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W S T Ę P

Szanowni Państwo

„Wadoviana”, które trzymacie Państwo w swoich rękach, są numerem przełomo-
wym. W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w czasopiśmie 
i mody�kacji jego charakteru. Naszym celem było dostosowanie do wymagań, jakie 
musi spełnić, aby znaleźć się na liście punktowanych czasopism naukowych. Nasze 
działania przyniosły efekt, gdyż w tegorocznej, grudniowej ocenie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego rocznik „Wadoviana” uzyskał status pisma naukowego, tra�a-
jąc do ministerialnego wykazu. Ten niewątpliwy sukces to rezultat wieloletniej pracy 
wielu osób. Dlatego wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia kolejnych numerów 
„Wadovian”, począwszy od pierwszego, bardzo skromnego, gorąco dziękuję. Szczególnie 
chciałbym podziękować członkom Rady Naukowej i recenzentom, którzy pomogli nam 
w tej zmianie, angażując swój dorobek naukowy. Przede wszystkim jednak podzięko-
wania należą się wszystkim autorom, gdyż bez wysokiej wartości merytorycznej ich 
rozpraw nie moglibyśmy osiągnąć obecnego poziomu.

Te zmiany nie byłyby też możliwe, gdyby nie duże zaangażowanie Marcina Wit-
kowskiego, który wziął na siebie obowiązki sekretarza redakcji.

Wszystkim bardzo gorąco dziękuję, a Państwa – naszych Czytelników – zapraszam 
do lektury tego numeru, który ukazał się również w wersji internetowej na stronie 
rocznika – www.wadoviana.eu.

Piotr Wyrobiec
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Sławomir Dryja, Tomasz Graff

Matys Pieniążek. 
Wadowiczanin,  
piwowar krakowski z XVI wieku

Matys Pieniążek został przyjęty do prawa miejskiego w roku 15321. Z wpisu do-
wiadujemy się, że do Krakowa przybył z Wadowic i wykonywał zawód słodownika 
(braseator). Z tytułu opłaty wpisowej uiścił zwyczajową taksę w wysokości 1 grzywny2. 
Możemy jedynie przypuszczać, że urodził się około przełomu XV i XVI w.Rodzinne 
miasto Matysa w okresie jego dzieciństwa i lat młodzieńczych przeżywało burzliwe 
dzieje. 

W 1505 r. pochowana została w miejscowej farze księżniczka Agnieszka, która 
uważała się za właścicielkę miasteczka, zajęła miasto siłą, jednak wyrok królewski 
był dla niej niekorzystny i w praktyce miasteczko dzierżył przez pewien czas ród 
Myszkowskich3. W 1513 r. Wawrzyniec Myszkowski zamordował ostatniego z linii 
książąt zatorskich – Jana V, sami zaś Myszkowscy już w 1540 r. przekazali Wadowice 
Koronie4. Ostatecznie obszar księstw zatorskiego i oświęcimskiego został włączony 
do Polski w latach 1563-15645.  Możemy szacować, że w tym okresie osada liczyła 
około 500 mieszkańców. Wadowice posiadały wówczas częściowo murowany kościół 

1  Przyjmuje się, że imię Matys pochodzi od zdrobnienia imion Maciej i Mateusz, których w wieku XVI często 
nie rozróżniano, mieszając je ze sobą. W kolejnym dokumentach spotykamy kolejne zapisy nazwiska Maty-
sa Pieniążka (pisownia oryginalna): Mathias Pienonzeck, Mathias Pÿenÿaszek, Mathias Pÿenunszek, Mathias 
Pÿenąnszek, Vadowsky. W polskojęzycznych dokumentach z tego czasu imię Matys występuje powszechnie, 
dlatego zdecydowaliśmy o przyjęciu historycznie udokumentowanej formy Matys.

2  Fontes Cracovienses 1: Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572. Libri iuris civilis Cracoviensis 
1507-1572, wyd. A.  Kiełbicka  i  Z .  Wojas , Kraków 1993, nr 1568, s. 80.

3  Biblioteka Jagiellońska, rkps 5375, s. 196; T. Gra�, O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina 
Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej, „Przegląd historyczno-kulturalny Wadoviana”, nr 14, 
2011, s. 198-201; J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. 
Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 50; K. Jasiński, 
Rodowód Piastów Śląskich, III, Kraków 2007, s. 664-665; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec 
Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002, s. 241-251.

4 Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. IV, cz. 1, ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1910, nr 6754, s. 392;  
K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie, s. 293-321.

5 Volumina legum, t. 3, wyd. J. Ohryzko, St. Petersburg 1859, kol. 288.
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para�alny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, choć należy pamiętać, że formalnie 
podległość kościelna pobliskim Woźnikom została zniesiona dopiero w 1780 r. przez 
biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka6. W drugiej połowie XV w. Jan Długosz tak 
charakteryzował miejscowość, błędnie nazywając ją wsią: Wieś posiada kościół pa-
ra�alny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a jej dziedzicem jest książę zatorski. 
Kolatorem i patronem jest zaś opat i konwent mogilski. Znajdują się tam łany kmiece, 
z których uiszczana jest w pieniądzu dziesięcina dla biskupa krakowskiego, a także 
meszne płacone plebanowi w wysokości 2 groszy od łanu. Nie ma tam folwarku, 
a kościół i pleban mają tam do użytku i wedle potrzeby jeden łan i łąkę7.

 Natomiast według Liber retaxationum z 1529 r. wadowicki pleban otrzymywał 
16 grzywien i 7 groszy dochodu. Oprócz dziesięciny mógł liczyć ponadto na daninę 
w naturze, tzw. „taczmo” i „osep”, jak również na inne korzyści8. Nie wiemy, czy ist-
niały wówczas w Wadowicach bractwa religijne. Znane z późniejszych źródeł bractwo 
różańcowe powstało  dopiero w XVII w.9 Funkcjonowała natomiast szkoła para�alna; 
w 1513 r. poświadczony został jej kierownik – minister ecclesiae. Być może pierwsze 
szlify edukacyjne Matys Pieniążek zdobywał zatem w rodzinnym mieście10. Istniał też 
zapewne wadowicki szpital (przytułek) dla ubogich, stosunkowo często poświadcza-
ny w następnych dziesięcioleciach, uposażony później przez kowala Jana Służbiczkę, 
wraz z fundacją drewnianej kaplicy Podwyższenia Krzyża oraz uposażeniem altarii 
św. Anny i Mikołaja w para�alnym kościele11. 

6 Archiwum Para�i O�arowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, Dekret biskupa krakowskiego Kajetana 
Sołtyka z 1780 r. wydzielający para�ę Woźniki od Wadowic.

7 Tłum. T. Gra� w oparciu o wydany tekst oryginału w: Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis Liber 
bene�ciorum dioecesis Cracoviensis II, [w: Opera Omnia, t. 8, wyd. A. Przezdziecki,  Cracoviae 1864, s. 264: 
Villa habens in se ecclesiam parochialem, Omnium Sanctorum honori dicatam, cuius haeres princeps Zahoriensis, 
collator autem et patronus est abbas et conventus Mogilnensis. In qua sunt lanei cmethonales, de quibus solvitur 
decima fertonalis episcopo Cracoviensi, item meschne solvitur plebano per duos grossos de laneo; praedium non 
est ibi; item ecclesia et plebanus habet ibi unum laneum et pratum, pro suo usu et necessitate. Por. także inne 
tłumaczenie: A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, Kraków 1985, s. 33.

8 Liber retaxationum. Księga dochodów bene�cjów diecezji krakowskiej z r. 1529, wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, 
Wrocław 1968, s. 256.

9 Archiwum Para�i ONMP w Wadowicach, Liber Rosarianus Ecclessiae Parochialis in Civitate Wadowice 1616-
1768, bez paginacji.

10 Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, „Regestrum Contributionis per unum fertonem a marca argenti 
ad clerum A. D. 1513”, k. 73-74; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Visitationis Capituli,  
t. 17, k. 164 i n.; E. Wiśniowski, Sieć szkół para�alnych w Wielkopolsce i w Małopolsce w początkach XVI wieku, 
Roczniki Humanistyczne, t. 15, 1967, s. 123 i n.; J. Ryś, Szkolnictwo para�alne w miastach Małopolski w XV 
wieku, Warszawa 1995, s. 119 i n.; por. J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 52; idem, Pogranicze 
śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s. 262.

11 BJ, rkps 5944, t. 2, k. 127; rkps 5945, t. 2, k. 37-38, 47-47 v; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta 
O�cialia Cracoviensia 79, s. 384-388, 520-521; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Visitationis 
Capituli, t. 17, k. 162-165; t. 20, k. 147 i n.; Archiwum Para�i ONMP w Wadowicach, Liber documentorum 
Ecclesiae parochialis Wadowicensis, k. 150 i n.; W. Heck, Archiwum miejskie w Wadowicach, w: Sprawozdanie 
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Miejscowy samorząd rekrutował się spośród zamożnych mieszczan i pospól-
stwa, ale urząd wybieranego na kilka tygodni burmistrza pełnili także przed-
stawiciele okolicznej szlachty przyjmujący prawo miejskie. Pierwszy raz rajcy 
wadowiccy pojawiają się w znanych nam źródłach już w 1470 r., natomiast pier-
wotnie księga miejska i najstarsze akta miejskie spisywane były jeszcze w języku 
czeskim12.

Duża część wadowiczan parała się rzemiosłem. Najstarszym poświadczonym 
cechem miejskim w Wadowicach był istniejący już w 2 połowie XV w. cech szew-
ców, natomiast na starodawność wadowickiego cechu tkaczy zwrócił uwagę już 
Feliks Kiryk13. Zdaniem Jerzego Rajmana w 2 połowie XVI w. istniały w Wadowi-
cach co najmniej 22 gałęzie rzemiosła, a miasteczko pod tym względem, co prawda, 
ustępowało Oświęcimiowi i Kętom, ale za to dorównywało Zatorowi i przewyższa-
ło Skawinę, Lanckoronę oraz Żywiec. Co istotne, badacz ten przyjął orientacyjną 
liczbę 5 browarników działających w Wadowicach. Słodownię wzmiankowano 
w 1553 r., 5 lat później należała do niejakiego Irzyka Tesznara14. Z kolei według 
ustaleń Zdzisława Nogi dotyczących de facto tego samego okresu w Wadowicach 
było 49 rzemieślników, 4 rodziny kupieckie, 6 komorników i zagrodników i 1 człowiek 
luźny. Szacuje się, że z uprawy roli utrzymywały się 102 osoby, aż 294 ludzi liczyły 
rodziny rzemieślnicze, a kupieckie - 24 osoby. Liczbę ludności plebejskiej oszacowano 
na 3315. Struktura ludności Wadowic kilkadziesiąt lat wcześniej mogła wyglądać 
podobnie, choć nie mamy w tej materii pewności. Bezsprzecznie swoiste miejsce 
wśród zajęć miejscowej ludności zajmowała natomiast gospodarka rybna i drzew-
na. Miasteczko poza lokalną nie odgrywało wielkiej roli handlowej. Nie odnoto-
wywano kupców wadowickich w XVI w. w okolicznych komorach celnych i tylko 
w 1519 r. na komorze celnej krakowskiej zarejestrowano jednego kupca z Wado-
wic handlującego saletrą16. Od średniowiecza był tutaj targ, a w czasach młodości 
Pieniążka, tj. w 1521 r. król Zygmunt Stary ustanowił dwa jarmarki – 23 kwietnia 
i 13 września oraz cotygodniowy targ w czwartki. Kolejni władcy rozszerzali ten 
przywilej.

W 1570 r. zapisano, że w okolicy Wadowic gościńca nie masz wielkiego, 

Dyrekcyi CK Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1889, Wadowice 1889, s. 21.
12 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, op. cit., s. 40.
13 F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski XIII–XVI wieku. Powiaty południowe, Kraków 1985, s. 161.
14 J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 47-48.
15 Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII - XVIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia 

z dziejów miasta, s. 83.
16 J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 49.
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rzadko gość jedzie17. Z 1564 r. pochodzi natomiast pierwsza lustracja królew-
ska miasteczka, która informuje nas, że osada obejmowała obszar 6 łanów. 
Wadowiczanie przedłożyli lustratorom przywilej księcia oświęcimskiego i za-
torskiego Janusza, potwierdzony następnie przez króla Zygmunta Starego. We-
dług wspomnianej lustracji w Wadowicach targowego nie masz, bo targów nie 
bywa, a na jarmarki mają wolność. Wadowiczanie składali roczny czynsz w 3 
ratach. Opłacali także ogrody miejskie. Lustratorzy wymieniając także elementy 
czynszu płaconego w naturze, zauważyli także, że obok pszenicy, żyta i owsa 
składane są także: jajca, syry, szołdry (czyli szynki wędzone). Wspomniano 
także cło ziemskie i obecność komory celnej w Suchej. Śladem dawnego nie-
mieckiego osadnictwa, obok pamięci o drugiej nazwie miasta – Frauenstadt 
– była w XVI w. tzw. pusta rola zwana Niemiecki Kąt. Lustratorzy odnotowali 
także obecność wołoskich pasterzy, którzy uiszczali dań baranią. Dowiadujemy 
się także, że pewien mieszczanin zbudował przy swej roli piłę, z której opłacał 
podatek. Ponadto miasto posiadało 3 garnce gorzałczane. Od każdego z nich 
uiszczano osobną opłatę. W innym miejscu autorzy Lustracji zapisali, iż go-
rzałka niedawno w Polszcze nastała, przeto o niej inaksza kognicyja być ma, bo 
wszędy we wszystkich mieściech od niej do skarbu JKM czynsz idzie18. Wiązało 
się to z szybkim rozwojem gorzelnictwa i spożycia wódki, jaki obserwujemy w 2 
połowie XVI w. Wkrótce gorzelnictwo osiągnęło znaczące rozmiary, podobnie 
jak podatki czerpane z tej działalności. Ponieważ w tym okresie gorzałkę palono 
ze słodu, znaczącą rolę w rozwoju tej gałęzi przemysłu odegrały słodownie, przy 
których zaczęły rozwijać się gorzelnie, zaspakajające rosnące zapotrzebowanie 
na wódkę19. Wydaje się więc prawdopodobne, że i z tym rzemiosłem zetknął 
się Pieniążek w swym rodzinnym mieście.

Ze wspomnianej Lustracji dowiadujemy się również, że jeśli ktoś z miesz-
czan kupił drewno z lasu na spust drzewa, albo na bicie gontów jak również na 
inne potrzeby, także ponosił stosowne opłaty. Mieszczaństwo skarżyło się także 
na liczne szkody i zabory czynione przez szlachtę w okolicznych lasach. Wój-

17 Ibidem.
18 Lustracja dóbr królewskich województwa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki, cz.1, Warszawa 1962, s. 8.
19 Początkowo wódkę, traktowaną jako lekarstwo, palono w niewielkich ilościach przy ówczesnych aptekach, 

jedynie w celach leczniczych. Znalazło to odbicie m.in. w dziele Stefana Falimirza, O ziołach i mocy ich, wydanym 
w Krakowie już w roku 1534. Jeden z rozdziałów,  „O paleniu wódek z ziół”, poświadcza dogłębną znajomość 
procesu „wypalania”, jak i leczniczego zastosowania tego produktu. Rozpowszechnienie gorzałki przypisuje się 
na ogół nadmorskim ośrodkom holenderskim, por.: P. Foquet, M. de Borde, Podwójny agent, Łódź 1990, s. 129 
i nast. W Królestwie Polskim o masowym rozprzestrzenieniu się produkcji wódki i jej konsumpcji możemy 
mówić dopiero w odniesieniu do XVII w., A. Klonder, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI – XVII 
wieku (produkcja – import – konsumpcja), Wrocław 1989, s. 39-41.
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tostwo dzierżył ród Komorowskich posiadający w Gorzeniu młyn nad rzeczką 
Dobronką20. 

Najbardziej, w kontekście tematyki naszego artykułu, interesuje nas jednak 
skarga, jaką wadowiczanie wnieśli przy okazji tej lustracji, uważając, że nie jest 
przestrzegany przywilej dla miasta wydany przez księcia oświęcimskiego Kazimie-
rza w 1430 r., nadający mu prawo chełmińskie i przyznający ulgi, m.in. dotyczące 
zakazu szynkowania i warzenia piwa innego niż wadowickie w promieniu jednej 
mili od miasta, a potwierdzony następnie przez króla: Albowiem sąsiedzi przyle-
gli piwa warzą i w szynk dawają, rzemieślniki chowają pod samym miasteczkiem. 
I ukazali prawa swe przed rewizory, w których ta condicio stoi: et ut dictum oppidum 
magis ac magis pro�ciat, volumus, quod infra 1 milliare nulla taberna braxetur nec 
panni vendantur, fabri, sutores et sartores nihil novi in suis operibus infra dictum 
milliare faciant21. 

Spór o warzenie i szynkowanie piwa pomiędzy wadowiczanami a miejsco-
wą szlachtą miał już zresztą swoje dzieje. Według Jerzego Rajmana w 1533 r. 
sąd ziemski zatorski nie zdołał rozwiązać tego kon�iktu, a każdy szlachcic miał 
przysiąc na dawnoszcz a starodawne używanie piwa warzenia i szynkowania jako 
dekret królewski w tej sprawie opiewa. Podobny spór zaistniał także między wa-
dowiczanami a klasztorem Norbertanek w Zwierzyńcu, który warzył i szynkował 
piwo w pobliskim Mucharzu22. W każdym razie w Wadowicach i okolicy warzono 
piwo już u schyłku średniowiecza, a zatem młody Matys w rodzinnym mieście 
mógł pobierać naukę tego rzemiosła.

Prawo mili, którym cieszyli się i mieszkańcy Wadowic, należało do kanonu 
głównych praw regulujących funkcjonowanie średniowiecznego miasta23. Nor-
mowało ono zasady produkcji, obrotu i sprzedaży piwa, a niekiedy również i pro-

20 Lustracja, op. cit., s. 220-222. O młynarzu wadowickim słyszymy już jednak w 1436 r.: Zbiór dokumentów katedry 
i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. 2, Lublin 1973, nr 346, s. 230-231.

21 Lustracja, op. cit., s. 222; Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, cz. II, Wrocław 1963, nr 429, s. 135-137; 
W. Heck, Archiwa miejskie Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, Kraków 1891, nr 26, s. 78-80; idem, Archiwum 
miejskie w Wadowicach..., s. 5 i dod. nr 1, s. 25-27; A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, op. cit., 
s. 24-29; idem, Funkcjonowanie instytucji prawa chełmińskiego w Wadowicach 1430-1784, w: Miscellanea Iuridico-
Historica Gedanensia. Księga pamiątkowa dla uczczenia 35-lecia pracy naukowej prof. Edwina Rozenkranza, pod 
red. R. Skeczkowskiego, Koszalin 1987, s. 175-211; idem, Ustrój Wadowic w dawnej Polsce, w: Królewskie Wolne 
Miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, pod red. A. Nowakowskiego, Warszawa 1994, s. 20-45. Słowo 
taberna w tym fragmencie oznacza browar, nie zaś karczmę, co istotnie zmienia kontekst zdania. Zakaz dotyczy 
zatem stawiania browaru w odległości 1 mili od browaru wadowickiego.

22 J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 47; A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, op. cit., 
s. 28-29.

23 M. Nodl, Socialni aspekty středověkého městského pivovarnictví, „Documenta Pragensia”, t. 25, 2007, s. 53-67.
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duktów piwowarskich (słodu). Nadawane przez władców konkretnym miastom, 
zabezpieczało istotne interesy mieszkańców zainteresowanych intratną produkcją 
piwowarską24. Opierając się na posiadanym prawie mili poszczególne miasta two-
rzyły własne rozwiązania prawne i zwyczaje, częstokroć charakterystyczne jedynie 
dla danego ośrodka bądź regionu. Bezpośrednie efekty działania prawa milowego 
czytelne są jeszcze w połowie XIX w. w niektórych miastach czeskich, kiedy to 
„od zawsze” przysługujące limity rocznej produkcji, przypadające na poszczególne 
domy objęte „prawem warzecznym”, zamieniano na udziały w miejskich browarach 
akcyjnych. Sporo takich browarów przetrwało do roku 1948, niektóre odnowiono 
po roku 1989. Mieszczanie Lwówka Śląskiego prawo milowe otrzymali z rąk księ-
cia Henryka Brodatego już w roku 1208. Przywilej skierowany był wprost prze-
ciw miejscowemu rycerstwu, mowa w nim nie tylko o warzeniu piwa, ale również 
o pieczeniu chleba a także innych rzemiosłach25. Nie wszystkie domy w mieście 
posiadały prawo warzeczne. Dopuszczalne było odpłatne wynajmowanie swoich 
uprawnień innemu mieszczaninowi, aczkolwiek w roku 1610 rada miejska zaka-
zała tego typu praktyk, dopuszczając jedynie całkowitą sprzedaż (równoznaczną 
ze zrzeknięciem się praw) za 80 talarów26. Gliwice prawo milowe posiadały już 
w XIII w. W roku 1476 król Maciej Korwin odnowił gliwiczanom ten przywilej. 
Prawo warzenia przyznane zostało 131 posiadaczom domów w Gliwicach, wraz 
z zastrzeżeniem nakazu wyszynku piwa wyłącznie gliwickiego, zarówno w mieście, 
jak i w okolicznych wsiach27. Podobnie jak w Lwówku Śląskim, nie wszystkie domy 
w mieście cieszyły się prawem warzecznym. W roku 1534 na 187 domów w obrębie 
murów miejskich prawo to posiadało 156 z nich28. Czeski Nymburk prawo warzecz-
ne otrzymał w roku 1327 z rąk Jana Luksemburskiego. W promieniu jednej mili 
od granic miasta nie wolno było warzyć piwa, produkować słodu, jak i wykonywać 
niektórych rzemiosł. Dozwolona była sprzedaż jedynie nymburskiego piwa. Mila 
staroczeska liczyła około 11 ¼ kilometra29. W rzeczywistości nie wszystkie wsie 
znajdujące się w tej odległości podlegały temu prawu. Wyłączono te należące do 

24 Niekiedy do prawa milowego włączano też inne rzemiosła jak np. w Nymburku; por. M. Plavec, Historie 
Nymburského piva I. Od založeni mesta do vzniku Instititu společnosti várečni roku 1741, Nymburk 2002, s. 5.

25 E. Braniewski, Piwowarstwo Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2009, s. 5.
26 Ibidem, s. 11.
27 B. Nietsche, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gliwice 1886, s. 739–741; S. Różyński, Zarys dziejów piwowarstwa 

gliwickiego, seria monogra�czna nr 13 Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s. 32. 
28 J. Kwak, Miasta księstwa opolsko-raciborskiego XVI – XVIII w., Opole 1977, s. 111.
29 Inne źródła nie są co do tej wartości zgodne, podając np. 7,6 km, co miało odpowiadać dwóm godzinom jazdy, 

por.: J. Renner, Rakovnické pivovarnictví. Od nejstarších dob až do konce XVIII. století, Rakovnik 2012 (wydanie 
na podstawie starszego rękopisu), s. 16.
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tzw. państwa podebradskiego i klasztoru z Břevnova. Dokonano również podziału 
kompetencji w stre�e przecinających się wpływów z sąsiednim miastem Česky 
Brod, które cieszyło się podobnym przywilejem30. Jan z Pernštejnu, wydając w roku 
1589 przywilej sprzedaży piwa w okolicznych miejscowościach, wskazał je po pro-
stu z nazwy31. Podobnie sformułowany został inny przywilej Jana Luksemburskie-
go, wystawiony dla Rakovnika w dniu 15 września 1319 r. Dość szybko stał się 
on przyczyną sporów z okoliczną szlachtą32. Przywilej dla mieszczan cieszyńskich 
z 1416 r. dotyczył wyłącznego prawa zakładania gospód w obrębie jednej mili. 
F. Popiołek słusznie domyślał się, iż było ono połączone z warzeniem piwa i jego 
dostarczaniem do wspomnianych przybytków, choć nie zostało to w przywileju 
wymienione. Wspomniany dokument dotyczył tylko piw warzonych z jęczmienia, 
produkcja piw pszenicznych zarezerwowana była dla browaru książęcego. Przed  
rokiem 1468 mieszczanie wydzierżawili od księcia prawo produkcji tego typu piw. 
Tym samym zyskali wyłączne prawo szynkowania we wsiach należących do księcia. 
Granice te ciągnęły się do terytoriów propinacyjnych miast sąsiednich, przekraczały 
więc znacząco jedną milę, a nawet granice księstwa (obejmowały m.in. Jabłonków). 
Wszystkich wsi zobligowanych do przyjmowania piwa cieszyńskiego było 43. Co  
więcej, mieszczanie mogli zbierać z karczm obce piwo tam szynkowane33. Jak więc 
widać z tego krótkiego zestawienia, problemy mieszczan wadowickich z okoliczną 
szlachtą były typowe dla miast objętych prawem milowym.

Matys nie był pierwszym wadowiczaninem w  Krakowie, który występuje 
w źródłach jako Pieniążek. Kilkadziesiąt lat przed nim został przyjęty do prawa 
miejskiego w Krakowie (1480 r.) niejaki Michał Pieniążek, rzeźnik34. Oczywiście, 
trudno tutaj mówić o udowodnionym pokrewieństwie. W wypisach Waleriana 
Hecka, który odnotował najstarsze wadowickie nazwiska, nie widzimy Pieniąż-
ków35, choć, jak wynika z ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie, takowi 
w Wadowicach jednak w tym okresie występowali. W przeciągu XV i XVI w. obok 
dwóch Pieniążków przyjęto do prawa miejskiego Krakowa jeszcze 10 innych wado-
wiczan, m.in. 2 bednarzy, łaziebnika, kusznika, brukarza, garncarza i łagiewnika36. 

30 M. Plavec, Historie Nymburského piva, op. cit., s. 5-6.
31 F. Vrána, Pivovary v Novém Městě na Moravě, Brno 2010, s. 6.
32 J. Renner, Rakovnické pivovarnictví, op. cit., s. 15-16, 123-136.
33 F. Popiołek, Dzieje Cieszyna, Cieszyn 1916, s. 101–103.
34 Księgi przyjęć do prawa miejskiego w  Krakowie 1392-1506. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392-1506, wyd.  

K.  Kaczmarczyk, Kraków 1913, s. 287, nr 7884.
35 Rkps BJ 5945,  t. 2, k. 12, 30; por. J. Rajman,  Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 37, 42.
36 Księgi przyjęć 1392-1506, iuxta indicem; Księgi przyjęć 1507-1572, iuxta indicem; por. J. Rajman, Średniowieczne 
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12 osób w ciągu 2 wieków nie jest liczbą imponującą, ale jeśli dodamy do tego 
podobne liczby w odniesieniu do znanych nam ze źródeł duchownych i studentów 
pochodzących z Wadowic, można zaryzykować twierdzenie, że na przełomie śre-
dniowiecza i epoki nowożytnej „obywatele” liczących zaledwie kilkaset mieszkań-
ców Wadowic systematycznie zasilali szeregi ludności polskiej stolicy, szukając tam 
możliwości kariery i znalezienia lepszego, dostatniejszego życia. Trend ten nasilił 
się w kolejnych stuleciach37.

Wiek XVI, a szczególnie jego pierwsza połowa, to „złoty okres” w dziejach 
piwowarstwa krakowskiego. Na terenie miasta działało ponad sto browarów, przy 
większości których funkcjonowały niewielkie słodownie, produkujące słód na 
własne potrzeby38. Istniały również wyspecjalizowane słodownie, ukierunkowane 
na sprzedaż swych produktów piwowarom. Nierzadko były to zakłady o gaba-
rycie kamienic półkuryjnych, stojące w pierzejach ulic39. W tym okresie może-
my więc mówić o rozwiniętym przemyśle słodowniczo-piwowarskim, w którym 
(łącznie z towarzyszącymi mu handlem i usługami) znajdowało pracę kilkuset 
mieszkańców Krakowa40. Przemysł ten charakteryzował się daleko posuniętą 
wymiennością funkcji, w związku z czym jednoznaczne oddzielenie karczmarzy 
i piwowarów od słodowników nie jest możliwe. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy 
było umieszczenie przedstawicieli tych zawodów we wspólnym cechu, powoła-
nym do życia w roku 156441. Pod koniec XVI w. nasiliły się zjawiska zwiastujące 
zbliżający się kryzys tego przemysłu.

Wadowice, s. 39-40; T. Gra�, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego 
poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, t. 43, 2011, s. 289-290; idem, Kultura religijna i intelektualna prowincji 
małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic [w:] Kultura 
religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, pod. red. W. Szymborskiego i J. Kozioła Tarnów 2011, 
s. 217 (tu błędnie mowa o 11 osobach, bez uwzględnienia Jana Scholtiska z 1419 r. (Księgi przyjęć..., nr 3188,  
s. 89).

37 T. Gra�, Wadowiczanie w Krakowie, op. cit., s. 285-297; idem, Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu 
Krakowskiego z lat 1400- 1508, „Przegląd historyczno-kulturalny Wadoviana”, nr 11, 2008, s. 7-13.

38 S. Dryja, Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w  średniowieczu i na początku ery nowożytnej 
w Krakowie, „Archaeologia Historica Polona”, t. 18, 2009, s. 185-208; S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie 
przełomu wieku XVI i XVII, w: Biblioteka Krakowska, nr 155, Kraków 2010.

39 Wielkość kamienicy półkuryjnej w rzucie wynosi około 11 x 22 - 25 m. Murowane słodownie, stojące w pierzejach 
ulic, były w krajobrazie miasta elementem charakterystycznym. Ich powolny kres nastąpił w 2 poł. XVI w. 
Z czasem przekształciły się w typową zabudowę mieszkalną; S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie, op. 
cit., s. 38-45.

40 R. Unger, Beer in the Middle Ages and the Renaissance, Filadel�a 2003, s. 104.
41 Słodownicy, karczmarze i piwowarzy występują we wspólnym cechu, którego statut pochodzi z roku 1564. Statut 

słodowników z 1593 roku w istocie dotyczył wszystkich profesji związanych z produkcją i wyszynkiem piwa 
i przewidywał wykonywanie profesji słodowniczej, piwowarskiej i karczmarskiej przez tego samego rzemieślnika. 
Równocześnie wyróżniał grupę mistrzów produkujących wyłącznie słód; Prawa, przywileje i statuty miasta 
Krakowa (1507-1795), wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków 1885, s. 677, 695-696; J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, 
t. I: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 335-340.
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Tab. 1. Dynamika przyjęć do prawa miejskiego słodowników, piwowarów i karczmarzy w latach 1507-1600, 
liczona dla odcinków pięcioletnich (z wyjątkiem pierwszego okresu: 1507-1510)42.

Potwierdzeniem siły krakowskiego piwowarstwa była liczba osób przyjmowanych 
do prawa miejskiego, związanych z tym przemysłem. W latach 1507-1600 przyjęto 
417 słodowników, piwowarów i karczmarzy przybyłych z odległych ośrodków (po-
łożonych w Czechach, Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach i Śląsku), jak i z miej-
scowości położonych w najbliższym otoczeniu Krakowa (Skawina, Zator, Oświęcim, 
Proszowice, Słomniki, Wieliczka, Gdów)43. Dane te są istotnie zaniżone, gdyż wiele 
osób o nieokreślonym statusie zawodowym bądź reprezentujących inną profesję, po 
przybyciu do miasta podejmowało pracę w przemyśle piwowarskim (por. tab. 1)44.

Dalsza kariera osób przyjmowanych do prawa miejskiego zależała przede wszyst-
kim od wysokości kapitału, który pozostawał do ich dyspozycji. Najbogatszych stać 
było na zakup własnej nieruchomości w mieście, mniej majętni najmowali dom (lub 
jego część) wraz z warsztatem pracy, zaś osoby o najsłabszym potencjale ekono-
micznym podejmowały pracę najemną, licząc na rychłą odmianę losu. Znamy wiele 

42 Opracowano na podstawie: Księgi przyjęć 1507-1572; Fontes Cracovienses I1: Księgi przyjęć do prawa miejskiego 
w Krakowie 1573-1611. Libri iuris civilis Cracoviensis 1573-1611, wyd. A.  Kiełbicka  i   Z .  Wojas , Kraków 
1994.

43 Ibidem.
44 Tylko z lat 1577-1600 wiemy o 10 takich osobach; Księgi przyjęć 1507-1572; Księgi przyjęć 1573-1611.
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przykładów karier osób mniej zamożnych, które dzięki wytrwałej pracy zyskiwały 
znaczącą pozycję zawodową i gromadziły znaczny majątek. Nagła odmiana losu wią-
zała się z małżeństwem, szczególnie w sytuacji, gdy wybranką była majętna wdowa 
(ówczesne prawo pozwalało wdowom prowadzić działalność po zmarłym mężu, ale 
jedynie do momentu ponownego zamążpójścia)45. Wiele osób, podejmujących własną 
działalność, traciło swój skromny kapitał, stając się z czasem najemnymi pracowni-
kami. Zapewne nieraz wyjeżdżali też z miasta, wracając do rodzinnych miejscowości.

Zachowana baza źródłowa nie pozwala prześledzić w pełni krakowskiego okresu 
życia Pieniążka. Całkowicie umyka nam pierwsze dziesięć lat jego działalności, naj-
starsza zachowana wzmianka pochodzi bowiem z roku 1542. Wnioskujemy z niej, 
że Pieniążek prowadził browar w kamienicy Tomasza Morawskiego, położonej przy 
ulicy Szczepańskiej, pomiędzy znajdującą się przy murach miejskich narożną posesją 
Stanisława Maruszyńskiego a kamienicą Szczęsnego płatnerza. Możemy więc przy-
puszczać, że dysponował początkowym kapitałem, pozwalającym mu na wynajem 
dość dobrze położonej posesji piwowarskiej. Jak wynika z dalszych dokumentów, 
z nieruchomością tą związany był do końca życia46.

Ulica Szczepańska, wychodząca w kierunku zachodnim z północno-zachodniego 
narożnika Rynku, pod swoją dzisiejszą nazwą występuje już w zapiskach z wieku XIV 
(Sinte Stepanis Gasse, platea sancti Stephani). Nazwa polska pojawiła się w dokumen-
tach z wieku XVI47. Ulica Szczepańska przecięta jest jedną przecznicą (dzisiejsza ul. Ja-
giellońska), a w omawianej epoce przebiegała pomiędzy czterema blokami zabudowy 
(po dwa z każdej strony), do których należał blok z kościołem Św. Szczepana istniejący 
w miejscu dzisiejszego pl. Szczepańskiego do początku wieku XIX. Około połowy XVI w. 

45 S. Dryja, Kobieta w  krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w  świetle 
testamentów i dokumentów podatkowych, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t.4, 2012,  
s. 96-116.

46 Archiwum Narodowe Kraków (dalej: ANKr), Akta miasta Krakowa, sygn. 2504 - Mathias Pÿenÿaszek tabernator 
in domo oma Morawskÿ; ANKr, Akta miasta Krakowa, sygn. 17, s. 414; sygn. 2504, 2508, 2512, 2516, 2932, 
2933, 2934.

47 S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, w: Biblioteka Krakowska,  
nr 63-69, Kraków 1926, s. 89, 98-99; E. Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa, Kraków 1995, s. 163-164; K. Follprecht, 
Właściciele nieruchomości w Krakowie w 1655 roku, w: Biblioteka Krakowska, nr 142, Kraków 2001, s. 35-37, 109-
110; eadem, Rejestry gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, „Fontes Cracovienses”, nr 11, Kraków 2005, s. 59-61, 
68; K. Folprecht, Z. Noga, Kraków w 1598 r., w: Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku, t. 1, pod. 
red. Stanisława Trawkowskiego i Małgorzaty Wilskiej, Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku , 
cz. II, pod. red. Henryka Rutkowskiego, Warszawa 2008, s. 164-165, 195; Księga wiertelnicza krakowska,  
cz. I (1568-1577), w: Fontes Cracovienses, nr 5, Kraków 1997, wyd. K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy;  
H. Münch, Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z  lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki, wraz 
z wykazem realności miasta z początku XIX wieku, Kraków 1959; Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, 
t. V, Małopolska, red. Z. Noga, z. 1, Kraków, red. Z. Noga, Kraków 2007, plan nr 4.4; B. Krasnowolski, Lokacyjne 
układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. I, Miasta Ziemi Krakowskiej, 
chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, AP im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Prace Monogra�czne, nr 386, 2004, s. 102-108.
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na ulicy Szczepańskiej działki i dyspozycja zabudowy na nich ukształtowane były 
w znacznej części odmiennie od stanu dzisiejszego. Najstarsza zabudowa murowana 
powstała jeszcze w drugiej połowie XIII w. Do połowy wieku XVI nastąpiły kolejne 
przebudowy – występowały tu różne funkcje i formy zabudowy, niemniej w połowie 
wieku XVI przeważały budynki murowane, w tym kamienice. W pierzei północnej, 
gdy szło się z Rynku, następował blok (nr 12) z sześcioma budynkami zwróconymi 
frontem w ulicę Szczepańską. Dalej znajdował się nie istniejący od dawna blok z ko-
ściołem Św. Szczepana, w którego partii zachodniej stały trzy domy zwrócone frontem 
w ulicę48. Kościół z cmentarzem i kaplicą Św. Św. Macieja i Mateusza oraz ww. domy 
weszły w posiadłość jezuicką na przełomie wieków XVI i XVII49. Pierzeję południową, 
w bloku przyrynkowym (nr 19), jeśli szło się z Rynku, rozpoczynał  dłuższy bok przy-
rynkowej posesji Krzysztoforów (dziś Rynek Gł. 35), dalej znajdowały się dwa domy 
zwrócone frontem w ulicę50. W kolejnym bloku zabudowy (nr 18) następowało siedem 
domów (trzy w dzisiejszej posesji pl. Szczepański 1 i po dwa w nr 2 i 3).

Dom pana Pieniążka położony był w pierzei północnej jako przedostatni przed 
murami miejskimi (obecnie nieistniejący, stał mniej więcej na miejscu kamienicy ozna-
czonej dziś nr 3). W drugiej połowie XVI w. była to kamienica murowana lub raczej 
ceglana, z elementami drewnianymi, o czym przekonuje rewizja wiertelnicza z roku 
157451. Kamienica była niewątpliwie podpiwniczona52. Liczba kondygnacji nie jest znana.

W roku 1563 obserwujemy dość skomplikowaną operację, w wyniku której Pienią-
żek (sam lub z siostrą Zo�ą) stał się właścicielem opisanej wyżej kamienicy. W krótkim 
odstępie czasu wypłacił wdowie Magdalenie Wunzanowej (zapewne po mężu wła-
ścicielce kamienicy) sumę 250 �orenów węgierskich, w ślad za czym zrzekła się ona 
wszelkich pretensji do tej nieruchomości, oraz zawarł z niejakim Bernardem sołtysem 
umowę wyderkafową, zapisując mu na kamienicy swej własnej kwotę 260 �orenów 
węgierskich, zobowiązując się następnie do wypłaty czynszu rocznego w wysokości 
20 grzywien, płatnych każdorazowo na św. Michała. Domyślamy się, że kwota uzy-
skana z umowy wyderkafowej posłużyła do uregulowania ostatniej części należności 

48 Obecnie nieistniejące. Mniej więcej w ich miejscu znajduje się gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
49 Ulicę Szczepańską wytyczono w układzie przestrzennym miasta wielkiej lokacji z roku 1257, zaś jej krótki, 

zachodni odcinek (na którym mieściła się posesja Matysa Pieniążka) ustalono zapewne około roku 1300.
50 W zapiskach podatkowych sporadycznie notowano trzy domy oprócz Krzysztoforów, przy czym trzeci mieścił 

się w przecznicy (dziś Jagiellońska 4); ANKr., Akta miasta Krakowa, sygn. 2932.
51 W latach 1561 i 1564 potwierdzona jest kamienica (domus lapidea, domus sua tota latericia) Matysa Pieniążka przy 

ulicy Szczepańskiej (pomiędzy Feliksem płatnerzem a domem maruszyńskim). W notce wiertelniczej opisana 
jest ściana drewniana w słupy wiązana, która ściana ma w sobie długości łokci trzydzieści i ćwierć, począwszy od 
muru spólnego od ulice aż do obudwu domowych tych; Księga wiertelnicza krakowska…, s. 207, notka nr 136.

52 Wszystkie nieruchomości zajmowane przez piwowarów posiadały piwnice, niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia procesu produkcji piwa; por. uwagi: S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie, op. cit., s. 27.
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(wartość nieruchomości była kilkakrotnie wyższa) wobec Magdaleny Wunzanowej. 
Stopa rocznego czynszu, który Pieniążek zobowiązał się wypłacać Bernardowi sołtysowi 
(12,31%), wydaje się dość wysoka, co jednak nie dziwi w opisanych okolicznościach53.

Matys Pieniążek zmarł najpewniej w lutym 1566 r. (ostatni podatek od waru po-
brano od niego 9 lutego, w początku III kwartału roku podatkowego 1565/66)54. Nie 
pozostawił bezpośrednich spadkobierców55. Po jego śmierci kamienicę, od nieznanych 
spadkobierców, dzierżawili kolejni piwowarzy: Mikołaj Budzanty, Valentinus tabernator 
i Wojciech Małek zwany Wróblem56. Z końcem XVI w. dwie kamienice (w tym nie-
gdysiejsza pana Pieniążka i narożna) zostały przekształcone w szpital Bractwa Panny 
Marii (pod wezwaniem Św. Łazarza). W latach osiemdziesiątych były to jeszcze domy 
mieszczańskie, zaś w roku 1598 odnotowano już dwie kamienice szpitalne św. Łazarza57. 
Kolejne spisy wymieniają wymiennie szpital Bractwa P. Mariei lub szpital św. Łazarza58.

Browar pana Pieniążka nie odbiegał zapewne od typowych konstrukcji tego 
czasu. Niedługo po jego śmierci sporządzona została notka spisana przez wiertelni-
ków, w której wzmiankowany jest niegdysiejszy browar Pieniążka: tamże nam uka-
zali, gdzie się kończy ta ściany długość, poprzeczna ściana pomiędzy browarem pana 
Pieniążka a końcem tej ściany podłużnej, tym sposobem zbudowanej, jako i przednia, 
której ściany jest szerza łokci pięć i trzy ćwierci. Tamże nam ukazali na tyle rynnę, 
między dachy, z jedną stronę między browarem pana Pieniążka poprzek, z drugą pana 
Szczęsnego z tylnego dachu być spólna, z której rynny woda ciecze w dworzec pana 
Pieniążka, za dozwoleniem do czasu tych panów, którzy to w opiece mają59.

Ówczesny browar, na ogół drewniany, sytuowano w podwórzu. Był to budynek 
stosunkowo niewielki, jako że odbywało się w nim jedynie warzenie piwa. Przeciętny 
krakowski browar wyposażony był w dwie drewniane kadzie, z których jedna (zwana 
brzeczaną) służyła do zacierania, w drugiej zaś (zwanej młotną) �ltrowano brzeczkę60. 
Centralne miejsce w browarze zajmował kocioł, w którym gotowano wodę na zacier, 

53 ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 17, s. 414-415; sygn. 18, s. 5-6.
54 Ibidem, sygn. 2369.
55 Wynika to z zapisu zawartego w: Księga wiertelnicza krakowska…, s. 207, notka nr 136.
56 ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2551, 2552, 2553.
57 ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2935.
58 Ibidem, sygn. 2572, 2576, 2937, 2579.
59 Księga wiertelnicza krakowska…, s. 207, notka nr 136.
60 Brzeczka piwna jest roztworem składników słodu piwowarskiego, otrzymanym w wyniku procesu zacierania 

(mieszania ześrutowanego słodu z wodą). Po od�ltrowaniu brzeczka gotowana jest z chmielem. Po wychłodzeniu 
do brzeczki dodaje się drożdże piwowarskie. Po ustaniu fermentacji mówimy już o młodym piwie, które leżakuje 
w kadziach przez następne kilka tygodni. C. Forget, D. Rabin, e Dictionary of Beer and Brewing, Boulder 1998, 
s. 282.
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a w dalszej części procesu brzeczkę z dodatkiem chmielu. Do ważniejszych urządzeń na-
leżało koryto podkadne, ustawione pod kadzią młotną, do którego spływała prze�ltrowana 
brzeczka. Na wyposażeniu znajdowały się też drobniejsze statki, takie jak kadki, mieszaki, 
nalewaki, cebry czy rynny61. W proces produkcji piwa włączone były piwnice usytuowane 
najczęściej pod budynkiem frontowym. Na drewnianych kentnarach62 ustawiano w nich 
kadzie, w których (po dodaniu drożdży) zachodził proces fermentacji. Tam też młode 
piwo leżakowało w beczkach63. Przy większości ówczesnych browarów istniały niewielkie 
słodownie, choć zdarzały się zakłady wytwarzające słód wyłącznie na sprzedaż64. 

W XVI w. piwo w Krakowie produkowano niemal wyłącznie z pszenicy65. Wiel-
kość produkcji poszczególnych browarów była znormalizowana. Ze stałej porcji sło-
du (nieco ponad dwanaście ćwiertni) uzyskiwano określoną ilość piwa. Jak wyliczono 
to ostatnio, z pojedynczego waru osiągano 4686,92-4770,88 litrów piwa66. Przeciętna 
roczna produkcja krakowskiego browaru oscylowała wokół 1500 hektolitrów, przy 
maksymalnej zdolności wytwórczej przekraczającej 5000 hektolitrów67.

Można przyjąć, że produkcją piwowarską Pieniążek zajmował się od momentu 
przyjęcia do prawa miejskiego, a na pewno od roku 1542, kiedy to odnotowany został 
jako tabernator w jednej z posesji piwowarskich68. Działalność prowadził do lutego 
1566 r., kiedy to wykonał swój ostatni war69. Okres jego aktywności zawodowej na 
terenie Krakowa trwał więc trzydzieści dwa lata. 

61 Browary wyposażone były w drobniejsze naczynia i narzędzia zwane popularnie statkami. Mieszaki służyły 
w procesie zacierania do mieszania słodu z wodą, cebrami zlewano schłodzone piwo do piwnic, korzystając 
z drewnianych rynien. Nalewakami uzupełniano stan piwa w beczkach przed zaszpuntowaniem, zaś w kadkach 
rozczyniano drożdże.

62 Kentnary pełniły rolę podstaw, na których ustawiano kadzie i beczki w piwnicy. Były to belki lub kantówki, 
izolujące drewniane naczynia od wilgotnego podłoża.

63 S. Dryja, Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w  średniowieczu i na początku ery nowożytnej 
w Krakowie, „Archaeologia Historica Polona”, t. 18, 2009, s. 185-208.

64  S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie, op. cit., s. 38 i nast.
65 F. Bostel, Taryfa cen dla województwa krakowskiego z r. 1565, Archiwum Komisji Historycznej PAU, t. 6, 1891, 

s. 298-320; J. U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, Warszawa 1882, s. 449-475; 
B. Ulanowski, Kilka zabytków ustawodawstwa królewskiego i wojewódzkiego, w: Archiwum Komisji Prawniczej, 
t. 1, 1895, s. 37-144.

66 S. Dryja, Krakowskie miary piwowarskie w XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1, 2011,  
s. 20.

67 Produkcję na poziomie 5 tys. hl można było osiągnąć, wykonując dwa wary tygodniowo. W rzeczywistości taki 
poziom osiągał niewielki odsetek ówczesnych zakładów.

68 Tabernator, czyli karczmarz. W rzeczywistości tabernatorzy zajmowali się również produkcją słodu i warzeniem 
piwa. W XVI w. mieszczono ich we wspólnym cechu ze słodownikami i piwowarami. Te trzy zawody często 
wykonywała jedna osoba, czego przykładem zdaje się być Matys Pieniążek. Do prawa miejskiego został przyjęty 
jako słodownik, w księgach miejskich zapisywany był jako tabernator, pracował zaś jako piwowar (odprowadzał 
podatek od produkcji piwa).

69 ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2369.
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Tab. 2. Struktura produkcji liczona w przedziałach co 10 warów, w roku podatkowym 1556/57, wyrażona 
w procentach70. 

Informacje o potencjale wytwórczym browaru Matysa Pieniążka wynikają 
ze spisów podatków pobieranych od piwowarów, w późniejszym czasie określa-
nych wspólną nazwą braxatura71. Z pierwszej połowy XVI w. nie zachował się 
żaden taki dokument, jednak  dzięki zapisom w księdze dochodów miejskich, 
w części zwanej braxaturam alias rorgeld wiemy, że opłaty te stanowiły pokaźną 
część dochodów miejskich72. Najstarszy zachowany zapis braxatury pochodzi 
z roku podatkowego 1557/5873. W dokumencie tym Matys Pieniążek konse-

70 Opracowano na podstawie: ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2368.
71 Ibidem, podatek zw. braxatura, sygn. 2348, 2349 (dot. gorzałki), 2368-2424 (r. 1557-1642).
72 S. Kutrzeba, Finanse Krakowa w wiekach średnich, Rocznik Krakowski, t. 3, Kraków 1900, s. 27-152; U. Sowina, 

Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 
2009.

73  ANKr, Akta Miasta Krakowa, sygn. 2368. Lata podatkowe nie pokrywały się z latami faktycznymi. Podstawą za-
pisu był tydzień odnoszony do konkretnego kwartału (quartalis primi, septimana prima, etc.). Wpisy rozpoczęto 
25 kwietnia, tydzień po niedzieli Wielkanocnej. Zapis w obrębie kolejnego tygodnia każdorazowo rozpoczynano 
od nowej strony. Piwowarów, uiszczających podatek, odnotowywano według kolejności zgłoszeń, wedle nie-
zmiennego układu ulic: Platea Sutoru, Stephani, Judeorum, Sla(w)kovien, Joannis, Floriani, Hospitalis, Swidniczen, 
Nicolai, Castrensis, Annae. Interpretację �nansową dokumentu utrudnia brak podsumowań; w obrębie strony 
lub ulicy, tygodnia, a także zestawień kwartalnych i rocznego. Z tego punktu widzenia dokument sprawia wra-
żenie niedokończonego. Istotnym utrudnieniem jest fakt zapisywania piwowarów jedynie pod nazwiskiem lub 
imieniem, niekiedy zawodem (do tej grupy należą zapewne: Introligator, Rzeźnik, Paśnik, Kuśnierz etc.). Dane 
te nigdy nie występują łącznie. Kolejne braxatury z XVI w. zachowały się wyrywkowo i obejmują lata: 1565/66, 
1567/68, 1570/71, 1576/77, 1577/78, 1578/79, 1580/81, 1581/82, 1582/83, 1583/84, 1588/89 i 1594. ANKr, Akta 
Miasta Krakowa, sygn. 2391-2424.
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kwentnie zapisywany jest jako Wadowski74. W okresie rozliczeniowym opła-
cił podatek od 38 wykonanych warów, rozpalał więc pod kotłem z przeciętną 
częstotliwością 9-10 dni. Sytuuje go to nieco powyżej przeciętnej, wynoszącej 
w tym okresie 33,4 wara. Rekordzistą okazał się niejaki Strączek z ulicy Szpi-
talnej, który wykonał 106 warów, jednak odsetek osób wykonujących powyżej 
50 warów rocznie nie przekroczył 23 procent75. Co zaskakujące, aż 20 procent 
ówczesnych piwowarów wykonywała mniej niż 20 warów rocznie (por. Tab. 2). 
Można podejrzewać, że dla wielu z nich działalność piwowarska była jedynie 
uzupełnieniem podstawowej profesji (introligator, rzeźnik, paśnik, kuśnierz, 
organista). W przypadku Pieniążka piwowarstwo było główną profesją i pod-
stawą utrzymania. 

Analizując rozmieszczenie browarów w połowie XVI w., zauważamy kilka 
charakterystycznych cech. Nie występują one prawie w ogóle w blokach zabu-
dowy przyrynkowej, koncentrując się w odcinkach ulic położonych w pobliżu 
murów miejskich. Szczególnie preferowane były posesje narożne, których po-
dwórza dostępne były od strony przecznicy. Pierwszorzędne znaczenie mia-
ły ulice prowadzące w kierunku bram miejskich, a więc charakteryzujące się 
wzmożonym ruchem kołowym i pieszym. Dominującą rolę pełniły ulice: Szew-
ska, Sławkowska, Floriańska76, Mikołajska, Szpitalna77 oraz częściowo Grodzka. 
Piwowarstwo rozwijało się też w ulicach Św. Anny, Szczepańskiej, Żydowskiej78, 
Św. Jana oraz Świdnickiej (rejon skrzyżowania ulic Św. Tomasza i Św. Krzyża)79.

O pozycji piwowara świadczyła więc pośrednio ulica, przy której działał. Jed-
nym z pierwszych symptomów zbliżającego się kryzysu piwowarstwa krakowskiego 
(wyraźnie zarysowanego już pod koniec wieku XVI) była słabnąca kondycja piwowa-

74 Typowe przezwisko związane z miejscem pochodzenia.
75 ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2368.
76 Znamienny jest upadek browarów w zachodniej pierzei ulicy Floriańskiej. O ile pomiędzy latami 1553 a 1564 

działało tu nawet 13 zakładów, to już w latach siedemdziesiątych ich ilość spadła do 5, by w roku 1581 ograniczyć 
się do 1 czynnego browaru. W dwa lata później nie było tu już ani jednego zakładu kontynuującego działalność 
piwowarską czy słodowniczą. Ta szczególna sytuacja ma zapewne związek z kłopotami w zaopatrzeniu w wodę. 
S. Dryja, S. Sławiński, Krakowskie słodownie, op. cit., s. 85.

77 Szczególna pozycja ulicy Szpitalnej wynikała zapewne z bliskości klasztoru Św. Ducha, przy którym funkcjonował 
szpital i przytułek dla ubogich. W stre�e tej usytuowanych było kilkanaście większych słodowni, posiadających 
korzystną komunikację (poprzez bramy miejskie) z młynem Kutlowskim.

