, Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, zało-
życielka i prezeska wadowickiego koła Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem. W latach II wojny 
światowej w tajnym nauczaniu, łączniczka Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Okręgowego Biura Szkolnego 
w Krakowie m.in. z powiatem wadowickim. Zginęła 18 stycznia 1945 r. pod kołami czołgu sowieckiego w Bor-
ku Fałęckim, pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

46 Informacje i relacje: Ireny Bielatowiczowej, Zofii Glanowskiej (zam. Sirko), Kazimiery Hojdysówny (zam. Ga-
łuszka), Kazimiery Medweckiej, Letycji Siwcówny (zam. Staroń), Teresy Siwcówny (późn. Siwiec-Cielebon), 
Marii Weberówny (zam. Lewkowicz).
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niach wojsk są w większości przypadków znane, wiedzę o sprawach mobilizacji orga-
nizacji społecznych trzeba uznać wręcz za śladową czy znikomą. Wynika to zarówno 
z braku archiwaliów, jak i z ewidentnego niedoceniania przez wiele lat społecznego 
wysiłku obronnego. Z bohaterstwem czy nawet tylko z wysiłkiem zbrojnym kojarzył 
się mundur żołnierski, natomiast zaangażowanie pozostałej części społeczeństwa 
i późniejsza gehenna ludności cywilnej cieszyły się – i niestety nadal cieszą – znacznie 
mniejszym zainteresowaniem badaczy. Niniejszy przyczynek jest zatem niewielkim 
krokiem pośród prób wyjaśniania wojennych losów wadowiczan. Należy jednak 
mieć nadzieję, że odnalezione zostaną kolejne dokumenty dotyczące działań w tym 
zakresie oraz udziału w nich mieszkańców grodu nad Skawą. Tym bardziej że tamtą 
wojnę najeźdźca określił mianem totalnej, zatem dotyczącej nie tylko wojska, i tak 
ją właśnie realizował. Niech zatem niniejszy artykuł będzie także hołdem złożonym 
pamięci zarówno tych, którzy zostali w nim wymienieni, jak i tych, którzy wskutek 
braku materiałów źródłowych pozostają bohaterami bezimiennymi, a równie zasłu-
żonymi w obronie Rzeczypospolitej i niesieniu pomocy społeczeństwu dotkniętemu 
działaniami wojennymi.
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Summary
Military preparations for war and the hostilities are usually described as an or-

ganization and struggles of individual military formations. Despite the fact that the 
war conflicts in the twentieth century were becoming more and more total, in which 
the whole or almost whole potential of the struggling societies was involved. The 
attention is rarely paid to the non-military factors and participation in the struggles 
of individual people or social organizations.

The Polish Red Cross as an element of the international red cross structures by 
nature it is called to look after the combatants and victims of wars. Therefore activity 
description of its individual structures should occupy the prominent place in the wars 
historiography. The more that in the 1930s lots of work went into preparation of the 
structures and members this organization to operate in the coming war. Unfortunately 
due to the lack of a significant part of the source materials or perhaps also due to the 
lower interest of researches activities of the departments, centers and structures of the 
Polish Red Cross during World War II have not been sufficiently documented and de-
scribed. This is what happened among others with the branches organized by the district 
board of the Polish Red Cross in Wadowice which prepared a rescue team or sanitary 
and nutritional point for hostilities. It is possible that even both of these structures were 
organized in double, duplicated form but there is no source to confirm this hypothesis.

Both the male and female rescue team as well as the sanitary and nutritional 
point took part in the hostilities in September 1939. Records of the rescue team 
commitment were included in the chronicles of the Polish Red Cross activities in the 
districts of Brzesko and Tarnów as providing aid to victims of bombed transports 
of civilian refugees. While the sanitary and nutritional point operated at the railway 
station in Wadowice since the announcement of universal mobilization in the last 
two days of peace and in the first tree days of war. We have still known too little about 
the organizational effort and military involvment of activists and members of Polish 
Red Cross of Wadowice. This topic requires further researches with the hope of fin-
ding more reports or documents. A published article by Michał Siwiec-Cielebon in 
which collected information available from currently known sources and reports, it is 
a tribute to both those known by name and the still unnamed people who sacrificed 
their work for society that suffers the victims of health and life in the war struggles 
with the invaders of 1939.

Key words: the Polish Red Cross, interwar period, the Polish September Cam-
paign, World War II



172

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Michał Żmuda

Ikonografia ołtarzy i malowideł 
ściennych kościoła św. Józefa 
przy klasztorze Karmelitów 
Bosych w Wadowicach

Kilkanaście lat temu na łamach czasopisma „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny” ukazał się artykuł poświęcony ikonografii ołtarzy wadowickiej bazyli-
ki. Odnosił się do wyposażenia najbardziej, znanej i rozpoznawalnej, w Polsce i za 
granicą, świątyni w papieskim mieście1. Oprócz niej w Wadowicach znajduje się 
równie ciekawy obiekt sakralny, choć mniej znany i nie tak stary jak fara w centrum 
miasta. To kościół św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Ołtarze i malowidła ścienne znajdujące się wewnątrz kościoła św. Józefa przy 
klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach są cennym zespołem dzieł sztuki 
nie tylko pod względem historycznym, lecz także artystycznym. Aby właściwe 
zrozumieć treści, jakie przekazują, należy się posłużyć tutaj metodą ikonologicz-
ną Erwina Panofsky’ego. Polega ona na przeprowadzeniu analizy ikonograficzno- 
ikonologicznej, czyli na odczytywaniu treści dzieła sztuki poprzez rozszyfrowy-
wanie znaczeń symboli przedstawionych i zestawionych w tym dziele. W tym celu 
w niniejszym opracowaniu zostaną zastosowane dwa narzędzia tej metody, czyli 
opis preikonograficzny, polegający na rozpoznaniu rzeczy i osób w formie plastycz-
nej, oraz analiza ikonograficzna, która służy identyfikacji konkretnych, historycz-
nych i biblijnych postaci w rozpoznawalnych rzeczach i osobach2.

Kościół św. Józefa powstał w latach 1897-1899 wraz zabudowaniami klasztor-
nymi na wzniesieniu zwanym Górką po południowej stronie miasta. Ten zespół 
architektoniczny, w neoromańskim stylu, został zaprojektowany przez wiedeńskiego 
architekta Richarda Jordana, a wzniósł go inż. Adam Kozłowski. Kościół przyklasz-
torny, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest budowlą trójnawową wykonaną, 

1 B. Adamska, Ikonografia ołtarzy bazyliki w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, 
nr 12, s. 119-148.

2 E. Panofsky, Ikonologia i ikonografia, w: Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-29, 
Słownik terminologiczny sztuki pięknych, red., Warszawa 2007, s. 157.
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podobnie jak klasztor, z cegieł. Jego wyposażenie, pochodzące z końca XIX w., w po-
staci ołtarza w apsydzie nawy głównej wraz z dwoma ołtarzami bocznymi, kazalnicą 
i stacjami drogi krzyżowej zostało wykonane w istniejącej do dziś pracowni Ferdy-
nanda Stuflessera w Gröden St. Ulrich w Tyrolu. Centralne miejsce w retabulum 
głównego ołtarza zajmuje obraz św. Józefa namalowany przez Czecha, Franciszka 
Bergmana z Jablonca nad Nysą (Jablonz an der Neisse). Dodatkowo należy nad-
mienić, że kościół klasztorny został podniesiony w 2004 r. do rangi sanktuarium3.

Z pierwszymi informacjami na temat ołtarza głównego, ołtarzy bocznych oraz 
ambony, znajdujących się w kościele, spotykamy się na pierwszych kartach kroniki 
klasztornej, spisywanej przez kolejnych kronikarzy zakonnych. Opis ten niestety nie 
jest ikonograficzny, pełni raczej funkcję opisu inwentarzowego. W swej formie jest 
bardzo zwięzły, ponieważ ogranicza się tylko do podania nazw wizerunków świętych 
i błogosławionych przedstawionych w formie obrazów, płaskorzeźb i rzeźb, pomijając 
całkowicie plastykę przedstawienia4.

Ołtarz główny

Omówienie ikonografii wnętrza tego kościoła rozpocznę od ołtarza głównego. 
Wypełnia on ścianę czołową prezbiterium. Został wykonany z malowanego i złoco-
nego drewna. Na centralnym polu trójdzielnego antepedium znajduje się równora-
mienny krzyż w ornamencie, a na bocznych można odnaleźć płaskorzeźby z przed-
stawieniami ofiary Abrahama i Melchizedeka. Temat do płaskorzeźby z Abrahamem 
został zaczerpnięty ze Starego Testamentu z Księgi Rodzaju (Rdz 22,1-19), która 
opowiada historię o poddaniu go próbie wiary przez Boga. Wszechmocny nakazał 
Abrahamowi, aby ten złożył w ofierze swego jedynego syna Izaaka. W ostatniej chwili 
Bóg posłał anioła, aby powstrzymał go przed zadaniem chłopcu śmiertelnego ciosu. 
Scena ta został ukazana w tradycyjny sposób, zachowując ikonograficzne schematy. 
Patriarchę przedstawiono w momencie podnoszenia noża w celu zabicia Izaaka. 
W tej samej chwili interweniuje anioł i powstrzymuje Abrahama. Scena ta jest nie-
odłącznym elementem kanonu sztuki. Według teologii chrześcijańskiej, Izaak jest 
archetypem Jezusa ofiarującego się za grzechy świata, a Abraham – Boga Ojca skła-
dającego ofiarę ze swojego Syna5. Jeśli chodzi o scenę z Melchizedekiem, oparto ją 

3 Cz. Gil OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, Kraków 2010, s. 31; Cz. Gil OCD, Święty Józef. Patron wadowickiej 
Górki, Kraków 2004, s. 13-23; Kronika klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. o. Cz. Gil, 
Kraków 2009, s. 20-31, Klasztor Karmelitów Bosych. Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach, Wadowice 2020, 
https://karmel-wadowice.pl/historia-klasztoru/ [dostęp: 22 VIII 2021].

4 Kronika klasztoru…, s. 31.
5 I. Chisesi, Co to za święty? Sztuka czytania obrazów. Słownik ikonografii, Kielce 2018, s. 11-12; P. Szkołut, 
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również na historii zapisanej w Księdze 
Rodzaju (Rdz 14,18-20), która przedsta-
wia Melchizedeka jako kapłana El-Eljona  
(„Boga Najwyższego”) i króla Szalemu 
(Salemu). Pojawia się on po opisie zwy-
cięstwa Abrahama nad wrogami, kie-
dy to zdobył liczne łupy. Melchizedek 
wyszedł wtedy na spotkanie patriarchy 
i pobłogosławił go. Melchizedek miał 
wynieść chleb i wino, co można tłuma-
czyć jako symbol zawarcia przymierza 
podczas wspólnego posiłku. Następnie 
Abraham złożył Melchizedekowi dziesię-
cinę, co sugeruje, że w tym przymierzu 
Abraham był stroną proszącą i pragnął 
wejść w status protekcji. Umiejscowienie 
tej sceny na antepedium ołtarza nie jest 
przypadkowe, bowiem symbolicznie jest 
ona powiązana z sakramentem Euchary-

stii, a zwłaszcza Ostatniej Wieczerzy. Ofiara Melchizedeka przedstawiana jest typo-
logicznie jako zapowiedź ofiary krzyżowej6.

W dolnej kondygnacji retabulum znajdują się dwie płaskorzeźby: arki Noego 
na falach potopu i proroka Jonasza na brzegu morza z wielorybem. Płaskorzeźba 
arki Noego odnosi się do historii biblijnej opowiedzianej w Księdze Rodzaju (Rdz 
7,17-24 oraz Rdz 8,3-4). Noe zgodnie z nakazem Boga zbudował arkę i schronił się 
w niej wraz z rodziną (żoną, trzema synami oraz ich żonami). Zabrał na nią również 
zwierzęta lądowe i ptaki, by te mogły ocaleć wraz z nimi. Gdy arka została ukończona, 
Bóg zesłał na ziemię wielki potop. Deszcz padający nieustannie przez 40 dni podniósł 
poziom wody tak, że zakrył nawet najwyższe góry. Noe wraz z rodziną przetrwał 
na arce 40 dni i 40 nocy, a następnie dryfował po oceanie przez kolejne 150 dni. 
Później arka osiadła na szczycie góry Ararat. Płaskorzeźba arki z ołtarza głównego 

Sceny męczeństwa i ocalenia w poźnoantycznej sztuce synagogalnej, w: „VOX PATRUM”, 2003, nr 23, t. 44-45, 
s. 384-390; B. Filarska, Typiczne przedstawienia eucharystii w ikonografii IV wieku, „Roczniki Humanistycz-
ne”, 1987, t. XXXV, z. 4, s. 37-40, J. Giemza, Słownik ikonograficzny, s. 22, http://serwer1363362.home.pl/Piel-
grzymka/Start/Varia_files/S%C5%82ownik_Ikonograficzny.pdf [dostęp: 18 VIII 2021].

6 I. Chisesi, Co to za święty?… s. 11-12; B. Filarska, Typiczne przedstawienia…, s. 37-40; ks. R. Krawczyk, Typy 
Chrystusa Pana w Starym Testamencie, „Studia Warmińskie”, 2003, t. XL, s. 7-14, J. Giemza, Słownik ikonogra-
ficzny, s. 22.
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prezentuje łódź unoszącą się na wodzie, nad którą znajduje się postać anioła z roz-
postartymi pozłacanymi skrzydłami, jakby otaczał ją swoją opieką. Na omawianym 
ołtarzu opowieść o arce funkcjonuje jako alegoria Kościoła walczącego, z kolei samą 
arkę można interpretować jako symbol wybawienia, czyli ilustrację dogmatu, że poza 
Kościołem nie ma zbawienia7.

Jeśli chodzi o płaskorzeźbę proroka Jonasza, to odnosi się ona do historii biblij-
nej opowiedzianej w Księdze Jonasza (Jon 1-3). Jej bohaterem jest prorok izraelski, 
żyjący i działający w VIII w. p.n.e. w Izraelu i w Asyrii. Według tej księgi Bóg nakazał 
Jonaszowi udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, aby nawoływał mieszkańców miasta do 
zaniechania swoich niegodziwości. Ten, chcąc uciec od wykonania Bożego polecenia, 
wsiadł na statek udający się w przeciwnym kierunku. Tymczasem na morzu rozpętała 
się burza, o którą żeglarze obwinili proroka. Zatem załoga statku w obawie o własne 
życie wyrzuciła go za burtę. Wówczas sztorm ucichł, a Jonasz został połknięty przez 
wielką rybę, w której brzuchu spędził trzy dni i trzy noce. Gdy ryba wypluła go na 
brzeg, usłuchał Boga i udał się z misją do Niniwy. Ostrzegał jej mieszkańców przed 
zburzeniem miasta, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Asyryjczycy zaczęli 
pościć i modlić się o przebaczenie. Dzięki temu Bóg odwołał zapowiedzianą karę 
za nieposłuszeństwo i miasto zostało oszczędzone. Wizerunek proroka z ołtarza 
głównego prezentuje jego postać nad brzegiem morza z wielorybem wyłaniającym 
się z toni morskiej. Scena ta odnosi się do pobytu Jonasza we wnętrzu ryby i inter-
pretuje się ją jako symboliczną zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Chrystusa8.

Tabernakulum stanowiące serce ołtarza jest oskrzydlone przez figury adorują-
cych aniołów, pod którymi znajdują się napisy: po lewej Venite (Przybywajcie), a po 
prawej Adoremus (Czcijmy). Zwieńczeniem tabernakulum jest rzeźba Baranka apo-
kaliptycznego leżącego na księdze zamkniętej siedmioma pieczęciami. Motyw baran-
ka apokaliptycznego został zaczerpnięty z ostatniej księgi Nowego Testamentu czyli 
Apokalipsy św. Jana (J 5-7). Według tekstu tej księgi w dniu sądu ostatecznego pojawi 
się baranek, który zasiądzie na tronie jako Bóg i Sędzia, otwierając kolejne pieczecie 
i tym samym zapoczątkowując sąd nad światem. Baranek jest tutaj symbolicznym 
wyobrażeniem Chrystusa Jezusa jako Baranka Bożego. I taki motyw ikonograficz-
ny pojawia się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Baranek od wieków był 
traktowany jako zwierzę ofiarne, dlatego najpierw przedstawiano go jako ofiarę. Od 

7 I. Chisesi, Co to za święty?, s. 407-408; P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 
2009, s. 274-275; Noe, w: Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/3423-noe [dostęp: 19 IX 2021]; 
Arka Noego, w: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Arka_Noego [dostęp 19 IX 2012].

8 I. Chisesi, Co to za święty?, s. 287; ks. R. Krawczyk, Typy Chrystusa…, s. 7-14, J. Giemza, Słownik ikonograficzny, 
s. 24. 
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IV w. w przedstawieniu Baranka łączą się ze sobą dwie idee: ofiary i zwycięstwa. W VI 
i VII w. wizerunek Baranka umieszczano na krzyżu, w miejscu przecięcia się belek, 
ale później zakazano wykonywania takich wizerunków. Na początku VIII w. wizeru-
nek Baranka ulega zmianie, bowiem ukazuje się go już w innej pozie: przednią nóżką 
obejmuje laskę – krzyż lub chorągiewkę z krzyżem jako sztandarem zwycięstwa. Od 
średniowiecza, już pod wpływem rozwoju kultu eucharystycznego, stojącego Baranka 
przedstawiano z raną w boku i krwią spływającą do kielicha jako symbol Eucharystii9.

Centralną, najwyższą niszę trzykondygnacyjnego retabulum głównego ołtarza 
wypełnia obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Według treści biblijnych św. Józef 
pochodził z królewskiego rodu Dawida, a z zawodu był cieślą. Opiekował się Marią, 
Jezusem i żył w czystości. Jego śmierć nastąpiła jeszcze przed publicznym wystąpie-
niem Jezusa. Ostatni raz wspominany jest przy okazji poszukiwania dwunastolet-
niego Jezusa, nauczającego wtedy w świątyni. W tradycji chrześcijańskiej ok. 400 r. 
n.e. pojawia się koptyjska Historia o Józefie cieśli, która niejako uzupełnia Ewangelię 
o wydarzenia związane z narodzinami Jezusa i tepoprzedzające, oraz chorobę i śmierć 
Józefa. Według innej legendy do Maryi, która nie chciała wyjść za mąż, podszedł 
Józef, którego laska, zgodnie z proroctwem, zakwitła, zwiastując ich dalszy los10.

Kult św. Józefa zajmuje bardzo istotne miejsce we wspólnocie karmelitańskiej, 
bowiem konstytucje tego zakonu nakazują członkom oddawać szczególną cześć św. 
Józefowi, za przykładem św. Teresy od Jezusa, reformatorki tegoż zakonu. Przejawem 
tej czci jest patronat św. Józefa nad wadowickim klasztorem. Autorem tego pomysłu 
był założyciel klasztoru wadowickiego – św. Rafał Kalinowski. Trzeba tu dodać, że 
ów wybór zapewne nie jest przypadkowy, gdyż wspomniany święty znajdował się na 
obrazie, który do Wadowic przywieźli pierwsi karmelici. Aktualnie wizerunek ten 
znajduje się w kaplicy domu rekolekcyjnego przy klasztorze11. 

Jedna z legend karmelitańskich głosi, że Święta Rodzina nawiedziła erem kar-
melitański na górze Karmel i stąd wspólnota wywodzi szczególną cześć dla św. Jó-
zefa. Trzeba tu nadmienić, że kult tego świętego rozpropagowali w Europie właśnie 
karmelici, którzy w 1 poł. XIII w. musieli opuścić Ziemię Świętą. W dziejach zakonu 
jawi się on jako troskliwy obrońca Chrystusa i Oblubieniec Najświętszej Dziewicy. 
W duchowości karmelitańskiej św. Józef uważany jest za wzór doskonałej zażyłości 

9 M. Cymbalista, Wybrane sceny apokaliptyczne w ikonografii starocerkiewnej, s. 2-3, https://issuu.com/innowica/
docs/mariacymbalista1 [dostęp 18 IX 2021]; R. Rzymkowski, Baranek Boży, „Niedziela Płocka”, 2003, nr 16, 
www.niedziela.pl/artykul/14389/nd/Baranek-Bozy [dostęp: 21 IX 2021].

10 B. Adamska, Ikonografia ołtarzy…, s. 133-134.
11 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim w Wadowicach, „Wadoviana. 

Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 70-84; Cz. Gil OCD, Święty Józef…, s. 24-30.
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z Jezusem i Maryją, przykład modlitwy wewnętrznej oraz potężny orędownik zarów-
no w sprawach doczesnych, jak i materialnych. Dlatego też ojcowie podczas recytacji 
litanii ku czci św. Józefa wzywają go jako opiekuna swojego zakonu12.

W tym miejscu zwrócimy uwagę na ikonografię karmelitańskiego wizerunku 
w Wadowicach. Świętego Józefa przedstawiono na wspomnianym obrazie wraz 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku i lilią w dłoni. Lilia traktowana jest tutaj jako symbol 
czystości łączący się symbolicznie w jedno z kwitnącą różdżką z drzewa Jessego, pod-
kreślając w ten sposób rodowód Chrystusa. Ten typ wizerunku stał się szczególnie 
popularny, począwszy od XVI w. W polskiej sztuce sakralnej zyskuje na popularności 
od czasu baroku. Wcześniej św. Józef pojawiał się raczej w scenach zbiorowych z życia 
Świętej Rodziny13.

W nieco mniejszych niszach bocznych ołtarza głównego znajdują się figury św. 
Teresy od Jezusa (po lewej) i św. Jana od Krzyża (po prawej). Święta Teresa de Cepe-
da y Ahumada, zwana św. Teresą z Ávili, św. Teresą Wielką czy też Teresą od Jezusa 
(1515-1582), urodziła się w Gotarrendurze koło Ávili, a zmarła w Alba de Tormes 
koło Salamanki. Pochodziła z wielodzietnej rodziny szlacheckiej i odznaczała się nie-
zwykłą urodą, którą podobno zachowała do końca życia. W latach 1531-1533 rodzina 
oddała ją na wychowanie do szkoły prowadzonej przez augustianki w Ávili. Następ-
nie po dwóch lata pomimo sprzeciwu ojca wstąpiła do zakonu karmelitanek, a śluby 
zakonne złożyła w 1537 r. Jej wewnętrza przemiana nastąpiła dopiero wraz z poważną 
chorobą, którą została dotknięta. Otrzymała ona wiele mistycznych łask, m.in. wizje 
duchowe i mistyczne zaślubiny z Chrystusem. Przeżycia związane z wizją piekła oraz 
mistycznego przebicia serca włócznią w nawiązaniu do rany zadanej Chrystusowi 
na krzyżu (transwerberacji) sprawiły, że postanowiła dążyć do doskonałości, którą 
rozumiała jako zachowanie pierwotnej karmelitańskiej reguły zakonnej. W 1562 r. 
założyła karmelitański klasztor pod wezwaniem św. Józefa w Ávili, którego została 
przeoryszą, i wówczas przyjęła imię Teresa od Jezusa. Była także założycielką wielu 
klasztorów i autorką licznych dzieł teologicznych. Święta była Doktorem Kościoła, 
mistyczką, założycielką zakonu, pisarką i poetką. Na ołtarzu głównym w kościele 
Święta Teresy od Jezusa została przedstawiona zgodnie z obowiązującym kanonem, 
czyli w habicie karmelitańskim z piórem w prawej ręce i księgą z gorejącym sercem 
w lewej. Wizerunek ten odnosi się do roli świętej jako reformatorki zakonu oraz 
autorki pism, których lektura stanowiła źródło inspiracji dla wielu świętych czy pa-

12 Idem, Niebo Karmelu. Świeci i błogosławieni rodziny karmelitańskiej lub z nią związani, Wadowice–Przemyśl 
2018, s.13-14.

13 Ibidem, s. 133-134; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 288.
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pieży. Jej doktryna przyczyniła się do rozwoju teologii mistycznej oraz wpłynęła na 
powstanie specjalnej karmelitańskiej szkoły duchowości. Gorejące serce na księdze 
zapewne jest symbolicznym odniesieniem do mistycznego przebicia włócznią serca 
tej świętej 14.

Święty Jana od Krzyża, czyli Juan de Yepes y Álvarez (1542-1591), urodził się 
w Fontiveros koło Ávili w Hiszpanii i pochodził z ubogiej konwertyckiej rodziny 
żydowskiej, która zajmowała się tkactwem. Po śmierci ojca przeniósł się z matką 
i bratem do Medina del Campo, gdzie uczęszczał do szkoły. W 1563 r. wstąpił do 
zakonu karmelitów, a później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia teologiczne 
i filozoficzne na uniwersytecie w Salamance. Świętą Teresę z Ávili, spotkał w 1567 r. 
w Medina del Campo. Zachęcała go do udziału w projekcie zreformowania zakonu 
karmelitów i przywrócenia mu dawnej czystości zasad. Po studiach w Salamance 
wraz ze św. Teresą udał się on do Valladolid, gdzie poznał dokładnie reguły życia 
karmelickiego. Następnie założył pierwszy męski klasztor tej reguły w Duruelo, gdzie 
w 1568 r. rozpoczęła się reforma karmelitów. Tego samego dnia przybrał imię Jana od 
Krzyża. Proces wdrażania reformy całego zgromadzenia spotkał się ze sprzeciwem 
dużej liczby karmelitów uważających nową wersję reguły za zbyt rygorystyczną. Za-
tem zwolennicy Jana od Krzyża i Teresy z Ávili postanowili się wyodrębnić ze wspól-
noty karmelitańskiej i w ten sposób zakon podzielił się na dwie części. W 1577 r. Jan 
został porwany przez grupę przeciwnych reformie karmelitów i uwięziony w klaszto-
rze w Toledo, gdzie brutalnie go traktowano. Wtedy napisał większą część poematu 
Pieśń duchowa oraz inne wiersze. Następnie uciekł, a ogromne cierpienia i zmagania 
duchowe odzwierciedlił we wszystkich późniejszych dziełach. Po powrocie do nor-
malnego życia wraz ze św. Teresą z Ávili kontynuował reformowanie zakonu karme-
litów. W 1580 r. papież Grzegorz XIII podpisał dekret, który zatwierdzał definitywny 
podział karmelitów na trzewiczkowych i bosych. Rok później Jan został wybrany 
na jednego z przełożonych zgromadzenia i napisał konstytucję zakonu. Następnie 
mianowano go prowincjonałem zakonu w Andaluzji, co wymagało częstych podróży, 
regularnych corocznych wizytacji wszystkich klasztorów na prowincji. W 1588 r. 
przebywał w La Peñuela w Andaluzji, gdzie ciężko zachorował, więc udał się na 
kurację do klasztoru w Úbedzie. Tam jego zdrowie pogorszyło się i zmarł w wieku 
49 lat. Święty był hiszpańskim poetą, ważną postacią kontrreformacji, mistykiem 
oraz odnowicielem zakonu karmelitańskiego. Jest również doktorem Kościoła. Uwa-
ża się go, wraz z Teresą z Ávili, za założyciela zakonu karmelitów bosych. Znany 

14 I. Chisesi, Co to za święty?, s. 492; M. Działo, Teresa Wielka św., „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”, 2021, 
https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/teresa-wielka-sw [dostęp: 18 IX 2021]; Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karme-
lu…, s.53-54;
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jest również ze swych dzieł literackich, ponieważ zarówno jego poezja, jak i Pieśń 
duchowa oraz Noc ciemna uważane są za wyjątkowe dzieła mistyczne i arcydzieła 
literatury hiszpańskiej. Na opisywanym ołtarzu św. Jan od Krzyża został ukazany 
w habicie karmelitańskim, w lewej dłoni trzyma duży krzyż, a prawą rękę unosi 
w geście błogosławieństwa. Wizerunek z ołtarza odnosi się do aspektów z życia Jana. 
Przede wszystkim należy widzieć w nim człowieka o głębokim doświadczeniu mi-
stycznym, teologa, duchowego egzegetę i duchowego mistrza. Jego postać i pisma 
oświecają tych, którzy szukają doświadczenia Boga na drodze kontemplacji. W swojej 
twórczości pozostawił nam syntezę chrześcijańskiej duchowości i jej mistycznego 
doświadczenia. Poprzez przykład swojego życia pokazuje, jak życie kontemplacyjne 
może być formą pełnej realizacji chrześcijanina15.

Nad niszami na belkowaniach, umieszczono mniejsze figury świętych karmeli-
tańskich: Bertolda i Marii Magdaleny de’ Pazzi, mistyczki z Florencji. Berthold (zm. 
1195 r.) uznawany jest za jednego pierwszych przeorów karmelitańskich. Urodził 
się w drugiej połowie XII w. we Francji, w Solignac w pobliżu Limoges, w rodzinie 
szlacheckiej. Następnie studiował teologię na uniwersytecie w Paryżu, gdzie przyjął 
święcenia kapłańskie. Potem został uczestnikiem II krucjaty, podczas której znalazł 
się w Antiochii obleganej przez Saracenów. Złożył wtedy przysięgę, że po zwycię-
stwie chrześcijan nad muzułmanami zostanie zakonnikiem. Po tym wydarzeniu wraz 
z dziesięcioma towarzyszami udał się na Górę Karmel, gdzie osiedli się w tamtejszych 
grotach i tam wystawili klasztor oraz kaplicę na cześć NMP. Święty zamieszkiwał 
pierwszy erem karmelitów do końca swego życia w 1195 r. Zmarł w opinii święto-
ści, a w 1564 r. kapituła generalna zatwierdziła jego kult. Oficjale zatwierdzenie ze 
strony papiestwa nastąpiło dopiero w 1672 r. Święty Bertold został przedstawiony na 
omawianym ołtarzu jako mężczyzna z bujną brodą w habicie karmelitańskim, który 
na lewej dłoni podtrzymuje miniaturę kościoła, a prawą kładzie na swojej piersi. 
Zastosowana tu forma przedstawienia jest identyczna jak rzeźba z Museum voor 
Religieuze Kunst w Uden w północnej Brabancji. Odnosi się ona do historii i tradycji 
zakonu, w której Bertold przedstawiany jest jako współzałożyciel eremickiej wspól-
noty w Ziemi Świętej, której spadkobiercami są obecni karmelici. Jego wizerunek ma 
ukazywać ciągłość zakonu i jego związek z miejscem powstania16.

Święta Maria Magdalena de’Pazzi, czyli Katarzyna de’Pazzi (1566-1607), uro-
dziła się we Florencji w zamożnej arystokratycznej rodzinie. Od dzieciństwa była 
szczególnie pobożna. W dzieciństwie oddano ją na wychowanie do żeńskiego zgro-

15 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 55-55; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 277.
16 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 19.
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madzenia. Jak osiemastolatka wstąpiła do florenckiego klasztoru karmelitanek pw. 
Matki Bożej Anielskiej. Po złożeniu ślubów zakonnych w 1583 r. przyjęła imię Marii 
Magdaleny. W zakonie pełniła funkcje wiele funkcji, m.in.: zakrystianki, furtianki, 
mistrzyni nowicjatu i przeoryszy klasztoru. Jej życie zakonne było pełne umartwiania 
się i modlitwy. W swoim życiu doświadczyła wielu przeżyć mistycznych i stygmatów. 
W swojej licznej korespondencji (w tym 12 listów do papieża, kardynałów i prze-
łożonych licznych klasztorów) zabiegała o odnowę w Kościele. Zmarła w 1607 r. 
w opinii świętości. Jej kanonizacji dokonał papież Klemens IX w 1669 r. Co ciekawe, 
do pokrewieństwa z nią przyznawał się litewski arystokratyczny ród Paców, który 
zadedykował tej świętej kościół w klasztorze w Pożajściu. Do Polski jej kult trafił 
z Włoch i szybko się rozpowszechnił, głównie za sprawą karmelitów trzewiczkowych. 
Największe uroczystości w Rzeczypospolitej miały miejsce zaraz po kanonizacji tej 
świętej i odbyły się w Krakowie, u karmelitów na Piasku. Do XIX w. jej kult prawie 
zamarł. Do dzisiaj w krakowskim klasztorze można oglądać kaplicę św. Magdale-
ny de’ Pazzi wraz z XVIII-wiecznymi freskami i barokowym ołtarzem. Na ołtarzu 
głównym święta została ukazana w habicie karmelitańskim. Jej głowę przyozdabia 
korona cierniowa, a w lewej ręce trzyma krzyż, natomiast w prawej narzędzia męki 
pańskiej (włócznię i trzcinę z gąbką nasączoną octem). Wizerunek ten odnosi się 
do konkretnego aspektu jej życia, jakim była wielka cześć dla Bożej Męki. Święta ta 
propagowała również kult Matki Najświętszej i uważała ją za współpracownicę Jezusa 
w dziele zbawienia oraz wielką orędowniczkę grzeszników17.

Środkową część retabulum wieńczy statua Boga Ojca na obłokach, z figurami 
aniołów po bokach w postawie adoracyjnej. Bóg Ojciec na opisywanym ołtarzu został 
ukazany pod postacią starca w niebiesko-czerwonej szacie, z bujną, białą brodą, wy-
łaniającego się z obłoku. Jego głowę otacza nimb w kształcie trójkąta. Takim schema-
tem kompozycyjnym operowało nowożytne malarstwo. Przykładem samodzielnego 
przedstawienia Boga jest niewielki obraz z kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa 
w Kielcach18.

Ołtarz boczny Praskiego Dzieciątka Jezus

Przednią ścianę prawej nawy kościoła zajmuje ołtarz Praskiego Dzieciątka Jezus 
z figurką Dzieciątka w niszy i figurami błogosławionych Marii od Wcielenia, kar-

17 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 57-58; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 379; J.M. Małecki, Kult św. 
Magdaleny de Pazzi w barokowym Krakowie, „Folia Historica Cracoviensia”, 1997-1998, vol. 4-5, s. 177-184; 
G. Doniec, Święta Maria Magdalena de’ Pazzi w barokowym Krakowie czyli analiza „Lilii florenckiej albo cudow-
nego żywotu serafickiej panny…”, Kraków 2007, s. 8-18.

18 Z. Bator, Współczesna ikona Boga Ojca. Nowatorstwo czy herezja?, „Teologia w Polsce”, 2015, nr 9,1, s. 99-102.
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melitanki bosej, i Jana Soretha, generała 
zakonu i reformatora. 

Rzeźba Praskiego Dzieciątka Jezus 
prezentuje małego chłopca w pozycji 
stojącej w koronie na głowie, odzianego 
w długą suknię aż do ziemi. Z przejawa-
mi czci dla Dzieciątka Jezus mamy do 
czynienia już na kartach Nowego Testa-
mentu. W scenie stajenki betlejemskiej 
widzimy pasterzy, którzy po usłyszeniu 
dobrej nowiny przybywają, aby złożyć 
hołd nowo narodzonemu. Podobnie jest 
w opowieści o Trzech Magach, którzy po 
intensywnych poszukiwaniach znajdują 
Dziecię, przed którym upadają na twarz 
i oddają Mu pokłon. O czci dla Dzieciąt-
ka można mówić również w przypadku 
starca Symeona, który w świątyni wziął 
Je na ręce, wielbił Boga i dziękował, iż 
ujrzał Światłość dla oświecenia pogan i chwałę Izraela. Pogłębienie teologicznej czci 
Dzieciątka Jezus nastąpiło w okresie wczesnego chrześcijaństwa, za sprawą twórczo-
ści ojców Kościoła. W średniowieczu zwracano uwagę na człowieczeństwo Chrystusa 
i łączono kult Dzieciątka z kultem Męki Pańskiej, nawiązując w ten sposób do począt-
ku i końca ziemskiego życia Jezusa. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus rozwijali i sze-
rzyli franciszkanie, a zwłaszcza św. Bonawentura oraz św. Antoni z Padwy. U schyłku 
średniowiecza kult ten zyskał aprobatę w krajach niemieckich i skandynawskich, 
a także w Czechach i Niderlandach w ramach nowej pobożności (devotio moder-
na). W czasach reformacji i działalności potrydenckiego Kościoła nabożeństwo do 
Dzieciątka Jezus rozwijało się głównie w środowisku karmelitańskim. Przyczynili się 
do tego św. Teresa z Ávili i św. Jan od Krzyża. Zalecano wówczas sprawianie małych 
posążków i noszenie ich ze sobą z przekonaniem o ich pomocy w każdej potrzebie. 
Figurki rozsławione przez hiszpańską świętą dały początek Praskiemu Dzieciątku 
Jezus (czes. Jezulátko). Pierwszą odnotowaną w historii właścicielką figurki była 
hiszpańska szlachcianka Maria Maxymiliana Marquinez de Lara (1538?-1608), która 
wyszła za mąż za Wratysława z Pernštejnu i z nim przyjechała do Czech. Figurka 
zmieniała właścicieli, by ostatecznie trafić zakonu karmelitów. W praskim klaszto-
rze figurkę otoczono kultem, wystawiając ją w oratorium, gdzie modlili się do niej 



182

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

nowicjusze zakonni. W okresie wojny trzydziestoletniej uszkodzona i zapomniana, 
później odzyskała swój pierwotny kształt. Wtedy to coraz częściej odnotowywano 
wydarzające się wokół niej różnego rodzaju cudowne zdarzenia co przyczyniło się 
do wzmożonego nią zainteresowania. W ikonografii Dzieciątko Jezus wyraża uni-
wersalne i duchowe cechy dziecka, takie jak dobroć, niewinność, szczerość, a także 
pokorne oddanie się Bogu. Powstanie tej figury dla klasztornego kościoła w Wado-
wicach ma zapewne związek z tym, że św. Teresa z Ávili swoją duchowość oparła na 
tych wartościach19.

Barbara Avrillot, zwana Marią Avrillot od Wcielenia (1566-1618), urodziła się 
w Paryżu w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. W młodości oddano ja na wychowa-
nie do sióstr klarysek, gdzie odkryła swoje powołanie. Posłuszna rodzinie wyszła za 
mąż za hrabiego Piotra Acarie i została matką sześciorga dzieci. W domu Państwa 
Acarie gościło wiele wybitnych postaci ówczesnego życia duchowego Francji, jak 
Benedykt de Canfet czy św. Franciszek Salezy. Jej mąż był aktywnym członkiem Ligi 
Katolickiej, która sprzeciwiała się objęciu tronu Francji przez Henryka z Nawarry. 
Ligę rozwiązano, a on musiał opuścić Paryż. Barbara znalazła się pod wpływem pism 
św. Teresy z Ávili i skarała się o sprowadzenie karmelitanek do stolicy Francji. W ślad 
za żeńskim zakonem pojawiła się również męska gałąź Karmelu. Wraz ze śmiercią 
męża w 1613 r. Barbara postanowiła wstąpić w szeregi karmelitanek i przyjęła imię 
Marii od Wcielenia. Po złożeniu ślubów zakonnych wysłano ją do klasztoru w Pon-
toise, gdzie zmarła w opinii świętości. Jej doczesne szczątki spoczywają w tamtejszej 
kaplicy do dzisiaj. Jej beatyfikacji dokonał papież Pius IV w 1791 r. Uważa się ją za 
matkę i założycielkę Karmelu Reformowanego we Francji. Na wadowickim ołtarzu 
przedstawiano ją w habicie karmelitańskim z rękami złożonymi na piersi dotykający-
mi gorejącego serca i przytrzymującymi wstęgę z napisem. Wizerunek błogosławio-
nej ma symbolizować posłuszeństwo, poświęcenie się życiu rodzinnemu, znoszenie 
przeciwności losu oraz trwanie w miłości ku Bogu20.