78 Ulicą Żydowską nazywano zachodni odcinek dzisiejszej ulicy Św. Tomasza, pomiędzy ulicą Sławkowską 
a murami miejskimi.

79 Ulica Świdnicka konsekwentnie występuje w źródłach z omawianej epoki. Niewątpliwie chodzi o odcinek 
ulicy Św. Tomasza (pomiędzy ulicą Szpitalną a murami miejskimi) wraz z częścią zabudowy z ulicy Św. Krzyża  
(w rejonie tym występuje nietypowy układ działek, powodujący, że brak tu ulicy magistralnej, tj. takiej, w jakiej 
krótsze boki działek – fronty – zwrócone są w stronę ulicy); analiza własna Autorów.
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rów działających w pobocznych ulicach, czytelna w średniej liczbie wykonywanych 
warów (por. Tab. 3) oraz wzmożonej rotacji piwowarów dzierżawiących browary. 
W latach pięćdziesiątych wyraźnie słabła kondycja browarów w ulicy Żydowskiej 
i Św. Anny. Przeciętna produkcja przy ulicy Szczepańskiej mieściła się jeszcze w gra-
nicach odchylenia standardowego.

Tab. 3. Przeciętna produkcja w roku podatkowym 1556/57 liczona w warach,  
przypadająca na browar w poszczególnych ulicach, zgodnych z ówczesnym podziałem miasta, 
z wyliczonym odchyleniem standardowym80. 

Pod koniec lat 50-tych XVI w. na ulicy Szczepańskiej funkcjonowało siedem 
browarów, skupionych na odcinku przyległym do murów miejskich81. Trzy z nich 
funkcjonowały po stronie północnej (obecnie nieruchomości nie istniejące), cztery 
po stronie południowej (dziś plac Szczepański 2A, 2B, 3A, 3B). Stopniowy zanik 
browarnictwa wiązał się z wykupem i zmianą przeznaczenia domów mieszczańskich. 
Jeszcze przed końcem wieku dwie kamienice po stronie południowej (plac Szczepań-
ski 3A i 3B) skupiono i zamieniono na szpital Bractwa Panny Marii (pod wezwaniem 
Św. Łazarza), zaś z początkiem wieku XVII cała północna strona znalazła się w rękach 

80 Opracowano na podstawie: ANKr., Akta Miasta Krakowa, sygn. 2368.
81 Identy�kacja poszczególnych browarów jest efektem analizy źródeł rękopiśmiennych, źródeł wydanych drukiem 

i literatury przedmiotu. Wśród wspomnianych źródeł swoistymi księgami adresowymi są spisy podatkowe 
obejmowane wspólnymi nazwami: szos oraz stróżne i rurne. Choć nazwy te oznaczają konkretny podatek, księgi 
z kolejnych lat występują pod różnymi tytułami. Szos: ANKr, Akta miasta Krakowa, sygn. 2500-2617 (1500-
1642); Stróżne  i rurne: ANKr, Akta miasta Krakowa, sygn. 2932-2941 (1553-1626).
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jezuickich. W środkowym domu, należącym pierwotnie do Marcina Zieleńskiego, 
a następnie do pana Strzały, aż do roku 1612 funkcjonował browar prowadzony 
przez Stanisława Tara�ę. Po jego zamknięciu produkcję piwowarską kontynuowano 
jedynie w kamienicy Baiołowskiej (dziś plac Szczepański 2B). Ostatni war piwa uwa-
rzono tam w 1624 r. Na tym zakończyły się tradycje piwowarskie ulicy Szczepańskiej.

Podsumowując, można stwierdzić, że w postaci Matysa Pieniążka odnajdujemy 
przeciętne cechy ówczesnego piwowara. Przybyły z Wadowic Pieniążek nie dyspo-
nował kapitałem wystarczającym na zakup własnej nieruchomości, jednak dzięki 
ciężkiej pracy zdołał wykupić dzierżawioną przez lata posesję. Zgromadzenie odpo-
wiedniego kapitału zajęło mu nieco ponad trzydzieści lat. Niewiele wiemy o rodzi-
nie Pieniążka. Zachowała się jedynie wzmianka o siostrze Zo�i, zapewne przybyłej 
wraz z bratem z Wadowic. Nie pozostawił po sobie spadkobierców, źródła milczą 
też na temat ewentualnej małżonki. Pamiętajmy jednak, że był to okres, w którym 
długotrwałe pozostawanie w stanie bezżennym byłoby sporym ewenementem, nie 
można więc wykluczyć, że Pieniążek stosunkowo młodo owdowiał i już nigdy nie 
wstąpił w związek małżeński. W gronie ówczesnych piwowarów zajmował pozycję 
nieco wyższą niż przeciętna, jednak luki źródłowe nie pozwalają prześledzić całości 
jego kariery. Charakterystyczne jest, że w środowisku piwowarskim, po dwudziestu 
pięciu latach od przybycia do Krakowa, znany był jako Wadowski. Zapewne świadczy 
to o silnym związku z rodzinną miejscowością.
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Summary

Matys Pieniążek, 
an inhabitant of Wadowice,  

a Krakow brewer from 16th century.

�e article’s authors focus on the biography of Matys Pieniążek, a Krakow brew-
er from Wadowice. �e �rst part of the article portrays the social environment of 
Peniążek’s hometown with a special emphasis put on the contemporary economic 
life of Wadowice. In the second part the authors analyse Matys Pieniążek’s acitvities 
form the moment of entering his name to the Book of Admissions to Urban Law 
against the background of functioning of brewing industry in the capital of Poland.  
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Sławomir Dryja  
Stanisław Sławiński 

Dwór w Graboszycach 
k. Zatora w świetle ostatnich badań  
– dwie pierwsze fazy budowy (XV-XVII w.)  

Wstęp

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem dwóch etapów prac naukowo-badaw-
czych prowadzonych przez autorów w obrębie zabytkowego dworu w Graboszy-
cach i struktur ziemnych, na których stoi ten niezwykle ciekawy budynek1. Dworu 
w Graboszycach, jak i samej miejscowości, nie objęto nigdy obszerniejszym opra-
cowaniem monogra�cznym wydanym drukiem, natomiast wzmiankowano o nich 
w kilku pracach poruszających szerszą tematykę, wśród których wyróżnia się artykuł 
S. Komornickiego2. Wcześniej, w XIX w., romantyczną wizję dworu przedstawiono 
w czasopiśmie lwowskim3. 

Po raz pierwszy problematyka naukowo-badawcza dworu, oparta na wynikach 
badań terenowych i zbiorczej kwerendzie źródłowej, została omówiona w kilku 
opracowaniach krakowskich PKZ4. Wyników tych badań, niestety, nigdy nie opu-

1 W ramach prac, w latach 2004 i 2011, przeprowadzono: badania architektoniczne wewnątrz dworu, badania 
archeologiczne w  obrębie piwnic dworu, na zewnątrz, przy jego murach obwodowych oraz w  rejonie 
zdewastowanego mostu. 

2 Słownik Geogra�czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. II, Warszawa 1881, s. 772; S. Komornicki, 
Dwory murowane w Małopolsce z czasów Odrodzenia, „Prace Komisji Historii Sztuki”, T. V, Kraków 1933-1934; 
J. Putek, O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938; K. Sosnowski, 
Ziemia Krakowska, T. II, Kraków 1947; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, woj. krakowskie, powiat wadowicki, 
Warszawa 1953; M. Kornecki, Zamki i dwory obronne Ziemi Krakowskiej, Kraków 1966; Słownik historyczno-
geogra�czny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989-1991, s. 30-31. 

3 Lwowianin przeznaczony krajowym i zagranicznym wiadomościom, wydany w połączeniu prac miłośników nauk, 
z. 8, 1842, s. 281-282. Tamże dołączono rycinę przedstawiającą dwór w ówczesnym kształcie.

4 B. Tretter, Dziennik konserwatorski z lat 1932-1936, T. II, mps w posiadaniu Instytutu Sztuki UJ; T. Żychiewicz, 
Graboszyce, dwór obronny Dziwisza Brandysa, PP PKZ Kraków 1953, mps; E. Nogieć-Czepielowa, Graboszyce 
pow. Oświęcim, woj. krakowskie, Dwór Obronny, wstępne opracowanie historyczne i program prac badawczych, 
PP PKZ Kraków 1972, mps; E. Cozaś, Graboszyce, dwór, sprawozdanie z  prac badawczo-odkrywkowych 
przeprowadzonych we wnętrzu dworu w Graboszycach; PP PKZ Kraków 1974, mps; A. B. Krupiński, Dwór 
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blikowano, a ich dokumentacja, szczególnie archeologiczna, nie jest w całości do-
stępna.  

Stosunkowo niedawno wydano dwa artykuły poświęcone dziejom dworu i jego 
przemianom architektonicznym5. Obie prace, pomimo ich popularyzatorskiego 
charakteru, są napisane rzetelnie i są ważnym przyczynkiem do wiedzy o dworze.

Ostatnie nasze badania, zwłaszcza architektoniczne, przeprowadzone niejako na 
nowo, wnoszą kolejne objaśnienia skomplikowanej struktury zabytku6. Autorzy arty-
kułu mając do dyspozycji dwór o w znacznym stopniu usuniętych tynkach wewnętrz-
nych i odsłoniętych pachach sklepiennych, prowadząc też badania architektoniczne 
w niektórych partiach dworu na zewnątrz7, wyodrębnili dwie główne fazy budowy: 
1) niewielki „zamek” – budynek murowany przynajmniej w przyziemiu (dzisiejsze 
piwnice); 2) dwór renesansowy, zachowany do dnia dzisiejszego, z przyległymi do 
niego narożnymi „bastionami”8.     

Opis dzisiejszego stanu dworu 

Graboszycki dwór, jako budynek wolnostojący, znajduje się na niewielkim wzniesie-
niu z trzech stron otoczonym fosą, a od strony wschodniej przyległym do rozległego 
stawu. Wzniesienie i fosa są częściowo nadsypane i przekopane z wykorzystaniem 
naturalnych właściwości terenu. Gmach wzniesiony jest na rzucie prostokąta założo-
nego na osi północ – południe, z ryzalitami od strony wschodniej i zachodniej. Ryzalit 
wschodni (frontowy) umieszczony jest niesymetrycznie w stosunku do elewacji, ryza-
lit zachodni w zasadzie mieści się na osi tylniej elewacji. Budynek jest podpiwniczo-

w Graboszycach, dokumentacja pobadawcza pierwszego etapu badań architektonicznych, PP PKZ Kraków 1974, 
mps; M. Bicz, A. Hoszowska-Tomczyk, Sprawozdanie z II etapu badań architektonicznych dworu w Graboszycach, 
PP PKZ  Kraków, 1976, mps; K. Buszydlik, Graboszyce, pow. Oświęcim, dwór obronny. Opracowanie wyników 
badań archeologicznych w 1974 r., mps., Kraków 1975; K. Buszydlik, Graboszyce – dwór, inwentarz zawartości 
nawarstwień kulturowych z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1975-1976, mps., Kraków 1977, 
tenże, Dzienniki prac wykopaliskowych za lata 1975 oraz 1976. Dokumentacja znajduje się w archiwum po 
byłych PKZ w Krakowie oraz w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, gdzie przechowywany jest również 
materiał zabytkowy z badań. Ostatnio powstało opracowanie: G. Najduchowski, Dwory obronne w Polsce, 
Fortalicjum renesansowe w Graboszycach, 2004, mps.

5 A. Gaczoł, „Rewaloryzacja” renesansowego dworu w Graboszycach, „Spotkania z zabytkami”, nr 8, 1992, s. 29-32; 
E. J. Sadowska, Kasztel renesansowy w Graboszycach, „Wiadomości konserwatorskie”, nr 14, 2003, s. 58-62. 

6 Główny etap naszych badań, ponowne rozwarstwienie murów dworu, przeprowadziliśmy w r. 2004. W roku 
2011 badania prowadzono na zewnątrz dworu, przy jego południowo-wschodnim narożniku oraz przy ryzalicie 
zachodnim. W badaniach tych uczestniczyli studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
W wyniku praktyki studenckiej, przy konsultacji autorów niniejszego artykułu, powstała praca licencjacka 
poświęcona dziejom dworu.  

7 Nie naruszono w trakcie badań tynków z polichromiami wewnątrz dworu oraz tynków z elewacją (w. XVI i XIX).
8 „Bastiony” zachowane są pod ziemią. 
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ny, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym połączonym z dachami 
siodłowymi nad ryzalitami. Rozplanowanie wnętrza jest trójpasmowe – w piwnicach 
dwutraktowe, w parterze dwu- i trzytraktowe, a na piętrze dwutraktowe. Sklepienia, 
głównie kolebkowe, występują w piwnicach i parterze. Elewacje bezporządkowe, bez 
wydzielonego cokołu9, zamknięte pro�lowanym gzymsem koronującym. Występu-
je w nich kamieniarka z końca XVI w. lub nieco późniejsza. Wewnątrz budynku, 
zwłaszcza na piętrze, występują stare nawarstwienia tynkowe i polichromie. Pierwotny 
narzut tynkowy elewacji, z dekoracją sgra�tową, zachowany jest fragmentarycznie. 
Na zewnątrz, na południe od dworu, w wykopach archeologicznych odkryto frag-
menty mostu z pierwszej połowy XIX w.  

Dzieje miejscowości i dworu

Graboszyce znajdują się bardzo blisko Zatora, niegdyś głównego miasta piastow-
skiego państewka. Samodzielne Księstwo Zatorskie wydzielono po śmierci księcia 
oświęcimskiego Kazimierza i przekazano je najstarszemu z jego synów Wacławowi. 
W tym czasie wybudowano w Zatorze zamek otoczony wałem i fosą10. Pod koniec XV w. 
Zator znajdował się już w obrębie Królestwa Polskiego – Księstwo Zatorskie zostało 
wykupione w r. 1494, ale do r. 1513 pozostawał w nim na dożywociu książę Janusz11.   

Graboszyce12 są miejscowością bardzo starą, bowiem wzmiankowano o nich już 
w 1253 r. (Gradissicze) jako o własności klasztoru Benedyktynek ze Staniątek i da-
rowiźnie fundatora tegoż klasztoru Klemensa Jaksy herbu Gryf13. W 1326 r. we wsi 
stał kościół para�alny14. Przed 1402 r. wzmiankuje się o Świętosławie z Graboszyc15. 
Kolejni dziedzice z Graboszyc poświadczają pośrednio istnienie w tym majątku jakie-
goś dworu czy też niewielkiego zamku. W XIX w. napisano: był tu zamek warowny, 

9 Trudno za taki uznać tu i ówdzie widoczne odsadzenie murów pomiędzy piwnicami i parterem.
10 Z. Perzanowski, Dawny Zator, w: Cracovia, Polonia, Europa, Studia z dziejów średniowiecza o�arowane Jerzemu 

Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 393. 
11 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, T. IV, Małopolska 

(Województwa krakowskie, sandomierskie i  lubelskie), Z. 1, Urzędnicy Małopolscy XII-XV wieku, Wrocław- 
Warszawa-Kraków, 1990, nr 1270, s. 156. 

12 Nazwa wsi ulegała różnym odmianom, których poniżej nie podajemy, nie chcąc wprowadzać zamieszania 
(Gradissicem, de Grabssicz, de Grambovicz, de Grabischicz, Gramboszicze, Graboschovicze, etc. – zob. Słownik 
historyczno-geogra�czny, s. 30). 

13 Słownik historyczno-geogra�czny, s. 30, wg kopiarza ze Staniątek, drukowane w Kodeksie dyplomatycznym 
Małopolski, t. II, 1153-1333, wyd. F. Piekosiński, Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Ilustrantia, 
t. IX, Kraków 1886, dok. CCCCXLI. 

14 Słownik historyczno-geogra�czny, op. cit., s. 30. 
15 Ibidem. 
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dziś na dwór przerobiony, miał bardzo obszerne lochy podziemne16. W latach 1440-
52 w zapiskach występuje Konrad z Graboszyc17. W 1447 r. wzmiankuje się o Janie 
Węgrzynie, włodarzu z Graboszyc18. W tymże roku wspomniano Mikołaja Gamrata 
zwanego Grabeszky19. W 1465 r. Graboszyce należały do Jana Strzesza, piszącego się 
„z Radoczy”20. W 1469 r. wzmiankuje się o Katarzynie z Graboszyc21. W latach 1470-
1480 Graboszyce należały do Jana Strzesza herbu Kiczka (był on sędzią zatorskim) 
i Jana Rudzkiego h. Pilawa22. Z 1476 r. mamy zapiskę, w której �gurują: Zo�a Konra-
dowa z Graboszyc, jej syn Mikołaj, a także zięć Matys i córka Marusia oraz ich dzieci23. 

Przez długi czas Graboszyce należały do rodziny Brandysów przybyłej z Czech24. 
Pod koniec wieku XV i z pocz. XVI pojawia się wzmianka o Klemensie Brandysie 
z Graboszyc (także z Radoczy i Brzezinki) herbu Radwan, w latach 1484-86 krajczym 
królowej Elżbiety, w 1487 r. rzekomym krajczym królewskim, zaś w latach 1492-1494 
starostą chęcińskim, a w 1505 r. sędzim zatorskim25. W latach 1518-1556 właści-
cielem Graboszyc był Aleksander (Aleksy) Brandys, podstarości zatorski i oświę-
cimski26. Około 1565 r. Graboszyce należały do Dziwisza (Dionizego) Brandysa, 
dworzanina i sekretarza królewskiego. W latach 1570-1580 wzniósł on (czy też raczej 
rozbudował i przebudował) w tej wsi dwór, który można identy�kować z dzisiejszym 
budynkiem27 (W swych dziedzicznych Graboszycach zbudował ok. r. 1580 okazały 
dwór murowany, zachowany z pewnymi zmianami do dnia dzisiejszego28). Paprocki 
pisał o Dziwiszu, że w Grabiszycach wielkim kosztem dwór zmurował29. 

16 Słownik geogra�czny, op. cit., s. 722.
17 Słownik historyczno – geogra�czny, op. cit., s. 30.
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem.
22 Słownik geogra�czny, op. cit., s. 30; Słownik historyczno-geogra�czny, op. cit., s. 722; Jan Długosz, Liber 

bene�ciorum Dioecesis Cracoviensis, t. I, Kraków 1863, s. 81; II, s. 233. 
23 Słownik historyczno-geogra�czny, op. cit., s. 30.
24 A. Gaczoł, „Rewaloryzacja” renesansowego dworu w Graboszycach, op. cit., s. 29.
25 Urzędnicy, nr 1270, s. 248; s. 323; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, „Biblioteka Kórnicka”, 

nr 274, Kórnik 1992, s. 63, 159; także Słownik historyczno-geogra�czny, op. cit., s. 30. 
26 Słownik historyczno-geogra�czny, op. cit., s. 30. 
27 S. Komornicki, Dwory murowane w  Małopolsce z  czasów Odrodzenia, op. cit., s. 94 (wg B. Paprockiego);  

A. Gaczoł, „Rewaloryzacja”, op. cit., s. 29. 
28 Polski Słownik Biogra�czny, t. II, Warszawa 1936, s. 392; takież datowanie w: E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit.,  

s. 58.
29 Herby Rycerstwa Polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584, wyd. K. J. Turkowskiego, 

Kraków 1858, s. 358.
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Ostatni z  Brandysów 
dziedzic na Graboszycach, 
Piotr, syn Dziwisza, pi-
sarz oświęcimski, sprzedał 
je w  1626 r., Cichockim 
z  Wojsławic. „Zamek” był 
wówczas podobno zruj-
nowany30. Datę tę należy 
uznać za graniczną dla osta-
tecznego ukształtowania 
dworu w  jego rozwiniętej 
renesansowej czy też raczej 
manierystycznej formie. A więc dwór o w pełni rozwiniętym układzie przestrzennym 
dwu- i trójtraktowym, z ryzalitem frontowym (wsch.) i tylnym (zach.) oraz dachem 
pogrążonym, osłoniętym attyką krenelażową31. Dodajmy, że Ewa Sadowska charak-
teryzuje ryzality jako obronne32. 

Kolejni właściciele [Graboszyc] Porembscy, Gronowscy i Zakrzowscy niczym szcze-
gólnym nie wyróżnili się w historii wsi33. Do końca wieku XVIII Graboszyce należały 
do rodu Russockich34. W 1700 r. wieś, w której był „zamek murowany”, należała do 
Jana z Zakrzewa Zakrzewskiego, wojskiego i sędziego grodzkiego oświęcimskiego35. 
W XVIII w.  zmieniono dach na mansardowy (burząc przy tym attykę)36. Nad ry-
zalitami zbudowano wówczas barokowe szczyty37. Pod koniec wieku XVIII (w tym 
w 1798 r.) wykonano dla Potockich dwa plany ich wsi Grodzisko, ukazujące jej styk 
z Graboszycami. Omawiany dwór „zmieścił się” na planie jako curia villae Grabyszyce. 
Po północnej stronie schematycznie narysowanego budynku (prostokąt bez ryza-

30 Lwowianin (zapewne wg nie zachowanych dokumentów pozostających w posiadaniu właścicieli dworu w wieku 
XIX); E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 58.

31 Taki stan dworu opisany jest w dotychczasowych opracowaniach. Wniosek o istnieniu w rozwiniętej fazie dworu 
attyki wysunął T. Żychiewicz (Graboszyce, s. 4-6) na podstawie pośredniej wiadomości z XIX w. o zamiarze 
ówczesnego właściciela Sołtyka zwieńczenia dworu blankami na wzór widocznych „na starożytnym” rysunku 
– zapewne nie zachowanym wizerunku dworu. Zob.: E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59.

32 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59. 
33 G. Najduchowski, Dwory, op. cit., s. 8. 
34 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 58-59. 
35 Zbiory specjalne Biblioteki PAU i  PAN w  Krakowie, J. W. Smoniewski, Opis historyczno-statystyczny wsi 

województwa krakowskiego, rkps. 477, k. 268 v.
36 A. Gaczoł, „Rewaloryzacja”, op. cit., s. 29. 
37 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59. 

Ryc. 1   Współczesny widok dworu od strony wschodniej.
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litów) przedstawiono zgod-
nie ze stanem rzeczywistym 
staw38. W  początku XIX  w. 
Graboszyce należały do Stani-
sława Sołtyka, a po jego śmier-
ci (1835) do wdowy po nim 
Henryki z Ankwiczów Sołty-
kowej. Dwór w owym czasie 
gruntownie odrestaurowano39. 
Ewa Sadowska nie wyklucza 
w tym przedsięwzięciu udzia-
łu Franciszka Marii Lanciego, 
czynnego w 1836 r. przy przebudowie zamku w Zatorze (na zlecenie Aleksandra 
Potockiego)40. W tymże czasie zbudowano dzisiejszą klatkę schodową41, a zapewne 
także most nad fosą42 o pojedynczych arkadach zamarkowanych w bocznych ścianach 
– w rzeczywistości droga biegła przez kładkę z belek. Na ściankach balustrady mostu 
stało sześć waz kamiennych, o których wspomina Komornicki43. Romantyczny obraz 
dworu w tym czasie przedstawiono w numerze lwowskiego czasopisma z r. 1842: 
zamek graboszycki, dziś dwór przerobiony, był niegdyś jak szczątki wałów skazują, 
obronnym. Miały tam być: wały i baterya dotąd widoczna. Rzekomo pod dość odle-
gły kościół prowadziła kryta wycieczka44. Powyższej „fortecznej” wizji zabytku zdaje 
się zaprzeczać rycina z tegoż czasopisma, ukazująca dwór jako budynek położony 
malowniczo na wzgórku z bynajmniej nie fortecznym mostem przerzuconym nad 
suchą fosą zamienioną na ogród.     

Około połowy XIX w. Graboszyce dwukrotnie zmieniały właścicieli (V. Zwilling, 
Butfeldowie), a w 1864 r. przeszły w ręce rodziny Chrząszczów, w której posiadaniu 
pozostawały do II wojny światowej45. Po 1945 r. majątek Graboszyce został rozpar-
celowany. Ostatni z tej rodziny ich właścicieli, Ludwik Chrząszcz, mieszkał jeszcze 

38 Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Potockich, syg. APot 3039, 3040. 
39 T. Żychiewicz, Graboszyce,  s. 7. 
40 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59. 
41 A. Gaczoł, „Rewaloryzacja”, op. cit., s. 29. 
42 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59.
43 S. Komornicki, Dwory, op. cit., s. 90. 
44 Zob.: Lwowianin. 
45 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59. 

Ryc. 2   Zachodnia piwnica w paśmie środkowym, widok na 
przebudowaną ścianę zachodnią – stan dzisiejszy. 
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do 1948 r. na resztówce dworskiej w tzw. rządcówce46. W tymże roku zburzono stary 
dach i zbudowano nowy, czterospadowy47. W okresie Polski Ludowej dopuszczono 
do dewastacji dworu48.

Obecnie dwór w Graboszycach, wraz z terenem dawnego parku i częściowo 
folwarku, jest własnością prywatną pana Andrzeja Najduchowskiego. 

Fazy rozwoju dworu w Graboszycach  
na postawie badań w latach 2004 i 2011

Dwór czy też niewielki zamek w Graboszycach zawsze pozostawał ośrodkiem 
posiadłości wiejskich, we wczesnych fazach rycerskich, później (w epoce przewagi 
zajęć ziemiańskich) szlacheckich49. Ewa Sadowska hipotetycznie łączy dwór grabo-
szycki z systemem obronnym położonego o 6 kilometrów dalej stołecznego Zatora50. 
Jest to teza trudna do udowodnienia, zresztą stawiana pod znakiem zapytania przez 
samą autorkę. Nie zmienia to poglądu, iż dwór w Graboszycach w opisanych poniżej 
dwóch fazach był budynkiem obronnym, stojącym w obrębie niewielkiego założenia 
fortecznego.  

Pomimo prowadzonych do dnia dzisiejszego, a szeroko  zakrojonych, badań 
archeologicznych oraz badań architektonicznych, nie udało się odnaleźć reliktów 
budynku murowanego sprzed końca XV w. W XIV w. lub we wcześniejszych latach 
XV w. mógł w miejscu dzisiejszego dworu stać budynek drewniany, którego ślady 
znikły bezpowrotnie po wybraniu ziemi na fundamenty i piwnice (przyziemie) ist-
niejącego zabytku51. Co prawda, w piwnicy zachodniej środkowego pasma rzutu 
występują fundamentowe wątki kamienne (zdawałoby się, założone pod drewniany 
budynek), wyłamujące się z linii ścian podłużnych, jednakże wyniki dotychczasowych 
badań archeologicznych i architektonicznych nie pozwalają wysunąć hipotezy, że 
są to relikty najstarszej budowli stojącej w miejscu dzisiejszych piwnic dworu. Nie 
sposób też doszukać się reliktów tak starych konstrukcji ziemnych na zewnątrz dwo-
ru. W roku 2011 stwierdzono dwukrotne nadsypanie terenu przedzielone wyraźną 
warstwą spalenizny z elementami przepalonej gliny (polepy). Starszy nasyp związany 

46 Ibidem, s. 60. 
47 Ibidem, s. 61.
48 Ibidem, s.: 60-61.
49 Zob.: B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 34
50 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 58. 
51 Sądził tak T. Żychiewicz, Graboszyce, s. 2. 



32

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

jest ewidentnie z budową dworu w I fazie, 
zaś warstwa spalenizny pochodziłaby z jego 
destrukcji. Nasyp młodszy powstał wraz 
z realizacją II fazy dworu (lub wkrótce po 
jej ukończeniu) zapewne wraz z  budową 
elementów zewnętrznego systemu obron-
nego. Wraz z uformowaniem wokół dworu 
tarasu ziemnego, co nastąpiło wraz z prze-
kształceniami w 1 połowie XIX w., zniesiono 
elementy ziemnych forty�kacji. Tym samym 
częściowo zatarto obronny charakter dwo-
ru. Należy jednak zaznaczyć, że w młodszej 
warstwie nasypowej znajdowano pojedyncze 
fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej 
wśród dominujących fragmentów nowożyt-
nych. Domniemana najstarsza faza dworu 
nie jest dotąd udowodniona badaniami. Nie 
wiemy, czy był dom mieszkalny, czy też ry-
cerska rezydencja obronna, na której budo-
wę właściciel winien mieć zgodę władcy52. 
Nie jest też rozstrzygnięty problem podłoża, 
na którym stanął pierwszy budynek – czy był 
to sztuczny nasyp, czy też pozostałość star-
szych struktur obronnych53. 

Szukanie analogii dla pierwszego a nie-
znanego dworu w Graboszycach jest zada-
niem czysto teoretycznym. Dużo miejsca 
poświęca późnośredniowiecznym, drew-
nianym dworom rycerskim (szlacheckim), 
w swojej niedawno wydanej książce Leszek 
Kajzer, omawiając je jako zespoły drewnia-
nej zabudowy z wyróżniającą się siedzibą 
pańską, zwracając też uwagę na drewniane 
wieże i typ założeń „dworów na kopcu” lub 

52 B. Guerquin, Zamki, op. cit., s. 34. 
53 Ibidem, s. 17. 

5m0

5m0

5m0

Ryc. 3   Rzut przyziemia dworu w fazie I – 
rekonstrukcja.

Ryc. 4   Rzut parteru dworu w fazie II – 
rekonstrukcja. 

Ryc. 5   Rzut piętra dworu w fazie II – 
rekonstrukcja.  
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„wież na kopcu”54. Odosobnionym przykładem pozostaje, znany dzięki zachowa-
nym źródłom, dwór w Jadownikach Podgórnych nad rzeką Uszwicą (przy gościńcu 
z Bochni do Krakowa) zbudowany w r. 139455. Był to budynek zapewne stojący w ze-
spole zabudowy56; niewielki, złożony z izby i komnaty przedzielonych sienią57. Być 
może do rozwiązań sygnalizowanych w literaturze należałoby zaliczyć najstarszy, ale 
zupełnie niezachowany dwór w Graboszycach. 

  
Faza I  

Rozważania nad graboszyckim dworem należy zacząć od momentu powsta-
nia pierwszej murowanej siedziby dziedzica. Podstawowym zagadnieniem jest tu 
problem kształtu najstarszego budynku, przynajmniej w części murowanego, oraz 
późniejsze (faza II) przyjęcie włoskich wzorów w dworze z drugiej połowy w. XVI. 
Znaczna dostępność wątków budowlanych wewnątrz dworu, zwłaszcza w piwni-
cach i parterze oraz w pachach sklepiennych, duże  ubytki tynku na piętrze i na 
elewacjach, pozwoliły poddać analizie zabytkową substancję dworu58. 

Faza budowy „zamku” w Graboszycach związana z pierwszą zabudową muro-
waną zbiega się z szeroko pojętą epoką następującą po śmieci Kazimierza Wielkiego 
i z zanikiem ograniczeń dotyczących wznoszenia zamków rycerskich59. Zmiany 
w  Graboszycach nastąpiły jednak stosunkowo późno, co sugeruje długą egzy-
stencję wspomnianej wyżej drewnianej siedziby rycerskiej. Pod koniec XV w. lub 
w pierwszej połowie XVI w., a więc z inicjatywy Klemensa Brandysa z Graboszyc, 
wzniesiono na prostokątnym rzucie mury obwodowe dzisiejszych piwnic, od razu 

54 L. Kajzer, Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2010, s. 43-59. Zdaje się, że podobna 
była geneza obiektu obronnego w Malcu w dolinie Soły, obok Kęt. Uwagi na temat identy�kacji obiektu ze 
źródłami pisanymi por.: Słownik geogra�czno-historyczny ziem polskich w średniowieczu (wersja elektroniczna, 
pod red. T. Jurka), s. 52. W  trakcie prac archeologicznych odsłonięto elementy drewnianej konstrukcji 
obronnej (palisady) i murowanego budynku bramnego, por.: B. Chorąży, B. Chorąży, Sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych na stanowisku 4 w Malcu, województwo bielskie, w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku 
i ziemiach pogranicznych w 1966 roku, Katowice 2000, s. 152-158.

55 T. Lalik, Budowa dworu drewnianego w Jadownikach w roku 1394, „Kwartalnik historii kultury materialnej”,  
R. XIX, 1971, s. 463-468.

56 Ibidem, s. 464. 
57 Ibidem, s. 466. 
58 Kamień (piaskowiec) wydobywano w Barwałdzie; cegła była własna, względnie pochodziła z Zatora lub jego 

okolic. Wyniki naszych badań wskazują, że pod koniec wieku XV, w wieku XVI i XVII wyrabiano dla Graboszyc 
cegłę o rozmiarach na ogół: 7-8 cm x 12-13 x 26-28 cm. Spoza Graboszyc mogły pochodzić cegły rozbiórkowe 
użyte w XVI i XVII w., bowiem właściciele Graboszyc chyba nic murowanego wówczas nie rozbierali. Natomiast 
materiały rozbiórkowe z samych Graboszyc (kamień i cegły) mogły wystąpić dopiero w wiekach: XVIII i XIX. 
W wiekach tych pojawiły się też cegły o innych rozmiarach i nie palcowane. 

59 Zob.: B. Guerquin, Zamki, op. cit., s. 34. 



34

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

z podziałem na trzy pasma i z nie-
symetrycznie umieszczonym ryza-
litem od strony zachodniej60. W li-
teraturze przedstawiono pogląd, 
że pierwszy murowany budynek 
powstał w drugiej połowie XV w.61 
Starsze badania dworu podsumo-
wał Andrzej Gaczoł: Badania pro-
wadzone przez krakowski Oddział 
Pracowni Konserwacji Zabytków 
wykazały występowanie warstw 
murów z  drugiej połowy XV  w., 
w partiach obecnych piwnic i fun-
damentów. Najstarszy dwór Bran-
dysów był jednotraktowy, z  sienią 
przesuniętą nieznacznie z głównej 
osi, o dwóch komnatach po bokach 
sieni. Podobny układ wnętrz miały 
mało znane dwory gotycko-rene-
sansowe lub wczesnorenesansowe 
z terenu Małopolski, odkryte dzię-
ki badaniom prowadzonym przez 
PKZ. Na planie prostokąta i przy 

zachowaniu jednotraktowego i trójosiowego układu wnętrz wzniesione były także 
pierwotne dwory w Niegoszowicach pod Krakowem i w Głębowicach62. 

Problem narożnych struktur, tzw. alkierzy, do niedawna nie był jasno zaryso-
wany. Zdaniem Ewy Sadowskiej cztery alkierze zostały dostawione do narożników 
dworu (dwór w poziomie piwnic powstał jako alkierzowy), po czym z nich zrezy-
gnowano, budując kondygnacje powyżej dzisiejszych piwnic63. Poniżej dowodzi-
my, że rzekome alkierze należą jednak do fazy budowy renesansowego dworu64. 

60 O pierwotności niektórych partii dworu i  istnieniu na murowanych piwnicach drewnianego dworu pisał  
A. B. Krupiński, Graboszyce, s. 24. 

61 Wg starszych ustaleń: S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa 
krakowskiego, Kraków 1994, s. 134..

62 A. Gaczoł, „Rewaloryzacja”, op. cit., s. 29.
63 E. J. Sadowska, Kasztel, op. cit., s. 59. 
64 Prowadząc pierwszy etap naszych badań, podtrzymywaliśmy błędną tezę o wczesnym zbudowaniu alkierzy.

Ryc. 6   Relikty narożnego, południowo-wschodniego 
„bastionu” odkryte w roku 2011.  

Ryc. 7   Pro�l ziemny przy południowo-wschodnim 
„bastione” z widoczną warstwą spalenizny 

(przemieszanej z glinianym wypełnieniem szachulca) 
rozdzielającą nawarstwienia związane z fazą I i II 

murowanego dworu.  
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Natomiast rekonstrukcję najstarszego murowanego dworu przedstawioną powy-
żej, potwierdzają badania prowadzone przez autorów niniejszego artykułu. Pogląd 
o pierwotności piwnic w stosunku do późniejszej naziemnej części dworu oparto 
na następujących przesłankach:
-  zróżnicowanie szerokości osi występujące w piwnicach, maskowane przez 

budowniczych w fazie II, dążących do symetrii65;      
-  ryzalit wschodni dostawiony jest w poziomie piwnic do starszej od niego ele-

wacji  wschodniej, zaś w parterze i na piętrze zbudowano go wraz z korpusem 
renesansowego dworu, co potwierdza związanie ścian; 

-  ryzalit zachodni w najstarszej fazie murowanego dworu istniał jako nieco 
mniejszy (dzisiejsza część północna), natomiast w fazie następnej poszerzono 
jego fundamenty w kierunku południowym, a na całości tych murów, wraz 
z nowym dworem, zbudowano dzisiejszy ryzalit; 

-  relikty dwóch szybów okiennych wschodniej ściany w piwnicy pasma środ-
kowego, które zostały przebudowane w fazie następnej;

-  rozmijanie się osi okien piwnicznych z osiami okien w parterze. 
Grubość ścian w dzisiejszych piwnicach, pierwotnie przyziemiu, wynosiła 

około 120 cm. Na przyziemiu wzniesiono wyższe kondygnacje z drewna, zapew-
ne w technice szkieletowej – szachulcowej66. Wydaje się to potwierdzać odkrycie 
w trakcie ostatnich badań archeologicznych nawarstwienia spalenizny (rozdzie-
lającego nasypy związane z I i II fazą murowanego dworu) z dużą zawartością 
przepalonej gliny, czyli materiału pozostałego po domniemanej strukturze sza-
chulcowej. Odkrycie to świadczy o gwałtownym kresie dworu z I fazy. Nie można 
też wykluczyć, że wyższe partie budynku były co najmniej w części kamienne, 
a więc były to pomieszczenia zimne i wilgotne, które zniesiono budując nowy dwór 
ceglany. Przyziemie nie było sklepione, o czym świadczą gniazda na belki stropowe 
odkryte w pachach sklepień od strony parteru oraz stwierdzona w trakcie badań 
architektonicznych wtórność tych sklepień. W ścianach pierwotnych pomieszczeń 
założone były wysoko podchodzące wąskie szyby okienne o charakterystycznych 
pochyłych ściankach, w większości zachowane, jednakże nie zachowało się żadne 
okno z tego czasu – na skutek wtórnej przebudowy górnych partii szybów.  

W pierwszej fazie swojego istnienia, być może jeszcze w XV w., a najpóźniej 

65 W wyniku tej asymetrii piszemy o pasmach, jak i o osiach rzutu, uznając, że ten drugi termin bardziej jest 
odpowiedni w budynku o rzucie symetrycznym.

66 Szachulec na zamkach nie był czymś wyjątkowym. Dwa domy w tej technice budowlanej zbudowano w wieku 
XV w Kórniku, L. Kajzer, Małe czy duże, czyli o tzw. Zamkach rycerskich na Niżu Polskim, w: Zamki i przestrzeń 
społeczna w Europie środkowej i wschodniej, pod red. M. Antoniewicza, Warszawa 2002, s. 117.
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około połowy XVI w., dwór czy raczej niewielki zamek (?) był zwartym czwo-
robokiem, jednotraktowym i trzyosiowym w rzucie, prawdopodobnie z ryzali-
tem wieży bramnej od strony zachodniej67. Budowlę tę należy naszym zdaniem 
uznać za przejaw tendencji kształtujących ówczesne polskie zamki, wyrażających 
się przerostem funkcji mieszkalnej nad obronną68. Nietrwałość budowli była 
zapewne powodem wzniesienia w kolejnej fazie dzisiejszego dworu o odmien-
nym programie przestrzennym i estetycznym. Kontekst przestrzenny, w którym 
pierwszy i niewątpliwie warowny dwór (zamek) się znajdował, był analogicz-
ny jak w fazie następnej. Budynek stał na częściowo sztucznie uformowanym 
wzniesieniu otoczonym dosyć szeroką fosą. Było więc to założenie z elementami 
forty�kacji ziemnych – dziś nie wiadomo, do jakiego stopnia rozwiniętymi. Stan 
taki przechodził od późnego średniowiecza w wieki już nowożytne, w których 
jeszcze żywotne były stare schematy. Jak pisze Leszek Kajzer, rzeczą bezdyskusyjną 
jest stwierdzenie, że bezpieczeństwo domu szlacheckiego w realiach Polski czasów 
wczesnonowożytnych było nadal wartością bardzo liczącą się w praktyce, a każdy 
dom musiał stawić czoło może nie oddziałowi wojskowemu, ale złemu sąsiadowi69. 
Pamiętajmy też, że przyjęty jest pogląd, iż w okresie powstania domniemanego 
drewniano-murowanego dworu w Graboszycach powszechny był drewniany, 
a nie murowany dwór szlachecki. Zdarzały się nawet takie realizacje magnackie 
oraz królewskie70. 

Około 1540 r. (a więc prawdopodobnie później od Graboszyc z fazy I) na tere-
nie Korony pojawił się typ dworu często rozbudowany wszerz z dawnej wieży, ale za 
to niski zwany „kamienicą”. Typ ten reprezentuje w pewnych przypadkach trójosiowy 
i jednotraktowy układ wnętrza – „kamienica” w Zgłobieniu i „kamienica” w Ropie71. 
Jednakże pierwowzoru dla trójpasmowego rzutu (z ryzalitem wieżowym) omawianego 
budynku należy prawdopodobnie szukać w XV-wiecznym i znacznie większym zamku 
zatorskim. Niestety, zabytek ten do dnia dzisiejszego nie został należycie przebadany. 
Trzeba też przytoczyć przykład podobnej w rozplanowaniu wnętrza budowli w Bąkowej 
Górze wzniesionej w XV w., najpóźniej do 1469 r. Był to gmach o rzucie zamkniętym 

67 W roku 2011 odkryto w zachodnim murze fundamentu wieży duży otwór lub wnękę. Wtórne przebudowanie 
muru nie pozwala rozczytać znaleziska od strony wnętrza piwnicy. Węzła nie rozpoznano wówczas do końca 
ze względu na ulewne deszcze. Wykop zasypano, toteż badania, w szerszym niż poprzednio zakresie, należy 
wykonać w najbliższej przyszłości.   

68 Zob.: B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 52. 
69 L. Kajzer, Dwory, op. cit., s. 88.
70 T. Jakimowicz, „Dom pański jako ma być postawion”, w: Renesans, sztuka i ideologia, Warszawa 1976, s. 423.
71 T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI. Wieża – kamienica – kasztel, Warszawa-Poznań 1979,  

s. 130-132. 
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w prostokącie o wymiarach 14 x 30 m, w układzie jednotraktowym i trójosiowym, 
z dwoma ryzalitami w osi ścian dłuższych. Możliwe, że obiekt z racji grubości murów 
był nie tyle dworem, lecz wieżą mieszkalną o 3-4 kondygnacjach, czyli donżonem72. Zu-
pełnie odległy w czasie (XIV w.) i przestrzeni jest dom mieszkalny zamku krzyżackiego 
w Nowym Jasińcu – trójosiowy w rzucie i z ryzalitową wieżą bramną na osi środkowej 
jednej z dłuższych elewacji73.  

Nie sposób też pominąć w przypadku Graboszyc drugiego wariantu rekonstrukcji, 
opartego na typie niezbyt dużego zamku rycerskiego, dwudomowego, typowego dla 
luksemburskich Czech74, który pojawił się w Polsce północnej, głównie w Wielkopolsce 
i na Kujawach. Był to zamek złożony z dwóch równoległych budynków mieszkalnych, 
z których jeden był rezydencją właściciela, połączonych murem (ten często z wieżą 
bramną), a rozdzielonych niewielkim dziedzińcem75. To wszystko bywało otoczone 
obwodem murów zewnętrznych, w Graboszycach jednak niepotwierdzonych, co do-
wodziłoby zastosowania schematu zredukowanego i tym ciekawsze byłoby tu związanie 
murowanej zabudowy z forty�kacjami ziemnymi. Typ ten, występujący też na Śląsku 
(Chodów, Leśnica, Grodziec Śląski k. Cieszyna76), reprezentowany jest w wielkopolskich 
zamkach w Borysławicach Zamkowych, Gosławicach i Kórniku; poza Wielkopolską 
w Łowiczu oraz Liwiu77. Podobne rozwiązanie występowało w Sierakowie78. Dziedziń-
cem w Graboszycach byłyby dzisiejsze piwnice w osi środkowej, z wieżą bramną (ry-
zalitem) od strony zachodniej. Od strony dziedzińca rzut wieży określałyby występy 
w murach podłużnych piwnicy, pokrywające się z wewnętrzną linią zachodniego muru 
elewacyjnego (poza ryzalitem). Równoległe budynki mieściłyby się w przeciwległych 
pasmach rzutu – północnym i południowym. Przedstawionego powyżej wariantu re-
konstrukcji nie sposób lekceważyć, jednakże należy pamiętać, że przeczy mu występo-
wanie typowych szybów okienek piwnicznych lub okienek przyziemia we wschodnim 
murze elewacyjnym, w osi środkowej79. Okienka tego typu występowały tylko wewnątrz 

72 L. Kajzer, Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004, s. 98-101. 
73 Zob.: B. Guerquin, Zamki, op. cit., s. 207-208. 
74 L. Kajzer, Małe czy duże, op. cit., s. 118. 
75 Typ ten omówił B. Guerquin, Zamki, op. cit., s. 55; zob. także: J. Skuratowicz, O najstarszych prywatnych 

zamkach w Wielkopolsce, w: Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium 
Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, współpr. J. Kowalski, Poznań 2011, s. 27-29.  

76 Badania własne autorów artykułu. Dla najstarszej fazy zamku w Grodźcu przyjmowane jest nawet datowanie na 
wiek XIV (zob.: Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 310).

77 Ibidem, s 55, 99-100, 111, 142-143, 159-161, 183-184, 178, 190-191. 
78 L. Kajzer, Małe czy duże, op. cit., s. 124. 
79 Szyby te, o charakterystycznych pochyłych ściankach, mogły należeć zarówno do piwnic, jak i przyziemia, 

w których dla bezpieczeństwa okna założone były stosunkowo wysoko, same zaś były niewielkie. 
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budynków. Należy pamiętać, że podobne okna występują w piwnicach osi bocznych. 
System okienek osi środkowej został zakłócony w fazie następnej, w związku z budową 
ryzalitu wschodniego. Jeżeli jednak przyjęlibyśmy dla fazy I drugi wariant rekonstruk-
cji, to okienka te funkcjonowałyby w obrębie budynku zamykającego dziedziniec od 
wschodu, a którego reliktów muru zachodniego lub ściany drewnianej80 jak dotąd nie 
odkryto. Wyrobienie szybów okienek wraz z murem I fazy wskazuje na zaplanowanie 
takiego budynku od razu. Dodatkowym argumentem przeciw przyjęciu drugiego wa-
riantu rekonstrukcji są gniazda na belki występujące w murach podłużnych piwnicy 
pasma środkowego81, które można interpretować jako związane ze stropem pomiesz-
czenia ówczesnej sieni zamku. Nie jest to jednak wskazówka jednoznaczna – gniazda 
mogły być związane z konstrukcją drewnianych  ganków dziedzińca. 

Podsumowując I fazę murowanego dworu, za bardziej prawdopodobny uzna-
jemy pierwszy wariant rekonstrukcji – budynku o zwartej bryle i o trójpasmowym 
układzie pomieszczeń.     

Faza II 

W fazie II bezsprzecznie powstał jednolity gmach o zwartej bryle z ryzali-
tami od wschodu i zachodu82. Pierwszy w części przynajmniej murowany dwór  
(zameczek?) graboszycki, o którym piszemy powyżej, pozostaje w cieniu okazałej 
budowli zrealizowanej pod koniec wieku XVI. Jej pozycję na tle kierunków rozwoju 
architektury renesansowej, szczególnie włoskiej, określają słowa Adama Miłobędz-
kiego: We Włoszech istniały wówczas trzy co najmniej zasadnicze typy założeń: 1) 
warowne castello, już zanikające, a raczej przekształcające się w nowożytną fortez-
zę, lub oscylujące w kierunku założenia willowo-pałacowego; 2) villa różnicująca się 
wówczas na szereg wariantów; 3) miejskie palazzo [- -]. Typom tym można w Europie 
Środkowej przeciwstawić: 1) zamek (arx, castrum, Burg); 2) dwór (curia); 3) siedzibę 
miejską83. W swojej rozwiniętej, nowożytnej formie, dwór w Graboszycach należy 
do szeroko pojętego zespołu dworów obronnych. Znamienne jest, że cechy charak-
terystyczne dla tego typu nowożytnych budowli występujących w Polsce określono 

80 Ściana drewniana mogła występować nawet w piwnicy – wskazują na to nowożytne zapiski w krakowskich 
aktach miejskich (Archiwum Państwowe w Krakowie) reprezentujących odrębne, ale niedalekie od Graboszyc 
i Zatora środowisko budowlane.  

81 Dostępne od strony parteru, w pachach sklepień piwnic. 
82 Ten ostatni, z fazy I, został przebudowany
83 A. Miłobędzki, Pałac i zamek „renesansowy”, w: Renesans, sztuka i ideologia, Materiały Sympozjum Naukowego 

Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków 1972 oraz Sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce, listopad 
1973, Warszawa 1976,  s. 413. 



39

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

w dzisiejszej literaturze przedmiotu głównie na podstawie badań poszczególnych 
zabytków84. Natomiast w epoce budowy takich dworów teoretyczne teksty źródło-
we, rękopiśmienne i wydane drukiem, pojawiły się u nas stosunkowo późno – pod 
koniec XVI w. i w XVII w.85 

Problematykę naukową wiejskiego „domu pańskiego” zarysowała Teresa Ja-
kimowicz, podając następujące cechy wspólne dla wszystkich typów dworów 
obronnych: 1) Powstanie rezydencji wiejskiej z murowanym «domem pańskim» wa-
runkowały czynniki ekonomiczne i nieodłączny od nich element kariery fundatora; 
2) postulaty, które rezydencja miała spełniać, to: pożyteczność, bezpieczeństwo, 
zgodność z warunkami społeczno-gospodarczymi właściciela oraz postulat piękna; 
3) O kształtowaniu się tych postulatów decydowały: wymogi praktyczne, prestiżowe 
i estetyczne; wzorce konkretne – w stopniu silniejszym od teoretycznych oraz szczegól-
nie silny tradycjonalizm; 4) Postulaty te realizowano w oparciu o jeden dominujący 
a archaiczny model, który jednak każdorazowo przybierał kształt indywidualny i każ-
dorazowo stanowił przykład recepcji nowego stylu i jego przetworzenia dla lokalnych 
potrzeb. W ramach jedności rdzenia architektonicznego obserwujemy więc wielość 
rozwiązań86. Śledźmy dalej tok rozumowania Autorki, bowiem określa ona kolejne  
pierwszorzędne cechy budownictwa rezydencjonalnego XVI-wiecznej wsi polskiej, 
które w dużej mierze odnoszą się też do omawianego zabytku. Zasadnicze cechy 
tych murowanych «domów pańskich» są ogólnie znane: samodzielnie stojące budynki 
na zwartym rzucie i o takiej bryle, dwu- lub trzykondygnacjowe, o krzyżowym lub 
dwutraktowym podziale wnętrza, z wielką salą na najwyższej kondygnacji. Pełniły 
funkcje stałej rezydencji pańskiej lub administratora dóbr ziemskich, były związane 
z wiejskim zespołem produkcyjnym – folwarkiem, od którego wyodrębniał je przekop. 
Element stałego zamieszkania i związek z folwarkiem odróżniał «dom pański» na wsi 
tego czasu od willi podmiejskiej. Czynnik reprezentacji – nieodłączny od tych budowli 
– różnił je od pokrewnych im w rzucie i bryle, choć drobniejszych w skali, «ekonom-
skich» kamienic87. Omawiając genezę „domu pańskiego” Jakimowicz widzi w jego 
początkach wzorzec wieży mieszkalnej, następnie dwie redakcje tego pierwowzoru: 
palais-donjon wywodzący się z Zachodu (np. wieża w Piotrkowie Trybunalskim, 
Wojciechów, Gołuchów) oraz kasztel pochodny z tradycji południowej (np. Szym-
bark, Pabianice). Na kanwie ich archaicznej struktury powstawał murowany «dom 

84 Do dnia dzisiejszego stan badań nad murowanymi dworami wiejskimi z XVI i XVII w. nie jest wyczerpujący. 
85 T. Jakimowicz, „Dom pański jako ma być postawion”, op. cit., s. 421. 
86 Ibidem, s. 421-422. 
87 Ibidem, s. 423. 
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pański» na wsi polskiej pierwszych siedmiu dziesięcioleci XVI w., niejednokrotnie tak-
że i  później88. Problematyka tego typu budowli nie jest jeszcze wyczerpana, toteż 
zacytujmy innego badacza: Nie ma także dyskusji, iż w warunkach polskich modę 
na posiadanie wieżowego domu ożywił królewski «palais-donjon» w Piotrkowie Try-
bunalskim, wzniesiony przez mistrza Benedykta, zwanego Sandomierzaninem, dla 
Zygmunta I, w latach 1511/12-1519/2189.