Jan Soreth (1394-1471) urodził się w Caen w Normandii. Już w młodym wieku 
wstąpił do zakonu karmelitańskiego, który miał siedzibę w jego rodzinnym mieście. 
Po złożeniu ślubów zakonnych i przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął pracę ma-
gistra teologii i rektora studiów w Paryżu. W 1440 r. mianowano go prowincjałem 
na terenie Francji, a 11 lat później został wybrany na przełożonego generalnego 
całego zakonu. Urząd ten pełnił aż do swej śmierci w 1471 r. Do jego zasług należy 

19 Z. Woszczerowicz, Praskie Dzieciątko Jezus jako przykład kontrreformacyjnej teatralizacji wiary, „Adeptus. Pi-
smo Humanistów”, 2020, nr 16, s. 3-6; J. Mandziuk, Kult Dzieciątka Jezus w Kościele Katolickim, „Resovia Sacra. 
Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej”, 2004, nr 11, s. 115-130.

20 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 59-60.
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odnowienie życia duchowego męskiej części zakonu karmelitańskiego. W jednym 
ze swych dzieł dokonał objaśnienia reguły karmelitańskiej. Następnie poprawił ją 
i wydał drukiem. Przyczynił się także do powstania żeńskiej gałęzi Karmelu oraz 
ukształtowania trzeciego zakonu (tercjarze). To na jego prośbę papież Mikołaj V 
w 1452 r. dokonał ustanowienia zakonu żeńskiego oraz zatwierdzenia zasad życia dla 
osób świeckich pragnących żyć duchowością karmelu. Zmarł w Angers, w północno-
-zachodniej Francji. Jego beatyfikacji dokonał papież Pius IX w 1866. Ikonografia Jan 
Soretha z wadowickiego ołtarza przedstawia go w habicie karmelitańskim i kielichem 
mszalnym w lewej ręce oraz zwojem w prawej. Wizerunek ten odnosi się do wkładu 
Jana w życie duchowe karmelu jako odnowiciela jego reguły i dostosowanie jej dla 
ludzi świeckich, którzy chcą czerpać z duchowości zakonu21.

W miejscu tabernakulum znajduje się nowy obraz św. Rafała Kalinowskiego oraz 
po dawnemu relikwie tego świętego. Rafał Kalinowski, a właściwie Józef Kalinowski 
(1835-1907), urodził się w 1835 r. w Wilnie. Był wychowankiem szkoły rolniczej 
w Hory-Horkach oraz Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu. Po zdo-
byciu tytułu inżyniera oraz stopnia porucznika zaangażował się w powstanie stycz-
niowe. Wskutek objęcia dowodzenia nad powstaniem na Litwie został pochwycony 
przez Rosjan, a następnie skazany na śmierć, co niebawem zamieniono na zesłanie 
na 10 lat na Syberię. Po odzyskaniu wolności wyjechał o Francji i osiadł w Paryżu, 
gdzie był wychowawcą Augusta Czartoryskiego. W 1877 r. zdecydował się wstąpić do 
zakonu karmelitów bosych w Austrii, gdzie przyjął imię Rafał od św. Józefa. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1882 r. w Czernej, gdzie pełnił funkcję przeora. Następnie wraz 
z kilkoma braćmi przybył do Wadowic, gdzie założył nowy klasztor, któremu też 
przewodził. Z wielką troską oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu 
duchowemu. Uważa się go za odnowiciela zakonu karmelitów bosych w Polsce. Jego 
śmierć nastąpiła w Wadowicach w 1907 r. W roku 1983 r. za sprawą papieża Jana 
Pawła II został beatyfikowany, a w 1991 r. ten sam Ojciec Święty ogłosił go świętym22. 
Wizerunek św. Rafała na ołtarzu ukazuje go w półpostaci w habicie karmelitańskim. 
Inspiracją do powstania tej podobizny były zapewne zachowane fotografie Kalinow-
skiego. Obraz jest tylko skromnym przypomnieniem tego, że po beatyfikacji św.  Ra-
fała, w celu godnego uczczenia fundatora klasztoru, rada prowincjalna poleciła, aby 

21 Ibidem, s. 47-48.
22 Święty Rafał Kalinowski. Życie. Proces. Cud kanonizacyjny. Modlitwy, Kraków 2010; K.R. Prokop, Św. Rafał Ka-

linowski, Kraków 2007; R. Bender, Powstaniec-zakonnik, Warszawa 1977; J. I. Adamska, Biorę życie takim, jakim 
ono jest. Rzecz o św. Rafale Kalinowskim, Kraków 2003; E. Cisak, 10. rocznica kanonizacji Patrona Sybiraków św. 
Rafała Kalinowskiego, „Niedziela Ogólnopolska”, 2001, nr 45, https://www.niedziela.pl/artykul/67823/nd/10-
-rocznica-kanonizacji-Patrona-Sybirakow [dostęp: 30 IX 202].
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nowemu błogosławionemu poświęcić dotychczasowy ołtarz Praskiego Dzieciątka 
Jezus, przenosząc figurę Dzieciątka w inne miejsce. Wówczas centralną niszę ołtarza 
zajął obraz Kalinowskiego w całej postaci, namalowany przez Karola Pustelnika23. 
W antepedium ołtarza, jak już wspomniano wyżej, znajdują się relikwie św. Rafała. 
Dekoracja rzeźbiarska niszy z relikwiami to różne gatunki kwiatów. Wśród nich 
znajdziemy białe lilie, które są symbolem czystości, skromności i optymizmu, a obok 
nich czerwone róże będące symbolem miłości, piękna i odwagi. Kwiaty te w swojej 
wymowie symbolizują cechy, jakimi odznaczał się święty z wadowickiej Górki24.

Ołtarz boczny Matki Bożej Szkaplerznej

W ołtarzu bocznym lewej nawy znalazł się obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Jest 
on kopią znanego obrazu Freina von Oera, wykonaną również przez Franciszka 
Bergmana. Prezentuje on Matkę Bożą w błękitnej sukni, która na jednej ręce trzyma 
Dzieciatko Jezus, a w drugiej szkaplerz.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej jest 
jednym z najstarszych kultów maryj-
nych, który w ciągu stuleci zyskał na 
popularności. Wśród wizerunków ma-
ryjnych tego typu najstarszym jest ikona 
Karmelu z końca XIII w. znajdująca się 
w muzeum Makariosa I w Nikozji na 
Cyprze. Najbardziej znanym i powszech-
nym wizerunkiem Pani Szkaplerznej 
w sztuce doby renesansu i baroku jest 
kompozycja ukazując wizję św. Szymo-
na Stocka otrzymującego od Niej szka-
plerz. W epoce odrodzenia ukazywano 
Ją w kontekście czyśćca, gdzie jako orę-
downiczka dusz czyśćcowych w wycią-
gniętej ręce trzyma szkaplerz bracki, do 
którego wyciągają ręce nagie postacie 
wyłaniające się z płomieni. Matkę Bożą 

23 https://karmel-wadowice.pl/sanktuarium-i-kosciol/ [dostęp: 30 IX 2021].
24 L. Frey, Kwiaty – symbolika kształtu i barwy, w: Symbol – Znak – Przesłanie, t. 7, Barwy i kształty, red. J Marecki, 

L. Rotter, Kraków 2012, s. 9-25.
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Szkaplerzną ukazywano w całości lub półpostaci, siedzącą lub stojącą, najczęściej 
z Dzieciątkiem na ręku lub stojącym na Jej kolanach. W jednej ręce trzyma berło, 
a w drugiej szkaplerz. Czasem przedstawia się Ją ze szkaplerzem w obu rękach lub 
z trzymającym go Dzieciątkiem Jezus. Bywało i tak, że jeśli w oryginale nie było szka-
plerza, to domalowywano go lub doczepiano do obrazu lub rzeźby. Wzorem dla po-
dobizny Matki Boskiej Szkaplerznej w półpostaci były słynne ikony jak Salus Populi 
Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, znana również jako Matka Boża 
Śnieżna. Stała się ona popularnym pierwowzorem dla licznych przedstawień Matki 
Bożej. Wizerunek Maryi charakteryzuje się ukazaniem Jej ze splecionymi dłońmi ze 
szkaplerzem lub z Dzieciątkiem, które trzyma go w uniesionej rączce. Forma ta stała 
się wzorem dla obrazów w wielu polskich kościołach w XVII i XVIII w. (np. Czerna). 
Na terenie Europy Zachodniej ten typ stał się popularny w Belgii, we Włoszech oraz 
w Niemczech. W sztuce znane są kompozycje odnoszące się do typu Hodegetrii. 
W tym przypadku również Matka Boska trzyma szkaplerz lub czyni to Dzieciątko. 
Wiele wyobrażeń Matki Boskiej Szkaplerznej czerpie ze wzorów ikon bizantyjsko-
-ruskich. Na obrazach tych głowa Maryi jest pochylona policzkiem w stronę Syna, 
a On obejmuje rączką Jej szyję (Umilenije). Ten typ obrazowania został zaczerpnię-
ty z ikony Matki Boskiej Włodzimierskiej. Wyobrażenia tego typu można znaleźć 
w wielu polskich parafiach. Na tych obrazach Matka Boska trzyma na prawej ręce 
Dzieciątko Jezus tulące się do Jej policzka, a Ono w rączce ma szkaplerz. Wadowicki 
obraz Pani Szkaplerznej odwołuje się do tego typu ikonograficznego. W kontekście 
tego wizerunku zaciekawienie budzi umieszczona na dole obrazu łacińska senten-
cja: DILECUS MEUS MIHI ET EGO ILLI! (Mój miły jest mój, a ja jestem jego!). 
Wizerunek ten podkreśla ścisły związek zakonu z Najświętsza Marią Panną z Góry 
Karmel. Karmelici obrali ją sobie jako wzór życia oddanego rozważaniu Słowa Bo-
żego i czuwania na modlitwie. W maryjnej literaturze zakonu istnieje takie pojęcie 
jak „karmelitańska wyobraźnia maryjna”, które oznacza duchową i historyczną prze-
strzeń, gdzie następuje związanie się z matką Jezusa w różnych formach, w tym na 
zasadzie relacji rodzinnych – jak dziecko z matką25.

Po bokach obrazu Pani Szkaplerznej znajdują się figury błogosławionej Joanny 
z Tuluzy oraz świętego Szymona Stocka. Joanna z Tuluzy (zm. 1286) urodziła się 
w Tuluzie, ale nieznana jest data jej narodzin. Według podań swój habit tercjarski 
otrzymała z rąk św. Szymona Stocka, złożywszy wieczysty ślub czystości. Choć po-
chodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, to jako osoba związana z zakonem wio-

25 J. Wasilewska, Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boska z Góry karmel) w ikonografii, „Archiwa, Biblioteki i Mu-
zea Kościelne”, 2016, nr 106, s. 315-331.
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dła życie ubogiej przy karmelitańskim klasztorze w Tuluzie. Zajmowała się opieką 
nad biednymi i chorymi. Wspierała nowicjuszki w gorliwości do zachowania prze-
pisów zakonnych i radykalnej ascezy. Zmarła w 1286 r. w opinii świętości. Po śmierci 
zasłynęła licznymi cudami i wspominano o jej łagodności, pobożności i poświęceniu. 
Za sprawą arcybiskupa Tuluzy za nawiedzenie jej grobu udzielano odpustów. Na 
przełomie XVI i XVII wieku jej kult rozpropagowano w Hiszpanii. Po zawirowaniach 
rewolucji francuskiej, kiedy to zniszczono klasztor, jej doczesne szczątki przeniesiono 
do kościoła św. Wincentego a Paulo, gdzie spoczywają do dziś. W momencie prze-
nosin doczesnych szczątków błogosławionej w zniszczonym kościele klasztornym 
odnaleziono zamurowanych w ścianie kilka tekstów modlitw, które sama ułożyła. 
Beatyfikacja Joanny dokonała się w 1895 r. za sprawa papieża Leona XIII. Uważana 
jest za pierwszą kobietę, która żyła duchowością Karmelu. Figura bł. Joanny z Tuluzy 
z omawianego ołtarza prezentuje postać w habicie karmelitańskim, która w obu rę-
kach trzyma gałązkę z rozwiniętymi kwiatami, prawdopodobnie lilii, która symboli-
zuje czystość. Jej wizerunek na omawianym ołtarzu odnosi się zapewne do związków 
ze św. Szymonem, ale również wiąże się ze świętością życia błogosławionej, która jako 
osoba świecka przynależała do Karmelu i żyła jego duchowością26.

Św. Szymon Stock (1165-1265) urodził się w hrabstwie Kent w Anglii w bogoboj-
nej rodzinie. Według podań hagiograficznych już po urodzeniu miał zostać ofiaro-
wany Matce Bożej. Pierwsze nauki pobierał w Oksfordzie, będąc wybitnym uczniem. 
W młodości wiódł pustelnicze życie, mieszkając w pniu dębu – dlatego nadano mu 
przydomek Stock czyli „pień”. Po przybyciu karmelitów do Anglii postanowił do nich 
przystąpić. Szybko odkryto jego talenty oraz gorliwość i mianowano go w 1226 r. 
wikariuszem generalnym. W 1245 r. wybrano go na szóstego przeora generalnego 
karmelitów. Z życiem świętego związana jest tradycja szkaplerza świętego, bowiem 
w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. objawiła się mu Matka Boża, która przekazała na 
jego ręce szkaplerz. Jednocześnie zapewniła Szymona, że każdy, kto będzie go nosił 
do śmierci, uniknie kary wiecznej. Święty pozostawił po sobie listy, homilie, dwie 
antyfony poświęcone Matce Bożej oraz utwór poświęcony pokucie chrześcijańskiej. 
Wprowadzone przez niego zmiany w pustelniczej regule zakonnej sprawiły, że za-
kon karmelitański nabrał charakteru żebraczego. Jego działania przyczyniły się do 
popularyzacji karmelitów w całej Europie i do ekspansji obszaru działalności dusz-
pasterskiej zakonu również na terenie miast. Szymon zmarł w Bordeaux w wieku 
100 lat podczas jednej z licznych podróży wizytacyjnych. Posąg św. Szymona Stocka 
przy ołtarzu szkaplerznym prezentuje brodatego mężczyznę w habicie karmelitań-

26 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 28.
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skim. W lewej ręce trzyma księgę, a w prawej ma gałązkę z rozwiniętymi kwiatami 
lilii symbolizującymi czystość. Wizerunek tego świętego na ołtarzu szkaplerznym 
nie powinien nikogo dziwić, choćby z uwagi na to, że to właśnie od św. Szymona 
rozpoczął się kult Pani Szkaplerznej. W tradycji zakonu czczony jest jako osoba 
o wielkiej świętości życia i szczególnie oddana kultowi Najświętszej Marii Panny27.

Na ołtarzu znajdziemy tabernakulum, które ozdabia wizerunek kielicha z hostią. 
Jest to nawiązanie do sakramentu eucharystii. Wizerunek ten ilustruje obrzęd eu-
charystycznej celebracji jako pamiątki, a zarazem ponowienia w sposób bezkrwawy 
ofiary krzyżowej Chrystusa28.

W 1999 r. pod mensą tego ołtarza spoczęły w prostym drewnianym sarkofagu 
relikwie bł. Alfonsa Marii Mazurka, jednego ze 108 polskich męczenników II wojny 
światowej. Poniżej obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, w miejscu, gdzie dawniej było 
tabernakulum, umieszczono niewielką płaskorzeźbę biustu błogosławionego, wyko-
naną w drewnie, w kolorze ciemnego brązu. Wykonawcą sarkofagu i płaskorzeźby 
był Krzysztof Madoń z Makowa Podhalańskiego.

Ołtarz Teresy od Dzieciątka Jezus

W 1930 r. w północnej części kościoła, w prawej nawie bocznej postawiono 
ołtarz ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Teresa Martin (1873-1897) urodziła 
się w Alençon w Normandii w wielodzietnej rodzinie Zelii i Ludwika Martina. Jako 
dziewczynka pobierała naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek w Lisieux. 
Tak jak jej starsze siostry chciała wstąpić do zakonu karmelitańskiego, ale ze względu 
na młody wiek jej odmawiano. Podczas pielgrzymki do Rzymu wraz z ojcem i au-
diencji generalnej u papieża Leona XIII poprosiła, aby ten wprowadził ją do zakonu. 
Miała wówczas 15 lat. Wstąpiła do zakonu w Lisieux w 1888 r., przyjmując imię 
Teresa od Dzieciątka Jezus. W zakonie spędziła 9 lat, oddając się idei Bożej miłości. 
Pragnęła, aby jej życie było aktem doskonałej miłości, a własne cierpienie wyrazem 
jej pogłębiania i wykazania. W 1896 r. pojawił się u niej pierwszy krwotok z płuc, 
który był objawem zaawansowanej gruźlicy. Z powodu choroby nie mogła wyjechać 
do ośrodka karmelitańskich misjonarzy w Indochinach francuskich (dziś m.in. Wiet-
nam), aby tworzyć nowy Karmel w Hanoi. W lipcu 1897 r. przeniesiono ją do klasz-
tornego szpitala, gdzie zmarła w wieku 24 lat. Święta Teresa w odróżnieniu od Teresy 

27 Ibidem, s. 23-24; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 486.
28 J. Niwiński, Ikonografia i ikonologia eucharystii: eucharystyczna ikonosfera, „Collectanea Theologica” 1997, 

nr 67/3, s. 27-39.
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z Ávili zwana jest również Małą Teresą 
lub Małym Kwiatem. Uznawana jest za 
patronkę kościelnych, misjonarzy i misji. 
Centralne miejsce tego ołtarza zajmuje 
statua świętej z krzyżem i różami w rę-
kach. Występowanie krzyża z ukrzyżo-
wanym Jezusem w ikonografii tej świętej 
wiąże się z faktem, że poświęciła swoje 
życie rozpamiętywaniu Męki Pańskiej, 
natomiast róże odnoszą się do epizodu 
otwarcia jej trumny w związku z proce-
sem kanonizacyjnym, bowiem zamiast 
zapachu rozkładu roznosił się zapach 
róż, a ciało świętej pozostało nietknięte. 
Po bokach św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
stoją figury aniołów – jeden z wieńcem 
z róż z napisem „Miłość”, a drugi z lilią 
i napisem „Pokora”. Kwiaty trzymane 
przez aniołów również mają symbolicz-

ną wymowę. Lilie informują o czystości w życiu świętej, a róże – o jej miłości do 
Chrystusa. Pod aniołami znajdują się płaskorzeźby ilustrujące sceny z życia świętej, 
jak jej śluby zakonne oraz moment śmierci w celi zakonnej. Pod mensą ołtarza znaj-
duje się woskowa figura świętej w habicie karmelitańskim – na łożu śmierci. Nad 
mensą złocona nisza z pasyjką29.

Ambona

W pracowni Ferdynanda Stuflessera w Gröden St. Ulrich w Tyrolu wykona-
no sześcioboczną drewnianą ambonę, umieszczoną przy pierwszym filarze lewej 
nawy. Cztery płyciny ambony, przesklepione archiwoltą, wypełniają płaskorzeźby 
ewangelistów, ścianę frontową – tablice Bożych przykazań, a na szczycie stożko-
wego daszka dominuje gołębica – symbol Ducha Świętego. Czterech ewangelistów 
przedstawiono tutaj w kolorowych szatach z zarostem na twarzach, z wyjątkiem 
św. Jana, który zawsze jest przedstawiany jako młodzieniec bez zarostu. Pomocne 

29 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 101-102; J. Petry-Mroczkowska, Teresa z Lisieux. Siostra wierzą-
cych i wątpiących, Kraków 2012; B. Adamska, Ikonografia ołtarzy…, s. 135-136; ; I. Chisesi, Co to za święty?, 
s. 491-492.
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w identyfikacji poszczególnych postaci są przypisane im atrybuty. Tak więc na opi-
sanej powyżej ambonie św. Łukaszowi towarzyszy byk, św. Markowi – lew, św. Ma-
teuszowi – anioł, a św. Janowi – orzeł. Ikonografia przedstawia św. Jan Ewangelistę 
w scenach poświęconych życiu Jezusa. Umiłowany uczeń Jezusa występuje w nich 
jako młodzieniec. Szczególnie popularnym jego wizerunkiem jest przedstawienie 
sceny ukrzyżowania, w której towarzyszy Matce Bożej. Przypisywane mu atrybuty 
to: orzeł, kielich lub rycerz apokalipsy. Natomiast święty Łukasz uważany jest przez 
tradycję apokryficzną za pierwszego ikonografia i autora wizerunku Matki Bożej. 
Jego wizerunek w ikonografii zobrazowany jest podczas spisywania Słowa Boże-
go lub w trakcie malowania obrazu z wizerunkiem Maryi, św. Piotra i Pawła. Jego 
atrybutami są: wół skrzydlaty, zapisywana przez niego księga. Ewangelista Marek 
najczęściej ukazywany jest ze skrzydlatym lwem, który jest jego atrybutem. Czasem 
święty ten zastępowany jest wizerunkiem lwa. Wśród jego atrybutów wymienia się 
wspomnianego wyżej lwa oraz księgę. Autor pierwszej w kolejności Ewangelii, czyli 
św. Mateusz, w ikonografii przedstawiany jest jako starzec, któremu towarzyszy anioł 
stanowiący jego natchnienie lub istota prowadząca jego rękę podczas pisania. Do 
jego atrybutów należy zaliczyć miecz będący narzędziem jego męczeństwa, sakwę 
z pieniędzmi (nawiązanie do zawodu poborcy, który wykonywał, nim przyłączył się 
do Jezusa) oraz anioła, który czasem go zastępuje30.

Filary kościelne

Na filarach kościoła oddzielających nawę główną od bocznych można znaleźć 
również wizerunki świętych w postaci obrazów i rzeźb. Na filarach z lewej strony 
ujrzymy obraz św. Franciszka Serafickiego i rzeźbę św. Antoniego z Padwy. Natomiast 
z prawej strony dostrzeżemy obrazy Matki Bożej Różańcowej i św. Judy Tadeusza.

Św. Franciszek (1182-1226), a właściwie Giovanni di Pietro di Bernardone, uro-
dził się w Asyżu i pochodził z zamożnej kupieckiej rodziny. Pragnąc żyć w ubóstwie, 
rozdał cały swój majątek i zaczął żyć jak pustelnik. Początkowo charyzmat życia Fran-
ciszka, przyciagający rzesze ludzi chcących go naśladować, budził nieufność papie-
stwa, które ostatecznie zaakceptowało nową formę pobożności i zatwierdziło regułę 
dla zgromadzeń franciszkańskich. W dziejach Kościoła uważany jest za pierwszego 
stygmatyka. W 1224 r., przebywając w pustelni La Verna (w wersji polskiej to Al-
wernia), dostąpił łaski otrzymania ran Chrystusowych. Święty z Asyżu jest patronem 
kilku zakonów. Na obrazie w kościele karmelitańskim św. Franciszek został ukazany 

30 I. Chisesi, Co to za święty?, s. 271-272, passim.
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na tle górzystego krajobrazu w postaci klęczącej z rozpostartymi ramionami, a nad 
nim unosi się postać serafina z twarzą Jezusa, który nadaje świętemu stygmaty. Jest to 
dobrze znany i ilustrowany fragment biografii tego świętego. Stygmaty są traktowane 
jako widzialne znaki na wzór ran Chrystusa31.

Święty Antoni (1195-1231), a właściwie Ferdynand Bullone, urodził się w por-
tugalskiej Lizbonie. Jako młody człowiek wstąpił do zakonu kanoników regularnych, 
przyjmując imię Antoni. Studiował na uniwersytecie w Coimbrze, gdzie w 1220 r. 
wstąpił do tego zakonu, a później wyruszył w podróż do Asyżu. Za pozwoleniem 
przełożonych zajmował się kaznodziejstwem ludowym na terenie północnych Wło-
szech. Jego kazania wymierzone w lichwę i ludzką zachłanność zyskały mu wiel-
ką popularność. Później został wykładowcą filozofii na uniwersytecie w Bolonii, 
a w 1230 r. przeniósł się do Padwy (stąd jego przydomek). Uznawany jest za patro-
na kilku zakonów oraz górników, małżeństw, narzeczonych, położnic czy ubogich. 
Figura umieszczona w górnej części filara kościelnego prezentuje św. Antoniego 
Padewskiego w brązowym habicie franciszkańskim z sznurem, boso, z brodą i wi-
doczną tonsurą. Święty na jednej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, a w drugiej kwiat lilii 
będący symbolem czystości 32.

Na pierwszym filarze po prawej stronie można ujrzeć obraz Matki Bożej Ró-
żańcowej. Wizerunek ten jest kopią tego samego przedstawienia, które znajduje się 
w wadowickiej bazylice, dlatego w niniejszym artykule zrezygnujemy z jego opisy-
wania, odsyłając do wyżej wspomnianej publikacji.33.

Święty Juda Tadeusz na tutejszym obrazie zaprezentowany został w półpostaci 
w szatach bordowo-zielonych, z wizerunkiem Chrystusa w rękach. Jest on postacią 
dobrze znaną z Nowego Testamentu. Występuje m.in. w scenie Ostatniej Wieczerzy. 
Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zajmował się nauczaniem i czynieniem cudów. 
Uważa się go za apostoła Judei, Syrii, Edomu i Mezopotamii. W ikonografii zachod-
niej przedstawia się go z pałką lub włócznią w ręku, które mają symbolizować ponie-
sioną przez niego męczeńską śmierć (ponieważ został zabity pałkami lub włócznią). 
Obrazuje się go często w czerwonej szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu z obra-
zem Jezusa w dłoni (mandylionem). Do przypisywanych mu atrybutów zalicza się: 
kamień, krzyż, księgę, laskę, łódź rybacką, maczugę, miecz, pałki i topór. W sztuce 

31 B. Adamska, Ikonografia ołtarzy…, s. 140-141; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 203-206; A.J. Błachut, Scena Styg-
matyzacji św. Franciszka z Asyżu w programie ikonograficznym ołtarzy w kościołach reformackich w Polsce, 
w: Święty Franciszek z Asyżu w sztuce, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, J. Dębski, Tychy 2009, s. 23-36; J. Dębski, 
Święty Franciszek z Asyżu. Typy ikonograficzne w zbiorach polskich, w: Święty Franciszek z Asyżu w sztuce…, 
s. 77-82.

32 B. Adamska, Ikonografia ołtarzy…, s. 141-142; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 66-68.
33 B. Adamska, Ikonografia ołtarzy…, s. 131-132. 
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wschodniego chrześcijaństwa prezentowany jest jako apostoł ubrany w długie, czer-
wone, szaty. Ma długie ciemne włosy oraz niedługą siwiejącą brodę. W dłoni trzyma 
zwinięty lub rozwinięty zwój34.

Malowidła ścienne

Teraz przyjrzymy się uważnie malowidłom ściennym znajdujący się w świątyni 
na Górce. Pierwsza polichromia pojawiła się w tym wnętrzu w 1926 r., ale nigdzie nie 
została opisana. Dopiero po II wojnie światowej zdecydowano o wykonaniu nowej. 
W 1958 r. Marian Konarski, artysta malarz pochodzący z Krzeszowic, pokrył wnętrze 
kościoła, w tym wszystkie nisze nad arkadami, symbolicznymi obrazami. Malatura 
ta znana jest jedynie z fotografii prezbiterium kościoła wykonanej przed 1981 r. Na 
zdjęciu widać wyraźnie wymalowany symbole Alfy i Omegi nad głównym ołtarzem. 
Nad nimi centralnie umieszczono krzyż w otoczeniu rozchodzących się promieni35. 
Niewątpliwie motywy te odnoszą się do zapisów Apokalipsy św. Jana i stanowią 
symboliczne wyobrażenie – w postaci liter alfabetu greckiego – wszechwładnego 
i wszechmocnego Boga36. W 1982 r. dokonano ponownego malowania wnętrza. Tym 
razem pracę nad polichromią powierzono znanemu artyście Karolowi Pustelnikowi, 
który pozostawił symboliczne obrazy hierarchii niebiańskiej tylko w niszach. Po-
szczególne postacie anielskie ilustrowały hierarchię aniołów opisanych w wersetach 
Pisma św. czyli: Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze. Hierarchia ta została 
oparta na listach św. Pawła Apostoła oraz nauce ojców Kościoła, jak Grzegorz Wielki, 
Jan Damasceński czy Dionizy Areopagita (zwany również Pseudo-Dionizym). We-
dług tego ostatniego istnieją trzy hierarchie aniołów, które podzielił znów na kolejne 
trzy wielkie chóry, dlatego razem jest dziewięć chórów anielskich. Porządek chórów 
anielskich przedstawia się następująco: Serafinowie, Cherubinowie i Trony – najwyż-
sza hierarchia – są to aniołowie czystej kontemplacji; Władze, Moce, Panowania – 
pośrednia hierarchia, zwana Chórami Porządku, mająca duże znaczenie w realizacji 
planu Opatrzności Bożej; Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie – najniższa hierarchia 
realizująca wskazania Chórów Porządku37.

34 I. Chisesi, Co to za święty?, s. 292.
35 Cz. Gil OCD, Święty Józef…, s. 32.
36 M. Cymbalista, Wybrane sceny…, s. 2.
37 M. Fryszkiewicz OFM Conv., Nadprzyrodzony świat aniołów, 2000, s. 89; M. Żuraw, Czym jest i jak wygląda 

hierarchia anielska?, PCh24.pl https://pch24.pl/czym-jest-i-jak-wyglada-hierarchia-anielska/ [dostęp: 30 IX 
2021]; E. Błopotocka, Niedawno usłyszałam, że jest dziewięć chórów niebieskich. Skąd pochodzi wiedza na ten 
temat?, Pytam o wiarę, http://mateusz.pl/pow/020919.htm [dostęp: 30 IX 2021]; E. Bondyra-Flisiak, O hierar-
chii niebiańskiej, „Niedziela Lubelska”, 2004, nr 43, https://www.niedziela.pl/artykul/33592/nd/O-hierarchii-
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Ostatnie, współcześnie istniejące polichromie 
na ścianach świątyni wadowickiego Karmelu zostały 
wykonane w latach 2003-2004. W wyniku tych prac 
powstały wizerunki świętych i błogosławionych kar-
melitańskich oraz osób, które czekają na beatyfikację. 
Patrząc od ołtarza, po prawej stronie umieszczono 
wizerunki: Matki Bożej Szkaplerznej, św. Szymona 
Stocka, św. Rafała Kalinowskiego, św. Teresy z Los 
Andes, bł. Cyriaka Chavary, św. Teresy Małgorzaty 
Redi, bł. Dionizego i Redempta, bł. Elżbiety od Trójcy 
Świętej, Sł. Bożego Franciszka Powiertowskiego, Sł. 
Bożej Teresy Marchockiej, św. Jana Pawła II. Wize-
runki te w większości bazują na fotografiach tych po-
staci, gdyż większość z nich żyła w ubiegłym stuleciu.

Matka Boża Szkaplerzna została ukazana w po-
zycji siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus usa-

dowionym na jej kolanie. W ręce Madonna trzyma szkaplerz, a u jej stóp znajdują 
się postacie małych aniołów. Wizerunek ten powstał zapewne na podstawie figury 
Matki Bożej Szkaplerznej, która znajduje się w klasztorze karmelitów bosych Stella 
Maris na Górze Karmel w Hajfie. Malowidło to jest w pewnym sensie powtórzeniem 
wizerunku Matki Boskiej Szkaplerznej w tej samej przestrzeni sakralnej. Zapewne 
zleceniodawcy, którym był klasztor, zależało na przypomnieniu epizodu z dziejów 
zakonu, jakim było wydarzenie z XIII stulecia. Wówczas zakon karmelitański prze-
żywał trudności w związku z dostosowaniem się do życia w Europie, groziła mu 
nawet kasata. Epizod ze św. Szymonem Stockiem, który doznał wizji szkaplerza, stał 
się punktem zwrotnym w dziejach zakonu. Pomógł przetrwać karmelitom w nowych 
warunkach i na zawsze utrwalił obraz wspólnoty jako zakonu maryjnego38.

Poniżej wizerunku maryjnego w prezbiterium możemy zobaczyć św. Szymona 
Stocka w momencie otrzymywania szkaplerza zakonnego. Obraz ten koresponduje 
z postacią Matki Bożej z Góry Karmel i niejako stanowi uzupełnienie poprzedniego. 
Postać św. Szymona ma przypominać o jego wyjątkowej roli w odnowie zakonu w Eu-
ropie, o jego wkładzie w rozwój maryjnej pobożności oraz zasługach jako świętego 
szkaplerza karmelitańskiego39.

-niebianskiej [dostęp: 30 IX 2021].
38 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 11.
39 Ibidem, s. 23.
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Następny w kolejności został przedstawiony św. Ra-
fał Kalinowski. Ukazano go z profilu w pozie klęczącej 
z wizerunkiem wadowickiego kościoła klasztornego w tle. 
Powtórzenie postaci św. Rafała w tej samej przestrzeni słu-
ży podkreśleniu wagi i znaczenia tej postaci nie tylko dla 
dziejów zakonu w Polsce jako jego odnowiciela, lecz także 
roli, jaką odgrywał u początków wspólnoty w Wadowi-
cach. Do Wadowic przybył wraz z pierwszymi braćmi 
i przewodził im jako przeor. Zmarł w tutejszym klasztorze 
w opinii świętości40.

Zaraz za wadowickim świętym znajduje się postać 
Teresy od Jezusa z Los Andes, czyli Juany Fernández So-
lar (1900-1920), która urodziła się w Santiago de Chile 
w zamożnej rodzinie. Od dzieciństwa przejawiała głęboką 
wiarę, uważając, że Chrystus chce posiąść jej serce na wła-
sność. Była młodą wysportowaną kobietą lubiącą jazdę 
konną, pływanie i grę w tenisa. Już jako czternastolatka 
deklarowała chęć przystąpienia do Karmelu. Stało się to 
w 1919 r. w Los Andes, przyjęła wówczas imię Teresy 
od Jezusa. Prowadziła liczną korespondencję z rodzi-
ną i przyjaciółmi, stając się apostołką i wpływając tym 
samym na rozwój ich życia duchowego. Zmarła na ty-
fus w 1920 r., niedługo po złożeniu ślubów zakonnych. 
W 1987 r. papież Jan Paweł II ją beatyfikował, a w 1993 r. 
kanonizował. Klasztor, w którym żyła i została pochowa-
na, jest narodowym sanktuarium Chile. Jest ona pierwszą 
świętą chilijską i zarazem pierwszą z zakonu karmelitań-
skiego w Ameryce Łacińskiej. W kościele w Wadowicach 
przedstawiono ją w habicie karmelitańskim w pozycji klęczącej z małym krzyżem 
w ręce. Wizerunek ten odnosi się do jej życia zakonnego, krótkiego, bo trwającego 
niecały rok, ale wypełnionego cierpieniem. W ten sposób chciała najdoskonalej na-
śladować ukrzyżowanego Chrystusa41.

W kolejnej niszy znajduje się postać św. Cyriaka Eliasza Chavary (1805-1871), 
który urodził się w Kainakary w stanie Kerala w Indiach. Wychował się w katolic-

40 Ibidem, s. 109-110.
41 Ibidem, s. 119-120; Ukryta z Chrystusem w Bogu, red. J.W. Gogol OCD, Kraków 2005.
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kiej i religijnej rodzinie obrządku syro-malabarskiego. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niż-
szym Seminarium w Pulipuram. Również tam podjął stu-
dia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchow-
nym. W 1829 r. otrzymał święcenia kapłańskie w rycie 
syro-malabarskim. Będąc jeszcze klerykiem, w semina-
rium poznał wybitnych kapłanów swego Kościoła, który-
mi byli ks. Thomas Palackal i ks. Thomas Porukara. Obaj 
zachęcali księży do prowadzenia życia wspólnotowego, 
na wzór zakonników. W kościele wadowickiego karme-
lu został przedstawiony w białym habicie na klęczkach 
z rękami złożonymi na piersi. Wizerunek ten odnosi się 
do pracy świętego na rzecz odnowy i wzbogacenia życia 
chrześcijańskiego w Indiach. Podkreśla jego rolę w dzie-
jach karmelu jako krzewiciela wiary i akcentuje oddanie 
jedności Kościoła42. 

Następną niszę wypełnia postać św. Teresy Małgo-
rzaty Redi, czyli Anny Marii Redi (1747-1770), urodzonej 
w Arezzo we Włoszech. Pochodziła ona ze szlachetnego 
i głęboko pobożnego rodu. W dzieciństwie była wycho-
wanką kolegium sióstr benedyktynek. W 1764 r. wstąpiła 
do florenckiego klasztoru karmelitanek bosych i otrzy-
mała imię Teresy Małgorzaty od Najświętszego Serca 
Jezusa. Bóg obdarzył ją szczególnym mistycznym do-
świadczeniem słów św. Jana Apostoła: „Bóg jest miłością”. 
W zakonie pracowała jako infirmierka. Jej zwyczajem było 
błogosławienie chorych sióstr obrazem Jezusowej Matki. 

Zmarła w klasztorze we Florencji w 1770 r., mając zaledwie 23 lata. Jej kanonizacji 
dokonał papież Pius Xl w 1934 r. Na malowidle przedstawiono ją w habicie karmeli-
tańskim w pozycji na klęczkach i z kwiatami lilii w dłoni. Lilia jest tu jak w przypadku 
wielu świętych symbolem czystości. Obraz ten przypomina o roli świętej w dziejach 
karmelu jako postaci czczącej w swym sercu, bez rozgłosu, Jezusa i jego matkę. Da-
wała ona świadectwo prawdziwej wiary autentyzmem swego życia duchowego43.

42 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 93-94: Św. Cyriak Eliasz od Świętej Rodziny (Cyriak Chavara), 
https://karmelicibosi.pl/swieci/sw-cyriak-eliasz-od-swietej-rodziny-cyriak-chavara/ [dostęp: 22 VIII 2021].

43 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 73-74; Ukryta z Chrystusem…
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W kolejnej niszy przedstawiono wizerunki bł. Dio-
nizego i Redempta. Piotr Berthelot (1600-1638) urodził 
się w 1600 r. w Honfleur w Normandii, we Francji. Już 
w młodości poszedł w ślady ojca i został marynarzem. 
Interesowały go geografia i rysowanie map, więc uczył się 
kosmografii. Pełnił funkcję geografa i nawigatora królów 
Francji i Portugalii. W 1635 r., przebywając na Goa, zo-
stał karmelitą bosym i przyjął zakonne imię Dionizego od 
Narodzenia, a w 1638 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Z kolei Tomasz Rodriguez da Cunha (1598-1638) urodził 
się w Pfaredes w Portugalii. Jako młodzieniec zdecydował 
się na wyjazd do Indii Wschodnich, gdzie był wojskowym. 
Dosłużył się stopnia kapitana i dowódcy straży. W 1615 r., 
przebywając na Goa, wstąpił do Karmelu, gdzie przyjął 
święcenia i imię Redempta od Krzyża. W klasztorze na 
Goa był portierem i zakrystianem. Obaj zakonnicy, Dionizy i Redempt, wyruszyli 
z poselstwem do sułtana Sumatry z misją ewangelizacji muzułmanów. Tam zostali 
uwięzieni i poddani torturom. Namawiano ich do porzucenia wiary i przyjęcia is-
lamu. Ostatecznie ponieśli śmierć męczeńską. Ich beatyfikacji dokonał papież Leon 
XIII w 1900 r. W Wadowicach ukazano ich obu w habitach karmelitańskich z pal-
mami męczeństwa w rękach, a jeden z nich trzyma w ręce mały krzyż. Podkreślono 
w ten sposób ich oddanie wierze i poświęcenie, jakie okazali, nie wypierając się wiary 
w Chrystusa44.

Następną niszę zajmuje wizerunek bł. Elżbiety od 
Trójcy Świętej, czyli Elżbiety Catez (1880-1906), któ-
ra urodziła się w obozie wojskowym we wsi Avor, gdzie 
stacjonował oddział jej ojca. Po śmierci ojca matka zabrała 
ją wraz z siostrami do Dijon. Ponieważ była uzdolniona 
muzycznie, uczyła się w konserwatorium gry na forte-
pianie. Jednak w 1901 r., mimo początkowego sprzeciwu 
matki, zdecydowała się wstąpić do klasztoru karmelitanek 
bosych w Dijon i przyjęła imię Elżbieta od Trójcy Świętej. 
Kilka lat później zaczęła chorować na niedoczynność nad-
nerczy. U kresu życia jej stan zdrowia się pogorszył i unie-
ruchomił ją w łóżku. Zmarła w 1906 r., w wieku 26 lat.  

44 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 63-64.
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Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 1984 r., a jej kanonizacji doko-
nał papież Franciszek w 2016 r. W kościele wadowickim przedstawiono ją również 
w habicie karmelitańskim. W jednej dłoni trzyma różaniec, a w drugiej książeczkę do 
modlitwy. Obraz ten bazuje na wizerunku, jaki opracowano na potrzeby ceremonii 
kanonizacji tej świętej. Ma przypominać współczesnym wierzącym prawdę o tym, że 
Bóg mieszka w każdym z nas. Swoją postawą św. Elżbieta przypomina o znaczeniu 
modlitwy w życiu każdego chrześcijanina. Ona uczyniła z niej drogę swego życia45.

Dalej znajdziemy wizerunek Sługi Bożego Franciszka 
Powiertowskiego, a właściwie Jerzego Powiertowskiego 
(1917-1944), który przyszedł na świat w Warszawie. Po 
ukończeniu gimnazjum rozpoczął jednocześnie naukę 
w Wyższej Szkole Muzycznej i pracę w zakładzie kra-
wieckim swego ojca. Już pod koniec II wojny światowej 
wstąpił w szeregi zakonu karmelitańskiego w Czernej 
(1944), gdzie przybrał imię Franciszek od św. Józefa. Nie-
stety w sierpniu 1944 r. poniósł śmierć rozstrzelany przez 
Niemców. Został włączony do procesu beatyfikacyjnego 
kolejnej grupy męczenników czasów faszyzmu. Został on 
przedstawiony jako młody mężczyzna w habicie karmeli-
tańskim, który w złożonych dłoniach trzyma palmę mę-
czeństwa. Przypomnienie jego wizerunku pełni funkcję 

przesłania dla wierzących, w szczególności zaś dla poszukujących sensu swojego 
życia. On sens swojego żywota widział w całkowitym ukierunkowaniu swojej egzy-
stencji na Boga. Brat Franciszek postrzegał modlitwę jako środek umożliwiający mu 
nawiązywanie kontaktu z Bogiem46.

Kolejna postacią przedstawioną w niszy na ścianie nawy głównej jest św. Jan 
Paweł II. Źródłem inspiracji dla tego wizerunku były zapewne fotografie wykonane 
u kresu życia papieża Polaka. Przedstawiono go w białej papieskiej sutannie w pozycji 
siedzącej. Na jego szyi zwisa karmelitański szkaplerz. Karol Wojtyła (1920-2005), czy-
li św. Jan Paweł II, to postać powszechnie znana w Polsce i na świecie. Na jego temat 
powstały liczne opracowania naukowe oraz popularnonaukowe. W związku z tym 

45 Ibidem, s. 106-107; C. de Meester, Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia, Poznań 2015.
46 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Wielu z nich kształciło się lub pracowało w Wadowicach. Męczennicy polskiego Karmelu 

Terezjańskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 2, s. 246; Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo 
Karmelu…, s. 193; W. Kiwior OCD, Franciszek Jerzy Powiertowski OCD (1917-1944), w: Karmelici bosi w Polsce 
1605-2005. Księga jubileuszowa, red. Cz. Gil OCD, Kraków 2005, s. 469-504, W. Kiwior OCD, W poszukiwaniu 
sensu życia. Sługa Boży Franciszek Jerzy Powiertowski (1917-1944), Kraków 2012.
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w niniejszym artykule jego biografia zostanie ograniczo-
na do wątku Karmelu w życiu papieża Polaka. Przyszły 
papież jeszcze jako młody człowiek często przychodził do 
wadowickiego kościoła św. Józefa przy klasztorze Karme-
litów Bosych. Otrzymał tu formację duchową, korzystał 
z sakramentu pokuty oraz brał udział w nabożeństwach. 
To w nim po pierwszej komunii św., przed ołtarzem Matki 
Bożej Szkaplerznej, otrzymał swój pierwszy szkaplerz. Od 
tej pory zawsze go nosił i nie zastąpił medalikiem szka-
plerznym47. Po śmierci Jan Pawła II karmelici poprosili 
kardynała Stanisława Dziwisza o papieski szkaplerz do 
klasztoru. Prośbę przyjęto i obecnie relikwia papieskiego 
szkaplerza jest eksponowana w złotej rozecie na ścianie 
po lewej stronie ołtarza MB Szkaplerznej. W 2004 r. obraz 
św. Józefa w kościele klasztornym przyozdobiony został 
szczególnym wotum – Pierścieniem Rybaka Ojca Świętego Jana Pawła II, a kościół 
Karmelitów Bosych Na Górce otrzymał nazwę Sanktuarium św. Józefa48. 

Po lewej stronie nawy głównej przedstawiono: proroka Eliasza, bł. Alfonsa Marię 
Mazurka, św. Teresę Benedyktę od Krzyża, bł. Franciszka Palau y Quer, św. Marię 
Maravillas Pidal, bł. Męczenników Rewolucji Francuskiej, Sł. Bożą Teresę Kierociń-
ską – „Matkę Zagłębia”, Sł. Bożego Anzlema Gądka, Sł. Bożą Kunegundę Siwiec oraz 
o. Rudolfa Warzechę.

Eliasz jest jednym z proroków Starego Testamentu żyjącym w IX w. przed Chrystu-
sem w północnym państwie Izraela. Jego dzieje opisano na kartach I Księgi Królewskiej 
w kontekście panowania Króla Achaba. Dzięki jego gorliwej modlitwie ofiara dla Boga 
została przyjęta i spadł deszcz, a lud został nawrócony. Mimo cudu Jezabel, żona króla 
Achaba, nadal prześladowała proroka, więc Eliasz musiał się ukrywać na pustyni. Aby 
nie umarł z głodu, Bóg posyłał mu kruka z pokarmem. Według zapisów biblijnych 
Eliasz został żywym wzięty do nieba. W ikonografii wczesnochrześcijańskiej proroka 
przedstawiano często jako młodzieńca w tunice i paliuszu. W średniowieczu jego wi-
zerunek zmieniono, ukazując go jako siwego starca ubranego w długą opończę z ko-
ziej skóry i z bosymi stopami. Zazwyczaj prawą ręką błogosławi, w lewej dzierży zwój 
z napisem: „Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy 
porzucili przymierze z Tobą” (1 Krl 19, 10). Najpopularniejszym motywem w przed-

47 J. Zieliński OCD, Karol Wojtyła. Karmelitańskie spotkania, Kraków 2016, s. 24-29.
48 Cz. Gil OCD, Święty Józef…, s. 28-37.
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stawieniach tego proroka jest scena, w której jest on zabierany do nieba na ognistym 
wozie zaprzężonym w skrzydlate rumaki. Czasem wóz proroka podąża w stronę nieba 
po tęczy. U stóp wozu znajduje się postać Elizeusza, następcy Eliasza, który chwyta 
spadający płaszcz mistrza. Z wizerunkiem tego proroka mamy do czynienia również 
w przestawieniach sceny Przemienienia Pańskiego, gdy w geście modlitewnym stoi po 
prawicy Chrystusa. Występują także jego wizerunki w otoczeniu kruków lub aniołów 
dostarczających mu pokarm. Prorok Eliasz został przedstawiony w Wadowicach jako 
mężczyzna z długą, siwą brodą, ubrany w białe szaty okryte futrem. W zasadzie przed-
stawiono go jako pustelnika. W Karmelu jest on traktowany jako protoplasta zakonu. 
Tak ojcowie Kościoła, jak i tradycja karmelitańska traktują modlitwę proroka o deszcz 
dla Izraela jako formę kontemplacji prawdy o tym, że przez Matkę Bożą przyszło od-
kupienie ludzkości. Dlatego też na górze Karmel, z której pochodzi zakon, wzniósł 
on pierwszą świątynię dedykowaną Maryi. Karmelici uważają starotestamentowego 
proroka za punkt odniesienia dla siebie, jako prototyp karmelitańskiej świętości. Du-
chowość tej wspólnoty została zbudowana na doświadczeniu Eliasza. Opiera się na 
jego życiu w Bożej obecności, umiłowaniu samotności, łączeniu modlitwy z pracą oraz 
nieustannym rozważaniu słowa Bożego49.

W następnej niszy po starotestamentowym proroku 
przedstawiono postać bł. Alfonsa Marii Mazurka, czyli 
Józefa Mazurka (1891-1944), który urodził się we wsi Ba-
ranówka pod Lubartowem. Zaraz po ukończeniu Małego 
Seminarium karmelitów bosych w Wadowicach oraz miej-
scowego gimnazjum humanistycznego zdecydował się 
w 1908 r. wstąpić do nowicjatu w Czernej. Przyjął wówczas 
imię Alfons Maria od Ducha Świętego. Po złożeniu ślubów 
zakonnych studiował w Krakowie, Linzu, a następnie we 
Wiedniu. Na lata 1920-1930 w jego życiu przypada okres 
wytężonej pracy w Niższym Seminarium Karmelitów 
Bosych w Wadowicach, w którym pełnił funkcję nauczy-
ciela i wychowawcy młodzieży. Od 1930 r. powierzono 
mu funkcję przeora i ekonoma klasztoru w Czernej. Był 
doskonałym organizatorem i dzięki niemu wprowadzono 

wiele nowinek technicznych, jak tarasowy ogród warzywny na przyklasztornym 
wzgórzu, elektrownia wodna na rzece Eliaszówce czy doprowadzenie bieżącej wody 
do klasztoru. Ofiarnie służył wiernym zarówno w konfesjonale, jak i na ambonie. 

49 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 15-16; I. Chisesi, Co to za święty?, s. 164-165.
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Poniósł śmierć męczeńską rozstrzelany przez hitlerowców w 1944 r. w Nawojowej 
Górze koło Krzeszowic. Jego beatyfikacji, wraz z gronem stu siedmiu męczenni-
ków polskich, dokonał Jan Paweł II w 1999 r. Podstawą dla malowidła bł. Alfonsa 
były zapewne istniejące do dzisiaj fotografie. Ukazano go w habicie karmelitańskim 
z palmą męczeństwa. Za nim umieszczono wizerunek klasztoru w Czernej, z którym 
błogosławiony był szczególnie związany przez ostatnie 14 lat życia50.

W niszy obok znajduje się postać św. Teresy Benedyk-
ty od Krzyża, czyli Edytę Stein (1891-1942), męczenniczki 
i patronki Europy. Urodziła się we Wrocławiu w wielo-
dzietnej żydowskiej rodzinie. Po śmierci ojca matka zaj-
mowała się wychowaniem dzieci i zarządzaniem rodzinna 
firmą. Jako młoda kobieta Stein przeżyła kryzys światopo-
glądowy i deklarowała się jako ateistka. W 1911 r. rozpo-
częła studia uniwersyteckie we Wrocławiu, które później 
kontynuowała w Getyndze u znanego filozofa Edmunda 
Husserla. Po obronie doktoratu była jego asystentką. Z po-
wodu nastrojów antyżydowskich na uniwersytecie odeszła. 
W 1922 r. po lekturze pism św. Teresy z Ávili zdecydo-
wała się przyjąć chrzest oraz sakrament bierzmowania. 
Jako czterdziestodwuletnia kobieta postanowiła wstąpić 
do Karmelu w Kolonii. Przyjęła wówczas imię Teresa Be-
nedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do 
klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do 
Oświęcimia, gdzie ją zamordowano w 1942 r. Jej beatyfikacja miała miejsce w Rzy-
mie 1998 r. i dokonał jej papież Jan Paweł II. W omawianym kościele ukazano ją 
w habicie karmelitańskim na klęczkach. W rękach trzyma palmę męczeństwa, a na 
ziemi znajdują się otwarte i zamknięte księgi, które nawiązują do wątków naukowych 
w jej życiu. W tle za nią umieszczono słupy z drutem kolczastym, które przywołują 
wspomnienie jej męczeńskiej śmierci w obozie zagłady. Życie św. Teresy charaktery-
zowało się przed wszystkim odważnym poszukiwaniem prawdy. Czyniła to zarówno 
na płaszczyźnie intelektualnej, jak i kulturowej. Poprzez swoją męczeńską śmierć 
dała świadectwo wiary w sens etyczny zasad współżycia oraz miłości do Kościoła 
i narodu żydowskiego51.

50 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 168-169; Sz.T. Praśkiewicz OCD, Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. 
Pierwszy beatyfikowany męczennik polskiego Karmelu, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005…, s. 429-443, Sz.T. Praś-
kiewicz OCD, Błogosławiony Ojciec Alfons Maria Mazurek. Męczennicy 1939-1945, Włocławek 2001, s. 34-42.

51 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 164-165; A.U. Müller, M.A. Neyer OCD, Edyta Stein – św. Teresa 
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Następną niszę zajmuje wizerunek bł. Franciszka Pa-
lau y Quer (1811-1872), który określany jest jako mistyk 
„zakochany w Kościele”. Urodził się w Aytonie koło Lérida 
w Hiszpanii w wielodzietnej rodzinie. Jako młody czło-
wiek po opuszczeniu domu rodzinnego zamieszkał u jed-
nej z sióstr w Lérida, gdzie uczył się, a następnie wstąpił do 
seminarium. W 1832 r. wstąpił do Karmelu w Barcelonie, 
który potem spalono. Po święceniach kapłańskich został 
misjonarzem ludowym. W związku z prześladowaniami 
Kościoła w Hiszpanii wyjechał do pobliskiej Francji, gdzie 
prowadził działalność duszpasterską. Po powrocie do kra-
ju w 1851 r. w Barcelonie założył „Szkołę Cnót”, zajmującą 
się katechizacją osób dorosłych. Pod wpływem oskarżeń 
o podburzanie robotników szkołę wkrótce zamknięto, 
a Franciszka wysłano na Ibizę, gdzie doświadczył przeżyć 

mistycznych. Stworzył nowe zgromadzenia karmelitów i karmelitanek zajmujące 
się apostolstwem. Kilkakrotnie bywał w Rzymie. Wydawał tygodnik „El Ermitano” 
(Pustelnik), w którym opisywał swoje mistyczne przeżycia. Zmarł w założonym przez 

siebie klasztorze w Tarragonie w 1872 r. Jego beatyfika-
cji dokonał papież Jan Paweł II w 1988 r. W wadowickim 
kościele został ukazany w habicie karmelitańskim z jed-
ną ręką wzniesioną do błogosławieństwa, w drugiej zaś 
trzyma księgę. Przedstawienie to odnosi się do prezenta-
cji błogosławionego jako niestrudzonego sługi Kościoła, 
misjonarza ludowego, kaznodziei, pisarza i kierownika 
duchowego52.

Kolejna nisza przedstawia obraz św. Marii Maravillas 
od Jezusa, czyli Marii Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, 
która urodziła się w Madrycie w wielodzietnej arystokra-
tycznej rodzinie. Jej ojciec był m.in. ambasadorem Hisz-
panii przy Stolicy Apostolskiej oraz pełnił funkcję ministra 
gospodarki. Mając 21 lat, wstąpiła do Karmelu El Escorial 

Benedykta od Krzyża. Biografia, Kraków 2019; M.A. Neyer OCD, Edyta Stein. Życie św. Teresy Benedykty od 
Krzyża w dokumentach i fotografiach, Kraków 2014; A. MacIntyre, Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922, 
Kraków 2019.

52 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 87-88; E. Pacho OCD, Franciszek Palau Quer – Zakochany w Ko-
ściele, Kraków 2019.
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w Madrycie, przyjmując imię Maria Maravillas od Jezusa. W tym 1926 r. zorganizo-
wała klasztor w Cerro de los Angeles, gdzie skupiła się duża grupa mniszek. W 1933 r. 
założyła następny klasztor w Kottayam w Indiach. Po wojnie domowej w Hiszpanii 
(1936) przyczyniła się do obudowy zniszczonych klasztorów. W 1972 r. założyła 
Stowarzyszenie św. Teresy. Zajmowała się również organizacją licznych fundacji 
charytatywnych, zakładając m.in. szkoły dla dzieci. Zmarła 1974 r. w La Aldehuela. 
Jej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II w 2003 r. W Wadowicach ukazano ją 
na klęczkach, z dłońmi złożonymi do modlitwy. Jest to przedstawienie stylu życia, 
jaki obrała św. Maria Maravillas. Prym wiodły w nim modlitwa i umartwianie się. 
Pragnęła Bożej chwały i zbawienia dusz. Żyła w prawdziwym ubóstwie i zza klauzury 
wspomagała potrzebujących. Jej pobożność była nacechowana maryjnością. Matkę 
Boską określała jako naszą matkę, która uczy cnoty pokory53.

Nisza obok prezentuje postacie Błogosławionych Mę-
czenników Rewolucji Francuskiej, których wyobrażono 
jako trzech karmelitów z palmami męczeństwa w rękach. 
Wizerunek ten odnosi się do wydarzeń z czasów rewo-
lucji, która ogarnęła Francję pod koniec XVIII w., wro-
go nastawionej do życia zakonnego. W czasie jej trwania 
zniesiona wszystkie zakony, z wyjątkiem tych użytecznych 
społecznie (np. opieka nad chorymi). Niebawem skaso-
wano wszystkie zakony, a duchownych zobowiązano do 
złożenia przysięgi na konstytucję. Odmowa wystarczała do 
aresztowania i skazania na śmierć przez ścięcie na giloty-
nie. Nie są znane liczby karmelitów francuskich będących 
ofiarami represji. Tylko niektórzy z nich są znani z imienia. 
W 1791 r. zamordowano w Lyonie 4 z nich. Rok później 
w La Rochelle z innymi zakonnikami zginęło 10 karmeli-
tów bosych. W 1792 r. władze rewolucyjne chciały deportacji wszystkich opornych 
duchownych do Gujany. Skazani ostatecznie trafili na wyspę Aix i tam pozostali 
przez kilka miesięcy. Skazańcy, umieszczeni w nieludzkich warunkach, cierpieli głód, 
pragnienie, wszy, choroby, upokorzenia fizyczne i moralne. Do chwili ich uwolnienia 
w 1795 r. przy życiu pozostało ich zaledwie 282. Zmarłych pochowano na wyspach 
Aix i Madame w zbiorowych mogiłach. Wielu z uwięzionych kapłanów dało dowody 

53 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 185-186; Karmelitanki Bose z Cerro de los Ángeles i z la Aldehuela, 
Święta Maravillas od Jezusa. Biografia, Poznań 2016; Święta Maria Maravillas od Jezusa (Maravillas Pidal) 1891-
1974, w: karmel.pl https://www.karmel.pl/swieta-maria-maravillas-od-jezusa-maravillas-pidal-1891-1974/ 
[dostęp: 30 IX 2021].
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braterskiej miłości i poddania się woli Bożej w chwili najcięższej próby. Trzech z nich 
było karmelitami bosymi: o. Jan Chrzciciel Duverneuil, o. Michał Alojzy Brulard 
i o. Jakub Gagnot. Beatyfikacji męczenników, w tym wspomnianych 3 karmelitów 
bosych, dokonał Jan Paweł II w 1995 r. w Rzymie. Dołączyli oni do 16 karmelitanek 
bosych z Compiégne, zgilotynowanych w 1794 r., a beatyfikowanych przez papieża 
Piusa X w 1906 r.54

Malowidło znajdujące się w kolejnej niszy przedstawia 
służebnicę Bożą Teresę Kierocińską, czyli Janinę Kierociń-
ską (1885-1946), która urodziła się w Wieluniu w wielo-
dzietnej rodzinie. Mimo sprzeciwu ojca chciała wstąpić do 
zakonu i dlatego w 1903 r., wbrew jego woli, wyjechała do 
Warszawy, gdzie wstąpiła do klasztoru sióstr szarytek. Na 
żądanie ojca musiała powrócić do domu. Dopiero w 1909 
r., po spotkaniu z karmelitą o. Anzelmem Gądkiem, wstą-
piła do świeckiego Karmelu w Krakowie. Została współza-
łożycielką i przywódczynią Zgromadzenia Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus, założonego przez ojca Anzelma, i kie-
rowała nim przez 25 lat. Zmarła w 1946 r. w Sosnowcu. 
W latach 1983-1988 toczył się jej proces beatyfikacyjny 
zakończony uznaniem heroiczności jej cnót. W świątyni 
wadowickiego karmelu została ukazana zapewne na pod-

stawie zachowanych fotografii. Na opisywanym wizerunku stoi w habicie karmeli-
tańskim w towarzystwie dzieci – chłopca i dziewczynki. Jedną rękę trzyma na głowie 
dziewczynki, a drugą obejmuje chłopca za ramię. Odniesiono się tu do wielkiej pracy, 
jaką Matka Teresa podjęła w Sosnowcu. Bowiem w sposób szczególny troszczyła się 
o los osieroconych dzieci, starając się w jakiś sposób zastąpić im matkę. Prowadziła 
również pracownię haftu i szycia dla dziewcząt, potem założyła przedszkole i szkołę 
podstawową. Krąg ludzi z czasem powiększał się o rodziny dzieci, które uczęszczały 
do przedszkola sióstr lub do szkoły55.

Następna nisza prezentuje postać sługi bożego o. Anzelma Gądka, a właściwie 
Macieja Gądka (1884-1969), który urodził się w Marszowicach koło Niegowici. Od 
1895 r. przebywał w Wadowicach, gdzie był alumnem konwiktu karmelitańskiego 
i uczniem miejscowego gimnazjum. W 1901 r. w Czernej przyjął habit karmelitań-

54 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 75-76, 79-80.
55 Ibidem, s. 194: W. Misztal, Sługa Boża Matka Teresa od Św. Józefa, Janina Kierocińska Matka Zagłębia, Kraków 

2008; J. Zieliński OCD, Matka Zagłębia. Życie Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej, Kraków 2014.
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ski oraz przybrał imię Anzelm od św. Andrzeja Corsini, 
a w 1902 r. złożył śluby zakonne. Następnie wyjechał 
na studia teologiczne do Rzymu, gdzie w 1907 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. W latach 1908-1918 r. był wykła-
dowcą teologii w Krakowie, Linzu i Wiedniu, pełniąc 
jednocześnie funkcję wychowawcy kleryków. Znany był 
także z działalności duszpasterskiej – był kierownikiem 
duchowym, rekolekcjonistą i kaznodzieją. W Krakowie 
doprowadził do powstania Bractwa Praskiego Dzieciątka 
Jezus, które prowadził. Na lata 1918-1920 przypada pełnie-
nie przez niego funkcji przeora w Wadowicach. Wówczas 
założył Niższe Seminarium. W czasie II wojny światowej 
prowadził nadal działalność dydaktyczną i formacyjną, 
a także angażował się w pomoc duchową i materialną na 
rzecz polskich uchodźców. Ostatnie lata swojego życia spędził w klasztorze w Łodzi, 
gdzie w 1969 r. zmarł samotnie w swojej celi zakonnej. Od 1990 r. jego doczesne 
szczątki znajdują się w krypcie w przedsionku kościoła Karmelitów w Łodzi. W ko-
ściele św. Józefa ukazano go na podstawie jego istniejących fotografii. Przedstawiony 
został w habicie karmelitańskim, na klęczkach, a rękoma obejmuje figurkę Dzieciątka 
Jezus ustawioną na niskim stoliku. W przedstawieniu tym odniesiono się do czci, 
jaką Anzelm oddawał Dzieciątku Jezus. Wraz ze wspomnianą wcześniej Matką Teresą 
Kierocińską był współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Dla niego i powstałego 
zgromadzenia wzorem był Syn Boży. Uważał, że należy 
się ćwiczyć się w cnotach dziecięctwa Bożego, takich jak: 
miłość, pokora, radość, bezgraniczne zawierzenie planom 
Opatrzności Bożej56.

Przedostatnią niszę zajmuje postać Sługi Bożej Kune-
gundy Siwiec (1876-1955), która była świecką karmelitan-
ką i mistyczką. Urodziła się w Stryszawie. Jako dwudziesto-
letnia dziewczyna pod wpływem nauk misyjnych podjęła 
decyzję o zerwaniu zaręczyn i złożeniu prywatnych ślubów 
czystości. Wstąpiła wówczas do Trzeciego Zakonu Karme-
litańskiego i przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezusa. Dla 

56 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 194, Sługa Boży ojciec Anzelm Gądek OCD w służbie życia konse-
krowanego, red. S. Urbański, Warszawa 2010.
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miejscowych była ludową katechetką, która przygotowywała babiogórskich górali do 
przyjęcia sakramentów. Przykład jej życia, w cierpieniu i służbie bliźnim, stał się dla 
nich wzorem. W czasie II wojny światowej uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji 
zachowania Stryszawy przed grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką do Oświęcimia. 
Zmarła w opinii świętości w 1955 r. Inspiracją dla jej wizerunku w wadowickim 
Karmelu były zapewne jej fotografie, które się zachowały. Ukazana jest w pozycji 
stojącej, w świeckim ubraniu – w czerwonej spódnicy we wzór kwiatowy, czyli ty-
powym stroju ludowym górali babiogórskich. Jej ramiona okrywa brązowa chusta 
z frędzlami. Za nią znajduje się zielony pejzaż z kapliczką. W wizerunku tym pod-
kreślono pochodzenie Sługi Bożej oraz jej związek z wadowickim zgromadzeniem57.

Ostatnią niszę po lewej stronie nawy głównej wy-
pełnia wizerunek o. Rudolfa Warzechy, czyli Stanisława 
Warzechy (1919-1999), który urodził się w Bachowicach, 
koło Spytkowic. Był uczniem Gimnazjum Karmelitów 
Bosych w Wadowicach. Po zdaniu matury w 1938 r. zde-
cydował się wstąpić do Karmelu. W 1944 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie i przybrał imię Rudolf od Przebicia Serca 
św. Teresy. Przez wiele lat posługi kapłańskiej pełnił różne 
funkcje. Był wychowawcą młodego pokolenia karmelitów, 
podprzeorem w różnych klasztorach, a nawet radnym 
prowincji. Szczególnie doceniano jego poświęcenie przy 
kierownictwie duchowym, posłudze w konfesjonale, pro-
wadzeniu dni skupienia czy organizacji rekolekcji. Bardzo 
oddany był również apostolstwu chorych. Zmarł w 1999 r. 

w wadowickim klasztorze w opinii świętości. Obraz o. Rudolfa stworzono na pod-
stawie zachowanych fotografii. Został on przedstawiony w habicie karmelitańskim, 
w pozycji klęczącej na posadzce w biało-czarną szachownicę. W wizerunku tym 
oddano prostotę i pokorę karmelity58.

Opisana powyżej ikonografia ołtarzy i malowideł ściennych kościoła św. Józefa 
przy klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach świadczy o wielkim bogactwie 
treści, jakie niosą ze sobą przedstawienia znajdujące się we wnętrzu tej świątyni. 
Wątki treściowe koncentrują się wokół trzech tematów: karmelitańskiego, komme-

57 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Kunegunda Siwiec ze Stryszawy: osoba i przesłanie, „Polonia Sacra”, 2019, nr 23, nr 4 
(58), s. 23-41; Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 194, A. Matusiak, Kunegunda Siwiec. Mistyczka 
miłosierdzia, Kraków 2017.

58 Sz.T. Praśkiewicz OCD, Niebo Karmelu…, s. 194; Cz. Gil OCD, O. Rudolf Warzecha (1919-1999), „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 232-254; Cz. Gil OCD, Święty Józef…, s. 51-56.
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moracyjnego i maryjnego, wzajemnie się przenikających, przez co tworzą wielopo-
ziomową narrację. 

W toposie karmelitańskim zwrócono uwagę na spuściznę duchową zgroma-
dzenia od ukazania jego korzeni sięgających czasów eremickich w Ziemi Świętej 
(pustelnictwo) poprzez adaptację zakonu do życia monastycznego po wielką reformę 
św. Teresy z Ávili i św. Jana od Krzyża, będącą pochwałą życia kontemplacyjnego i za-
razem powrotem do tradycji zakonu. W wątku kommemoracyjnym istotne wydaje 
się przypomnienie postaci ważnych dla zakonu, jak wspomniani wyżej reformatorzy 
czy św. Szymon Stock, ale również bardzo mocne zaakcentowanie postaci zupełnie 
nowych, bowiem wśród świętych, błogosławionych czy Sług Bożych znaleźć można 
postacie z minionego stulecia. Są to osoby ważne dla całej rodziny karmelitańskiej, 
ale również istotne z punktu widzenia historii klasztoru w Wadowicach, bowiem 
wielu z przedstawionych było w nim obecnych i wywarli wpływ na jego wspólnotę. 
Poznajemy nie tylko ich wizerunki, ale również historie ich życia, a także drogę do 
osiągnięcia nieba. Jeśli chodzi o motyw maryjny w omawianym kościele, koncen-
truje się on na postaci Pani Karmelu jako patronce, opiekunce i dobrodziejce całej 
wspólnoty. Dano temu wyraz nie tylko fundując osobny ołtarz poświęcony jej oso-
bie, lecz także poprzez przypomnienie jej postaci w malowidłach umieszczonych  
w prezbiterium.

W związku z powyższym należy zauważyć, że wyposażenie kościoła klasztorne-
go św. Józefa wydaje się posiadać cechy indywidualne mimo poruszania się wokół 
tematów tradycyjnie podejmowanych w dekoracjach eremów karmelitańskich – jak 
założyciele, tradycja zakonna czy duchowość maryjna. Wyłania się z tego obraz jed-
nolitego przekazu ikonografcznego, wyrażonego za pomocą rzeźby i malarstwa, który 
przekazuje wyraźny komunikat odbiorcom wadowickiego klasztoru.
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Summary
Iconography of altars and wall paintings of the Church of St. Joseph
at the Monastery of Discalced Carmelites in Wadowice

This article concerns the iconography of the interior of the church located at 
the Monastery of Discalced Carmelites in Wadowice. It discusses individual images 
found on the altars and on the wall paintings in this temple. It presents a wealth of 
iconographic and biographical content hidden behind the representations of saints, 
blesseds and servants of God related to the history and spirituality of Carmel.

Keywords: iconography, Wadowice, Carmel, Carmelites, monastery, saints, bles-
sed, God’s servants, altars, paintings, images
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Michał Jarnot

Wadowice w aktach C.K. 
Starostwa w Białej – sprawa 
Izydora Daniela z lat 1886-1887

Wielu badaczy minionych dziejów Wadowic oraz okolicznych miejscowości 
spotyka się z problem źródłowym polegającym na braku pozostałości po władzach 
powiatowych w Wadowicach z lat 1868-1918. Zarówno w zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, jak i Archiwum Narodowego 
w Krakowie znajdują się zespoły o nazwie C.K. Starostwo w Wadowicach – jednak 
są to zespoły zachowane szczątkowo1. W porównaniu do akt pozostałych po C.K. 
starostwach w Oświęcimiu, Żywcu, Chrzanowie czy Białej – stan zachowania C.K. 
Starostwa w Wadowicach jest zadziwiająco nikły.

Z pomocą przychodzą jednak badania, które można przeprowadzić w aktach 
pozostałych po wyżej wspomnianym C.K. Starostwie w Białej2. W zespole tym znaj-
duje się przynajmniej kilkadziesiąt jednostek archiwalnych z lat 80. i 90. XIX w., 
które zawierają informacje dotyczące Wadowic oraz powiatu wadowickiego. Głów-
nym powodem tego stanu rzeczy jest fakt istnienia w tamtym czasie Okręgu Bu-
downiczego w Białej. Okręg ten składał się z powiatów bialskiego, żywieckiego oraz 
właśnie wadowickiego. Bialski starosta realizował więc część spraw związanych 
z zawiadywaniem tymi powiatami – służył temu funkcjonujący w jego strukturach 
Oddział Budowniczy. Na podstawie galicyjskich szematyzmów można stwierdzić, 
że od 1869 r. wśród urzędników tego Oddziału byli wymienieni m.in. drogomistrze 
w Wadowicach, Zatorze, Brzeźnicy i Kalwarii, czyli miejscowościach powiatu wado-
wickiego. Jednocześnie w 1870 r. w przypadku starostwa w Wadowicach zaznaczono, 

1 W Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej jest to zespół nr 13/1293 C.k. Starostwo 
w Wadowicach. Zespół ten zawiera jedną jednostkę aktową z lat 1903-1913. Natomiast w zasobie Archiwum 
Narodowego w Krakowie jest to zespół nr 29/234/7 C.K. Starostwo w Wadowicach, który zawiera trzy jednostki 
aktowe z lat 1907-1918 (jest to tzw. szczątek, który stanowi część zespołu nr 29/234 C.K. urzędy powiatowe i sta-
rostwa – zbiór szczątków zespołów). W żadnym z tych archiwów nie zachował się zespół archiwalny stanowiący 
pozostałość po Wydziale Powiatowym w Wadowicach, działającym do 1918 r.

2 Akta C.K. Starostwa w Białej przechowywane są w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej (dalej: AP Bielsko-Biała), w ramach zespołu nr 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakow-
skiej (dalej: StB). 
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że odnośnie sprawy załatwia oddział budowniczy starostwa w Białej3. Taka sytuacja 
trwała do 1894 r. Wtedy to przy C.K. Starostwie w Wadowicach utworzono nowy 
Oddział Budowniczy, który swoją administracją objął powiat wadowicki, myślenicki 
i nowotarski. Bialski Okręg Budowniczy tym samym został ograniczony do powiatów 
bialskiego i żywieckiego4.

Jak wynika z pobieżnego przeglądu akt bialskiego C.K. Starostwa sprawy re-
alizowane dla powiatu wadowickiego w ramach Okręgu Budowniczego dotyczyły 
utrzymania dróg, m.in. dostawy materiału do ich utwardzania (sprawy kamienio-

3 Galizisches Provinzial-Hanbuch für das jahr 1869, Lemberg [1869], s. 12, 72; Szematyzm królestwa Galicyi i Lo-
domeryi z wielkim. księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów 1870, s. 13, 77. W 1869 r. w ogóle nie zanotowano, 
aby wadowickie starostwo zatrudniało personel zajmujący się sprawami budowlanymi (Bau-Personale) ani też 
aby bialskie starostwo realizowało tego typu sprawy dla starostwa wadowickiego. Natomiast w przypadku po-
wiatu żywieckiego w 1869 r. w strukturach tamtejszego starostwa został wyszczególniony personel budowniczy, 
rok później zaznaczono – podobnie jak w przypadku wadowickiego starostwa – że sprawy Oddziału Budowni-
czego realizowało C.K. Starostwo w Białej (Galizisches Provinzial-Handbuch für das jahr 1869, s. 59, Szematyzm 
Królestwa Galicji…, s. 86). 

4 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 91, brak paginacji, sprawa nr 16184/94. 

Plan budowy odwodnienia budynku Izydora Daniela z Wadowic z 1886 r. 
Źródło: APBB, StB, sygn. 68, sprawa nr 15311/87
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łomów)5, przeprowadzania kontroli 
ich stanu (w tym kontroli postępów 
robót budowlanych), zatrudniania 
i ewidencjonowania dróżników czy 
pośredniczenia w zwrocie kosztów 
delegacji urzędników sektora bu-
downiczego6. O ścisłym powiązaniu 
Okręgu Budowniczego ze sprawami 
drogownictwa wiele mówi również 
jego struktura. Dzieliła ona bialski 
okręg na sekcje drogowe w Białej, 
Oświęcimiu, Wadowicach, Zatorze, 
Żywcu, Suchej oraz Gilowicach.

Jedną z zachowanych spraw w ak-
tach C.K. Starostwa w Białej, która 
dotyczyła powiatu wadowickiego 
w kontekście bialskiego okręgu bu-
downiczego jest sprawa Izydora Da-
niela, adwokata z Wadowic7. W poło-

wie 1886 r. zwrócił się on do C.K. Namiestnictwa we Lwowie w sprawie zezwolenia 
na przeprowadzenie kanału rurowego w poprzek gościńca państwowego przy domu 
położonym w Wadowicach pod numerem 142, będącym jego własnością8. W końcu 

5 Por. m.in.: J.K.K., Sposoby uporządkowania i utrzymania w dobrym stanie dróg powiatowych i gminnych w Ga-
licyi, Kraków 1875, s. 11-15, gdzie autor szczegółowo omawia wagę odpowiedniego „zaszutrowania” dróg. 