Pod koniec XVI w. powstał dzisiejszy dwór w Graboszycach, prawdopodobnie 
ostatecznie ukształtowany w pocz. w. XVII. W takcie jego budowy widoczne jest 
pewne wahanie się budowniczych90. Sądzimy, że inicjatorem większej części prac był 
Dziwisz Brandys, co potwierdził wiarygodny w tym przypadku Paprocki. Na starym 
przyziemiu „zameczku”, które przerobiono na piwnice, wzniesiono (burząc zasta-
ne ściany wyższych partii budynku) całkowicie nowy, jednopiętrowy i murowany 
z cegieł budynek o dzisiejszym obrysie rzutu, z nowym ryzalitem dostawionym od 
strony wschodniej i ryzalitem zachodnim poszerzonym dla zamarkowania symetrii. 
Dostawiono wówczas do istniejących murów tego ryzalitu, od południa, fundamenty 
wąskiej, niepodpiwniczonej dobudówki. Na pewno od razu przesklepiono piwnice, 
a niedługo potem przelotową sień w osi środkowej w parterze. Pierwotnie zapewne 
planowano nakryć ją stropem, o czym świadczą zagadkowo małe gniazda na belki 
stropowe odkryte w pachach sklepienia sieni91. Strop nad sienią, o ile istniał, to 
funkcjonował przez krótki czas wraz z klatką schodową zlokalizowaną w tylnym 
(pd.-zach.) narożniku sieni. Ze schodami tymi wiążemy niską wnękę zachodniej 
ściany sieni, przerwaną nieco później przez wnękę okna oraz zagadkowe „okno”, czy 
też raczej wnękę  założoną jeszcze w parterze, powyżej okien tej ściany. Jest możliwe, 
że schody funkcjonowały jeszcze po przesklepieniu sieni (zamurowany otwór w płd.-
-zach. narożniku sklepienia), jednakże nie wiemy jak długo. Nigdy nie schodziły 
do piwnicy. Ich zniesienie mogło nastąpić już w 1 połowie XVII w. Pod stosunkowo 
wąskim ryzalitem wschodnim założono w dwóch poziomach dwie sklepione ko-
lebkowo piwnice. Przebudowano wówczas wschodnią ścianę piwnicy pod sienią, 
zakładając na dwóch poziomach otwory komunikacyjne z kamiennymi fazowanymi 
portalami. W ramach fazy budowy renesansowego dworu zmieniono koncepcję 
jego rozplanowania i założono podział piwnicy pod sienią, budując w niej ścianę 
traktową. Być może podział ten planowano lub nawet zrealizowano w kondygna-

88 Ibidem, s. 432. 
89 L. Kajzer, Dwory, op. cit., s. 75.
90 Świadczą o tym do dziś nie zinterpretowane w sposób przekonujący łęki konstrukcyjne występujące w elewacjach 

dworu, a nie związane z żadnym otworem. 
91 Dostępne od strony piętra.
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cjach wyższych92. W traktowej ścianie piwnicznej założono półkoliście zamknięty 
fazowany portal. Podobne pojawiły się ścianach podłużnych, w wejściach do piwnic 
bocznych. Do piwnicy środkowej chodzono z sieni parteru przez pachę i otwór 
w sklepieniu – w ścianie traktowej piwnicy zachowane są gniazda na belki tych 
schodów i ich podestów. Do końca nie wiemy, czy w tym samym miejscu znajdowały 
się w w. XVI lub XVII schody z parteru na piętro. Ponadto funkcjonowały schody 
do piwnicy w południowym paśmie rzutu. Prawdopodobnie wahano się, czy prze-
sklepiać cały parter i pozostawiono na jakiś czas nakryte stropami pomieszczenia osi 
skrajnych. Świadczą o tym gniazda na belki stropowe odkryte w pachach sklepień 
parteru, aczkolwiek, podobnie jak w przypadku sieni, ich małe rozmiary zdają się 
świadczyć, że było to rozwiązanie tymczasowe. Natomiast podział skrajnych pasm 
rzutu w parterze na dwa trakty w południowym i na trzy trakty we wschodnim był, 
jak się zdaje, od początku planowany93, ale zrealizowany nieco później. W związku 
z tym konieczne okazało się założenie poprzecznej ściany konstrukcyjnej w piwnicy 
południowej oraz gurtu w piwnicy północnej. Poza tym ściany parteru stanęły na 
własnych łękach odciążających, a w ich strukturze utopione były arkady wsparte na 
ścianach podłużnych. Być może trakty drugi i trzeci w paśmie północnym parteru 
były najpierw przedzielone prześwitem arkadowym. Formy sklepień zastosowanych 
w tej kondygnacji – kolebkowe z lunetami i krzyżowe – były w epoce współczesnej 
budowie dworu powszechnie stosowane. Na piętrze powtórzono zasady rozplano-
wania parteru, tyle że podział na dwa trakty ograniczono do północnej osi rzutu. 
W pozostałych pasmach pozostawiono po jednej dużej sali94, przy czym południowa 
odznaczała się szczególną wspaniałością, bowiem jej ściany ozdobione były malowa-
nym fryzem podstropowym. Pomieszczenie to należy uznać za „salę wielką” dworu, 
choć i pozostałe pomieszczenia piętra niewiele ustępowały jej reprezentacyjnością. 
Rozmieszczenie okien elewacji północnej wskazuje na planowany już pierwotnie 
podział na dwa pomieszczenia w paśmie północnym – prawdopodobnie drewnia-
nym przepierzeniem. Ciekawym rozwiązaniem jest otwarcie sieni piętra szerokim 
i wysokim prześwitem arkadowym do niewielkiego pomieszczenia na piętrze ryza-
litu wschodniego. W wieku XV analogicznie łączono z większym pomieszczeniem 
wykusze (np. zamek w Dębnie k. Brzeska). Wszystkie pomieszczenia piętra nakryte 
były drewnianymi stropami. 

W niektórych miejscach, w parterze, widoczne są zmiany, które zaszły w pew-

92 Dzisiejsza ściana traktowa w parterze i na piętrze jest mieszaniną wątków  XIX- i XX-wiecznych. 
93 Świadczy o tym rozmieszczenie okien elewacjach bocznych, zwłaszcza w elewacji południowej. 
94 Sądzimy, że w paśmie środkowym, nad sienią, nie było wówczas podziału na dwa trakty.
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nym momencie w strukturze wnęk okiennych. Zapewne świadczy to o ukształtowa-
niu okien w dzisiejszej formie dopiero pod koniec fazy II, w początkach XVII w. Jak 
już wspomnieliśmy, zmiana planu budowy jest wynikiem korekt prowadzonych w jej 
trakcie, co jednak nie dowodzi, że dwór zbudowano w krótkim czasie. Jego budowa 
mogła być rozciągnięta na kilkanaście lub więcej lat, a w przerwach funkcjonowa-
ły różne prowizoryczne rozwiązania95. Dodajmy, że cała zachowana kamieniarka 
okienna i drzwiowa jest jednorodna, jej formy można datować na ostatnią ćwierć 
wieku XVI jak i na 1 ćwierć wieku XVII. 

Przejdźmy do ustalenia charakterystycznych cech dworu, którego ogólny kon-
tekst ideowy i kulturowy został zarysowany powyżej. Problematykę naukową dworu 
w Graboszycach, w fazie jego największego rozkwitu, stanowią dwa zagadnienia:  
1) warowność budynku i założenia, w którym stoi; 2) architektoniczny kształt dworu. 

Obronność dworu podkreślono już w artykule wydanym w czasopiśmie  Lwo-
wianin. O murach oporowych fosy wspomniał Komornicki, który także zasuge-
rował istnienie suchej fosy96. O warowności dworu stojącego w obrębie ziemnego 
założenia obronnego (negując przy tym prawidłowość interpretacji fosy jako suchej 
z założenia) pisał Żychiewicz97: dwór w Graboszycach jest ogniwem pośrednim po-
między bardziej tradycjonalistycznym typem «zamkowym» reprezentowanym m. in. 
przez dwory we Frydmanie i Szymbarku, akcentującym swą funkcję obronną samym 
ukształtowaniem bryły – a nowszym typem inkastelowanym, odchylającym się raczej 
ku budownictwu pałacowemu w rodzaju włoskich «palazzo in forteza», reprezentowa-
nym np. przez dwór w Czemiernikach, gdzie sam budynek pozbawiony jest wszelkich 
cech obronności, zastąpionych przez potężnie rozbudowany system forty�kacji oka-
lających. Bryła dworu zapewne zwieńczona była attyką krenelażową. Według tegoż 
autora, podobnie jak we Frydmanie i Szymbarku, występują w Graboszycach ryzality 
i zbliżony układ pomieszczeń; wyraźne jest akcentowanie obronności bryły, brak 
natomiast narożnych alkierzy. Ta ostatnia uwaga jest szczególnie trafna (zob. niżej). 
Autor widzi, podobnie jak Komornicki, także analogie do układu wnętrza dworu 
w Czemiernikach98. Należy przy tym jednak pamiętać, że dwór w Czemiernikach 

95 Mało prawdopodobną wydaje się hipoteza o funkcjonowaniu, choćby przez kilka lat, nowożytnego dworu już 
w pełni ukończonego, ale o odmiennym od dzisiejszego rozmieszczeniu okien i być może o innych poziomach 
użytkowych założonych na drewnianych stropach.

96 S. Komornicki, Dwory, op. cit., s. 90. 
97 T. Żychiewicz, Graboszyce, s. 3, 5-6.
98 C. Hadamik, Pałac Firlejów w Czemiernikach w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2008 roku, 

w: Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa-Białystok 2009, s. 363-372, J. Jasienko, A. Kadłuczka, 
Fortalicjum w Czemiernikach, nieznana przeszłość, stan obecny i perspektywy rewaloryzacji (tamże, s. 351-362).
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jest późniejszy od Graboszyc99. 
Wątek pałacu o programie zdecydowanie rezydencjonalnym a nieobronnym 

jest także w przypadku Graboszyc ważny, pomimo pewnych cech ich warowności. 
Schyłek wieku XVI w architekturze rezydencjonalnej ziem polskich określa pierwsza na 
naszym gruncie w pełni nowoczesna rezydencja, czyli pałac «Na Mirowie» w Książu 
Wielkim, zbudowany w latach 1585-1595 przez Santiego Gucciego dla Piotra Mysz-
kowskiego. [- -] Od końca wieku XVI realizowane są też dwory murowane, które nie 
były już genetycznie zależne od późnośredniowiecznych, wertykalnych schematów 
wieżowych, ale kształtowano je bardziej horyzontalnie, co z reguły znacznie wydłużyło 
bryły tych budynków100. Ta ostatnia uwaga może w mniejszym stopniu dotyczy Gra-
boszyc, odznaczających się zwartością stosunkowo krótkiej w rzucie bryły. I znów 
zacytujmy cenną uwagę o dworach końca wieku XVI: choć większość z nich miała 
trójdzielnie ukształtowane wnętrza, tylko w nielicznych dostrzegać można obecność 
pełnego podporządkowania brył osiowości i symetryczności typowej dla dzieł nowo-
żytnej architektury rezydencjonalnej101.  

Jeszcze raz podkreślmy, dwór graboszycki nadal stał w obrębie forty�kacji ziem-
nych, przebudowanych w fazie II, a nawet rozbudowanych. Odkryte fundamenty 
narożnych przybudówek uznawano dotąd za fundamenty pod alkierze102. Trzy z tych 
fundamentów odkryto w roku 1976103, zaś ostatni, południowo-wschodni, został 
przebadany w roku 2011 przez autorów artykułu. Okazało się, że znajduje się tu nie-
wielka struktura, rodzaj małego bastionu, zbudowana od razu z poterną wyprowa-
dzoną z piwnicy w kierunku południowo-wschodnim i podpiwniczona odnogą tej 
poterny (jak dotąd we dworze odkryto dwie poterny). Z „bastionem” i potajnikiem 
łączył się na nowo przepro�lowany nasyp. Na wynikach ostatnich badań opieramy 
tezę, iż dwór nigdy nie posiadał alkierzy, natomiast dostawione były do jego naroż-
ników cztery wątłe „bastiony” (miąższość muru: 40-44-56 cm), nie komunikujące 
się z wnętrzem dworu i poternami, a dostępne jedynie z zewnątrz. Cienkie ścianki 
„bastionów”, nieco wyższe od dzisiaj odkrytych104, zabezpieczone były od zewnątrz 
nasypem ziemnym. Dziełka obronne nie były podpiwniczone, za wyjątkiem wyżej 
opisanego. Jednym słowem „pałac” stał w obrębie jakiegoś systemu obronnego, ze 

99 S. Komornicki, Dwory, op. cit., s. 97; L. Kajzer, Dwory, op. cit., s. 90-91.      
100 L. Kajzer, Dwory, op. cit., s. 83. 
101 Ibidem.
102 M. Bicz, A. Hoszowska-Tomczyk, Sprawozdanie, op. cit. 
103 Ibidem. 
104 Wskazuje na to wystrzępienie korony odkrytych murów.
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względu na szczupłość miejsca stycznie do niektórych jego elementów. Duża musiała 
tu być rola konstrukcji ziemnych, obecnie nie do końca rozpoznanych, a w znacz-
nej części zniesionych w ramach późniejszego formowania ziemnego tarasu wokół 
dworu. Na pewno istniała fosa – do dnia dzisiejszego zachowana.  

„Bastiony” i poterny można datować dwojako: 1) zbudowano je wraz z dworem 
fazy II; 2) zbudowano je w fazie nieco późniejszej105. 

W ukształtowaniu bryły trudno doszukać się związków z genezą dworu alkie-
rzowego, którym Graboszyce nigdy nie były, o ile nie potraktujemy ich jako kolejne-
go etapu przemian takiej zabudowy, odznaczającego się redukcją alkierzy do formy 
„bastionów”. Jednakże naszym zdaniem powiązanie „bastionów” z bryłą dworu nie 
nawiązuje do alkierzy narożnych w takim stopniu, w jakim te z kolei pochodzą 
od narożnych wież rycerskiego zamku, lecz raczej jest to miniaturowe rozwiązanie 
typu palazzo in forteza. Można powiedzieć, że nikłe „bastiony” narożne, rozwiązania 
bardziej praktyczne niż wnoszące jakieś efekty estetyczne, należą, w przeciwieństwie 
do typowych alkierzy, do zewnętrznego systemu obrony, ponieważ nie były dostępne 
z wnętrza dworu.      

Bryła i elewacje dworu w Graboszycach miały w fazie II inny charakter niż 
obecnie. Większa była masywność sylwetki budynku i mimo wszystko jego optyczna 
„obronność”, a to za sprawą attyki krenelażowej, której istnienie sugerują starsi bada-
cze. Istotne jest, czy kryła ona stanowiska dla broni ręcznej i czy wybite były w niej 
strzelnice, co dałoby dodatkowy aspekt obronny ryzalitom dworu. Okna parteru do 
dnia dzisiejszego pozostały stosunkowo małe, a w ich kamieniarce zachowane są 
masywne kraty. To decydowało nie tyle o obronności, co o niedostępności pomiesz-
czeń tej kondygnacji. Równie niedostępne były wysoko założone okienka piwniczne, 
niezbyt duże i zapewne niegdyś zakratowane. Poza tym pierwotne ściany parapetowe 
okien w parterze miały tę samą grubość co nośne partie ścian (ich wtórne przekucie 
mogło mieć miejsce już w XVII w.). W sumie jednak dwór w Graboszycach nie 
należał do rezydencji o obronności dobitnie zarysowanej. Jego obwód zewnętrzny 
stanowiły wspomniane narożne „bastiony” oraz systemem umocnień ziemnych 
(połączony z dworem poternami) o skali odpowiedniej dla rozmiarów obiektu. 

Dwór graboszycki należy do dzieł epoki manieryzmu. Jego bezporządkowe 
elewacje ożywione były regularnym rytmem okien o typowych dla epoki pro�lach. 
Prawdopodobnie płyciny występujące pod oknami parteru są pierwotne. Pewne 
ożywienie kompozycji elewacji wprowadzał gzyms kordonowy pomiędzy parterem 
i piętrem. Należy pamiętać także o gzymsie koronującym. Ściany pokryto tynkiem 

105 Drugie rozwiązanie jest mniej prawdopodobne.
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stosunkowo cienkim, zdobiąc w technice sgra�ta pasmo fryzu pod attyką. 
Dwór odznacza się świadomie zamierzoną osiowością układu pomieszczeń, pod-

kreśloną ryzalitami umieszczonymi na osi (wschodni) i na przedłużeniu sieni w par-
terze (zachodni), której odpowiada sala na piętrze. Jeszcze raz podkreślmy, że dwór 
ten jest raczej małym pałacem stojącym w obrębie założenia obronnego. Trzyosiowość 
wnętrza, z sienią na osi i dwutraktem po bokach, wynika po części z dostosowania 
się do zastanych murów przyziemia zmienionego na piwnice. Widać tu też wpływ 
wspomnianych już wzorników architektonicznych. Regularne rozplanowanie korpusu 
dwutraktowego z wielką sienią-westybulem na osi było już od ostatniej tercji XVI stulecia 
stosowane w wielu pałacach polskich, ale głównie pod wpływem wzorów z traktatu [- -] 
włoskiego teoretyka – Pietro Cataneo. Około połowy XVI w. nastąpiło na naszym obszarze 
niejako połączenie wzorów Serlia i Catanea, polegające na obstawieniu dwutraktowych 
korpusów budowli pawilonami-alkierzami106. Bez wątpienia, w Graboszycach występuje 
trójosiowa dyspozycja wnętrz, tak opisana dla nieco późniejszego dworu we Frydmanie: 
wnętrze korpusu otrzymało dyspozycję bliską serliańskiego wzoru, a więc sień (wyżej sala) 
przecinającą pośrodku budynek i zaakcentowaną na zewnątrz ryzalitem, po bokach zaś 
dwuizbowe apartamenty połączone ściętymi narożami z alkierzami107. Przypomnijmy, 
że w Graboszycach alkierze zastąpiono „bastionami”. W przypadku Graboszyc moż-
na też mówić o wyraźnym wpływie koncepcji architektonicznych z ww. wzorników, 
wniesionych do architektury polskiej przez znakomitego architekta włoskiego Santi 
Gucciego108. Dzieło Santi Gucciego wskazywało nowy kierunek kształtowania wolno 
stojącego dworu willi, dworu-pałacu. Miejscowy fundator i lokalny wykonawca osiągnął 
zbliżony, jakkolwiek bez porównania bardziej prymitywny, efekt brył i układ wnętrz przy 
budowie obronnego dworu w Graboszycach109. „Gucciowskie” koncepcje najpełniej re-
prezentuje pałac Myszkowskich w Książu Wielkim. Rzecz jasna nie jest to bezpośredni 
pierwowzór dla Graboszyc, które przerasta pod każdym względem. Istotna jest data 
wzniesienia pałacu, lata 1585 do 1595110, a więc było to dzieło niemal współczesne 
Graboszycom. Być może te ostatnie są nawet nieco wcześniejsze. W obu przypadkach 
rzuca się w oczy osiowość układu wnętrza. Idealna symetria rzutu występuje w Książu 

106 J. Kowalczyk, Sebastian Serlio a sztuka Polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej 
, Wrocław, 1973, s. 194. 

107 Ibidem, s. 195; zob. także: Kasztel we Frydmanie, w: A. Skorupa, Zamki i kasztele na polskim podtatrzu, Kraków 
2010, s. 41-44.

108 A. Miłobędzki pisał: Monumentalna twórczość Gucciego wykazuje wyższy stopień wyra�nowania (Zarys dziejów 
architektury w Polsce, Warszawa 1968, s. 144 i n.). 

109 T. Jakimowicz, Dwór murowany, op. cit., s. 170-171. 
110 A. Fischinger, Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski, Kraków 1969, s. 18 i n. 
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Wielkim111. Podobne jest, aczkolwiek nie tak konsekwentnie zrealizowane, osiowe roz-
planowanie dworu w Graboszycach. Wynika to z dostosowania ścian nowego dworu 
do zastanych murów piwnic. W kontekście osiowości rzutu niezwykle interesująca jest 
problematyka miejsca omawianego dworu pośród podobnych obiektów polskich, czyli 
niewielkich murowanych i warownych, często tylko przez ustawienie w warownym 
obwodzie, rezydencji szlacheckich. Szczególnie też widoczna jest zbieżność Graboszyc 
z odznaczającymi się zwartością brył i osiowością o wiele okazalszymi i późniejszymi 
pałacami: Rafała Leszczyńskiego w Lublinie czy pałacem biskupim w Kielcach112. 

Lokalne nowatorstwo Graboszyc, stojących już w formie ukończonej na pewno 
w początkach XVII w., jest zaskakujące, zważywszy na prowincjonalne położenie 
majątku. Ponadto, co już wspomniano, dwór graboszycki dzięki „bastionom” przy-
ległym do narożników zaliczyć można do wczesnych, a zarazem zredukowanych do 
bardzo małej skali założeń typu palazzo in forteza113. 

Niewielkim zamkiem, i  to drewniano-murowanym, był dwór graboszycki 
w fazie I. W fazie II wzniesiono budowlę o odmiennym charakterze, zachowując 
jednak pierwotny układ trójpasmowy, zwiększając ilość traktów do dwóch i trzech, 
przy czym sień na osi pierwotnie planowano jako jednotraktową. Anonimowy bu-
downiczy dworu zmierzał do osiągnięcia osiowości, poszerzając w kierunku połu-
dniowym, poza obręb murów piwnicy, tylny (zachodni) ryzalit, gdzie jednak pełnej 
symetrii nie osiągnięto, i sugerując osiowość budynku, od frontu wznosząc ryzalit 
wschodni, który także nie znalazł się na idealnej osi. Wynikało to ze zróżnicowanej 
szerokości pasm rzutu wyznaczonych przez stare mury piwnic. Nie udało się w pełni 
osiągnąć symetrii na zewnątrz, przy czym dość głęboki rzut ryzalitu wschodniego 
i jego rozszerzenie od wschodu częściowo maskowały niesymetryczność.  

Jak już wspomniano, układ trójosiowy zbliża Graboszyce do osiowego (i z ry-
zalitem) układu później zrealizowanego, w swojej rozwiniętej formie, kasztelu we 
Frydmanie114, przy czym w naszym zabytku nie ma narożnych wykuszy i alkierzy. 
Zbliżony układ, ale bez ryzalitów, reprezentuje dwór (kasztel) w Betlanovcach (Sło-
wacja)115. Jest to obiekt o tyle ważny, bo trójosiowy i dwutraktowy w rzucie, a przy 

111 Ibidem, s. 21. 
112 K. Majewski, O działalności kilku muratorów lubelskich z lat 1571-1625, w: Sztuka około roku 1600. Materiały 

Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy WK Prezydium WRN w Lublinie, Lublin 
listopad 1972, Warszawa 1974, s. 196.

113 Zob.: L. Kajzer, Rezydencja feudalna w średniowiecznej Polsce w optyce archeologów, w: Rezydencje w średniowieczu 
i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001, s. 201-202. 

114 Zob.: E. Sadowska, J. Janczykowski, Kasztele na polskim Spiszu, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”,  
t. XXII, 1988, s. 223.  

115 Zob. T. Jakimowicz, Dwór, op. cit., s. 150-153, 186. 
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tym jest to pierwszy renesansowy kasztel blokowy na Spiszu (pozbawiony narożnych 
wieżyczek alkierzowych) i nieco starszy od manierystycznego dworu w Graboszy-
cach (powstał w latach 1564-1568)116. Podobnie jak w Graboszycach ukształtowane 
jest rozplanowanie również późniejszego (na skutek XVII-wiecznej rozbudowy) 
dworu czy też raczej pałacu w Jakubowicach Murowanych koło Lublina117. Również 
późniejszy (przed 1622) jest „palladiański” pałac biskupa płockiego Henryka Firleja 
we wspomnianych wyżej Czemiernikach118. I tu nie obyło się bez wpływu Serlia, 
osiowo założonej sieni i symetrii układu pomieszczeń. Cechę tę można też zauważyć 
w willi Lubomirskich (wcześniej Decjuszów) w Woli Justowskiej pod Krakowem119. 
Interesujący, ze względu na brak alkierzy, jak i obronny charakter ryzalitów120 oraz 
poddasza ukrytego za attyką, jest dwór w Łapszach Niżnych – również spiski kasztel 
blokowy. Jest to obiekt w zasadzie współczesny Graboszycom (zaraz po 1589)121, ale 
poprzez nieregularny i skomplikowany plan wnętrza mniej od nich „nowoczesny”.       

Zakończenie 

Kończąc omawianie dworu w Graboszycach, autorzy artykułu zwracają uwagę 
na ciągle niepełny stan badań nad rezydencjonalną (wiejską) architekturą polską 
XVI i XVII w., a szczególnie niepełny stan terenowych badań archeologicznych 
i architektonicznych122. Prowincjonalne Graboszyce okazały się obiektem ważnym i, 
co ciekawsze, osadzonym w głównym nurcie rozwoju średnich i małych rezydencji 
szlacheckich z terenu Rzeczypospolitej z końca wieku XVI i pierwszej połowy wieku 
XVII. Istotne jest, że dwór ten nie został rozbudowany z dawnej wieży mieszkalnej, 
ale stanął na murach przyziemia budynku o dość rozwiniętym rzucie jako jedno-
rodna i nowoczesna w swoich czasach koncepcja. Kształt siedziby dziedzica w fazie 
I murowanego budynku pozostaje nadal zagadką. Sądzimy, że jego rekonstrukcja 
będzie w przyszłości pracą teoretyczną, opartą na studiach analogicznych budynków.

116 E. Sadowska, J. Janczykowski, Kasztele, op. cit., s. 225.
117 A. Lutostańska, Przyczynek do dziejów rezydencji w Jakubowicach Murowanych koło Lublina, w: Sarmatia 

Artistica, Księga pamiątkowa ku czci profesora Wladysława Tomkowicza, Warszawa 1968. 
118 A. Miłobędzki, Zarys, op. cit., s. 163.  
119 J. Kowalczyk, Sebastian Serlio, op. cit., s. 206-208. 
120 Są to ryzality boczne o zróżnicowanej szerokości. 
121 E. Sadowska, J. Janczykowski, Kasztele, op. cit., s. 227- 230; pd.-zach. ryzalit wieżowy tego dworu autorzy artykułu 

interpretują jako wieżę alkierzową; zob. także: Kasztel w Łapszach Niżnych, w: A. Skorupa, Zamki i kasztele na 
polskim Podtatrzu, Kraków 2010, s. 47-52. 

122 Niepełność tego stanu jest oczywista w naszej Ojczyźnie przeoranej wielokrotnie kataklizmami dziejowymi.
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Summary

The Manor house in Graboszyce
near Zator  

in view of recent research

Graboszyce is a village known from thirteenth century historical records whose 
ownership has passed through many hands. In the fourteen century and in the �rst 
half of �¡een century, the manor may have been located in the same place where we 
can see today’s building. It might have been a complex of wooden buildings, which 
have le¡ no traces. For a long time, Graboszyce belonged to the Brandys, a family of 
knights who originated from the Czech lands. At the end of the �¡een century and at 
the beginning of the sixteenth century, Klemens Brandys is mentioned living in the 
manor by the Radwan crest. During his ownership, the �rst brick manor was built 
(at least the lower part was), which remains as today’s cellars. In 1565, Graboszyce 
belonged to Dziwisz (Dionizy) Brandys, the king`s courtier and secretary. In the 
years 1570-1580, he built the Renaissance mansion which still stands in the village 
today. �e mansion was built by  anonymous builders who were inspired by architects 
Pietro Cataneo and Sebastian Serlio. �e builders of the Graboszyce Manor wanted 
to implement the characteristical traits for the era such as the symmetry in buildings 
designed by the Italian architect Santi Guci. In eighteenth and nineteenth centuries, 
the manor went through renovations, without changing its original layout.
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s. Danuta Kozieł CSFN

Nazaretanki 
w szpitalu w Wadowicach 
(1896-1956)

Pierwsze zakonnice ze Zgromadzenia Najśw. Rodziny z Nazaretu, zwane popu-
larnie nazaretankami, przybyły do Wadowic w lutym 1896 r. W odpowiedzi na po-
trzeby lokalnej społeczności otworzyły ochronkę dla dzieci z najbiedniejszych rodzin 
oraz pracownie zawodowe i internat dla uczących się dziewcząt1. W kilka miesięcy 
po podjęciu pracy opiekuńczo-wychowawczej zakres działalności nazaretanek po-
szerzył się o pracę w miejscowym szpitalu. Troska o chorych i aktywny udział sióstr 
w rozwoju szpitala wadowickiego trwała odtąd przez 60 lat. Ostatnia pielęgniarka 
zakonna została usunięta z pracy w 1956 r., gdy władze komunistyczne w Polsce 
ograniczały działalność oświatowo-wychowawczą i szpitalną Kościoła. Odtąd dzie-
je opieki nad chorymi i fakt istnienia domu zakonnego nazaretanek przy Szpitalu 
Miejskim i Powszechnym w Wadowicach stopniowo zanikał w pamięci historycznej. 

Burmistrz miasta dr Jan Iwański podpisał kontrakt ze Zgromadzeniem Sióstr 
Najśw. Rodziny z Nazaretu w grudniu 1896 r. Odtąd siostry pracowały na umowie 
zbiorowej i w związku z tym nie były uwidocznione w o�cjalnych statystykach, które 
obejmowały tylko cywilną służbę pielęgniarską zatrudnioną na umowach indywi-
dualnych. Na ten fakt zwrócił uwagę M. Siwiec-Cielebon w artykule poświęconym 
ochronie zdrowia na ziemi wadowickiej2. W wyniku przeprowadzonej kwerendy 
archiwalnej zauważa się, że pozostało stosunkowo niewiele śladów w dokumentach 

1 Według zapisów z kronik i wspomnień nazaretanki od początku zaistnienia w Wadowicach zajmowały się 
najuboższymi. Notatka z czerwca 1901 r. mówi o wielkiej liczbie sierot w ochronce i pustej kasie domu. Przełożona 
wysłała siostry na kwestę w różne strony. Jałmużna na utrzymanie dzieła została zebrana z trudem. Przełożona 
i siostry własnoręcznie wykonywały ubrania dla dzieci, aby wyglądały schludnie. W efekcie ubrankami dzieci 
nie różniły się od uczniów gimnazjum i pensjonatu (por. Krótkie wspomnienie o M. Laurencji od Ciała i Krwi 
Pana Jezusa, w: „Nazaret” Rzym, IX/1935.) W aktach Domu Opatrzności Bożej w Wadowicach z pierwszych 
lat jego istnienia znajdują się pozwolenia biskupa na kwestę na rzecz ochronki. Siostry jeździły w tym celu do 
para�i w różnych diecezjach.

2 M. Siwiec-Cielebon, W trosce o „corpore sano”… czyli do „Wadowickich lekarzy” glossa, w: „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 136.
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po latach pracy Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w miejscowym 
szpitalu. Częściowo zostały one zachowane w Archiwum Prowincji Krakowskiej 
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek oraz w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie, Archiwum Państwowym w Krakowie i w Archiwum Państwowym w Katowicach 
Oddział w Oświęcimiu, a także w kronikach klasztoru karmelitów w Wadowicach.

Opieka szpitalna w Galicji na przykładzie szpitala 
w Wadowicach

Pierwsza informacja o opiece nad chorymi w mieście nad Skawą związana jest 
z osobą Marcina Wadowity. Placówka dobroczynna, którą był szpital dla ubogich, 
powstała w 1669 r. z przeznaczeniem do opieki nad niewielką grupą 8 chorych3. 
W czasach zaborów w mieście istniała tzw. Chorownia Powszechna ulokowana 
w dwóch wynajętych izbach, pełniąca rolę szpitala powszechnego. Dyrektorem pla-
cówki w latach 1854-1890 był dr Antoni Zapałowicz. Rocznie opiekę znajdowało tam 
około 200 chorych4. Po śmierci dr Zapałowicza obowiązki dyrektora szpitala objął 
dr August Bukowski i kierował tą placówką do 1913 r.5

3 R. A. Gajczak, Wadowice-miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 76.
4 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 283; R. A. Gajczak, op. cit., s. 76.
5 G. Studnicki, op. cit., s. 27.

Siostra pielęgniarka na sali chorych w szpitalu Miejskim w Wadowicach, 1913 r.
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Z zachowanych wspomnień z okresu autonomii galicyjskiej rysuje się dość mrocz-
ny obraz stanu opieki nad chorymi w miejscowej placówce, co było dysonansem 
w stosunku do pozycji Wadowic wśród miast galicyjskich. Na mocy ustawy rządowej 
w 1889 r. Wadowice zostały włączone do grupy 30 największych miast Królestwa 
Galicji i Lodomerii6. Społeczeństwo miasta na różne sposoby starało się sprostać tej 
nobilitacji. W zakresie opieki nad chorymi władze lokalne w 1893 r. rozpoczęły stara-
nia w Wydziale Krajowym i w Sejmie we Lwowie o budowę nowego budynku szpitala. 
W tym samym roku Sejm Krajowy podjął uchwałę pozwalającą na rozpoczęcie prac 
i przeznaczył na ten cel sumę 22.000 koron, co stanowiło połowę projektowanych 
kosztów budowy7. Mimo podjętych starań, jeszcze w 1895 r. szpitalik znajdował się 
w zrujnowanym budynku z napisem „Chorownia”. I jak zapisano we wspomnieniach, 
personel stanowiła jedna starsza kobieta, chorzy pozbawieni byli podstawowej opieki, 
a placówka nie posiadała praktycznie żadnego wyposażenia medycznego. Dyrektor 
szpitala dr A. Bukowski zmagał się z brakiem podstawowych narzędzi, a operacje 
wykonywał na zwykłej desce, wobec braku najprostszego stołu operacyjnego8.

Budowę nowego, piętrowego budynku zakończono w 1896 r. Znalazło się 
w nim miejsce dla 41 chorych, sala operacyjna, kaplica szpitalna, pomieszczenie 
dla administracji. Poza głównym budynkiem wybudowano także zaplecze gospo-
darcze z miejscem na kuchnię, pralnię i prosektorium9. Przez okres pierwszych 
7–10 lat szpital działał bez elektryczności (założona w Wadowicach w 1907 r.) i bez 
wodociągów (wybudowane w mieście w 1910 r.)10. Dość szybko, bo już na jesieni 
1898 r., komisja budowlana sprawdzająca stan nowego budynku stwierdziła jego 
zagrzybienie. Siostry wraz z chorymi przeniosły się na kilka miesięcy do innych 
budynków. Wielu pacjentów w lżejszych stanach wypisano do domu, by zmniejszyć 
liczbę hospitalizowanych11.

Nie był to odosobniony przykład stanu opieki szpitalnej w Galicji w drugiej 
połowie XIX w. Władze austriackie, a konkretnie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

6 A. Zielecki, Struktura ludności miast Galicji w dobie autonomicznej, w: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich 
położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski, Jasło 
2001, s. 79-96.

7 Słownik geogra�czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 12, zeszyt 144, 
Warszawa 1892, s. 882.

8 Archiwum Prowincji Krakowskiej Sióstr Nazaretanek (dalej: APKNaz). Spuścizna po s. Irenie Marianowskiej, 
notatki z lat przełożeństwa w Domu Matki Bożej Pocieszenia przy szpitalu powszechnym w Wadowicach.

9 B. Marczewski, Powiat Wadowicki pod względem geogra�cznym, Kraków 1987, s. 76.
10 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, Kraków 1985, s. 95.
11 Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Rzymie (dalej: AGCSFN), Dane do 

kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1898, rkp., zeszyt III, s. 4.
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nych, w 1868 r. przekazały gminom zarząd szpitali publicznych i prowincjonalnych. 
Samorządy terenowe natomiast nie posiadały odpowiedniego zabezpieczenia i wy-
kwali�kowanego personelu. Oszczędnie dysponowały środkami materialnymi na 
rzecz placówek ochrony zdrowia. Taka gospodarka prowadziła szpitale do ruiny12. 
Krytyczny osąd tego stanu przedstawił znany lekarz i dyrektor jednego ze szpitali 
w Krakowie dr Józef Topolnicki, pisząc, że szpitale zależne od władz miejskich sta-
ły się przytułkami nędzy i niechlujstwa, a nie zakładami leczniczymi13. W pewnym 
sensie miało temu zapobiec przekazanie szpitali pod nadzór Wydziału Krajowego 
Królestwa Galicji i Lodomerii z W. Ks. Krakowskim, co postanowił sejm galicyjski 
mocą dwóch ustaw z 12 grudnia 1869 r.14 Poza nadzorem Wydziału Krajowego przy 
każdym szpitalu miała powstać tzw. rada szpitalna jako organ doradczy i kontrolny. 
Na jej członkach spoczywał nie tylko obowiązek kontroli wykonania przepisów, ale 
także troska o wszelkie sprawy sanitarne i ekonomiczne placówki15. Większość szpitali 
na prowincji mieściła się w wynajętych, brudnych i zaniedbanych budynkach. Bra-
kowało pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i wyżywienie. W związku 
z tym chorzy zostali uzależnieni od okolicznych przedsiębiorców, którzy żądali od 
pacjentów szpitala dodatkowych opłat za dostarczanie żywności i lekarstw16. 

Sejm we Lwowie uchwalił kolejną ustawę regulującą byt szpitali w dniu 6 stycz-
nia 1875 r., której przepisy obowiązywały w niezmienionej formie do 1897 r. Na 
mocy ustawy Wydział Krajowy został zobowiązany do pokrywania kosztów le-
czenia ubogich chorych w szpitalach. Stopniowo troską otoczono stan budynków 
szpitalnych i powiększano liczbę łóżek. Pobudką do tych działań była ustawa Sejmu 
Krajowego z 21 lipca 1880 r. Na mocy przepisów 6 grudnia 1895 r. Wydział Krajowy 
wystąpił do sejmu z petycją o zezwolenie na powiększenie powierzchni szpitala 
powszechnego w Białej (dziś Bielsko-Biała) o 10 łóżek, ponieważ w tym szpitalu 
chorzy byli leczeni za niższą opłatą niż w pobliskim Bielsku17. Kolejną zmianę przy-

12 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN) mps. 14/1 Syg. 736, Krótki rys historyczny ustawodawstwa 
szpitalnego i jego wpływu na rozwój szpitali publicznych w okresie autonomii Galicji od  1864  do 1919 roku, s. 1-2.

13 J. Topolnicki, Zarys szpitalnictwa małopolskiego i jego potrzeby, Warszawa 1937, s. 5.
14 Wydział krajowy we władzach autonomicznych Galicji spełniał funkcje przekazane przez statut krajowy i przez 

późniejsze ustawodawstwo zarówno w ramach Sejmu Krajowego, w komisjach parlamentarnych, ale również 
sprawując funkcje bieżącej administracji.

15 Zbiór ustaw i instrukcji dla szpitali powszechnych na prowincji, Lwów 1894, s. 4-5.
16 AAN, Krótki rys ustawodawstwa szpitalnego, op. cit., s. 7-8. Sytuacja została opisana na podstawie wizytacji 

przeprowadzonej w szpitalach przez Jana Stellę-Sawickiego.
17 Biblioteka Jagiellońska, sygn. 418423 III, dokument [Kadencja VII, sesja I, al. 49] Alegata do Sprawozdań 

Stenogra�cznych z Pierwszej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1895/6. Alegat 49, Lwów 6 grudnia 1895 r. Adres dokumentu 
w formie cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=32058 [data odczytu: 15.09.2013].
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niosła ustawa krajowa z 28 lipca 1897 r., uzupełniana następnie przez nowele z lat 
1904 i 1907. Nowe przepisy usankcjonowały prawny byt szpitali, określiły ich zada-
nia i obowiązki oraz zagwarantowały odpowiednie środki na działalność placówek. 
Odtąd Wydział Krajowy, poza troską o wyposażenie szpitala, liczbę etatów i płac, 
miał w swej gestii decyzje o mianowaniu lekarzy, jak i personelu administracyjnego. 
Posiadał również możliwość stosowania sankcji dyscyplinarnych w stosunku do 
szpitala18. Na mocy tej ustawy wszelkie prace związane z pielęgnowaniem chorych, 
kierowanie kuchnią szpitalną i magazynami oraz administracja miały spoczywać 
przede wszystkim w gestii zgromadzeń zakonnych. Przepisy stanowiły, że: Jedynie 
w razie niemożliwości pozyskania dla powyższych czynności osób, należących do 
stowarzyszenia duchownych, mogą one być powierzone osobom świeckim19.

W myśl ustawy z 1897 r. likwidacji uległy rady szpitalne, a ich miejsce zajęły tzw. 
komitety szpitalne. Ich członkami byli: delegat Wydziału Krajowego, dwóch delega-
tów Wydziału Powiatowego i dyrektor szpitala. Do zadań komitetów należało m.in. 
czuwanie nad funduszami, troska o stan budynków szpitalnych, nadzór nad admi-
nistracją i zawieraniem umów z pracownikami20. Dyrektor szpitala, poza zadaniami 
związanymi z działalnością stricte medyczną, stał się urzędnikiem państwowym, 
odpowiedzialnym bezpośrednio przed Wydziałem Krajowym zarówno za pracę le-
karzy, jak i sprawy administracyjno-gospodarcze szpitala21. Kolejno następujące po 
sobie regulacje prawne stopniowo zmieniały sytuację ochrony zdrowia w Galicji, 
w tym także na terenie Wadowic. 

Na podstawie uchwały z 1897 r. również w szpitalu wadowickim nastąpiły zmiany 
i od 1 stycznia 1898 r. placówka przeszła spod zarządu Magistratu pod kierownictwo 
komitetu. Jako pierwszy na jego czele stanął Tadeusz Starzewski22. Posiedzenia komitetu 
odbywały się co miesiąc, a w jego skład wchodzili: burmistrz miasta, dyrektor szpitala 
i inżynier. W zebraniach, na życzenie członków komitetu, uczestniczyły również na-
zaretanki, przełożona oraz sekretarka szpitala23. W listopadzie 1899 r. na przewodni-

18 AAN, Krótki rys ustawodawstwa szpitalnego, op. cit., s. 9-10.
19 Paragraf ten został zapisany w ustawie z 28.07.1897. Por.: http://www.wmpp.org.pl/pl/szkoly-pielegniarskie/

szkola-lwowska.html  [data odczytu: 15.09.2013].
20 AAN, Krótki rys ustawodawstwa szpitalnego, op. cit., s. 12-14.
21 AAN, Krótki rys ustawodawstwa szpitalnego, op. cit., s. 12-14. Ustawa ta nakładała na komitet obowiązek 

zawierania umów z  siostrami zakonnymi zatrudnionymi w  szpitalu, jak w przypadku Sióstr Miłosierdzia 
(Szarytek). Por. Stanisława Motyka SM, Działalność charytatywna sióstr miłosierdzia prowincji krakowskiej 
w latach 1859-1914, w: „Nasza Przeszłość”, t. 86, Kraków 1996, s. 326.

22 Zasłużony dla miasta, później także burmistrz Wadowic.
23 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1898, rkp., zeszyt 

III, s. 5.
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czącego komitetu szpitalnego został wybrany lekarz miejski dr Władysław Mieczysław 
Gedl24. Po jego nagłej śmierci objął w 1901 r. tę funkcję adwokat i burmistrz miasta 
Jan Iwański25. W marcu 1903 r. nastąpiła kolejna zmiana i przewodniczącym został dr 
Stanisław Szlachtowski. Jak zanotowała m. Irena Marianowska (pierwsza przełożona 
w domu nazaretanek przy szpitalu) w odniesieniu do częstych zmian na czele komitetu 
szpitalnego: każdy z panów przewodniczących wytwarzał inny nastrój w szpitalu26.

Początek Pracy nazaretanek w szPitalu wadowickim

W tym samym czasie, gdy rozpoczęła się rozbudowa szpitala w Białej, władze 
Wadowic również podjęły starania o wybudowanie dość obszernego, własnego budyn-
ku dla Szpitala Miejskiego. Znaleźć się miało w nim 41 łóżek dla chorych. Jak wyżej 
wspomniano, w lutym 1896 r. przybyły do Wadowic pierwsze nazaretanki i założyły tu 
placówkę27. W tym czasie były jedynymi zakonnicami w mieście nad Skawą. Przełożo-
ną domu a zarazem przełożoną prowincjalną nazaretanek w Galicji była wówczas m. 
Laureta Lubowidzka. Wcześniej, do lipca 1895 r. pracowała w Stanach Zjednoczonych, 
pełniąc tam obowiązki przełożonej prowincjalnej. Domy nazaretanek istniały w Ame-
ryce przede wszystkim przy para�ach polskich (m.in. Chicago, Filadel�a, Pittsburgh), 
a siostry prowadziły nauczanie oraz pomoc charytatywną. Od 1892 r. rozpoczęły rów-
nież pracę w szpitalach dla polskich emigrantów, a w 1894 r. otworzyły własny szpital 
dla ubogich rodaków. Była to placówka o całkowicie nowej formie działalności i na-
zaretanki zdobywały pierwsze doświadczenia w pracy na rzecz chorych.

Włodarze miasta Wadowic rozpoczęli prace nad budową szpitala w czasie, gdy 
przybyła tu m. Laureta Lubowidzka. Przedstawiciele komitetu szpitalnego skierowali 
prośbę o zatrudnienie sióstr w szpitalu do przełożonej generalnej a zarazem założy-
cielki nazaretanek M. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej-
-obecnie błogosławionej). Jej pozytywna opinia pozwoliła członkom komitetu na 
przygotowanie początkowo 4 etatów dla sióstr. W tym czasie zatrudniono w placów-
ce do opieki nad chorymi wyższy personel w osobach dwóch lekarzy (prymariusz 
i dyrektor szpitala oraz sekundariusz) oraz niższy, który stanowiły 3 salowe oraz  
5 pracowników zaplecza gospodarczego28.

24 Ibidem, s. 6; G. Studnicki, op. cit., s. 64.
25 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1901, rkp., zeszyt 

III, s. 7.
26 Ibidem, s. 9.
27 D. Kozieł CSFN, Nazaretanki w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15, s. 8.
28 G. Studnicki, Nadskawie, „Almanach kulturalny”, Wadowice 1988, s. 82.
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Matka Laureta w połowie września 1896 r. skierowała pierwsze dwie kandy-
datki na praktykę do szpitala w Białej, aby odbyły tam przeszkolenie i zaznajo-
miły się z nowym charakterem pracy. Przez dwa tygodnie nazaretanki korzystały 
z doświadczenia sióstr boromeuszek pracujących w tamtejszym szpitalu29. W dniu  
2 listopada siostry otrzymały zgodę i błogosławieństwo biskupa krakowskiego Jana 
Puzyny na rozpoczęcie pracy w szpitalu wadowickim. W kilka tygodni później,  
7 grudnia, proboszcz para�i ks. Andrzej Zając poświęcił nowo wybudowany pa-
wilon szpitala i nazaretanki rozpoczęły przygotowania do przeniesienia chorych 
ze starego budynku szpitalnego. Przede wszystkim zajęły się zakupem naczyń sto-
łowych i skompletowaniem urządzeń potrzebnych w salach chorych. Jak zapisała 
ówczesna kronikarka, pracy było nad siły, ale wszystkie byłyśmy młode i pełne ochoty 
i zapału, na trud nie zważałyśmy30.

Kontrakt między Magistratem miasta Wadowice a Zgromadzeniem Sióstr Najśw. 
Rodziny z Nazaretu został ostatecznie podpisany 9 grudnia 1896 r. Podpisali doku-
ment: burmistrz Wadowic dr Jan Iwański, a ze strony zgromadzenia m. Rafaela Lu-
bowidzka –przełożona domu w Krakowie i zarazem sekretarka generalna, działająca 
w zastępstwie przełożonej generalnej m. Franciszki Siedliskiej31. W dniu 27 stycznia 
1897 r. umowa została zatwierdzona przez Wydział Krajowy we Lwowie i podpisana 
przez marszałka krajowego Stanisława Badeniego32.

Na mocy umowy magistrat miasta Wadowice powierzył nazaretankom pielę-
gnowanie i żywienie chorych oraz całą administrację w szpitalu powszechnym, który 
pozostawał pod kontrolą Wydziału Krajowego. Zadaniem sióstr było: 
• Pielęgnowanie chorych – dozowanie lekarstw, czuwanie, opatrunki.
• Dozór służby szpitalnej, by zachowywała się moralnie, nie wyzyskiwała chorych 

i obchodziła się z nimi moralnie i grzecznie.
• Utrzymanie ładu, czystości i porządku. 
• Zarząd bielizną szpitalną.
• Zarząd kuchnią szpitalną i wydawaniem chorym pożywienia według zaleceń.
• Dozór nad opałem i oświetleniem33.

29 APKNaz, teczka „Wyciągi z kroniki od założenia do 1910 r.”, t. I/1, Wadowice, Dom pod wezw. Matki Bożej 
Pocieszenia, s. 1.

30 AGCSFN, Zapiski S. Ireny Marianowskiej. Dane do kroniki domu Opatrzności Boskiej jako też szpitala 
powszechnego w Wadowicach, 1896 r., zeszyt II, s. 64-65.

31 D. Kozieł CSFN, Nazaretanki w Wadowicach, op. cit., s. 11. Matka Założycielka przebywała w tym czasie na 
wizytacji domów zgromadzenia w Ameryce.

32 APKNaz, teczka „Wadowice-szpital”, kontrakt z dn. 9.12.1896 r. (L. 5380).
33 APKNaz, teczka „Wadowice-szpital”, kontrakt z dn. 9.12.1896 r. (L. 5380).
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Wszelkie czynności administracyjne wymienione w kontrakcie spoczywały po-
czątkowo na czterech zatrudnionych siostrach34.

Uroczyste otwarcie budynku szpitalnego nastąpiło 23 grudnia 1896 r. Kilka dni 
wcześniej zamieszkały tam siostry. Były to: m. Irena Marianowska jako przełożona,  
s. Elżbieta Radomska prowadząca kancelarię szpitalną, s. Alojza Zagórska pielęgnująca 
chorych i odpowiedzialna za kuchnię s. Brunona Chwiłkowska35. Na mocy kontraktu 
nazaretanki otrzymały 3-pokojowe mieszkanie w budynku szpitalnym z wyposażeniem 
stosownym do zwyczaju zgromadzenia36. Erekcja kaplicy szpitalnej oraz domu zakon-
nego nazaretanek pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia przy Szpitalu Powszechnym 
w Wadowicach nastąpiła 7 maja 1897 r. decyzją Konsystorza Diecezji Krakowskiej37.

Przygotowanie i charakter Pracy nazaretanek

Pracę nazaretanek w szpitalu regulowały przepisy Konstytucji zakonnych, 
w których cały rozdział został poświęcony temu działowi pracy. Poszczególne para-
grafy stanowiły podstawę do sposobu prowadzenia pracy w placówce wadowickiej. 
Jeden z punktów stanowił: Siostry, przeznaczone przez swoją Przełożoną do usługi 
przy chorych w szpitalu, przyjmą ten obowiązek jako szczególną łaskę i poświęcą 
wszystkie siły ciała i duszy, aby go dobrze wypełnić38. Wagę posługi chorym wie-
lokrotnie podkreślała sama założycielka zgromadzenia, m. Franciszka Siedliska. 
W miesiącach letnich 1898 r. odbyła wizytację dwóch domów nazaretanek w Wa-
dowicach. Po wyjeździe, już z Paryża pisała do s. Ireny Marianowskiej, przełożonej 
w Domu Matki Bożej Pocieszenia przy szpitalu wadowickim: Życzę Ci, byś wiernie 
odpowiedziała tej wielkiej łasce, jaką ci Pan Bóg dał, że możesz Mu służyć i poświęcać 
się dla Niego w osobie chorych i cierpiących, których Pan Jezus tak miłuje, że im dał 
cząstkę tego, co Sobie obrał tu na ziemi: cierpienia. Okiem wiary patrz zawsze na tych 
chorych: Panu Jezusowi w ich osobie się poświęcaj, do Pana Jezusa jako do lekarza 
jedynego [- -]. Pan Jezus dał ci najpiękniejszy obowiązek39. 

34 Ibidem.
35 APKNaz, teczka „Wyciągi z kroniki od założenia do 1910 r.”, t. I/1, Wadowice, Dom pod wezw. Matki Bożej 

Pocieszenia, s. 1. Dwadzieścia lat później, w 1918 r., obie siostry Alojza i Brunona padły o�arą tyfusu i zmarły 
w szpitalu.

36 APKNaz, teczka „Wadowice-szpital”, kontrakt z dn. 9.12.1896 r.
37 Archiwum Metropolitalne w Krakowie (dalej: AMK), teczka „Siostry Nazaretanki”, dokument erygujący kaplicę 

i dom zakonny z dn. 7.05.1897 r.
38 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, paragraf 445, druk. Warszawa-Poznań 1924,  

s. 194.
39 AGCSFN, list F. Siedliskiej do s. Ireny Marianowskiej, Paryż 20.10.1898 r.
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Realizując tak wyrażone zalecenia siostry, oprócz pracy pielęgniarskiej troszczyły 
się także o sferę duchową chorych. Pomagały w przyjęciu aktualnego stanu choroby 
oraz czyniły starania o ożywienie życia religijnego pacjentów40. Nazaretanki od po-
czątku osiedlenia się w Wadowicach utrzymywały kontakty i korzystały z pomocy 
duchowej karmelitów, którzy zaczynali w tym samym czasie budowę kościoła i klasz-
toru „na Górce”. W sierpniu 1899 r., 3 dni po poświęceniu klasztoru i konsekracji 
świątyni siostry zwróciły się z prośbą do przeora o wyznaczenie jednego z ojców 
jako spowiednika do chorych w szpitalu. Same siostry chętnie korzystały z udziału 
w nabożeństwach i z sakramentów w nowym kościele, wzniesionym w sąsiedztwie 
szpitala41. Opiekę duchową nad wspólnotą nazaretanek sprawował pierwszy przeor 
wadowickiego klasztoru karmelitów – o. Rafał Kalinowski (dziś święty)42.

troska o Przygotowanie zawodowe  
i formacja zakonna sióstr

Od początku pracy w szpitalu wadowickim przełożone nazaretanek kładły duży 
nacisk na odpowiednie przygotowanie sióstr zaangażowanych w bezpośrednią opiekę 
nad chorymi. W latach 1897-1939 władze zakonne kierowały kolejne siostry zatrud-
niane w szpitalu wadowickim do Lwowskiej Szkoły Pielęgniarstwa prowadzonej przez 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Szkoła rozpoczęła swoją 
działalność w 1895 r. początkowo jako kursy. Wydział Krajowy, odpowiedzialny za stan 
szpitalnictwa w Galicji, dążył do tego, żeby wszystkie siostry zakonne, zajmujące się 
chorymi w szpitalach na terenie Galicji, odbyły takie przeszkolenie, ukończone wyda-
niem dyplomu przez Szpital Krajowy we Lwowie43. W pierwszym roku istnienia szkoły 
(1910) z odznaczeniem ukończyła ją m.in. s. Regina (Gabriela Budzyńska), zatrudniona 
w szpitalu wadowickim w latach 1918-1920 oraz jako bardzo uzdolniona s. Annuncjata 
(Maria Skibniewska), zatrudniona w szpitalu w latach 1909-1914. Do 1920 r. szkołę 
lwowską ukończyły z dyplomem pielęgniarskim następujące siostry: s. Janina (Maria 
Szumańska) w 1912 r. (pracująca od roku 1897), s. Wiktoria Wolska (1913), s. Alfreda 
(Kazimiera Wilejkis) w 1912 r. i s. Pia (Aleksandra Śmigielska) w 1914 r., na krótko 

40 F. Tomkowicz CSFN, N. Rutkowka CSFN, Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu i jego wkład w dorobek 
polskiego Millennium, w: Sacrum Poloniae Millennium, t. 4, Rzym 1957, s. 71.