6 Zakres obowiązków pokrywa się z zakresem, jaki został zawarowany dla Wydziału Krajowego we Lwowie oraz 
wydziałów powiatowych w Obwieszczeniu Wydziału Krajowego Królestwa Galicji 14 października 1868 r. do-
tyczącym organizacji zarządu dróg krajowych (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem – dalej: DzUiRK, 1868, nr 22) oraz dotyczącym etatu 
osób i płac oddziału budowniczego przy Wydziale Krajowym oraz służby na drogach krajowych (DzUiRK, 
1868, nr 23). Por. również: M. Małecki, Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego. Geneza, struktura i zakres kom-
petencji, następstwo prawne, Kraków 2014, s. 503-544.

7 Izydor Daniel urodził się w 1852 r. w Tarnowie. Był prawnikiem wykształconym na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. W 1880 r. związał się Wadowicami, gdzie rozpoczął praktykę adwokacką. Był zaangażowany społecznie 
i politycznie, będąc wieloletnim i bardzo aktywnym radnym miejskim. Działał przede wszystkim na rzecz 
rozwoju Wadowic, popierając budowę kolei, zakładanie przedsiębiorstw przemysłowych, budowę oświetle-
nia ulicznego czy wodociągów, a także angażując się na rzecz poprawy estetyki miasta. Był również prezesem 
wadowickiej gminy żydowskiej, angażując się na rzecz niwelowania nierówności pomiędzy ludnością chrze-
ścijańską i żydowską. Udzielał się w Towarzystwie Bursy im. Stefana Batorego w Wadowicach, zasiadając we 
władzach i wspierając je datkami. Zmarł w czasie I wojny światowej (K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium 
przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 461-462).

8 Dom ten, położony przy ówczesnej ul. Wiedeńskiej (obecnie ul. Mickiewicza), był bardzo znany i budził za-
chwyt wśród mieszkańców Wadowic oraz osób przyjezdnych (K. Meus, Wadowice 1772-1914…, s. 463).

Pismo Izydora Daniela z 1887 r. w sprawie 
przedłożenia aktu notarialnego. Źródło: APBB, StB, 

sygn. 68, sprawa nr 15311/87
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1886 r. C.K. Namiestnictwo zwróciło 
się do C.K. Starosty w Białej w celu 
przedłożenia odpowiedniego spra-
wozdania, czy taki kanał można było 
wykonać. Bialski starosta stwierdził, 
że planowana przez Izydora Daniela 
inwestycja mogła zostać wykonana, 
jednak zastrzeżono cztery warunki: 
1. Rzeczona robota ma być w ten spo-
sób wykonaną, aby wskutek tejże nie 
była żadnej przerwy ani też przeszko-
dy w komunikacyi. 2. Przy wykonaniu 
budowy ma się podający zastosować 
ściśle do zarządzeń c.k. inżyniera po-
wiatowego. 3. Po założeniu wyż wspo-
mnianych rur ma właściciel własnym 
kosztem przywrócić gościniec do pier-
wotnego stanu. 4. Podający winien 
przedłożyć notaryalny rewers mocą 
którego się zobowiąże utrzymywać 
w mowie będący kanał w należytym 
stanie, usunąć takowy każdego czasu 
na wezwanie kompetentnej władzy 
i przywrócić gościniec własnym kosztem do pierwotnego stanu zrzekając się z tego 
tytułu wszelkich pretensyi do wys. Skarbu drogowego imieniem własnym tudzież spad-
kobierców.

W kwietniu 1887 r. C.K. Namiestnictwo ustosunkowało się do tego sprawozda-
nia. Zawiadomiono wówczas bialskie władze powiatowe, że zezwolono na założenie 
rur pod państwowym gościńcem. Przypomniano jednocześnie, że zmianę tę poczynić 
się mającą [--] należy uwiadomić w inwentarzu drogowym. C.K. Starostwo niezwłocz-
nie zawiadomiło Izydora Daniela o poczynionych ustaleniach. Przedstawiono mu 
wyżej wymienione cztery wymogi, które miał spełnić, aby uzyskać zezwolenie – łącz-
nie z koniecznością dostarczenia wyżej wymienionego aktu notarialnego. Zaznaczo-
no, że dopiero po dostarczeniu tego dokumentu będzie on mógł rozpocząć budowę.

Izydor Daniel już w czerwcu przedłożył C.K. Starostwu w Białej żądany akt 
notarialny. Został on sporządzony 14 czerwca 1887 r. w kancelarii notarialnej Józefa 
Pawlikowskiego w Wadowicach. W akcie znalazły się wszystkie konieczne oświad-

Pierwsza strona odpisu aktu notarialnego z 1887 r. 
dotyczącego zobowiązania Izydora Daniela. Źródło: 

APBB, StB, sygn. 68, sprawa nr 15311/87
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czenia: Ja niżej podpisany dr Izydor Daniel zamierzając założyć rury pod gościńcem 
państwowym w celu odprowadzenia wody z domu pod liczbą konskrypcyjną sto czter-
dziestą drugą w Wadowicach, obowiązuję się po założeniu rzeczonych rur, przywrócić 
gościniec własnym kosztem do pierwotnego stanu, następnie obowiązuje się własnym 
kosztem utrzymywać wspomniane rury w należytym stanie, usunąć takowe każdego 
czasu na wezwanie Zarządu drogowego lub innej kompetentnej władzy i przywrócić 
gościniec własnym kosztem do pierwotnego stanu. Przyczem imieniem własnym i mo-
ich spadkobierców zrzekam się z tego tytułu wszelkich pretensyj do Wysokiego Skarbu 
drogowego.

Ponieważ Izydor Daniel wypełnił nałożony na niego wymóg – w czerwcu 1887 r. 
otrzymał pismo z C.K. Starostwa w Białej, którym przesłano mu opieczętowany plan 
założenia rur pod drogą – z informacją, że przed rozpoczęciem prac ma się skon-
taktować z powiatowym inżynierem. Drugi egzemplarz planu pozostał w aktach 
i dlatego też dzisiaj możemy się z nim zapoznać9.

9 Całość materiału dotycząca opisanej sprawy Izydora Daniela znajduje się w AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 68, 
brak paginacji, sprawa nr 15311/87.
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Andrzej Kotowiecki

O. Władysław od Narodzenia 
NMP (Mieczysław Kluz) OCD

W wadowickim klasztorze Karmelitów Bosych w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 
1995 r. zmarł nagle o. Władysław Kluz. Zakonnik ten był znany szeroko nie tylko 
w środowisku wadowickich parafian, lecz także w całej Polsce jako ceniony publicysta 
i pisarz. Był często zapraszany do różnych domów, a także sam odwiedzał rodziny 
będące w potrzebie.

Jak często wspominał, to dzięki pobożności swoich rodziców poznał 
Karmel, a w nim świętą nowych czasów św. Teresę od Dzieciątka Jezus, 
której zawdzięczał przyszłe powołanie.

Mieczysław Kluz był synem Antoniego i Józefy 
Marszałek. Urodził się w Krakowie 7 września 1925 r. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej został przyjęty do Pry-
watnego Gimnazjum oo. Karmelitów Bosych w Wadowi-
cach. Jednak naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 
Często w trakcie spotkań z mieszkańcami Wadowic wra-
cał do lat swojej młodości. Wspominał często, jak kilka 
razy uniknął śmierci. Między innymi w trakcie łapanki, 
gdy był prowadzony na rozstrzelanie z grupą innych za-
trzymanych, jeden z eskortujących Niemców powiedział 
do niego, że przypomina mu jego syna, i nakazał ucieczkę, 
wskazując miejsce schronienia. Drugim razem uniknął 
śmierci z rąk UPA, gdyż został ukryty pod podwójnym 
habitem jednej z zakonnic. Po różnych perypetiach zgłosił się do nowicjatu do klasz-
toru oo. Karmelitów Bosych w Czernej. Tam 7 września 1940 r. otrzymał habit za-
konny z rąk o. prowincjała Franciszka Kozickiego. Nowicjat odbył pod kierunkiem 
mistrza nowicjatu o. Bazylego od św. Anzelma, czyli Stanisława Jabłońskiego, oraz 
przeora klasztoru o. Alfonsa od Ducha Świętego, czyli Józefa Mazurka. 5 lipca 1941 r. 
o. Kluz napisał prośbę do o. prowincjała o dopuszczenie do profesji. Jak przytacza 

O. Władysław-Kluz OCD 
(1925-1995). Archiwum 
Krakowskiej Prowincji 

Karmelitów Bosych
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o. Kajetan Furmaniak w Księdze zmarłych Ojców i Braci, napisał w swojej prośbie 
m.in.: Tu (w nowicjacie) poznałem życie karmelitańskie, które opiera się na modlitwie 
i na umartwianiu, poznałem, że tu w Karmelu mam złożyć Bogu najdroższy swój 
dar, a to jest ciało i duszę, będąc o ile Pan Bóg pozwoli – kapłanem karmelitańskim. 
Przeto proszę pokornie o profesję zakonną i o przyjęcie mnie za syna Zakonu. Ja zaś 

postanawiam dążyć przy pomocy Bożej do do-
skonałości i wytrwać w swoim postanowieniu 
aż do śmierci, po której mam nadzieję złączyć 
się z Karmelem Niebieskim i tam wraz z naszą 
Matuchną Najświętszą Maryją Panną z anio-
łami i świętymi śpiewać ustawicznie hymn mi-
łosny Najwyższemu.

Studia filozoficzne odbywał przez 3 lata 
w Czernej, a od lipca 1945 r. przez rok studio-
wał teologię w Krakowie. Studia kontynuował 
też w Przemyślu. Po przejściu przez formację 
3 lipca 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Franciszka Bardy w Przemyślu. W  
latach 1950-1953 przebywał w Lublinie, gdzie 
zasłynął jako bardzo dobry kaznodzieja oraz 
rekolekcjonista. Natomiast od 1953 do 1955 r. 
przebywał w parafii w Wierzbnie jako wika-

riusz, a następnie proboszcz do czasu likwidacji tej parafii. Następnie studiował pra-
wo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 17 czerwca 1959 r. uzyskał 
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytuł magistra, a 21 czerwca 1960 r., po 

złożeniu kilka dni wcześniej egzami-
nu ustnego, został promowany przez 
Radę Wydziału Prawa Kanoniczne-
go KUL, uzyskując stopień doktora 
prawa kanonicznego. W tym samym 
roku Rada Prowincjonalna zleciła 
o.  Władysławowi Kluzowi obowiąz-
ki dydaktyczne w Niższym Semina-
rium Duchownym w Wadowicach 
oraz prowadzenie wykładów z prawa 
kanonicznego w Wyższym Semina-
rium Karmelitów Bosych w Krako-

O. Władysław na motocyklu, 1954 r. 
Archiwum Krakowskiej Prowincji 

Karmelitów Bosych

Promocja doktorska, KUL, 1960 r.
Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
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wie. Przebywał wtedy aż do 1966 r. w Wadowicach, skąd dojeżdżał do Krakowa, 
by ponownie zostać przeniesionym do Krakowa. W Krakowie był spowiednikiem 
ss. karmelitanek bosych przy ul. Kopernika. Natomiast od 1971 r., za zgodą o. pro-
wincjała i z nominacji ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski, przejął 
obowiązki kuratora Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Trzeba zaznaczyć, 
że o. Władysław Kluz był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta 
i przyczynił się do rozpowszechnienia jego kultu poprzez napisanie kilku książek na 
temat tego świętego. W następnych latach przebywał jeszcze we Wrocławiu i Łodzi, 
a w lutym 1982 r. na stałe osiadł na Karmelu w Wadowicach. 

W latach 70. rozpoczęła się kariera pisarska o. Władysława Kluza, która trwała 
aż do jego śmierci, tj. do 1995 r. W okresie tym napisał i wydał ok. 30 książek oraz 
ok. 140 artykułów, a także 4 scenariusze filmowe i sztuki teatralne. W Wadowicach 
napisał najwięcej książek oraz publikacji, które ukazały się w czasopismach chrze-
ścijańskich. Zadebiutował książką Sól ziemi, t. 1: Dobre drzewo – była to opowieść 
o rodzinie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z kolei t. 2: Dzień zbawienia – opowiadał 
o o. Rafale Kalinowskim. 

Warty odnotowania jest fakt, że wydana w 1973 r. książka pt. 47 lat życia, będąca 
zestawieniem biografii św. Maksymiliana Marii Kolbego i Rudolfa Hoessa, komen-
danta obozu hitlerowskiego w Auschwitz, przyniosła mu rozgłos i wielkie uznanie. 
Książka ta doczekała się wydania drugiego oraz tłumaczeń na języki czeski i angielski. 
Należy do najlepszych książek o. Władysława Kluza. Kolejnymi książkami była seria 
o Bracie Albercie oraz o s. Bernardynie Jabłońskiej1.

Ostatnia  książka: Czas siewu – Karol Wojtyła – Jan Paweł II poświęcona Janowi 
Pawłowi II była konsultowana z Ojcem Świętym, lecz niestety o. Władysław Kluz 
nie doczekał zobaczenia jej wydrukowanej. Dalsze jego plany pokrzyżowała nagła 
śmierć. Został znaleziony martwy w swojej celi. Miał zawał serca, próbował jeszcze 
zażyć lekarstwo, lecz pozostało nienaruszone w jego ustach. Msza Święta pogrzebowa 
koncelebrowana przez licznych przedstawicieli prowincji krakowskiej i warszawskiej 
odbyła się 3 kwietnia 1995 r. Kondukt pogrzebowy prowadził przyjaciel zmarłego 
ks. infułat Kazimierz Suder. W pogrzebie wzięło udział ok. 200 sióstr zakonnych. 

Jego Eminencja ks. Kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup 
metropolita krakowski, nadesłał list, w którym m.in. napisał: Ojciec 
Władysław był mi bliski od lat szkolnych czasów przedwojennych po-

1 Obszerna bibliografia publikacji i pism niepublikowanych o. Władysława Kluza znajduje się na stronie interne-
towej wadowiczanie.pl (https://wadowiczanie.pl/wadowiczanie/kluz-mieczyslaw-wladyslaw/)
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przez lata kleryckie i kapłańskie. Zawsze – i w coraz bardziej dojrzały 
sposób – dobry, uczynny, pomocny, przez swoje serce i swoją wiedzę, 
na służbie modlitwy, słowa i pióra. Karmelita Bosy, kapłan, kochany 
Mieciu. Modlimy się razem z wszystkimi obecnymi na pogrzebie o to 
światło i szczęście, których Pan Jezus już w zaczątku pozwalał kosztować 
swojemu wiernemu Słudze – na całą wieczność.

Należy dodać, że o. Władysław Kluz głosił wspaniałe kazania, rekolekcje, podej-
mował też swoją pracę kapłańską w domach, odwiedzając parafian, pomagał bied-
niejszym i wielodzietnym rodzinom. Był prawdziwym kapłanem służącym ludziom 
zgodnie z nakazami Jezusa. 

Jak wspomina wadowiczanin Edward Warchał: O. Władysław był 
przeze mnie oraz moją małżonkę zapraszany do naszego domu. Miał 
bardzo fajny zwyczaj rozmawiania z każdym, kto akurat u nas przeby-
wał. W ten sposób sondował wiedzę całego towarzystwa. Gdy skończył, 
to zaczynał wspaniały wykład.

Miałem możność poznania o. Władysława, był zawsze bardzo spokojny, opano-
wany i uprzejmy. Chętnie odpowiadał na różne pytania i wątpliwości dotyczące wiary 
oraz historii chrześcijaństwa. Ostatni raz spotkałem się z nim 1,5 roku przed jego 
odejściem do Boga. Przyleciałem wtedy do Polski z Kanady. Rozmawialiśmy głów-
nie o św. Rafale Kalinowskim, historii budowy klasztoru, a także pobycie św. Rafała 
Kalinowskiego w Wadowicach. Planowałem wtedy podróż koleją transsyberyjską, 
aby odwiedzić miejsca zsyłek Polaków na Syberii w okolicach Irkucka, w tym miejsco-
wość Usole, do której został zesłany św. Rafał Kalinowski. O. Władysław Kluz zaprosił 
mnie wtedy do zwiedzenia celi św. Rafała Kalinowskiego na Karmelu w Wadowicach. 
Przyznam, że byłem na tę wizytę przygotowany. Przekazałem w darze kilka orygi-
nalnych kul muszkietowych z okresu Powstania Styczniowego jako mój wkład w tę 
ekspozycję. Historią św. Rafała Kalinowskiego byłem zawsze bardzo zafascynowany. 
Stanowił dla mnie wzór patriotyzmu, jak również wiary w opatrzność Boską. Byłem 
na krakowskich Błoniach w trakcie Mszy Świętej koncelebrowanej przez św. Jana 
Pawła II w trakcie II pielgrzymki do Ojczyzny 22 czerwca 1983 r., i to bardzo bli-
sko ołtarza, w sektorze dziennikarskim. Reprezentowałem wtedy wydawany przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej almanach kulturalny „Nadskawie”. 
Tak się złożyło, że miałem szczęście być właśnie na tej mszy, w trakcie której Rafał 
Kalinowski został ogłoszony przez Ojca Świętego błogosławionym. O.  Władysław 
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bardzo lubił o tym ze mną rozmawiać, był wtedy również na Błoniach. Po latach 
okazało się, że byłem jedynym w historii akredytowanym dziennikarzem z Wadowic 
i wadowickiego magazynu w całej historii pontyfikatu św. Jana Pawła II, i to właśnie 
w jednej z najważniejszych Mszy Świętych dla Karmelu.

O. Władysław Kluz był wspaniałym człowiekiem, duchownym i katechetą, czym 
zasłużył sobie na pamięć wadowiczan.

Źródła:
Alfabetyczny wykaz zmarłych ojców i braci Karmelitów Bosych Prowincji Polskiej według nazwisk, https://

docplayer.pl/150592596-Alfabetyczny-wykaz-zmarlych-ojcow-i-braci-karmelitow-bosych-prowinc
ji-polskiej-wedlug-nazwisk.html [dostęp: 23 lipca 2022 r.].

Furmanik K., Księga zmarłych Ojców i Braci Karmelitów Bosych w Polsce na Litwie i Rusi, t. I-III, Kraków 
2002.

Kotowiecki A., Akredytacja prasowa i wspomnienia z czasów pontyfikatu Papieża Polaka Świętego Jana 
Pawła II Wielkiego, http://pressmania.pl/akredytacja-prasowa-i-wspomnienia-z-czasow-pontyfika
tu-papieza-polaka-swietego-jana-pawla-ii-wielkiego/ [dostęp: 15 VIII 2022].

Składam serdeczne podziękowanie o. Stanisławowi Bielatowi, bibliotekarzowi 
klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach, za udostępnienie materiałów do 
niniejszego artykułu.
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Andrzej Kotowiecki

Wadowicka Usługowa 
Spółdzielnia Pracy –  
zarys historii

Wstęp

Po II wojnie światowej nowe władze komunistyczne niechętnie patrzyły na 
prywatną działalność gospodarczą, dlatego też rzemieślnicy zaczęli organizować 
się w zrzeszenia, gdyż była to jedyna możliwość przetrwania i zachowania własnej 
pracy. Do powstających spółdzielni zaczęli przystępować uciekający przed szykanami 
i nacjonalizacją rzemieślnicy. Tak też zaczęto powoływać w Wadowicach spółdzielcze 
cechy rzemiosła. W latach 1947-1950 powstały pierwsze takie spółdzielnie, które 
stały się zaczątkami obecnej Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy. 

W latach 50. następuje jednak reorganizacja istniejących zrzeszeń i powstają 
spółdzielnie pracy, takie jak: Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy, Spółdziel-
nia Pracy „Strój”, Spółdzielnia Pracy „Obuwie”, Rzemieślnicza Spółdzielnia Kraw-
ców i Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fryzjerów. Wyżej wymienione spółdzielnie 
w roku 1956 łączą się i tworzą jedną spółdzielnię o nazwie Powiatowa Spółdzielnia 
Pracy Usług Rzemieślniczych, która w 1960 r. przyjmuje nazwę Powiatowa Spółdziel-
nia Pracy Usług Wielobranżowych. 

Zmiany podziału administracyjnego w kraju, jakie miały miejsce od 1 lipca 
1975 r., powodują, że spółdzielnia zostaje włączona jako oddział do Wojewódzkiej 
Usługowej Spółdzielni Pracy w Bielsku-Białej. Ograniczenia w administracji dopro-
wadzają też do połączenia w dniu 1 stycznia 1978 r. dwóch działających na terenie 
Wadowic oddziałów. Były to Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych 
i Rejonowe Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego w Wadowicach, które 
zostało wcielone wcześniej, bo w roku 1976, do Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni 
Pracy w Bielsku-Białej. Obecna nazwa Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy 
została przyjęta na zebraniu założycielskim 17 maja 1979 r. Od tego dnia spółdzielnia 
zaczyna działać jako jednostka samodzielna, rozwijając swoją działalność i budując 
nowe obiekty, a także rozwijając nowe branże swojej działalności. Przedstawiając rys 
historyczny Wadowickiej Spółdzielni Pracy w Wadowicach, należy pokrótce przed-
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stawić też historię poszczególnych oddziałów, czyli:
1.  Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Wadowicach na placu Getta w Wadowicach,
2.  Rejonowego Przedsiębiorstwa Usługowego Przemysłu Terenowego w Wadowi-

cach przy ul. Kochanowskiego 3,
3.  obecnej Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Wadowicach przy ul. Ko-

chanowskiego 3.

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Wadowice

Gospodarka socjalistyczna zaraz po wojnie była skupiona nie tylko na likwidacji 
dużej własności prywatnej rolnej, lecz także pociągnęła za sobą pacyfikację drobnej 
własności kupieckiej oraz rzemieślniczej. Władze zmuszały kupców i rzemieślników 
do likwidacji prywatnych sklepów i zakładów. Jedyną ucieczką przed szykanami, 
jaka była możliwa, było oparcie się na idei ruchu spółdzielczego, który działał już 
na terenie wadowickim od końca XIX w. Dlatego też w latach 1947-1950 następuje 
główny wysiłek rzemieślników w przekształcaniu prywatnego rzemiosła w uspołecz-
nione zakłady pracy. Było to pospolite ruszenie kilkudziesięciu rzemieślników, którzy 
wnosząc swój kapitał zakładowy, własne maszyny i urządzenia, a przede wszystkim 
stanowiska pracy, zaczęli tworzyć ruch spółdzielczy i spółdzielnie. I tak powstają 
następujące spółdzielnie zakładane w Wadowicach:
-  Powiernicza Spółdzielnia Członków Cechów Skórzanych założona w 1947 r. 

przez następujących wadowickich rzemieślników: 1. Franciszek Gzela, 2. Jan 
Świątek, 3. Stanisław Westwalewicz, 4. Wiktor Zieliński, 5. Franciszek Grabow-
ski, 6. Karol Pindel, 7. Ignacy Kudłacz, 8. Antoni Rajda, 9. Jan Łukawszczyk, 10. 
Antoni Cieciak, 11. Hieronim Wawro, 12. Tomasz Miarka, 13. Czesław Czaja, 
14. Stefan Stuglik, 15. Jan Kukuła, 16. Władysław Warchał, 17. Jan Starzec, 18. 
Alojzy Matuła, 19. Józef Gołąb, 20. Ludwik Banaś, 21. Jan Piórek, 22. Józef Szatan, 
23. Józef Hodur, 24. Stanisław Zając, 25. Karol Panek, 26. Władysław Zolik, 27. 
Julian Bogunia, 28. Józef Sieprawski, 29. Stanisław Maślanka.

-  Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechu Krawców założona w 1949 r. przez 
następujących wadowickich krawców: 1. Tadeusz Janik, 2. Jan Nikiel, 3. Józef 
Czuba, 4. Antoni Pietraszek, 5. Józef Wróbel, 6. Józef Dziuba, 7. Franciszek Kawa, 
8. Bolesław Buda, 9. Kazimierz Stankiewicz, 10. Piotr Kołodziejczyk, 11. Józef 
Bandura, 12. Józef Gumoś, 13. Stefan Lachendro, 14. Adam Rajda, 15. Władysław 
Wójcik, 16. Franciszek Zimnal.

-  Spółdzielnia Pracy Obuwia założona w 1949 r. przez następujących wadowic-
kich rzemieślników szewskich: 1. Wiktor Zieliński, 2. Józef Hodur, 3. Józef Filek, 
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4. Franciszek Salepa, 5. Józef Figura, 6. Henryk Motłoch, 7. Jan Jura, 8. Michał 
Firczyk, 9. Franciszek Baklarz, 10. Stefan Majewski, 11. Józef Gołąb, 12. Stanisław 
Wodniak, 13. Andrzej Hodur, 14. Józef Wodniak.

-  Spółdzielnia Pracy Fryzjerów założona w 1950 r. przez następujących wado-
wickich fryzjerów: 1. Stanisław Brańka, 2. Władysław Kamiński, 3. Władysław 
Brańka, 4. Jan Siwek, 5. Kazimierz Kłaput, 6. Barbara Drabczyk, 7. Irena Le-
gień, 8. Danuta Mrowiec, 9. Zofia Łoboz, 10. Jan Figura, 11. Wiesław Banaś, 12 
Edward Koźbiał.
Rozwijająca się działalność produkcyjno-usługowa uzupełniała produkcję prze-

mysłu krajowego w dziale konfekcji odzieżowej i obuwia. 
W roku 1956 połączono ww. spółdzielnie w Powiatową Spółdzielnię Usług Rze-

mieślniczych, a w 1960 r. – w Powiatową Spółdzielnię Usług Wielobranżowych. Nastąpił 
szybszy rozwój usług oprócz produkcji obuwia, ubrań męskich i młodzieżowych, spodni 
damskich i męskich. Rozwijano usługi remontowo-budowlane i ślusarstwa ogólnego.

W 1966 r. spółdzielnia osiągnęła przerób w wysokości 7738 tys. zł, w tym usług 
dla ludności 5559 tys. zł, a w roku 1975 przerób ogółem wynosił 28 874 tys. zł, 
w tym 23 940 tys. zł usług dla ludności. W tym okresie dużym powodzeniem cie-

Założyciele Spółdzielni
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szyły się zakłady na rozrachunku zryczałtowanym. Forma 
ta dawała duże możliwości wprowadzania nowych branż 
usługowych. Spółdzielnia, realizując uchwały i wytyczne 
Rady Ministrów, mogła wykorzystywać wolne środki na 
wznoszenie nowych obiektów, rozszerzając tym samym 
bazę usługową i socjalną. Z ważniejszych wykonanych 
zadań inwestycyjnych należy wymienić m.in.:
-  budynek mieszkalny na os. Wadowity wybudowany 

w 1958 r.,
-  pawilon usługowy oddany do użytku w Wadowicach 

w roku 1968, w którym zlokalizowano 11 zakładów 
usługowych, biura i świetlice,

-  pawilon usługowy w Kalwarii Zebrzydowskiej wybudowany w 1966 r.,
-  pawilon stolarski w Wadowicach oddany do użytku w 1969 r., 
-  pawilon usług motoryzacyjnych oddany do użytku w 1969 r.,
-  zakupiony i zaadaptowany budynek w Kalwarii Zebrzydowskiej oddany do eks-

ploatacji w 1973 r., w którym zlokalizowano zakład ślusarski.
Liczba zakładów dynamicznie wzrosła z 77 w roku 1968 do 114 w roku 1976. Dla 

zabezpieczenia kadry spółdzielnia w szerokim zakresie prowadziła naukę praktyczną 
zawodu, gdzie połowę pracowników stanowili byli uczniowie po skończonej nauce 
zawodu. Oprócz nacisku na rozwój gospodarczy dużą wagę poświęcano życiu kultu-
ralnemu i społeczno-wychowawczemu. Mocną formą różnego rodzaju działalności 
społeczno-wychowaw-
czej były organizowane 
imprezy dla załogi oraz 
wycieczki krajoznawcze, 
w trakcie których nawią-
zywały się kontakty z ro-
dzinami pracowników. 
W ten sposób wytwo-
rzona dobra atmosfera 
korzystnie wpływała na 
rozwijanie współzawod-
nictwa międzyzakłado-
wego i międzyspółdzielczego, czego efektem były wysokie miejsca w woj. krakow-
skim, a także w kraju. I tak za rok 1971 – I miejsce w woj. krakowskim i II miejsce 
w kraju, za rok 1972 – I miejsce w woj. krakowskim i III miejsce w kraju, za rok 1973 

Józef Czuba

Chór Spółdzielni w Muszynie Zdrój 1966
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– I miejsce w woj. krakow-
skim i II miejsce w kraju. 
W 1952 r. powstał zespół 
chóralny, który święcił wie-
le sukcesów w kraju. Po-
wstały zespoły: recytatorski 
dziecięcy, kwartet męski, 
tercet wokalny, chór męski 
i chór mieszany oraz mu-
zyczny. Zespoły te dawały 
przeciętnie ok. 60 wystę-

pów w roku. Przez okres 20 lat przewinęło się przez nie ponad 2000 osób. Zespoły te 
zdobyły wiele dyplomów, odznaczeń i wyróżnień. Trudno nie wspomnieć o ludziach, 
których wkład i zaangażowanie, poświęcanie czasu prywatnego przyczyniły się do 
osiągnięcia tak poważnych sukcesów. Czołową postacią w grupie społeczników z tego 
okresu był Józef Czuba. Należy nadmienić, że w 1948 r. Józef Czuba zakłada wraz 
z 15 innymi osobami Pomocniczą Spółdzielnię Członków Cechu Krawców z siedzibą 
w jego zakładzie krawieckim na ul. Zatorskiej i zostaje jej kierownikiem technicznym. 
Po założeniu tzw. Spółdzielni Pracy pełni w niej funkcję prezesa zarządu w czasie jej 
różnych przeobrażeń w latach 1948-1976. Jego dokonania i dokonania spółdzielni 
w tym okresie są imponujące. Z jego inicjatywy powstało os. Spółdzielców przy al. 
Wolności w Wadowicach, a wcześniej jeden z bloków na os. Wadowity. Jak wszyscy 
mówili: „U prezesa Czuby zawsze można było znaleźć pracę”. Był energiczny, miał 
ujmujący styl bycia, który przejawiał się dobrym humorem, życzliwością i pozytyw-
nym nastawieniem do ludzi. Jak wielu podkreślało, w jego towarzystwie nie dało się 
odczuwać problemów czy uciążliwości związanych z życiem codziennym. Według 
jego rodziny tryskał energią i humorem, nawet mając 90 lat. Za swoją działalność 
zarówno zawodową, jak i na polu kultury był wielokrotnie odznaczany i nagradza-
ny, włącznie z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na pewno wielu 
mieszkańców Wadowic i nie tylko pamięta te piękne rozśpiewane lata miasta, które 
pomimo ciężkich czasów powojennych łączyły wszystkich ludzi kochających kul-
turę w naszej małej ojczyźnie. Była to zasługa właśnie Józefa Czuby i wielu ludzi, 
których dzięki swojemu osobistemu urokowi oraz umiejętnościom organizatorskim 
zgromadził wokół siebie. Godne podkreślenia jest również oddanie takich ludzi, jak: 
Stefan Adamczyk, Bolesław Buda, Julian Bogunia, Józef Choczyński, Jan Figura, 
Antoni Galos, Olga Pitułej, Zygmunt Wacław, Irena Filek, Kazimierz Banaś i wielu 
innych. 

Chór Spółdzielni w Wadowicach 
na Dniach Oświaty Książki i Prasy
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Po Józefie Czubie od 1 września 1976 r. do 1981 r. dyrektorem był inż. Władysław 
Byrski, jeden z założycieli Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Wadowicach, 
który pełnił w niej funkcję prezesa zarządu.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu 
Terenowego w Wadowicach

Powstanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Usługowego Przemysłu Terenowego 
w Wadowicach przy ul. Kochanowskiego 3 datuje się na rok 1963, kiedy to rozwią-
zano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu Terenowego w Krako-
wie. Na bazie rozwiązanego przedsiębiorstwa powstały dwie jednostki organizacyjne 
rejonowych przedsiębiorstw usługowych: jedno z siedzibą w Bochni, obsługujące 
teren wschodni i centralny woj. krakowskiego, a drugie z siedzibą w Wadowicach, 
obsługujące teren południowo-zachodnio-północny tegoż województwa od Zakopa-
nego poprzez Nowy Targ, Szczawnicę, Skawinę, Olkusz, Chrzanów, Oświęcim, Kęty, 
Wadowice po Suchą Beskidzką. Przedsiębiorstwo to zajmowało się wtedy naprawą 
bocznic torowych, instalacjami sanitarnymi, ślusarstwem, robotami malarskimi 
i brukarstwem. Brak zaplecza, a zwłaszcza obiektów budowlanych, uniemożliwiał 
szersze rozwijanie działalności usługowej, szczególnie usług świadczonych na rzecz 
ludności. W latach 1963-1966 przerób oscylował w granicach 7 mln zł, w tym usług 
dla ludności tylko ok. 1,5 mln zł. Korzystając z funduszy wojewódzkich, w 1966 r. 
wybudowano i oddano do eksploatacji nowy pawilon usługowy w Wadowicach 
przy ul. Kochanowskiego 1, wprowadzając nową branże usługową w Wadowicach. 
Była to branża motoryzacyjna, ogólnoślusarska i instalacji elektrycznych. Natomiast 
w pierwszych miesiącach 1968 r. przekazano do eksploatacji nowo wybudowany 
pawilon w Żywcu, gdzie podstawowymi branżami były motoryzacja oraz ślusar-
stwo ogólne i naprawa sprzętu turystycznego, tj. kajaków i żaglówek. Z roku na rok 
wzrastał przerób usługowy oraz sprzedaż i rok 1968 zamknięto przerobem 24 mln 
zł, w tym usług dla ludności 7,5 mln zł. Przez ten okres ustabilizowała się również 
kadra administracyjna oraz wysoko kwalifikowana kadra pracownicza. Po zmianach 
na szczeblu dyrekcji dyrektorem naczelnym został Aleksander Wiktor, a od 1 lipca 
1968 r. zastępcą ds. był technicznych Stanisław Woźniak. Spośród osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska w zakładowej „Kronice” szczególnie wyróżnieni zostali: 
mgr Zwolińska – kierownik Działu Ekonomicznego, Barbara Malcher – główny księ-
gowy, Józefa Kolec – zastępca głównego księgowego, Anna Palus – kierownik Działu 
Produkcji i Usług, Alfons Gallas – technik ds. inwestycji. Była to, jak podkreślono 
młoda kadra, która potrafiła być w pracy efektywna i przedsiębiorcza. Szczególne 
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nasilenia rozwoju przedsiębiorstwa nastąpiło w latach 1969-1975. W okresie tym 
wybudowano i oddano do eksploatacji cały szereg pawilonów, a mianowicie:
-  W 1969 r. oddano do użytku pawilon usługowy w Olkuszu, który był pierwszym 

tego typu nowoczesnym obiektem w tym mieście.
-  W 1970 r. oddano pierwszą na terenie województwa krakowskiego stację dia-

gnostyczną przy ZUM w Wadowicach. W tym samym roku przejęto zakład 
Usług Motoryzacyjnych w Chrzanowie, gdzie przystąpiono do budowy stacji 
diagnostycznej i kanału rewizyjnego, tym samym rozszerzając znacznie zakres 
świadczonych usług motoryzacyjnych.

-  W 1971 r. rozpoczęto budowę stacji diagnostycznej w Olkuszu przy istniejącym 
już pawilonie.

-  W 1972 r. oddano do użytku i eksploatacji Zakład Instalacji Sanitarnych i Ślu-
sarstwa w Suchej Beskidzkiej; był to pierwszy obiekt usługowy w tym mieście.

-  W latach 1973 i 1975 zaczęto budować i oddano do eksploatacji Zakład Usług 
Motoryzacyjnych w Myślenicach oraz biurowiec wraz z magazynem i nowocze-
sną lakiernią Rejonowego Przedsiębiorstwa Usługowego w Wadowicach przy 
ul. Kochanowskiego 3. 
Przekazywanie nowych obiektów do eksploatacji było zwykle połączone z osią-

ganiem czołowych miejsc przez przedsiębiorstwo we współzawodnictwie mię-
dzyzakładowym pod protektoratem Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowego 
Przemysłu Terenowego w Krakowie. W latach 1970 i 1971 to I miejsce w skali wo-
jewództwa krakowskiego we współzawodnictwie na odcinku rozwoju usług dla 
ludności. Natomiast w roku 1972 – I miejsce w skali Zjednoczenia we współza-
wodnictwie w ramach całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz 
II miejsce w rozwoju usług dla ludności na terenie woj. krakowskiego. W rozwój 
i osiąganie efektów gospodarczych bardzo zaangażowane było kierownictwo oraz 
wielu pracowników umysłowych i fizycznych. Dużą rolę odegrali kierownicy nowo 
wybudowanych czy też nowo utworzonych zakładów pracy, jak: Władysław Kraus, 
Zbigniew Wołoch, Józef Zajda, Tadeusz Tołkacz, Tadeusz Zając, oraz pracownicy 
tych zakładów, jak: Józef Jakubiec, Andrzej Polewka, Wincenty Słonina, Jan Potoczny, 
Kazimierz Pacek, Jerzy Wiktor, Jan Krzysztoforski. Kierownictwo przedsiębiorstwa 
w tym okresie tworzyli Aleksander Wiktor – naczelny dyrektor, i Stanisław Woźniak 
– zastępca ds. technicznych. Wytworzony potencjał i dobry klimat w środowisku za-
łogi przyniosły efekty w pracy późniejszej Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy 
w Wadowicach, która przejęła po różnych reorganizacjach te jednostki gospodarki  
uspołecznionej.
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Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy 
w Wadowicach

Bezspornie majątek wniesiony przez poprzednie przedsiębiorstwa do spółdzielni 
w 1979 r. zwiększył efektywność działania gospodarczego, co wyraźnie wskazywały 
wskaźniki gospodarcze. W okresie strajków oraz stanu wojennego w Polsce w latach 
1980-1983, gdy rozpoczął się kryzys w zaopatrzeniu gospodarstw domowych, spół-
dzielczość była ukierunkowana na realizację zadań, wykonywanie usług i zaopatrze-
nie ludności w podstawowe artykuły. W okresie tych lat nie zmniejszono dynamiki, 
wręcz odwrotnie – spółdzielnia rozwijała się i przejmowała nowe zakłady. Jednak 
ograniczone środki nie pozwalały już jak w latach ubiegłych prowadzić dużych inwe-
stycji. Ograniczono się do adaptacji i remontów, a przez to zwiększano powierzchnie 
usługowe, uruchamiano nowe zakłady, poszerzano branże, w szczególności w usłu-
gach dla ludności. Rozwinięta została też kooperacja z dużymi przedsiębiorstwami, 
jak np. z Fabryką Akumulatorów w Bielsku-Białej, Andrychowską Fabryką Maszyn, 
Mifamą w Mikołowie i Wytwórnią Silników Wysokoprężnych w Andrychowie oraz 
wieloma innymi. Spółdzielnia stała się też partnerem dla tych przedsiębiorstw. Ścisłą 
kooperację prowadziła również z Fabryką Elementów Obrabiarkowych w Wadowi-
cach, gdzie produkowane przez spółdzielnię elementy wchodziły w skład gotowych 
wyrobów produkowanych na eksport do krajów tak socjalistycznych, jak zachodnich, 
co było ważnym elementem pozyskiwania dewiz dla państwa. W tym okresie po-
prawiono też bazę magazynową poprzez wybudowanie w latach 1977-1979 nowego 
magazynu przy budynku zarządu przy ul. Kochanowskiego 3. Natomiast w Zakładzie 
Urządzeń Mechanicznych (ZUM) Wadowice w latach 1977-1980 wybudowano nową 
halę ślusarstwa z pełnym zapleczem socjalnym. Wykonano też w tym zakładzie nad-
budowę, przenosząc tam biura. Natomiast w latach 1983-1984 w ZUM Andrychów 
wybudowano blacharnię samochodową oraz wyremontowano pomieszczenie socjal-
ne. W 1981 r. w ZUM Izdebnik oddano do eksploatacji stanowisko diagnostyczne, 
wykonano wentylację, wyremontowano posadzki, wygospodarowano pomieszczenie 
na zbrojenie samochodów po remontach. W ZUM Kęty dobudowano wiatę, posze-
rzając tym samym stanowiska pracy. W Zakładzie Stolarskim (ZS) Kęty dobudowa-
no lakiernię mebli, stwarzając nowe stanowisko pracy. Jednocześnie w tym okresie 
zakupiono szereg drogich maszyn i urządzeń, m.in. prasy hydrauliczne, kompletne 
wyposażenie stanowiska diagnostycznego dla ZUM Izdebnik, tokarkę, zgrzewarki, 
spawarki wirowe i transformatorowe czy też prasy do bieżnikowania. Maszyny te 
i urządzenia pozwalały na oszczędności czasu i osiąganie większej wydajności pracy.
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W całym okresie nie zapominano o emerytach i rencistach. Byli oni zaprasza-
ni na różnego rodzaju imprezy, które organizowano ze środków zgromadzonych 
w funduszu socjalno-bytowym. Wdrażano z niego np. „wczasy pod gruszą”, z których 
korzystało co roku od 300 do 400 pracowników.

W przeddzień jubileuszu 40-lecia spółdzielni rok 1986 zamknął się przerobem 
w wysokości 560 mln zł, w tym zadań dla ludności 230 mln zł, przy średnim za-
trudnieniu ok. 500 pracowników oraz 100 uczniów nauki praktycznej zawodu oraz 
170 emerytów i rencistów. Spółdzielnia w roku jubileuszowym liczyła 110 zakładów 
i działała w 26 branżach. Uroczyste podsumowanie działalności społeczno-gospo-
darczej odbyło się na zebraniu przedstawicieli członków Wadowickiej Usługowej 
Spółdzielni Pracy Wadowice w dniu 3 kwietnia 1987 r. w świetlicy pawilonu przy 
pl. Bohaterów Getta, które rozpoczęło rok jubileuszowy. Po raz pierwszy w historii 
świetlicę zdobił podczas zebrania własny sztandar ufundowany z okazji jubileuszu 
w części ze środków pieniężnych załogi. Sztandar ten został wprowadzony do świe-
tlicy przez poczet sztandarowy, któremu przewodniczył Alfons Gallas. Odbyło się 
to przy dźwiękach hymnu spółdzielczego, który został odśpiewany przez załogę: 

[--] Oto staje nas wolna gromada
budowniczych tworzących swój świat,
w którym złoty cielec już nie włada,
a nowego w nim życia tkwi ład.
Niech się niesie ten nasz bratni śpiew
Do miast wszystkich, do siół i do gmin,
I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,
Ten niech staje w nasz szereg jak brat,
Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.

W trakcie zebrania podsumowano wyniki zadań gospodarczych, z których wy-
nikało, że nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem 1985, osiągając dynamikę 119%, 
a w przypadku usług dla ludności – 117%. Jednak produkcja rynkowa, która była za-
kładana na 15 mln zł, została wykonana w kwocie 22 mln 123 tys. zł, co oznaczało dy-
namikę 188,7%. Zysk bilansowy osiągnął dynamikę 151,8% przy kwocie 86 281 280 zł. 

Po raz pierwszy uruchomiony został eksport do tzw. II obszaru płatniczego (do 
krajów kapitalistycznych) w wysokości 10 mln zł.

Rok ten był również najwyższy pod względem podziału nadwyżki w spółdzielni 
– pracownicy będący członkami otrzymali 9,8% zarobków rocznych. Nie zapomnia-
no jak zwykle o wydzieleniu środków z podziału czystej nadwyżki na działalność 



227226

M I S C E L L A N E A

organizacji społecznych w spółdzielni oraz na rzecz środowiska, zwłaszcza pomoc dla 
liceum w Wadowicach i szkoły podstawowej w Jaroszowicach, nad którymi spółdziel-
nia od lat sprawowała patronat. Ponadto ze środków inwestycyjnych postanowiono 
przeznaczyć odpowiednio duże kwoty na gazyfikację Wadowic (300 tys. zł), mo-
dernizację lekarskiej przychodni międzyzakładowej (1 mln 85 tys. zł) oraz budowę 
przychodni w Kalwarii (100 tys. zł).

Te uroczyste obrady zakończono odśpiewaniem hymnu spółdzielczego i wypro-
wadzeniem sztandaru. W roku jubileuszowym liczni pracownicy oraz kierownictwo 
spółdzielni otrzymali wyróżnienia, dyplomy a także odznaczenia państwowe.

Po dobrym roku jubileuszowym następują kłopoty i ciężka sytuacja materiałowa, 
która dotyka poważnie każdą branżę. W 1988 r. zaczynają grozić przestoje i ciężkie 
czasy dla kierownictwa. Jednak po interwencjach w Ministerstwie Finansów i kilku 
wyjazdach kierownictwa spółdzielni do Warszawy z uwagi na błędy przeliczeń Izby 
Skarbowej, pomyłki zostają wyprostowane tak, że rok 1988 kończy się czystą nad-
wyżką w kwocie 55 mln 635 tys. zł.

Zakończenie

Przeobrażenia polityczne po wyborach w 1989 r. oraz uchwalona wkrótce przez 
Sejm ustawa z dnia 20 stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości (Dz.U. 1990, nr 6, poz. 36) spowodowały zasadnicze zmiany prawne 
i powolną wyprzedaż majątku spółdzielni, jak również w wielu przypadkach ich 
upadek. Zmiany prawne działalności spółdzielni w Polsce spowodowały w przypad-
ku Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy utratę większości majątku w postaci 
budynków i zakładów. Wynikiem owych przeobrażeń i konieczności utrzymania 
działalności było to, iż do 2022 r. pozostał nieduży procent tegoż majątku.

Zmiany w majątku w latach 90:
1. Zakład Ślusarski w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 11 – sprzedany; 
2. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Wod.-Kan., Kęty, ul. Szczepana 4 – sprzeda-

ny 30.09.1990 r.;
3. Zakład Stolarki w Kętach, ul. Mickiewicza 19 – przekazany poprzedniemu wła-

ścicielowi 31.12.1990 r.;
4. Magazyn Wadowice, ul. Kochanowskiego 3 – sprzedany w maju 1995 r.;
5. Blok mieszkalny Wadowice, ul. M. Wadowity 32 – sprzedany w marcu 1996 r.;
6. Zakład Produkcji Gumowej w Izdebniku, sprzedany w grudniu 1998 r.;
7. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Ślusarstwa w Izdebniku – sprzedany w kwiet-

niu 1999 r.;
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8. Zakład Ślusarski, Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska 41 – sprzedany w grud-
niu 2008 r.; 

9. Zakład Stolarski, Wadowice, ul. Wojska Polskiego 4 – sprzedany w kwietniu 2014 r.;
10. Zakład Motoryzacyjny, Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sądowa – sprzedany w paź-

dzierniku 2017 r.
Obecny majątek spółdzielni stanowią: 
1. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Ślusarstwa oraz budynek biurowy Wadowice, 

ul. Kochanowskiego 3;
2. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Ślusarstwa, Andrychów, ul. Krakowska 17;
3. Pawilon usługowy, Wadowice, pl. Bohaterów Getta 23;
4. Pawilon usługowy, Kalwaria Zebrzydowska, Rynek 32.

W początkach swej działalności Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy była 
spółdzielnią wielobranżową, by przez lata ewolucji zmienić charakter na produk-
cyjno-usługowy.

Obecnie filarem WUSP są trzy branże:
-  metalowa – obejmująca produkcję wyrobów ze stali, a w szczególności wszelkie-

go rodzaju skrzyń, palet, pojemników itp.; sztandarowymi produktami WUSP 
są dostarczane do klientów w całej Polsce skrzynie bateryjne (akumulatorowe) 
oraz zbiorniki hydrauliki siłowej;

-  motoryzacyjna – czyli kompleksowa obsługa samochodów osobowych i do-
stawczych w dwóch wielostanowiskowych stacjach obsługi zlokalizowanych na 
terenie Andrychowa i Wadowic; integralną częścią są stacje kontroli pojazdów 
prowadzące badania rejestracyjne;

-  remontowo-budowlana – świadcząca usługi kompleksowych remontów wnętrz, 
od mieszkań poprzez klatki schodowe bloków, szkoły, szpitale, biura, sklepy aż 
do hal przemysłowych.
Elementami składowymi działalności WUSP są również:

-  produkcja wyrobów z mieszanek gumowych (podkładki, uszczelki, amortyza-
tory gumowe),

-  handel detaliczny motoryzacyjnymi częściami zamiennymi,
-  usługi związane z charakterem produkcji, np. piaskowanie mało- i wielkogaba-

rytowych elementów metalowych.
Dodać należy również na zakończenie, że kolejnymi prezesami spółdzielni byli:
Józef Czuba: 1956 r.–30.06.1976 r.,
Władysław Byrski: 01.09.1976 r.–28.03.1981 r.,
Stanisław Woźniak: 11.06.1981 r.–30.04.1989 r.,
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Jan Janewski: 03.05.1989 r.–19.07.2010 r.,
Wiesław Zacny: od 10.08.2010 r. do teraz.

Obecnie spółdzielnia wchodzi w kryzys, który dotyka cały kraj z powodu 
wzrostu cen energii elektrycznej i gazu oraz cen materiałów, a także cen niektórych 
usług. Należy podkreślić, że np. ceny kontroli technicznych pojazdów świadczone 
przez spółdzielnię nie zmieniły się od wielu, wielu lat, a podnoszone przez regulacje 
państwowe standardy tych kontroli są bardzo kosztowne i zmuszają spółdzielnię 
do ciągłej modernizacji oraz zakupu bardzo kosztownych urządzeń i wyposażenia. 
Ponadto w pawilonach będących własnością spółdzielni znajdują się różne zakła-
dy usługowe, sklep oraz w przypadku Kalwarii Zebrzydowskiej restauracja Kebab. 
Koszty utrzymania tych wszystkich lokali wzrastają o kilkaset procent. Dlatego też 
zarząd spółdzielni już planuje wiele rozwiązań, aby utrzymać się na rynku, a także 
zachować obecny stan zatrudnienia.

Składam serdeczne podziękowanie Panu mgr. Wiesławowi Zacnemu, Prezesowi 
Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy, za udostępnienie materiałów, a także Pani 
Ewie Widlarz, Kierownikowi Sekcji Służb Pracowniczych i członkowi zarządu WUSP, 
za udostępnienie kronik spółdzielni, jak również informacji dotyczących historii spół-
dzielni, oraz Panu Edwardowi Warchałowi za udostępnienie materiałów z archiwum 
rodzinnego. 

Źródła:
Kotowiecki A., Józef Czuba – Niezwykły animator ruchu kulturalnego w Wadowicach, http://pressmania.

pl/jozef-czuba-niezwykly-animator-ruchu-kulturalnego-w-wadowicach/ [dostęp: 30 XI 2022].
Kotowiecki A., Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-

-kulturalny”, 2021, nr 24, s. 153-170.
Kotowiecki A., „Społem” PSS Wadowice – zarys historii, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 

2020, nr 23, s. 150-166.
Kroniki – dwa tomy obejmujące lata 1950-1988.
Dokumenty rodzinne udostępnione przez Edwarda Warchała.
Rozmowy przeprowadzone z prezesem Wiesławem Zacnym oraz z Ewą Widlarz, a także z Edwardem 

Warchałem.
Strona internetowa WUSP, http://wusp.pl/ [dostęp: 30 XI 2022].
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

Wadowiczanin, O. Hipolit Putek 
(1910-1982). Karmelitański 
misjonarz, który przez prawie  
40 lat pracował w Indiach

Od kilku lat rocznik „Wadoviana” przybliża swoim Czytelnikom sylwetki pocho-
dzących z ziemi wadowickiej karmelitów bosych lub wybitnych zakonników karme-
litańskiego klasztoru z wadowickiej Górki. Przywołaliśmy już spośród nich o. dr. hab. 
Honorata Czesława Gila (nr 18/2015, s. 7-12), br. Wacława Woźniaka (nr 19/2016, 
s. 206-213); o. Symplicjusza Bałysa (nr 22/2019, s. 111-115), o. Cherubina Pikonia 
(nr 24/2001, s. 171-178), a nadto w artykule pt. Wielu z nich kształciło się lub praco-
wało w Wadowicach licznych męczenników polskiego Karmelu Terezjańskiego (nr 
21/2018, s. 239-248).

Kontynuując na łamach rocznika tę rubrykę (nazwijmy ją w ten sposób), przy-
wołajmy dziś sylwetkę o. Jana Franciszka Putka, w Karmelu Hipolita od Najświęt-
szego Sakramentu, wadowiczanina, długoletniego misjonarza w Indiach, zmarłego 
40 lat temu, 27 lipca 1982 roku.

1. Młodość i lata formacji zakonnej oraz Misyjnej

Urodzony 21 stycznia 1910 r. w Wadowicach, w rodzinie Wawrzyńca i Franciszki 
z d. Targosz, cztery dni później, 25 stycznia, Jan Franciszek Putek został ochrzczony 
w wadowickim kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Mary Panny1. 
Dom rodziny Putków znajdował się niedaleko klasztoru, przy ul. Karmelickiej. Chło-
piec i jego brat wychowywali się w bardzo trudnych warunkach. Ojciec w pierwszych 
dniach I wojny światowej został zmobilizowany i wysłany na front serbski, później 
włoski. Po wojnie przez długi czas nie mógł znaleźć pracy w zniszczonych Wado-

1 Zasadnicze dane biograficzne czerpiemy z: Hipolit Putek (+1982), w: K. Furmanik, Księga zmarłych ojców i bra-
ci karmelitów bosych prowincji polskiej Ducha Świętego od roku 1881 do 1998, Kraków 1998, s. 232.
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wicach, więc wadowiccy karmelici bosi zapropono-
wali mu zarząd swego niewielkiego majątku w Żbiku 
koło Krzeszowic. Syn Jan Franciszek, po ukończeniu 
w Wadowicach pięcioklasowej szkoły powszechnej, 
został przyjęty do karmelitańskiego gimnazjum na 
Górce, skąd po czterech latach nauki udał się do Czer-
nej k. Krzeszowic i 27 sierpnia 1924 r. przyjął habit 
karmelitański i rozpoczął zakonny nowicjat, otrzy-
mawszy imię brat Hipolit od Najświętszego Sakramen-
tu. Pierwsze śluby zakonne złożył 24 stycznia 1925 r. 
w Czernej. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczęte 
w Krakowie kontynuował w Rzymie, gdzie wyjechał 
w 1929 r., pragnąc udać się na misje do Indii, na co otrzymał zgodę ówczesnego 
prowincjała Antoniego Foszczyńskiego. Był bardzo urzeczony przesłaniem kanoni-
zowanej w 1925 r. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji. 

W Rzymie studiował w karmelitańskim „Seminarium Missionum”, gdzie przy-
gotowywano misjonarzy, nie tylko pod względem teologii – kładziono nacisk także 
na naukę języków potrzebnych w przyszłej pracy ewangelizacyjnej i na poznanie 
kultury krajów, do których przyszli misjonarze byli kierowani. Brat Hipolit poznał 
języki europejskie (francuski, angielski, włoski, hiszpański) oraz języki azjatyckie 
(malajalam i tamil). Śluby wieczyste złożył on w Rzymie 1 lutego 1931 r., a 2 lipca 
1933 r. przyjął tam święcenia kapłańskie2. O przyjeździe z prymicjami do ojczyzny 
nie było wówczas mowy. Zresztą wyjazd na misje w tamtych czasach nie znał conge 
(urlopu) i przyjazdów do swego kraju; był to wyjazd ad vitam (do końca życia), 
z wyjątkiem jakichś szczególnie ważnych okoliczności3.

2. Wyjazd na upragnione misje i zaangażowanie 
ewangelizacyjne

Przed wyjazdem na upragnione misje o. Hipolita skierowano jeszcze z Rzymu 
do Belgii, gdzie w Lovanium oddawał się studiowaniu zagadnień prawa kanonicz-
nego i teologii moralnej oraz pogłębiał praktyczną znajomość języka francuskiego. 
Dane mu było nadto pielgrzymować do Lisieux, by pomodlić się do św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, patronki misji, przy jej relikwiach. 

2 Hippolytus a SS. Sacramento, Polonus, „Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum”, 1942, nr 3-4, s. 243.
3 B. Woźnicki, O. Hipolit Putek, misjonarz, „Karmel” 1982, nr 4, s. 83.

Przed wyjazdem do Rzymu  
w 1929 r.
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Wyjazd do Indii nastąpił 3 października 1935 r. 
transatlantyckim statkiem „Île de France”. Było to 
pożegnanie z Europą na prawie 40 lat, bo wrócił do 
Rzymu, a następnie do Polski, schorowany, dopiero 
wiosną 1974 r.

Po przybyciu do Indii przez dwa lata pracował 
jako misjonarz na polu pierwszej ewangelizacji w re-
jonie Quilon (dziś Kollam) na Wybrzeżu Malabar-
skim w stanie Kerala, co dawało mu dużo satysfakcji. 
Jednak już w roku 1937, ku swemu zmartwieniu – jak 
podają nie tylko jego biogramy4, ale jak sam napisał 
do o. prowincjała Franciszka Kozickiego – został 
mianowany profesorem w Wyższym Seminarium 
Duchownym (St. Teresa’s Seminary) w Quilonie. 
W jego liście czytamy: Niespodziewanie przed koń-
cem czerwca [1937] otrzymałem polecenie od samego 

delegata apostolskiego przenieść się z pól misyjnych do Seminarium Wielkiego w Quin-
lon[ie], gdzie mam wykładać moralną. Trochę mnie to zaskoczyło, gdyż nic podobnego 
przez głowę mi nie przeszło. [--] Trzeba zbierać manatki i powędrować do seminarium 
[--] i znów być przy zapleśniałych książkach! Co robić, trzeba pełnić wolę Bożą5.

Pragnieniem o. Hipolita była zawsze praca misyjna, powiedzielibyśmy „w buszu”, 
tymczasem zażądano od niego pracy jako wykładowcy, później także jako wycho-

wawcy kleryków, a po jakimś czasie 
także ekonoma seminarium.

W seminarium w Quilonie o. Hi-
polit pracował do 1948 r.6 Jakkolwiek 
zachowane jego listy są nieliczne, mo-
żemy poznać nieco klimat, w jakim 
pracował. Pisząc 27 listopada 1937 r. 
do o. prowincjała, którym nadal był 
o. Franciszek Kozicki, składa życze-
nia świąteczne, ale przelewa na papier 

4 Ibidem; K. Furmanik, Księga zmarłych…, s. 232.
5 Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, ul. Zygmunta Glogera 5, 31-222 Kraków, Akta 

o. Hipolita Putka, sygn. PE/P 62. List bez daty, sygn. PE/P 62,12. Dziękujemy dyrektorowi Archiwum, o. Jerze-
mu Zielińskiemo OCD, za udostepnienie materiałów. 

6 P. Mootheril, Discalced carmelite missionaries in Malabar, Trivandrum 2021, s. 97.

Misjonarz w Quilon
(dziś Kollam)  

na Wybrzeżu Malabarskim

Misjonarz w Quillon
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i nieco swoich odczuć (zachowujemy pisownię oryginału): I znowuż kilka słów, słów 
wesołych i życzeniowych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a i przytem 
upomnę się o jaką ‘gwiazdkę’. Opłatka posłać nie mogę, bo go nie mam, ale przynaj-
mniej w duchu pragnę się niem przełamać z N[aszym] Ojcem. U mnie nic świat Bożego 
Narodzenia nie wróży; gorąco niezmierne wprost wybija myśl o Bożym Narodzeniu. 
Właśnie po napisaniu tego listu mam rozpocząć ‘pars hiemalis’ brewiarza7 i zdaje mi 
się, że sam ze siebie żarty stroję. Lecz mniejsza o ciepło czy zimno8. W dalszym ciągu 
listu, zawsze jako misjonarz, myślący nie tylko o wykładach w seminarium, lecz także 
o duszpasterstwie, wracając do kwestii „gwiazdki”, prosi o albę do Mszy św. lub welon 
biały do błogosławieństwa Najśw[iętszym] Sakr[amentem]” i sugeruje, aby dary te 
mogły uszyć „nasze drogie Siostrzyczki Karmelitanki”.

Opisuje też prowincjałowi dużej wagi wydarzenia dotyczące Kościoła w Indiach, 
związane z jego pracą. We wcześniejszym liście informuje np., że została podzielona 
misja quiollońska, poprzez powstanie diecezji Trivandrum, powierzonej zakonowi 
i diecezji Quillon, przekazanej klerowi tubylczemu, w większości uformowanemu 
w seminarium, w którym pracował. List nie zawiera daty, ale biorąc pod uwagę rok 
utworzenia diecezji Trivandrum, wiemy, że działo się to latem 1937 r.9 Diecezję ery-
gowano bowiem 7 lipca tegoż roku10.

Ciekawe jest to, co pisze do prowincjała 13 września roku następnego. Na rok 
przed wybuchem wojny, mimo że oddalony tysiące kilometrów nie tylko od Polski, 
lecz także od Europy, jest świadomy niebezpieczeństwa jej wybuchu. Okazją do na-
pisania listu są zbliżające się imieniny prowincjała, przypadające 4 października, w li-
turgiczne wspomnienie św. Franciszka. Jest to pierwszy z dwóch listów napisanych 
nie odręcznie, ale na maszynie. Widać, że takową ofiarowano mu jako profesorowi. 
Spocony, zmęczony, piszę jednak choć parę słów, by złożyć synowskie życzenia na dzień 
Patrona Waszej Przewielebności i by przypomnieć, że jeszcze żyję i o N[aszym] O[jcu] 
wciąż myślę. Cóż tam słychać nowego w Polsce? [Słyszę], że Hitler Polsce grozi. Pan 
Bóg wie, może list ten wojnę w Europie zastanie. I tutaj niejasno: rewolucje, strzelaniny, 
aresztowania na porządku dziennym [--]. Tylko co mieliśmy tutaj trzęsienie ziemi, 
i wszystko w nieładzie. Modle się [--] i życzę N[aszemu] Ojcu pełnej kontemplacji 

7 Tj. zimową część brewiarza. Przed reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II istniały 4 tomy brewiarza do-
stosowane do pór roku: verna (wiosenna), aestiva (letnia), autumnalis (jesienna) i hiemalis (zimowa). Czteroto-
mowe wydanie brewiarza istnieje również dzisiaj, jednak podział tomów dostosowany jest nie do pór roku, ale 
do okresów liturgicznych: tom I obejmuje Adwent i czas Bożego Narodzenia, tom II –Wielki Post i Wielkanoc, 
tom III – tygodnie I-XVII okresu zwykłego, tom IV –  tygodnie XVIII-XXXIV tegoż okresu zwykłego.

8 Archiwum, jak wyżej, sygn. PE/P 62,10.
9 Ibidem, sygn. PE/P 62,11.
10 www.catholic-hierarchy.org/diocese/dtrvn.html [dostęp: 24 IX 2022].
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i sił do dalszej owocnej pracy 
[--] zasyłając pozdrowienie dla 
całej Polskiej Prowincji11. 

Zachował się jeszcze jeden, 
już powojenny list o. Hipolita 
pisany z Quillon, także na ma-
szynie, 6 lipca 1947 r. Adresa-
tem listu jest nowy prowincjał, 
o. Józef Prus, notabene rodem 
z Andrychowa. Ojciec Hipolit 
dziękuje nowemu prowincja-
łowi za list otrzymany od nie-
go i informuje, że seminarium 

w Quillonie zostanie raczej zamknięte, chociaż nieznana jest tego data, i że nadal 
pracują z pełnym zaangażowaniem. Pisze też, nie bez nuty humoru, o sobie: Ja, dzięki 
Panu Bogu, zdrowy i wesoły, staram się uświęcać siebie i drugich. [--] [No i] się starzeje, 
siwieję, łysieję; nie wiem nawet czybyście takiego niedźwiadka przyjęli z powrotem do 
Polski. Posyłam dwie fotografie [--] co tylko wzięte. Nie wiem czy mnie poznacie12.

Rzeczywiście seminarium w Qillonie zostało zamknięte w 1948 r. i o. Hipolit 
został przeniesiony do Międzydiecezjalnego Seminarium Misyjnego w Alwaye13. 
Założone przez karmelitów bosych w 1888 r., pod auspicjami watykańskiej Kongre-
gacji Rozkrzewiania Wiary (De Propaganda Fidei), kształciło ono kler tubylczy dla 
wszystkich diecezji w Indiach. W 1964 r. otrzymało tytuł Seminarium Papieskiego 
z prawem nadawania stopni naukowych, a w 1976 r., już po wyjeździe o. Hipolita 
z Indii, zostało przekazane przez zakon karmelitański Konferencji Episkopatu In-
dyjskiego14.

Ojciec Hipolit był w tym seminarium nie tylko wykładowcą, lecz także eko-
nomem. Autor Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej, 
a za nim inni podają, że troska o wyżywienie 850 kleryków i poważne kłopoty z tery-
torialnym rządem były zapewne jedną z przyczyn ciężkiej choroby, która całkowicie 
wyeliminowała o. Hipolita z czynnego życia15. Z czasu posługi naszego misjonarza 
w tymże seminarium nie zachował się żaden z jego listów. 

11 Archiwum, jak wyżej, sygn. PE/P 62,13.
12 Ibidem, sygn. PE/P 62,6.
13 P. Mootheril, Discalced carmelite…, s. 177.
14 http://www.pia.edu.in/website/inner/Mw== [dostęp: 24 IX 2022].
15 Por. B. Woźnicki, O. Hipolit…, s. 83-84.

Z grupą kleryków karmelitańskich w Seminarium  
w Alwaye 

(w trzecim rzędzie, piąty od lewej), ok. 1970 r.
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3. Choroba i powrót do Polski

Znamy dokładną datę zachorowania o. Hipolita: 27 lipca 1972 r. doznał on wy-
lewu krwi do mózgu i pomimo dwuletniego leczenia oraz rehabilitacji nie zdołał 
w pełni wyzdrowieć. Skutkiem wylewu były częściowy paraliż i zaburzenia mowy16. 

Zachowały się 2 listy rektora seminarium w Alwaye, o. Dominga Fernándeza 
de Mendioli, karmelity bosego, do prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu, o. Kon-
stantyna Pateckiego. W pierwszym, z dn. 14 lutego 1974 r., informuje on o chorobie 
o. Hipolita i czyni się wyrazicielem jego pragnienia powrotu do ojczyzny. Przypo-
mina najpierw, że o. Hipolit pracował w naszym Papieskim Seminarium w Alwaye od 
1948 roku, wcześniej zaś na misji karmelitańskiej w Trivandrum, także w Seminarium 
Quillońskim17. Następnie opisuje stan zdrowia o. Hipolita, którego sprawność została 
ograniczona i który nadto ukończył już 64 lata życia. Zapytuje więc prowincjała, czy 
można wziąć pod uwagę ewentualność powrotu misjonarza do Polski.

Pod treścią listu znajdujemy adnotację przeło-
żonego prowincjalnego: Odpowiedź z zaproszeniem 
wysłałem dnia 26 lutego 1974 r. fr. Consntantinus18.

Drugi list rektora z Alwaye nosi datę 28 marca. 
Dziękuje w nim za bardzo humanitarne podejście 
(humanissimam benevolentiam) o. prowincjała do 
sprawy i informuje, że o. Hipolit ucieszył się z zapro-
szenia do powrotu do Polski. Pisze następnie o orga-
nizacji podróży chorego, zastanawiając się, czy uda 
się ją zorganizować bezpośrednio do Polski, czy też 
poprzez Rzym (sive per Romam, sive directe usque ad 
Poloniam), i że w tym celu podejmie kontakty z Ge-
neralnym Sekretariatem Misji w Kurii Generalnej 
w Rzymie19.

Ostatecznie podróż lotniczą o. Hipolita zorganizo-
wano poprzez Rzym. Indie opuścił 14 kwietnia 1974 r., 
a dwa dni później w przelocie z Wiecznego Miasta do 
Warszawy towarzyszył mu współbrat zakonny Polskiej 

16 Archiwum, jak wyżej, sygn. PE/P 62,9
17 Ibidem, sygn. PE/P 62,7.
18 Ibidem.
19 Ibidem, sygn. PE/P 62,8

W dniu złotego jubileuszu 
ślubów zakonnych. 

Poznań, 2 lutego 1976 r.
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Prowincji, o. Michał Machejek, ówczesny postulator generalny Polski, mieszkający 
w Kurii Generalnej Zakonu. Chorego skierowano do klasztoru w Poznaniu, który był 
jego domem przez ostatnie 8 lat życia. 

Jakkolwiek częściowy paraliż utrudniał mu 
sprawne poruszanie się i powodował trudności 
w mowie, o.  Hipolit zachowywał świadomość 
i dawał przykład radosnego znoszenia choroby. 
Współbracia Polskiej Prowincji nie zapomnieli, 
że 24 stycznia 1975 r. upływało 50 lat od złożenia 
przezeń ślubów zakonnych, dlatego urządzili mu 
złoty jubileusz tychże ślubów. Działo się to 2 lutego 
1976 r. w uroczystej oprawie w Poznaniu. Kroni-
karz klasztoru odnotował: Złoty jubileusz profesji 
o. Hipolita od Najświętszego Sakramentu. Ojciec 
Jubilat przed pięćdziesięciu laty złożył pierwsze 
swoje śluby zakonne [--] w Czernej. Przez długie 
czterdzieści lat pracował w Indiach jako profesor 
w Papieskim Seminarium Duchownym w Alwaye. 
Do Polski wrócił wiosną 1974 roku. Odtąd prze-

Ze wspólnotą klasztoru poznańskiego 
(trzeci od prawej wśród siedzących), wiosna 1979 r.

Poznań, lato 1980. Z autorem artykułu, 
wówczas klerykiem, Szczepanem 

Praśkiewiczem OCD.  
Z tyłu brat Filip Niemiec OCD.
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bywa w naszym klasztorze poznańskim. Dziś ob-
chodzi swoje wielkie święto. Na uroczystość zjechało 
do Poznania wielu gości, przedstawiciele wszystkich 
niemal naszych klasztorów w Polsce na czele z N[a-
szym O[jcem] P[rowincjałem] – o. Ottonem [Fil-
kiem]. Bracia klerycy uczcili Jubilata akademią, na 
którą złożyły się piosenki i wiersze. Uroczysta Msza 
św. jubileuszowa została odprawiona o godz. 11.00. 
Kazanie wygłosił o. Bogusław [Woźnicki]. Po kaza-
niu o. Jubilat odnowił śluby zakonne20.

Dodajmy, że w czasie letnich wakacji 1978 r., 
w towarzystwie braci kleryków, którzy w Pozna-
niu studiowali filozofię, o. Hipolit mógł odwiedzić 
swoje rodzinne Wadowice, odpoczywając przez 
kilka dni w klasztorze na Górce, jak również klasz-
tor nowicjacki w Czernej. Zawsze towarzyszyła mu 
radość: radość umierania z przepracowania, radość umierania z misyjnego trudu!” – 
jak czytamy w jego biogramie21. Jego piękna śmierć miała miejsce w naszym zakonnym 
domu [w Poznaniu], po przyjęciu sakramentów Kościoła, w otoczeniu kochających go 
braci, 28 sierpnia 1982 roku22. Umarł w 73. roku życia, 57. profesji zakonnej i 50 ka-
płaństwa23. Został pogrzebany w kwaterze karmelitańskiej poznańskiego cmentarza 
parafii pw. św. Jana Vianneya przy ul. Lutyckiej.

Były rektor Papieskiego Seminarium w Alwaye, cytowany powyżej o. Domingo, 
zechciał 24 października 1982 r., będąc wówczas prowincjałem nawarskiej prowincji 
zakonu w Hiszpanii, napisać do Rektoratu Papieskiego Międzydiecezjalnego Semi-
narium w Indiach swoje wspomnienie o o. Hipolicie. Podkreślił jego zasługi zwłasz-
cza jako profesora teologii moralnej, który bardzo szczegółowo przygotowywał swoje 
wykłady, starając się przewidzieć różne sytuacje z jakimi przyszli księża będą musieli 
się zmierzyć w ich pracy duszpasterskiej w wielowyznaniowym kontekście religijnym 
[Indii]. Na zakończenie wyraził przekonanie, że Seminarium w Alwaye z pewno-
ścią znalazło w śp. o. Hipolicie nowego orędownika w niebie, za co niech Bóg będzie 
uwielbiony. Były rektor prosił nadto, aby o śmierci o. Hipolita seminarium zechciało 

20 Kronika Klasztoru w Poznaniu, „Nasz Karmel” 1976, nr 1, s. 32.
21 K. Furmanik, Księga zmarłych…, s. 232.
22 Necrologion, w: „Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum” 1982, nr 27, s. 191.
23 K. Furmanik, Księga zmarłych…, s. 232.

Mogiła śp. o. Hipolita 
na cmentarzu przy ul. Lutyckiej  

w Poznaniu
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poinformować duchownych, którzy byli słuchaczami jego wykładów24.
Źródła:
Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, ul. Zygmunta Glogera 5, 31-222 Kraków, 

Akta o. Hipolita Putka, sygn. PE/P 62.

Literatura:
Gil Cz., Prowincja polska w latach 1911-1947, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, 

red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 293-347.
Hippolytus a SS. Sacramento, Polonus, „Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum”, 1942, nr 3-4, 

s. 243.
Kapusta T.S., Miłość nigdy nie ustaje. Wspomnienia i refleksje z okazji 25-lecia posługi misyjnej polskich 

karmelitów bosych w Burundi i w Rwandzie, Kraków 1996.
Kronika Klasztoru w Poznaniu, „Nasz Karmel” 1976, nr 1, s. 32-33.
Leonard od Męki Pańskiej [Kowalówka], Z naszej przeszłości misyjnej, Rzym 1975.
Mootheril P., Discalced carmelite missionaries in Malabar, Trivandrum 2021.
Necrologion, „Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum” 1982, nr 27, s. 191.
Praśkiewicz Sz.T., Misyjne zaangażowanie polskich Karmelitów Bosych w ciągu czterystu lat ich historii, 

w: Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605-2005), red. A. Ruszała, Kraków 2005, s. 281-302. 
Siudak A., Praśkiewicz Sz.T., Atłas T., Sakowicz K., Sakowicz E., Biuletyn misjologiczno-religioznawczy, 

„Collectanea Theologica” 2009, nr 79/1, s. 159-174.
Woźnicki B., O. Hipolit Putek, misjonarz, w: „Karmel” 1982, nr 4, s. 81-84.

24 Archiwum, jak wyżej, sygn. PE/P 62,9.
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Joanna Pytlowska-Bajak

Chrystusiki Frasobliwe…
Kapliczka autorstwa Jędrzeja 
Wowry w zbiorach Muzeum 
Miejskiego

Dzięki uprzejmości prof. Witolda Brostowa, 
syna poetki i pisarki Janiny Brzostowskiej, zbio-
ry naszego muzeum wzbogaciły się o wyjątkowo 
cenny obiekt, jakim jest drewniana kapliczka au-
torstwa Jędrzeja Wowry. Rzeźbę tą zakupiła Janina 
Brzostowska od samego świątkarza beskidzkiego, 
a następnie odziedziczył ją jej syn mieszkający 
w Stanach Zjednoczonych. Nieznana jest dokład-
na data powstania pracy, przypuszczalnie były to 
lata 30. XX w.

Kapliczka ta zaliczana jest do typu szafkowe-
go. Na solidnej drewnianej podstawie umocowana 
została skrzynka, w której za szklaną przesuwną 
ramką rzeźbiarz umieścił figurę Chrystusa Fraso-
bliwego w otoczeniu dwóch drzew. Kompozycję 
wieńczą symetrycznie ułożone wieżyczki zakończo-
ne krzyżami. Między nimi artysta wykonał fragment 
ozdobnej rozety, przed którą ustawił kielich z hostią. 
Nad całością czuwają Duch Święty w postaci gołębi-
cy i rzeźba krzyża. Ta część kompozycji przypomina 
dekoracje ołtarzowe, uwagę zwracają także faliste 
zdobienia, liczne żłobienia czy kolumny. 

Rzeźba jest pełnoplastyczna, choć przeznaczona do oglądania z przodu. Ze 
względu na wielkość (wys. 41 cm, szer. 32 cm) zbudowana została z kilku części mo-
cowanych ze sobą za pomocą gwoździ lub drucików. Mniejsze elementy są wyrzeźbio-
ne z jednego kawałka drewna. Do podstawy w otworach przymocowane są drzewa.

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego 
autorstwa Jędrzeja Wowry

Kielich z hostią
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Poszczególne fragmenty kapliczki charakteryzują 
się dobrze uchwyconymi proporcjami, choć ręce Chry-
stusa Frasobliwego są zbyt długie. Dobrą proporcją 
odznaczają się figurki sześciu ptaszków, rzeźbionych 
przez artystę prawdopodobnie na podstawie obserwa-
cji. Kolejne elementy tego przedstawienia ukazane są 
w różnej skali, co było charakterystyczne dla całej twór-
czości Wowry.  Jednak łączenie ich w całość wywołuje 
u oglądającego dysonans, ponieważ drzewa są niewiele 
wyższe od siedzącego Chrystusa, ptaki przytłaczają 
swoimi rozmiarami, a wieżyczki „giną” wśród religij-
nych symboli.

Charakterystyczne dla Wowry drzewa, w przypad-
ku tej kapliczki – topole, mają płaszczyznowe ustawienie 
i wykonane są tylko do oglądania frontalnego. Żyłki na 
listkach artysta zaznaczył nacięciami i farbą.