41 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1899, rkp., zeszyt 
III, s. 6.

42 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1998, rkp., zeszyt 
III, s. 2.

43 http://www.wmpp.org.pl/pl/szkoly-pielegniarskie/szkola-lwowska.html [dostęp 15.09.2013].
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przed wybuchem I wojny światowej44. W miarę upływu lat, w okresie międzywojennym 
siostry kierowane przez władze zakonne do pracy pielęgniarskiej w szpitalu wado-
wickim przedtem były kształcone w uniwersyteckich szkołach pielęgniarskich poza 
Lwowem, także w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu.

Do pracy w szpitalu w tych latach kierowane były również kandydatki do zgro-
madzenia i postulantki. Jedną z nich była Ludwika Banaś z Kleczy, w życiu zakonnym 
– s. Małgorzata, która w 1916 r. rozpoczynała swoją drogę życia zakonnego. Podczas 
pracy w Wadowicach opiekowała się salami chorych. W 1913 r. przybyła do szpitala 
młoda postulantka i zarazem pielęgniarka dyplomowana s. Wiktoria Wolska, która 
później przyjęła zakonne imię s. Cherubina. Jej pierwszym obowiązkiem była odpo-
wiedzialna praca bezpośrednio na sali operacyjnej, gdzie towarzyszyła s. Annuncjacie 
Skibniewskiej45. Na dodatkowe stanowisko wydał pozwolenie Wydział Krajowy we 
Lwowie46. Ta praca i zarazem odpowiedzialność za życie i zdrowie chorych pozwalała 
wielu dziewczętom na dojrzałe dostrzeżenie wartości życia zakonnego.

Duża liczba kandydatek rozpoczynała życie zakonne w kaplicy Domu Matki 
Bożej Pocieszenia przy szpitalu wadowickim. Jedną z nich była m.in. dziś błogosła-
wiona męczenniczka – s. Imelda Żak. Pochodziła z Oświęcimia, gdzie urodziła się 
w 1892 r. Do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek została przyjęta w 1911 r.47 Siostra 
Imelda Żak w latach II wojny światowej przebywała wraz z s. Małgorzatą Banaś 
w domu nazaretanek w Nowogródku na Białorusi. W dniu 1 sierpnia 1943 r. wraz 
z 10 siostrami została rozstrzelana przez Niemców, składając swoje życie w o�erze 
za rodziny i jedynego kapłana w tej okolicy. W Roku Wielkiego Jubileuszu Chrze-
ścijaństwa, 5 marca 2000 r., Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Błogosławionymi  
11 Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Natomiast s. Małgorzata pozostała przy życiu, 
ponieważ w chwili aresztowania sióstr była na dyżurze w nowogródzkim szpitalu. 
Inną postulantką, która w 1910 r. przy wadowickim szpitalu rozpoczęła życie zakon-
ne, była Wadowiczanka, Emilia Kozłowska, później – s. Taida48.

44 APKNaz, teczka „Wadowice szpital”, księga „Szpitalna ewidencja Sióstr od 1900 r.”
45 S. Małgorzata Banaś (1896-1966), obecnie toczy się Jej proces beaty�kacyjny, zmarła w  opinii świętości 

w Nowogródku na Białorusi (por. APKNaz, Księga główna, s. 12). S. Cherubina Wolska (1887-1970) zmarła 
w Pitsford w Anglii, gdzie nazaretanki prowadziły szkołę dla dziewcząt pochodzących z Polonii (por. APKNaz, 
Księga główna, s. 9).

46 APKNaz, teczka „Wyciągi z kronik domów – wyciągi z kronik domu Wadowice-szpital”, t. II/1, s. 1.
47 APKNaz, Księga główna, s. 8.
48 Ibidem.
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kierownictwo szPitala i nadzór  
władz krajowych i samorządowych

Pierwsze lata pracy nazaretanek w wadowickiej lecznicy (1896-1913) upłynę-
ły pod kierunkiem dyrektora placówki dr A. Bukowskiego. Po jego nagłej śmierci 
w styczniu 1913 r. na wakujące stanowisko prymariusza kilka miesięcy później został 
powołany dr Gustaw Zaremba, dotychczasowy dyrektor innego szpitala galicyjskie-
go, w Husiatynie49. Jego zastępcą był drugi lekarz szpitala, sekundariusz dr Stanisław 
Żędzianowski50. Kolejnym dyrektorem był dr Szymon Reich, a od 1922 r., przez  
31 lat szpitalem wadowickim kierował zasłużony dla miasta dr Józef Sołtysik51.

Do 1914 r. w szpitalu były przeprowadzane regularne, kilkudniowe wizytacje 
z Wydziału Krajowego we Lwowie i z jednostek nadrzędnych w Krakowie. Sprawdza-
no stan opieki nad chorymi oraz zarząd i administrację. Pierwszą z lustracji, w kwiet-
niu 1898 r., przeprowadził komisarz Jan Rudzki z Wydziału Krajowego. Przez tydzień 
sprawdzał wszystkie rachunki gospodarcze i księgi kancelaryjne52. Na inną kontrolę 
w 2 tygodnie później, na początku maja 1898 r., przybył do szpitala inspektor i radca 
ze Lwowa, znany lekarz dr Jan Stella Nowicki53. Podczas wizytacji w grudniu 1904 r. 
lustrator p. Jasiński obiecał nabycie sąsiedniego gruntu od p. Praczyńskiego, co się stało 
za dwa lata, na którym obecnie stoi pawilon dla chorób zakaźnych54.

działalność nazaretanek w szPitalu wadowickim  
Podczas i wojny światowej

Po rozpoczęciu walk, a następnie działań wojennych, w sierpniu 1914 r. rytm 
pracy w szpitalu uległ zmianie. Już 2 sierpnia lwowski Wydział Krajowy wydał za-

49 APKNaz, teczka „Wyciągi z kronik domów – wyciągi z kronik domu Wadowice-szpital”, t. II, s. 1.
50 Ibidem, s. 2., G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, op. cit., s. 291.
51 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, op. cit., s. 231.
52 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1898, rkp., zeszyt 

III, s. 3.
53 Przełożona zapisała w kronice w odniesieniu do tej wizytacji: W szpitalu dają się zastosować z całą ścisłością słowa 

Ewangelii „módlcie się i czuwajcie”. Lustracje przychodzą zawsze niespodzianie, dużo kosztują nerwów, bo mimo jak 
największych starań „władza świecka” coś szuka i wytknie, często w sposób bardzo przykry i upokarzający. (por. AGCSFN, 
Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1898, rkp., zeszyt III, s. 3). 
Dr Jan Stella Sawicki, inspektor szpitali we Lwowie, był autorem raportu o stanie szpitali powszechnych w Galicji za 
rok 1874 i już wtedy proponował wprowadzenie koniecznych zmian dla podniesienia dobrobytu szpitali („Przegląd 
Lekarski” 1875, nr 18, s. 175-176). Również on na polecenie Wydziału Krajowego opracował na podstawie prac prof. 
Bilrotha i F. Nightingale podręcznik do nauki pielęgnowania chorych. 

54 AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1903, rkp., zeszyt 
III, s. 11.
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rządzenie o usunięciu z budynku nieuleczalnie i przewlekle chorych i przeniesieniu 
ich w inne miejsce. Celem tej decyzji było przygotowanie pomieszczeń dla rannych 
żołnierzy z frontu. Pierwszy transport 58 rannych z terenu walk pod Kraśnikiem 
dotarł do szpitala w Wadowicach 31 sierpnia55. W akcję pomocy rannym włączy-
li się karmelici z pobliskiego klasztoru i ludność miasta, wspomagając żywnością 
i o�arami pieniężnymi56. W połowie września pod nieobecność dyrektora placówki 
sekundariusz wydał zarządzenie o opuszczeniu i zamknięciu szpitala ze względu na 
zbliżający się front walk. Nazaretanki po konsultacji z proboszczem para�i, ks. pra-
łatem A. Zającem, podjęły decyzję o pozostaniu na miejscu i kontynuowaniu opieki 
nad chorymi i rannymi. W kilka dni później, 19 września, Wydział Krajowy we Lwo-
wie przesłał zarządzenie o pozostaniu personelu i dalszej działalności placówki57. Pod 
koniec września szpital przeszedł pod zarząd wojskowy. Jednocześnie na potrzeby 
szpitala wojennego dodatkowo został przejęty dom nazaretanek przy ul. Lwowskiej58. 
W październiku w kronice domowej znalazł się zapis: 28 października. Praca idzie 
normalnie, chociaż chorych dużo. Dr Żędzianowski zajmuje się tylko cywilnymi; lekarze 
wojskowi – rannymi. Pomagają tylko dwie świeckie osoby: Teresa Heredinówna i Ludka 
Bucka59. Opiekując się chorymi, siostry pomagały w przyjęciu cierpienia i modli-
ły się z pacjentami o powrót do zdrowia. W kronice zapisały niektóre przypadki 
niewytłumaczalnego wyleczenia, jak np. rannego, którego skierowano na amputa-
cję ręki. Modlitwa sióstr 
za przyczyną zmarłego 
kilka miesięcy wcześniej 
papieża Piusa X (dziś już 
świętego) zaowocowała 
cofnięciem się zagrożenia 
i zmianą decyzji lekarzy60. 
Zaangażowanie nazareta-
nek w niesienie pomocy 
cierpiących zostało oku-
pione w  latach I wojny 

55 APKNaz, teczka „Wyciągi z kronik domów – wyciągi z kronik domu Wadowice-szpital”, t. II/1, s. 2.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 3.
59 Ibidem.
60 Ibidem.

Sala chorych w szpitalu w Wadowicach, ok. 1918 r.
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światowej śmiercią dwóch sióstr, które zaraziły się tyfusem plamistym – s. Brunony 
Chwiłkowskiej (zmarła 7 stycznia 1918) i s. Alojzy Zagórskiej (zmarła 11 stycznia 
1918 r.)61. Obie pracowały w szpitalu wadowickim od 1897 r.

okres międzywojenny 
w życiu sióstr zatrudnionych w szPitalu

W okresie międzywojennym szpital wadowicki się rozwijał. Powiększała się 
także liczba etatów, na których były zatrudniane nazaretanki. Dobudowano nowy 
pawilon dla oddziału zakaźnego. W związku z tym zwiększyła się także liczba łóżek 
(85 na oddziale ogólnym i 35 na zakaźnym)62. Doktor J. Sołtysik po objęciu kierow-
nictwa placówki w 1922 r. troszczył się o jej dynamiczny rozwój. Przed wybuchem 
II wojny światowej  nadbudowano II piętro nad głównym budynkiem i założono 
centralne ogrzewanie. Powstało także prosektorium i znacznie powiększono kaplicę 
szpitalną. W ramach modernizacji dyrekcja szpitala sprowadziła rentgen, lampy 
kwarcowe i sprzęt do diatermii63.

W tym okresie ustabilizowała się liczba sióstr zatrudnionych w szpitalu. W do-
tychczasowej kwerendzie nie natra�ono na spisy roczne z lat 1897-1930, które doty-
czyłyby zatrudnienia nazaretanek w szpitalu. W zasobie Archiwum Prowincji Kra-
kowskiej Nazaretanek znajdują się odpowiednie zestawienia dla okresu 1931-1950, 
czyli od momentu utworzenia Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. 
Rodziny z Nazaretu. Bazując na istniejących archiwaliach, można stwierdzić, że w la-
tach 30. ubiegłego wieku liczba zatrudnionych sióstr kształtowała się następująco:
• 1931 – 11 sióstr (w tym 4 pielęgniarki)
• 1932 – 11 (4 pielęgniarki)
• 1933 – 11 (4 pielęgniarki)
• 1934 – 11 (4 pielęgniarki)
• 1935 – 11 (4 pielęgniarki)
• 1936 – 11 (4 pielęgniarki)
• 1937 – 12 (4 pielęgniarki)

61 Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892 – 1945, red. H. Cz. Gil OCD, Wadowice 2002, s. 41.
62 F. Tomkowicz CSFN, N. Rutkowka CSFN, Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu i jego wkład w dorobek 

polskiego Millennium, w: Sacrum Poloniae Millennium, t. 4, Rzym 1957, s. 70.
63 E. Kotowiecki, Zarys historii szpitala w Wadowicach i na ziemi wadowickiej, w: Wadowice. Studia z dziejów 

miasta, praca zbiorowa pod red. A. Nowakowskiego, Wadowice 1997, s. 235-240; J. R. Jaglarz, A. Grodnicki,  
J. Fidziński, Opowieść o Wadowicach, Bielsko-Biała 1984, s. 27.
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• 1938 – 13 ( 5 pielęgniarek)64.
W 1931 r. nazaretanki pełniły dyżury przy chorych na oddziałach: zakaźnym, ko-

biet, na sali operacyjnej i w aptece. Pracowały w kancelarii, na portierni, opiekowały 
się kaplicą szpitalną, pełniły nocne dyżury, prowadziły kuchnię, szwalnię oraz zajmo-
wały się ogrodem i gospodarstwem. Pod koniec tego okresu zatrudniono w szpitalu 
dodatkowo dwie siostry: do pomocy w pawilonie zakaźnym i na oddziale męskim65.

lata ii wojny i okres wcielenia wadowic do rzeszy 
w odniesieniu do działalności szPitala

Z chwilą inwazji niemieckiej na Polskę od początku września 1939 r. szpital 
wadowicki odczuwał skutki działań wojennych. Mimo ogólnej paniki i masowej 
ucieczki na wschód siostry pozostały w placówce służby zdrowia. Pielęgniarki pra-
cowały nieustannie na sali operacyjnej i opatrunkowej ze względu na dużą liczbę 
rannych żołnierzy polskich przywożonych do Wadowic z frontu. Do nazaretanek 
zatrudnionych w szpitalu dołączyły z pomocą siostry z drugiego wadowickiego domu 
przy ul. 3 Maja 31 (dawniej i obecnie – ul. Lwowska). Po kilku dniach, 5 września, 
z chwilą zajęcia miasta przez okupantów szpital został przejęty przez wojska nie-
mieckie. Lekarz sztabowy, który pojawił się w budynku, wydał rozkaz wywiezienia 
wszystkich polskich żołnierzy leczonych w placówce. Odtąd szpital znalazł się pod 
wojskowym zarządem niemieckim. Do 31 sierpnia 1941 r. dyrektorem był nadal 
dr J. Sołtysik. Jego następcą został mianowany Niemiec, dr Karol Baeckmann. Po 
chwilowym usunięciu zasłużonego wadowickiego lekarza, już w listopadzie powo-
łano go ponownie do pracy na chirurgii, na miejsce dr Karola Krzysztoforskiego66. 
Nazaretanki pozostawiono w pracy: 7 pielęgniarek, intendentkę, sekretarkę oraz 
siostry opiekujące się kuchnią i pralnią. W tym okresie w szpitalu było miejsce dla 
100 pacjentów, głównie wojskowych. Siostry zabiegały o to, by w kilku mniejszych 
salach można było przyjmować także chorych cywilnych, głównie z okolicy67. Dzięki 
temu poza pomocą medyczną często mogły wspomóc pacjentów i ich rodziny lekar-
stwami i żywnością. Do szpitala przywożono więźniów, a niejednokrotnie z pomocą 
pielęgniarską docierały nazaretanki do partyzantów . W szpitalu siostry ułatwiały 
więźniom kontakt i widzenie się z rodziną, a czasem, jak wspominały później, tak 

64 Zestawienie liczbowe opracowane na podstawie: APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi 
z ich zajęciami, (b.p.).

65 APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi z ich zajęciami, k. 14, 129 – 130.
66 APKNaz, teczka „Wyciągi z kronik domów – wyciągi z kronik domu Wadowice-szpital”, t. V, s. 1.
67 Ibidem, t. IV/ 1, s. 1.
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były układane warunki, że więzień już nie wracał pod klucz tylko do swoich68.
W 1942 r. przy budynkach szpitalnych władze niemieckie wybudowały baraki 

w celu zapewnienia miejsca dla przywożonych więźniów z obozu w Auschwitz. Od-
działową została tam nazaretanka, s. Joanna Jasińska. Siostry zapewniały wyżywienie 
chorym i wynędzniałym więźniom obozu pracy. Starały się maksymalnie przedłużać 
ich pobyt w szpitalu, a kilkakrotnie pomogły w wydostaniu się na wolność69.

Na przełomie 1944 i 1945 r. ponownie odczuły skutki przesuwającego się frontu. 
Do szpitala sprowadzono niemiecki zespół operacyjny lekarzy i pielęgniarek. Zwo-
żono rannych żołnierzy niemieckich, których po wstępnych zabiegach odwożono 
w głąb Rzeszy. Nazaretanki w tym okresie nie asystowały na sali operacyjnej. Pozo-
stały jednak nadal w szpitalu. W styczniu 1945 r. wraz ze zbliżającą się linią frontu 
nasiliły się bombardowania miasta. Podczas jednego z nalotów w szpitalu zginęło  
14 osób z niemieckiego personelu70. Budynek został pozbawiony elektryczności, 
wody i szyb w oknach przy mrozie dochodzącym do 30oC71.

lata Powojenne

Matka Bożena Staczyńska jako przełożona prowincjalna w 1945 r. na skutek 
wyczerpania sióstr pracą w  trudnych i  niebezpiecznych warunkach wojennych 
podjęła decyzję o wycofaniu sióstr z pracy w szpitalu wadowickim. Spotkało się 
to z protestem pracowników świeckich szpitala, a dyrektor placówki dr J. Sołtysik 
i starosta powiatu wadowickiego Stanisław Łyczkowski skierowali prośbę do władz 
zgromadzenia o pozostawienie sióstr w szpitalu72. Ostatecznie m. Bożena Staczyńska 
w dniu 20 sierpnia 1945 r. zadecydowała o pozostaniu sióstr w dotychczasowym 
miejscu pracy, co wiązało się z dalszą egzystencją domu zakonnego nazaretanek 
przy szpitalu wadowickim73.

Do września 1946 r. szpital w Wadowicach był tzw. szpitalem powszechnym. Na 
podstawie zarządzenia Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Krakow-
skiego z 19 sierpnia 1946 r. we wrześniu przeprowadzono przejęcie placówki w za-

68 Ibidem. Te relacje od sióstr pracujących w szpitalu podczas wojny spisała w 1972 r. archiwistka s. Lucillina 
Stelmaszuk.

69 Ibidem, t. V, s. 1.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem, s. 2.
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rząd miasta. Odtąd był to 
Publiczny Szpital Miejski 
w Wadowicach74. Dla po-
trzeb dokonania zmiany 
administracja szpitala spo-
rządziła inwentarze zabu-
dowań i wyposażenia. Wy-
szczególniono tam m.in. 5 
budynków. W  głównym, 
2-piętrowym, mieściły się 
na parterze: sala przyjęć 
chorych, administracja, 
laboratorium i mieszkanie 
nazaretanek oraz kaplica szpitalna. Na I piętrze znajdował się oddział męski chirur-
giczny, aparat rentgenowski, 2 sale – operacyjna i opatrunkowa, a na II piętrze oddział 
kobiecy chirurgiczny i położniczy. W parterowym budynku izolacyjnym leczono cho-
roby zakaźne. W drewnianym baraku znajdował się oddział wewnętrzny. W innym 
budynku parterowym mieściła się pralnia i szwalnia, a w dobudówce znajdowała się 
kostnica, sala sekcyjna i kaplica pogrzebowa. W budynku piętrowym, gospodarczym, 
funkcjonowała kuchnia, zmywalnia, 2 magazyny, a na piętrze znajdowały się miesz-
kania obsługi szpitala75.  

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął się ostatni, kilkuletni okres pracy 
nazaretanek w szpitalu wadowickim. I tak w poszczególnych latach pracowało tam:
• 1945 – 12 sióstr (6 pielęgniarek)
• 1946 – 12 (6 pielęgniarek)
• 1947 – 13 (8 pielęgniarek)
• 1948 – 15 (9 pielęgniarek)
• 1949 – 16 (10 pielęgniarek)
• 1950 – 16 (10 pielęgniarek)76.

W ostatnim roku pracy sióstr w szpitalu, na krótko przed pierwszymi zwolnie-
niami, w szpitalu wadowickim pracowało 16 nazaretanek, w większości z wieloletnim 

74 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: APO), Zarząd Miasta Wadowice 16/179, 
sygn. 139, protokół w sprawie przejęcia Szpitala powszechnego w zarząd przez specjalną komisję, Wadowice 
9.09.1946, s. 1.

75 APO, Zarząd Miasta Wadowice 16/179, sygn. 139, protokół w sprawie przejęcia Szpitala powszechnego w zarząd 
przez specjalną komisję, Wadowice 9.09.1946, inwentarz budynków szpitala powszechnego, s. 3.

76 Zestawienie liczbowe opracowane na podstawie: APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi 
z ich zajęciami, (b.p.).

Jubileusz 50-lecia pracy Sióstr Nazaretanek w szpitalu,  
12 stycznia 1947 r.
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stażem w tej placówce:
1. S. Lucyna Sanok (przełożona domu od 1949 r., przez rok przełożona pielęgnia-

rek, potem instrumentariuszka na sali operacyjnej)
2. S. Pia Śmigielska (pielęgniarka i instrumentariuszka, 26 lat pracy w szpitalu)
3. S. Joanna Jasińska (pielęgniarka na oddziale wewnętrznym, 20 lat pracy w szpi-

talu)
4. S. Anita Szyszkowska (przez 18 lat prowadziła kancelarię szpitala)
5. S. Wawrzyna Tomaszczyk (pielęgniarka na oddziale zakaźnym, 15 lat pracy)
6. S. Estella Wysocka (zajmowała się 2 lata zaopatrzeniem i magazynami)
7. S. �arsylla Lasek (pielęgniarka na sali opatrunkowej, od 12 lat w szpitalu)
8. S. Tadea Siwik (pielęgniarka na oddziale chirurgicznym kobiecym, od 5 lat 

w szpitalu)
9. S. Alma Puchalska (prowadziła księgowość gospodarczą od 3 lat)
10. S. Teonesta Samitowska (pielęgniarka na oddziale dziecięcym od 3 lat)
11. S. Anania Pirowska (pielęgniarka, początkowo na oddziale chirurgicznym mę-

skim, a następnie w aptece, w szpitalu od 4 lat)
12. S. Józefa Szczepaniak (pielęgniarka, od 3 lat pracowała na oddziale chirurgicz-

nym męskim)
13. S. Bolesława Balbińska (od 27 lat pracowała na różnych stanowiskach. W ostat-

nim okresie, po kursach pielęgniarskich, była zatrudniona przy aparacie rent-
genowskim)

14. S. Felicja Adamczyk (od 6 lat pracowała w szwalni szpitalnej)
15. S. Gracjana Stanik (od 4 lat prowadziła kuchnię szpitalną)
16. S. Sykstusa Obora (od 2 lat zajmowała się gospodarstwem i pełniła często dyżury 

nocne77.

W wewnętrznym kwestionariuszu dla domu przy szpitalu wadowickim w roku 
1948/1949 podano, że na 15 sióstr 9 z nich było pielęgniarkami, 3 pracowały w ad-
ministracji szpitala i 3 zatrudnione w kuchni, pralni, magazynach i gospodarstwie 
przyszpitalnym78. W tym samym czasie w szpitalu wadowickim było zatrudnionych 
53 pracowników świeckich, w tym 9 lekarzy79. Pielęgniarki zakonne były siostrami 
oddziałowymi: na oddziale wewnętrznym (w baraku), w pawilonie zakaźnym, na od-
działach – męskim i kobiecym. Pracowały także na sali operacyjnej, w aptece, na sali 

77 APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi z ich zajęciami 1931-1955, k. 294.
78 APKNaz, Sprawozdania. Straty wojenne, kwestionariusz 1949 dla poszczególnych domów prowincji.
79 Ibidem.
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opatrunkowej, w laboratorium i przy aparacie rentgenowskim80. Poza obowiązkami 
wynikającymi z umowy, siostry troszczyły się o sferę duchową pacjentów, co wynikało 
z § 3. Statutu Szpitala Miejskiego zatwierdzonego w dniu 14.01.1949. Zapisano tam 
bowiem, że na życzenie chorych szpital zapewni w miarę możności pociechę religijną81. 
Organizowały wszelkie pomoce religijne, w tym szczególnie wszystko, co dotyczyło 
życia sakramentalnego (spowiedź, Komunia św., sakrament chorych). Zachęcały 
pacjentów do częstego udziału we Mszy św., a szczególnie w I piątki i soboty miesiąca. 
W te dni z praktyk religijnych w kaplicy szpitalnej każdorazowo korzystało ok. 40–50 
osób82. Jak zaznaczyła przełożona domu sporządzając kwestionariusz, nie było wy-
padku, żeby ktoś odmówił przyjęcia Ostatnich Sakramentów św. na propozycję sióstr83.

Siostry pełniły obowiązki na podstawie kontraktu z 1896 r., który obowiązywał 
nadal w 1948 r.84 W statucie Szpitala Miejskiego w Wadowicach, zatwierdzonym w dniu 
14 stycznia 1949 r. przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej postanowiono, że §39. 
Personel złożony z sióstr zakonnych podlega w zakresie przyjmowania i zwalniania oraz 
obowiązków wynikających z przynależności do zgromadzenia bezpośrednio siostrze prze-
łożonej w Zgromadzeniu, jednak w każdym poszczególnym wypadku po porozumieniu się 
z dyrektorem szpitala i Radą Szpitala85. Nazaretanki od początku zatrudniano na umowę 
zbiorową. Rada Szpitalna w 1948 r. oceniła ten sposób za korzystniejszy dla placówki 
z dwóch powodów. Po pierwsze, siostry pozostawały przy chorych nie etatowe 7 godzin, 
ale po 12 do 16 godzin na dobę, również w dni wolne i święta. Dodatkowo dochodziła 
jeszcze sprawa ubezpieczenia, ponieważ siostry nie były zgłaszane do Ubezpieczalni 
Społecznej i szpital nie odprowadzał dla nich składek miesięcznych. Znacznie zmniej-
szało to koszty zatrudnienia. W związku z tym Rada Szpitalna optowała do Miejskiej 
Rady Narodowej w Wadowicach o podniesienie wynagrodzenia miesięcznego do 6.000 
zł niezależnie od świadczeń otrzymywanych w naturze86.

80 APKNaz, Sprawozdania. Straty wojenne, spisy sióstr w domach 1949. Wadowice Dom Matki Bożej Pocieszenia.
81 APO, Zarząd Miasta Wadowice, Przedsiębiorstwa miejskie, a) Szpital Miejski, b) Łaźnia Miejska 1946, 1948 

/1949/, zespół 16/179, sygn. 139, k. 66. Statut Szpitala Miejskiego w Wadowicach zatwierdzony 14.01.1949.
82 APKNaz, Sprawozdania. Straty wojenne, kwestionariusz 1949 dla poszczególnych domów prowincji.
83 Ibidem.
84 APO, Zarząd Miasta Wadowice, zespół 16/179, sygn. 68 A, Sprawy osobowe Szpitala Miejskiego 1948, pismo 

dyrektora szpitala do Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach z dn. 24. 02. 1948 w sprawie uposażenia sióstr 
zakonnych, k. 22.

85 APO, Zarząd Miasta Wadowice, Przedsiębiorstwa miejskie, a) Szpital Miejski, b) Łaźnia Miejska 1946, 1948 
/1949/, zespół 16/179, sygn. 139, k. 72. Statut Szpitala Miejskiego w Wadowicach zatwierdzony 14.01.1949. Warto 
dodać, że do 1948 r. 2 nazaretanki wchodziły z urzędu w skład Rady Szpitalnej, która była organem opiniującym 
i doradczym dla dyrekcji szpitala (por. APO, Zarząd Miasta Wadowice, Protokoły z posiedzeń Rady Szpitalnej 
Publicznego Szpitala Miejskiego w Wadowicach 1946–1949, zespól 16/179, sygn. 140).

86 APO, Zarząd Miasta Wadowice, Sprawy osobowe szpitala Miejskiego 1948, zespół 16/179, sygn. 68 A, pismo 
dyrektora szpitala do Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach z dn. 24.02.1948 w sprawie uposażenia sióstr 
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usuwanie 
nazaretanek z Pracy  
w szPitalu miejskim 
w wadowicach

Na przełomie 1948 
i  1949  r. władze komuni-
styczne rozpoczęły działania 
zmierzające do odsunięcia 
sióstr zakonnych z  pracy 
w  szpitalach i  w  miejscach 
opieki medycznej. Zgodnie 
z wytycznymi Biura Politycz-

nego KC PZPR z 2 lutego 1949 r., którego głównym tematem była „Ofensywa kleru na 
odcinku służby zdrowia”, ustanowiono w szpitalach stanowisko wicedyrektora zajmu-
jącego się wyłącznie sprawami politycznymi i ideologicznymi. W tym celu utworzono 
specjalną szkołę dla przyszłych wicedyrektorów szpitali w Polsce. Podobnie planując 
usunięcie sióstr zakonnych zatrudnionych głównie jako pielęgniarki, przy organizacji 
Polskiego Czerwonego Krzyża zaczęły działać 6-miesieczne kursy dla masowego kształ-
cenia świeckich pielęgniarek87. Odtąd kolejne miesiące przynosiły stopniowe represyjne 
zmiany w służbie zdrowia, które rugowały zakony z pracy w szpitalach i innych ośrod-
kach pomocy medycznej. W tym samym czasie w szpitalu wadowickim, podobnie 
jak w wielu innych, rozpoczęło się organizowanie związków zawodowych i komórki 
Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP).

 Pod koniec lipca 1949 r. Ministerstwo Zdrowia wydało zarządzenie, w którym 
znalazł się przepis stanowiący, że przełożoną zakonnic zatrudnionych w szpitalu 
może być jedynie pielęgniarka dyplomowana. Brak takiej osoby w konsekwencji 
wiązałby się dla zgromadzenia z zamknięciem placówki. Aby temu zapobiec w 1949 r. 
przełożoną Domu Matki Bożej Pocieszenia została s. Lucyna Sanok, zastępując na 
tym stanowisku s. Florę Nagłowską, która nie posiadała takich uprawnień, a spra-
wowała funkcję przełożonej od 1948 r.88 Siostra Lucyna Sanok początkowo była 
przełożoną pielęgniarek, a po roku, gdy na jej stanowisko dyrekcja zatrudniła osobę 

zakonnych, k. 22.
87 AAN, KC PZPR, sygn. 1634 (mkf 2819), Protokół nr 4 z posiedzenia Biura Politycznego z 2 lutego 1949 roku,  

s. 338.
88 APKNaz, Wspomnienia Sióstr. Ze wspomnień s. Flory Nagłowskiej z przeżyć w pracy w szpitalu powiatowym 

w Wadowicach, mps. Kraków (b.d.).

Kaplica szpitalna, ok. 1950 r.
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świecką, podjęła obowiązki instrumentariuszki na sali operacyjnej89.
Od 1949 r. siostry zakonne zatrudnione w szpitalu były coraz częściej nęka-

ne kontrolami w zakresie opieki nad chorymi oraz administracji w celu tropienia 
nadużyć. Zgodnie ze wskazówkami instytucji nadrzędnych pojawiały się tendencje 
do szykanowania i ośmieszania pracy nazaretanek. Realizowano te działania przez 
specjalnie powołany organ, tzw. czynnik społeczny reprezentowany przez 3 osoby, 
dobierane na zasadzie całkowitego przypadku, bez przygotowania do wykonywania 
zadań kontrolnych w szpitalu. Tak ukonstytuowany czynnik społeczny w sprawach 
dyskusyjnych konsultował się jedynie z rzeczoznawcami wyznaczonymi przez władze 
państwowe. Kontroli podlegało szczególnie żywienie chorych, opieka i magazyny 
żywnościowe. Siostra, mająca pod opieką magazyn żywnościowy, odtąd dla bezpie-
czeństwa wydawała prowiant w towarzystwie osoby świeckiej, która mogłaby za-
świadczyć o rzetelności magazynierki. Jak wynika ze wspomnień przełożonej domu, 
s. Flory Nagłowskiej, kolejne miesiące 1949 r. nasilały zmiany w stosunku władz do 
zakonnic zatrudnionych w szpitalu90. Szczególnie siostry odczuły zmianę w postawie 
przedstawicieli władz wojewódzkich z Krakowa. O ile początkowo urzędnicy Wy-
działu Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej odnosili się uprzejmie, to pod koniec 
1949 r. te same osoby zmieniły radykalnie nastawienie, posuwając się niejednokrotnie 
do gróźb, typu „tylko nie okradajcie chorych, bo tra�cie do prokuratora”. Byli także 
odważni pracownicy Ministerstwa Zdrowia jak np. prof. Kornel Michejda. W czasie 
jednego ze zjazdów lekarzy, zorganizowanego w 1949 r. w szpitalu wadowickim, pro-
fesor publicznie nie bał się stwierdzić: Jestem protestantem, ale gdyby w moim szpitalu 
zwolniono zakonnice z pracy – razem z nimi bym odszedł, gdyż nie mógłbym patrzeć 
na krzywdę wyrządzaną chorym. Personel zakonny jest niezastąpiony przynajmniej 
w obecnym czasie – niewykwali�kowanego personelu świeckiego91. W tym samym 
okresie represje objęły szpitale prowadzone przez zakony lub personel zakonny za-
trudniony w szpitalach państwowych i samorządowych. W dniu 21 września 1949 r. 
Rada Ministrów podjęła uchwałę o upaństwowieniu szpitali będących własnością 
kościelną92. I tak np. w Cieszynie już w październiku 1949 r. wojewódzkie władze 
wyznaniowe i samorządowe rozpoczęły akcję przejęcia szpitala należącego do Zgro-
madzenia Sióstr Elżbietanek i usuwanie zakonnic z pracy93.

89 APKNaz, Spisy sióstr w domkach, k. 241 i 294.
90 APKNaz, Wspomnienia Sióstr. Ze wspomnień s. Flory Nagłowskiej z przeżyć w pracy w szpitalu powiatowym 

w Wadowicach, mps. Kraków (b.d.).
91 Ibidem.
92 Monitor Polski z dn. 1.10.1949, Nr A-68, poz. 884 i 885.
93 B. Kasperek, Represje wobec sióstr elżbietanek w Cieszynie w okresie stalinowskim, w: Represje wobec żeńskich 
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likwidacja domu matki Bożej Pocieszenia Przy szPitalu

Kolejne zamierzone działania władz komunistycznych następowały w latach 
1950-1951. Dom nazaretanek pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia przy szpi-
talu wadowickim został zamknięty 1 maja 1951 r. Wcześniej, w marcu i kwietniu, 
Wydział Spraw Lokalowych MRN w Wadowicach wypowiedział nazaretankom lokal 
przeznaczony umową na mieszkanie dla sióstr pracujących w szpitalu. Przełożona 
Prowincji Krakowskiej, m. Deodata Markiewicz skierowała prośbę o interwencję 
do kard. A. Sapiehy. Metropolita krakowski wysłał pismo w tej sprawie do władz 
wojewódzkich94. Wcześniej, w styczniu 1950 r., pisał do Bolesława Bieruta w obro-
nie krakowskiego szpitala bonifratrów95. Starania o zachowanie placówki zakonnej 
nie przyniosły pozytywnego rezultatu i władze lokalowe utrzymały w mocy decyzję 
o wysiedleniu sióstr z budynku szpitala. Jednocześnie dyrekcja szpitala przystąpiła 
do stopniowego zwalniania sióstr z pracy. W pierwszej grupie znalazły się siostry 
zatrudnione w administracji i w obsłudze (kancelaria, księgowość, szwalnia, kuch-
nia, sprzątanie, zaopatrzenie). Z dniem 1 maja 1951 r. wypowiedzenie otrzymało 
10 sióstr. W pracy pozostawiono jeszcze 6 nazaretanek, pielęgniarek na oddziałach 
szpitala. Wysiedlono siostry z zajmowanego dotąd mieszkania do 1 pokoju w bara-
ku na terenie szpitalnym. Po upływie około 3 miesięcy wskazano siostrom kolejne 
miejsce na zamieszkanie i przydzielono 2 małe pokoje w budynku położonym już 
poza obrębem szpitala. Tam przebywały do stycznia 1952 r., gdy z pracy usunięto  
3 pielęgniarki, w tym przełożoną wspólnoty – s. Lucynę Sanok96.

W styczniu 1952 r. nazaretanki wyprowadziły się z mieszkania służbowego. 
Dwie siostry zamieszkały w domu zakonnym przy ul. 1 Maja 31 (dawniej Lwowska  
i 3 Maja). Siostra �arsylla Lasek prowadziła salę opatrunkową, a s. Anania Pirowska 
pracowała w aptece szpitalnej i na sali operacyjnej97. Trzecia nazaretanka, s. Joanna 
Jasińska, mieszkała w wynajętym pokoju u państwa Kassolików i dochodziła do pracy 
na oddziale wewnętrznym, gdzie najczęściej pełniła dyżury nocne98. W szpitalu pra-

zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. A. Dziurok, J. Myszor, Katowice 2012, s. 72-94.
94 APKNaz, Księga protokołów Rady Prowincjalnej, protokół z dnia 10.04.1951.
95 Kardynał Adam Stefan Sapieha. Książę Niezłomny, red. ks. R. Bogacz, Kraków 2001, s. 284.
96 APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi z ich zajęciami 1931-1955, k. 294. Wspomnienia  

s. Ananii Pirowskiej z pracy w szpitalu w Wadowicach, mps. Kraków (b.d.).
97 APKNaz, Spisy Sióstr w domkach Prowincji Imienia Maryi z ich zajęciami 1931-1955, k. 321.
98 Warto tu dodać, że rodzina, która wynajęła nazaretankom pomieszczenie do zamieszkania po zamknięciu 

domu zakonnego przy szpitalu, to rodzina sędziego Józefa Kassolika, który od 1945 r. był Przewodniczącym 
Miejskiej Rady Narodowej i  jako jej delegat wchodził w  skład specjalnej komisji powołanej w 1946  r. do 
zarządzania szpitalem (por. APO, Zarząd Miasta Wadowice 16/179, sygn. 139, Protokół w sprawie przejęcia 
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cowała nieprzerwanie od 20 sierpnia 1931 r. i została zwolniona z pracy jako ostatnia 
z dniem 30 czerwca 1956 r.99 Ze względu na etatowe 8-godzinne dyżury pielęgniarskie 
dyrekcja szpitala na miejsce każdej z usuniętych pielęgniarek zakonnych musiała 
zatrudnić 3 osoby świeckie100.

likwidacja kaPlicy szPitalnej i utworzenie oddziałów 
szPitalnych w Budynkach karmelitów i Pallotynów 

Jednocześnie z usuwaniem sióstr zakonnych z pracy w szpitalu stopniowej li-
kwidacji ulegała kaplica przeznaczona dla chorych i personelu. Do podobnych wy-
darzeń dochodziło w placówkach leczniczych w innych miastach. W archidiecezji 
krakowskiej szczególnie zaznaczyła się likwidacja kaplic w szpitalach klinicznych 
przy ul. Strzeleckiej i ul. Kopernika. Wytyczne władz państwowych, w tym punkt  
18 Porozumienia między Rządem a Episkopatem z 14 kwietnia 1950 r. oraz zarzą-
dzenie Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 1950 r. gwarantowały swobodę i zapewniały 
wolność w spełnianiu praktyk religijnych101. Odmienna praktyka działań władz lo-
kalnych wynikała jednak z dyrektyw kierowanych ze szczebla partyjnego. W szpitalu 
wadowickim od 1897 r. opieka nad kaplicą należała do obowiązków nazaretanek. 
Stopniową likwidację dyrekcja rozpoczęła w 1950 r. Początkowo przeniesiono ją do 
dotychczasowej zakrystii – małego pomieszczenia, gdzie mogły przebywać 4 oso-
by. Osoby pragnące skorzystać z uczestnictwa we Mszy św. musiały przebywać na 
korytarzu. Natomiast dotychczasową kaplicę przystosowano na salę dla 18 chorych. 
Na wniosek władz miejskich w 1952 r. kolejnym etapem stało się usunięcie kapli-
cy na klatkę schodową przy wejściu na strych. Decyzję tę motywowano potrzebą 
poszerzenia przejścia na oddział chorych. Siostry zapisały we wspomnieniach, że 
ostatnia lokalizacja była najgorszą z możliwych, ale wszelki protest równałby się na-
tychmiastowej i całkowitej likwidacji kaplicy szpitalnej102. W 1954 r. dyrektor szpitala 
dr Lenartowicz wydał zakaz odprawiania Mszy św. w pomieszczeniu służącym za 
kaplicę. Proboszcz para�i wadowickiej ks. L. Prochownik sprzeciwił się kolejne-

Szpitala powszechnego w zarząd przez specjalną komisję, Wadowice 9.09.1946, s. 1; por. G. Studnicki, Kto był 
kim w Wadowicach?, op. cit. s. 105).

99 APKNaz, teczka „Wyciągi z kronik domów – wyciągi z kronik domu Wadowice-szpital”, t. V, s. 2 i Szpitalna 
Ewidencja Sióstr, poz. 39. S. Joanna Jasińska w latach okupacji troszczyła się o pacjentów i podczas nalotów 
i bombardowania niejednokrotnie wynosiła chorych na własnych plecach, by ukryć ich w schronie.

100 APKNaz, Wspomnienia s. Ananii Pirowskiej z pracy w szpitalu w Wadowicach, mps. Kraków (b.d.).
101 P. Raina, Kościół katolicki w PRL. Kościół Katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Poznań 1994,  

t. 1, s. 234 i s. 251.
102 APKNaz, Wspomnienia s. Ananii Pirowskiej z pracy w szpitalu w Wadowicach, mps. Kraków (b.d.).
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mu nakazowi władz dotyczącemu całkowitej likwidacji kaplicy103. W 1956 r. Szpital 
Miejski w Wadowicach mógł przyjąć na leczenie 300 chorych. Wzrost ilości miejsc 
przeznaczonych dla pacjentów wynikał jednak nie tylko z zaangażowania władz lo-
kalnych i dyrekcji w rozbudowę ośrodka. Rozwój ten wynikał również z planowych 
działań politycznych dotyczących laicyzacji życia społecznego. Decyzją władz na 
potrzeby szpitala przejęto jedno ze skrzydeł klasztoru karmelitów. Tam umieszczo-
no oddział wewnętrzny. Szpitalowi przekazano także gmach Małego Seminarium 
Księży Pallotynów na Kopcu, gdzie znalazł się oddział gruźliczy. W obu wypad-
kach na potrzeby placówki ochrony zdrowia oddano budynki Niższych Seminariów 
Duchownych Ojców Karmelitów i Księży Pallotynów. Kilka lat wcześniej, w dniu  
3 lipca 1952 r., zabudowania zakonne zostały przejęte na rzecz skarbu państwa przez 
zespoły wydelegowanych urzędników pod kierunkiem pracowników Referatów ds. 
Wyznań i Urzędu Bezpieczeństwa (UB) w ramach akcji zamykania niższych semi-
nariów duchownych104.

zakończenie

Przez 60 lat nazaretanki służyły społeczeństwu powiatu wadowickiego i opieko-
wały się chorymi w Szpitalu Miejskim, wcześniej – Powszechnym. Wieloletnią pracę 
w 1896 r. rozpoczynały 4 siostry. Ogółem w latach 1896-1956 w szpitalu wadowickim 
było zatrudnionych ponad 60 nazaretanek105. Siostry czynnie uczestniczyły w życiu 
lokalnego społeczeństwa. Pracując na różnych etatach zarówno bezpośrednio przy 
chorych, jak i w administracji oraz w działach gospodarczych i zaopatrzeniowych 
przyczyniały się do rozwoju miejscowej lecznicy. Nazaretanki gorliwie i z poświęce-
niem wykonując obowiązki pielęgniarek, instrumentariuszek, sekretarek prowadzą-
cych kancelarię szpitalną, kucharek, sióstr zatrudnionych w gospodarstwie przyszpi-
talnym i w szwalni oraz magazynierek, dbały o zdrowie Wadowiczan i mieszkańców 
okolicznych miasteczek i wsi.

103 P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej 
Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 2009, s. 411.

104 D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, t. 1, Kielce 2009, 
s. 542.

105 APKNaz, Dom Matki Bożej Pocieszenia, Wadowice, Szpitalna ewidencja sióstr, (b.p.).
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Summary

The Sisters  
of the Holy Family of Nazareth

 in the hospital in Wadowice 
(1896-1956)

In early 1896, the Sisters of the Holy Family of Nazareth came to Wadowice. 
�ey founded a nursery for impoverished children as well as a workshop where 
girls received vocational training. In December 1896, the second house of the con-
gregation was established- alongside the city hospital. Originally, four sisters were 
hired on the basis of a contract with a municipality of the city. �e sisters took care 
of patients and worked in the administration. Since then, they participated in the 
development of the institution. Religious authorities oversaw that only sisters with 
appropriate quali�cations were sent to work in the hospital. During the First World 
War, two sisters were infected with typhus and died. �e sisters cared for sick civilians 
and wounded soldiers during the battles on the front. During the Second World War, 
they decided to stay in Wadowice to help the hospital with partisans and prisoners 
being transported from Auschwitz concentration camp. During the years 1945-1949, 
there were �¡een or sixteen sisters worked in the hospital. With political changes 
taking place in Poland and the communist authorities coming to power in 1950, 
sisters started to be gradually removed from the hospital. �e last Sister of Nazareth 
was dismissed in 1956. �e cooperation between �e Congregation of the Sisters 
and the hospital in Wadowice lasted 60 years. In the years of 1896-1956, there were 
over 60 sisters employed in the institution altogether.
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Konrad Meus

„Ojcowie założyciele” 
nowoczesnych Wadowic cz. 2:

Stanisław Łazarski 
(1849-1938)

Na przełomie 1878 i 1879 r., po wieloletnich staraniach władz miejskich, decy-
zją rządu wiedeńskiego, zostały Wadowice wyznaczone na siedzibę dużego obwodu 
sądowego zamieszkiwanego w 1882 r. przez, bagatela, blisko 325 tysięcy mieszkań-
ców i obejmującego obszar 4390 kilometrów kwadratowych1. Siedziba nowego Sądu 
Obwodowego została ostatecznie, nie bez problemów, kolaudowana w lipcu 1881 r.2 
Dziesięć miesięcy później sąd rozpoczął w pełni swoją działalność. Tym sposobem 
Wadowice stały się ważnym ośrodkiem sądowym na mapie Galicji3. Na efekty tej decy-
zji nie należało długo czekać. Do nadskawiańskiego miasta zaczęli ściągać interesanci 
z jedenastu powiatów sądowych. Wraz z nimi w Wadowicach osiedlali się adwokaci, 
którzy przy miejscowym Sądzie Kolegialnym otwierali swoje kancelarie. Z czasem 
okazało się, że reprezentanci tej grupy zawodowej byli jednymi z najaktywniejszych 
w życiu społecznym i politycznym miasta4, dlatego też nie dziwi fakt, że z grona miej-
scowej adwokatury wywodzi się spora grupa osób, które bez jakiejkolwiek wątpliwości 
należy zaliczyć do „ojców założycieli nowoczesnych Wadowic”. W tym miejscu warto 
wymienić między innymi: Józefa Korna, burmistrza Wadowic Jana Iwańskiego, pre-
zesa miejscowej gminy wyznaniowej Izydora Daniela, burmistrza Wadowic w latach 

1 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskim na rok 1882, Lwów 1882, s. 125.
2 Muzeum Miejskie w Wadowicach, J. Sabiński, Księga pamiątkowa Jana Sabińskiego z odpisem memoriału 

złożonego uroczyście na dniu 9 maja 1874 do kamienia węgielnego pod mający się stawiać kosztem Miasta gmach 
gimnazyalny, rkps., bez paginacji.

3 Więcej na ten temat piszę w artykule zatytułowanym: Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX wieku, 
w: Wadowice, siedem wieków historii, red. T. Gra�, Kraków 2009, s. 103-132. 

4  Najprawdopodobniej właśnie z tą grupą zawodową oraz innymi pracownikami sądu należy wiązać utworzenie 
w Wadowicach w 1902 r. organizacji masońskiej (lub paramasońskiej) noszącej nazwę Stowarzyszenie Kielni 
Kawalerskiej. K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 298-299.
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1902-1903 – Tadeusza Starzewskiego czy wreszcie bohatera niniejszego artykułu – 
Stanisława Łazarskiego. Ten ostatni odegrał istotną rolę nie tylko w dziejach Wadowic 
czy bliskiej mu Białej (obecnie części Bielska-Białej), ale również – poprzez swoją 
działalność polityczną i zawodową – zapisał się na kartach historii Polski i Polaków.

1. Rodzina Łazarskich

Stanisław Łazarski urodził się 29 listopada 1849 r. w Jeleśni, niewielkiej miejsco-
wości położonej koło Żywca, w połowie XIX w. przynależącej do cyrkułu wadowic-
kiego. Był najstarszym synem Józefa Łazarskiego oraz Weroniki, z domu Szwed5. Wia-
domo, że Stanisław posiadał co najmniej dwójkę rodzeństwa, braci: Mieczysława oraz 
Józefa. W domu rodzinnym Łazarskich duży nacisk kładziono na edukację, co należy 
tłumaczyć faktem, że Józef zajmował posadę nauczyciela ludowego6. Powyższą opinię 
znakomicie potwierdzają kariery zawodowe i naukowe dzieci Józefa oraz Weroniki.

Więcej uwagi w tym miejscu należy poświęcić braciom Mieczysławowi oraz 
Józefowi. Pierwszy z wymienionych ukończył jedno z krakowskich gimnazjów. Po 
zdaniu egzaminu maturalnego, w 1870 r. rozpoczął studia w niemieckim Karlsruhe. 
W tamtejszej politechnice przez kolejne sześć lat kształcił się z zakresu inżynierii lądo-
wo-wodnej. Po powrocie z Niemiec złożył egzamin nauczycielski, dzięki czemu mógł 
realizować się w zawodzie nauczyciela7. W 1878 r. otrzymał posadę w wyższej Szkole 
Realnej w Stanisławowie. Równocześnie nadal zdobywał kolejne stopnie naukowe. 
W 1883 r. otrzymał doktorat z matematyki. Dysertacja została obroniona w Uniwer-
sytecie Lwowskim8. Dwa lata później Mieczysław posiadał już habilitację z zakresu 
geometrii wykreślnej. Po blisko ośmiu latach pobytu w „trzecim mieście Galicji”, prze-
niósł się do stołecznego Lwowa. Tam przez dwa lata (1885-1887) był nauczycielem 
w IV Gimnazjum. Po tym czasie jako profesor zwyczajny otrzymał katedrę geometrii 
w Politechnice Lwowskiej, gdzie zresztą się habilitował. Prowadził zajęcia z geometrii 
oraz miernictwa na Wydziałach Inżynierii i Architektury9. Błyskotliwa kariera Mieczy-
sława nie ograniczyła się wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Sukcesyw-
nie zdobywał kolejne szczeble kariery w strukturach administracyjnych Politechniki 

5 J. Zdrada, Łazarski Stanisław (1849-1938), Polski Słownik Biogra�czny (dalej: PSB), t. XVIII, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 291.

6 Ibidem.
7 S. M. Brzozowski, Łazarski Mieczysław (1852-1930), PSB, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, 

s. 290.
8 Ibidem.
9 Ibidem. 
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Lwowskiej. W latach 1893-1894 był dziekanem jednego z jej wydziałów, zaś w okresie 
pomiędzy 1896 a 1897 r. piastował godność rektora. Nad wyraz prężna działalność 
zawodowa Mieczysława Łazarskiego została przerwana chorobą oczu, w wyniku której 
utracił wzrok. Za swoje osiągnięcia oraz wieloletnią działalność na rzecz Politechniki 
Lwowskiej, w 1926 r. otrzymał honorową profesurę tej uczelni10. Mieczysław jako na-
ukowiec zasłynął przede wszystkim jako autor publikacji poświeconych: planimetrii 
syntetycznej (O konstrukcji i własnościach krzywych rzędu czwartego z punktem potrój-
nym, 1886), a także rzutom środkowych przecięć stożkowych (O dwu twierdzeniach 
Steinera, 1888). Bez wątpienia jego najważniejszym dziełem była dwutomowa praca 
wydana we Lwowie w 1889 r., a zatytułowana: Zasady geometrii wykreślnej dla użytku 
wyższych szkół realnych. Dzieło to po dzień dzisiejszy nie straciło na aktualności. Mie-
czysław zmarł w Krakowie 7 maja 1930 r., nie doczekawszy się potomstwa11. 