Kompozycja kapliczki jest wyważona i oparta na 
zasadach symetrii, która przejawia się m.in. w układzie 
ptaszków towarzyszących głównemu przedstawieniu. 
Całość ma charakter statyczny, brak ekspresyjnego ru-
chu, choć gołębica z rozpostartymi skrzydłami zakłóca 
spokój, podobnie jak główki ptaków zwrócone w różne 
strony.

Prof. Witold Brostow z goścmi podczas 
przekazania kapliczki

Figura Chrystusa

Ptaszek z kapliczki
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Praca pokryta jest barwną polichromią. Uwagę zwraca dynamiczny i żywioło-
wy sposób nakładania farby przez artystę. Kolory na poszczególnych elementach 
kładzione są mało precyzyjnie, widać liczne zgrubienia, chropowatości i zaschnięte 
pęcherzyki powietrza. Artysta pomalował kapliczkę w swoje ulubione, stonowane 
kolory, czyli zielenie, odcienie brązu i żółci. Tył kapliczki nie jest polichromowany.

Głównym tematem przedstawienia jest Chrystus Frasobliwy, który w twórczości 
Wowry był najliczniej reprezentowany. Ten typ ikonograficzny narodził się w Europie 
w XIV w. pod wpływem dynamicznie rozwijającej się pobożności pasyjnej zwróco-
nej ku Jezusowi jako cierpiącemu człowiekowi. Wizerunki Chrystusa Frasobliwego 
włączano do nabożeństw wielkopostnych odprawianych w kościołach. Motyw ten 
jednak nie został ujęty w drodze krzyżowej, której 14 stacji ustalono ostatecznie 
w XVII w. Mimo to ten typ ikonograficzny zachował się do dzisiaj w polskiej sztuce 
ludowej.

Sam Wowro tworzył z potrzeby serca i miał niezwykłą intuicję twórczą. Choć 
do końca życia pozostał analfabetą, nie wpłynęło to na rozmach i artyzm jego prac:

Strugam abo na topole, by przed diabłem i pieronem chroniła ludzi, 
abo dlo wos, pany, kiej się tak napirocie, i dlo tych, którzy też by chcieli 
mieć!1

Proces tworzenia nie przekładał się na zyski, za swoje prace żądał śmiesznie 
niskich honorariów:

[- -] figurki jakosik naucyłek się rzeźbić, ale żeby z nich żyć można 
było, to nie! Trza jeszcze coś inakszego robić. A tak wam powiem, panie, 
jak na spowiedzi: to strugactwo, wicie, moje, to tak, jakbyk godoł z Pa-
nem Bogiem, a za to ryńskich brać nie wypada, boby mnie po śmierci 
Pon Bóg jeszcze sklęli2.

Choć od śmierci artysty minęło już 85 lat, ciągle fascynuje on swoją biografią 
i dorobkiem artystycznym. Rzeźby Wowry znajdują się w muzeach i prywatnych 
kolekcjach, a na aukcjach osiągają wysokie ceny. W tym roku jego twórczość została 
przypomniana na wystawie czasowej „Arcyświątkarz Wowro”, która prezentowana 
była od 12 maja do 4 września w Muzeum Śląskim w Katowicach.

1 E. Zegadłowicz, E. Kozikowski, O Jędrzeju Wowrze, snycerzu beskidzkim, Warszawa 1957, s. 38.
2 Ibidem, s. 50.
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Karolina Krzeszowska

Działalność Muzeum Miejskiego 
w 2022 r.

Wystawy

Działalność wystawiennicza Muzeum Miejskiego od lat koncentruje się na 
dwóch kierunkach: wystawy stałej prezentowanej na piętrze budynku oraz ekspo-
zycjach czasowych, które organizowane są na parterze w sali edukacyjno-ekspozy-
cyjnej. Wystawa stała pt. Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło opowiada 
o historii miasta od pierwszych wzmianek o nim aż po rok 1938. Ten długi okres 
został podzielony na krótsze, tak aby maksymalnie ułatwić zwiedzanie. Pierwsza sala, 
która została całkowicie poświęcona dziejom miasta (od 1327 po 1918), jest wstę-
pem do pozostałej części wystawy, opowiadającej o oświacie, życiu społeczno-
-gospodarczym, kulturalnym i sportowym międzywojennych Wadowic. Ostatnia, 
piąta sala wystawy stałej od czasów jej reorganizacji w 2014 r. pełni funkcję tzw. 
„warsztatowni”, gdzie zwiedzający mogą m.in. spróbować swoich sił w kaligrafii 
czy odbić dokument na XIX-wiecznej maszynie drukarskiej typu „bostonka”. 
W 2022 r. „warsztatownia” została całkowicie zaadaptowana na potrzeby wysta-
wy czasowej Skarby Ziemi, a większość znajdujących się tam aktywności została 
rozmieszczona w przestrzeni pozostałych czterech sal. Informacje prezentowane 
w salach ekspozycyjnych dopełnia system miniaturowych urządzeń, tzw. beaconów, 
który umożliwia korzystanie z aplikacji Visitmałopolska.

W 2022 r. nasze muzeum przygotowało dwie wystawy czasowe: wystawę geolo-
giczną Skarby Ziemi i wystawę Cichociemni i ich następcy.

Wystawa Skarby Ziemi prezentowana była od 30 kwietnia do 11 września, a jej 
uroczystemu otwarciu, które nastąpiło 3 maja, towarzyszył wykład prof. dr. hab. 
Krzysztofa Bąka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ekspozycja powstała 
dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH 
w Krakowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wado-
wicach, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, a także prof. dr. hab. 
inż. Andrzeja Maneckiego, dr. hab. Krzysztofa Szopy z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Jerzego Strzei, Bogusława Wajdzika oraz Andrzeja Kotowieckiego 
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– pomysłodawcy i współorgani-
zatora wystawy. Jednym z dzia-
łań towarzyszących tej wystawie 
był, przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych, konkurs 
plastyczny pt.: Potęga żywiołów, 
a nagrody w nim zostały ufundo-
wane przez parki rozrywki Ener-
gylandia i Dinolandia oraz mar-
ki: CzuCzu i Castorland Puzzle.

Wystawa Cichociemni i ich 
następcy była prezentowana od 
24 września do 13 listopada, a jej wernisażowi (2 października) towarzyszył 
wykład ppłk. Lucjana Malika – dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk 
Specjalnych. Ekspozycja powstała dzięki współpracy z Piotrem Wybrańcem, 
kolekcjonerem i właścicielem Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych 
w Wiśle oraz Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych.

Wzorem lat ubiegłych Narodowe Święto Niepodległości uczczono patriotyczną 
dekoracją na balkonie kamienicy przy ul. Kościelnej 4, nawiązującą do przedwojen-
nych tradycji.

W minionym roku, w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Wa-
dowicach, wypożyczona została do tej placówki wystawa W drodze do świętości. 
Ekspozycja prezentowana była w sali teatralnej szkoły w drugiej połowie września.

Noc Muzeów

Z okazji Europejskiej Nocy 
Muzeów w sobotę 14 maja przygo-
towano geologiczną Noc Muzeów 
z wieloma atrakcjami. Najmłod-
si nie tylko mogli wziąć udział 
w odbywającej się w przestrzeni 
sal wystawowych grze muzeal-
nej, lecz także, dzięki żywiec-
kiemu artyście rzeźbiarzowi 
Jakubowi Derwichowi, mogli 
spróbować swoich sił w rzeźbie-

Wystawa czasowa Cichociemni i ich następcy 
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)

Giełda minerałów podczas tegorocznej Nocy Muzeów 
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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niu w piaskowcu. Z kolei trochę starsi mieli okazję, pod okiem instruktorki – 
Kingi Jaworskiej, wykonać proste, lecz niezwykle urokliwe bransoletki. Na piętrze 
podczas trwającej przez cały wieczór giełdy minerałów można było porozmawiać 
z wystawcami oraz obejrzeć i zakupić niezwykle piękne okazy minerałów, skał, 
skamieniałości i meteorytów.

Warsztaty, lekcje muzealne i spacery 
historyczno-edukacyjne

W styczniu odbyły się warsztaty w ramach ferii zimowych. Podczas zajęć 
19 stycznia, zatytułowanych Z pomysłem dla Babci i Dziadka, dzieci wykonały 
własnoręcznie prezenty dla swoich babć i dziadków. Z kolei 26 stycznia starsze 
dzieci na warsztatach Dawne sztambuchy – dzisiejsze blogi poznały sekrety sta-
rych sztambuchów oraz przygotowały pamiętniki na własne zapiski.

Od 1 do 8 kwietnia odbywały się warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków 
i dzieci ze szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy poznali dawne tradycje 
świąteczne, przymierzali stroje przebierańców zwanych „pucherokami”, chodzili 
„z kogutkiem”, uczyli się piosenek, a w części plastycznej wykonali ozdoby do ko-
szyczków. W zajęciach tych udział wzięło ponad 200 dzieci z wadowickich i okolicz-
nych przedszkoli i szkół podstawowych. Dodatkowo w sobotę 9 kwietnia muzeum 
zorganizowało warsztaty rodzinnego wicia palm wielkanocnych.

Kolejne zajęcia warsztatowe prowadzone były podczas trwania wystawy cza-
sowej Skarby Ziemi. Pracownicy muzeum przeprowadzili 22 dedykowane lekcje, 
w których udział wzięło ponad 400 dzieci i młodzieży, zarówno ze szkół podstawo-
wych, jak i średnich. Te godzinne spotkania poświęcone były minerałom, skałom 
i skamieniałościom z Polski i świata. Również do wystawy Cichociemni i ich następcy 
zostały przygotowane lekcje muzealne, podczas których pracownicy muzeum opo-
wiadali o historii wojsk specjalnych od cichociemnych aż po współcześnie działające 
jednostki. W sumie zostało przeprowadzonych 30 takich lekcji, w których wzięło 
udział ponad 600 dzieci i młodzieży z Wadowic i okolicznych miejscowości. Ponadto, 
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2, we wrześniu gościliśmy w muzeum grupę 
uczniów i nauczycieli, którzy odwiedzili Wadowice w ramach programu Erasmus+. 
Uczestnicy tego spotkania zwiedzili wystawę stałą i wzięli udział w warsztatach ce-
ramiczno-drukarskich.

Na wakacje nasze muzeum przygotowało dwie wycieczki inspirowane wystawą 
Skarby Ziemi. 4 sierpnia wraz z grupą 20 osób pod kierunkiem geologa, dr. hab. 
Krzysztofa Szopy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, udaliśmy się 
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do zamkniętych kamieniołomów 
w gminie Alwernia. W Mirowie 
poszukiwaliśmy okazów wymar-
łych morskich głowonogów – 
amonitów, z kolei w Regulicach, 
w nieczynnym kamieniołomie 
melafirów, ukazało się przed 
nami wnętrze pradawnego wul-
kanu. Podczas drugiej wycieczki, 
18 sierpnia, wraz z 20-osobową 
grupą uczestników odwiedziliśmy 
Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania, 
co łączy XIV-wieczny zamek znajdujący się na Szlaku Orlich Gniazd ze skamie-
niałościami sprzed milionów lat i dlaczego Muzeum Agatów powstało właśnie  
w Rudnie.

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości muzeum gościło dzieci 
i  młodzież na spotkaniach warsztatowych, podczas których uczestnicy poznali 
historię symboli narodowych i wykonali biało-czerwone kotyliony. W zajęciach 
udział wzięło ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych z Wadowic i okolic.

Grudzień w naszym muzeum to czas warsztatów o tematyce świątecznej. 
W okresie przedświątecznym odbyły się zajęcia przygotowujące do Bożego Narodze-
nia. Wiele działań aktywizujących dzieci i młodzież skupionych było wokół dawnych 
zwyczajów wigilijnych. W świątecznie udekorowanej sali uczestnicy poznali różne 
sposoby dekorowania choinki, przygotowali także opłatkowego świata. W zajęciach 
wzięło udział ponad 200 uczniów z Wadowic i okolicznych miejscowości.

Projekt RetroKultura

W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt pt. RetroKultura, którego ko-
ordynatorem była Joanna Pytlowska-Bajak. W jego ramach odbyło się sześć spotkań 
warsztatowych, spacer edukacyjny, koncert plenerowy oraz wieńcząca całe przedsię-
wzięcie wystawa czasowa (szczegóły zawiera poniższa tabela). Do projektu zaprosi-
liśmy osoby dorosłe z terenu Wadowic i okolicy, a zaproponowane przez nas działa-
nia były bezpłatne i odbywały się w różnych miejscach w Wadowicach i sąsiednich 
wioskach. Wszystkie wydarzenia, czerpiące ze spuścizny kulturowej regionu, miały 
pomóc uczestnikom w zdobyciu nowej wiedzy i zainspirować ich twórczo.

Wystawa czasowa Skarby Ziemi 
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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Lp. Data wydarzenia Tytuł wydarzenia

1 26 maja 2022 r. Warsztaty Skarby w rodzinnych archiwach

2 10-12 czerwca 2022 r. Warsztaty Artystyczne kreacje znanych wadowiczanek

3 14 i 22 czerwca 2022 r. Warsztaty Ceramiczne inspiracje w starej kaflarni

4 16 lipca 2022 r. Koncert Vivaldi – Bach

5 27 sierpnia 2022 r. Spacer Tajemnice Doliny Skawy

6 15 września 2022 r. Warsztaty Tajemnice stuletnich książek kucharskich

7 6 października 2022 r. Warsztaty Przedwojenna kilimkarnia u poety Emila 
Zegadłowicza

8 18 października 2022 r. Warsztaty Przedwojenne zabawki i ozdoby papierowe

9 Listopad 2022 r. Wystawa podsumowująca działania projektowe

Rozpoczynające projekt RetroKultura majowe spotkanie Skarby w rodzinnych 
archiwach otworzył wykład konserwatora zabytków Krzysztofa Dudka z Muzeum 
Historii Fotografii w Krakowie, który opowiedział o tym, jak zadbać o bezpieczne 
przechowywanie zdjęć w domowych warunkach. Z kolei w części warsztato-

wej prowadzonej przez instruktorkę 
Anitę Pajor uczestniczki przygoto-
wały ozdobne drewniane ramki 
mogące stanowić piękną oprawę dla 
bezcennych rodzinnych fotografii. 
Dużym zainteresowaniem pań cie-
szyły się kolejne zajęcia – Artystycz-
ne kreacje znanych wadowiczanek. 
Inspirując się przedwojenną modą 
oraz postaciami Ady Sari i Janiny 
Brzostowskiej, Beata Bojda popro-
wadziła trzydniowe warsztaty za-

kończone sesją fotograficzną, w której uczestniczki wystąpiły w stylizowanych 
na dwudziestolecie międzywojenne kreacjach.

Glina jest bardzo wdzięcznym materiałem plastycznym, dzięki któremu moż-
na stworzyć niezwykłe prace. To właśnie ona stała się bohaterką dwudniowych 
zajęć przeprowadzonych w gościnnych progach Kaflarni przy al. Matki Bożej 
Fatimskiej. Gliniane kafle zostały wykonane podczas warsztatów prowadzonych 
przez Katarzynę Rychlik z Pracowni Ceramiki Artystycznej Vector, które poprze-

Tajmennice stuletnich książek kucharskich  
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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dził wykład Marcina Witkowskiego poświęcony postaci wadowickiego artysty 
rzeźbiarza Józefa Jury.

W sobotnie lipcowe popołudnie licznie zgromadzeni miłośnicy muzyki wzię-
li udział w wyjątkowym koncercie przygotowanym we współpracy z wadowicką 
Kaflarnią. W tej muzycznej uczcie, którą przygotował zespół VADOVIAmente 
MUSICAndo, spotkali się dwaj wielcy kompozytorzy – Antonio Vivaldi i Johann 
Sebastian Bach. Wspólnym mianownikiem wykonanych przez muzyków dzieł 
mistrzów był barokowy styl koncertujący.

W ramach RetroKultury odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną „Smaki Go-
ścińca” w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie. Pod okiem Marzeny Sitarz 
uczestnicy przygotowali bułki na zakwasie, chleb drożdżowy z masłem ziołowym 
i proziaki. Zajęciami, które w związku z ich specyfiką zainteresowały wyłącznie 
panie, były warsztaty z wykonywania makram poprowadzone przez Kingę Nycz. 
Inspiracją dla tych zajęć była historia gorzeńskiej kilimiarni Marii Zegadłowi-
czowej, którą przedstawili Marcin Witkowski i wyjątkowy gość – Janina Dyrcz-
-Rzycka, córka jednej z kursantek kilimkarni.

RetroKultura nie zamyka-
ła się wyłącznie w salach. Latem 
zaprosiliśmy na spacer pt. Ta-
jemnice doliny Skawy, który po-
prowadzili geograf dr Karol Wit-
kowski oraz kierownik muzeum. 
Przewodnicy opowiedzieli licznie 
zgromadzonym o walorach krajo-
brazowych doliny Skawy oraz go-
spodarczym wykorzystaniu rzeki 
i jej dopływów w okresie między-
wojennym.

Podsumowaniem projektu były okolicznościowa wystawa oraz folder według 
projektu grafika Macieja Hojdy.

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”

Spotkanie Wokół Wadovian, któremu towarzyszyła promocja 24. numeru rocz-
nika, odbyło się 3 marca 2022 r. w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultu-
ry. Tym razem gościem spotkania był dr Stanisław Górka z Instytutu Studiów 
Europejskich UJ, specjalista w dziedzinie polityki zagranicznej Rosji, sytuacji 

Tajemnice doliny Skawy – spacer w ramach projektu 
RetroKultura (fot. archiwum Muzeum Miejskiego)



249248

W Y D A R Z E N I A

wewnętrznej państw Europy Wschodniej oraz relacji Unia Europejska – Wschód. 
Jego wykład, zatytułowany Konflikt rosyjsko-ukraiński. Czy jest wyjście z sytuacji?, 
poświęcony był aktualnym wydarzeniom za naszą wschodnią granicą, podłożu 
konfliktu między Moskwą a Kijowem oraz różnym scenariuszom jego zakończe-
nia. Problematykę wielopłaszczyznowego sporu rosyjsko-ukraińskiego dr Gór-
ka przedstawił na szerszym tle polityki ogólnoeuropejskiej, podjął także próbę 
odpowiedzi na pytanie, kto na tym konflikcie zyska, a kto traci i jak w obecnej 
sytuacji wygląda polska polityka zagraniczna.

 Ukazujący się od 1998 r. rocznik „Wadoviana” ma już ugruntowaną pozycję 
w środowisku naukowym. Jest jednym z liczących się tytułów wśród pism regio-
nalistycznych w kraju, wpisany na listę czasopism punktowanych MNiSW posiada 
obecnie 40 pkt. Rocznik indeksowany jest w bazach czasopism naukowych ERIH 
PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Scienes), CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum oraz 
Index Copernicus Journal Master List. Od 2021 r. pismo jest dostępne w repozyto-
rium naukowym CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Redak-
torem naczelnym pisma jest Piotr Wyrobiec. Rada Naukowa, opiniująca artykuły 
skierowane do teki redakcyjnej, składa się z ośmiu historyków i literaturoznawców 
z Polski, Austrii, Czech, Słowacji i Ukrainy. Redakcję, której sekretarzem jest Marcin 
Witkowski, wspiera w pracach sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne. Rocznik po-
siada swoją stronę internetową (wadoviana.eu), gdzie znajdują się m.in. archiwalne 
numery pisma, które można pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

Muzeum w sieci

W każdy poniedziałek roku sprawozdawczego na stronie internetowej muzeum.
wadowice.pl publikowane były teksty historyczne i etnograficzne oraz fragmenty 
zapisków, kronik, kalendariów i pamiętników o przeróżnej tematyce dotyczącej 
m.in.: zabaw sprzed 100 lat, zapomnianych już dzisiaj kolęd i pastorałek czy archi-
walnych fotografii dokumentujących życie dawnej wsi. W roku sprawozdawczym 
rozpoczęliśmy także cykl artykułów, w których przedstawiamy postacie między-
wojennych starostów wadowickich.

Działalność naukowo-badawcza

W 2022 r. działania muzeum skoncentrowane były nadal na przeprowadzaniu 
licznych kwerend. Kontynuowano badania nad dziejami mieszkańców Wadowic 
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i osób związanych z miastem, na podstawie których powstają biogramy umieszczane 
na stronie wadowiczanie.pl. Publikacja różnych tekstów historycznych i etnograficz-
nych w sieci wymagała poszukiwań w materiałach źródłowych, archiwalnych czaso-
pismach i literaturze. Badacze dziejów miasta i nie tylko mogą korzystać z naszych 
zasobów, wchodząc m.in. na stronę internetową wadowiczanie.pl. Gromadzenie, 
archiwizowanie i opracowywanie zbiorów odbywają się z wykorzystaniem progra-
mu MUZEO. W minionym roku do systemu wprowadzone zostały kolejne rekordy 
opisujące poszczególne eksponaty muzealne.

Współpraca i udostępnianie zbiorów

Muzeum współpracuje z różnymi osobami i instytucjami. W roku sprawozdaw-
czym nawiązaliśmy m.in. współpracę z wadowickim Kołem Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Dzięki niej w zbiorach muzeum znalazło się 
kilkanaście teczek zawierających m.in. wspomnienia więźniów obozów koncentra-
cyjnych oraz uczestników II wojny światowej.

W minionym roku nasza placówka nadal zajmowała się dystrybucją numizma-
tów i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez warszawską spółkę Bankno-
ty Pamiątkowe. Pierwszy banknot o nominale 0 euro wydany został w listopadzie 
2020 r. i upamiętniał 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Drugi, z wizerunkiem 
papieża Polaka, wyemitowany został z okazji 10. rocznicy jego beatyfikacji. Ponadto 
w sprzedaży znajduje się pamiątkowy numizmat z wizerunkiem młodego Karola 
Wojtyły.

Udostępnialiśmy również swoje zasoby archiwalne. Skorzystało z nich m.in. Mię-
dzynarodowe Centrum Kultury, które przygotowywało wystawę pt.: Sztuka w mun-
durze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918, oraz wadowicka Informacja 
Turystyczna.

Darczyńcy i kolekcja muzeum

W roku sprawozdawczym zbiory muzeum zwiększyły się o 150 pozycji (stan na 
20 września 2022), głównie dzięki uprzejmości Ryszarda Bala, Witolda Brostowa, 
Aleksandry Dziedzic, Barbary Gedl, Andrzeja Kotowieckiego, Józefa Łasaka, Cecylii 
Młynek, Marii Radwan, Janusza Sobali, Stowarzyszenia „Klubu Przyjaciół Wieliczki” 
i Jana Zapały. Kolekcja muzealna wzbogaciła się m.in. o pamiątkowe medale i od-
znaki, obrazy i rzeźby, archiwalne fotografie, książki, czasopisma i pamiętniki czy 
meteoryty i minerały.
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Remigiusz Molenda

Skarby Ziemi

Tekst i zdjęcia stanowiły materiał do folderu towarzyszącego wystawie czasowej 
„Skarby Ziemi” w Muzeum Miejskim w Wadowicach przygotowanej przez Muzeum 
Geologiczne WGGiOŚ AGH w Krakowie w 2022 r.

Drogocenne kamienie szlachetne i ozdobne można podziwiać w wielu muzeach, 
skarbcach i kolekcjach prywatnych. Prawie każdy z nas jest posiadaczem biżuterii, 
a niekiedy również szlifowanych i naturalnych okazów. Kamienie szlachetne budzą 
emocje, zachwyt, pożądanie. Nie istnieje jednak jednoznaczna definicja tego pojęcia. 
Wyróżniają się one barwą, refleksami świetlnymi, połyskiem. Większość z nich to 
minerały (np. kwarc, spodumen, diament, korund, beryl) lub skały z dominują-
cym „szlachetnym” składnikiem (np. czaroityt→czaroit, labradoryt→labrador, lapis-
lazuli→lazuryt). Niektóre z kamieni szlachetnych są pochodzenia organicznego (np. 
bursztyn, kopal, masa perłowa, perły, kość słoniowa, korale). Także meteoryty, tektyty 
i niektóre skamieniałości bywają używane w wyrobach jubilerskich. Powszechnie 
wykorzystywane są syntetyczne kamienie szlachetne. Prawie każda odmiana barw-
na minerału stosowanego jako kamień szlachetny zyskuje osobną nazwę (np. do 
grupy kwarcu poza najbardziej znanymi należą także: prasiolit, awenturyn, praz, 
kwarc niebieski, karneol, sard, chryzopraz, heliotrop, agaty i jaspisy; w grupie berylu 
wyróżniają się niebieski akwamaryn, bezbarwny goshenit, żółtozielony heliodor, 
różowy morganit, zielony szmaragd). Różnobarwne turmaliny (od bezbarwnych 
poprzez wszystkie kolory tęczy aż po nieprzeźroczyste czarne kryształy) i granaty (od 
czerwonego piropu poprzez czerwonobrązowe odmiany aż po szmaragdowozielony 
uwarowit) to tylko niektóre przykłady zróżnicowania wśród kamieni szlachetnych. 
Warto jednak zwrócić również uwagę na skały, skamieniałości i minerały występujące 
w najbliższej okolicy.

Dewon. Karbon

Najstarszymi skałami odsłaniającymi się w rejonie krakowskim są powstałe 
w dewonie wapienie i dolomity. Eksploatuje się je w kamieniołomach w Dubiu (do-
lomity) i w Dębniku koło Krzeszowic (wapienie). Czarne wapienie zwane „mar-
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murami” dębnickimi dają się łatwo 
polerować. Od początków XVII w. 
trwało ich pozyskiwanie i wykony-
wanie z nich detali architektonicz-
nych: portali, ołtarzy, posadzek i ko-
lumn. Niezbyt liczne skamieniałości 
pozwalają określić wiek tych skał na 
środkowy dewon – żywet. Występują 
tam gałązki kolonijnych stułbiopła-
wów Amphipora ramosa i z rodzaju 
Stromatopora, korale denkowe oraz 
ramienionogi z rodzajów: Atrypa, 
Spirifer, Stringocephalus. Wapienie 
dolnego karbonu (z turneju i wizenu) 
najlepiej obserwuje się w wielopozio-
mowym kamieniołomie w Czatkowi-
cach koło Krzeszowic. W niektórych 
ławicach spotyka się nagromadzenie 
szczątków ramienionogów z rodzaju 
Gigantopropuctus tworzące lokalnie 
muszlowce o miąższości około jedne-
go metra. Na granicy wapieni z prze-
warstwieniami ilastymi licznie wystę-
pują Spirifery i fragmenty liliowców. 
Przepiękne korale osobnicze i kolo-
nijne z rodzajów Cyathaxonia, Zaph-
rentis i Syringopora mogłyby stanowić 
ozdobę wielu kolekcji. Jednak stosowanie na dużą skalę materiałów wybuchowych 
do urabiania wapieni powoduje, że w celu pozyskania atrakcyjnych okazów należy 
wydobywać duże bloki skały i wybierać z nich lite fragmenty. Największe przekroje, 
jakie udało się uzyskać, miewają około 1 m2. Nieliczni szczęściarze mogą się natknąć 
na miejsca osypywania się naturalnie wypreparowanych korali (około 10 m2 zbocza 
w kamieniołomie o powierzchni ok. 2 mln m2). Chociaż niegdyś wydobywano węgiel 
w niewielkich kopalniach w Tenczynku i Filipowicach, to jednak powierzchniowe 
odsłonięcia utworów węglonośnych należą do rzadkości. Najmłodszymi skałami 
górnego karbonu są słabo scementowane, gruboziarniste piaskowce zwane arkozą 
kwaczalską. Występują w nich fragmenty skrzemionkowanych pni drzew z rodzaju 

Fragment ze strefy zmetamorfizowanej dolomitów 
z kamieniołomu w Dubiu koło Krzeszowic. 

Dewon. 170 x 110 mm. Okaz 750 x 350 x 40 mm. 
Fot. R. Molenda

Fragment wapienia karbońskiego z koralowcami 
osobniczymi Cyataxonia cornu Mich. Kamieniołom 

w Czatkowicach koło Krzeszowic. 70 x 50 mm. 
Okaz 500 x 200 x 30 mm. 

Fot. R. Molenda
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Dadoxylon. Największe, opisywane w literaturze, miewały około 1 m średnicy, a zło-
żone z kilku fragmentów pnie osiągały długość 8 m.

Perm. Agaty

W Polsce agaty spotykamy w rejo-
nach występowania permskich skał wul-
kanicznych – melafirów i porfirów 
(w klasyfikacji petrograficznej odpo-
wiadających trachybazaltom i ryolitom). 
W okolicach Krakowa, w Rudnie i Re-
gulicach, można wzbogacić domową ko-
lekcję. Wymaga to jednak długotrwałych 
starań: penetrowania pól w poszukiwa-
niu okazów ze zwietrzeliny melafirowej, 
przekopywania starych hałd, a także 
rozkopywania małych łomów. Znalezi-
ska z podkrakowskich wychodni mela-
firów, porfirów i diabazów są skupione 
zaledwie w kilku znaczących kolekcjach. 
Incydentalnie można pozyskać agaty 
i jaspisy z  materiału polodowcowego, 
w żwirowniach, w kamieniołomie diaba-
zu „Niedźwiedzia Góra”, w kamienioło-
mie dolomitu w Dubiu. Mało znane jest 
występowanie agatów w kamieniołomie 

porfirów w Miękini. Najbardziej rozpoznawalna agatowa lokalizacja to melafirowe 
wzgórze, hałdy i nieczynny kamieniołom w Rudnie. Poza tym warto zwrócić uwagę 
na Wzgórze Belweder w Porębie koło Alwerni, kamieniołom melafiru w Regulicach 
oraz pobliski Wąwóz Simota. Lokalne przejawy mineralizacji chalcedonowej mają 
duże znaczenie w regionalnym kolekcjonerstwie i zbiorach muzealnych.

Trias

Pierwsze wzmianki o wydobywaniu rud ołowiu w rejonie śląsko-krakowskim 
pojawiają się w źródłach pisanych już w pierwszej połowie XII w. W nadaniach i przy-
wilejach wymieniane są ołów i prawo do jego wydobywania oraz handlu. Używano 

Obraz w agacie: Ogień olimpijski. Rudno koło 
Krzeszowic. 55 x 40 x 28 mm. 

Fot. R. Molenda

Trzy diametralnie różne style budowy w jednym 
okazie agatu. Rudno koło Krzeszowic. 

80 x 55 x 15 mm. Fot. R. Molenda
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go do wyrobu ozdób, przedmiotów domowego 
użytku (przęśliki, ciężarki) oraz w budownictwie 
do pokrywania dachów, oprawy szyb, 
spoinowania ciosów kamiennych, wykonywania 
płyt posadzkowych. Niekiedy stosowano go 
zamiast cyny do wyrobu brązu. Najważniejsze 
jednak jego ówczesne zastosowanie miało 
miejsce przy pozyskiwaniu metali szlachetnych 
– srebra i złota. Uzyskany ołów wywożono przez 
komory celne do Czech, Saksonii, na Słowację, 
Morawy, Śląsk i Węgry. Rudę srebra stapiano 
z ołowiem uzyskując tzw. ołów surowy, który 
następnie podlegał odsrebrzaniu. Do uzyskania 
1 kg srebra zużywano w Kutnej Horze około 50 
kg ołowiu. Galenę wydobywano w płytkich wy-
robiskach, powyżej poziomu wód gruntowych. 
W niektórych miejscach prace można było pro-
wadzić tylko do głębokości 14 m, a w innych, np. 
w Reptach, do głębokości 30-40 m, gdzie woda 
pojawiała się tylko okresowo. W 1482 r. olkuskie szyby odwadniające osiągały głę-
bokość około 50 m. Zejście niżej z eksploatacją umożliwiło dopiero odprowadzanie 
wody sztolniami. Wydobytą galenę sortowano ręcznie, przeznaczając najbogatszą 
rudę bezpośrednio do wytopu, a uboższą i bardziej zanieczyszczoną poddawano 
wcześniej płukaniu. Po wytopie ołów zastygał w formach i od ich kształtu przyjmował 
zarysy bochnów chleba. Wagę takiego odlewu podawano w Polsce w cetnarach, a ich 
ilość zaznaczano na powierzchni. Około 1814 r. rozpoczęto na Śląsku stosowanie 
metody wytopu cynku z galmanu. Tylko koło Olkusza uruchomiono kilka nowych 
kopalń pozyskujących tę rudę cynku, m.in.: „Bolesław”, „Ulisses”, „Jerzy”, „Leonidas”, 
„Józef”. Galman zbierano także na starych hałdach. Polskie złoża rud cynku i oło-
wiu związane są z dolomitami triasu śląsko-krakowskiego (tzw. dolomitem krusz-
conośnym). Prace górnicze prowadzono w okolicach Bytomia, Tarnowskich Gór, 
Olkusza, Jaworzna i Chrzanowa. W drugiej połowie XX w. uruchomiono kopalnie: 
„Trzebionka” (1962 r.), „Olkusz” (1968 r.), „Pomorzany” (1974 r.). W 1976 r. kopalnie 
„Pomorzany” i „Olkusz” połączono w jedną o nazwie „Olkusz-Pomorzany”. W wielu 
kolekcjach muzealnych znajdują się wspaniałe okazy galeny, sfalerytu, markasytu, 
barytu, kalcytu, gipsu i cerusytu. Godne uwagi są polerowane przekroje przez ko-
lomorficzne naskorupienia sfalerytu z kryształami galeny i markasytem. Terminu 

Oktaedryczne kryształy galeny na 
krystalicznym sfalerycie. Kopalnia 

„Trzebionka”. Fragment 60 x 30 mm. 
Okaz 270 x 190 x 100 mm. 

Fot. R. Słaboński
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„Schallenblende” (blenda skorupowa) używano przy opisywaniu złóż górnośląskich. 
Wszedł on na trwałe do terminologii kolekcjonerskiej i naukowej.

Jura środkowa i górna

Pod koniec triasu i na początku jury utwory 
węglanowe były niszczone i usuwane z  obszaru 
lądowego. Środkowojurajskie morze wkroczy-
ło w okolice Krakowa w górnym batonie i trwało 
nieprzerwanie aż do kimerydu. W batonie lokalnie 
osadzały się glinki używane niegdyś do wyrobu ma-
teriałów ogniotrwałych (glinki grójeckie). Znajdo-
wano w nich liczne odciski roślin. Młodszymi i sze-
rzej rozprzestrzenionymi osadami jury środkowej 
(kelowej) są słabo scementowane piaski. Ponad 
nimi leżą piaszczyste wapienie krynoidowe zawie-
rające liczne skamieniałości: ramienionogi, małże, 
belemnity, jeżowce i amonity z rodzajów Macroce-
phalites i Phylloceras. W stropie tych wapieni poja-
wia się warstwa bulasta (fragmenty skał keloweju 
w żelazomanganowych powłokach), czasami ścięta 
powierzchnią erozyjną o charakterze twardego dna, 
tak jak to ma miejsce w Zalasie koło Krzeszowic. 
Wyżej w profilu występują wapienie, zwane ooli-
tem balińskim, zawierające liczne ooidy żelaziste. 
Warstwa oolitowa, lub w wypadku jej braku bulasta, 
pokryta jest często stromatolitem – skamieniałym 
przejawem działalności alg bądź bakterii. Utwory 
oksfordu to różowe, żółte, czerwone i szare wapienie 
margliste, szare margle gąbkowe, wapienie płytowe, 
uławicone i skaliste. Liczne odsłonięcia skał juraj-
skich w rejonie Krakowa opisywane są w literatu-
rze paleontologicznej i sedymentologicznej. Balin 
koło Chrzanowa, Czerna koło Krzeszowic i Dolina 

Racławki to najbardziej znane miejsca występowania bogatego w faunę kelowejską 
oolitu balińskiego. Odsłonięcie w nadkładzie kamieniołomu porfiru w Zalasie koło 
Krzeszowic i małe łomy wapieni w Mirowie koło Brodeł pozwoliły na zebranie ko-

Przekrój przez amonit, 
polerowany. Komory powietrzne 

zmineralizowane kwarcem 
i chalcedonem. Jura Krakowsko-
Częstochowska. 85 x 75 x 30 mm. 

Fot. R. Molenda

Amonit Euaspidoceras 
Paucituberkulatum Arkell. Okaz 

wydobyty w 1998 r. z wapieni 
występujących w nadkładzie 

kamieniołomu porfiru. Jura górna, 
Oksford. Zalas koło Krzeszowic. 370 

x 350 x 120 mm. Fot. R. Słaboński
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lekcji kilkudziesięciu gatunków amonitów. Wśród nich znajdują się zarówno okazy 
dużych, dorosłych osobników z gatunku Creniceras crenatum (Brugi re) osiągających 
maksymalnie 20 mm średnicy, jak i średniej wielkości (kilkadziesiąt cm) amonity 
z rodzajów Macrocephalites, Phylloceras i Perisphinctes. Do kolekcjonerskich rzad-
kości należą: Gregoryceras tenuisculptum Gygi i Bullatimorphites bullatus znajdy-
wane jako pojedyncze egzemplarze. Spośród ciekawostek można wymienić dobrze 
zachowane i znacznych rozmiarów okazy Euaspidoceras paucituberkulatum Arkell 
i Peltoceratoides constantii (d’Orb.) pozyskane w 1998 r.

Amonity to wymarła grupa głowonogów zewnątrzszkieletowych żyjących od 
dewonu po kredę. Podlegały one szybkiej ewolucji, dzięki czemu są wykorzystywane 
w stratygrafii do wyróżniania poziomów amonitowych, z których każdy scharakte-
ryzowany jest jednym lub zespołem charakterystycznych amonitów. Powszechność 
ich występowania, łatwość znalezienia i uroda muszli, ośródek i odcisków powodują, 
że jest to jedna z najpopularniejszych skamieniałości wśród kolekcjonerów. Często 
obserwuje się wtórną mineralizację muszli i komór powietrznych. Kalcyt, baryt, 
piryt, chalcedon i kwarc zastępują niejednokrotnie aragonitowe skorupy amonitów.