Młodszy z braci Stanisława, Józef zdobył uznanie nie mniejsze niż wspomnia-
ny powyżej Mieczysław. W latach 1864-1868 kształcił się w elitarnym Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. Po ukończeniu klasy czwartej kontynuował naukę w trybie 
niestacjonarnym. Jednocześnie, celem zdobycia fachu, odbywał w Żywcu praktykę 
aptekarską. Uprawnienia tzw. podaptekarza uzyskał w lipcu 1871 r., po uprzednim 
zdaniu egzaminu przed komisją Aptekarzy Galicji Zachodniej12. Dwa lata później 
z powodzeniem zdał egzamin dojrzałości. Świadectwo maturalne umożliwiło mu, 
z sukcesem, staranie się o przyjęcie na studia farmaceutyczne w Uniwersytecie w Gra-
zu. Po roku studiów na tej uczelni przeniósł się na Uniwersytet w Wiedniu. 25 lipca 
1875 r. zdał egzamin magisterski z farmacji. Od tego momentu jeszcze ściślej związał 
się z wiedeńską wszechnicą. Najpierw pełnił obowiązki bezpłatnego asystenta w ka-
tedrze farmakologii i farmakognozji13. Po uzyskaniu stopnia doktorskiego z wszech 
nauk lekarskich w 1879 r. zatrudniono go na pełnopłatnym stanowisku asystenta. 
W latach następnych uzyskał habilitację z medycyny. Angażował się w pracę nauko-
wą. Publikował zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Wśród najważniejszych 
publikacji medycznych Józefa Łazarskiego należy wymienić m.in. artykuły: Über die 
Wirkung der Blausäure auf Atmung und Kreislauf („Medizine Jahrbuch”, 1881), Zur 
Kenntnis des Asarum europeum („Pharm. Post.”, 1881) oraz O działaniu ergotyny na 
krążenie i macicę („Przegląd Lekarski”, 1882)14. Pracując na uniwersytecie, nie zapo-

10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 T. Kazalska, J. Lisiewicz, Łazarski Józef (1854-1924), PSB, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, 

s. 289. 
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 290.
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minał o praktyce lekarskiej. Pomagał chorym jako lekarz w wiedeńskim szpitalu po-
wszechnym15. Od 1882 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie w kwietniu 
objął funkcję profesora nadzwyczajnego farmakologii i farmakognozji oraz kierowni-
ka nowo powstałego Zakładu Farmakologii. Po pięciu latach awansował na profesora 
zwyczajnego UJ. W latach 1889/1890, 1896/1897 i 1905/1906 wybierany był dzieka-
nem Wydziału Lekarskiego. W roku 1909/1910 piastował godność rektora krakow-
skiej uczelni16. Przebywając w Krakowie, silnie udzielał się w lokalnym środowisku 
naukowym i lekarskim. Związał się z krakowską Akademią Umiejętności. Ponadto 
kierował pracami najważniejszych organizacji skupiających lekarzy praktykujących 
w Krakowie i w Galicji Zachodniej: Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz 
Zachodniej Galicyjskiej Izby Lekarskiej. Współpracował ze szpitalem Św. Łazarza. 
Józef Łazarski zmarł w styczniu 1924 r., pełniąc do końca życia funkcję profesorską 
UJ. Podobnie jak Mieczysław nie doczekał się potomstwa17.

Najstarszy z wymienionej trójki braci, a zarazem bohater niniejszego artykułu – Sta-
nisław, również mógł poszczycić się znakomitym, jak na tamte czasy, wykształceniem. 
Z tym wyjątkiem, że jego zawodowa kariera nie była związana z farmacją i medycyną, 
lecz z działalnością adwokacką. Życie rodzinne Stanisława Łazarskiego było bardzo 
bujne. Z małżeństwa z Martą Szermańską miał ośmioro dzieci. Niestety, dwójka z nich: 
Artur i Kornelia zmarły, będąc jeszcze dziećmi. Pozostała szóstka nosiła imiona: Otmar 
(1884-1970), Roman (1887-1969), Edgar (1888-1940), Felicja (ur. 1890), Teodora (ur. 
1892) i Artur (ur.1897)18. Spośród tego grona spore sukcesy odniósł Roman, który pra-
cował jako polski dyplomata w: Bukareszcie, Berlinie, Ankarze oraz w Zagrzebiu. W tym 
ostatnim mieście zajmował stanowisko konsula generalnego. Otmar z kolei pracował 
jako polski chargé d’a�aires w Berlinie. Spośród dzieci Łazarskiego i Marty Szermań-
skiej Łazarskiej na uwagę zasługuje jeszcze Edgar, który będąc zawodowym żołnierzem 
walczył na frontach II wojny światowej. Zginął w kampanii obronnej Francji w 1940 r.19

2. Kariera zawodowa 

Stanisław Łazarski po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał do krakowskiego 
Gimnazjum Św. Anny. Szkoły tej nie ukończył. Po 1863 r. kontynuował edukację 

15 Ibidem, s. 289.
16 Ibidem, s. 290.
17 Ibidem. 
18 J. Zdrada, op. cit., s. 292.
19 Ibidem; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 149.
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w Gimnazjum w Tarnowie, gdzie 11 lipca 1868 r. z powodzeniem przystąpił do egza-
minu maturalnego20. Obecnie trudno jednoznacznie wskazać przyczyny opuszczenia 
elitarnego krakowskiego gimnazjum. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, 
że wpływ na tę decyzję miały wydarzenia 1863 r., kiedy Stanisław wraz z bratem 
Mieczysławem próbowali przedostać się do Królestwa Polskiego, aby wziąć udział 
w trwającym tam antyrosyjskim powstaniu21. Po zdobyciu świadectwa maturalnego 
został przyjęty w poczet studentów Wydziału Filozo�cznego Uniwersytetu Lwow-
skiego. Po półrocznym pobycie we Lwowie przeniósł się do Krakowa, aby konty-
nuować naukę na Wydziale Prawniczym UJ. Tam też w latach 1869-1871 pobierał 
Stypendium Fundacji Krajowej22. Według Jerzego Zdrady w 1871 r. w Krakowie 
złożył egzamin historyczno-prawniczy, po czym opuścił krakowski uniwersytet23. 
Świadectwo odejścia zostało wystawione 13 kwietnia 1871 r.24 Pomiędzy rokiem 1871 
a 1872 przebywał w Wiedniu. Na tamtejszym uniwersytecie przyjęto go do grona 
studentów prawa i administracji25. Do Galicji Stanisław Łazarski powrócił w 1872 r. 
15 marca 1873 r., otrzymał w UJ stopień doktora �lozo�i w zakresie historii26. Pod-
stawą do nadania stopnia naukowego była obrona dysertacji zatytułowanej: O po-
wstaniu, nazwie, wpływie, historycznym znaczeniu i przyczynach upadku sądów tzw. 
femicznych. Przyczynek do dziejów wieków średnich27. Zwieńczona sukcesem obrona 
doktorska nie zakończyła kariery naukowej Łazarskiego. W latach siedemdziesiątych 
XIX w. podjął studia w Grazu, gdzie najprawdopodobniej zdobył doktorat z prawa28.

Po zakończeniu długoletniej edukacji Łazarski osiadł w Białej (dzisiaj leżącej 
w granicach administracyjnych Bielska-Białej). W 1880 r. założył tam swoją pierwszą 
praktykę adwokacką. Faktycznie od tego momentu ściśle związał się z Białą. W tym 
miejscu warto też zaznaczyć, że wybór tego miasta przez Stanisława Łazarskiego 
raczej nie był przypadkowy. Przede wszystkim Biała w 1880 r. pozostawała najlud-
niejszym galicyjskim miastem położonym na zachód od Krakowa, a to z kolei mogło 
gwarantować większe zapotrzebowanie na usługi adwokackie. Po wtóre Biała po-

20 M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 
1850/51-1917/18, t. III: K-Ł, red. K. Stopa, Kraków 2009, s. 1075.

21 J. Zdrada, op. cit., s. 291. 
22 M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, op. cit., s. 1075. 
23 J. Zdrada, op. cit., s. 291.
24 M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, op. cit., s. 1075.
25 J. Zdrada, op. cit., s. 291.
26 Ibidem; M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, op. cit., s. 1075.
27 J. Zdrada, op. cit., s. 291.
28 Ibidem.
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łożona była niedaleko rodzinnych stron Łazarskiego, co również w jakimś stopniu 
decydowało o wyborze miejsca zamieszkania. Po trzech latach praktykowania w Bia-
łej Łazarski postanowił otworzyć drugą kancelarię. Od 1883 r. Stanisław Łazarski 
oferował swoje usługi prawnicze w Wadowicach29. Decyzja o uruchomieniu w nad-
skawiańskim mieście biura adwokackiego wiązała się bezpośrednio z ustanowieniem 
tutaj siedziby dla dużego Sądu Obwodowego, o czym już była mowa powyżej.

Początkowo działalność adwokacka Łazarskiego nie przysporzyła mu większej 
sławy, aczkolwiek należy domniemywać, że lokalnie jako prawnik cieszył się dużym 
powodzeniem. Dość wskazać, że na przełomie 1889 i 1890 r. uczestniczył – jako 
obrońca – w tzw. „procesie emigracyjnym”, który spotkał się z dużym zaintereso-
waniem w Galicji30. Sławę Łazarskiemu jako prawnikowi przyniósł jednak dopiero 
rok 1908, kiedy to podjął się obrony Wandy Krahelskiej-Dobrodzickiej. Proces ten 
przysporzył mu wielkiej popularności nie tylko w Galicji, ale również w innych za-
borach. W tym miejscu warto więcej miejsca poświęcić kulisom tej słynnej sprawy.

Wanda Krahelska zasłynęła dokonaniem ataku bombowego na Rosjanina Geo-
rgija Antonowicza Skałłona, znienawidzonego przez Polaków generała-gubernatora 
Warszawy31. Nieudany zamach miał miejsce w Warszawie przy ulicy Natolińskiej 
18 sierpnia 1906 r., w czasie trwającej w Królestwie Polskim rewolucji. Jego inicjato-
rami pozostawali ludzie związani z Organizacją Bojową, zbrojnego ramienia Polskiej 

29 Ibidem.
30 Proces przeciwko szajce oszustów związanych z agencją emigracyjną z Oświęcimia oraz niemieckim towarzystwem 

Hamburger Americanische Paketfahrt-Actiengeselscha¡. Proceder polegał m.in. na oferowaniu odpłatnego 
transportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Oświęcim i Hamburg. Od osób zainteresowanych (głównie 
ubogich chłopów) wyłudzano fundusze na pokrycie przejazdu i towarzyszących mu opłat. Część osób, które 
dały się uwieść wizją wyemigrowania do USA, po dotarciu do miejsca zbiórki orientowały się, że otrzymane 
bilety są bez pokrycia. Nierzadko poszkodowani nie mieli środków na powrót w rodzinne strony, gdyż często 
osoby te pochodziły z Galicji Wschodniej. Inni byli przewożeni przez Atlantyk w skrajnie trudnych warunkach 
narażających emigrujących co najmniej na utratę zdrowia. Przywódcą grupy był Jakub Klausner z Oświęcimia. Na 
ławie oskarżonych zasiadło w sumie 57 osób. Proces odbył się w nowo otwartej sali wadowickiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Zob. m.in.: „Czas”, nr 264, 16 listopada 1889; nr 265, 17 listopada 1889; nr 266,  
19 listopada 1889; nr 58, 11 marca 1890; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, op. cit., s. 108-109.

31 Georgij Antonowicz Skałłon (1847-1914) – od 1865 r. związany z wojskiem carskim. W czasie wojny rosyjsko-
tureckiej zdobył uznanie swojego dowódcy generała Hurki. Od tego momentu jego kariera wojskowa gwałtownie 
przyśpieszyła. W styczniu 1893 r. został wysłany do Królestwa Polskiego. Tutaj otrzymał awans na generała-
majora, a z czasem powierzono mu dowództwo nad gwardyjskim pułkiem ułanów. Bardzo szybko awansował 
na generała-brygady, co spowodowało, że opuścił Warszawę. Ponownie przyjechał do stolicy Królestwa w 1899 r. 
Dwa lata później – już jako generał-lejtnant – wyjechał z Warszawy, aby powrócić tuż po wybuchu rewolucji. 
Otrzymał wówczas komendanturę warszawskiego okręgu wojskowego, a  następnie stanowisko generała-
gubernatora – najważniejszego przedstawiciela rosyjskich władz w Królestwie Polskim. Zasłynął jako zwolennik 
prowadzenia represyjnej polityki wobec Polaków. W tym celu w grudniu 1905 r. zaprowadził stan wojenny, który 
zniósł dopiero po niespełna trzech latach. Posunięcie to umożliwiło mu dokonywanie swobodnych aresztowań 
osób podejrzanych o udział w rewolucji, a nawet związki z rewolucjonistami. Wyroki skazujące były ogłaszane 
w trybie administracyjnym. Wśród  o�ar drakońskich decyzji Skałłona znalazło się m.in. szesnastu młodocianych 
członków Warszawskiej Grupy Anarchistów Komunistów. A. Próchnik, Zamach na Skałona, „Kronika ruchu 
rewolucyjnego w Polsce. Organ stow. b. więźniów politycznych”, Warszawa 1935, s. 7-9; H. Kiepurska, Warszawa 
1905-1907, Warszawa 1991, s. 212.
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Partii Socjalistycznej, której Krahelska – od lipca 1906 r. – była aktywną członkinią32. 
Wraz z Krahelską udział w ataku wzięły dwie inne kobiety: Zo�a Owczarkówna 
i Albertyna Helbertówna. Pomimo eksplozji bomb (lub bomby) zrzuconych z bal-
konu na przejeżdżający powóz Skałłona, generał-gubernator przeżył. W zamachu 
rannych zostało kilku kozaków przydzielonych do jego eskorty oraz dziewięciolet-
nia dziewczynka Wiktoria Komańska33. Po ataku zamachowczynie, wykorzystując 
chaos, jaki zapanował przy ulicy Natolińskiej, zbiegły z miejsca zdarzenia. Krahel-
ska udała się do Krakowa, gdzie mieszkała jej siostra34. Zamieszkała w kamienicy 
przy ulicy Pędzichów 3. Na jej trop wpadła policja w połowie 1907 r. Aresztowania 
dokonano dopiero we wrześniu, w mieszkaniu przy ulicy Wolskiej (obecnie Piłsud-
skiego). Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zażądało od Wiednia ekstradycji 
niedoszłej zamachowczyni35. Z pozoru błaha procedura okazała się dla Austriaków 
przysłowiowym „węzłem gordyjskim”. W świetle obowiązujących wówczas Wiedeń 
i Petersburg umów, Austriacy powinni dokonać przekazania rosyjskiej obywatelki 
warszawskiej prokuraturze36. Niemniej, wcześniej Krahelska, za namową dowódz-
twa Organizacji Bojowej, poślubiła posiadającego paszport austro-węgierski Adama 
Dobrodzickiego37. Tym samym w świetle obowiązującego w monarchii habsburskiej 
prawa przejęła… obywatelstwo męża. Od tego momentu pozostawała pod praw-
ną ochroną Wiednia. Wedle ówczesnych regulacji prawnych ekstradycja Krahel-
skiej – ku zdumieniu i oburzeniu Rosjan – stała się niemożliwa. O sprawie stało się 
głośno niemal w całej Europie. Austriacy, aby wyjść z impasu, postanowili sądzić 
Krahleską-Dobrodzicką jak obywatelkę Austrii za przestępstwo popełnione poza 
granicami cesarstwa38. Władze sądowe stanęły przed poważnym dylematem, gdzie 

32 Wanda Krahelska należała do PPS od 1905 r., czyli od momentu wybuchu rewolucji w Królestwie Polskim. 
Decyzję o  – jak sama sądziła – samobójczym zamachu podjęła w  związku z  dramatem, jaki spotkał jej 
narzeczonego Władysława Roube, również aktywistę PPS. Rouba na kilka dni przed zaplanowanym ślubem 
z  Krahelską został aresztowany przez carskie władze. Pomimo tortur nie zdradził swoich towarzyszy. 
Wypuszczony z braku dowodów opuścił Królestwo Polskie w obawie, że jest śledzony. W niedługim czasie po 
tym popełnił samobójstwo. „Czas”, 17 luty 1908, wyd. wieczorne, s. 2; M. Sołtysik, Bomby w damskich rękach, 
„Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”, R. LIV, nr 621-622, 9-10/2009, s. 138.

33 „Nowa Reforma”, nr 188, 21 sierpnia 1906; A. Próchnik, op. cit., s. 20; H. Kiepurska, op. cit., s. 213-214.
34 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (dalej: BJ), Dział rękopisów, Józef Krzyżanowski, Sprawa Wandy Krahelskiej..., 

sygn. 437/80, 28-31.
35 Ibidem, s. 32-33.
36 Więcej na ten temat pisze K. Meus, Дело польской революционерки Ванды Крахельской и ее покушение на 

варшавского генерал-губернатора Г. А. Скалона, w: Проблемы Российско-полъской истоии и культурный 
диалог. Матеиалы Междунароной научной конференции Новосибирск 23-24апрел 2013 г., red. М. Wołos, 
P. Głuszkowski, N. S. Gurjanowa et al., Новосибирск 2013, s. 212-226.

37 Ślub odbył się 27 czerwca 1907 r. w para�i Św. Floriana w Krakowie. Ibidem, s. 50; L. Dubacki, Krahelska Wanda 
(1886-1968), Polski Słownik Biogra�czny (dalej: PSB), t. XV, zeszyt 64, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 88.

38 BJ, Dział rękopisów, Józef Krzyżanowski, Sprawa Wandy Krahelskiej..., sygn. 437/80, s. 51-52.
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sądzić oskarżoną. Namiestnik Adam hrabia Potocki w korespondencji do prezesa 
Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, Witolda Hausnera, nie krył obaw przed 
ewentualnymi zamieszkami patriotycznymi w Galicji, w związku z mającym od-
być się procesem39. Po wielu perturbacjach ostatecznie zdecydowano, że rozprawa 
Wandy Krahelskiej-Dobrodzickiej odbędzie się w Sądzie Obwodowym w Wadowi-
cach. Stosowną decyzję w tej sprawie w grudniu 1907 r. podjął w Wiedniu Trybunał 
Kasacyjny40. Wybór nadskawiańskiego miasta nie był przypadkowy. W stolicy ce-
sarstwa uznano, że przeniesienie procesu do Lwowa lub Krakowa mogło przyczynić 
się do wzrostu napięć społecznych. W prowincjonalnych Wadowicach zagrożenie 
wystąpień patriotycznych pozostawało w zamyśle władz proporcjonalnie mniejsze. 
Krahelską przewieziono z Wiednia do Wadowic w asyście dwóch policjantów, w dniu 
17 grudnia 1907 r. Na dworcu oczekiwały na nią tłumy mieszkańców i gimnazja-
listów41. Umieszczono ją w areszcie zlokalizowanym przy miejscowym więzieniu. 
Rozprawę zaplanowano na 17 lutego 1908 r. Obrony Krahelskiej przed wadowickim 
sądem podjął się Stanisław Łazarski. Sprawa wydawała się bardzo trudna, a to ze 
względu na zeznania oskarżonej, w których przyznała się do zamachu, aczkolwiek 
nie wyraziła skruchy42. Przez dwa dni od 17 do 18 lutego w wadowickim sądzie od-
bywał się proces, który rozsławił nazwę Wadowic w imperium austriackim. Starciu 
pomiędzy prokuratorem Gruszczyńskim a adwokatem oskarżonej Stanisławem Ła-
zarskim przysłuchiwało się nie tylko trzynastu przysięgłych (dwunastu miało prawo 
wyrokować, trzynasty, Franciszek Kotiers, miał status „sędziego zapasowego”)43, ale 
również pełna sala obserwatorów, wśród których nie zabrakło korespondentów naj-
ważniejszych galicyjskich tytułów prasowych44. Szczególne wrażenie na zebranych 
w gmachu sądowym przy ulicy Trybunalskiej zrobiła mowa końcowa Łazarskiego, 
w której między innymi podnosił:

39 Ibidem, s. 45-47.
40 Ibidem, s. 59-60, 62, 68-73, 76, 86. 
41 Ibidem, s. 86. 
42 Zeznania Krahelskiej zamieścił m.in. „Naprzód”, nr 49, 19 luty 1908.
43 Wśród sędziów przysięgłych byli: Wiktor Kutrzeba – adwokat z Jordanowa, Marceli Gorączko – notariusz 

z Oświęcimia, Ludwik Antecki – właściciel realności w Andrychowie, Michał Bernacki – kupiec z Sułkowic, 
Władysław Brodacki – dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego w Białej, Jan Dryszkiewicz – urzędnik arcyksiążęcy 
w Izdebniku, Zygmunt Jaworski, Franciszek Kubiczek – rolnik z Pisarzowic, Ludwik Matuszek –kupiec z Żywca, 
Józef Pomiankowski – agent ubezpieczeniowy z Myślenic, Franciszek Porębski – właściciel realności w Żywcu 
oraz Gustaw Szally – pracownik Kasy Oszczędności w Myślenicach. „Naprzód”, nr 48, 18 luty 1908.

44  O procesie obszernie pisały m.in. krakowski „Czas”, liberalna „Nowa Reforma” oraz socjalistyczny „Naprzód”.  
„Czas”: nr 38, 15 luty 1908; nr 39, 17 luty 1908; nr 40, 18 luty 1908; „Nowa Reforma”: nr 75, 15 luty 1908; nr 78, 
17 luty 1908; nr 80, 18 luty 1908; nr 81, 19 luty 1908; nr 82, 19 luty 1908; nr 83, 20 luty 1908; „Naprzód”: nr 46, 
16 lutego 1908; nr 47, 17 lutego 1908; nr 48, 18 lutego 1908; nr 49, 19 lutego 1908; nr 51, 21 lutego 1908.
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Niebawem macie Panowie przysięgli wydać wyrok w sprawie, której rozgłos nie-
wątpliwie większym jest, niż na to zasługuje. Gdyby podobny fakt zdarzył się w kraju, 
gdzie rząd ma na usługi uczciwych urzędników i sędziów, sprawa wstrząsnęłaby 
wszystkimi, ale bomba ta w kraju łez i niedoli to rzecz zwykła. Ileż to bomb tam już 
rzucono od policjanta do oberpolicmajstra i wielkich książąt! Nie budzi zaintereso-
wania także osoba obwinionej, którą tu widzieliście przez dwa dni, a która z całą 
szczerością opowiedziała o wszystkim i raz tylko podniosła głos, gdy powiedziała, 
że jako Polka czuła się powołaną zabić tyrana. Zainteresowanie opinii leży gdzie 
indziej. Pyta się cały świat cywilizowany, a także świat prawniczy austriacki, czy 
istnieje jeszcze w państwie austriackim święte prawo azylu dla osób ściganych za 
polityczne zbrodnie, czy wolno ścigać osoby za przewinienie nie objęte kodeksem 
karnym i czy nasze sądownictwo nie stało się przedłużeniem rąk krwią ociekających 
gubernatorów rosyjskich45.

W trakcie długiego, emocjonalnego i patetycznego wywodu Łazarski próbował – 
jak się okazało nader skutecznie – umniejszyć winę oskarżonej. W tym celu, kierując 
się do ławy przysięgłych, mówił dalej:

Czyn Dobrodzickiej był czynem politycznym i był reakcją patriotyzmu. Etyka na-
rodu uciśnionego nakazuje z bronią w ręku upomnieć się o swoje prawa. Takie zdanie 
wygłasza nawet najspokojniejszy, znakomity prawnik Shering, twierdząc, że naród, 
który się szanuje, musi z bronią w ręku bronić swych praw i że wtedy, gdy idzie o prawa 
narodu, tam znikają przepisy kodeksu karnego. W Królestwie Polskim toczyła się walka 
o prawa narodu wobec tyranów i naród wezwał swych synów do obrony ojczyzny i po-
niewieranych praw narodu, bo tego prześladowania dalej znosić i cierpieć nie może46.

W trakcie mowy końcowej odniósł się także do słynnej bitwy z okresu powsta-
nia styczniowego, a mianowicie bitwy o Miechów, której 45. rocznica przypadała 
równo 17 lutego 1908 r. Nawiązując do wydarzeń z dramatycznego 1863 r., apelował 
do Polaków zasiadających wśród sędziów przysięgłych: oby ta rocznica natchnęła 
Panów do wydania należnego werdyktu47. Jak się miało okazać, wszelkie zabiegi za-
stosowane przez Łazarskiego utrwaliły wśród sędziów przekonanie o niewinności 
Wandy Krahelskiej-Dobrodzickiej. 18 lutego 1908 r., po zaledwie 10 minutach utaj-
nionych obrad zapadł wyrok uniewinniający. Na sali sądowej oraz przed gmachem 

45 BJ, Dział rękopisów, Józef Krzyżanowski, Sprawa Wandy Krahelskiej..., mps., sygn. 437/80, s. 127.
46 Ibidem, s. 129.
47 W. Hajewski, Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, Wadowice 1937, s. 20. 
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wadowickiego sądu zapanowała euforia. W Wadowicach tego dnia zorganizowano 
nawet spontaniczną manifestację patriotyczną, której kulminacją było pojawienie 
się uwolnionej Krahelskiej, o czym w swoim pamiętniku napisał Wincenty Bąk-
-Bogdanowski – w tamtym czasie uczeń wadowickiego gimnazjum, a w 1939 r. wi-
ceprezydent Krakowa48.

Po zakończonym sukcesem procesie Krahelskiej o Łazarskim stało się głośno 
– głównie za sprawą jego mowy obronnej – nie tylko w Galicji, ale i w pozostałych 
zaborach. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że udział w sprawie Wandy Krahel-
skiej przysporzył mu sporego rozgłosu, który wpłynął nie tylko na jego dalsze suk-
cesy zawodowe, lecz przede wszystkim na błyskotliwy rozwój kariery politycznej 
w Wiedniu.

W tym miejscu należy jeszcze odnotować, że w okresie międzywojennym Stani-
sław Łazarski prowadził praktykę adwokacką w Krakowie. W 1932 r., w wieku 83 lat 
przeszedł na emeryturę, którą spędzał w swoim majątku w Witkowicach koło Kęt49.

3. Działalność polityczna

Działalność polityczna Stanisława Łazarskiego rozpoczęła się w Białej, gdzie 
w 1882 r. został wybrany na radnego Rady Powiatowej, a następnie członka tamtejsze-
go Wydziału Powiatowego. Niekwestionowana estyma oraz zaangażowanie w sprawy 
publiczne przysporzyły Łazarskiemu w Białej wielu zwolenników. W konsekwencji 
czego przez ponad jedenaście lat, od 1903 do 1914 r., zajmował stanowisko prezesa 
bialskiej Rady Powiatowej50. Równolegle piął się po kolejnych stopniach kariery po-
litycznej na szczeblu ogólnogalicyjskim oraz centralnym. W 1901 r. po raz pierwszy 
otrzymał mandat do Sejmu Krajowego we Lwowie. Sprawował go przez kolejne sześć 
lat. Ponownie został wybrany do tego gremium w 1911 r. Posłem we Lwowie był do 
1914 r. W okresie sprawowania funkcji poselskiej w stolicy Galicji dał się poznać 
szczególnie jako zwolennik reform w sprawie obowiązującej ordynacji wyborczej51. 
Ponadto udzielał się jako członek komisji sejmowej do spraw podatków i reformy 
agrarnej52.

Działalność Łazarskiego w Sejmie Krajowym pozostaje jednak w cieniu jego 
osiągnięć jako reprezentanta do wiedeńskiej Rady Państwa. Mandat poselski do 

48 BJ, Dział rękopisów, Wspomnienia dra Wincenta Bogdanowskiego ostatniego przede wojennego wiceprezydenta 
Krakowa, Kraków 1967, mps., sygn. 9869, s. 8.

49 J. Zdrada, op. cit., s. 292
50 Ibidem, s. 291. 
51 Dążył do rozszerzenia praw wyborczych chłopów i robotników. Ibidem. 
52 Ibidem.
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parlamentu centralnego pełnił bez przerwy w latach 1907-1918 (kadencja jedena-
sta: 17 luty 1907-30 marzec 1911 oraz dwunasta: 17 lipiec 1911-12 listopad 1918)53. 
W Wiedniu reprezentował okręg wyborczy nr 18, obejmujący swoim zasięgiem na-
stępujący obszar: Biała–Żywiec–Kęty–Andrychów–Wadowice54. Jako parlamenta-
rzysta Łazarski współpracował ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, przy 
czym nie był jego członkiem, a jedynie tzw. „hospitantem klubowym”55. Waldemar 
Łazuga określił go nawet „pół konserwatystą i pół demokratą”56. Być może właśnie 
swoisty pragmatyzm Łazarskiego przysparzał mu w Wiedniu wielu zwolenników, 
czego dowody otrzymał w styczniu 1911 r. Wówczas w związku pogłębiającym się 
kryzysem politycznym rozgorzałym wśród polskich parlamentarzystów57, Łazarskie-
mu jako posłowi bezpartyjnemu zasugerowano objęcie prezesury Koła Polskiego, 
skupiającego polskich posłów w Wiedniu58. Zaszczytną funkcję przyjął 19 stycznia, 
zastępując na tym stanowisku Stanisława Głąbińskiego, któremu przekazano mini-
sterstwo kolejnictwa (Eisenbahnministerium)59. W czasie swojego krótkiego preze-
sowania w Kole Polskim Łazarski przede wszystkim dał się zapamiętać jako postać 
koncyliacyjna i powszechnie szanowana. Wincenty Witos w swoim pamiętniku pisał 
o nim: poczciwy dr Łazarski cieszył się wielką powagą i szacunkiem wszystkich, a za-
rzucano mu tylko niedostateczną energię i brak inicjatywy60. Ugodowość i pozycję 
Łazarskiego starał się wykorzystać minister dla Galicji Wacław Zaleski, który wiosną 
1911 r. namawiał go, aby zechciał przeprowadzić zmianę statutu Koła, co de facto 
miało służyć „przywróceniu dawnej spoistości klubu”61. Cementowanie polskich 

53 J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996, s. 425, 433.
54 Ibidem.
55 A. Wątor, Narodowa demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002, s. 167.
56 W. Łazuga, Kalkulować… Polacy na szczytach C. k. monarchii, Poznań 2013, s. 314.
57 Zasadniczo kryzys polityczny wywołała decyzja rządu odnośnie wycofania się z kosztownego planu regulacji 

rzek galicyjskich. W ten sposób zaoszczędzone środki przeksięgowano na wydatki wojskowe, co w związku 
z narastającym napięciem międzynarodowym miało swoje racjonalne uzasadnienie. Sprawa pozostawała tym 
donioślejsza, że wówczas tekę ministra �nansów trzymał Polak Leon Biliński. W 1910 r. temat ten zdominował 
debatę wewnątrz Koła Polskiego. Pomimo starań Władysława Dulęby – ministra do spraw Galicji, premier 
Richard von Bienerth-Schmerling nie zmienił zdania co do kwestii budowy kanałów. W grudniu 1910 r. Bienerth 
podał się do dymisji, aby następnie za zgodą cesarza powołać nowy, zrekonstruowany rząd. Premier ówczesnemu 
prezesowi Koła Polskiego Stanisławowi Głąbińskiemu relacjonował, że niepowodzenie programu regulacji 
rzek galicyjskich należy przypisać dwójce polskich ministrów: Leonowi Bilińskiemu i Władysławowi Dulębie. 
W nowym rządzie powołanym w styczniu 1911 r. znalazło się miejsce dla Głąbińskiego jako ministra kolei oraz 
Wacława Zaleskiego będącego ministrem dla Galicji. W. Łazuga, op. cit., s. 312-315; D. Szymczak, Galicyjska 
„ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871-1918, Poznań 2013, s. 256-257.

58 Według Waldemara Łazugi Łazarski jako polityk niższego formatu był do przyjęcia przez zwaśnione grupy 
polskich parlamentarzystów, które nie chciały dopuścić do kierowania Kołem „kogoś wybitniejszego”, pokroju 
Kazimierza Grocholskiego lub Wojciecha Dzieduszyckiego. W. Łazuga, op. cit., s. 314.

59 A. Wątor, op. cit., s. 206.
60 W. Witos, Moje wspomnienia, cz. I, oprac. E. Karczewski, J. R. Sza�ik, Warszawa 1998, s. 247.
61 D. Szymczak, op. cit., s. 262.
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parlamentarzystów miało się odbyć kosztem posłów reprezentujących narodową 
demokrację, których – w zamyśle Zaleskiego – planowano nie włączyć do przy-
szłego „aliansu ludowo-konserwatywno-demokratycznego”62. Niestety, w wyniku 
trwających na szczeblach rządowych rozgrywek politycznych nie udało mu się za-
chować dłużej tego reprezentacyjnego stanowiska. Latem 1911 r., po czerwcowych 
wyborach, zastąpił go jeden z najważniejszych polskich polityków w Wiedniu – do-
świadczony Leon Biliński63. Pomimo takiego obrotu sprawy, Łazarski nadal cieszył 
się poważaniem wśród polskich polityków będących najbliżej cesarza. Dowodem 
potwierdzającym tę opinię może być fakt, że jeszcze w listopadzie 1911 r. Wacław 
Zaleski już jako minister �nansów optował za wyborem Łazarskiego na ministra 
do spraw Galicji! Tym sposobem pierwszy raz w historii osoba związana z Wado-
wicami mogła dostąpić jednego z najważniejszych stanowisk państwowych w c.k. 
monarchii. Niestety, ze względu na dalece posunięte polityczne alianse galicyjskim 
ministrem obrano Władysława Długosza, reprezentującego Polskie Stronnictwo 
Ludowe64. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w czasie sprawowania funkcji prezesa 
Koła Polskiego Łazarski, wykorzystując swój autorytet, podjął się mediacji pomię-
dzy studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego a senatem uczelni w związku z tzw. 
„zimmermaniadą”65. Przy jego pomocy udało się załagodzić zaistniały kon�ikt66.

Kierowanie Kołem Polskim przez Łazarskiego w  1911  r. przeszło raczej 
niezauważenie, co należy tłumaczyć narastającymi kon�iktami w łonie same-
go Koła. Inaczej sprawa się miała w 1917 r., kiedy Stanisław Łazarski drugi raz 
otrzymał prezesurę Koła Polskiego w Wiedniu. Zastąpił na tym stanowisku wpły-
wowego Leona Bilińskiego, który 14 maja 1917 r. w związku z impasem, jaki 
zaistniał w gronie polskich parlamentarzystów, uznał, że nie może stać na czele 
Koła. W tym miejscu należy podkreślić, że wspomniany spór dotyczył kwestii 
„wyodrębnienia” Galicji ze struktur austriackiej Przedlitawii, a więc faktycznie 
ustanowienia odrębnego autonomicznego kraju, na wzór Węgier. Ludowcy oraz 
członkowie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego nie chcieli zgodzić się na 
takie posunięcia polityczne. Głośno artykułowali swoje oczekiwania odnośnie 
odzyskania przez Polskę niepodległości67.

62 Ibidem.
63 Ibidem, s. 264; W. Łazuga, op. cit., s. 316. Jerzy Zdrada podaje, że Łazarski oddał prezesurę Koła Polskiego 

Bilińskiemu jesienią 1911 r. J. Zdrada, op. cit., s. 291.
64 D. Szymczak, op. cit., s. 267.
65 J. Zdrada, op. cit., s. 291. „Zimmermaniada” – strajk studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku którego 

od stycznia do marca 1911 r. zamknięto krakowską uczelnię. Przyczyną strajku był opór środowisk studenckich 
przeciwko, budzącemu wówczas kontrowersje, nauczaniu księdza profesora Kazimierza Zimmermanna. Jego 
wykłady uznano za antyklerykalne. Zob. m.in.: „Czas”, nr 50, 31 stycznia 1911.

66 Ibidem. 
67 A. Wątor, op. cit., s. 338-340.
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Łazarski po objęciu prezesury nad Kołem Polskim stanął przed nie lada wyzwa-
niem. Otóż 16 maja na wniosek Włodzimierza Tetmajera Koło Polskie uchwaliło 
pamiętną rezolucję dotyczącą utworzenia niepodległej Polski z dostępem do morza, 
która ze względu na nazwisko wnioskodawcy przeszła do historii jako tzw. „rezolucja 
Tetmajera”68. Potwierdzono ją w Krakowie w dniu 28 maja w Sali sesyjnej krakowskiej 
Rady Miejskiej, gdzie odbywały się wyjątkowo obrady Koła Sejmowego, w którym 
uczestniczyły delegacje z Królestwa Polskiego oraz tłumy krakowian69. Zanim to jednak 
nastąpiło dzień wcześniej na prezesa Koła wybrano Łazarskiego70. Tym samym poseł 
reprezentujący okręg 18 (Biała-Żywiec-Kęty-Andrychów-Wadowice) został przewod-
niczącym polskich posłów w wiedeńskim parlamencie w – jak się miało niebawem oka-
zać – okresie wyjątkowym dla Polski i Polaków71. 13 czerwca 1917 r. Łazarski wystąpił 
publicznie w Wiedniu, gdzie z mównicy sejmowej ogłosił o�cjalnie – nie bez okolicz-
nościowego patetyzmu – decyzję polskich posłów w sprawie utworzenia niepodległego 
państwa72. Ze względu na wagę wspomnianej mowy parlamentarnej Łazarskiego dla 
sprawy polskiej warto w tym miejscu przybliżyć jej obszerniejsze fragmenty:

Wśród gigantycznej wojny, gdy państwa znikają, trony się walą, a narody są 
to tu to tam przerzucane, wielkie wydarzenia dziejowe tej wojny znowu wydoby-
ły na jaw sprawę polską. Polska gotuje się do obchodu swojego zmartwychwstania. 
Obowiązkiem naszym jako członków narodu polskiego jest zabrać głos, aby świat 
o nas bez nas nie powziął żadnych postanowień i nie wydał zarządzeń, brzemiennych 
w następstwa. W rocznikach narodów i państw Polska od szeregu stuleci chlubnie 
się zapisała. Przed półtora wiekiem Państwo Polskie w nierównej walce z przemocą 
nieprzyjacielską i polityką ekspansywną uległo, zostało pokonane, ale nie złamane. 
Wykreślono Państwo Polskie z listy państw niepodległych, ale naród polski, mimo naj-
straszniejszego, bezprzykładnego ucisku, nie mógł zostać wytępiony. Żyje, rozwija się, 
wzrasta w siłę i samowiedzę. Od chwili rozkawałkowania Państwa Polskiego każde 
pokolenie naszego narodu chwytało za broń, aby rzucić kajdany. W nieprzerwanym 
szeregu powstań naród polski przelał niezliczone razy potoki krwi najszlachetniejszych 
swych synów za odzyskanie wolności. Kilkukrotnie pokonany, nigdy nie uznał gwałtu 
na sobie dokonanego. Nigdy nie zwątpił, bo walka o wolność i sprawiedliwość była 
przekazywana każdemu synowi narodu polskiego przez ojca świętym testamentem. 
Testament ten my Polacy zawsze uczciwie i o�arnie spełnialiśmy i spełniać będziemy 
[oklaski]. Męczennicy konfederacji barskiej, drużyny bojowe Kościuszki i Poniatow-

68 Ibidem, s. 340-341. 
69 W. Witos, op. cit., s. 388-389.
70 Ibidem, s. 389.
71 Rada Państwa została zwołana na dzień 30 maja 1917 r., po trwającej ponad trzy lata przerwie.
72 A. Wątor, op. cit., s. 342.
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skiego, słynne na cały świat legiony Dąbrowskiego, okryci chwałą bojownicy powsta-
nia listopadowego, krwią przesiąkłe pola powstania roku 1863, a w końcu najmłodsi 
nasi synowie, wypróbowani w boju i sławni Legioniści [huczne oklaski w ławach 
polskich], którzy w obecnej wojnie światowej chwycili za broń, aby walczyć u boku 
Austrii, złamać tyranię rosyjską, oto wymowne świadectwa tego, a równocześnie nie-
zbity dowód naszego wiernego spełnienia obowiązku.

Naród polski ożywiony uczuciem najgorętszej miłości Ojczyzny, przejęty słuszno-
ścią nieprzedawnionych praw do niepodległego państwa, w obliczu poważnych wyda-
rzeń, które mają utworzyć nowy ustrój Europy, na słynnym pełnem posiedzeniu posłów 
polskich do Rady Państwa i na Sejm w dniu 28 maja 1917 roku uchwalił w Krakowie 
znaną z prasy rezolucyę. Domaga się ona zjednoczenia niepodległej Polski i ujawnia 
żywotne dążenia narodu polskiego. Jest ona istotą naszej polityki i jej linią wytyczną 
[- -]. A jako obywatele Państwa austryackiego jesteśmy zupełnie świadomi naszych 
obowiązków wobec Monarchii, któreśmy wszakże zawsze lojalnie spełniali i które speł-
niać będziemy. Zresztą ideały nasze bynajmniej nie są sprzeczne z myślą państwową 
austryacką i nie stają w poprzek interesom Monarchii, raczej mniemamy, co już nasi 
dziadowie w latach 1794 i 1831 wypowiedzieli, że trafna ocena sił i przyszłości Mo-
narchii leży w kierunku naszych dążności [huczne oklaski]73.

Wystąpienie Łazarskiego, pomimo że miało charakter stonowany i mocno za-
chowawczy, zostało przyjęte przez posłów niemieckich jako zdrada państwowa. 
Z kolei część ludowców i narodowców uznała przemówienie prezesa jako dość za-
chowawcze, nie wyrażające w wystarczający sposób idei „rezolucji tetmajerowskiej”74. 
Niemniej większość z polskich parlamentarzystów poparła wystąpienie prezesa Koła 
Polskiego, czego dowodem były licznie zbierane gromkie oklaski z ław zajmowanych 
przez Polaków. Wśród tej grupy był między innymi późniejszy trzykrotny premier 
w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wincenty Witos, który w swoich wspomnieniach 
wydarzenie te opisał w następujący sposób:

Na mówcę w tej sprawie wyznaczyło Koło Polskie niedawno wybranego prezesa 
Łazarskiego. Uwaga całej Izby skupiła się na nim – kiedy prezydent Izby udzielił mu 
głosu. Dr Łazarski mówił z całym przejęciem i szczerością, ale mając głos dość słaby 
i gubiąc się w nagromadzonych szczegółach, nie zdołał istoty sprawy oddać w ten spo-
sób, na jaki ona zasługiwała. Mimo to przemówienie jego zrobiło wielkie wrażenie, 
a wszyscy członkowie Koła składali mu manifestacyjne gratulacje. To samo zrobili 
przedstawiciele narodów słowiańskich75.

73 „Gazeta Lwowska”, nr 134, 15 czerwca 1917.
74 A. Wątor, op. cit., s. 342-343.
75 W. Witos, op. cit., s. 394.
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Warto zaznaczyć, że Łazarski jako pierwszy w historii prezes Koła Polskiego 
swoje przemówienie na forum Rady Państwa wygłosił w języku polskim, a nie, jak 
to było dotychczas, w niemieckim76. Krok ten – nie mający wcześniej precedensu – 
miał najpewniej ukazać doniosłość trwających wydarzeń dla sprawy polskiej. Jeszcze 
w czerwcu 1917 r., czyli tuż po pamiętnej przemowie w Radzie Państwa, pertrakto-
wał z Austriakami w sprawie zmiany rezolucji autorstwa Tetmajera77. Równolegle 
prowadził rozmowy mające na celu przywrócenia w Galicji sądownictwa cywilnego, 
zawieszonego po wprowadzeniu stanu wojennego78. W wyniku krytyki ze strony 
krakowskich konserwatystów 4 września 1917 r. Łazarski ogłosił rezygnację z funkcji 
prezesa Koła Polskiego, pozostając nadal jego członkiem79. Jeszcze podczas kolejnych 
wyborów na to stanowisko uzyskał 26 głosów poparcia, 2 mniej niż Wincenty Witos 
oraz 15 więcej niż socjalista Ignacy Daszyński80. Ze względu na brak wymaganej 
większości nie udało się wówczas wybrać osoby odpowiedzialnej za kierowanie Ko-
łem Polskim. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości Łazarski wycofał się 
z życia politycznego. Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony przez Józefa 
Piłsudskiego Krzyżem Legionów oraz Komandorią Orderu Polonia Restitutia81.

Zasłużony obywatel Wadowic

Szczególne zasługi Stanisława Łazarskiego dla Wadowic okresu galicyjskiego należy 
wiązać z gwałtownym rozwojem cywilizacyjnym miasta, który miał miejsce na począt-
ku XX w. W tym czasie Wadowice zyskują: elektryczność, wodociągi oraz telefonię. 
W uruchomienie tej ostatniej zaangażowany był właśnie Łazarski. Pierwsze próby uru-
chomienia lokalnej sieci telefonicznej na terenie powiatu wadowickiego należy wiązać 
z działaniami krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH), której władze wzorem 
Krakowa (1890), Tarnowa (1899-1901) oraz Oświęcimia (1899-1901) dążyły do telefo-
nizacji całego okręgu Izby82. Nie bez powodu kierownictwo IPH uznało, że usprawnie-
nie przesyłu informacji posłuży wzmocnieniu lokalnego życia gospodarczego83.

76 W. Łazuga, op. cit., s. 376. 
77 W. Witos, op. cit., s. 400-402; J. Zdrada, op. cit., s. 291.
78 Wątpliwości co do zasadności i sposobu funkcjonowania sądów wojennych Łazarski przedłożył już podczas swojego 

pamiętnego wystąpienia w Radzie Państwa 13 czerwca 1917 r. „Gazeta Lwowska”, nr 134, 15 czerwca 1917.
79 J. Zdrada, op. cit., s. 292. 
80 W. Witos, op. cit., s. 403; A. Wątor, op. cit., s. 355-356.
81 J. Zdrada, op. cit., s. 292.
82 T. Kargol, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje, ludzie, polityka gospodarcza, 

Kraków 2003, s. 220-221.
83 Ibidem, s. 222.
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Pomimo wsparcia ze strony krakowskiego samorządu gospodarczego, kwestia 
zaprowadzenia telefonii na terenie Wadowic do 1905 r. nie została uskuteczniona. 
W celu przyśpieszenia tej inwestycji wczesną jesienią 1905 r. władze miejskie zwró-
ciły się do Stanisława Łazarskiego – jako posła reprezentującego w Wiedniu powiat 
wadowicki – z wnioskiem o uczynienie starań „w sprawie zaprowadzenia telefo-
nów”84. Z lektury zachowanych Protokołów Posiedzeń Rady Miejskiej wynika, że 
prośbę wadowickich radnych Łazarski potraktował bardzo poważnie. W paździer-
niku 1905 r. do wadowickiego Magistratu wpłynął jego list, w którym informował 
o uskutecznieniu zabiegów mających na celu telefonizację Wadowic. 20 października 
korespondencja Łazarskiego odnośnie tej sprawy została przybliżona na forum Rady 
Miejskiej. Jeszcze tego samego dnia radni podjęli uchwałę następującej treści: Rada 
miasta Wadowic uchwala wnieść do galicyjskiej Dyrekcyi poczt i telegrafów podanie 
o połączenie gminy tutejszej z centralną stacyą telefonów w Białej i podziękować po-
słowi Drowi Łazarskiemu za pamięć85.

Niestety, ze względu na braki źródłowe nie ma możliwości wskazania dokładnej 
daty włączenia Wadowic do bialskiej stacji telefonicznej. Na pewno nie nastąpiło to 
wcześniej niż jesienią 1906 r., kiedy w mieście uruchomiono elektrownię. Wiadomo na-
tomiast, że już w lipcu 1909 r. radni miejscy podjęli uchwałę, aby „odnieść się do kompe-
tentnej władzy o urządzenie stacyi telefonicznych z centralną stacyą z pomieszczeniem 
nadzoru policyi miejskiej i nadzoru straży pożarnej”. Zapis ten pozwala wnioskować, 
że w 1909 r. Wadowice były już włączone do sieci telefonicznej. W okresie pomiędzy 
1909 a 1910 r. telefonizacją objęto głównie urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
publiczne w mieście. Tym sposobem w drugiej połowie 1909 r. bezpośrednie przyłą-
czenie do centrali telefonicznej posiadały już między innymi siedziby policji miejskiej 
oraz straży pożarnej. Obie zlokalizowane na terenie magistrackiego budynku86. W la-
tach poprzedzających wybuch I wojny światowej dostępność do własnego telefonu  
(i numeru telefonicznego) systematycznie wzrastała, aczkolwiek faktycznie nadal po-
zostawała relatywnie niewielka. Do 1912 r. do stacji telefonicznej włączone zostały już 
najważniejsze instytucje publiczne działające na terenie miasta, jak: szpital powszechny, 
Powiatowa Kasa Oszczędności, Dyrekcja Skarbu, Sąd Obwodowy, Wydział Powiatowy 
czy Towarzystwo rolniczo-okręgowe. W gronie osób prywatnych posiadających własny 
telefon było zaledwie kilkunastu wadowiczan, wśród których dominowali miejscowi 

84 APKat./Oświęcim, „PPRG za lata 1867-1888”,  sygn. MW 8, s. 1.
85 Ibidem, s. 12.
86 APKat./Oświęcim, „PPRG za lata 1867-1888”, sygn. MW 8, s. 369; APKat./Oświęcim, „Preliminarz wydatków 

i dochodów gminy miasta Wadowice oraz budżet drogowy”, sygn. MW 11, s. 62.
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przedsiębiorcy lub reprezentanci tzw. „wolnych zawodów”. Szczegółowy wykaz abonen-
tów telefonicznych w Wadowicach w tym okresie przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Wykaz abonentów telefonicznych w Wadowicach w 1912 r.87

Dane abonenta Numer 
abonenta

Uwagi (adresy)

Bałamuth Chiel 36 / II Skład maszyn do pisania, Rynek 205
Barber Bernard 36 / IV Handel mąką i zbożem, pl. Kościuszki 415
Biuro c.k. nadrządcy poczty 46 Jan Grabowski, budynek pocztowy
Dyrekcja okręgu skarbowego 29 Ul. Lwowska
Einhorn Tobiasz 38 / VIII Targowica nr 26
Elektryczny Zakład 13 Ul. Młyńska 7
Foltin Franciszek 16 Księgarnia i drukarnia, Rynek 57
Gostkowski Aleksander 21 Właściciel dóbr w Tomicach
Gross Izrael 39 / VIII Skład mąki
Han Robert 22 Notariusz, Rynek 157
Ho�man dr 28 Biuro, Rynek 205
Jakubowicz Maciej 7 Fabryka nawozów, ul. Spadzista 211
Jura Józef 19 Fabryka dachówek, ul. Młyńska 6101

Kasa eskontowa i oszczędności 26 Biuro przy ul. Mickiewicza
Kasa Oszczędności Powiatowa 6 Ul. Lwowska 243
Komenda Oddziałowa Żandarmerii 5 Ul. Mickiewicza 145
Korn Józef 11 Adwokat krajowy, ul. Mickiewicza 140
Krókowski Konrad 14 Adwokat krajowy, ul. Mickiewicza 130 
Landau M. B. 15 Eksport drzewa, ul. Długa 5502

Lu¡glas 38 / VI Handel jaj i skór, ul. Krakowska 54
Łuszczkiewicz Marek 12 Właściciel dóbr we Frydrychowicach

Magistrat miasta Wadowice 3
Strażnica policyjna, burmistrz Franciszek Opydo, 
mieszkanie inspektora policji i
mieszkanie instruktora straży pożarnej

Mównica publiczna telefoniczna 48 Budynek pocztowy
Nartowski Teo�l 36 / VI Notariusz, Rynek Zbożny 166
Reich Samuel 38 / IV Mieszkanie przy ul. Zatorskiej 77
Romaszkan Feliks 18 Fabryka papieru, ul. Młyńska
Sąd Obwodowy 2 Ul. Studziena 143
Starostwo powiatowe 1 Pl. Kościuszki 202
Sternlicht Lipman 37 / VIII Mieszkanie przy ul. Gimnazjalnej 722

Szpital powszechny 17
Gmach szpitala przy ul. Karmelickiej 549
Dr Bukowski, ul. Mickiewicza 587
Dr Żędzianowski, ul. Kościuszki 166

Towarzystwo Kredytowe 10 Ul. Mickiewicza 142

87 W tabeli zachowana została oryginalna pisownia nazwisk oraz nazw ulic i placów.
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Towarzystwo rolnicze okręgowe 8 Ul. Długa 1
Urząd sprzedaży tytoniu 20 Ul. Cicha 225
Wachsman Izydor 25 Adwokat krajowy, Rynek 159
Wassertheil Jakub 27 Handel zbożem i mąką, Rynek 203
Wodziński Władysław 24 Adwokat krajowy, Rynek 158
Wydział Powiatowy 4 Ul. Lwowska 243
Zimmerspitz Apolinary 23 Adwokat krajowy, ul. Lwowska 278

Źródło: Spis abonentów c.k. sieci telefonicznych w Galicyi, Lwów 1912, s. 280-281. 
¹ Obecnie ulica Legionów.  
² W 1916 r. ulica Długa została przemianowana na ulicę Sienkiewicza.

Dla mieszkańców nie mających dostępu do prywatnego telefonu przygotowano 
w Urzędzie Pocztowo-Telegra�cznym przy Zbożnym Rynku tzw. publiczną mównicę 
telefoniczną88. Przy czym możliwość korzystania z niej była ograniczona czaso-
wo. W miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień-wrzesień) telefon publiczny działał 
w godzinach od 7 do 21, z wyjątkiem niedziel, kiedy mównicę zamykano o godzinie 
19. W okresie jesienno-zimowym (październik-marzec) urząd pocztowy pracował 
od godziny 8 i zamykał swoje podwoje o 21 lub 19 (w niedzielę). Warto zauwa-
żyć, że w innych, większych od Wadowic, miastach galicyjskich dostęp do telefonu 
publicznego miał charakter całodobowy (np.: Kołomyja, Kraków, Lwów, Przemyśl, 
Stanisławów, Tarnopol) lub całodzienny z przedłużeniem godzin otwarcia do pół-
nocy (między innymi: wschodnio-galicyjskie Brody, Jarosław, Rzeszów)89. Z kolei 
w miastach o mniejszym znaczeniu administracyjnym telefon publiczny dostępny 
był w godzinach od 8 do 12 i od 14 do 18 w dni powszednie i w soboty, w niedzielę 
zaś w godzinach od 8 do 11 i od 15 do 1690.

Konkludując rozważania na temat telefonizacji Wadowic, trzeba zaznaczyć, że 
ten rodzaj komunikacji społecznej, ze względu na swój nowatorski charakter, pozo-
stawał, niestety, dość drogi w wykorzystaniu. Możliwość telefonowania, nawet przy 
użyciu publicznej rozmównicy, zarezerwowana była dla ludzi średniozamożnych. 
Potwierdzenie tej opinii znajdziemy, dokonując pobieżnej analizy danych zawartych 
w Tabeli 2., gdzie zawarte zostały koszty połączeń telefonicznych z wybranymi mia-
stami Galicji i Austro-Węgier.

88 Spis abonentów c.k. sieci telefonicznych w Galicyi, Lwów 1912, s. XIX.
89 Ibidem, s. XIV-XV.
90 Ibidem.
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Tabela 2. Koszt „zwykłych” (trzyminutowych) połączeń telefonicznych pomiędzy 
Wadowicami a wybranymi miejscowościami z terenów cesarstwa austro węgier-
skiego w 1912 r.
L.p. Połączenie pomiędzy Wadowicami a Cena połączenia trzy minutowego

 [w koronach]
1. Andrychowem 0,40
2. Bielskiem – Białą 0,60
3. Bochnią 1,00
4. Krakowem 0,60
5. Lwowem 3,00
6. Ołomuńcem 2,00
7. Stanisławowem 3,00
8. Wiedniem 2,00
9. Zakopanem 1,00
10. Żywcem 0,60

Źródło: Spis abonentów c.k. sieci telefonicznych w Galicyi, Lwów 1912, s. LXXXI-LXXXII

Instalacja sieci telefonicznej bez wątpienia pozostaje jednym z najważniejszych 
osiągnięć cywilizacyjnych, jakie pojawiły się na terenie Wadowic w schyłkowym okresie 
autonomii galicyjskiej. Trudno jednak nie zauważyć, że chyba jednak najistotniejszym 
była elektry�kacja miasta, która stanowiła warunek konieczny do jego rozwoju indu-
strialnego. Z lektury zachowanych archiwaliów wynika, że również w tym ostatnim 
przypadku cenną okazała się pomoc Stanisława Łazarskiego, szczególnie na etapie 
rozbudowy istniejącej już infrastruktury energetycznej. Otóż w 1906 r., po trwających 
kilkanaście miesięcy przygotowaniach (formalnych i technicznych), w Wadowicach 
uruchomiono pierwszą elektrownię. Po kilku latach od tego wiekopomnego wydarzenia 
proces elektry�kacyjny miasta był już dalece zaawansowany91. Niemniej nadal przed 
władzami miejskimi piętrzyły się liczne problemy związane z wdrażaniem oświetle-
nia elektrycznego w obrębie przestrzeni publicznej miasta. W 1910 r. na forum Rady 
Miejskiej podnoszono m.in. kwestię dotyczącą zelektry�kowania lokalnego dworca 
kolejowego, który w omawianym okresie stanowił jedno z najczęściej uczęszczanych 
miejsc w mieście92. Sprawa była o tyle skomplikowana, że zarząd nad dworcem i przy-
należącymi do niego zabudowaniami pozostawał w kompetencji Ministerstwa Kolei 
oraz dyrekcji Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (Privilegierte Kaiser-Ferdinands-
-Nordbahn). Władze miejskie, wykorzystując pozycję i autorytet posła Łazarskiego, 

91 Więcej na temat procesu elektry�kacji Wadowic pisze K. Meus, Elektry�kacja Wadowic w początkach wieku 
XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej cz. 1, „Przegląd historyczno-
kulturalny Wadoviana”, t. 11, Wadowice 2008, s. 45-65.

92 APKat./Oświęcim, „PPRG za lata 1867-1888”, sygn. MW 8, s. 530.
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w październiku 1910 r. – po nieudanych wcześniej pertraktacjach z dyrekcją Kolei 
Północnej93 – postanowiły prosić go, aby zechciał za pośrednictwem Koła Polskiego 
w Wiedniu wpłynąć na Ministerstwo Kolei i władze kolejowe w „sprawie zaprowadze-
nia oświetlenia elektrycznego na dworcu kolejowym”94. Równolegle czyniono starania 
o „rozszerzenie dworca osobowego i towarowego” w Wadowicach95. W tym przypadku 
również poproszono o pomoc Łazarskiego. Obecnie nie wiadomo, na ile skuteczna 
była jego interwencja w tej sprawie. Należy domniemywać, że Łazarski podjął stosow-
ne starania, aby móc wykonać prośbę wadowickich radnych. Najpewniej wykorzystał 
przy tym znajomość ze wspomnianym już Stanisławem Głąbińskim, który od stycznia 
1911 r. kierował Eisenbahnministerium96. W przekonaniu tym utwierdza mnie analiza 
dostępnego materiału ikonogra�cznego, z którego wynika, że jeszcze przed I wojną 
światową wadowicki dworzec uzyskał oświetlenie elektryczne.

Budynek dworca 
kolejowego 
w Wadowicach (widok 
z początku XX w.)97

(fotogra�a ze zbiorów 
Zbigniewa Jasińskiego)

Stanisław Łazarski zaangażowany był również w inicjatywę mającą na celu utwo-
rzenie w Wadowicach niższej Szkoły Handlowej. W 1910 r. z prośbą o interwencję w tej 
sprawie – na szczeblu centralnym – zwróciły się do niego władze miejskie98, którym, 

93 Jeszcze w sierpniu 1910 r. Dyrekcja Kolei Północnej zawiadomiła wadowicki Magistrat, że „żądane ulepszenia 
na tutejszym dworcu kolejowym ewentualnie wykonane być mogą po udzieleniu odpowiedniego kredytu u 
Ministerstwa kolei”. Ibidem, s. 712-713.

94 Ibidem, s. 743-744.
95 Dążenia władz miejskich szły nawet jeszcze dalej, gdyż próbowano doprowadzić do przekwali�kowania linii kolejowej 

Bielsko-Andrychów-Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska z „kolei lokalnej” na linię „pierwszorzędną”. Ibidem, s. 744.
96 A. Wątor, op. cit., s. 206.
97 Z analizy fotogra�i wynika, że dworzec w omawianym okresie dysponował najprawdopodobniej zarówno 

oświetleniem gazowym (pierwszy plan), jak i elektrycznym (plan drugi). 
98 APKat./Oświęcim, „PPRG za lata 1905, 1909-1910”, sygn. MW 8, s. 720.
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pomimo usilnych zabiegów, nie udało się dotychczas utworzyć wspomnianej szkoły99. 
Niestety, najprawdopodobniej z przyczyn ekonomicznych szczytna idea utworzenia 
w Wadowicach Szkoły Handlowej nie wyszła wówczas poza stadium projektu100. Ze 
względu na braki źródłowe z lat 1910-1911 nie mamy wiedzy, jaki faktycznie był udział 
posła Stanisława Łazarskiego w powyższych staraniach.

Zakończenie

Wadowice okresu galicyjskiego miały wielu zasłużonych obywateli, którzy swoją 
działalnością na rzecz lokalnej społeczności dali się zapamiętać jako postacie wyjąt-
kowe. Niektórzy z nich, jak choćby Franciszek Opydo czy Józef baron Baum von Ap-
pelshofen, reprezentowali interes powiatu wadowickiego na szczeblu centralnym, za-
siadając w wiedeńskiej Radzie Państwa. Faktycznie jednak z grona osób zasłużonych 
dla Wadowic tylko Stanisław Łazarski uzyskał najwyższe funkcje w Wiedniu, a to 
za sprawą dwukrotnie zajmowanego stanowiska prezesa Koła Polskiego. W 1911 r. 
był bliski objęcia fotela ministra dla Galicji, za czym optował ówczesny minister 
�nansów Wacław Zalewski. Niestety, z przyczyn politycznych jego kandydatura na 
to eksponowane stanowisko przepadła. Działalność polityczna i adwokacka Łazar-
skiego oraz wiekopomne wydarzenia, w których uczestniczył, zagwarantowały mu 
miejsce na kartach historii Polski, co zresztą docenił jeszcze za jego życia naczelnik 
Józef Piłsudski, przyznając mu wysokie państwowe odznaczenia.

Z perspektywy minionego czasu Łazarskiego należy uznać za jedną z barwniej-
szych postaci Wadowic. Bez wątpienia, wśród jego największych sukcesów trzeba 
wskazać wydatną pomoc w procesie telefonizacji miasta, która w badanym okresie 
była symbolem nowoczesności i postępującej modernizacji.

Jak już wspomniałem, Stanisław Łazarski ostatnie lata swojego życia spędził 
w swoim majątku w miejscowości Witkowice koło Kęt. Zmarł 18 listopada 1938 r.

Pochowano go w Białej, z którą związany był równie silnie co z Wadowicami101.

99  Wadowiccy radni rozpoczęli starania o założenie niższej Szkoły Handlowej wiosną 1910 r. W tej sprawie 
prowadzona była bezskuteczna korespondencja z Radą Szkolną Krajową we Lwowie. Wadowiczanie korzystali 
w trakcie negocjacji z pomocy znanego posła (animatora życia gospodarczego) Rogera Battagli. Od sierpnia 
1910 r. w rozmowy zaangażowana została krakowska Izba Handlowa i Przemysłowa. Niestety, wszystkie te zabiegi 
nie przyniosły pozytywnych efektów. Ibidem, s. 527; APKat./Oświęcim, „Pomocnicze spisy spraw dzienników 
podawczych Magistratu m. Wadowice”, sygn. MW 10, s. 434-435.

100 Ibidem. Szkołę o pro�lu handlowym założono w Wadowicach – przy udziale sekretarza Urzędu Miejskiego 
Antoniego Drozdowskiego – dopiero w 1927 r. Ze względu na słabą frekwencję szkołę zniesiono w połowie lat 
trzydziestych XX w. Ponownie uruchomiono ją po II wojnie światowej. G. Studnicki,  Zarys dziejów oświaty 
i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 189.

101 J. Zdrada, op. cit., s. 292.
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Summary

The Founding fathers 
of the modern Wadowice (Part 2)

Stanisław Łazarski 
(1849-1938)

Stanisław Łazarski was born on 29 November 1849, in Jeleśnia near Żywiec.  A¡er 
graduating from his school, he attended St Anna Middle School in Cracow. However,  
he didn`t �nish the school.

A¡er the year 1863 he continued his education in Middle School in Tarnów where 
on 11 July 1868 he passed  his matura exam. �en He studied in Lviv, Cracow, Vienna 
and Graz. In 1980 he got his PhD in history by Jagiellonian University. He most likely 
defended his dissertation in Law in Graz. When Stanisław graduated from university 
He ran the Law o�ces in Biała and Wadowice. He became famous owing to to his 
successful defence of Wanda Krahelska- Dobrodzicka in a criminal trial in Wadowice 
in 1908. �e process made him famous in Galicja and beyond.

Łazarski was also a politician at the district level in Biała, at the national level in Lviv 
and at the central level in Vienna. As the representative of the Polish parliamentarians 
He was remembered as the �rst member of Parliament who spoke in the Parliament in 
Vienna. In June 1917 He presented publicly the program of rebuilding of Poland. What 
is more He almost took up the post of the Minister of the District of Galicja in 1911. 
Stanisław Łazarski was also involved in the development of Wadowice in the nineteenth 
century. He proved it when He contributed in the process of establishment of the tele-
phone network and installation of telephone equipment in Wadowice. It was one of the 
most important stages in the process of Europeanization of the town. In the next few 
years He supported the process of electri�cation in Wadowice. He also unsuccessfully 
tried to found a Trade school for the teenagers from the region.

Łazarski spent the last days of his life in his property in Witkowice near Kęty. 
He died on 18 November 1938. He was buried in Biała which was for him as im-
portant as Wadowice.
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Michał Siwiec-Cielebon

Nie samą służbą wojsko żyje 
– garnizon wadowicki w życiu społecznym 
miasta i regionu w ostatnim półroczu 
przed wybuchem II wojny światowej

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, głosi stare wojskowe 
powiedzenie. Gdyby traktować je dosłownie, czas służby wojskowej powinien zostać 
poświęcony tylko i wyłącznie doskonaleniu militarnego rzemiosła. Ale człowiek 
(wbrew opiniom niektórych militarystów i antymilitarystów żołnierz jest nim prze-
cież) nie jest robotem wykonującym tylko jeden rodzaj czynności. Potrzebuje zatem 
chwil odpoczynku, zmiany natężenia wysiłku i napięcia organizmu. Są wreszcie takie 
formy aktywności (np. sport), które nie poświęcone czystej żołnierce wpływają na 
doskonalenie ogólnej sprawności, a zatem także przydatności do służby wojskowej. 
Na właściwe użycie nabytych w szkoleniu umiejętności wpływa też postawa ideowa 
i etyczna, a więc również ona wymaga dbałości i rozwoju.

Społeczność garnizonu funkcjonowała wśród społeczeństwa cywilnego. Mimo 
ograniczenia kontaktów wojska (zwłaszcza żołnierzy szeregowych) ze społeczeń-
stwem, życie kulturalne i towarzy-
skie żołnierzy 12 Pułku Piechoty 
Ziemi Wadowickiej było częścią 
społecznej aktywności miasta 
i regionu. Były i  takie formy czy 
elementy życia społecznego, któ-
re wojsko wręcz stymulowało, np. 
uroczystości i  obchody z  okazji 
świąt narodowych i państwowych 
czy pomoc bezrobotnym i  ich 
dzieciom. Mimo intensywnej pra-
cy wyszkoleniowej, wzmożonych 
przygotowań wojennych przebie-

Święto pułkowe (1 sierpnia 1939 r.). Idą: por. Stanisław 
Miga, Janina Krukierkowa, Danuta Pukłówna,  

por. Józef Krupa.
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gających w atmosferze narastającego kryzysu politycznego, także w ostatnich mie-
siącach przed wybuchem II wojny światowej, nie zabrakło zorganizowanego udziału 
wojska w wydarzeniach kulturalnych Wadowic i okolic miasta oraz uczestnictwa 
żołnierzy w indywidualnych formach rozrywki. Zostało to odnotowane w Rozkazach 
dziennych 12 pp, czyli w podstawowych dokumentach regulujących codzienne życie 
wadowickiego garnizonu. Dokumenty te redagowano w trzech podstawowych czę-
ściach: A. Służba, B. Adiutantura (Dowództwo pułku) oraz C. Kwatermistrzostwo, co 
oznaczało, że w części A podawano dane o pełnieniu funkcji o�cera inspekcyjnego 
garnizonu, o�cera służbowego oraz podo�cerów służbowych poszczególnych obiek-
tów koszarowych, w części B podawane były informacje personalne, porządkowe, 
a także obwieszczenia o charakterze informacyjno-kulturalnym, natomiast w części 
C – zarządzenia administracyjno-gospodarcze1. Aktywność wojska w życiu społecz-
no-kulturalnym widziana jest tutaj przez pryzmat rytmu życia wojskowego. Możemy 
także dowiedzieć się o ofercie kulturalnej i rozrywkowej Wadowic, o udziale formacji 
w życiu religijnym, a nawet o postawach społecznych poszczególnych osób.

Niestety, zachowane w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warsza-
wie- Rembertowie rozkazy dzienne 12 pp nie są kompletne. Brakuje m.in. kompletu 
rozkazów z ostatniego miesiąca pokoju, z sierpnia 1939 r., zatem bardzo ważnych dla 
obrazu narastania zagrożenia oraz mobilizacji. Brakuje rozkazów z 1-3 maja 1939 
r., precyzujących szczegóły obchodów święta narodowego 3 Maja, ale także normu-
jących zachowania wobec ewentualnych demonstracji 1-majowych. Na szczęście te 
ostatnie znane są z lat poprzednich, a z przeglądu archiwaliów pułku wynika, że były 
co roku powtarzane. Wadą zachowanych dokumentów jest z kolei słaba czytelność, 
odbijane były bowiem na hektogra�e spirytusowym i w wielu miejscach fragmenty 
tekstu już zanikły. Niemniej jednak warto podjąć próbę odtworzenia obrazu życia 
i wzajemnych relacji między wojskiem a społeczeństwem, jakie zachodziły w tam-
tym okresie. Będzie to przyczynek zarówno do dziejów miasta, jak i do wojskowej 
obyczajowości.

Obchody państwowe i wojskowe

Przygotowania do uroczystości z okazji Święta 3 Maja rozpoczęły się w pułku już 
28 kwietnia 1939 r., kiedy wydano rozkaz o wzmocnieniu składu orkiestry o grupę 
doboszy i fanfarzystów. Byli to żołnierze służby czynnej posiadający pewne pod-

1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), I 320.12.29 – 12 pułk piechoty – Rozkazy dzienne 12 pp z 1939 r. 
W artykule wykorzystano informacje z okresu marzec-lipiec 1939 r. i te w dalszych przypisach podawane są 
jako: Rdz 12 pp nr… z określeniem daty oraz części i punktu porządkowego.
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stawowe zdolności muzyczne, pozwalające im na występowanie w szyku orkiestry 
marszowej, ale na co dzień służący w pododdziałach liniowych. Jako dodatkowych 
doboszy wyznaczono strzelców: Salomona Łobzowera z 1 kompanii ćwiczebnej, 
Ernesta Kuzmika z 4 komp. ćwiczebnej, Mojżesza Silberbacha, Dawida Scheinowitza 
i Makarego Szyszkę z 3 komp., Mojżesza Korna z komp. 4 oraz Kalistrata Chmiela 
i Jakuba Haubenstoka z komp. 6. Na fanfarzystów wyznaczono: kaprala Michała So-
bika, st. strzelca Stefana Pysza oraz strzelca Franciszka Kastelika z 3 komp. oraz strzel-
ców: Józefa Frasia i Stanisława Kalembę z komp. 2. Zostali oni odkomenderowani ze 
swych pododdziałów w dniach 1-3 maja (od godz. 7.30 rano) do kapelmistrza pułku 
(był nim podporucznik Mateusz Lisicki) celem ćwiczeń oraz wystąpienia w uroczy-
stościach 3 Maja2. W zszywce rozkazów dziennych z przełomu kwietnia i maja 1939 r. 
brakuje rozkazów z pierwszych dni maja, jednak z dokumentów, które się zachowały, 
wiadomo, że uroczystość w dniu 3 maja poprzedził wieczorny capstrzyk połączony 
z obchodem miasta przez jedną kompanię wojska (1 komp. ćwiczebna pod dowódz-
twem ppor. rez. Franciszka Bętkowskiego) oraz orkiestrę, w godzinach wieczornych 
2 maja. W sam dzień święta pododdziały pułku w tzw. szyku rozwiniętym wzięły 
udział w uroczystej mszy św. polowej odprawionej przed kościołem para�alnym 
O�arowania NMP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym odbyła się de�-
lada wojska, organizacji paramilitarnych i wychowawczych oraz dzieci i młodzieży 
szkolnej ulicą 3 Maja, zakończona przemarszem przed Pomnikiem Poległych Żoł-
nierzy 12 pp stojącym przed główną bramą Koszar im. Gen. Fiszera. W de�ladzie 
uczestniczyła wspomniana 1 komp. ćwiczebna oraz pluton armatek przeciwpancer-
nych dowodzony przez ppor. rez. inż. Mieczysława Ślęka i plut. artylerii piechoty pod 
dowództwem por. art. Stanisława 
Kubickiego i  ppor. rez. Józefa 
Franciszka Pitasa3.

W związku z tym, iż dzień 
1 maja obchodzony był przez 
organizacje lewicowe jako świę-
to klasy robotniczej, równocze-
śnie było to święto państwowe 
w dwóch sąsiadujących z Polską 
państwach, III Rzeszy i  ZSRR, 
tradycyjnie wydawano zarządze-

2 Rdz nr 98 (Dodatek) z 28 kwietnia 1939 r., pkt 1 Adj. (utantura).
3 Rdz nr 100 (Dodatek) z 1 maja 1939 r.

Święto pułkowe (1 sierpnia 1939 r.);  
obóz letni w Czernichowie n. Wisłą.
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nia porządkowe dotyczące zachowania się osób wojskowych w tym właśnie dniu. 
Zapewne także i w 1939 r. nie zabrakło przypomnienia o zakazie zatrzymywania się 
żołnierzy przy ewentualnych zgromadzeniach i pochodach oraz zarządzenia o obo-
wiązku odniesienia do dowództwa pułku lub posterunku żandarmerii znalezionych 
ulotek. Prawdopodobnie, zgodnie z obowiązującą wieloletnią praktyką, żołnierze 
mieli w tym dniu wstrzymane także przepustki do miasta, a w poszczególnych pod-
oddziałach przeprowadzano pogadanki wychowawcze4.

W dniach 7 i 8 maja odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rekrutów. Z tej okazji 
zadbano nie tylko o przeżycie duchowe żołnierzy, ale także o „wzmocnienie” dziennej 
racji żywnościowej. W Wadowicach poza standardowymi posiłkami wydano żołnie-
rzom, na polepszenie wyżywienia, 653 �aszki piwa oraz 3015 sztuk papierosów, zaś 
w III batalionie w Krakowie 298 �aszek piwa i 1470 papierosów5. Biorąc pod uwagę 
liczbę �aszek piwa, możemy postawić hipotezę o liczebnym stanie pułku. Przyjmując, 
że przydział wynosił 1 �aszkę na żołnierza, w 12 pp w Wadowicach pełniło służbę 
653 wojskowych, a w detaszowanym baonie w Krakowie 298 ludzi.

Pułk włączył się także w ogólnopolskie obchody Święta Morza 24 i 25 czerwca 
1939 r. W pierwszym dniu o godz. 18.30 orkiestra brała udział w uroczystym pod-
niesieniu �agi państwowej oraz w capstrzyku. W głównym dniu obchodów maszeru-
jące z kościoła do koszar pododdziały zatrzymały się na pl. Marszałka Piłsudskiego, 
gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienie, a po zakończeniu części o�cjalnej, 
o godz. 11.45 koncertowała orkiestra 12 pp. Wojskiem biorącym udział w święcie 
dowodził major Władysław Sieńczak, dowódca II baonu 12 pp6.

27 lipca pułk wyruszył na tzw. obóz letni. Ze względu na napiętą sytuację mię-
dzynarodową w 1939 r. zorganizowano go dla krakowskiej 6 Dywizji Piechoty w re-
jonie Czernichowa nad Wisłą, ponieważ zgodnie z zarządzeniem najwyższych władz 
wojskowych jednostki powinny w miarę możliwości pozostawać w odległości naj-
wyżej jednego dnia marszu od stałego garnizonu, a tym dla 20 pp był Kraków, zaś 
dla 12 pp – Wadowice i Kraków. Jedynie 16 pp z Tarnowa musiał być przetranspor-
towany koleją zarówno do obozu, jak i z powrotem, do garnizonu. Stan zagrożenia 
traktowano na tyle poważnie, że 12 pp obchodzący swoje Święto Pułkowe 1 sierpnia 
w rocznicę bitwy w 1920 r. pod Leszniowem na Wołyniu, nie powrócił w tych dniach 
do garnizonu, ale obchodził święto w warunkach polowych. 31 lipca zorganizo-
wano wieczorem capstrzyk, a 1 sierpnia została odprawiona msza św. polowa, po 

4 Ustalono na podstawie rozkazów dziennych 12 pp z lat poprzednich.
5 Rdz nr 111 z 15 maja, pkt 9 Kwat.(ermistrzostwo).
6 Rdz nr 143 z 24 czerwca, pkt 7 Adj.
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której odbył się uroczysty obiad pod namiotami. Jeszcze przed wymarszem na obóz 
letni, w dniu 11 lipca z pułku odszedł dotychczasowy d-ca, pułkownik Aleksander 
Stawarz wyznaczony na d-cę 2 Brygady Górskiej w Nowym Sączu, zaś nowy d-ca, 
podpułkownik dyplomowany Marian Strażyc, mimo wyznaczenia rozkazem z 23 
lipca, przybył do pułku dopiero 20 sierpnia7.

Elementy życia religijnego

Wielonarodowościowość i wielowyznaniowość społeczeństwa II Rzeczypospoli-
tej znajdowała także odbicie w armii. Rozkazy dzienne regulowały również porządek 
służby i odbywania praktyk religijnych przez reprezentantów poszczególnych wy-
znań. W rozkazie z 1 kwietnia 1939 r. znalazły się punkty regulujące sprawy urlopów 
dla żołnierzy wyznania ewangelickiego przed nadchodzącymi Świętami Wielkanoc-
nymi (pkt 5 Adj.) oraz żołnierzy wyznania mojżeszowego w związku ze świętami tej 
religii (9 Adj.). W tym ostatnim wypadku do kwestii religijnych i związanych z tym 
należnych zwolnień od służby dochodziła sprawa korzystania z kuchni rytualnej. 
Problem ten poruszało już zarządzenie dowódcy pułku z dnia 27 marca 1939 r., 
a zgodnie z przywołanym rozkazem wszystkim, którzy zgłosili chęć korzystania 
z kuchni koszernej (zgłoszeń miano dokonywać 3 kwietnia do godz. 8.00 rano), 
d-cy kompanii mieli umożliwić korzystanie z  niej wieczorem 3 kwietnia o godz. 
19.30 oraz w dniach 4-11 kwietnia rano o godz. 7.00, w południe o godz. 12.00 oraz 
wieczorem o godz. 19.30. Pułk nie prowadził odrębnej kuchni dla Żydów, robiła to 
natomiast żydowska gmina wyznaniowa. O�cer gospodarczy 12 pp przekazywał 
jej strawne (czyli kwotę dziennego utrzymania żywnościowego) na liczbę żołnierzy 
zgłaszających się do korzystania z kuchni8. Kolejne święto wyznania mojżeszowego 
przypadało w dniach 24 i 25 maja 1939 r. W tych dniach w wadowickiej synagodze 
o godz. 9.00 odprawiono nabożeństwo dla żołnierzy Izraelitów, w którym uczestni-
czyli wszyscy wolni od służby żołnierze służby czynnej i powołani na ćwiczenia re-
zerwiści wyznania mojżeszowego. Pomaszerowali oni do bożnicy pod dowództwem 
podo�cerów z poszczególnych baonów9.

Sprawy kuchenne pośrednio dotyczyły także katolickich świąt Wielkiej Nocy, 
bowiem Spółdzielnia Spożywców 12 pp sprowadzała dla swoich członków (a więc 

7 Rdz nr 170 z 27 lipca, część I – Służba, pkt 9 Adj., pkt 10 Adj. oraz informacje i materiały w zbiorach Muzeum 
Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp.

8 Rdz nr 76 z 1 kwietnia, pkt 5 Adj., 9 Adj. i 11 Adj.
9 Rdz nr 117 z 23 maja, pkt 4 Adj. i nr 118 z 24 maja, pkt 3 Adj.



100

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

dla całej kadry pułku w Wa-
dowicach i częściowo dla III 
baonu w  Krakowie) wędliny 
na te święta. Rozkaz dzien-
ny informował zatem o  do-
starczeniu wędlin do bufetu. 
Uwzględniono także nadwyż-
kę dla członków Spółdzielni, 
którzy nie dokonali zamówień 
wstępnych, aby mogli pobrać 
szynki itp. Ceny najlepszych 
wędlin ustalono następują-

co: szynka wieprzowa tylna 2,30 zł za 1 kg, szynka wieprzowa przednia rolowana  
2,10 zł/kg. Opłatę za wędliny pobierano w bonach Spółdzielni10.

W rozkazach z 6 i 7 kwietnia podano informacje dotyczące udziału wojskowych 
w Rezurekcji w wadowickim kościele para�alnym. W procesji uczestniczyć miała 
o�cjalna delegacja pułku w składzie: mjr Władysław Sieńczak (wtedy d-ca II/12 pp) 
jako przedstawiciel dowódcy pułku, po jednym o�cerze z każdego z dwóch baonów 
stacjonujących w mieście oraz trzech podo�cerów reprezentujących I i II baon oraz 
kwatermistrzostwo11.

Rozkaz ustalił także procedurę święcenia pokarmów w Kasynach O�cerskim 
i Podo�cerskim 12 pp, w których święcono zarówno żywność przeznaczoną na świą-
teczne potrawy dla żołnierzy, jak i dla kadry. Dodatkowo rodziny żołnierzy zawo-
dowych mogły przynieść swoje prywatne koszyczki ze święconym do Kasyn, celem 
dokonania obrzędu. Święcenie odbyło się w Wielką Sobotę w południe, a ceremonii 
dokonywał ksiądz karmelita12.

W pierwszy dzień świąt, 9 kwietnia o godz. 12.00 zorganizowano tzw. święcone 
w Kasynie O�cerskim dla o�cerów stołujących się w kasynie, tak służby stałej, jak 
i rezerwy (przebywających na ćwiczeniach). To uroczyste spotkanie (zamiast obia-
du) było obowiązkowe, a o�cerowie, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, mieli 
obowiązek zgłosić to kierownikowi stołowni o�cerskiej13.

W dniu 23 czerwca zmarł senior korpusu podo�cerskiego 12 pp, st. sierż. Karol 

10 Rdz nr 78 z 4 kwietnia, pkt 8 Adj.
11 Rdz nr 80 z 6 kwietnia, pkt 1 Adj. oraz nr 81 z 7 kwietnia, pkt. 3 Adj.
12 Rdz nr 80 z 6 kwietnia, pkt 1 Adj.
13 Rdz nr 81 z 7 kwietnia, pkt 9 Adj.

Wnętrze sklepu Spółdzielni 12 pp (ok. 1935 r.).
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Cempiel. W jego pogrzebie, który odbył się 25 czerwca o godz. 16.00, wzięła udział 
delegacja pułku, a podczas żałobnej mszy św., odprawionej w kościele para�alnym 
26 czerwca, grała orkiestra pułkowa14.

Sport

W ramach zaprawy sportowej i wytrzymałościowej żołnierzy 12 pp zorgani-
zowano w dniu 12 czerwca wymarsz pułku na Leskowiec. W marszu brało udział 
799 żołnierzy. Dla podtrzymania ich kondycji zarządzono m.in. wzmocnienie racji 
żywnościowych w tym dniu przez przydzielenie dodatkowo po 100 gram wędzonki 
i 1 porcji konserwy kawowej ponad normę dla każdego uczestnika15.

Poza zajęciami wychowania �zycznego prowadzonymi jako element służby, 
wojskowi 12 pp organizowali różne konkurencje sportowe bądź brali udział w za-
wodach organizowanych prze inne instytucje i organizacje. W dniu 3 maja liczna 
grupa żołnierzy wystartowała w „Narodowym biegu na przełaj” na trasie 5 km, zor-
ganizowanym przez Powiatowy Komitet PW i WF. W zawodach tych szeregowi  
12 pp zajęli kilka miejsc w pierwszej dziesiątce: III – strz. Albin Wartalski z 4 komp., 
IV – strz. Stanisław Pelak z 5 komp., VI – strz. Józef Pytel z 1 komp. ckm, VII – strz. 
rez. Tomasz Pikuła z plut. łączn., VIII – strz. Władysław Dzedzyk z 3 komp., IX – strz. 
Ryszard Siedlaczek z plut. łączn. i X – strz. Józef Nowak z 2 komp16.

20 maja zorganizowano na boisku Klubu Sportowego „Skawa” Wadowice towa-
rzyski mecz w piłce nożnej pomiędzy drużynami „Skawy” i Wojskowego Klubu Spor-
towego 12 pp Wadowice. Przed meczem i w przerwie grała orkiestra 12 pp. Opłatę dla 
wojskowych za wstęp na mecz ustalono na 10 gr. Nie udało się odnaleźć informacji 
o wyniku tego spotkania17. Pułkowa drużyna piłki nożnej wyjeżdżała także na me-
cze poza garnizon. 25 czerwca uczestniczyła w zawodach w Zakopanem18. Z kolei 
pułkowa reprezentacja w strzelaniu uczestniczyła tego dnia w zawodach strzelec-
kich zorganizowanych na szczeblu V Okręgu Związku Strzeleckiego19. Po raz kolejny 
drużyna piłkarska wyjechała poza garnizon 29 czerwca, kiedy w Kalwarii rozegrała 
mecz towarzyski z miejscową drużyną. Pieniądze za bilety wstępu na ten mecz zo-

14 Rdz nr 143 z 24 czerwca (Dodatek), pkt 1 Adj.
15 Rdz nr 132 z 12 czerwca, pkt 11 Kwat.
16 Rdz nr 113 z 17 maja, pkt 1 Adj.
17 Rdz nr 115 z 20 maja, pkt 7 Adj.
18 Rdz nr 143 z 24 czerwca, pkt 5 Adj.
19 Ibidem, pkt 6 Adj.
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stały przeznaczone na Fun-
dusz Obrony Narodowej20. 
W dniu 2 lipca WKS Wado-
wice był współorganizato-
rem dwumeczu piłkarskiego, 
w  którym drużyna KS „ZS 
Strzelec” Kraków rywalizo-
wała z KS „Skawa” Wadowi-
ce, zaś WKS 12 pp Wadowice 
grał przeciwko SKS „Wysokie 
Tatry” Zakopane. Wstęp na 
mecze w  zależności od wy-
branego miejsca kosztował:  

1 zł za miejsce siedzące oraz 60 gr za miejsce stojące. Młodzież szkolna płaciła po 
20 gr, szeregowi żołnierze po 10 gr. Chętnych żołnierzy poprowadzili w zwartych 
szykach pododdziałów główną bramą od ul. Tatrzańskiej podo�cerowie wyznaczeni 
z poszczególnych pododdziałów21. To zastrzeżenie porządkowe było ważne w rozkazie, 
bowiem wojsko miało możliwość wejścia na boisko od strony Koszar Chocimskich.

WKS Wadowice był także samodzielnym organizatorem wielu imprez sporto-
wych. M.in. w dniu 28 maja o godz. 14.30 zorganizowano na placu ćwiczeń „Mikołaj” 
kolarski bieg na przełaj. Do przygotowania toru biegu i zabezpieczenia trasy podczas 
zawodów wyznaczono żołnierzy młodego rocznika, którymi kierował d-ca plut. pio-
nierów 12 pp, kpt. Aleksander Prociuk. Niestety, także na temat tych zawodów nic 
więcej nie wiadomo22. Z kolei 16 lipca na boisku „Mikołaj” drużyna piłkarska WKS 
12 pp rozegrała o godz. 15.30 mecz z ekipą TS „Victoria” Jaworzno. Bilet na miejsce 
siedzące kosztował 80 gr, na miejsce stojące 50 gr, zaś młodzieży szkolnej bilety 
sprzedawano po 10 gr. Żołnierze chętni do obejrzenia meczu (także po 10 gr za bilet) 
zostali poprowadzeni w zwartych pododdziałach przez wyznaczonych podo�cerów23.

Korpus o�cerski i podo�cerski pułku był także zapraszany w charakterze członka 
honorowego różnych przedsięwzięć, m.in. Powiatowego Święta PW w dniu 11 czerw-
ca. W 1939 r. to święto połączone zostało z „Dniem Spółdzielczości”24.

20 Rdz nr 146 z 28 czerwca, pkt 9 Adj.
21 Rdz nr 147 z 30 czerwca, Obwieszczenie po części Adj., pkt 1.
22 Rdz nr 120 z 26 maja, pkt 10 Adj.
23 Rdz nr 159 z 14 lipca, pkt 9 Adj.
24 Rdz nr 125 z 2 czerwca, pkt 10 Adj., nr 129 z 7 czerwca, pkt 6 Adj. oraz nr 130 z 9 czerwca, pkt 10 Adj.

Pokazy z okazji "Dnia konia". Ćwiczenia prowadzi st. wachmistrz 
Franciszek Jeż; za nim jeden z małoletnich Krakusów.
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Charakter sportowo-promocyjny miały obchody „Dnia konia” zorganizowane 
16 lipca 1939 r. (od godz. 14.00) w Andrychowie. Łączyły one elementy promo-
cji gospodarczej – hodowli koni oraz sportu konnego i militarnego wykorzystania 
wierzchowców. Na to wydarzenie zaproszono jako gości korpus o�cerski i podo�-
cerski 12 pp, ale pułk był także w znacznej części współorganizatorem imprezy. 
Chętni do obejrzenia pokazów i imprez mogli wyjechać z Wadowic do Andrychowa 
pociągiem o godz. 7.47, 11.45 lub 14.15. W celu zorganizowania i przeprowadzenia 
zawodów w dniach 15 i 16 lipca wyjechali do Andrychowa: ppor. Jerzy Kleczkowski 
(d-ca oddziału zwiadowców 12 pp), st. sierż. Józef Gawlik z komp. gospodarczej, st. 
wachmistrz Franciszek Jeż (d-ca sekcji konnej oddz. zwiad.), plut. Kazimierz Kubala 
(młodszy majster wojskowy – podkuwacz) oraz kapral Maksymilian Janosz (podo�-
cer weterynaryjny 12 pp). W imprezie uczestniczył także cały oddział zwiadowców 
12 pp z jedną taczanką oraz dwoma wozami taborowymi. 16 lipca dołączyli do tej 
grupy: por. Leon Marian Wójcicki (d-ca komp. gosp. 12 pp), lekarz pułkowy (wtedy 
w ramach ćwiczeń pełnił tę funkcję ppor. rez. lek. Wasyl Kapelus), orkiestra pułkowa 
oraz 60 strzelców i trzech podo�cerów z 2 komp. 12 pp, którzy o godz. 12.45 wyjechali 
pułkowym autem ciężarowym z Koszar Gen. Fiszera25.

Życie towarzyskie, kultura 
oraz rozrywka ludyczna

Istotna część życia towarzyskiego wojskowych zawodowych koncentrowała się 
w Kasynach O�cerskim i Podo�cerskim. Organizowano tam głównie spotkania i za-
bawy o charakterze kulturalno-rozrywkowym. I tak 4 marca o godz. 19.00 Zarząd 
Kasyna O�cerskiego urządził dla o�cerów, ich rodzin oraz zaproszonych gości Tom-
bolę, podczas której w loterii towarzyszącej zabawie wystawiono liczne wartościowe 
i praktyczne fanty26. Kolejną Tombolę-Dancing urządzono w Kasynie O�cerskim 
6 maja o godz. 20.00 dla o�cerów, ich rodzin i zaproszonych gości. Ze względu na 
„luźną” formę zabawy pozwolono o�cerom na tzw. strój dowolny, co należy rozumieć 
jako mundur wyjściowy (bez szaserów, czyli galowych spodni z lampasami). Wstęp 
na tę imprezę był nieodpłatny27. Podobną imprezę zorganizowano w Kasynie także 
1 lipca o godz. 20.30 i ponownie pozwolono na ubiór niegalowy28.

25 Rdz nr 156 z 11 lipca, pkt 8 Adj. i nr 158 z 13 lipca, pkt 6 Adj.
26 Rdz nr 50 z 2 marca, pkt 9 Adj.
27 Rdz nr 103 z 5 maja, pkt 11 Adj.
28 Rdz nr 147 z 30 czerwca, Obwieszczenie po części Adj., pkt 2.
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Imprezy organizowano również w Kasynie Podo�cerskim. 3 czerwca o godz. 
20.00 urządzono Herbatkę dla podo�cerów, ich rodzin i zaproszonych gości. Za wstęp 
trzeba było zapłacić 50 gr od osoby, ale czysty dochód z tego przedsięwzięcia został 
przeznaczony na budowę Szkoły Powszechnej w Brzezince, której 12 pp patronował. 
Ze względu na ten szczytny cel apelowano o jak najliczniejszą obecność wszystkich 
podo�cerów zawodowych i nadterminowych. Zebrano kwotę 64 zł, którą 12 czerwca 
d-ca pułku przesłał na konto budowy szkoły29.

Jednak większość kulturalnego życia wojska koncentrowała się poza koszarami. 
Żołnierze uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez społeczeństwo cy-
wilne oraz organizowali imprezy własne. W ramach uczestnictwa w ogólnodostęp-
nych imprezach kulturalnych żołnierze mogli np. zobaczyć w sali „Sokoła” występ 
Objazdowego Teatru Lwowskiego z arcy-wesołym aktualnym programem autorstwa 
Mariana Hemara, Juliana Tuwima i Henryka Zbierzchowskiego, zatytułowanym 
Licytacja świata. Dla żołnierzy zorganizowano specjalny pokaz o godzinie 14.00. 
Wstęp na ten pokaz kosztował 15 gr, a chętnych ze wszystkich pododdziałów sta-
cjonujących w Wadowicach na przedstawienie poprowadzili starsi podo�cerowie. 
O�cerowie i podo�cerowie, uczestniczący w ogólnodostępnym popołudniowym 
przedstawieniu, mogli korzystać ze zniżkowych opłat w wysokości 1 zł za pierwsze 
miejsca i 50 gr za miejsca drugie. Na przedstawieniu wieczornym obowiązywała 
ich już pełna odpłatność: 1,60 zł za miejsca pierwsze, 1,20 zł za miejsca drugie oraz 
0,80 gr za miejsca stojące30.

O�cerowie często bywali zapraszani na zabawy organizowane przez organizacje 
urzędnicze i stowarzyszenia społeczne. Zabawę mieszczańską urządziło 10 kwiet-
nia 1939 r. o godz. 19.00 m.in. Akademickie Koło Wadowiczan w salach Czytelni 
Mieszczańskiej. Zaproszono cały korpus o�cerski 12 pp z rodzinami; na zabawie 
grała orkiestra pułkowa. Dla wojskowych wstęp kosztował 2 zł od osoby, natomiast 
dla akademików (czyli studentów) – 1 zł. Dochód z imprezy przeznaczony był na 
cele samopomocowe Koła31. Po raz kolejny AKW zaprosiło korpus o�cerski 12 pp 
na Sobotnie Wieczory Taneczne organizowane w sali Związku Rezerwistów (siedziba 
ZR mieściła się w domu Julii Karkulewskiej przy ul. 3 Maja). Pierwszy dancing odbył 
się 15 lipca o godz. 20.00. Bilety wstępu kosztowały 80 gr od osoby32.

Korpus o�cerski pułku zapraszano także na imprezy o charakterze promocyjno-

29 Rdz nr 124 z 1 czerwca, pkt 12 Adj. i nr 132 z 12 czerwca, pkt 1 Adj.
30 Rdz nr 51 z 3 marca, pkt 6 Adj.
31 Rdz nr 78 z 4 kwietnia, pkt 9 Adj.
32 Rdz nr 159 z 14 lipca, pkt 10 Adj.
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-merkantylnym. Np. na 16 lipca o�cerowie zostali zaproszeni na otwarcie IX Targów 
Kalwaryjskich. O godz. 10.30 uczestniczyli w nabożeństwie w kościele Św. Józefa, 
a o godz. 11.00 w uroczystości otwarcia Targów. Po zwiedzaniu ekspozycji o godz. 
12.00 zaplanowano poświęcenie kamienia węgielnego hali wystawowej33.

Żołnierze uczęszczali również do wadowickiego kina „Wysogląd”. W kwietniu 
1939 r. wyświetlano w nim �lm W zamieci ognia i żelaza, przy czym seanse dla woj-
ska zaplanowano następująco: 25 kwietnia w godz. 13.00-15.00 dla żołnierzy 4 i 5 
kompanii oraz plutonów specjalnych zakwaterowanych w Koszarach Chocimskich 
(zwiadowców, artylerii piechoty oraz armatek ppanc.), a w godz. 15.00-17.00 dla 
2 i 3 komp. strzeleckiej, 1 komp. ckm oraz orkiestry. Z kolei 26 kwietnia w godz. 
14.00-16.00 �lm wyświetlano dla żołnierzy II baonu ćwiczebnego, plut. łączności 
i komp. gospodarczej, zaś 27 kwietnia w tych samych godzinach – dla żołnierzy  
I baonu ćwiczebnego. Żołnierze maszerowali do kina pod dowództwem starszych 
podo�cerów, a za przestrzeganie porządku i dyscypliny pododdziałów odpowie-
dzialni byli o�cerowie kontrolni baonów. Wstęp dla szeregowych służby czynnej 
i rezerwy oraz podo�cerów rezerwy kosztował 20 gr. Wykazy chętnych do wzięcia 
udziału w seansach należało składać 25 kwietnia do godz. 8.00 rano w dowództwie 
pułku34. Natomiast 10 lipca w tymże kinie o godz. 14.00 wyświetlano dla wojska �lm 
Indie mówią. Żołnierze płacili za wstęp 20 gr, a listy chętnych do udziału w projekcji 
zgłaszano do dowództwa pułku do 7 lipca35.

Szeregowym pozwalano także na udział w zabawach publicznych organizowa-
nych na terenie miasta. Np. na Zabawę ludową zorganizowaną 6 maja 1939 r. w wa-
dowickim „Sokole” dowódca pułku zezwolił udzielić po 20 przepustek na pododdział 
dla szeregowych chcących wziąć w niej udział. Przepustki obowiązywały do godz. 
24.00 w dniu zabawy36. Gdy Patronat (Komitet Rodzicielski) Prywatnego Liceum 
i Gimnazjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej zorganizował w dniu 18 maja 
(od godz. 16.00) festyn z loterią w Parku Miejskim Towarzystwa Upiększania Miasta 
Wadowic i Okolicy (TUMWiO), zaprosił do udziału także żołnierzy 12 pp., d-ca 
pułku zezwolił wszystkim szeregowym służby czynnej i rezerwy na wzięcie udziału 
w tej zabawie37.

33 Rdz nr 154 z 8 lipca, pkt 5 Adj.
34 Rdz nr 94 z 24 kwietnia, pkt 6 Adj. oraz nr 95 z 25 kwietnia, pkt 3 Adj.
35 Rdz nr 151 z 5 lipca, Obwieszczenie po części Adj.
36 Rdz nr 103 z 5 maja – doklejona kartka „12 pp nr 290 Wadowice 5 maja”; polecenie dowódcy pułku podpisał 

adiutant, kpt. Adam Dyr.
37 Rdz nr 113 z 17 maja, pkt 9 Adj.
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Pomoc społeczna

Znaczący był udział wojska w akcji pomocy społecznej najbiedniejszym war-
stwom ludności miasta i okolicy. Oprócz szeroko zakrojonej akcji zatrudniania do 
prac porządkowych i gospodarczych pracowników interwencyjnych oraz bezro-
botnych (częściowo ze wsparciem tzw. Funduszu Pracy) wojsko organizowało ak-
cję dożywiania dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Środki żywnościowe rozcho-
dowane z zapasów kwatermistrzowskich pułku na ten cel przekazywano na ręce  
p. Anny Kaudelkowej, przewodniczącej Ochronki Przychodniej dla Dziewcząt przy 
Klasztorze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, oraz Józefa Zięby, 
kierownika Publicznej Powszechnej Szkoły Męskiej im. M. Wadowity. I tak w ciągu 
czterech miesięcy, dla których mamy dane, wydano zapasy: w marcu na 310+540 
porcji38, w kwietniu (300+380)39, w maju (310+480)40, czerwcu (300+280) – i doszła 
marchew41.

Materiały z zapasów kwatermistrzowskich 12 pp przeznaczone na dożywianie 
ubogiej młodzieży w Wadowicach – marzec-czerwiec 1939 r.

Lp. Materiał Jednostka 
miary Miesiąc Ochronka Szkoła 

Męska Razem

1. Chleb żytni biały k(ilo)g(ram)

Marzec 155,000 270,000 425,000
Kwiecień 150,000 190,000 340,000
Maj 155,000 240,000 395,000
Czerwiec 150,000 140,000 290,000

2. Konserwy kawowe porc.(ja)

Marzec 620,000 1080,000 1700,000
Kwiecień 600,000 760,000 1360,000
Maj 620,000 960,000 1580,000
Czerwiec 600,000 560,000 1160,000

3. Mięso wołowe kg

Marzec 77,500 135,000 212,500
Kwiecień 75,000 95,000 170,000
Maj 77,500 120,000 197,500
Czerwiec 75,000 70,000 145,000

38 Rdz nr 53 z 6 marca, pkt 10 Kwat.
39 Rdz nr 86 z 14 kwietnia, pkt 5 Kwat.
40 Rdz nr 106 z 9 maja, pkt 12 Kwat.
41 Rdz nr 127 z 5 czerwca, pkt 8 Kwat.
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4. Słonina kg

Marzec 6,000 15,000 21,000
Kwiecień 7,500 9,500 17,000
Maj 7,000 12,000 19,000
Czerwiec 6,500 7,000 13,500

5. Smalec kg

Marzec 6,400 9,600 16,000
Kwiecień 6,000 7,600 13,600
Maj 6,800 9,600 16,400
Czerwiec 6,800 6,600 12,400*

6. Ziemniaki kg

Marzec 217,000 378,000 595,000
Kwiecień 210,000 266,000 476,000
Maj 217,000 336,000 553,000
Czerwiec 210,000 196,000 406,000

7. Buraki ćwikłowe kg

Marzec 32,000 60,000 92,000
Kwiecień 30,000 40,000 70,000
Maj 34,000 60,000 94,000
Czerwiec 20,000 20,000 40,000

8. Marchew jadalna kg

Marzec - - -
Kwiecień - - -
Maj - - -
Czerwiec 20,000 20,000 40,000

9. Kapusta kiszona kg

Marzec 25,500 40,800 66,300
Kwiecień 25,500 30,600 56,100
Maj 23,800 30,600 54,400
Czerwiec 17,000 13,600 30,600

10. Sól kuchenna kg

Marzec 6,8200 11,880 18,700
Kwiecień 6,600 8,360 14,960
Maj 6,820 10,560 17,380
Czerwiec 6,600 6,100 12,760**

11. Cebula świeża kg

Marzec 4,650 8,100 12,750
Kwiecień 4,500 5,700 10,200
Maj 4,650 7,200 11,850
Czerwiec 4,500 4,200 8,700

12. Ocet l(i)tr

Marzec 1,550 2,700 4,250
Kwiecień 1,500 1,900 3,400
Maj 1,550 2,400 3,950
Czerwiec 1,500 1,400 2,900

13. Włoszczyzna suszona kg

Marzec 0,310 0,540 0,850
Kwiecień 0,300 0,380 0,680
Maj 0,310 0,480 0,790
Czerwiec 0,300 0,280 0,580
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14. Pieprz kg

Marzec - 0,135 0,135
Kwiecień - 0,095 0,095
Maj - 0,120 0,120
Czerwiec - 0,070 0,070***

15. Papryka kg

Marzec - 0,135 0,135
Kwiecień - 0,095 0,095
Maj - 0,120 0,120
Czerwiec - 0,070 0,070***

16. Mąka pszenna kg

Marzec 3,100 5,400 8,500
Kwiecień 3,000 3,800 6,800
Maj 3,100 4,800 7,900
Czerwiec 3,000 2,800 5,800

17. Makaron kg

Marzec 7,600 9,750 17,350
Kwiecień 5,750 9,750 15,500
Maj 9,750 9,750 19,500
Czerwiec 9,750 9,750 19,500

18. Groch kg

Marzec - 15,000 15,000
Kwiecień - 15,000 15,000
Maj - 15,000 15,000
Czerwiec - 8,000 8,000

19. Fasola kg

Marzec - 15,000 15,000
Kwiecień - 15,000 15,000
Maj - 15,000 15,000
Czerwiec - 8,000 8,000

20. Kasza jęczmienna kg

Marzec 12,000 15,000 27,000
Kwiecień 12,000 6,000 18,000
Maj 10,500 - 10,500
Czerwiec 10,000 5,000 15,000

21. Kasza hreczana kg

Marzec 12,000 10,000 22,000
Kwiecień 12,000 - 12,000
Maj 10,500 15,000 25,500
Czerwiec 10,000 - 10,000

22. Grysik pszenny kg

Marzec 10,500 9,700 20,200
Kwiecień 12,000 6,000 18,000
Maj 10,500 12,000 22,500
Czerwiec 10,000 6,000 16,000

* Tak w rozkazie, powinno być 13,400(!?).
** Tak w rozkazie, powinno być 12,700(!?).
*** W rozkazie podano 0,70 kg, ale prawdopodobnie jest to błąd(!?).

Źródło: CAW, Rdz nr 53 z 6 marca, pkt 10 Kwat.; Rdz nr 86 z 14 kwietnia, pkt 5 Kwat.;  
Rdz nr 106 z 9 maja, pkt 12 Kwat.; Rdz nr 127 z 5 czerwca, pkt 8 Kwat.
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Elementy wychowawcze oraz grupowe 
i indywidualne postawy społeczne

Oprócz obchodów o�cjalnych świąt państwowych czy religijnych organizowano 
także zbiórki okolicznościowe z wystąpieniami na różne tematy. Np. 29 kwietnia 
o�cer oświatowy 12 pp (był nim wtedy ppor. rez. Piotr Bąk zatrudniony na etacie 
cywilnym jako kontraktowy urzędnik państwowy w stopniu podreferendarza) prze-
prowadził pogadanki z okazji „Dnia lasu”. Zorganizowano je na dziedzińcu Koszar 
Chocimskich o godz. 17.00 (w razie niepogody miała zostać przeprowadzona w świe-
tlicy II baonu), a o godz. 18.30 na dziedzińcu Koszar im. Gen. Fiszera (w przypadku 
złej pogody także miała zostać wygłoszona w świetlicy I baonu)42.