Miocen

W Polsce historia eksploatacji soli związana jest z morskimi utworami mio-
cenu wypełniającymi zapadlisko przedkarpackie. Seria solna, o miąższości 250 m 
w okolicy Wieliczki do 1500 m koło Wojnicza, jest zbudowana z osadów pięciu 
cyklotemów. To znaczy pięciu cykli sedymentacji rozpoczynających się zwykle od 
skał okruchowych i ilastych (piaskowce, mułowce, iłowce), następnie osadzających 
się skał ilasto-wapnistych i iłowców anhydrytowych, a na koniec anhydrytów i soli 
kamiennych. Nasunięcie karpackie spowodowało silne sfałdowanie serii solnej i lo-
kalnie utworzyło skupienia soli o znaczeniu przemysłowym. Mioceńskie złoża soli 
kamiennej położone są u podnóża Karpat pomiędzy Wieliczką na zachodzie a Tar-
nowem na wschodzie. Źródła historyczne z XI i XIII w. wzmiankują o nadaniach 
górniczych i przywilejach wydobywania soli. Dzięki nim stwierdzono, że działalność 
górnicza w kopalniach soli „Wieliczka” i „Bochnia” trwa nieprzerwanie od ponad 700 
lat. Wchodziły one w skład żup krakowskich, które wraz z żupami ruskimi (Kałusz, 
Tyrawa Solna, Jasienica, Starasól, Stebnik, Modrycz, Solec, Sołotwina i Truskawiec) 
tworzyły dobra zwane żupami królewskimi. Stanowiły one bogactwo miejscowej 
ludności, dzierżawców i skarbu królewskiego. Badania archeologiczne dostarczają 
coraz to liczniejszych danych o pozyskiwaniu soli na tych terenach. Okolice Bochni 
już ok. 3500 lat przed Chrystusem znane były z uzyskiwania soli przez odparowanie 
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wody z solanek, a na hałdach żup ruskich 
znajdowano monety z czasów cesarza 
Hadriana i narzędzia z rogowca i krze-
mienia. W związku z rozwojem otwo-
rowego wydobycia soli i coraz szerszym 
wykorzystaniem złóż cechsztyńskich 
spadło znaczenie dawnych kopalń soli. 
Obecnie pełnią one funkcje obiektów tu-
rystycznych i sanatoryjnych. W Kopalni 
Soli „Bochnia” podsadzono najniższe 
poziomy (od XVI do X), a zabytkową 
część (poz. I do IX) przystosowuje się 
do prowadzenia działalności turystycz-
nej. Kopalnia Soli „Wieliczka” sięgająca 
do głębokości 327 m posiada 9 pozio-

mów i ok. 300 km wyrobisk (chodników, pochylni, komór eksploatacyjnych, jezior 
solnych, szybów i szybików). Znaczna część z nich jest udostępniona do zwiedzania.

Wybrana literatura:
Hwałek S., Górnictwo soli kamiennych i potasowych, Katowice 1971.
Molenda D., Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku. Studia z dziejów 

górnictwa i hutnictwa, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
Molenda R., Agates from Kraków vicinity, Kraków 2020.
Molenda R., Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej. Minerały, skamieniałości, skały, Kraków 2009.
Żaba J., Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów, Chorzów 2006.

Sól włóknista o specyficznej niebiesko-fioletowej 
barwie związanej z defektami strukturalnymi, 

wywołanymi prawdopodobnie promieniowaniem 
pochodzącym z sąsiadujących z nią łupków. 

Dolna część uległa słabemu zabarwieniu 
bituminami na kolor brunatny. 

Kopalnia Soli „Wieliczka”. 70 x 50 x 50 mm. 
Fot. R. Słaboński
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Dorota Nosek

M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2022, s. 384.

Przypadająca w 2022 r. 90. rocznica śmierci 
Edmunda Wojtyły – starszego brata Karola (św. 
Jana Pawła II) stała się okazją do przygotowania 
pierwszej jego biografii. Jest to wyjątkowo ważne 
w momencie rozpoczęcia przez Kościół katolicki 
procesu beatyfikacyjnego jego rodziców, Emilii 
i Karola Wojtyłów. Do tej pory sylwetka Edmun-
da pojawiała się najczęściej w kontekście życia 
młodszego brata, papieża Jana Pawła II, oraz ich 
rodziców – Emilii i Karola Wojtyłów. Przedsta-
wiany jest jako starszy brat i syn, którego świet-
nie zapowiadająca się kariera i życie zostają 
brutalnie przerwane przez śmiertelną chorobę. 
Jednakże zazwyczaj brakowało dogłębnej anali-
zy biograficznej jego postaci. Wśród obszernej 
bibliografii mającej za przedmiot życie polskiego papieża, prezentującej szeroko jego 
rodzinne i wadowickie korzenie, warto wymienić takich autorów jak: ks. Adam Bo-
niecki, Marta Burghardt, Roman A. Gajczak, Milena Kindziuk, Bernard Lecomte, 
Jacek Moskwa, Józef Szczypka czy George Weigel1. Emilii – matce papieża swoje 
publikacje poświęcili: Renzo Allegri, Luciano Bergonzoni oraz Milena Kindziuk2, 
Karolem – ojcem papieża interesowali się: Krzysztof Czycz, Milena Kindziuk, ks.  Ste-

1 Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. III, Kraków 2000; M. Burghardt, Wadowickie korzenie 
Karola Wojtyły, Wadowice 2013; R.A. Gajczak, Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II, Kraków 1987; M. Kindziuk, Zaczęło się od Wadowic. Teksty, wspomnienia, wywiady o Janie Pawle II, 
Kraków 2002; eadem, Matka Papieża. Poruszająca historia Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013; eadem, Sprawa nie-
podległości Polski w karierze wojskowej Karola Wojtyły seniora, w: Wokół zagadnienia niepodległości Polski. Prze-
gląd myśli społeczno-politycznej, red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin 2017; B. Lecomte, Pasterz, tłum. M. Romanek, 
H.  Sobieraj, D. Zańko, Kraków 2006; J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t. 1, Na tron Apostołów 1920-1978, War-
szawa 2010; J. Szczypka, Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1990; G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża 
Jana Pawła II, tłum. D. Chylińska, J. Ulg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Kraków 2000. 

2 R. Allegri, Dwie matki Jana Pawła II. Emilia Wojtyła i św. Joanna Beretta Molla, tłum. A. Zielińska, Kraków 
2014; L. Bergonzoni, Emilia Kaczorowska In Wojtyla. La Mamma Di Giovanni Paolo II, Padova 1988; M. Kin-
dziuk, Matka Papieża…; eadem, Tradycyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana 
Pawła II, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, nr 32, s. 114-129.
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fan Misiniec, Michał Siwiec-Cielebon i Andrzej Czesław Żak3. Pierwsza wspólna 
biografia rodziców św. Jana Pawła II wyszła właśnie spod ręki autorki omawianej 
książki – M. Kindziuk4. Postacią Edmunda Wojtyły do tej pory zajmowali się: Lu-
ciano Bergonzoni, Jacek Matlak, Stanisław Janicki, Dorota Pałosz, Mateusz Zimny5. 
Ukazały się poświęcone mu publikacje zwarte, prasowe i internetowe oraz filmy. 

Jednakże praca M. Kindziuk jest pierwszym tak obszernym opracowaniem po-
święconym tylko postaci Edmunda. Tym samym stanowi swego rodzaju dopełnienie 
losów rodziny Wojtyłów. Autorka omawianej publikacji zawodowo związana jest 
m.in. z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, ze wskazaniem na badanie wizerunku medialnego. Wśród jej naukowych 
zainteresowań znaczące miejsce od lat zajmują losy rodziny św. Jana Pawła II. 

Omawianą książkę, zamiast motta, Kindziuk otwiera fragmentem listu otrzyma-
nego od emerytowanej polonistki z Mucharza – Ewy Czackiej, w którym poruszony 
zostaje wątek niespełnionej miłości Edmunda i Jadwigi Urbanówny. Właśnie nie-
spełniona miłość tych dwojga zdaje się spinać całość przedstawionej historii, nadając 
jej wyjątkowy wymiar sentymentalny. W liście jest również zachęta do odkrycia 
zapominanych losów Edmunda: [- -] może warto by było, abyśmy porozmawiały na 
ten temat. W ten sposób zostajemy zaproszeni do podążenia jego śladem. Podobny 
wydźwięk można znaleźć we wstępie do publikacji: Poświęcił swe młode życie…, który 
jednocześnie mógłby zastąpić epilog. Jest to opis heroicznego poświęcenia młodego 
lekarza podczas ratowania życia pacjentki oraz jego własnej agonii i uroczystego 
pogrzebu. Autorka w ten sposób chce wzbudzić w nas naturalną chęć zgłębienia 
losów tak wyjątkowej postaci. 

Publikacja składa się z 18 tematycznych części, wyznaczonych na podstawie 
topografii pamięci, miejsc i świadków życia Edmunda Wojtyły. Poruszają one kon-
kretne zagadnienia z jego życia, jednocześnie zachowując porządek chronologiczny. 

3 K. Czycz, Ojciec Papieża. Losy porucznika Karola Wojtyły, „Głos Podbeskidzia”, 2006, nr 12, s. 7-8 i 2007, nr 1, 
s. 21-22; M. Kindziuk, Sprawa niepodległości Polski…; S. Misiniec, Święty Jan Paweł II. Dojrzewanie do kapłaństwa, 
Kraków 2014; M. Siwiec-Cielebon, Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patrioty-
zmie. Przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30; 
A.C. Żak, Porucznik Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II, w świetle źródeł archiwalnych, w: Święty Jan Paweł II – 
syn oficera Wojska Polskiego, red. nauk. A. Skrabacz, J. Dohnalik, Warszawa 2016, s. 25-50.

4 M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020.
5 L. Bergonzoni, Edmondo Wojtyla : medico polacco vittima del dovere : doverosa memoria del fratello di Giovanni 

Paolo II, tragicamente deceduto a soli 26 anni, il 4 dicembre 1932, Padova 1992; Siedemdziesiąta rocznica śmierci 
doktora Edmunda Wojtyły. Uroczystości w Szpitalu Ogólnym i Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, red. J. Matlak, 
Warszawa 2003; film Brat papieża, reż. S. Janicki, Wydawnictwo i Studio Filmowe „Anima Media”, Bielsko-
-Biała, cop. 2006; M. Zimny, Edmund Wojtyła. Krótkie, bogate życie, „wSieci Historii”, maj-czerwiec 2020, nr 
5-6 (84-85), s. 14-15; D. Pałosz, Edmund Wojtyła, biogram na portalu wadowiczanie.pl Muzeum Miejskiego 
w Wadowicach; Edmund Wojtyła, biogram na stronie internetowej domjp2.pl Muzeum Domu Rodzinnego 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
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Prawdopodobnie związane jest to z różnym stopniem udokumentowania losów Ed-
munda oraz rozwinięcia badań na jego temat. Można je podzielić na cztery zasadni-
cze grupy, które opisują młodzieńcze lata Edmuda (Pierwsze osiemnaście lat życia 
Mundka), studia i pierwszą miłość (Ekuś na drodze ku dorosłości), pierwsze lata 
kariery zawodowej (Lekarz Edmund Wojtyła) oraz to, jak go zapamiętano (Świa-
dectwa o niezwykłym życiu Edmunda).

Pierwsze osiemnaście lat życia Mundka 

W pierwszych pięciu częściach opisane zostały najwcześniejsze losy Edmunda 
zapisane na kartach m.in. metryki chrztu, którą Autorka odnalazła w wiedeńskim 
Archiwum Wojskowym. Metryka potwierdza jego datę urodzin – 27 sierpnia 1906 r. 
(nieraz podważaną) oraz wskazuje garnizonowy kościół św. św. Piotra i Pawła w Kra-
kowie jako miejsce chrztu. Autorka szuka również genezy wyboru imion dla chłopca 
– Edmund Antoni. W tej części pojawia się informacja, iż zachował się pierwszy dom 
rodzinny Edmunda na krakowskiej Krowodrzy. Autorka przedstawia tu również 
krótki rys biograficzny rodziców i wspomina, że zależało im na szybkim ślubie ze 
względu na oczekiwane dziecko. Atmosfery domu rodzinnego Edmunda w latach 
najwcześniejszych Kindziuk szuka w relacjach żyjących członków rodziny Wojtyłów 
z Czańca. Rysuje się obraz religijnej rodziny, której losy nierozerwalnie związane są 
z karierą wojskową ojca. Stąd sześcioletni Edmund przeprowadza się do Wadowic, 
gdzie jego ojciec obejmuje stanowisko urzędnika wojskowego. 

W tym fragmencie Autorka przybliża losy Wojtyłów w trakcie I wojny świa-
towej z komentarzem Michała Siwca-Cielebona, badacza dziejów wadowickiej 
wojskowości. Opisuje mobilizację i przesiedlenie wraz z całym 56 pp na czeskie 
Morawy oraz pobyt Karola seniora w Kielcach. Kindziuk przywołuje okres oczeki-
wania przez Edmunda na narodziny siostry oraz czas jej śmierci. Autorka również 
dementuje tu powielaną przez biografów św. Jana Pawła II informację, że jego brat 
uczył się na Morawach w austriackiej szkole kadetów lub w wojskowej wyższej szkole  
realnej.

Opisane są także życie państwa Wojtyłów w nowym mieszkaniu przy ul. Kościel-
nej 7 i m.in. atmosfera, jaka im towarzyszyła w przeddzień narodzin Karola. Przy 
opisie mieszkania pojawia się zaskakująca informacja o „czternastometrowym” (sic!) 
pokoju Edmunda usytuowanym między kuchnią a salonem. Może Autorce chodziło 
o salon państwa Wojtyłów? Bo tylko to pomieszczenie było w ich mieszkaniu oka-
załe. Kindziuk dokonuje również nowej interpretacji zdjęcia, które dotychczas było 
opisywane jako zdjęcie Edmunda z małym Karolem na meczu piłkarskim. Autorka 
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wskazuje, że na zdjęciu jest tylko Lolek (sic!), gdyż zdjęcie robił właśnie Edmund. 
Niestety nie podaje źródła tej informacji.

Ekuś na drodze ku dorosłości 

W kolejnych czterech częściach Kindziuk zaprasza nas na spacer śladem studenta 
medycyny Edmunda. Naszym przewodnikiem po dawnych zabudowaniach Szpitala 
Uniwersyteckiego jest prof. Zdzisław Gajda, który kultywuje pamięć o Wojtyle. Jako 
student trzeciego roku Edmund organizuje wizyty lekarskie dla matki w Krakowie, 
ale Autorka nie podaje źródła tej informacji. 

W tym fragmencie Kindziuk wyjaśnia historię relacji łączącej Edmunda z Jadwi-
gą Urbanówną. Opisuje również postać Jadwigi i jej rodzinę. Ważnym uzupełnieniem 
tej części są zdjęcia z górskich wycieczek narzeczonych. Niestety nie ma informacji 
o tym, jak się poznali. Autorka sugeruje, że miało to miejsce dzięki siostrze Jadwigi 
– Janinie, która była szkolną koleżanką Edmunda. W poszukiwaniu śladów relacji 
Edmunda z Jadwigą, Kindziuk udaje się do Mucharza. Najciekawszy wydaje się fakt, 
że Jadwiga nie znała państwa Wojtyłów i nie bywała w ich domu. Po latach miała 
przyznać, że nie było oficjalnych zaręczyn.

Autorka prezentuje tu dalsze Edmunda losy jako studenta. Zakończenie studiów 
zbiega się ze śmiercią Emilii i jej pogrzebem. Po śmierci matki Edmund częściej 
przyjeżdża do Wadowic. Wtedy to pogłębia się duchowość Karola seniora, która 
z czasem naturalnie przechodzi na synów. Kindziuk odkrywa tu braterskie relacje 
i troskę Edmunda o rodzinę, a szczególnie o Lolka. To wtedy rezygnuje on z trud-
nych górskich tras, bo – jak mówi – musi żyć dla brata. Ostatecznie po otrzymaniu 
dyplomu zostaje zatrudniony w Szpitalu Miejskim w Bielsku. Autorce niestety nie 
udaje się dotrzeć do informacji, dlaczego był to akurat bielski szpital.

Lekarz Edmund Wojtyła 

W następnych pięciu rozdziałach M. Kindziuk przenosi nas w atmosferę przed-
wojennego Bielska (Bielsko-Biała) z czasów pracy Edmunda w tamtejszym szpitalu. 
O historii miasta opowiadają historyk Piotr Kenig z Muzeum Historycznego oraz 
Johanna Krumpholz, najstarsza mieszkanka Bielska. Autorka dokładnie opisuje spe-
cyfikę i środowisko pracy Edmunda. Wyjaśnia, że często błędnie rozumie się słowo 
„sekundariusz” jako zastępca ordynariusza. Oznacza to po prostu „następnego” 
lekarza z kolei. Przewodnikiem Autorki po dzisiejszym szpitalu jest wicedyrektor 
Grzegorz Kubica.
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Pojawiają się również nieznane dotąd fakty dotyczące pracy zawodowej Edmun-
da. Pracował nie tylko na oddziale zakaźnym, lecz także jako pediatra w przyszpi-
talnej przychodni oraz poza godzinami pracy leczył bezpłatnie ubogich. Autorka 
przywołuje tu postać ciotki Edmunda, Stefanii, która mieszkała i pracowała w Bielsku 
jako nauczycielka. Stwierdza, że z pewnością musiał mieć z nią kontakt. Przy opisie 
jej osoby pojawia się wcześniej nieznana informacja o pobycie 6-letniego Edmunda 
u Stefanii podczas wyjazdu rodziców do sanatorium w Karlsbadzie. Milena Kin-
dziuk znajduje jej były dom, gdzie wynajmowała mieszkanie i gościła swojego brata 
z synami. 

Przywołuje tu również postać pacjentki, którą się opiekował. Była nią Rozalia 
Pala, której grób udaje się Autorce odnaleźć. Prezentuje w tej części pogląd, że nikt 
z rodziny nie wiedział o chorobie Edmunda, a o jego śmierci ojciec i brat dowiedzieli 
się dopiero dnia następnego, gdy zadzwoniono do koszar (niestety tu również nie 
podaje źródła tych informacji). Znajduje się tu także opis pogrzebu. Autorka publi-
kacji przytacza mowy pożegnalne i podziękowanie ojca i brata za udział w pogrzebie 
zamieszczone w prasie. Nakreśla także atmosferę panującą w rodzinie po śmierci 
Edmunda, wskazując m.in., że praca cioci Stefanii jako nauczycielki była w tym 
okresie gorzej oceniana, co tłumaczyła wyczerpaniem nerwowym, które Autorka 
łączy z tragiczną śmiercią Edmunda. 

Świadectwa o niezwykłym życiu Edmunda 

W kolejnych pięciu częściach zawarte zostały świadectwa o Edmundzie: kard. 
Stanisława Dziwisza, Danuty Rybickiej, Wandy Półtawskiej i Janiny Urban. Wspomi-
na go również papież Jan Paweł II, m.in. w przytoczonej przez M. Kindziuk rozmowie 
z Andre Frossardem. Edmund był dla niego wzorem i odzwierciedleniem ducha całej 
rodziny. Młodszy brat kultywował pamięć o starszym, m.in. poprzez uczestniczenie 
w rocznicowych spotkaniach rocznika Edmunda z wadowickiego gimnazjum. 

Milena Kindziuk podejmuje tu opowieść o dalszych losach Jadwigi Urban i cu-
dem odnalezionych wspólnych z Edmundem zdjęciach. Po wyborze Karola na papie-
ża Jadwiga nie mówiła już o swoim narzeczonym, pragnąc zachować anonimowość. 
Listy Janiny i Jadwigi Urban, spisane na prośbę Zbigniewa Bieniasza, Autorka znala-
zła w Muzeum Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach pod 
koniec pisania książki, ale informacje w nich zawarte wykorzystuje we wszystkich 
jej fragmentach. 

Autorka zwraca uwagę także na inicjatywy powstałe w celu niesienia dobra dla 
chorych, inspirowane działalnością dr. Edmunda, m.in. utworzenie Stowarzyszenia 
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imienia doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach oraz nadanie imienia dr. Ed-
munda Wojtyły Szpitalowi Miejskiemu w Bielsku-Białej (od 2012 stał się częścią 
Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II). Imię dr. Wojtyły nosi Woje-
wódzki Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Rada Miejska 
w Wadowicach ustanowiła rok 2022 rokiem Edmunda Wojtyły, a bazylika Ofiarowa-
nia NMP w Wadowicach chce przybliżyć ludziom jego postać. Natomiast Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłosiło akcję zbierania 
poświęconych mu pamiątek. W Bielsku-Białej powstaje szlak Śladami rodziny św. 
Jana Pawła II, gdzie Edmund również zostanie upamiętniony.

Idąc tym tropem, M. Kindziuk jest wewnętrznie przekonana, że Edmund po-
winien dołączyć do grona świętych i zachęca do szerzenia jego kultu. W zamykają-
cym publikację rozdziale pojawiają się wypowiedzi o świętości i postawie życiowej 
Edmunda oraz inicjatywach mających doprowadzić do wyniesienia go na ołtarze. 
Jednakże Autorka przytacza tu również opinie, że takich jak on było wielu.

Na zakończenie 

Po lekturze kolejnej książki z cyklu publikacji M. Kindziuk o rodzinie Wojtyłów 
muszę pokusić się o stwierdzenie, że jest to jej najlepsza książka na ten temat. Autorka 
w dalszym ciągu podejmuje zagadnienia i fakty powszechnie znane z ich życia, ale 
wykorzystuje je w sposób trafny i przemyślany. Jednakże często ma się wrażenie, że 
porusza wątki znane z poprzednich jej publikacji. Tworzy kontekst wydarzeń z życia 
Edmunda, eksponując jego postać na tle życia rodziny. Postać do tej pory znana jako 
„brat papieża” zyskuje nowy wymiar – człowieka z krwi i kości. Nie oznacza to jed-
nak, że Autorka rezygnuje z przyjętej również w poprzednich publikacjach konwencji 
gloryfikacji głównego bohatera, stara się go jednak poznać na nowo, przytaczając 
nieznane fakty z jego życia.

Publikacja została podzielona na 18 tematycznych części, a właściwie mogli-
byśmy powiedzieć: 18 obrazów czy też aktów teatralnych. Autorka porządkuje wie-
dzę o życiu Edmunda Wojtyły, budując narrację poszczególnych rozdziałów wokół 
przełomowych wydarzeń z jego biografii. Korzysta z zachowanych relacji świadków, 
jak i w dalszym ciągu (jak ma to miejsce w poprzednich jej publikacjach) z relacji 
„świadków świadków” życia rodziny Wojtyłów. Nie obywa się również bez charak-
terystycznych dla Autorki dopowiedzeń, mających odgrywać rolę tła dla ważnych 
wydarzeń, spajać luźne wątki lub wywołać konkretne emocje w czytelniku. Przykła-
dem może być choćby wyeksponowanie wątku chorób zakaźnych w życiu Edmunda 
– najpierw podczas jego pobytu w Hranicach, a potem w pierwszych latach po wojnie 
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w Wadowicach. Epidemia pojawia się również wówczas, gdy Edmund jest już na 
studiach, a w 1926 r. w Wadowicach mają miejsce masowe zachorowania na płonicę. 

Książka M. Kindziuk jako spełniająca wymogi naukowe została opatrzona przy-
pisami, wykazem zdjęć oraz zgromadzoną bogatą literaturą przedmiotu. Bibliografia 
obejmuje źródła archiwalne, prasę, filmy, relacje ustne, opracowania i źródła publi-
kowane, jak również niepublikowane. Ważnym uzupełnieniem publikacji (jak ma to 
miejsce w każdej pracy Autorki) są nieznane szerszej publiczności fotografie archi-
walne, a także współczesne kadry, które w sposób naturalny wzbogacają opowieść. 
Często stanowią punkt wyjścia dla opisywanego zagadnienia. Ważne dla łatwiejsze-
go odbioru tekstu są przygotowane przez M. Kindziuk indeks rozmówców autorki 
cytowanych w książce (s. 327-332) oraz Genealogia rodziny Wojtyłów (s. 333-334).

Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II kończy swego rodzaju trylogię o rodzi-
nie Wojtyłów, stanowiąc jej mocny filar. Zachęcam do lektury wszystkich książek 
z tego cyklu, bo pomimo powielania i poruszania wielu wątków na nowo przez Au-
torkę uzupełniają się one nawzajem, tworząc obraz rodziny silnej wzajemną miłością 
i wiarą w sens życia. 
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Mirosław Płonka
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Przyczynek do historii gminy 
Stryszów – 
recenzja monografii pt. Szkoła w Dąbrówce na 
tle dziejów miejscowości (1911-2020)

A. Rejman, A. Nowakowski, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-
2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Rzeszów 2022, s. 176.

Lata 1910-1911 były z pewnością przeło-
mowe dla historii szkolnictwa w Dąbrówce. We 
wrześniu 1910 r. proboszcz stryszowski ks. Jan 
Figwer (zm. 1931) niejako wymusił na nowym 
wójcie dąbrowskim, by ten wpłynął na miesz-
kańców wsi, sprzeciwiających się uruchomieniu 
szkoły w Dąbrówce. Duchowny zagroził nawet, 
że nie pojawi się w miejscowej kaplicy do mo-
mentu zgody na budowę szkoły. W konsekwencji 
ksiądz nie dotarł do Dąbrówki aż do kwietnia 
1911 r., ponieważ nie zawiązano lokalnego komi-
tetu odpowiedzialnego za uruchomienie szkoły. 
W kwietniu wspomnianego roku nastąpiła zmia-
na stanowiska dąbrowian. Chociaż rozpoczęto 
procedurę administracyjną i przygotowano na 

dzień 1 września 1911 r. pomieszczenia szkolne w wynajmowanych od Anny Kuba-
sik izbach, nauka w Dąbrówce rozpoczęła się dopiero 11 października. Dokładnie 
w 111-lecie istnienia dąbrowskiej instytucji szkoły, bo nie samego budynku szkol-
nego, została przygotowana przez Anetę Rejman i Andrzeja Nowakowskiego mono-
grafia poświęcona dziejom szkoły w Dąbrówce. Tłem dla tej opowieści uczyniono 
także historię samej Dąbrówki. 

Praca dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowi Zarys dziejów Dąbrówki od 
średniowiecza po współczesność, drugą Szkolnictwo w Dąbrówce (1911-2020). Kon-
strukcja pracy jest jasna i klarowna, a przy tym kompatybilna z już opublikowanymi 
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monografiami sąsiednich miejscowości (Stronie. Dzieje oświaty na tle historii wsi oraz 
Zakrzów. Dzieje szkoły na tle dziejów wsi. W 135-lecie szkoły w Zakrzowie (1884-
2019)). Opracowanie poświęcone Dąbrówce niejako powstawało równolegle z mono-
grafią szkoły w Łękawicy, skoro obie książki trafiły do rąk czytelników w tym samym 
roku. Temat szkoły i szkolnictwa w Dąbrówce z pewnością wystarczyłby Autorom 
na monografię. Sam przytoczony przeze mnie przykład niechęci dąbrowian wobec 
szkoły i działania lokalnego proboszcza czy wójta Dąbrówki, uzupełniony o kon-
tekst pozostałych (doskonale przecież znanych Autorom) szkół ludowych w okolicy, 
zaowocowałby wyjątkowo potrzebną książką naukową. Tymczasem recenzowana 
monografia porządkuje wprawdzie dotychczasowy stan wiedzy o Dąbrówce, nie 
rozwiewa jednak wielu wątpliwości badawczych. 

Pierwsza część omawianej pracy została podzielona na sześć rozdziałów, któ-
rymi kolejno są ogólne wiadomości o miejscowości i omówienie przeszłości wsi 
z podziałem na okres staropolski, lata pod zaborem austriackim, międzywojnie, 
II wojnę światową oraz lata 1945-2020. Domknięciem tej części jest podrozdział 
pt. Dąbrówka częścią parafii w Stryszowie. Z uwagi na brak odniesienia do szko-
ły parafialnej, a następnie szkoły trywialnej w Stryszowie (utrzymywanej również 
przez dąbrowian) ten ostatni podrozdział wydaje się całkowicie zbędny. Zgroma-
dzony pokaźny materiał źródłowy został przytoczony tylko w bibliografii, zaś sami 
Autorzy nieczęsto powołują się w przypisach na podane na końcu źródła. Ponadto 
brakuje odniesienia m.in. do ksiąg grodzkich krakowskich i oświęcimskich, ziem-
skich krakowskich i zatorskich, podkomorskich, rekognicjarzy poborowych etc. Tym 
sposobem pominięto chociażby pośród właścicieli Dąbrówki, m.in. Piotra Strzałę, 
Jana i Barbarę ze Strzałów Paszkowskich, Stanisława i Teresę z Paszkowskich Bie-
gańskich, Franciszka i Dominika Paszkowskich, mieszczanina krakowskiego Jakuba 
Reynekiera, podwojewodzich zatorskich i oświęcimskich Aleksandra i Antoniego 
Wilkońskich etc. W omówieniu uwarunkowań naturalnych pominięto temat rywa-
lizacji między właścicielami ziemskimi i ich posesorami o budowanie tam rzecznych 
na Skawie, które miały służyć blokowaniu spławianego rzeką drewna i ściąganiu do-
datkowych opłat. Dość wspomnieć o napięciach między posesorem Skawiec Janem 
Węglarskim (reprezentującym prepozyta kleparskiej kolegiaty św. Floriana) a An-
tonim i Tomaszem Wilkońskimi, którzy buntowali się przeciw próbom zawracania 
Skawy, skutkującym zalewaniem majątków w Dąbrówce. W pracy pojawia się wiele 
nieścisłości. Brakuje chociażby mowy o wyjątkowo dotkliwych dla wsi epidemiach 
– z 1663 r., z końca XVIII i z pierwszych lat XIX w. czy epidemii tyfusu i cholery z lat 
1846-1849 oraz tyfusu z lat 1852-1855. Nie wspominam już o kolejnych epidemiach 
z lat 70., 80. i 90. XIX w. Tak samo dość powierzchownie omówiono interesujący 
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temat zabytków w Dąbrówce, dochodząc do tak błędnych wniosków, jak rok fun-
dacji kapliczki z figurą Matki Boskiej w typie piety przy dąbrowskiej kaplicy. Już 
w inskrypcji pojawia się informacja o tym, że figurę odnowiono w 1870 r., a nie wów-
czas ją wzniesiono. Wymienione mankamenty wynikają zapewne z przyjętej cezury 
czasowej, a także chęci przedstawienia dwóch bardzo rozległych i wielowątkowych  
problemów. 

Wyjątkowo starannie Autorzy przygotowali szereg informacji na temat rozwoju 
kolei żelaznej czy ożywienia spowodowanego przez pojawiające się czytelnie ludowe. 
Oba zjawiska miały niebagatelny wpływ na szkolnictwo we wsiach u stóp Chełmu. Na 
uwagę zasługuje także to, że monografia stała się sposobem na wydobycie z odmętów 
zapomnienia osób związanych z Dąbrówką i okolicą, jak chociażby poległych w cza-
sie wojen. Choć przedstawione listy poległych i rannych dąbrowian są niekompletne, 
bo sporządzone tylko na podstawie Verlustliste za lata 1915-1916 i ankiety z 1946 
r., stanowią zachętę do dalszych poszukiwań. Wysoko należy ocenić nade wszystko 
drugą część książki, która uzupełniona o dodatkowe kwerendy źródłowe mogłaby 
stanowić samodzielną rozprawę. Choć brakuje w niej szerszego omówienia proble-
mów lokalowych szkoły od początku jej istnienia po lata 20. XX w., a następnie zaan-
gażowania Wojciecha Łubieńskiego w budowę szkoły na tzw. Pagórku, najmocniejszą 
stroną jest pokazanie przez Autorów „ludzkiego” oblicza szkoły oraz omówienie 
działalności edukacyjnej w skali wsi i gminy. W moim odczuciu zabrakło jednak 
aneksu, w którym mogły znaleźć się edycja źródłowa najstarszej kroniki szkolnej, 
a także wykaz wszystkich nauczycieli związanych z dąbrowską szkołą.

A. Rejman i A. Nowakowski nazwali monografię przyczynkiem do historii gmi-
ny Stryszów. Jest to bardzo słuszna sugestia, ponieważ wioski wchodzące w skład 
obecnej jednostki samorządu lokalnego poza kilkoma artykułami nie doczekały się 
szerszego omówienia. Poświęcona historii lokalnej książka, biorąc pod uwagę rosną-
ce nią zainteresowanie samych mieszkańców, jest dziełem bez wątpienia chwalebnym 
i godnym pochwały. Praca Anety Rejman i Andrzeja Nowakowskiego ilustruje to, 
o czym wspomina Ewa Domańska, nazywając historię lokalną historią ratowniczą. 
Wyjątkowo istotny jest partycypacyjny charakter dzieła obojga Autorów, którzy przy-
gotowali opracowanie kierowane głównie „pod strzechy”, stąd też nie dziwi popular-
nonaukowy jego charakter. Dzieło A. Rejman i A. Nowakowskiego nade wszystko 
zachęca do badań – tak profesjonalistów, jak amatorów. Historia lokalna jest bowiem 
współtworzona przez zawodowych historyków, miłośników przeszłości (m.in. prze-
wodników turystycznych, zbieraczy pamiątek) oraz ludność miejscową1. Pozostawiam 

1 E. Domańska, Historia ratownicza, „Teksty Drugie”, 2014, nr 5, s. 12-26.
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przy tym jako propozycję dla Autorów przygotowanie książki poświęconej nie tyle 
dziejom gminy Stryszów, ile bardziej szkolnictwa we wsiach u stóp góry Chełm do 
1945 r. Ich wiedza oraz doświadczenie badawcze mogą zaowocować wyjątkowo in-
teresującą pozycją bibliograficzną. 
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Ks. Tomasz Szurek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nowakowski, M. Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Wydawnictwo Diecezji 
Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2022, s. 208.

Prezentowana publikacja jest już czwartą 
z kolei książką dotyczącą miejscowości gminy 
Stryszów. W latach 2017-2022 ukazały się mo-
nografie dotyczące Stronia, Zakrzowa oraz Dą-
brówki. Autorzy podjęli się opracowania dziejów 
Łękawicy, począwszy od pierwszych wzmianek 
występujących w źródłach z XV w., a skończyw-
szy na czasach współczesnych (2020 r.). Opis 
tych 600 lat podzielono na cztery partie: do cza-
sów rozbiorów (rozdział II), pod rządami Austrii 
1772-1918 (rozdział III), okres dwudziestolecia 
międzywojennego (rozdział IV), a po nim opis 
dziejów wsi w latach 1945-2020 (rozdział V). 
Chronologiczny opis został poprzedzony ogól-
nymi uwagami na temat położenia i warunków 

naturalnych wsi. Po historycznym nakreśleniu rozwoju osady następuje ustęp tema-
tyczny dotyczący infrastruktury społeczno-kulturalnej wsi (rozdział VI) oraz życia 
religijnego mieszkańców (rozdział VII).

Już sama objętość poszczególnych części dotyczących historii ukazuje pewną 
dysharmonię. Źródeł z ostatnich dwóch stuleci dotyczących historii Łękawicy jest 
oczywiście więcej, jednakże tych ze średniowiecza i doby nowożytnej nie jest aż tak 
mało, aby zaistniała widoczna w książce tak duża dysproporcja, w stosunku ok. 80% 
do 20% na rzecz ostatnich 250 lat. 

Autorzy, wyjaśniając we wstępie ograniczenia związane z dostępem do archi-
wów w czasie pandemii koronawirusa, użyli niefortunnego sformułowania, pisząc: 
„Niestety, z powodu długotrwałej pandemii COVID-19 i licznymi ograniczeniami 
związanymi z pandemią zrezygnowano z wykorzystania źródeł znajdujących się w łę-
kawickiej szkole, zastępując je źródłami wytworzonymi przez tę placówkę oświatową, 
dostępnymi w systemie elektronicznym. Te braki zostały jednak zrekompensowane 
zdigitalizowanymi archiwaliami dotyczącymi życia religijnego we wsi [--]” (s. 11). 
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Odczytać to można tak, jakby materiały dotyczące szkoły można było zrekompen-
sować materiałami dotyczącymi zupełnie innego tematu.

Uznanie budzą natomiast kwerendy przeprowadzone w archiwach świeckich 
i kościelnych, a także w zbiorach będących własnością osób prywatnych. Autorzy, 
wymieniając najważniejsze źródła dotyczące opracowywanego tematu, mogliby 
jednak wspomnieć o już dokonanej próbie stworzenia całościowego spojrzenia na 
wieś – w 2002 r. na Akademii Pedagogicznej w Krakowie Maria Kruk napisała pracę 
dyplomową pt. Monografia Łękawicy, nie została ona jednak wydana.

Opis położenia i warunków naturalnych wsi, który znajdziemy w I rozdziale, sta-
nowi wartościowy wstęp, określający przynależność geograficzną i administracyjną 
oraz ogólne warunki demograficzne i klimatyczne, a także stawiający dwie hipotezy 
dotyczące etymologii nazwy „Łękawica”. Dla osób nieznających tak dobrze tych tere-
nów pomocne byłoby zamieszczenie w tym miejscu mapy, przynajmniej poglądowej, 
lub/i zdjęcia z lotu ptaka przedstawiających Łękawicę i okolice.

Przyglądając się przypisom, można stwierdzić, że niejednokrotnie budzą wątpli-
wość odniesienia do wiadomości źródłowych zawartych w tekście głównym, gdzie 
widzimy różnego rodzaju opracowania, czasami popularnonaukowe (np. przyp. 10, 
22, 133, 374), a nie do samych źródeł, które skądinąd Autorzy znają lub są one łatwo 
dostępne. W części dotyczącej życia religijnego skorzystano z Księgi dochodów bene-
ficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 oraz z Akt parafii Łękawica, jednak  brakuje 
odniesienia do takich prac jak Monumenta Poloniae Vaticana, Acta Episcopalia, Acta 
Officialia, które mogłyby rzucić dodatkowe światło na dzieje przed powstaniem sa-
moistnej parafii.

Warto było też z pewnością pomyśleć o rozwinięciu niektórych fragmentów, 
aby dopełnić oczekiwanych konkluzji; np. do lakonicznego akapitu dotyczącego 
prowadzonych wykopalisk archeologicznych (s. 27) dodać można przecież passus 
o tym, jakich konkretnie odkryć dokonano na tym terenie, a gdy mowa o wyborach 
prezydenckich w 1990 i 1995 r., warto nadmienić precyzyjnie, która część lokalnej 
społeczności oddała głosy na Lecha Wałęsę, gdyż ten fragment sugeruje, jakoby uczy-
nili to wszyscy mieszkańcy.

Pewne zastrzeżenia budzi konstrukcja poszczególnych części monografii. Tok 
prowadzonej narracji czasami jest przerywany nieoczekiwanymi w danym miej-
scu informacjami, które są na tyle obszerne, że mogłyby stanowić osobną część lub 
być włączone do przypisów dolnych. Takie wrażenie sprawiają m.in. powtarzające 
się co kilka stron opisy klęsk, kataklizmów i epidemii. Z owym przerwaniem toku 
narracji mamy do czynienia także na s. 69-74, kiedy to pomiędzy opisem działań 
wojennych a sytuacją w Polsce Ludowej zawarte są biogramy czterech postaci. Są one 
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o tyle cenne, iż ukazują zwykłych, może dotąd mniej znanych, cichych bohaterów 
II wojny światowej, jednak nie wyjaśniono czytelnikom kryteriów, na podstawie 
których dokonano wyboru akurat tych, a nie innych osób. W innym przypadku 
z narracji ogólnej następuje przejście do opisu szczegółowego ukazującego działania 
por. Mieczysława Wądolnego (s. 78-80). Bardziej wskazane byłoby wyeksponowanie 
tej problematyki w osobnym podrozdziale. Dlatego wydaje się, iż w innym miejscu 
publikacji warto byłoby dodać rozdział o wybitnych postaciach związanych z Łęka-
wicą, ujmujący wspomniane noty biograficzne. 