Jako element służby i wychowania traktowano pogadanki połączone z nauką 
śpiewu, jakie w pułku przeprowadzał proboszcz Para�i Wojskowej M. B. Ludźmier-
skiej w Bielsku, ks. kpl. Bronisław Nowyk. 15 maja przeprowadził on dla żołnierzy 
(bez różnicy wyznania) taką lekcję śpiewu w godz. 14.00-15.00 w sali prób orkiestry 
– dla elewów orkiestry, w godz. 15.00-16.00 na podwórzu Koszar im. Gen. Fiszera dla 
szeregowych stacjonujących w tych koszarach oraz w godz. 16.00-17.00 na podwórzu 
Koszar Chocimskich dla szeregowych II baonu i pododdziałów tam stacjonujących. 
Za porządek podczas lekcji odpowiedzialni byli o�cerowie wyznaczeni przez d-ców 
baonów, a dla sprawnego przewiezienia kapelana z Koszar Gen. Fiszera do Koszar 
Chocimskich podstawiono o godz. 15.45 pułkowy brek43.

Rozwijaniu umiejętności śpiewu służył m.in. konkurs piosenek żołnierskich, 
rozgrywany pomiędzy poszczególnymi pododdziałami. W niedzielę 18 czerwca zor-
ganizowano go na placu ćwiczeń „Mikołaj”, a uczestniczyły w nim kompanie strze-
leckie: 2, 3, 4. i 5. oraz 1 komp. ckm, które wraz z orkiestrą pomaszerowały na błonia 
po zakończeniu nabożeństwa. Każdy pododdział miał za zadanie odśpiewanie dwóch 
piosenek w marszu. Jurorami byli: kpt. Roman Antoni Dąbrowski z dowództwa puł-
ku, kapelmistrz 12 pp ppor. Mateusz Lisicki oraz st. sierż. Antoni Zacny z orkiestry 
pułkowej. Przewidziano, że w razie złej pogody konkurs przesunięty będzie na kolejną 
niedzielę, ale pogoda prawdopodobnie dopisała44. Drugi konkurs śpiewu – dla żoł-
nierzy III baonu z Krakowa oraz plutonów specjalnych – planowano zorganizować 
w sierpniu podczas tzw. obozu letniego45.

42 Rdz nr 98 z 28 kwietnia, pkt 3 Adj.
43 Rdz nr 110 z 13 maja, pkt 1 Adj.
44 Rdz nr 134 z 14 czerwca, pkt 1 Adj.
45 Rdz nr 146 z 28 czerwca, pkt 2 Adj.
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Z kolei elementem podnoszenia cywilnych kwali�kacji zawodowych był prowa-
dzony w pułku kurs przysposobienia rolniczego. Dla żołnierzy uczestniczących w tym 
kursie zorganizowano 3 lipca wycieczkę do Andrychowa i Wieprza celem zwiedzania 
wzorowych gospodarstw rolnych46.

Wojskowi uczestniczyli także w odczytach organizowanych przez instytucje 
cywilne. 13 maja 1939 r. o godz. 17.00 w sali na drugim piętrze Państwowego Gim-
nazjum Męskiego im. Marcina Wadowity ilustrowany przeźroczami odczyt, zatytuło-
wany: Znaczenie Gdańska dla Polski, wygłosił prof. Jan Sarnicki (jak wiadomo, także 
ppor. rez. 12 pp). Wstęp był wolny, ale przy wejściu zbierano wolne datki na FON, 
dlatego dowódca pułku zaapelował do wszystkich o�cerów i podo�cerów o liczne 
uczestnictwo w odczycie47. Na FON przeznaczono również dochód z meczu rozegra-
nego w dniu 8 czerwca o godz. 16.00 na boisku KS „Skawa” pomiędzy urzędnikami 
skarbowymi i sądowymi z Wadowic. Dla szeregowych bilet wstępu kosztował 10 gr. 
W tym wypadku wojsko nie było organizatorem czy bohaterem imprezy, ale ze wzglę-
du na przeznaczenie dochodu z meczu d-ca pułku apelował do żołnierzy o liczny 
udział widzów w mundurach. Żołnierze, którzy zgłosili chęć obejrzenia spotkania, 
pomaszerowali na stadion zwartymi pododdziałami48.

Akcja społecznej zbiórki funduszy na dozbrojenie armii, która przybrała wtedy 
znaczne – jak na ogólne ubóstwo społeczeństwa – rozmiary i aktywizowała liczne 
środowiska i osoby, była wielkim zrywem obywateli II RP. Wśród o�arodawców nie 
zabrakło żołnierzy.

Na początku kwietnia 1939 r. strzelcy z 7 komp. strzeleckiej 12 pp (III baon 
w Krakowie) złożyli samorzutnie na FON kwotę 199 zł i 27 gr. Dowódca pułku za-
rządzając odczytanie odnośnego punktu przed frontem wszystkich pododdziałów, 
w ten sposób kwitował tę postawę:

Samorzutna o�arność strzelców 7/12 jest dowodem ich wyrobienia obywatelskiego 
oraz świadczy o właściwym ustosunkowaniu się ich do potrzeb obrony Państwa, za co 
tą drogą składam im podziękowanie i wyrażam pochwałę49.

Podobną o�arnością wykazali się strzelcy 8 komp., którzy przy raporcie złożyli 

46 Rdz nr 149 z 3 lipca, pkt 2 Adj.
47 Rdz nr 108 z 11 maja, pkt 10 Adj.
48 Rdz nr 128 z 6 czerwca, pkt 7 Adj.
49 Rdz nr 80 z 6 kwietnia, pkt. 9 Adj.
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na ręce d-cy pułku kwotę 161 zł 45 gr50 oraz żołnierze komp. 9, którzy przy raporcie 
baonowym 26 kwietnia przekazali d-cy baonu kwotę 108 zł 15 gr. W dniu 2 maja 
kwoty na FON złożyli na ręce d-cy pułku o�cerowie rezerwy 12 pp, odbywający ćwi-
czenia – 130 zł jako ratę na zakup ckm dla pułku, fundowanego przez o�cerów rez. 
12 pp, oraz podo�cerowie zawodowi – kwotę 765 zł (665 zł jako jednorazowe składki 
do Funduszu Oszczędnościowo-Pożyczkowego 12 pp i 100 zł złożone bezimiennie 
przez jednego z młodszych podo�cerów). Dowódca pułku podkreślił w podzięko-
waniu, że o�ara podo�cerów była niezależna od normalnej i ściąganej przez listę 
płac składki (subskrypcji) na pożyczkę lotniczą. W tym dniu także strzelcy 3 komp. 
ckm w Krakowie złożyli na FON kwotę 210 zł 55 gr, którą d-ca baonu przekazał do 
dowództwa pułku. Wśród o�arodawców byli strzelcy: Herold Aksak, który wpłacił  
17 zł i Ferdynand Szewczyk, który przekazał 10 zł51. W dniu 23 maja dary na FON 
złożyli strzelcy młodszego rocznika 2 komp. 12 pp – kwotę 65 zł 39 gr oraz podo�ce-
rowie i strzelcy rez. 1 komp. ckm – kwotę 41 zł 50 gr52. O�cerowie rezerwy złożyli dar 
na FON również 1 czerwca, przekazując d-cy pułku 105 zł, podobnie jak poprzednicy 
z przeznaczeniem na zakup ckm dla 12 pp53. Z kolei szeregowi rez. z 2 komp. złożyli  
7 zł 12 gr na FON, co podano do wiadomości 3 czerwca54. Podchorążowie i szeregowi 
rez. plut. art. zebrali i przekazali na FON kwotę 19 zł 25 gr55, a strzelcy 1 komp. ckm 
zebrali kwotę 64 zł 50 gr56. 25 lipca strzelcy 7 komp. strzel. złożyli na ręce d-cy III 
baonu kwotę 11 zł 27 gr, a elew orkiestry Roman Korus przekazał 1 zł. Podobnie jak 
w poprzednich przypadkach, środki te d-ca 12 pp przesłał na konto FON w PKO57.

Także o�cerowie zawodowi przekazywali dary na FON. Komendant powiatowy 
PW w Myślenicach kpt. Flawian Śmitkowski przekazał d-cy pułku z przeznaczeniem 
na FON dwie obrączki ślubne złote, oprawę i kopertę złotą od zegarka oraz obliga-
cje 6 proc. Pożyczki Narodowej na kwotę 50 zł z dziesięcioma kuponami. Dary te 
zostały 11 maja przesłane do Biura Budżetowego MSWojsk. w Warszawie58. Z kolei 
17 maja dowódca komp. gospodarczej kpt. Mieczysław Piotr Barys złożył na ręce 
d-cy pułku dwa pierścionki złote bez kamieni oraz zadeklarował obligację Pożyczki 

50 Rdz nr 89 z 18 kwietnia, pkt 3 Adj.
51 Rdz nr 102 z 4 maja, pkt 4 Adj. i 5 Adj.
52 Rdz nr 117 z 23 maja, pkt 2 Adj.
53 Rdz nr 125 z 2 czerwca, pkt 3 Adj.
54 Rdz nr 126 z 3 czerwca, pkt 8 Adj.
55 Rdz nr 130 z 9 czerwca, pkt 3 Adj.
56 Rdz nr 144 z 25 czerwca, pkt 2 Adj.
57 Rdz nr 168 z 25 lipca, pkt 11 Adj.
58 Rdz nr 109 z 12 maja, pkt 5 Adj.



112

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Przeciwlotniczej na kwotę 100 zł i bon na 20 zł jako 50 proc. subskrybowanej przez 
siebie Pożyczki Plot59.

Datki na FON przekazywali nie tylko żołnierze, ale także cywilni pracownicy pułku, 
nawet sezonowi. M.in. robotnicy, wykonujący prace w III baonie 12 pp w Krakowie, 
przekazali w maju swój jednodniowy zarobek w łącznej wysokości 21 zł 60 gr na ręce 
d-cy tego baonu, który przekazał dar d-cy pułku60.

W przypadku szeregowych żołnierzy formule podziękowania za dary na FON towa-
rzyszy bardzo często podkreślenie dużej jak na ich warunki o�arności strzelców. Wszyst-
kie informacje o tego typu o�arności kończy w rozkazach dziennych formuła o przesłaniu 
pieniędzy czekiem PKO na konto nr 6 FON w Warszawie.

Inną formą zbiórki na dozbrojenie były dary na lotnictwo wojskowe. 13 kwietnia 
strzelcy młodszego rocznika 3 komp. 12 pp złożyli kwotę 44 zł i 92 gr z przeznaczeniem 
na ten cel. Według rozkazu w akcji tej wyróżnili się strzelcy: Władysław Pawłowski, który 
o�arował 5 zł, oraz Jakub Żak, który złożył 2 zł i 10 gr61.

Jak już wyżej wspomniano, o�arność wojskowych nie dotyczyła wyłącznie potrzeb 
obronności, ale świadczyli oni na wiele celów społecznych, m.in. na wspomnianą budowę 
Szkoły Powszechnej w Brzezince k. Andrychowa, na którą datki przekazywała nie tylko 
kadra pułku, ale także szeregowi. Strzelcy rez. 5 komp. ćwiczebnej przekazali 31 maja na 
ten cel kwotę 32 zł. Pieniądze na budowę szkoły przesyłano na należące do Zarządu Gmi-
ny Andrychów (Komitet budowy szkoły w Brzezince) konto PKO nr 414.866. Podobnie 
jak w przypadku darów na FON, także i ta o�arność strzelców została w rozkazie okre-
ślona jako dowód ich wyrobienia obywatelskiego, za co d-ca pułku wyraził im pochwałę, 
polecając odczytać ten punkt rozkazu przed frontem wszystkich pododdziałów62.

Oprócz urlopów okolicznościowych i regulaminowych żołnierze otrzymywali także 
urlopy okolicznościowe, nierzadko dla uzyskania wyższych kwali�kacji zawodowych. Np. 
rozkazem z 5 maja strz. Tadeusz Luty uzyskał urlop od 6 do 15 maja 1939 r. z prawem 
otrzymania należności pieniężnej za równoważnik żywnościowy „N(ormalna) – peł-
na”, celem zdania egzaminu dojrzałości63. Z kolei 20 maja ppor. rez. Władysław Byrski 
otrzymał dwudniowy urlop okolicznościowy na 24 i 25 maja do Krakowa celem zdania 
egzaminu technicznego w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych64.

59 Rdz nr 113 z 17 maja, pkt 6 Adj.
60 Rdz nr 109 z 12 maja, pkt 4 Adj.
61 Rdz nr 85 z 13 kwietnia, pkt 2 Adj.
62 Rdz nr 125 z 2 czerwca, pkt 4 Adj.
63 Rdz nr 103 z 5 maja, pkt 6 Adj.
64 Rdz nr 115 z 20 maja, pkt 5 Adj.
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Życie zakazane

Miasto garnizonowe w pewnej części żyło z wojska. Jednak nie wszyscy usłu-
godawcy i kupcy zapewniali należyty poziom swoich wytworów czy lokali, zatem 
regularnie ogłaszano w rozkazach dziennych adresy lokali, do których wstęp dla 
osób wojskowych był zakazany. Dotyczyło to zarówno lokali z wyszynkiem i tzw. 
„rozrywkowych”, jak też sklepów innych branż. Zakazy owe wynikały zarówno z za-
strzeżeń natury kryminalnej, sanitarnej, jak i moralnej. Niestety, pełny wykaz lo-
kali zakazanych dla wojska nie zachował się, acz byłby ciekawym przyczynkiem do 
codziennego życia miasta. W opisywanym okresie zakazy takie wydano natomiast 
odnośnie do �rm:
• Anny Gleitzman – restauracja przy ul. Zatorskiej 9,
• Stanisława Kantorka – restauracja przy ul. Zatorskiej 33,
• Maurycego Leiblera – restauracja przy ul. 3 Maja 8,
• Salomona Leiblera – restauracja przy ul. Adama Mickiewicza 2,
• Rozalii Nesselroth – piwiarnia przy ul. Oswalda Franka 34,
• Dawida Scharfera – restauracja przy ul. 3 Maja 22,
• Toniego Scharfera – restauracja przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18,
• Mosesa Szturma – restauracja przy pl. Tadeusza Kościuszki 21 – wszystkie od 

11 maja65.
• Joela Ptasznika – �rma (sklep) przy ul. Jana III Sobieskiego 1 – od 19 maja66.

Zakończenie

Z przedstawionych informacji wyłania się obraz wielkiej aktywności środowiska 
wojskowego w życiu społeczno-kulturalnym Wadowic i znaczącego oddziaływania gar-
nizonu na niektóre aspekty codziennego życia miasta i regionu. Niewątpliwie bez wojska 
życie w Wadowicach toczyłoby się bardziej ospale i pozbawione byłoby wielu, często 
barwnych elementów. Nie do przecenienia była organizacyjna pomoc wojska dla wielu 
podmiotów i organizacji życia publicznego w wypełnianiu ich zadań, ale także, a może 
nawet przede wszystkim, pomoc materialna świadczona najuboższym warstwom spo-
łeczeństwa. Również i z tych względów warto było podjąć próbę przedstawienia udziału 
12 pp i jego żołnierzy – widzianego przez pryzmat archiwaliów wojskowych – w życiu 
miasta i regionu w ostatnim półroczu przed wybuchem II wojny światowej.

65 Rdz nr 108 z 11 maja, pkt 1 Adj.
66 Rdz nr 114 z 19 maja, pkt 11 Adj.
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Summary

The army Cannot  
live by service alone 

– Wadowice Garrison in a social life of the 
city and the region in the last semester 

before the outbreak of World War II.

�e Article, based on documented sources stored in the Central Military Ar-
chives in Warsaw-Rembertów, presents some of the non-military, socio-cultural 
aspects of the functioning garrison in Wadowice. �e article also shows how the 
events of the army and town are linked with each other.

�ese events are divided into several categories: national, religious, sporting, 
cultural, social, social assistance and social attitudes and activities of the individual 
and community. 

�is presentation enables us to notice the signi�cance and the range of activities 
of the people in uniforms in everyday life of a small town. It also shows their in�uence 
on stimulation of various activities of civil society.
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Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Wpływ wielonurtowej Skawy 
na działalność człowieka w dnie doliny

Wprowadzenie

Skawa jest rzeką, która dotychczas nie doczekała się monogra�cznego opraco-
wania naukowego. Prace hydrotechniczne, intensy�kowane od początku XX w., do-
prowadziły do przeobrażenia naturalnego, wielonurtowego w dolnym biegu koryta, 
w proste, które tylko w kilku krótkich odcinkach przeobraża się w kręte.

Pomimo braku monogra�cznej publikacji traktującej o Skawie pojawia się ona 
w opracowaniach z kręgu geogra�cznego, które dotyczą wybranych komponentów 
przyrodniczych rzeki. 

Problemami geomorfologiczno-hydraulicznymi rzek karpackich, w tym gór-
nej Skawy, zajmują się głównie badacze skupieni wokół Katedry Inżynierii Wod-
nej i Geotechniki krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego1. O przełomach Skawy 
między Skawcami a Gorzeniem Górnym pisał J. Mądry2. Żwirowiska Skawy i Soły 
analizował R. Malarz, związany, podobnie jak J. Mądry, z Instytutem Geogra�i 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikacja ta traktuje o powodziowych 
przekształceniach łach żwirowych w korycie górnej i dolnej Skawy3. Opracowanie 
to będzie stanowić jedyny punkt odniesienia dla podobnych rozważań po oddaniu 
zbiornika w Świnnej Porębie, który znacząco wpłynie na procesy geomorfologiczne 
w łożysku4 Skawy.

1 A. Radecki-Pawlik, J. Bencal, M. Kowalski, B. Radecki-Pawlik, Zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych 
i granulometrycznych podczas tworzenia się łachy środkowo-korytowej w potoku górskim o dnie żwirowym, 
„Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, 2005, nr 4.

 Badania omówione w powyższym artykule przeprowadzono w Zembrzycach. Są to prawdopodobnie jedyne 
tego typu pomiary zrealizowane dotychczas w zlewni Skawy.

2 J. Mądry, Próba odtworzenia genezy przełomów Skawy poniżej Skawiec, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP 
w Krakowie, Prace Geogra�czne V”, 1970, z. 40.

3 R. Malarz, Powodziowa transformacja gruboklastycznych aluwiów w żwirodennych rzekach zachodnich Karpat 
�iszowych (na przykładzie Soły i Skawy), Kraków 2002.

4 Łożysko rzeki to część dna doliny, która jest zalewana w czasie wystąpienia wody z koryta podczas wezbrania. 
Współczesne łożyska są ograniczone wałami przeciwpowodziowymi, przez co wylewy poza łożyskowe zostały 
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Podejmując się przeglądu literatury dotyczącej Skawy, nie sposób nie wspo-
mnieć o pozycjach z I połowy XX w. Mimo że część przedstawionych tam hipotez 
naukowych została w późniejszych badaniach obalona, to artykuł Z morfologii do-
liny Skawy i górnej Raby Sza�arskiego5 oraz opracowanie Polskie Karpaty Zachod-
nie w okresie dyluwialnym Klimaszewskiego6 stanowią milowe kroki w poznaniu 
ewolucji rzeźby zlewni Skawy.

Dolina Skawy jest interesującym obiektem badawczym dla geologów. Badania 
dotyczące neotektoniki uskoku Wadowice-Jordanów, którym płynie Skawa, pro-
wadził zmarły w 2012 r. W. Zuchiewicz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Akademii Górniczo-Hutniczej. Badania te zaowocowały serią wystąpień konfe-
rencyjnych i artykułem w jednym z najważniejszych polskich czasopism geologicz-
nych7. Analizami osadów młodoplejstoceńskich, które wraz z badaniami z zakresu 
neotektoniki mogą pomóc w  wyjaśnieniu wielu procesów współcześnie zacho-
dzących w korytach górskich, zajmował się profesor Uniwersytetu Warszawskiego  
K. Grzybowski8. W latach 1955-1973 między Graboszycami a Grodziskiem wykona-
no szereg odwiertów badawczych w ramach studium przedprojektowego dla alterna-
tywy zbiornika wodnego „Grodzisko”. Badania wiertnicze zostały udokumentowane, 
a w oparciu o nie powstały opracowania naukowe9. Ogromne zasługi w poznaniu 
budowy geologicznej Ziemi Wadowickiej, w tym doliny Skawy, poczynił profesor 
Marian Książkiewicz, którego dokonania (wraz ze szczegółową literaturą) zostały 
omówione w numerze 14. „Przeglądu historyczno-kulturalnego Wadoviana”10.

Powyższy przegląd publikacji wyraźnie wskazuje na dominację opracowań 

praktycznie wyeliminowane.
5 J. Sza�arski, Z morfologii doliny Skawy i górnej Raby, „Wiadomości Służby Geogra�cznej”, 1931, t. 2.
6 M. Klimaszewski, Polskie Karpaty Zachodnie w  okresie dyluwialnym, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa 

Naukowego”, 1947, seria B, nr 7.
 W powyższym monogra�cznym opracowaniu okresu dyluwialnego w Karpatach autor w kwestii Skawy bazował 

na swoich badaniach (polemizując z Sza�arskim) omówionych w: M. Klimaszewski, W sprawie rozwoju dorzecza 
Raby i Skawy, „Wiadomości Geogra�czne”, 1932, t.10, nr 2.

7 W. Zuchiewicz, A.K. Tokarski, A. Świerczewska, N.Q. Cuong, Neotectonic activity of the Skawa River Fault Zone 
(Outer Carpathians, Poland), „Annales Societatis Geologorum Poloniae”, 2009, v. 79, nr 1.

8 K. Grzybowski, J. Śniadek, Osady młodoplejstoceńskie w  przełomie Skawy przez Beskid Mały, „Przegląd 
Geologiczny”, 1997, v. 45, nr 6; Por. K. Grzybowski, Wpływ litologii i  tektoniki serii �iszowych oraz 
młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne), 
„Przegląd Geologiczny”, 1999, v. 47, nr 9.

9 J. Miecznik, A. Tokarski, Wyniki badań elektrooporowych w rejonie Grodziska i Graboszyc, „Przegląd Geologiczny”, 
1966, v. 14; Por. A. Tokarski, Osady czwartorzędowe w dolinie Skawy, „Kwartalnik geologiczny”, 1966, v. 10, nr 3.

 Seria maszynopisów zawierających dokumentację geologiczno-inżynierską zbiornika retencyjnego na Skawie 
w dwóch wariantach znajduje się w archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

10 S. W. Alexandrowicz, Marian Książkiewicz i  jego „Arkusz Wadowice”, „Przegląd historyczno-kulturalny 
Wadoviana”, 2011, nr 14.
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geologicznych i ubogość pozycji geomorfologicznych i hydrologicznych. Przepływy 
Skawy są omawiane w pozycjach dotyczących rzek karpackich, nie ma jednak do-
tychczas jej kompletnej analizy hydrologicznej. Pojedyncze wezbrania zostały omó-
wione m.in. w artykule Powodzie w dorzeczu Skawy w ostatnim dwudziestoleciu11.

Brakiem zainteresowania Skawą nie można jednak obwiniać tylko prac rek-
ty�kacyjnych, tak potrzebnych dla miejscowej ludności. Już w okresie 20-lecia 
międzywojennego cały Beskid Mały (Polski, Kocierski) był nieznany i nie opisywany 
dotychczas przez nikogo, [- -] głucho o nim w opisach geogra�cznych i krajoznaw-
czych, głucho w podręcznikach turystycznych12. Trudno po tych słowach spodziewać 
się barwnych opisów doliny Skawy. Kazimierz Sosnowski wzrusza się nad sąsiednią 
Sołą, pisząc: I dziwną jest rzeczą, że gdy w geogra�i naszej wielce się sławi przełomy 
Popradu i Dunajca, to nie wymienia się nawet przełomu Soły13. Autor rozpisuje 
się o konieczności badania i rozsławienia doliny pod Żywcem i wskazuje w kilku 
akapitach walory przyrodnicze i turystyczne Nadsola. Po tym bogatym opisie Soły 
wspomina o przełomach Choczenki i Skawy: Prócz przełomowej doliny Soły jeszcze 
dwa inne tego rodzaju znachodzimy w obrębie Beskidu Małego: Choczenki i Skawy14. 
Dalszy tekst jest sprowadzony do encyklopedycznej notki.

Nie należy się zatem dziwić, że przy braku zainteresowania malowniczym prze-
łomem Skawy pod Upaleniskiem ktoś poruszyłby temat dolnego biegu tej kapryśnej 
beskidzkiej rzeki. Brak jakichkolwiek opracowań z początku XX w. poświęconych 
Skawie można tłumaczyć planami regulacji rzeki i budowy zbiornika wodnego, który 
według jednego z wariantów powstać miał między Wadowicami a Grodziskiem15.

Cel, metody, teren badań

Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili badania terenowe w łożysku Ska-
wy, które zaowocowały pracami licencjackimi z zakresu geogra�i �zycznej16. Prace 

11 J. Mądry, Powodzie w dorzeczu Skawy w ostatnim dwudziestoleciu, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP 
w Krakowie, Prace Geogra�czne VI”, 1974, z. 55.

12 K. Sosnowski, Beskid Mały, w: Z kart Wierchów, red. A. Rotter, Warszawa-Kraków 1984, s. 62.
13 Ibidem, s. 71.
14 Ibidem, s. 73.
15 Profesor wadowickiego gimnazjum Jan Sarnicki stworzył rysunek obrazujący plan zbiornika retencyjnego na 

Skawie w wariancie zakładającym budowę zapory w Grodzisku. Rysunek ten jest reprodukowany w artykule prof. 
dr hab. Stefana Witolda Aleksandrowicza, Jan Sarnicki – nauczyciel, geograf, twórca map plastycznych, „Przegląd 
historyczno-kulturalny Wadoviana”, 2009, nr 12, s. 227.

16 G. Wysmołek, Morfodynamika koryta Skawy na odcinku Sucha Beskidzka – Zembrzyce w latach 1997-2011, 
Archiwum Instytutu Geogra�i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012, nr 151, maszynopis; Por. 
K. Witkowski, Transformacja powodziowa koryta rzeki górskiej (na przykładzie Skawy poniżej Wadowic), 



118

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

te swoim pro�lem kwali�kują się do opracowań geomorfologicznych, jednak część 
rozważań przeprowadzono w duchu klasycznej geogra�i, co wynikało z tematu 
i przekonań autorów. Badanie te zaowocowały projektem niniejszego artykułu po-
święconego dawnej Skawie, ujętej okiem geografa.

Celem artykułu jest uchwycenie zmian, które zaszły w życiu lokalnej społecz-
ności w związku ze zmianami w dnie doliny Skawy. Autorzy nie uciekają tu od 
analiz geogra�cznych, które często wobec ubogich faktów są jedynym sposobem 
określenia możliwego przebiegu zdarzenia. Dlatego też w pracy tej oparto się na 
badaniach kameralnych (analizie bibliogra�cznej, kartogra�cznej), stworzono 
opracowania gra�czne umożliwiające lub ułatwiające uchwycenie tendencji oraz 
wykorzystano materiały zebrane w toku prac terenowych, przeprowadzonych w do-
linie Skawy w latach 2010-2013.

Świadomie zrezygnowano z określenia delimitacji, tak potrzebnej w opraco-
waniach przestrzennych17. Zaniechanie wydzielenia dokładnego obszaru badań 
wynika z trudności umiejscowienia wielu zdarzeń wspomnianych w literaturze, jak 
również z zamierzeń autorów: wskazania charakteru zmian, a nie szczegółowego 
wypunktowania kolejnych zdarzeń. Artykuł ten może być przyczynkiem monogra-
�i Skawy, jednak w tym kształcie wskazuje na zmiany jakościowe, a nie ilościowe, 
które zaszły w okresie swobodnego rozwoju koryta wielonurtowego.

Nie zamykając przedmiotu badań granicami geogra�cznymi lub administra-
cyjnymi, ograniczono się do zdarzeń dotyczących bezpośredniej bliskości Wado-
wic. Choć najdalej wysuniętymi miejscami, wspomnianymi w tekście, jest Skawica 
i Zator, to wiele innych pomiędzy nimi pominięto, tak aby dać czytelnikowi rysunek 
dziejów Skawy, a nie trójwymiarowy, przesycony ilością danych, obraz.

Wpływ sieci hydrograficznej na lokalizację 
Wadowic

Dostęp do wody był podstawową determinantą procesu osadniczego. Morze, 
jezioro lub rzeka stanowiły główny element krajobrazu pierwszych osad. Drugim 
ważnym czynnikiem decydującym o lokacji były naturalne możliwości obronne 
danego miejsca. Lokacja osady, z czasem nazwanej Wadowicami, realizowała te 
dwa podstawowe postulaty.

Archiwum Instytutu Geogra�i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012, nr 152, maszynopis.
17 W. Wilczyński, Ideowe źródła i tożsamość geogra�i, Kraków 2011, s.126; Por. K. Witkowski, G. Wysmołek, Metody 

badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geogra�i �zycznej, „Prace Studenckiego Koła Naukowego 
Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012, v. 1, s. 148.
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Spoglądając na współczesną mapę �zyczną okolic Wadowic, trudno wskazać te 
elementy rzeźby, które pełniły funkcje obronne osady. Nie można jednak bezre�ek-
syjnie transponować znanej nam sieci hydrogra�cznej Wadowic w czasy wczesnego 
średniowiecza, kiedy wody toczyły się nieskrępowane, a człowiek nie był w stanie 
mody�kować ich biegu. Odtworzenie charakteru rzeźby dna doliny Skawy pozwala 
na wskazanie najważniejszych różnic między Skawą współczesną a średniowieczną.

Wnosząc po pierwotnym, wielonurtowym biegu rzeki, można przypuszczać, że 
miasto było lokowane w widłach Choczenki i Skawy na stromej skarpie powstałej 
w epoce lodowcowej18. Takie usytuowanie umożliwiało wgląd w dno doliny, po-
zwalający na stosunkowo wczesne wykrycie zagrożenia, a nade wszystko dawało 
możliwość zbudowania trudnej do przebycia palisady obronnej, podwyższającej 
naturalną krawędź terasy rzecznej19. Od południa i południowego zachodu osada 
nie posiadała naturalnych walorów obronnych.

Bez szczegółowych badań geologicznych nie można stwierdzić, kiedy kra-
wędź terasy, na której znajduje się rynek, została wypreparowana. W Wadowic-
kich śladach historii autorzy podali hipotezę jakoby na miejscu tzw. Domu Sol-
nego (ul. Kościelna 6) stał wcześniej, a więc przed ok. 1800 r., obiekt drewniany, 
który dzięki położeniu bezpośrednio nad dawnym korytem Skawy (ul. Ogrodowa – 
obecnie E. i K. Wojtyłów) pełnił funkcje handlowe i usługowe20. Brak badań (przy-
najmniej podstawowych, ograniczających się do pomiarów granulometrycznych 
i orientacji głazików) nie pozwala na snucie takich teorii. W oparciu o badania 
Sobolewskiej i Klimaszewskiego21 można przypuszczać, że do ustabilizowania 
się znanej nam krawędzi centrum miasta doszło jeszcze w okresie zlodowacenia. 
Przemawia za tym wewnętrzna budowa wzniesienia zajmowanego przez rynek. 
Nie jest to cokół skalny, lecz gruba warstwa żwirów, stanowiących najprawdopo-
dobniej stożek usypiskowy Choczenki i łachę Skawy. Wielkość tych form pozwala 
wyobrazić sobie rozmiary Choczenki i Skawy płynących w czasie zlodowacenia.

Dzikie, warkoczowe koryto Skawy, jest wyraźnie widoczne na topogra�cznej 
mapie Galicji z końca XVIII w. Materiał kartogra�czny znajduje potwierdzenie w re-
gułach geogra�cznych. Skawę sprzed ponad stu lat można określić mianem rzeki 

18 M. Książkiewicz, Ogólna Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz Wadowice. Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa 1951.

19 K. Kuśnierz, Z historii rozwoju przestrzennego Wadowic, w: Wadowice miasto Jana Pawła II, red. W. Zin, Kraków 
1997, ryc. 12.

20 Wadowickie ślady historii, red. Z. Jurczak, Wadowice 1987, s. 52.
21 M. Sobolewska, L. Starkel, A. Środoń, Młodoplejstoceńskie osady z  �orą kopalną w  Wadowicach, „Folia 

Quaternaria”, 1964, z. 16; Por. M. Klimaszewski, Polskie Karpaty Zachodnie, op. cit.
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roztokowej (warkoczowej, błądzącej)22. Niesienie dużych ilości żwirów ze swego gór-
skiego odcinka, ob�cie zasilanego beskidzkimi potokami, i szybkie wahnięcia stanów 
wody pozwalały w szerokiej i płaskiej dolinie (począwszy od Wadowic) na częste 
zmiany układu koryt. Rzeka, opuszczając bramę Beskidu Małego, raptownie traciła 
energię, porzucając niesiony materiał i w swoich odsypach drążyła nowe koryta. 

Szybkie i duże zmiany wielkości przepływów Skawy były i są nadal efektem 
wielu czynników. Ubożenie szaty roślinnej, zwłaszcza trzebienie lasów (począwszy 
od XV w.23), które doprowadziło do praktycznie całkowitego wylesienia Pogórza24, 
powodowało przyspieszenie i intensy�kację spływu powierzchniowego. Ogranicze-
nie retencji roślinności i częste opady nawalne (bardzo intensywne i krótkotrwałe 
– najczęściej burzowe) powodowały szybkie wzbieranie i osiąganie hydrologicznych 
stanów „wysokiej wody”, co przy dużym spadku podłużnym skutkowało wzrostem 
prędkości wody, a w efekcie wzrostem siły transportowej rzeki.

Kapryśność Skawy uniemożliwiała zabudowę terasy zalewowej i była sporym 
problemem na trakcie handlowym przecinającym rzekę. Wielonurtowość znacząco 
obniżała poziom wody, dzięki czemu były miejsca płytkie pozwalające na przebycie 
rzeki w bród. Niektóre z przemiałów używanych jeszcze w I poł. XX w. zaznaczono na 
rycinie 3. Problem komunikacyjny był jednocześnie błogosławieństwem w zakresie 
obronności miasta. Kilka koryt przedzielonych grząskimi kamiennymi odsypiskami 
stanowiło szeroki pas, którego przebycie było czasochłonne, co stanowiło znaczący 
atut dla potencjalnych obrońców.

Jeszcze w XVIII w. dolina Choczenki była na tyle błotnista, że odsunięto od 
niej drogę do Andrychowa, gdyż poprowadzenie traktu w dnie doliny wiązałoby 
się ze stworzeniem dodatkowej infrastruktury25. Przypuszczać można, że we wcze-
śniejszych wiekach błotnisto-bagniste łożysko dopływu Skawy stanowiło doskonałe 
wzmocnienie północno-zachodniej granicy Wadowic.

 

22 E. Mycielska-Dowgiałło, Wstęp do sedymentologii (dla geografów), Kielce 1980, s. 106.
23 Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIII w. (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice, Studia 

z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 81.
 Przywilej lokacyjny z 1430 r. zezwalał na wyrąb drzew do odbudowy miasta. Późniejsze prawa zezwalały na 

wyrąb i handel, co doprowadziło do rozkwitu spławów. O rozkwicie gospodarki leśnej świadczą nazwy miejscowe 
i topogra�czne, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Nazwa Trzebieńczyc – wsi leżącej nad Skawą w pobliżu 
Zatora – pochodzi od trzebienia, wyrębywania lasu.

24 O fatalnym stanie lasów powiatu wadowickiego i  wylesieniu Wyżyny Radockiej i  Gierałtowickiej pisał 
Bronisław Marczewski w swoim opracowaniu: Powiat Wadowicki pod  względem geogra�cznym, statystycznym, 
historycznym, Kraków 1897, s. 32, 50. 

25 K. Kuśnierz, op. cit., s. 45; Por. Galicja na józe�ńskiej mapie topogra�cznej 1779-1783. Die Josephinische 
Landesaufnahme von Galizien 1779-1783, Kraków 2012, s. 76-77.
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Gospodarcze wykorzystanie Skawy

Rybactwo26

Dostęp do wody pitnej był i jest niezbędny dla każdej osady. Z czystego cieku, 
a takim Skawa na pewno była w średniowieczu, można było również czerpać poży-
wienie oraz wykorzystywać go gospodarczo.

W czasie XVII-wiecznej lustracji dóbr królewskich mieszczanie przedstawi-
li kazimierzowski akt lokacyjny z 1430 r., mówiący m.in. o zgodzie na połów ryb 
w Skawie hakiem żelaznym i siatką27.

Bogactwo skawiańskiej ichtiofauny zostało szczegółowo opisane w Słowniku 
geogra�cznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich28: W wodach Skawy 
żyją ryby: brzanka żółta, brzana, cyrta, głowacz, jazgarz, jaź, jelec, karp, kiełb, kleń, 
kolka, lipień, łosoś, miętus, okleja, okoń, piskorz, płoć, pstrąg, strzelba, szczupak, śliz, 
świnka, węgórz, minog. Wody S. przedstawiają [- -] od Zembrzyc po ujście krainę 
brzany. Ta XIX-wieczna bioróżnorodność wód Skawy pozwala, z dużą dozą praw-
dopodobieństwa, przypuszczać, iż średniowieczne wody były równie bogate. Mar-
czewski w swoim opracowaniu z 1897 r. wspomina o największym, znanym okazie 
wyłowionym w Skawie (w 1895 r.). Był to ważący 24 kg łosoś, który po wypchaniu 
tra�ł do gabinetu zoologicznego krakowskiego uniwersytetu29.

O rybackiej atrakcyjności doliny Skawy świadczy bujny rozkwit stawiarstwa 
ciągnącego się od Zatora po Wadowice. Wadowickie stawy choć nie zasilane wodami 
Skawy (zbiorniki były i są zasilane przekopą mającą początek w Choczence) są ściśle 
z nią związane. Sadzawki przy Barwałdzkiej (obecnie ul. Podstawie) zajmują zachod-
nią część dna doliny Skawy. Pierwsze hodowle prowadzono na starorzeczach nie 
później niż w XVI w.30 Przypuszczać zatem można, że do budowy stawów wykorzy-
stano naturalne zagłębienia, jakimi były dawne koryta. Na zatorszczyźnie, w związku 
z budową stawów w XVI w., prowadzono regulacje sieci hydrogra�cznej, które można 

26 Rybactwo jako forma gospodarowania obejmuje rybołówstwo i hodowlę ryb.
27 Ius eutonicum alias Culmense instituitur, libertas in silvis regalibus pro aedi�catione domorum nec non 

piscatio in Scawa �umine cum hamo ferreo vel reti parvo diebus feriarum sextae et quid facere debeant, powozy 
tempore adventus SRM ad oppidum Wadowice, w: Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, część I, red.  
A. Falniowska-Gradowska, Warszawa 2005, s.108. 

28 B. Chlebowski, Słownik geogra�czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom X, Warszawa 1889, 
s. 660-661.

29 B. Marczewski, op. cit., s. 61.
30 K. Kuśnierz, op. cit., s. 40.
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uznać za pierwsze działania hydroinżynieryjne w dolinie Skawy31. Trudno wniosko-
wać na tej podstawie, czy prace takie sięgnęły okolic Wadowic, jednak biorąc pod 
uwagę warkoczowy charakter Skawy można przypuszczać, że działania w zakresie 
zabezpieczenia brzegu zachodniego były konieczne.

Młynarstwo

Powstanie ewentualnych umocnień korytowych po stronie wadowickiej mogło 
być konieczne dla istnienia młynów. Wiadomo, że urządzenia takie istniały już po 
1426 r. Z tego roku pochodzi przywilej księcia oświęcimskiego dla Mikołaja z De-
cholbic na korzystanie z wody Skawy do napędzania młyna, który istniał w wójto-
stwie wadowickim w miejscu późniejszego dworu „Mikołaj”32. W 1436 r. młynarstwo 
było reprezentowane przez Mikołaja Głowę33. Niestety, nieznane są informacje na 
temat lokalizacji innych średniowiecznych młynów. Pierwsze z nich mogły być sta-
wiane nad jednym z bocznych (najpewniej – skrajnym zachodnim) koryt Skawy lub 
nad sztucznymi przekopami, które wzmiankowane są dopiero w XVII w.34.

Od 1551 r., dzięki przywilejowi Zygmunta Augusta, wadowiczanie mogli piętrzyć 
wodę na Skawie w celu napędzania młynów. Nie można jednoznacznie stwierdzić, 
czy w konsekwencji przegrodzono jedno z naturalnych koryt, czy też poprowadzono 
i przegrodzono sztuczne35.

Intensywne gospodarcze wykorzystanie wadowickich cieków w XVI w. potwier-
dzają przekazy mówiące o uposażeniu wójtostwa w postaci młyna o 3 kołach 36, który 
miał znajdować się nad Dobronką37. Najważniejszy dla Wadowic dopływ Skawy był 
również wykorzystywany jako siła napędowa dla zakładów wodnych. Już w 1567 r. 
nad Choczenką istniał folusz i tartak38. 

Siłę Skawy wykorzystywano również do napędzania tartaków. Pod datą – 1564 
wymienia się Macieja Małczemę jako właściciela piły wodnej39. Rozwój tartacznictwa 

31 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, monogra�a turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984, s. 80-81.
32 K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice, historia-para�a-szkoła, Rzeszów 2013, s. 13.
33 J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzówką, w: Wadowice, Studia z dziejów 

miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice, 1997, s. 47.
34 Z. Noga, op. cit., s. 64.
35 K. Kuśnierz, op. cit., s. 38.
36 J. Rajman, op. cit., s. 47.
37 Z. Noga, op. cit., s. 64.
38 Ibidem, s. 40.
39 Ibidem, s. 47; K. Kuśnierz, op. cit., s. 40.
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mógł się odbywać tylko dzięki pozyskiwaniu drewna z okolicznych lasów, co dopro-
wadziło do ich nadmiernej eksploatacji. Z ekonomicznego punktu widzenia rozkwit 
przetwórstwa drzewnego w górnej dolinie Skawy aż po Wadowice był pożądany, 
gdyż napędzał lokalną gospodarkę. Konsekwencje hydrologiczne eksploatacji lasów 
zostały omówione w rozdziale „Wpływ sieci hydrogra�cznej na lokalizację Wadowic”.

W 1739 r. August II Sas odnowił przywilej zezwalający na stawianie młynów nad 
Skawą40. Młynarstwo rzeczne rozwijało się bujnie co potwierdza m.in. fakt istnienia 
cysterskiego młyna w Woźnikach na przełomie XVII/XVIII w.41 Młyny wodne stojące 
bezpośrednio nad szybko wzbierającymi ciekami były często niszczone. W drugiej 
połowie XIX w. na terenie powiatu wadowickiego istniało 12 młynów i tyle samo 
tartaków42. Położenie wybranych młynów na przełomie XIX i XX w. zobrazowano 
na rysunkach 1., 2. i 3. Na początku XX w. w ramach postępu technologicznego 
rezygnowano z tych, wykorzystujących naturalną energię, urządzeń i zastępowano 
je mniej awaryjnymi. Teo�l Bojeś wspomina, że w okresie międzywojennym nikt 
już w Woźnikach nie pamiętał o młynach wodnych (zarówno cysterskich, jak i pro-
boszczowskich), nie było również po nich śladu43. W Wadowicach też nie było już 
młynów na Skawie. Urządzenia takie działały jeszcze do połowy XX w., wykorzystu-
jąc bezpieczniejszą, okiełznaną siłę Faburni.

Spław

Przywoływany już Marczewski poświęcił również kilka słów skawiańskim spła-
wom. Skawa była spławna od ujścia Skawicy po Wisłę. Żeglowną nigdy nie była. 
Wody gościnne bywają na niej o św. Janie i św. Jakóbie, prócz tego także częste w czasie 
letnich nawalnic44. Nie można brać tu dosłownie słów autora pochodzących z 1897 r. 
Stwierdzenie w czasie letnich nawalnic odnosi się do okresu drugiej połowy lata, 
kiedy panowały wielkie niżówki i tylko po ulewie możliwe było sprawne przemiesz-
czanie tratwami. Spławiacze oprócz niżówek napotykali również na inne problemy: 
powstawanie nowych koryt i zatykanie starych po każdej powodzi, krętość rzeki  

40 Ibidem, s. 42.
41 T. Bojeś, Wieś i para�a Woźniki 1239-1989, Wadowice 1989, s. 8.
 Początki cysterskiego młynarstwa na Skawie sięgają XIII w., już Jan Długosz wspominał o woźnickich młynach 

w Liber Bene�ciorum. O rozwoju tej działalności na północ od Wadowic świadczy spór z 1406 r., do którego 
doszło między dziedzicem Radoczy a cystersami, który dotyczył prawa do wody na młyny w Woźnikach, o czym 
wspomina Teo�l Bojeś w: op. cit., s. 25-26.

42 B. Chlebowski, Słownik geogra�czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XII, Warszawa 1889, s. 885.
43 T. Bojeś, op. cit., s. 12.
44 B. Marczewski, op. cit., s. 22.
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(W dolnym biegu tworzy rzeka liczne zakręty45), konieczność przeprawiania się przez 
jazy w Świnnej Porębie, Radoczy i Grodzisku46. Spław średniowieczny przebiegał 
zapewne według takiego samego schematu jak bliższy nam XIX-wieczny.

Dzięki barwnej opowieści Marii Steczkowskiej spisanej dla „Tygodnika Ilustrowa-
nego” wiemy, że tratwy były częstokroć zbijane już w Skawicy i Skawicą spływały do 
Skawy. Najważniejszym spławianym towarem były świeżo ścięte pnie drzew. Padają 
olbrzymie jodły na tych olbrzymich górach rosnące, podcięte siekierą górala i same sta-
czają się na brzeg rzeki [- -]. Tu dopiero zbijają je w tratwy. Składają się one zazwyczaj 
z sześciu do dziesięciu okrąglaków, złączonych z sobą za pomocą poprzecznych sztuk 
drzewa47. Na tratwach układano deski, łaty, gonty, łupane drewno, wyroby hutnicze, 
wyroby garncarskie, upolowane ptaki48. Transporty częstokroć spływały aż do Kra-
kowa49, a niekiedy dalej. Spław od Makowa50 do Wisły trwał 18 godzin51. Steczkowska 
pisze również o szaleństwie i odwadze górali zajmujących się spławianiem: w czasie zaś 
wielkiej powodzi [- -] kierowanie tratwami bardzo trudne i niebezpieczne. Jednakże górale 
odważają się niekiedy na takie niebezpieczeństwo i wtedy dają dowody przytomności 
umysłu, zuchwałej śmiałości i poświęcenia w ratowaniu zagrożonych śmiercią52.

Na rozwój spławu drewna Skawą znaczący wpływ miała pańszczyzna. Chłopi 
królewszczyzny barwałdzkiej mieli obowiązek spławiać 10 drzew na rzecz zamku 
lub płacić ekwiwalent 15 groszy53. W Ponikwi i Kozińcu jedną z pańszczyźnianych 
powinności była ścinka drzew i spław kłód Skawą do Wisły54.

Wikliniarstwo

Ważnym zajęciem mieszkańców dna doliny Skawy było wikliniarstwo. Swoiste 
„zagłębie wiklinowe” funkcjonowało w północnej części doliny. W Radoczy zagony 

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 M. Steczkowska, Wycieczka na Babią górę, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, seria 2, t.3/78, s. 282.
48 Ibidem s. 282; Por. A. Siemionow, op. cit., s. 43.
49 Z. Noga, op. cit., s. 81.
50 W źródłach Maków Podhalański �guruje jako Maków. Administracyjnej zmiany nazwy miejscowości dokonano 

w 1930 r. na podstawie: Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie 
„Zmiany nazwy miasta Maków w powiecie makowskim, województwie krakowskiem” (M.P. 1930 nr 249 poz. 338).

51 B. Chlebowski, Słownik geogra�czny, op. cit., tom X, s. 661.
52 M. Steczkowska, op. cit., s. 282.
53 J. Putek, Miłościwi panowie i krnąbrni poddani, Kraków 1959, s. 16.
54 Ibidem, s. 19.
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wikliny posiadał jeszcze na początku XX w. tamtejszy proboszcz55. O dużych poła-
ciach nadrzecznej wikliny w Wadowicach wspomina Marczewski56.

Wezbrania i powodzie

Wezbrania wód rzecznych są naturalnym zjawiskiem hydrologicznym. W wy-
branym pro�lu rzeki podniesienie poziomu lustra wody może być odpowiedzią na: 
1) opad występujący w sąsiedztwie tego pro�lu, 2) odpływ z terenów położonych 
w górze rzeki, w których wystąpił opad, 3) zator lodowy lub śryżowy, 4) co¬ę57. Na 
podstawie wieloletnich obserwacji hydrologicznych wyznacza się dla poszczególnych 
pro�lów hydrologicznych strefę stanów średniej wody i w odniesieniu do niej określa 
się poziomy niskiej i wysokiej wody. Osiągnięcie przez rzekę stanów wysokiej wody 
lub wysokiej wielkiej wody może być określone mianem powodzi, dopiero w mo-
mencie gdy pociąga to za sobą straty ekonomiczne.

Powodzie na rzekach górskich są najczęściej wynikiem opadów rozlewnych lub 
nawalnych58. Budowa geologiczna beskidzkich stoków i ich nastromienie wpływają 
na szybki odpływ wód opadowych, co powoduje równie szybkie podniesienie po-
ziomu rzek. Ta swoista zdolność zlewni do wręcz natychmiastowego odprowadzania 
wód opadowych była najważniejszym czynnikiem wpływającym do końca XIX w. 
na warkoczowy typ koryta Skawy. Dawne koryto Skawy uniemożliwiało prowadze-
nie działalności w bezpośredniej bliskości rzeki za wyjątkiem działalności rolniczej. 
Zmiana użytkowania tzw. terenów zalewowych była możliwa dopiero po przeprowa-
dzeniu rekty�kacji. Zabezpieczanie koryta w zakresie zakładania opasek brzegowych 
i budowy wałów przeciwpowodziowych bez daleko idących zmian w obrębie sieci 
hydrogra�cznej całej zlewni nie zmieniło tendencji rzeki do rozwidlania nurtów. 
Współczesne badania geomorfologiczne wykazują skłonność Skawy, w obrębie roz-
szerzeń dna doliny, do przerzucania koryta59.

55 J. Łasak, H. Młynarczyk, 650 lat para�i i wsi Radosza: zarys dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, 
Radocza 2000, s. 34.

56 B. Marczewski, op. cit., s. 51.
57 Co¬a powodziowa to wsteczny wzrost stanu wody, od ujścia w górę biegu, wywołany wdarciem się do koryta 

wód cieku wyższego rzędu lub zbiornika przyjmującego.
58 Nawałnice to krótkotrwałe ulewy, którym często towarzyszą wyładowania atmosferyczne. Opadami rozlewnymi 

określa się długotrwałe, najczęściej kilkudniowe, opady.
59 Kartowanie geomorfologiczne koryta Skawy przeprowadzone przez autorów w latach 2012-2013 od Makowa 

Podhalańskiego do Suchej Beskidzkiej wykazało daleko idącą skłonność Skawy do przerywania umocnień 
brzegowych w postaci narzutu kamiennego i swobodnego prowadzenia koryt w obrębie płaskiego dna doliny. 
Obserwacje potwierdzają, iż obniżanie dna koryta w wyniku erozji dennej, zintensy�kowanej w Karpatach 
w XX w., prowadzące do powstania wysokich, nawet na dwa metry, pionowych krawędzi terasy, nie stanowi 
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Straty powodziowe można podzielić na trzy kategorie: 1) uszkodzenie, zniszcze-
nie infrastruktury transportowej i komunalnej, w tym ujęć wody, sieci przesyłowych 
itp., 2) zalanie, zniszczenie budynków gospodarczych, mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, 3) zniszczenie zasiewów, zabranie gruntów wskutek bocznej migracji 
koryta. W dawnych wiekach straty te były stosunkowo niskie, co wynikało z zacho-
wania bezpiecznej odległości od dzikiej rzeki.

Wezbrania kształtują dolinę Skawy od początku jej istnienia. Największe, zwią-
zane z zasypywaniem doliny aluwiami, wystąpiły w okresach glacjałów. Skawa była 
wówczas potężną rzeką zdolną do zasypywania lub rozcinania doliny w zależności 
od zmian klimatycznych. W Wadowicach spąg warstwy aluwiów, w których Skawa 
prowadzi obecnie swe koryto, znajduje się 2,5 m poniżej jej dna, na wczesnoglacjal-
nym cokole erozyjnym60.

XIX-wieczna charakterystyka powodzi Skawy

Bolesław Marczewski wymienia trzy okresy, w których występują wezbrania 
na górnej Wiśle. Tajanie śniegów i puszczanie lodów skutkowało powodziami wio-
sennymi. Za letnie wezbrania, czerwca i lipca, odpowiadały długotrwałe deszcze, 
które można było przewidzieć, obserwując stosunki anemologiczne: W ogólności 
długotrwałe wiatry północno-zachodnie są zwiastunami możliwej powodzi. Trzeci raz 
do wylewów dochodziło jesienią61.

Autor opracowania zwracał uwagę, że Skawa co roku zabiera całe zagony pól 
ornych, sypiąc kamieńce, tworząc nowe koryta i liczne zakręty. Kilka razy do roku 
obszary rolnicze dolnej Skawy stały pod wodą, jednak najniebezpieczniejsze dla 
rolników były wylewy letnie zabierające plony, tzw. Świętojanki i Jakubówki62.