W trakcie lektury nasuwają się także innego rodzaju uwagi związane z przyjętą 
metodą i założeniami pracy. Autorzy w tytule co prawda sugerują, że przedstawią 
zarys historii wsi, niemniej w kilku miejscach odnajdujemy elementy narracyjne bar-
dzo analityczne, ukazujące np. szczegółowo sylwetki nauczycieli szkoły (s. 98). Takim 
poczynaniom sprzyja zapewne zamierzona grupa docelowa odbiorców lokalnych tej 
publikacji, dla których te postacie nie są anonimowymi osobami, ale konkretnymi 
nauczycielami, z którymi wiążą się pewne wspomnienia miejscowej społeczności.

Walorem monografii jest zamysł ubogacenia jej materiałem ilustracyjnym. Za-
mieszczone fotografie obrazują to, co zostało zapisane za pomocą niekiedy zbyt ency-
klopedycznych fraz. Jednakże jakość niektórych z nich nie jest już satysfakcjonująca 
(np. s. 58, gdzie nie można odczytać inskrypcji na sfotografowanym krzyżu), inne 
należałoby umieścić w bardziej odpowiednim miejscu (fot. 15. „Rodzina współpra-
cowników ks. Tadeusza Zająca” lepiej pasowałaby w miejscu, gdzie opisywana jest 
działalność pierwszego proboszcza, a nie pod opisem wystroju wew. kościoła). Z kolei 
śledząc opis powstałej w 1907 roku świątyni, czytelnik swoje wyobrażenia z pewno-
ścią chciałby skonfrontować z fotografiami przedstawiającymi ten kościół z zewnątrz, 
jak i wewnątrz. Jednak pomimo deklaracji, iż „kościół parafialny [--] jest głównym 
zabytkiem w Łękawicy” (s. 150), zdjęć tego obiektu, oprócz okładki, nie znajdziemy.

Z pewnością plusem publikacji jest fakt, że Autorzy nie poprzestali jedynie na 
analizie przeszłości wsi, lecz ośmielili się nieco wychylić ku przyszłości, kreśląc moż-
liwości, jakie stoją przed Łękawicą pod względem turystyczno-rekreacyjnym. Godne 
odnotowania są także wysiłki Autorów zmierzające do wykorzystania tzw. historii 
mówionej (ang. oral history) – np. relacja Antoniego Sadzikowskiego, Bogusława 
Ryby. Wspomnienia świadków nieodległych wydarzeń przekazują wszak coś więcej 
niż tylko same fakty – są świadectwem tzw. kultury pamięci. Gdy jednak owe wspo-
mnienia mają pokrycie w dokumentach pisanych, warto odsyłać czytelnika również 
do nich (np. przyp. 366).

Pomocą w odszukiwaniu konkretnych informacji jest indeks osób i nazw geogra-
ficznych umieszczony na końcu książki. Podobnie tabele, pojawiające się w korpusie 
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pracy, syntetycznie wydobywają najważniejsze dane z treści publikacji. W przypadku 
indeksów podano strony, na których odnajdziemy intersujące nas elementy, jednak 
w odniesieniu do wykazu tabel i zdjęć niestety tego nie uczyniono.

Podsumowując, należy docenić wysiłki Autorów, którzy z podziwu godną wy-
trwałością napisali monografię kolejnej miejscowości południowej części powiatu 
wadowickiego. Odnalezione źródła, opracowania i inne materiały bez wątpienia 
wydobywają Łękawicę, jej historię i teraźniejszość, umożliwiając większej grupie 
odbiorców poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego tej wsi. Zastosowa-
na metoda komparatystyczna ukazuje ponadto to, co specyficzne dla Łękawicy, tj. 
czym wyróżnia się ona na tle innych okolicznych miejscowości. Skorzystanie ze 
wspomnień świadków opisywanych, nieodległych wydarzeń sprawia, że opowie-
dziana w publikacji historia staje się dla czytelnika bardziej żywa. Mimo pewnych 
mankamentów, powstałych wątpliwości czy też zaproponowanych zmian książka ta 
jest kolejną ważną cegiełką w popularyzacji historii, zabytków, atrakcji i wybitnych 
postaci regionu wadowickiego.
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Włodzimierz Próchnicki

Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). Sztuka w pięciu obrazach 
z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12

Na okładce tomu Zegadłowicza umieszczo-
no napis „dzieła nieznane”, którego sens jest jak 
najbardziej uzasadniony. Wyłącznie specjaliści 
zajmujący się twórczością pisarza z Gorzenia po-
siadali wiedzę o tym dramacie, ostatnim tekście 
autora Powsinogów beskidzkich, nieukończonym, 
istniejącym jedynie we fragmentach.

Już na początku wstępnego tekstu, zatytu-
łowanego Dramat, którego nie ma, Mirosław 
Wójcik zwraca uwagę, że dramat ten, jak i całą 
twórczość Zegadłowicza z okresu wojny, pomi-
jają zarówno monumentalna Literatura polska 
w latach II wojny światowej Jerzego Święcha z se-
rii podręczników akademickich Wielka Histo-
ria Literatury Polskiej, jak i dwa zbiorowe tomy 

Literatura polska wobec Zagłady. Jedną z przyczyn tego była nieobecność tekstu, 
rozproszonego wśród archiwaliów pisarza przechowywanych w różnych zbiorach, 
uznawanego za – być może bezpowrotnie – utracony. Obawy te korespondowały 
z losami biblioteki i kolekcji dzieł sztuki, przetrzebionych w Gorzeniu przez oku-
pantów, wykazujących się przy tym znajomością rzeczy, której źródłem mogli być 
lokalni Niemcy czy volksdeutsche. Tym samym dotykamy kwestii edytorsko-filolo-
gicznych, z którymi borykał się Mirosław Wójcik: na etapie początkowym obejmo-
wały one żmudne poszukiwania tego, co zostało napisane na kilka tygodni przed 
śmiercią Zegadłowicza 24 lutego 1941 r. Materiał szerszy, dotyczący końcowego 
okresu biografii pisarza, obejmujący różnego rodzaju źródła, gromadzi książka „Od-
chodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila Zegadłowicza 
(2019) Wiesławy Teresy Wójcik. Znajdziemy tu rozproszone utwory literackie (lub 
ich fragmenty czy szkice), zapiski i notatki, korespondencję, opatrzone wyczerpu-
jącym komentarzem. Obie książki, ta oraz rekonstruująca Natana, syna Dawida,  
dopełniają się.
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Mirosław Wójcik udowadnia, że oprócz zachowanych autografów prologu i „ob-
razu pierwszego” dramatu o Natanie napisanych zostało więcej scen, które znamy 
dziś ze streszczeń Moniki Warneńskiej, późniejszej prozaiczki i reportażystki, czy-
tającej utwór w rok po śmierci Zegadłowicza. Oprócz streszczenia tekstu znacznie 
obszerniejszego niż zachowane fragmenty istotne są uwagi dotyczące zmiany stylu 
pisarskiego Zegadłowicza:

Zarówno „Domek z kart”, jak „Sind Sie Jude?” [--] wskazywały, iż poeta odchodzi 
od swojej stylistycznej maniery lat dawniejszych, od rozlewnego wielosłowia, często 
przechodzącego w liryczne gadulstwo. Dramat „Sind Sie Jude?” – pisze Warneńska 
– zadziwiał zwartością i kondensacją akcji, luźne uwagi i zapiski – lapidarną, afo-
rystyczną formą. Wojenne utwory Zegadłowicza to świadectwo upartego dążenia ku 
prostocie i precyzji stylu, ku realistycznemu ujmowaniu widzianego świata1.

Żeby tę uwagę dobrze zrozumieć, należy odnieść się do jej kontekstu historycz-
nego, a także do trwających od lat 70. XX w. rozważań na temat sposobów repre-
zentacji historycznego zjawiska tak niebywałego i skrajnego, jak Zagłada, inaczej 
mówiąc – jak można (czy – jak należy) przedstawiać Zagładę, biorąc pod uwagę 
wymiar czysto poznawczy wraz z moralną nadbudową takiej prezentacji.

Dla naszkicowania modalności Sind Sie Jude?, czyli sposobu, w jaki istnieje ów 
tekst w odniesieniu do jego tematu – wczesnego etapu represji hitlerowskich oraz 
dyskursywnego kształtu tego tekstu w odniesieniu do faktów historycznych – musi-
my rozważyć, po pierwsze, czas, w którym dramat powstaje. Zegadłowicz planuje go 
i pisze przed lutym 1941 r., kiedy rozpoczęta z wybuchem wojny przemoc skierowana 
na terenie okupowanym przeciwko Żydom nie osiągnęła jeszcze etapu „ostatecz-
nego rozwiązania”. Mimo wiedzy o systemie i państwie hitlerowskim sprzed wojny 
oraz zetknięcia się z realiami okupacyjnymi ani świadkowie, ani ofiary nie potrafią 
wyobrazić sobie możliwości Zagłady – faktu wymordowania milionów niewinnych, 
bezbronnych ludzi. Dlatego pomysł dramatu, który dziś wydaje się anachroniczny, 
jest rezultatem poszukiwania formy wpisującej się raczej w kategorie stylizacji bi-
blijnej czy antycznej, w estetyczny wymiar tragicznej wzniosłości. Trudno, wobec 
fragmentaryczności tekstu Zegadłowicza, orzekać o rzeczywistej kondensacji kom-
pozycyjnej lub wyraźnej zmianie stylu, o jakich pisała Warneńska. Fragmenty narzu-
cają raczej skojarzenia z dramaturgią Młodej Polski, być może z Sędziami i Klątwą 
Stanisława Wyspiańskiego. Może dałoby się dostrzec zarys koincydencji z Pokojem 
gościnnym (1936), a może ze zmierzającym w stronę scenicznego reportażu cha-
rakterem fragmentów dramatu z 1939 r. Wasz korespondent donosi lub powstałego 

1 M. Warneńska, Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1987, s. 155.
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w 1940 r. dramatu Domek z kart. Konflikt zarysowany w Natan, syn Dawida (czyli 
Sind Sie Jude?) między indywidualnym bohaterem a grupą albo przeciwieństwa mię-
dzypokoleniowe (młodzi – starzy) są z kolei charakterystyczne dla antymieszczań-
skości nurtu ekspresjonistycznego. 

Wracając do zagadnienia sposobu, w jaki można ukazywać Zagładę, i przypomi-
nając, że dramat Zegadłowicza powstawał wcześniej, zanim się dokonała, przytoczmy 
dwa fragmenty dotyczące reprezentacji i stosowności:

Poczucie nieadekwatności zastanych form literackiego wyrazu skłania do poszuki-
wań [--] odpowiedniejszych sposobów opisu, które pozwoliłyby przekazać wyjątkowość 
doświadczenia Zagłady. Wybór języka, formy, sposobu opisu często staje się zarazem 
wyborem punktu widzenia, niesie zgodną z nim interpretację opisywanych faktów, 
niekiedy jest wręcz wyrazistą deklaracją światopoglądową. [--] Dominująca tendencja, 
przybierająca różne formy w konkretnych realizacjach, polegała na odrzuceniu wszel-
kich atrybutów tradycyjnie pojmowanej literackości, konwencjonalnie rozumianego 
artyzmu, w imię prostoty wyrazu, dającej poczucie zbliżenia do prawdy. [--] Owa 
pożądana prostota wyrazu osiągana jest poprzez zastosowanie albo formy jak naj-
bardziej ascetycznej, niekiedy wręcz „przeźroczystej”, nawiązującej do nieliterackich, 
urzędowych bądź potocznych sposobów wypowiedzi [nb. jak w prozie Zegadłowicza – 
WP], albo formy „rozbitej” [--] ostentacyjnie naruszającej utrwalone przyzwyczajenia 
czytelnicze2.

Fragment drugi pochodzi z wypowiedzi Piotra Matywieckiego. Zauważa on 
różnorodność poetyckich konwencji pisania w latach wojny o Zagładzie, kiedy nie 
wypracowano jeszcze zarysowanych powyżej sposobów nietradycyjnych. Powstają 
wtedy utwory, zwłaszcza wiersze, naśladujące styl biblijny, młodopolski, symboli-
styczny, ekspresjonistyczny, ludowy, skamandrycki (wszystkie te techniki można 
dostrzec jako mniej lub bardziej obecne w przedwojennych utworach Zegadłowicza), 
a także awangardowe, epigramatyczne, kabaretowo-satyryczne:

Już samo to stylowe zróżnicowanie – pisze Matywiecki – daje do myślenia. Widać 
wyraźnie, z jakim trudem i z jaką niepewnością poszukiwano właściwych środków 
wyrazu dla ekstremalnego doświadczenia Zagłady3.

Mirosław Wójcik zwraca przy tym uwagę, że podjęcie tematyki żydowskiej nie 
było u Zegadłowicza przypadkowe. Pisarz w latach 30. dokonuje światopoglądowego 
zwrotu ku lewicy i, z tej perspektywy, dramat stanowi, obok dzieł takich jak „Wasz 

2 D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska 
wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000, s. 17-18.

3 P. Matywiecki, Poetyka Zagłady. Motywacje, funkcje, konteksty, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. S. Bu-
ryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012, s. 179.
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korespondent donosi” i „Domek z kart”, swoiste i wymowne dopełnienie i rekapitulację 
krytycznej myśli politycznej i społecznej jego autora; jest głosem artysty i obywatela II 
Rzeczypospolitej coraz bardziej radykalnie wyrażającego swój protest wobec niespra-
wiedliwości wspartej na filarach rodzimego ustroju […] lat trzydziestych XX wieku.

Ważnym problemem, przedstawionym w książce, pozostaje zamiar Zegadło-
wicza, aby dokumentować w formie literackiej katastrofę wojenną. Miała być temu 
poświęcona powieść Wojna, a podłożem realizacji tych planów były notatki prowa-
dzone od 31 sierpnia do 11 października 1939 r. zatytułowane aluzyjnym cytatem 
O roku ów.

Natan, syn Dawida stanowi także dopełnienie wątków żydowskich w twórczości 
autora Zmór4. Należały do nich wypowiedź przeciw antysemityzmowi w artykułach 
Słowa bez przydziału (1936) i Poza dyskusją (1937), opublikowanych na łamach „Wia-
domości Literackich”, czy wywiad zatytułowany Emil Zegadłowicz o antysemityzmie. 
Antysemici to ludzie głupi albo źli, zamieszczony w (horribile dictu!) żydowskim „Na-
szym Przeglądzie”. Stanowisko takie wymagało głębszej refleksji umysłowej, poczucia 
tolerancji, rozumiejącej empatii, a ponadto znacznej odwagi cywilnej. Amerykański 
badacz umieszcza Zegadłowicza obok takich – reprezentujących różne środowiska 
ideowe – polskich przeciwników antysemityzmu, jak Karol Zawodziński, Tadeusz 
Kotarbiński, Stefan Czarnowski, Manfred Kridl, Józef Ujejski, Ksawery Pruszyński, 
Andrzej Stawar, Paweł Hulka-Laskowski, Henryk Dembiński, Wanda Wasilewska, 
Leon Kruczkowski, Antoni Sobański5.

Dramat o Natanie aktualizuje mit biblijny, wpisując aluzje do historii starożyt-
nej we współczesność II Rzeczypospolitej i pierwszych lat wojny. Ale nawet z tego 
fragmentarycznego zbioru poszczególnych obrazów scenicznych można odczytać 
przeczucie wydarzeń, które miały się niebawem dokonać.

Dla historyka literatury istotne stają się części opracowania poświęcone wojen-
nym losom rękopisu sztuki Zegadłowicza, okoliczności jego powstawania, kopiowa-
nia, dramatycznych starań o zachowanie wraz z innymi tekstami pisarza, wreszcie 
– powojennym działaniom zmierzającym do odzyskania i, hipotetycznego choćby, 
dopełnienia rozproszonych czy zagubionych tekstów. Mirosław Wójcik prezentuje 
rekonstrukcję dramatu. Tworzą ją istniejące fragmenty dzieła, określonego ostatecznie 
jako Emil Zegadłowicz, Maria Koszyc-Szołajska, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). 
Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, i, co ze wszech miar słuszne, także 

4 Por. M. Wójcik, „Nie ma ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka”. Problematyka żydowska w biografii i twórczości 
Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9.

5 Por. R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004, s. 351-384.
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fragmenty ze Streszczenia Moniki Warneńskiej oraz zapisów autorskich w notatkach 
zachowanych jako Myśli „Definicjusza”, pomagające uzupełnić te cząstki utworu, 
które, choć planowane, nie powstały, a może – chociaż napisane – nie zachowały 
się. Na koniec powiedzmy, że ważne dopełnienie informacyjne stanowią zajmujące 
blisko 30 stron druku przypisy, pomagające doprecyzować to, co w formie materialnej 
autorskiego tekstu Emila Zegadłowicza nie istnieje.
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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.
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Publikacje za rok 2022
Oprac. Marcin Witkowski

1.  Kindziuk M., Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2022, s. 344[8], [32], tablice, faksymile, fot., portrety1.
Oprawa miękka, 21 cm

2.  Kronika regionalizmu. 50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wadowickiej, praca zbiorowa, Wydawnictwo i Drukarnia Scal-Bis, Wadowice 
2021, s. 136, fot., il.
Oprawa miękka, 19,5 cm
 Można zadać pytanie o to, jakie są granice wadowickiego regionalizmu i lo-

kalnej wspólnoty. Jak je wyznaczyć i gdzie, według jakich kryteriów je wytyczać. Jednym 
ze spoiw i świadectw lokalnej więzi wadowiczan jest dorobek kulturalny mieszkańców 
miasta i okolic. Dorobek ten obrazuje publikacja prezentująca może nie wszystkie, ale 
większość z przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wadowickiej. Retrospektywny przegląd dorobku grupy wadowiczan kształtujących 
aktywnie od pół wieku tożsamość regionalną [--].

(prof. dr hab. Tadeusz Paleczny)

3.  Kudłacik J., Ziemia obiecana? Średniowieczne osadnictwo w księstwie oświę-
cimskim, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2022, s. 140, 
il., tabele, mapy.
Oprawa miękka, 21 cm
Nieduża rozmiarami praca Janusza Kudłacika o średniowiecznym osadnictwie 

w księstwie oświęcimskim jest lekturą interesującą. Autor, w oparciu o bogate przeka-
zy źródłowe oraz literaturę przedmiotu, kreśli w sposób niezwykle ciekawy zarówno 
początki, jak i rozwój osadnictwa w księstwie oświęcimskim.

(Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Sroki)
Publikacja zawiera wykaz skrótów, bibliografię oraz skorowidz geograficzno-

-osobowy.

1 Zob. D. Nosek, M. Kindziuk, Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022, 
s. 384, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2022, nr 25, s. 257-263.
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4.  Nowakowski A., Obodyński M., Łękawica. Zarys historii wsi, Wydawnictwo 
Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2022, s. 208, fot., tab.2

Oprawa miękka, 21 cm
Czasokres pracy obejmuje dzieje dzisiejszej Łękawicy od późnego średniowiecza 

(XV w.), poprzez czasy nowożytne, okres zaboru austriackiego wraz z autonomią ga-
licyjską, Polski międzywojennej, okupacji, Polski Ludowej aż po dzień dzisiejszy, do 
2020 r. włącznie. Na codzienne życie mieszkańców Łękawicy, począwszy od kwestii 
demograficznych i ekonomicznych poprzez kwestie natury religijnej i kulturalnej od-
działywały dwa pobliskie ośrodki miejskie: Wadowic, jako centrum komunikacyjnego, 
administracyjnego i usługowego oraz Kalwarii Zebrzydowskiej, będącej siedzibą znane-
go w całej Polsce sanktuarium pasyjno-maryjnego, a także ośrodkiem rzemiosł (głównie 
drzewnego i szewskiego). Te zagadnienia często są obecne w prezentowanej pracy.

(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osób i nazw geograficznych.

5.  Nowakowski A., Rejman A., Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości 
(1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022, fot. kolor., tab. 3

Oprawa miękka, 23 cm
Niniejsza publikacja stanowi kontynuację i uzupełnienie dwóch poprzednich mo-

nografii dotyczących miejscowości położonych na obszarze gminy Stryszów. Dotych-
czas z tego zakresu wydane zostały prace autorstwa Małgorzaty Janusz i Andrzeja 
Nowakowskiego pt. Stronie. Dzieje oświaty na tle historii wsi. Od średniowiecza po rok 
2016, Rzeszów 2017 oraz Anety Rejman, Andrzeja Nowakowskiego i Macieja Malca 
pt. Zakrzów. Dzieje szkoły na tle dziejów wsi. W 135-lecie szkoły w Zakrzowie (1884-
2019), Rzeszów 20194.

Wieś Dąbrówka, położona w południowo-zachodniej Małopolsce na samym skraju 
powiatu wadowickiego oraz gminy Stryszów, jest również jedną z mniejszych jednostek 
osadniczych zarówno w skali powiatu, jak również w obrębie gminy. Jednak jej historia 
sięga co najmniej XV stulecia, podobnie jak kilku innych okolicznych wsi położonych 

2 Zob. T. Szurek, Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022, „Wado-
viana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 25, s. 268-271.

3  Zob. M. Płonka, Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-
2020). Przyczynek do historii i gminy Stryszów, Rzeszów 2022, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2022, nr 25, s. 264-267.

4 Zob. K. Koźbiał, Nowa publikacja o Zakrzowie. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzów. 
Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2020, nr 23, s. 213-214.
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w gminie stryszowskiej. Archeolodzy ustalili, że ślady pobytu człowieka na terenie 
dzisiejszej Dąbrówki i przyległych miejscowości mogą sięgać nawet okresu wczesnego 
średniowiecza, czyli okresu przedpaństwowego.

(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osób i nazw geograficznych.

6.  Pięciak K., Siwiec-Cielebon M., Jan Borek „Jastrząb” i oddział partyzanc-
ki „Śmiałego”, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libron, Kraków 
2022, s. 48, il., fot., kolor.
Oprawa miękka, 20,5 cm
 Kolejna publikacja z cyklu popularnonaukowych opracowań poświęconych 

partyzantom zbrojnego podziemia, walczącym na terenie powiatu wadowickiego. 
Autorzy przybliżyli postać Jana Borka ps. „Jastrząb” (1924-1946), jesienią 1944 r. 
wcielonego do 18 pułku piechoty (6 Dywizja Piechoty), w szeregach którego walczył 
m.in. o Kołobrzeg i na linii Odry. Po zakończeniu działań wojennych jednostka zo-
stała przerzucona do Małopolski, gdzie skierowano ją do walki z antykomunistyczną 
partyzantką. Podczas jednej z akcji w rejonie Ponikwi w sierpniu 1946 r. strzelec (sze-
regowy) Borek wraz ze swoim dowódcą por. Bronisławem Piszczakiem zostali ujęci 
przez oddział „Churagan”5 dowodzony przez sierż. Jana Ziomkowskiego ps. „Śmiały”. 
Oficer po wylegitymowaniu i przesłuchaniu został rozstrzelany, a Jana Borka przy-
jęto do grupy. „Jastrząb”, awansowany przez Ziomkowskiego do stopnia kaprala,  
uczestniczył m.in. w akcjach rekwizycyjnych w Suchej, spółdzielniach w Kętach, 
Rzykach i Targanicach oraz atakach na posterunki Służby Ochrony Koeli w Suchej 
i posterunek MO w Ślemieniu. Kpr. Borek zginął w październiku 1946 r. w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku postrzelony przez kolegę z oddziału. Został pochowany na 
stokach Leskowca, a prowadzone latem 2019 r. poszukiwania ujawniły jego mogiłę. 
Po ekshumacji szczątki partyzanta pochowano w rodzinnym grobowcu w Lubatowej 
k. Krosna.

W swoim opracowaniu Autorzy przybliżyli nie tylko postać Jana Borka, ale rów-
nież opisali szczegółowo dzieje oddziału „Churagan” Jana Ziomkowskiego, w szere-
gach którego walczył przez kilka miesięcy 1946 r. kpr. „Jastrząb”.

Publikacja zawiera bibliografię.

5 Nazwę oddziału sierż. Ziomkowskiego zapisywano niezgodnie z ortografią dla odróżnienia od noszącego ten 
sam kryptonim i działającego w rejonie Zawoi  i masywu Babiej Góry oddziału por. Stanisława Marka ps. 
„Orlicz” (por. K. Pięciak, Tadeusz Zajączkowski „Mokry” i oddział partyzancki „Błyskawica” - „Huragan”, 
Kraków 2020, s. 19).
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7.  Saferna K., Monografia wsi Przybradz, Wydawnictwo i Drukarnia Scal-Bis, 
2022, s. 480, fot., il. kolor., faksymile, mapy.
Oprawa miękka, 23,5 cm
Książka Krzysztofa Saferny, z wykształcenia inżyniera rolnictwa, który z zami-

łowania zajmuje się historią i genealogią, jest efektem wielu lat badań nad dziejami 
Przybradza, niewielkiej wsi leżącej w gminie Wieprz. Autor przeprowadził liczne 
kwerendy w archiwach państwowych i kościelnych, ale największą wartość poznaw-
czą mają wykorzystane w publikacji wywiady, których udzielili mu mieszkańcy jego 
rodzinnej miejscowości. Zgodnie z założeniem, że książka jest skierowana przede 
wszystkim do mieszkańców wsi, K. Saferna obszernie opisał życie codzienne przy-
bradzan na przestrzeni wieków, obyczaje, ubiór, gwarę, a także wierzenia i zabobony. 
Scharakteryzował również kulturę rolną mieszkańców, instytucje wiejskie i cechy 
lokalnego budownictwa.

Co mnie skłoniło do napisania tej monografii? Na pewno było w tym wiele mojej 
własnej ciekawości świata. A może lepiej byłoby to nazwać: ciekawości świata minio-
nego. Trafiałem niejednokrotnie na osoby, które z fascynacją i łezką w oku wspominały 
niełatwe lata swojej młodości, często kwitując słowami: „kiedyś to było lepiej; ludzie 
byli jacyś inni”. Chciałem więc poznawać te czasy, kiedy „ponoć” było lepiej. Oglą-
dałem pokazywane mi przez nich stare zdjęcia przedstawiające ludzi w tak odmien-
nych od naszych strojach oraz budynki, których dziś już nie ma. W czarno-białych, 
powiedziałby ktoś smutnych i nijakich fotografiach, odkrywałem kolor życia tamtych  
czasów.

(Ze Wstępu Autora)
Publikacja zawiera bibliografię.

8.  Władysław Wichman, Moje życie. Pamiętnik zatorzanina, wprowadzenie, 
oprac. nauk., red. K. Meus, T. Wichman, Wydawnictwo Księgarnia Akade-
micka, Kraków-Zator 2022, s. 473[1], fot., faksymile.
Oprawa miękka, 21 cm
Edycja pamiętników Władysława Wichmana seniora (1885-1961), 

zatorzanina, nauczyciela i działacza społecznego, który w czternastu zeszytach 
zawarł swoje wspomnienia obejmujące czas od końca XIX w. poprzez lata działań 
wojennych 1914-1920, epokę II Rzeczypospolitej po okres hitlerowskiej okupacji. 
Pamiętniki, wydane nakładem gminy Zator, pozostawały dotąd w rodzinnym archi-
wum Wichmanów i wiedziało o nich zaledwie wąskie grono historyków. Publikacja 
jest drugim tomem serii wydawniczej Książnica Zatorska, którą otworzył, wydany 
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w listopadzie 2021 r., dziennik autorstwa Władysława Wichmana, poświęcony dzia-
łalności Związku Strzeleckiego na Zatorszczyźnie w latach 1913-19146.

Władysław Wichman [--] był bystrym obserwatorem zdarzeń, w których uczest-
niczył lub których był świadkiem, a także ludzi, z którymi się stykał na gruncie rodzin-
nym lub zawodowym. Umiał też trafnie dostrzec i zdefiniować zjawiska oraz procesy 
społeczne i kulturowe, dokonujące się na przestrzeni opisywanych lat. Wrodzony zmysł 
obserwacji, inteligencja i dobre wykształcenie mimo braku akademickich studiów, sa-
modzielność formułowanych opinii i ocen autora podnoszą wartość tego tekstu. Dotyczy 
to także nielicznych fragmentów, mających charakter szerszej refleksji i odnoszących 
się do nieco odleglejszej przeszłości przypadającej na czas jego dzieciństwa, jak np. 
plastyczny opis życia w Zatorze w ostatniej dekadzie XIX w.

Na podkreślenie zasługuje w pełni profesjonalna i ze wszech miar staranna edy-
cja tekstu wspomnień, zgodna z wszystkimi normami obowiązującymi w przypadku 
tego rodzaju źródła historycznego. Składa się na nią bogata dokumentacja źródłowa, 
stanowiąca czasem rodzaj dopełnienia, a zawsze weryfikacji publikowanego tekstu. 
Wydawcy zachowali jednocześnie jego zgodny z oryginałem chronologiczno-rzeczowy 
układ, odpowiadający 14 zeszytom zapisanym przez Autora. Tom wzbogaca obszerny 
zestaw wykorzystanej literatury i fotografie rodzinne przekazane przez Wnuka autora.

(Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osób i nazw geograficznych.

6 Władysław Wichman. Związek Strzelecki na zatorszczyźnie (1913-1914), wprowadzenie,  oprac.  nauk.,  red. 
K. Meus, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków–Zator 2021.
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Nota o Autorach

Zbigniew Babik
Doktor habilitowany, andrychowianin (ur. 1972 w Wadowicach), czasowo 

zamieszkały w Krakowie, językoznawca slawista i słowacysta. Absolwent, potem 
wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 
maja 2019 r. na stanowisku profesora uczelni. Zainteresowania naukowe obejmują 
historyczne językoznawstwo słowiańskie (język prasłowiański i jego (pre)historia, 
etymologia wyrazowa i onomastyczna, wewnętrzna historia języków słowiańskich, 
zwłaszcza polskiego i słowackiego). W ostatnich latach publikacje ogniskują się głów-
nie wokół problemów toponimii ziem polskich.

Adam Gliksman
Ur. 1977, historyk, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskie-

go oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracownik zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” (2000-2021); redaktor naczelny „Serwisu In-
formacyjnego Solidarność Małopolska” (od 2002). Członek (2010-2021), sekretarz 
(2016-2021), zastępca przewodniczącego zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” (2018-2021). Reprezentant NSZZ „Solidarność” w Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy (2016-2021). Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
(2018-2021). Członek Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” 
(od 2016). Kierownik Działu Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
(od 2021). Autor publikacji poświęconych historii „Solidarności”, m.in. Solidarność 
Małopolska. Kalendarium 1980-2005 (2005), Nie oddamy Sierpnia. Akcja pod Ratu-
szem (2010), dwutomowego Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności (2012, 2017) 
oraz albumów Zapis zdarzeń i Zapis zdarzeń 2.0 (2015, 2018). Inicjator utworzenia 
Małopolskiego Szlaku Solidarności.

Michał Jarnot
Historyk, archiwista, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach, pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej (wcześniej Oddział w Oświęcimiu), autor artykułów do „Szkiców 
Archiwalno-Historycznych” (wydawanych przez Archiwum Państwowe w Katowi-
cach) oraz prasy regionalnej, zainteresowania badawcze: historia regionalna, mły-
narstwo, sądownictwo Galicji, historia Polonii amerykańskiej.
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Andrzej Kotowiecki
Wadowiczanin (ur. 1954 r.), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie, z wykształcenia prawnik, z zawodu prokurator, z zamiłowania historyk, geolog, 
religioznawca, kolekcjoner i podróżnik. Autor kilku książek oraz licznych artykułów 
z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego, a także archeologii, 
historii, numizmatyki, filatelistyki, meteorytyki i fantastyki. Publikował w „Meteori-
tics & Planetary Science” (USA), „Ius et Administratio” (Uniwersytet Rzeszowski), 
„Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” (Polskie Towarzystwo Meteorytowe), 
„Kwartalnik Meteoryt”, „Biuletyn Polarny”, „Prokuratura i Prawo”, „Nadskawie”, 
„Filatelista”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Eko Świat”, „Nieznany Świat”, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, „Fundacja Nautilius”. Stały współpracownik porta-
lu dziennikarskiego pressmania.pl, Fundacji Nautilius oraz miesięcznika „Nieznany 
Świat”. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Uczestnik Mię-
dzynarodowych Konferencji Polarnych.

Karolina Krzeszowska
Od 14 lat pracuje w Muzeum Miejskim w Wadowicach. W swojej pracy zawo-

dowej zajmuje się przede wszystkim tworzeniem warsztatów i lekcji muzealnych dla 
dzieci oraz ich przeprowadzaniem. Prywatnie jest dumną mamą dwójki radosnych 
dzieciaków, które każdego dnia uczą ją nowego i bardziej twórczego spojrzenia na 
otaczający świat.

Paulina Medoń-Jagieła
Absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji wiedza o sztuce na Akademii Igna-

tianum w Krakowie, stażystka w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krako-
wie, pracownik Wydziału Promocji Gminy Wadowice.

Remigiusz Molenda
Ur. w 1959 r. w Strzegomiu. Od czasu studiów mieszka w Krakowie. Z wykształce-

nia geolog, pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor i współautor 
artykułów prasowych (m.in. 3 w 2010), opracowań archiwalnych (m.in. 1996, 1997, 
1998, 1999), wydawnictw albumowych (2009, 2015, 2 w 2020, 2021) dotyczących 
agatów, krasu, regionu krakowskiego, minerałów i skamieniałości. Autor wielu wystaw 
krajowych i zagranicznych. Organizator i współorganizator około 200 Giełd Minera-
łów i Skamieniałości (Kraków, Rzeszów, Częstochowa, Warszawa, Zabrze, Nowy Sącz). 
Zainteresowania: grzyby, ryby, minerały, skamieniałości, agaty i in. Kolekcjoner: m.in. 
zbiór ok. 4000 agatów (głównie z Maroka). Żona Anna, dwoje dzieci, dwie wnuczki.
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Andrzej Nowakowski
Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor habilitowany nauk o kulturze fi-

zycznej. W latach 2002-2018 był profesorem uczelni w ówczesnej Katedrze Nauk 
Humanistycznych Wydziału WF Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie w Kate-
drzeł WF w ramach Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie. Jest autorem 
i współautorem ok. 300 publikacji z zakresu kultury fizycznej, historii i prawa. Wy-
promował 3 doktorów i 6 razy pełnił funkcje recenzenta w przewodach doktorskich, 
raz recenzując rozprawę habilitacyjną.

Od 1996 r. działa w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Za działal-
ność solidarnościową w 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, a w 2017 r. 
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. 
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał mu uprawnienia 
przysługujące byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. W 2020 r. uzyskał 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stryszów, a w 2021 r. burmistrz Wadowic ude-
korował go okolicznościowym medalem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Dorota Nosek
Historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 

2014-2019 przewodnik muzealny w Muzeum Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach.

Mirosław Płonka
Asystent w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-

kowie, historyk sztuki (absolwent Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego) i teatrolog (Katedra Performatyki Przedstawień 
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), doktorant na kierunku hi-
storia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego; sekretarz 
redakcji „Rocznika Krakowskiego”, autor pracy magisterskiej pt. Finis theatri sacri? 
Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na para-
teatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego”, za którą otrzymał 
nagrodę specjalną Fundacji Wspierania Kultury IRSA; autor monografii poświęconej 
dziejom parafii Stryszów.

Przemysław Płonka
Doktor habilitowany, ur. 1965 r. w Wadowicach, wychował się w Andrychowie 

i Roczynach. Jako syn humanistki, Krystyny Korbut-Płonki, i urodzonego w Roczy-
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nach biologa, Alfreda Płonki, podzielił również swoje zainteresowania naukowe na 
nauki humanistyczne i biologiczne. Pracuje w Zakładzie Biofizyki i Biologii Nowo-
tworów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Jest autorem i współautorem 
prawie 100 publikacji cytowanych ponad 2000 razy. Indeks Hirscha cytowań jego 
prac wynosi obecnie 22. Jako biolog zajmuje się biologią komórek upigmentowanych 
i własnościami melaniny oraz biologiczną rolą tlenku azotu. Zainteresowania te łączy 
z patriotyzmem lokalnym, od lat popularyzuje kulturę, kulinaria, język i historię 
okolic Andrychowa i Wadowic, m.in. w „Nowinach Andrychowskich” opublikował 
cykl felietonów kulinarnych Kwaki, mięty, kurdybanki, czyli dania spod Złotej Górki”, 
był czynnym wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie, gdzie je-
den z wykładów poświęcił m.in. etymologii nazwy „Jawornica”. Jest autorem tomiku 
wierszy Milczenie wydanego w Bielsku-Białej w 2001 r. W dziedzinie nauk huma-
nistycznych pasjonuje się językoznawstwem i teorią informacji, próbując odnaleźć 
cechy języka naturalnego w zapisie informacji genetycznej w komórce.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teo-

logicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał 
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, od 1998 r. konsultor, a obecnie relator 
watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Autor wielu artykułów z ducho-
wości i hagiografii. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca in 
difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Introduc-
tion to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek, 
Burgos 1999; Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004; Duchowość 
maryjna, Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świę-
tości, Kraków 2013; Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni Rodziny Karmelitańskiej, 
Przemyśl–Wadowice 2018. Mieszka w Rzymie.

Włodzimierz Próchnicki
Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, teoretyk i historyk lite-

ratury okresu romantyzmu i XX w. Ostatnio opublikował teksty o poezji Cypriana 
Kamila Norwida, Emila Zegadłowicza, o prozie Stanisława Vincenza, dramatur-
gii Jerzego S. Sity, narracji w Historii literatury polskiej Czesława Miłosza; współ-
redagował korespondencję Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Hélène Kahn- 
Casellą.
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Joanna Pytlowska-Bajak
Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miej-

skiego w Wadowicach, współorganizator wystawy Wadowice – miasto, w którym 
wszystko się zaczęło. Koordynator projektów: Badania nad współczesną duchowością 
gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej, Oblicza kobiet oraz Retro-
Kultura.

Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty 

i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej. W 2018 r. odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Szurek
Kapłan archidiecezji łódzkiej (święcenia prezbiteratu w 2019 r.). Student historii 

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła, kultura intelektualna 
i religijna w średniowieczu, historia liturgii.

Marcin Witkowski
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Histo-

rii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje 
rozprawę doktorską poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w latach 
1945-1956. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocz-
nika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.

Michał Żmuda
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pra-

cownik Informacji Turystycznej w Wadowicach. Współautor publikacji promocyj-
no-informacyjnych.