Wybrane powodzie i ich skutki 

Pierwsza wzmianka o katastrofalnym wylewie Skawy w Wadowicach pochodzi 
z 1496 r.63. Dalsze informacje o wezbraniach i powodziach w Wadowicach pojawiają 
się sporadycznie aż do początku XIX w., kiedy nastaje czas rozwoju służb meteorolo-

przeszkody dla podcinania zerw i przesuwania nurtu nawet o kilkadziesiąt metrów w czasie jednego wezbrania.
60 K. Grzybowski, Wpływ litologii i tektoniki serii �iszowych, op. cit., s. 850.
61 B. Marczewski, op. cit., s. 20-21.
62 Ibidem.
63 K. Kuśnierz, op. cit., s. 37.
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gicznych i zintensy�kowanych badań nad zagadnieniami geogra�cznymi. Pojedyncze 
wzmianki o stanach Skawy z wieków XVI-XVIII nie świadczą o kilkudziesięcioletnich 
relaksacjach międzywezbraniowych, lecz o braku zainteresowania rzeką wynikającym 
z niskiej szkodliwości wezbrań. Źródła cytowane przez autorów opracowań traktują-
cych o historii Wadowic i okolicy wspominają o klęskach przyrodniczych wtedy, gdy 
przynosiły one wymierne straty głównie dla władz municypalnych i państwowych. 
Stosunkowo mało informacji o szkodach powodziowych w Wadowicach może wynikać 
z oddalenia zabudowy miejskiej od rzeki. Bliżej łożyska lub nawet w jego obrębie znaj-
dowały się zabudowania Zaskawia, którego mieszkańcy w XVII i XVIII w. nie posiadali 
praw miejskich i byli to głównie komornicy i czynszownicy, którzy, nawet jeśli nie tracili 
swych skromnych zabudowań w wezbraniu, to i tak opuszczali miasto po wygaśnięciu 
umowy dzierżawczej64. Źródłem wartym szczegółowej analizy w świetle badań nad 
historią Skawy są księgi para�alne far obejmujących swym zasięgiem dolinę Skawy. 

Wzmiankowane w literaturze kolejne katastrofalne wylewy Skawy miały miejsce 
m.in. w latach: 1580, 1582, 1584, 1604, 1605, 1667, 1713, 1715, 1744, 1783, 1802, 
1805, 1812, 1813, 1814, 1826, 1843, 1844, 1845, 1846, 1864, 1867, 1871, 1872, 1875, 
1884, 1894, 1903, 1906, 1908, 1925, 1926, 1934, 193765.

Powódź 1580 r. zebrała największe żniwo w dolnym odcinku Skawy, gdzie wez-
brane wody zniosły całą wieś Wiglowice, po której pozostała do dziś reminiscencja 
w nazwie jednego z przysiółków zatorskich66, leżącego na prawym brzegu Skawy.

W źródłach odnaleźć można również informację o utonięciach w czasie po-
wodzi. Andrzej Komoniecki pod datą 1664 zapisał: Tegoż roku Adam Mikołajczyk 
z Ciśc, Wojciech Pawlus i Piotr Brzuchański z Żywca, idąc podczas powodzi z Krakowa 
i na rzece Skawie sami na czółnie przewożąc się, woda ich porwała i czółnem dokoła 
obracała, a sobie radzić nie mogli. Aż przypływając do brzega, Piotr Brzuchański z czół-
na na brzeg wyskoczył, a wtym się czółno z dwiema przewróciło. W której okazyjej 
Wojciech Pawlus utonął, gdyż na sobie w torbie miał piniądze szelągami, które go na 
dół ważyły, i w Wadowicach znalazłszy go, pogrzebiono67. Ten sam autor wspomina 
kolejny przykry incydent, który wydarzył się 13 lutego 1715 r.: Dnia 13 lutego we 
środę wiatr wielki i bardzo gwałtowny od północy do dnia powstał i domy odzierał 

64 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 47, 57.
65 B. Marczewski, op. cit., s. 20-21; Por. A. Siemionow, op. cit., s. 113, 162; R. Malarz, Powodzie na Sole i Skawie 

w latach 1996 i 1997, w: Działalność człowieka i jego środowisko, red. Z. Zioło, Kraków 2000, s. 131.
66 J. Putek, op. cit., s. 104.
67 A. Komoniecki, Chronogra�a albo Dziejopis żywiecki [w którym roczne dzieje spraw przeszłych, starodawnych 

miasta Żywca i pobliskich jego miejsc znajdują się...], Pracownia Wydawnictw Źródłowych Instytutu Historyczno-
Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żywiec 1987, s. 208.
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uczyniwszy strach wielki, żeby domów nie powywracał. Po czym śnieżnica z deszczem 
gwałtowna nastąpiła, ze po mrozach i śniegach wielkich nawalnica i woda wielka, 
lody niosąc wielki niespodziewanie tak prędko była, iż w pół dnia powodzią się stała. 
Którego dnia Sebastian Lach z Mutnego, idąc z Krakowa z listami pańskiemi, w rzece 
Skawie utopił się, nie mogąc się ratować w wielkiej i nagłej wodzie68.

W 1667 r. Skawa zniszczyła lewobrzeżną przykopę wchodzącą w system wa-
dowickiej młynówki. Na prośbę Wojciecha Zalejskiego administratora wojewodziny 
sieradzkiej Katarzyny Wierzbowskiej, posesorki wójtostwa wadowickiego, rada miejska 
zgodziła się odstąpić 3 zagony gruntu pod nową przykopę69. Powyższe deklaracje po-
zwalają wnioskować, że wezbrane wody nie tylko zniszczyły przykopę, ale w wyniku 
bocznej erozji zabrały grunty, na których się znajdowała. Ten i kolejne przykłady 
niszczącej siły Skawy potwierdzają istnienie koryta wielonurtowego.

W wojskowym opisie do tzw. mapy Miega obserwatorzy zaznaczają, że tereny 
nad Skawą są bagniste, a podmokłe łąki uniemożliwiają zabudowę. Wojskowi zwraca-
ją uwagę na częste wylewy Skawy uniemożliwiające przeprawę w bród70. Kartowanie 
terenowe na potrzeby mapy przeprowadzone w latach 1779-1783 pokryło się w czasie 
z budową Pierwszej Galicyjskiej Szosy Handlowo-Pocztowej, w ramach której po-
wstawała szosa z urządzeniami i infrastrukturą71. Konieczność stworzenia przeprawy 
mostowej w Wadowicach potwierdziła powódź 1783 r. Wezbranie to zaznaczyło się 
wielkimi stratami zwłaszcza w Suchej72, gdzie wezbrana Skawa zniszczyła nadrzeczną 
lewobrzeżną część miasta73. O rozmiarze strat świadczy też problem z pozyskaniem 
budulca na odbudowę domów zniszczonych w Jaroszowicach74. 

Trudności związane z  utrzymaniem drożnej infrastruktury komunikacyjnej 
w dnach dolin potwierdza poprowadzenie w latach 40-stych XIX w. traktu z Wadowic 
do Suchej tylko lewym brzegiem, co wiązało się z pokonywaniem wzniesień. Wcześniej-
sza droga między Gorzeniem a Mucharzem wielokrotnie pokonywała meandry Skawy 
w bród, przez co jej przebycie w czasie wezbrania stawało się niemożliwe75.

68 Ibidem, s. 456.
69 Z. Noga, op. cit., s. 64.
70 Galicja na józe�ńskiej mapie topogra�cznej, op. cit., s. 76-77.
71 A. Kadłuczka, Architektura i budownictwo Wadowic, w: Wadowice miasto Jana Pawła II, red. W. Zin, Kraków 

1997, s. 68.
72 W źródłach Sucha Beskidzka �guruje jako Sucha. Administracyjnej zmiany nazwy miejscowości dokonano 

w 1965 r. na podstawie: Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1965 r. w sprawie „Zmiany 
i ustalenia nazw niektórych miejscowości” (M.P. 1965 nr 67 poz. 382) s. 750.

73 A. Siemionow, op. cit., s. 160.
74 K. Meus, A. Nowakowski, op. cit., s. 22.
75 Ibidem, s. 42.
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Również czasopisma są cennym źródłem informacji w badaniu klęsk elemen-
tarnych. Na temat lipcowej powodzi 1867 r. pojawiły się informacje w dzienniku 
„Czas”. Wskutek ulewnych deszczów w dolinie Skawy poziom rzeki w Wadowicach 
podniósł się na tyle, że woda wylała poza łożysko czyniąc duże szkody, również most 
na drodze pocztowej był nieprzejezdny76.

Skutkiem licznych powodzi w dolinie Skawy na przełomie wieków XVIII i XIX 
było rozebranie w 1825 r. kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wskutek zde-
wastowania ciągłymi wylewami potoku Choczenki77. Choć bezpośrednio na świąty-
nię nie oddziaływały wody Skawy, trudno odseparować to zdarzenie od przeglądu 
najważniejszych powodziowych wydarzeń. Choczenka, tworząc ze Skawą zarys sieci 
hydrogra�cznej Wadowic, wielokrotnie dała o sobie znać, ostatnio w maju 2010 r., 
kiedy prawobrzeżne obwałowania w pobliżu mostu drogowego w ciągu drogi kra-
jowej 28 zostały rozmyte, wskutek czego pod wodą znalazły się obszary w pobliżu 
stacji kolejowej w Wadowicach.

Wezbrania w latach 1845 i 1846, choć nie wyrządziły wielkich szkód w Galicji, 
to przyczyniły się do nieurodzajów. Niskie plony zbóż i podstawowego artykułu 
wiejskiej diety – ziemniaków, a także pomór bydła, wywołały głód, który doprowadził 
do przypadków kanibalizmu78.

Straty powodziowe w 1884 r. w powiecie wadowickim musiały być na tyle duże, 
że rząd wiedeński wydał decyzję o rozpoczęciu prac rekty�kacyjnych również na 
Skawie79. Założenia prac hydrotechnicznych zostały przytoczone w rozdziale: „Re-
gulacje Skawy kresem koryta wielonurtowego”.

Pięciotygodniowe opady, które wystąpiły po długotrwałej odwilży, wywołały 
powódź lipca 1903 r. Jak donosił Czas z 13 lipca 1903 r.: Wszystkie wsie nad Wisłą 
i Skawą pod wodą80. Konsekwencje wylewu były podobne jak w 1884 r. – na obszarach 
zalanych zapanował głód. 

Księgi para�alne Radoczy wspominają powódź z 1906 r., w wyniku której pro-
boszczowskie grunty uszczuplone zostały o 3,5 morgi81. W tym samym dokumencie 
odnajdziemy informacje o wyjątkowej powodzi roku 1934: 16, 17 i 18 lipca rzeka Ska-
wa zalała całą dolną Radoczę, przerywając wały i w dwóch miejscach tor kolejowy82. 

76 A. K. Bielański, J. Fiszer, Materiały do historii powodzi w dorzeczu górnej Wisły, Kraków 1997, s. 37.
77 A. Nowakowski, op. cit., s. 35.
78 K. Meus, A. Nowakowski, op. cit., s. 33.
79 Ibidem, s. 35.
80 Ibidem, s. 36.
81 J. Łasak, H. Młynarczyk, op. cit., s. 32.
82 Ibidem, s.14.
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W Jaroszowicach Wysoki poziom wody, zalewającej gospodarstwa i uprawy, utrzy-
mywał się co najmniej przez tydzień83. W czasie powodzi w 1934 r. rzeki karpackie 
osiągnęły swoje rekordowe stany. Późniejsze inwestycje hydrotechniczne sprawiły, 
że na wielu ciekach poziom wody z lipca 1934 r. utrzymuje się po dziś dzień jako 
wysoka wielka woda –  najwyższy odnotowany stan wody.

W leżących na przeciwnym brzegu Skawy Woźnikach 17 lipca 1934 r. odnotowa-
no podniesienie stanu wody o 5 m. Jak zawsze w czasie powodzi zalany został obszar 
Przedewsia i Łęgu. Konieczność odróżniania hydrologicznych wezbrań od powodzi 
potwierdza powódź, która dotknęła Woźniki w 1937 r. Mimo że stan wody podniósł 
się „tylko” o 4,5 m, to stwierdzono większe straty niż w 1934 r.84

Teo�l Bojeś wspomina o trudnościach komunikacyjnych wynikających z nad-
skawiańskiego położenia Woźnik. Na początku XX w., w okresie gdy wieś była 
niemal co roku nawiedzana przez wezbrane wody, wójt woźnicki Melchior Ściera 
doprowadził do wybudowania przez gminę mostu drewnianego na Skawie w ciągu 
drogi Radocza – Woźniki. Brak konserwacji, częste powodzie i mroźna zima 1929 r.  
(w marcu miał miejsce nagły spływ kry), doprowadziły do zniszczenia mostu po 
1930 r. Aby potwierdzić wagę woźnickiej inwestycji, warto wspomnieć, że brzegi 
Skawy na tym obszarze zaczęto ubezpieczać dopiero w latach 60-tych XX w., zatem 
most stawiano w korycie podatnym na częste zmiany85.

Wspomniane dotychczas wezbrania były konsekwencją długotrwałych opadów 
rozlewnych. Skawa potra� jednak bardzo szybko odpowiedzieć na gwałtowny opad 
nawalny. 4 sierpnia 1913 r., w wyniku wezbrania wywołanego popołudniową burzą 
w Woźnikach, wody Skawy i Zygodówki zalały pola i domy oraz przerwały tory 
kolejowe86. W lipcu 1939 r. nawałnica z gradobiciem wywołała wezbranie Skawy 
i zalanie Jaroszowic87.

Skawa graniczna

Zapewne już w pierwszych wiekach osadnictwa w dolinie Skawy rzeka ta roz-
dzielała strefy wpływów osad leżących na przeciwległych brzegach. Pierwsza pi-

83 K. Meus, A. Nowakowski, op. cit., s. 57.
84 T. Bojeś, op. cit., s. 10.
85 Ibidem, s. 9, 11, 19.
 W świetle problemów z budową mostu w XX w. warto zaznaczyć, że pierwszy most na Skawie wybudowano 

w Zatorze w 1524 r. (!), w: J. Zinkow, Wadowice i okolice, Wadowice 2001, s. 105.
86 Ibidem, s. 10.
87 K. Meus, A. Nowakowski, op. cit., s. 57.
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semna wzmianka o granicznej roli Skawy pochodzi z 1177 lub 1179 i jest związana 
z darowizną Kazimierza II Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Plątonogiego. Dar ten 
spowodował przesunięcie granicy księstwa raciborskiego i krakowskiego na linię 
Skawy88. Bardzo ważną granicę stanowiła Skawa osiem wieków później, od 8 paź-
dziernika 1939 r. rozdzielała tereny III Rzeszy od Generalnego Gubernatorstwa89.

Oprócz rozgraniczania jednostek administracyjnych na przestrzeni wieków 
Skawa oddzielała przede wszystkim własności gruntów. Współcześnie właścicie-
le nadrzecznych gruntów liczyć się muszą ze stratami powodziowymi związanymi 
z przesuwaniem koryta, a w czasach Skawy wielonurtowej straty te były dużo większe, 
co stanowiło zarzewie kon�iktów sąsiedzkich.

Słynny w literaturze wadowickiej spór o Bykowiec został szczegółowo omówiony 
przez Józefa Putka w Miłościwych panach i krnąbrnych poddanych, gdzie poświęca 
tym wydarzeniom cały rozdział zatytułowany: „Szlacheckie «lewem» i «prawem»”90.

Jaroszowickie grunty sięgały w XVI w. aż pod stoki Goryczkowca, gdzie na Mły-
nówce przebiegała granica z posiadłością gorzeńską potwierdzona kopcami gra-
nicznymi. Straty związane z nadskawiańskim położeniem gruntów jaroszowickich 
potwierdza lustracja królewszczyzny barwałdzkiej z 1666 r., wspominająca, iż Skawa 
zebrała, zasypała i kamieńmi zasuła91 pola. Do zatraty łanów oprócz powodzi przy-
czynili się sąsiedzi z Świnnej Poręby, Gorzenia i Wadowic. Sprawa włączania cudzych 
gruntów po przerzuceniu koryta, towarzyszące jej pozwy sądowe, a nawet fałszowa-
nie dokumentów pozwalających na piętrzenie wody na młyny została szeroko opi-
sana przez dr Putka. Kwestię granicy dóbr i przynależności Bykowca zamknął osta-
tecznie w drugiej połowie XVIII w. Jan Biberstein-Starowieyski, skupiając w swym 
ręku Gorzeń, Jaroszowice i wadowicki Mikołaj. Administracyjne uporządkowanie 
własności nie zmieniło jednak charakteru rzeki, która nie mając stałego koryta, wła-
śnie w tym miejscu, gdzie rozpościerała się szeroka dolina między „jaroszowską górą” 
a gorzeńskim Goryczkowcem, zmieniała łożysko po każdej powodzi92.

Drugim przypadkiem sporu granicznego trwającego od 1615 r., związanego 
z kapryśnością cieków i chciwością właścicieli gruntów, opisanym przez Józefa Putka, 
jest sprawa granicy Mucharza, Jaszczurowej i Jaroszowic93. Usankcjonowana przez 

88 J. Zinkow, op. cit., s. 22.
89 Ibidem, s. 30.
90 J. Putek, op. cit., s. 100-121.
91 Ibidem, s. 102.
92 Ibidem, s. 108.
93 Ibidem, s. 125-130.
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kopce graniczne, lecz podważana delimitacja, została zniesiona przez powódź w 1744 
r., kiedy Skawa zniszczyła kopce graniczne i przesunęła ujście Jaszczurówki na za-
chód, niemal o kilometr, tak, że przyjmuje ona od tej pory wody Bystrza. Z wylewu 
Skawy skorzystały mucharskie norbertanki i tłumacząc sobie zapewne, że Opatrzność 
Boża „przymuliła im” kawał Jaroszowic, zagarnęły teren między „Czartakiem” a Świn-
ną Porębą94. Posiadacze trzech wsi doszli do ugody dopiero w 1755 r.95

Trudność w prowadzeniu granic wzdłuż koryta wielonurtowego potwierdza 
zapisane w oświęcimskich księgach grodzkich rozgraniczenie z 1633 r. Komisja wy-
raziła wówczas obawę, że niektóre kopce graniczne mogą być zniesione przez wodę, 
co też potwierdziło się w czasie powodzi w 1667 r., omówionej w rozdziale: „Wybrane 
powodzie i ich skutki”. W rozgraniczeniu tym wykorzystano okresowo płynące stare 
skawiska, prowadząc wzdłuż nich wadowicką granicę od Bieruska do Dąbia96.  

Regulacje Skawy kresem koryta wielonurtowego

Roman Ingarden słusznie wskazał jako powód zdziczenia Skawy ogromne ilo-
ści niesionych żwirów. Pierwsze prace zabezpieczające koryto przeprowadzono po 
wspomnianym już wezbraniu w 1884 r. Miały one na celu ograniczenie szkód powo-
dziowych i ułatwienie spławu97. Rekty�kacją objęto odcinek między Jaroszowicami 
a Graboszycami, a w ujściu skrócono zakole Wisły, przez co ograniczono co¬owe 
wezbrania na Skawie. Jednak już na początku XX w. zauważono, że zabezpieczenia 
niosą za sobą negatywny skutek w postaci przegłębiania koryta i zwiększenia ruchów 
niesionych żwirów98. Wprawione w ruch helikoidalny żwiry w zakolu potra�ą w cza-
sie jednego wezbrania skonsumować kilkadziesiąt metrów sześciennych brzegu wklę-
słego. Rekty�kacja przyniosła również korzyści. Zwiększenie spadku koryta będące 
konsekwencją erozji dennej przyspieszyło odpływ ze Skawy tak, że jej wezbrane wody 
wyprzedzają falę kulminacyjną Wisły w Smolicach o około 9 godzin99. Efekt ten był 
pożądany w nadwiślańskich miejscowościach, również w Krakowie. Nieobliczalność 
zjawisk przyrodniczych i szybko postępujące niszczenie urządzeń hydrotechnicznych 

94 Ibidem, s. 126.
95 Ibidem, s. 130.
96 Z. Noga, op. cit., s. 63.
97 B. Chlebowski, Słownik geogra�czny, op. cit., tom XII, s. 885.
98 R. Ingarden, Rzeki i kanały żeglowne w b. trzech zaborach i znaczenie ich gospodarcze dla Polski, Kraków 1922, 

s. 203.
99 J. Punzet, 3.2. Przepływy charakterystyczne, w: Dorzecze górnej Wisły, red. I. Dynowska, M. Maciejewski,  t. 1, 

Warszawa-Kraków 1991, s. 201.
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na Skawie spowodowało, że do „spotkania” fal doszło już w 1903 r. Katastrofalna 
powódź między Oświęcimiem a Krakowem przyspieszyła realizację ustawy z 1901 r.

Ustawa kanałowa z 18 września 1901 r. i dodatkowa z 9 maja 1907 r. zakładała 
regulację Skawy od Suchej do ujścia, począwszy od roku 1904, a od 1907 od Jorda-
nowa do Suchej. Do 1914 r. niższy odcinek zrealizowano w 40%100.

Wykonane na początku XX w. prace rekty�kacyjne, mimo że nie okiełznały 
całkowicie Skawy, to przyczyniły się znacznie do ograniczenia jej wielonurtowego 
charakteru (Rysunek 1.), dając początek zagładzie koryta naturalnego.

Dalsze regulacje prowadzono interwencyjnie jako zabezpieczanie brzegów 
w miejscach zagrożonych nadmierną erozją. Systematyczne prostowanie Skawy do-
prowadziło w okresie okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach powojennych do 
stworzenia głównego koryta toczącego wody średnie. Skawiska funkcjonowały już 
tylko przy dużych wezbraniach, a postępujące inwestycje na nadskawiu sprzyjały ich 
zasypywaniu. Lata 40-ste XX w. można przyjąć za okres, w którym wielonurtowe, 
naturalne, odpowiadające charakterowi zlewni koryto Skawy, zostało przekształcone 
w proste, skanalizowane.

Materiał kartograficzny jako źródło informacji 
o przemianach geomorfologicznych

Źródła pisane, często cytowane w opracowaniach regionalnych traktujących 
o Wadowicach, pozwalają na pozyskanie informacji o środowisku geogra�cznym. 
Skonfrontowanie tak pozyskanych danych z materiałem kartogra�cznym umożliwia 
badanie przestrzeni sprzed lat.

Wadowice zostały utrwalone na wielu historycznych mapach. Cennym dla 
analizy rozwoju koryta Skawy i jego wpływu na działalność człowieka jest I zdjęcie 
wojskowe z lat 1779-1783, tzw. mapa Miega. Skala tego opracowania (1:28 800) oraz 
sposób ujęcia rzeźby terenu pozwalają na przeprowadzanie analiz geogra�cznych.

Rysunek koryta Skawy w rejonie Wadowic potwierdza informacje przekazy-
wane w źródłach – wyraźną wielonurtowość rzeki. Choć mapy nie można wyko-
rzystać do pomiarów kartometrycznych, to pozwala ona jednak na zobrazowanie 
stanu dna doliny. Bezpośrednią konsekwencją dzikiego stanu dna doliny jest brak 
nadrzecznej zabudowy. W opracowaniu zaznaczono zagłębienia wypełnione wodą, 
o nieregularnym obrysie, w obrębie dna doliny, które mogą być opuszczonymi za-
kolami. Utrzymywanie się takich odciętych fragmentów koryta może wskazywać na 

100 R. Ingarden, op. cit., s. 203.
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zmianę położenia cieku w niedalekiej przeszłości, co potwierdzałoby zdolność rzeki 
do migracji (Ryc. 1; patrz s. 263).

Do roku 1855 (Ryc. 2; patrz s. 264) nie było dużych zmian w użytkowaniu tere-
nów nadrzecznych. Na Administrativ-Karte101 pojawiają się zabudowania gospodar-
skie – młyny, zlokalizowane nad młynówką w pobliżu Choczenki. Kreślarze, choć 
nie zaznaczyli odnóg Skawy za wyjątkiem jednego, oznaczyli obszar łąk i mokradeł, 
który swoim zasięgiem odpowiada łożysku rzeki, co pozwala wnioskować o stałym 
rozwoju koryt błądzących. Pominięcie bocznych koryt może wynikać z wyraźnej 
dominacji głównego nurtu, który był ważny gospodarczo – umożliwiał spław i pię-
trzenie wody na młyny lub dużej zmienności w czasie bocznych koryt – być może 
nawet w czasie tworzenia zdjęcia. Zaznaczenie mokradeł w miejsce łach żwirowych 
musi być efektem terminu wykonania opracowania. Rysownicy kartowali nadskawie 
najprawdopodobniej w okresie letnim, gdy wilgociolubna roślinność porasta rzeczne 
odsypiska.

Przy analizie sieci hydrogra�cznej Wadowic przedstawionej na Administrativ-
-Karte warto zwrócić uwagę na dopływy Choczenki. Te współcześnie nieistniejące 
cieki musiały odprowadzać nadmiar wód z terenów podmokłych, co było kolejną 
składową niemożności rozwoju osadnictwa w bezpośredniej bliskości centrum, po 
jego wschodniej stronie. Obszar ten musiał być zmeliorowany dopiero w czasie bu-
dowy kolei z końcem XIX w.

Warto wspomnieć o wadowickich stawach, które nie znalazły się w opracowaniu 
z 1855 r. Wynikać to mogło z charakteru mapy, która z założenia była administra-
cyjną lub wiernego oddania przez kreślarza zastanej sytuacji np. opróżnionych do 
czyszczenia stawów. Choć nie zaznaczono zbiorników to oddano przebieg zasilają-
cej je młynówki oraz zaznaczono zabudowania grobli. W opracowaniu pominięto 
również ciek spływający z Jaroszowskiej Góry przez centrum Jaroszowic i kierujący 
swe wody na Zaskawie.

Drugą mapą, którą poddano gra�cznemu opracowaniu, jest Specialkarte102 
z 1911 r. (Ryc. 3; patrz s. 265). W okresie poprzedzającym wydanie mapy, w Wado-
wicach wykonano szereg inwestycji, przede wszystkim oddano do użytku dwie linie 
kolejowe krzyżujące się w mieście: Bielsko-Biała – Kalwaria Lanckorona i Trzebinia 
– Skawce. Budowa infrastruktury wymagała uporządkowania terenu pozwalającego 
na prowadzenie prac inżynieryjnych. Oprócz melioracji w zlewni Choczenki ko-

101 Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und 
den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina, Umgebungen von Wadowice Myslenice und Jordanow, 
1:115 000, Wien 1855.

102 Spezialkarte der Österreichisch – ungarischen Monarchie, arkusz Wadowice – 4063,  1:75000, Wien 1911.
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nieczną musiała być ingerencja w koryto wadowickiej młynówki – Faburni. Zapewne 
w ramach prac regulacyjnych, wspomnianych w rozdziale „Regulacje Skawy kresem 
koryta wielonurtowego”, została „wyprostowana” Skawa. Przesunięcie koryta Skawy 
w Gorzeniu na zachód pozwoliło na poprowadzenie wzdłuż rzeki linii kolejowej 
i przesunięcie drogi do Mucharza na prawy, orogra�cznie, brzeg młynówki. Szerszy 
zarys odsypisk wskazuje na zdziczenie rzeki w wezbraniach, łachy sięgają aż drogi 
na Zaskawiu. Na opracowaniu z 1911 r. wiernie oddano żwirowy charakter łożyska.

Wartą zauważenia zmianą, oprócz przesunięcia linii Skawy i Faburni, jest za-
stąpienie nadrzecznego lasu w Jaroszowicach i Gorzeniu mokradłami. Wykarczo-
wanie zadrzewień było konieczne dla prac budowlanych przy nasypach kolejowych 
i przesuwaniu koryta. Pokrycie prawego brzegu mokradłami świadczy o ciągłej 
ingerencji Skawy w terasę.

Ostatnim opracowaniem poddanym analizie jest mapa Wojskowego Instytu-
tu Geogra�cznego wydana w 1939 r. w dwóch arkuszach: Wadowice i Barwałd103. 
Zdjęcie wykonane dla potrzeb wojskowych przedstawia dużo mniej treści niż 
poprzednie mapy. Ograniczenie informacji zwłaszcza w zakresie sieci komunika-
cyjnej jest celowym zabiegiem kartografów wojskowych. W wyniku tych działań 
nie oznaczono linii kolejowej o przebiegu południkowym, ograniczając się tylko 
do połączenia równoleżnikowego. Pominięto również część zabudowy Wadowic, 
rysując tylko skupiska domów przy ważniejszych drogach (Ryc. 4; patrz s. 266).

Zmiana sieci hydrogra�cznej Wadowic i okolicy między rokiem 1911 a 1939 
była efektem prac zaborców nad regulacją dopływów Wisły umożliwiającą bu-
dowę kanału Wisła-Dniestr – prac sterowanych centralnie oraz prób kontynu-
acji działań galicyjskich w wolnej Polsce. O potrzebie okiełznania górskich rzek 
i potoków, jak również cieków sztucznych, świadczą prace administracji lokalnej 
– m.in. na sesji rady wadowickiej 26 maja 1914 r. poruszano kwestię regulacji 
Faburni104.

Mapa z 1939 r. przedstawia zdziczałe koryto Skawy, w którym główny nurt 
tworzy dwa głębokie zakola. Zakola te pocięte są siecią kanałów przeprowadza-
jących boczne nurty. Podobne fragmenty łożyska znajdują się w niższym biegu 
Skawy. Mapy z okresu późniejszego przedstawiają już koryto przemodelowane 
przez człowieka.

 

103 Mapa topogra�czna Wojskowego Instytutu Geogra�cznego, arkusz Wadowice, 1:25 000, Warszawa 1939. Por. 
Mapa topogra�czna Wojskowego Instytutu Geogra�cznego, arkusz Barwałd, 1:25 000, Warszawa 1939.

104 A. Nowakowski, op. cit., s. 96.
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Podsumowanie

Dolina Skawy była miejscem aktywności osadniczej już w epoce kamienia105. 
Neolityczne znaleziska w Mucharzu, ślady kultury łużyckiej czy rzymskie monety 
potwierdzają obecność człowieka nad Skawą i istnienie traktu wzdłuż niej, pozwa-
lającego dotrzeć w głąb Karpat i przedostać się na ich południową stronę. Obecność 
człowieka nad rzeką wiąże się z jego działalnością prowadzoną w oparciu o nią. 
Czerpanie wody, pożywienia, budulca, siły napędowej i możliwość przemieszcza-
nia się to korzyści płynące z nadrzecznego położenia osad. Zagrożeniem natomiast 
były i są kaprysy przyrody przejawiające się przede wszystkim w wezbraniach. Rolą 
człowieka rozsądnie korzystającego z rzeki było takie zajęcie miejsca względem niej, 
aby nie narażając się na straty zyskać jak najwięcej. Wadowiczanie jeszcze w XIX w. 
posiadali zdolność swych dalekich protoplastów do bezpiecznego korzystania z dóbr 
natury. Postęp technologiczny doprowadził do zbytniego zbliżenia się do rzeki, co 
wymusiło podjęcie prób jej okiełznania. Regulacji tej, niestety, nie ograniczono już 
tylko do punktowego zabezpieczania brzegów, lecz do podporządkowania jej prze-
pływów działalności człowieka. 

Skawa jest rzeką górską mającą źródła w Beskidzie Żywieckim, na Przełęczy 
Spytkowickiej, na wysokości 701 m n.p.m. Uchodzi do Wisły w pobliżu wsi Smolice, 
osiągając długość 96,4 km. Najwyższym punktem zlewni (o powierzchni 1160 km2) 
jest Babia Góra – 1725,2 m n.p.m., a ujście znajduje się na wysokości 217 m n.p.m.106. 
Średni spadek Skawy to 5,0%107. Obszar zlewni, tak jak cały bieg Skawy, dzieli się na 
część górską i przedgórską. Granicą tych obszarów jest pro�l hydrologiczny Wa-
dowice, w 21. kilometrze od ujścia do Wisły, zamykający zlewnię górską o obsza-
rze 835 km2 108. O potencjale powodziowym zlewni świadczą opady zamykające się 
w przedziale 700 – 1200 mm rocznie, a koncentrujące się w jej górskiej części. Taka 
kon�guracja zlewni zmusza rzekę do prowadzenia w płaskich i szerokich częściach 
doliny koryta wielonurtowego.

Przeinwestowanie dna doliny w XX w. sprzyja erozji dennej będącej jednym 
ze szczególnie dynamicznych procesów w korytach rzek karpackich. Rzeki mają 
zdolność do dostosowywania się do warunków zmienionego przepływu. Jednak na 

105 J. Zinkow, op. cit., s. 399.
106 Mapa turystyczna Małopolska, 1:200 000, wyd. Compass, Kraków 2009.
107 R. Malarz, Powodziowa transformacja, op. cit., s. 12.
108 W. Chełmicki, 1.1 Położenie, podział i cechy dorzecza, w: Dorzecze górnej Wisły, red. I. Dynowska, M. Maciejewski, 

t. 1, Warszawa-Kraków 1991, s. 21.
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przykładzie Skawy można stwierdzić, że przyspieszenie przepływu w nadmiernie 
wyprostowanym korycie wzmaga jej skłonność do przerywania umocnień i prowa-
dzenia nurtów w zbliżonej do stanu naturalnego kon�guracji.

Malownicze koryta wielonurtowe przetrwały w dolinie do lat 40-stych XX w., 
kiedy silna ingerencja człowieka doprowadziła do zamknięcia rzeki w sztucznym 
biegu, który natura mody�kuje przy sprzyjających jej okolicznościach. Literatura, 
materiał kartogra�czny i obserwacje geomorfologiczne pozwalają w duchu klasycz-
nej geogra�i odtworzyć  i zwrócić uwagę na środowisko dna doliny Skawy, w którym 
człowiek był od wieków, zachowując przy tym bezpieczną odległość.
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Summary

The influence of the Multi-current 
Skawa river on human activity 

in the bottom of the valley.

�e review of literarure, archives and the cartographic material allow us to draw 
an outline of the Skawa River valley over the centuries. �e valley �oor bottom shape 
was a signi�cant factor responsible for the origin and the development of settlements. 
�e location of Wadowice, between the Skawa and Choczenka Rivers, increased the 
defensive capabilities of the settlements and provided easy access to water.

Since the 13th century, the residents of Wadowice and the surrounding area used 
the Skawa River for economic purposes. �e municipal charter of Wadowice gave 
the inhabitants the right to use ichthyofauna. �e ox-bow lakes enabled people to 
establish breeding ponds. �e development of the milling industry, which pieaked in 
the 19th century, was due to millrace powered by the Skawa riverwater. Timber ra¡ing 
was not only one of the forms of local serfdom, but also a pro�table occupation. 
�e timber was transported to Maków Podhalański then onto the Wisła and so on. 
�ere were also �elds of wicker which residents used to make household appliances.

�e human activity by the Skawa river was dependant on its hydrological mode. 
�is location had a lot of advantages, however there was also a risk of �ooding. Since 
15th century, river �oodings have destroyed buildings and caused losses in crops re-
sulting in boundary changes. Floodings have also caused human deaths. �e �ooding 
in the valley made communication di�cult because of damaged bridges and roads.

At the end of the 19th century, the government of Vienna decided to tame the 
Carpathian Rivers. �e �rst river regulations were made in the 19th century, but they 
didn`t survive long. In order to reduce �ood losses along the banks, river edges were 
systematically strengthened. In the beginning of the 20th century, river unblocking 
began. �ese actions put the end to the life of this natural multi-current and changed 
it into a channelized watercourse.
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Marcin Witkowski

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. 1)
Edith Grünwald 
– ciekawa historia

Powroty

26 maja 1945 r. na katowickim dworcu kolejowym panował tłok. Od kilkunastu 
dni przybywali tutaj więźniowie, którzy przeżyli gehennę obozów koncentracyjnych 
w głębi Rzeszy. Do Katowic docierały też byłe więźniarki Ravensbrück i jego po-
dobozów, w tym podberlińskiego Malchow, wyzwolonego przez Armię Czerwoną  
2 maja 1945 r.1 Wśród powracających były liczne słowackie Żydówki, które zgłaszały 
się do Czeskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc w powrocie do swoich do-
mów. Do Holicza na Słowacji wracała także dwudziestosześcioletnia Żydówka Edith 
Grünwald, była więźniarka obozów Auschwitz, Ravensbrück i Malchow. Nie zdołała 
jednak tego dnia wyjechać z Polski. Została bowiem rozpoznana jako była sekretarka 
osobista SS-Oberscharführera Herberta Kirschnera, szefa registratury w Politische 
Abteilung (Wydziale Politycznym) obozu Auschwitz i aresztowana przez swoją byłą 
współwięźniarkę, Dunię Urbańską, wtedy funkcjonariuszkę Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. W swoim doniesieniu, które dołączono 
do akt sprawy przeciw Edith Grünwald, Urbańska napisała: byłam szczęśliwa, gdy 
się dowiedziałam w Czeskim Czerwonym Krzyżu, dokąd przypadkowo poszłam, że 
G.[rünwald] tam się zapisała i że [- -] ma wyjechać mając papiery i pieniądze od 
Czerwonego Krzyża do domu do Czech, poszłam na dworzec i aresztowałam ją, gdyż 
uważam, że zajmując takie stanowisko ona może dużo ciekawego opowiedzieć o Oświę-
cimiu i że będąc tak szkodliwa, jaka była ona nie ma prawa powołać się na cierpienia 
w obozie, gdyż w domu jej się tak dobrze nie powodziło jak tam. Za to nadrywa [oryg.] 

1 O wyzwoleniu obozu Ravensbrück i  sytuacji więźniarek na przełomie kwietnia i  maja 1945  r. m.in.: U. 
Wińska, Więzi. Losy więźniarek w Ravensbrück, Gdańsk 1992, s. 43-54. Por. K. Lanckorońska, Wspomnienia 
wojenne, Kraków 2001; Serca niezagasłe. Wspomnienia więźniarek z Ravensbrück, wybór M. Kogut-Piotrowska,  
A. Gierczak, oprac. A. Gierczak, Warszawa 1979; U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, 
Gdańsk 1985.
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zaufania w stosunku do innych więźniów z obozu, którzy oczywiście cierpieli zimno 
i głód i poniżenie moralne2.

„Lubiłam tę pracę”

Jeszcze tego samego dnia Urbańska, po dokonaniu rewizji osobistej, przesłuchała 
Grünwald w związku z jej pracą w Politische Abteilung. Zarzuty były poważne, mię-
dzy innymi znęcanie się nad współwięźniarkami, współpraca z władzami obozowymi 
i wykorzystywanie pełnionej funkcji sekretarki dla własnych korzyści, a na szkodę 
innych więzionych kobiet3. Edith zeznała w trakcie przesłuchania, że po osadzeniu 
w KL Auschwitz została skierowana do pracy jako siła biurowa w biurze Wydział 
Polityczny, który miał za zadanie prowadzić cały obóz. Pracowałam jako sekretar-
ka osobista u Oberscharführera Kirschnera, który, aczkolwiek nie był komendantem 
Obozu, ale prowadził cały obóz. Ja miałam klucze do szafy, w której były tajne, nawet 
ściśle tajne teczki, do których nie wszyscy SS-manowie [oryg.] mieli dostęp. W sza�e tej 
były sprawy uciekinierów więźniów, którzy przez mego szefa zostali skazani na śmierć 
przez powieszenie, [- -] inne rozkazy, przesyłane z Berlina, w których były wskazów-
ki dotyczące zachowywania się SS-manów do więźniów [- -] i jeszcze inne rozkazy 
z Gestapo Katowice, gdyż nasz Wydział Polityczny był pod nadzorem Gestapo. Ja się 
cieszyłam wielkim zaufaniem u SS-manów, gdyż opowiadałam memu szefowi wszystko, 
co w biurze i w obozie się działo. [- -] pracowałam dużo, lubiłam tę pracę, i zmuszałam 
moje koleżanki do pracy4. Podejrzana w swoim zeznaniu przedstawiła szczegółowo 
zadania, jakie należały do Wydziału Politycznego, w którym jako więźniarka była 
zatrudniona.

Dopiero 28 maja zatrzymana została przesłuchana przez o�cera śledczego ka-
towickiego WUBP Władysława Krokosza. W protokole odnotował, że Grünwald 
do zarzucanych jej win się nie przyznaje, jakoby to miała być nieprawda. Przyznaje 
się, że pracowała w „Kapo” politycznego wydziału [- -]. Nie przyznaje się, że żyła 
w zgodzie z SS-manami i za jej namową masę dziewcząt doprowadzono do kalectwa 
i zagazowano, bądź też zabito5.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu (dalej: APO), Zespół Sąd Okręgowy w Wadowicach 
(dalej: SOW) 16/375, 1/1969 (Akta w sprawie karnej Editt Grünwald), k. 9. Doniesienie funkcjonariuszki PUBP 
w Katowicach Duni (Danuty) Urbańskiej.

3 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 11-12. Protokoły z przesłuchania i rewizji osobistej Edith Grünwald z dnia 
26.05.1945 r.

4 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 10. Protokół z przesłuchania Edith Grünwald.
5 Ibidem, k. 16; por. APO, SOW16/375, 1/1969, k. 4. Relacja o�cera śledczego WUBP w Katowicach, Władysława 

Krokosza, dołączona do doniesień przeciwko E. Grünwald.
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Rozpoczęta z końcem maja sprawa, prowadzona przez sekcję dochodzenio-
wą katowickiej WUBP, opierała się przede wszystkim na doniesieniach złożonych 
przez byłe więźniarki Auschwitz-Birkenau oraz na zeznaniach samej podejrzanej. 
30 maja doniesienie przeciwko słowackiej Żydówce złożyła funkcjonariuszka PUBP 
w Katowicach, Barbara Winecka, która zeznała, że Grünwald pracowała jako Capo 
Wydziału Politycznego i na stanowisku tym była postrachem nie tylko podwładnych 
jej dziewczynek, ale i całego Obozu. Stale donosiła szefowi o wszystkim co się działo 
w komandzie i [- -] za jej sprawą wiele dziewcząt siedziało w bunkrze, kilka zostało 
przeniesionych do Birkenau, co równało się wyrokowi śmierci na nie. Dziewczęta bały 
się jej więcej niż SS-manów, gdyż każde najlżejsze nawet wykroczenie zauważone przez 
nią było z całą surowością karane. [- -] Ze wszystkimi niemcami [oryg.], szefami jej 
komanda żyła w zupełnej zgodzie i posiadała w pełni ich zaufanie, co zdobyła dzięki 
donosicielstwu i oddanej im pracy6. Podobne świadectwo dała inna była więźniarka, 
Katarzyna Leszczyszyn, która zanim znalazła się w Auschwitz, przez siedem tygodni 
więziona była w Birkenau: Będąc jeszcze w obozie koncentracyjnym Birkenau, słysza-
łam, że w Oświęcimiu jest oddział polityczny, w którym pracują więźniowie, a Capo 
w tym oddziale – Grünwald Edith jest osobą bardzo niebezpieczną i bezwzględną. 
[- -] Koleżanki, które ze mną jechały [z Birkenau] przez całą drogę błagały, aby ich 
nie przydzielono do biura politycznego. Dziwiłam się, że nie chcą pracować w biurze, 
bo to przecież była praca lżejsza od innych, ale potem zrozumiałam, o co chodzi. Capo 
Edith Grünwald była postrachem całego obozu. Jej bano się więcej aniżeli SS-manów. 
Ja nie pracowałam z nią, ale mieszkałam w tym samym bloku co i ona, toteż nie mogę 
podać podobnych faktów o jej szkodliwej działalności. Wiem, że niejedna z więźniarek 
cierpiała przez nią w bunkrze, niejednej zostały zupełnie zgolone włosy z głowy, nie 
jedna dostała „25” pałek gumowych i niejedna zginęła po tem. [- -] Jest mi wiadomem, 
że Edith Grünwald była bardzo zaprzyjaźniona ze swoim szefem Kirschnerem [- -], 
wiem, że donosiła mu o wszystkim, co się w obozie dzieje wśród więźniów. Była ona 
znienawidzona przez wszystkich i każdy marzył o zemście, będąc jeszcze w obozie7.

Pisemne zeznania Wineckiej i Leszczyszyn, choć rzucały światło na postępowa-
nie podejrzanej, nie dawały pełnego obrazu jej przestępczej działalności w Politische 
Abteilung, ponieważ ani jedna, ani druga nie pracowała z Grünwald osobiście. Naj-
ważniejszym więc świadkiem była Dunia Urbańska. W złożonym przez siebie do-
niesieniu oświadczyła: znam Grünwald Edith od 1942 r. [- -] była „Capo” Politycznego 
Wydziału w Oświęcimiu do 1945 r. Spełniała ona te funkcje bardzo gorliwie i odnosiła 

6 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 5. Doniesienie Barbary Wineckiej z dnia 30.05.1945 r.
7 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 7. Doniesienie Katarzyny Leszczyszyn, b.d.
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się do koleżanek gorzej od SS-manów. Ona pracowała jako sekretarka osobista u Obe-
rscharführera Kirschnera, który prowadził cały obóz. G.[rünwald] miała wielki wpływ 
na niego, ale niestety ona to wykorzystywała tylko w ujemnym znaczeniu, to znaczy, 
aby szkodzić swoim koleżankom. Ona była kon�dentką swego szefa8. Powszechny 
wśród współwięźniarek strach przed Grünwald i jej metody działania Urbańska 
zrelacjonowała na własnym przykładzie: pewnego dnia ja odmówiłam czyszczenia 
dywanu w pokoju Unterscharführera Drasera9[- -]. Gdy G.[rünwald] się przekonała, 
że odmawiam jej posłuszeństwa, poskarżyła się jej szefowi [Kirschnerowi], który mnie 
ukarał w ten sposób, że musiałam co tydzień czyścić ten duży dywan i oprócz tego 
czyścić w ciągu 3-tygodni ubikacje SS-manów. [- -] Koleżanki kiedy były bez nadzoru 
SS-mana w biurze, sabotowały pracę, udawały że pracują, ale kiedy G.[rünwald] zja-
wiała się w biurze, wszystkie zaczynały gorliwie pracować, gdyż ona skarżyła swojemu 
szefowi10. Była więźniarka Auschwitz nie kryła pewnej satysfakcji z faktu aresztowania 
Edith Grünwald, pisząc: O zemście ja marzyłam w obozie, ja dużo łez przelałam przez 
nią, bo to bolało, że koleżanka tak dręczy [- -] jako „Capo”, mając takie stanowisko, 
mogła nam wszystkim ułatwić życie, mając taki wpływ na swojego szefa11.

Obozowe Gestapo – Politische Abteilung

Instytucja, w której zatrudniona była Edith Grünwald, zajmowała wyjątkowe 
miejsce w strukturze obozu Auschwitz i posiadała bardzo szeroki zakres kompeten-
cji. Wydziałowi II, tzw. Politycznemu (Abteilung II, Politische Abteilung), w systemie 
administracyjnym obozu drugiemu po komendanturze, podlegał całokształt nadzo-
ru policyjnego nad więźniami, prowadzenie akt personalnych i kartotek więźniów, 
przyjmowanie transportów więźniarskich, prowadzenie akt stanu cywilnego. SS-mani 
z Politische Abteilung prowadzili przesłuchania więźniów dostarczanych przez Ge-

8 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 8. Doniesienie Duni (Danuty) Urbańskiej, b.d.
9 SS-Unterscharführer Hans Draser był szefem biura zaopatrzenia w Politische Abteilung. Rumuński volksdeutsch, 

adwokat z wykształcenia i poliglota (znał biegle francuski i angielski, uczył się rosyjskiego) interesował się 
mało swoją pracą w biurze, co dawało więźniarkom u niego zatrudnionym możność sabotowania [pracy] i w ten 
sposób przyjść z pomocą swoim współtowarzyszkom (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
(dalej: APMA-B), Zespół Wspomnienia, t. 1, k. 156, Wspomnienie Douni Ourisson). Brak zainteresowania 
działalnością biura nie oznaczał braku zaangażowania Drasera w sprawną działalność Politische Abteilung. 
Między innymi jesienią 1944 r. brał udział w brutalnym śledztwie przeciwko członkom Sonderkommando, którzy 
7 października zniszczyli krematorium IV i podjęli nieudaną próbę ucieczki (Por. D. Czech, Kalendarz wydarzeń 
w KL Auschwitz, Oświęcim-Brzezinka 1992, s. 777-782; K. Dunin-Wąsowicz, Ruch oporu w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych, Warszawa 1983, s. 239; F. Piper, Eksterminacja, w: Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady, 
Warszawa 1984, s. 105).

10 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 8.
11 Ibidem.
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stapo i Kripo oraz przeprowadzali egzekucje wyroków policyjnych sądów doraźnych 
(Polizeistandgericht) na bloku 11. Wydział II brał także bezpośredni udział w masowej 
zagładzie Żydów, m.in. poprzez nadzór nad krematoriami. W jego gestii pozostawała 
wreszcie kontrola policyjna nad załogą SS – zwalczanie korupcji i kradzieży oraz dozór 
nad nielegalnymi kontaktami z więźniami. Politische Abteilung, będący agendą policji 
Gestapo i Kripo, był w zasadzie niezależną od komendanta obozu ekspozyturą SS-
-RSHA12, choć w swoich decyzjach co do losu więźniów zobowiązany był informować 
komendanturę. W związku ze swoją rozległą działalnością Politische Abteilung dzielił 
się na kilka referatów: registraturę (Registratur), oddział przyjęć (Aufname Abteilung), 
Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt), oddział przesłuchań (Vernehmungsabteilung), 
oddział prawny (Rechtsabteilung) oraz oddział służby rozpoznawczej (Erkennungsdien-
st)13. Obok SS-manów w Wydziale pracowały także więźniarki, głównie wykształcone 
urzędniczki i kancelistki zatrudnione jako pomoc biurowa do prowadzenia kartotek 
i rejestrów. Wraz z szybkim wzrostem liczby więźniów wzrastały również zadania Wy-
działu Politycznego na terenie obozu. [- -] Do realizacji stale rosnących zadań przydzie-
lano [- -] SS-manów z załogi, tych, których chciano się tam pozbyć. Większość z nich nie 
nadawała się do tych prac. Pozostawiali oni nazbyt chętnie pracę do wykonania więźniom, 
którzy w coraz większej liczbie byli zatrudnieni przy mniej ważnych pracach14. Do pra-
cy angażowano wyłącznie więźniarki-Żydówki – powierzenie dokumentacji masowej 
zagłady przyszłym jej o�arom służyć miało zachowaniu tajemnicy.

Pierwszym szefem Wydziału II był SS-Untersturmführer Maksymilian Grabner, 
austriacki żandarm, który po anszlusie, w marcu 1938 r. rozpoczął pracę sekreta-
rza w niemieckiej policji w placówkach Gestapo w Katowicach, Królewskiej Hucie 
i Rybniku. W 1940 r. decyzją katowickiego Gestapo został mianowany na stanowisko 
kierownika Politische Abteilung w powstającym obozie Auschwitz. Skomplikowana 
struktura zależności wobec przełożonych – z jednej strony szefa katowickiego Gestapo, 
SS-Standartenführera dr. Rudolfa Mildnera, z drugiej komendanta obozu, SS-Obe-
rsturmbannführera Rudolfa Hössa, sprawiała, że trudno było jednoznacznie określić 

12 SS-RSHA (SS-Reichssicherheitshauptamt, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy) utworzony decyzją 
Reichsführera SS Heinricha Himmlera 27.09.1939 r. jako jeden z dwunastu urzędów s. W skład RSHA, złożonego 
z siedmiu departamentów, wchodziły m.in. Sicherheitsdienst, SD (policja bezpieczeństwa; Departament III), 
Geheime Staatspolizei, Gestapo (tajna policja państwowa; Departament IV) i Kriminalpolizei, Kripo (policja 
kryminalna; Departament V). Poprzez poszczególne departamenty Urząd prowadził akcje represyjne wobec 
ludności krajów okupowanych, eksterminację ludności żydowskiej, a poprzez swoje agendy (wydziały polityczne) 
nadzorował obozy koncentracyjne. SS-RSHA podlegały także oddziały specjalne – Einsatzgruppen, które 
dokonały masowych mordów na ludności żydowskiej na polskich Kresach i na terenach ZSRS.

13 A. Lasik, Struktura organizacyjna KL Auschwitz, w: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu,  
t. I, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 129; por.  APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 10. 
Protokół z przesłuchania Edith Grünwald.

14 Autobiogra�a Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa 1989, s. 248.
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zakres obowiązków szefa Politische Abteilung. 
Stwarzało to liczne możliwości do nadużyć, da-
jąc jednocześnie Grabnerowi ogromną władzę, 
z której chętnie korzystał. Osobiście uczestni-
czył w brutalnych przesłuchaniach oraz egzeku-
cjach na więźniach skazanych przez policyjny 
sąd doraźny, co odnotował we Wspomnieniach 
jego współpracownik SS-Unterscharführer Pery 
Broad15. Z kolei były komendant Auschwitz, Ru-
dolf Höss w swej Autobiogra�i pisał, że Grabner 
był [- -] odpowiedzialny za krematoria i dokład-
ne wykonywanie rozkazów dla nich wydanych. 
[- -] był również odpowiedzialny za wykonywanie 
egzekucji nakazanych przez RSHA albo dowódcę 
Policji Bezpieczeństwa, jak i za egzekucję skaza-
nych na śmierć przez sądy doraźne16.

Zwłaszcza nadzór nad „blokiem śmierci” 
i wykonywanych tam egzekucjach sprawiał, że SS-Untersturmführer Grabner cieszył 
się wśród więźniów wyjątkowo złą sławą. W wyniku brutalności, pozbawionej skru-
pułów, chorobliwej ambicji i żądzy władzy, a także wręcz przysłowiowej dwulicowości, 
Grabner został pierwszym człowiekiem w Oświęcimiu. Nawet komendant [- -] Höss, 
który nie ustępuje Grabnerowi ani w sadystycznym okrucieństwie, ani w braku skru-
pułów, stara się – o ile [to] możliwe – nie być na stopie wojennej z tym zarozumiałym 
gestapowcem17. Szef Politische Abteilung uczestniczył w pierwszym mordowaniu 
więźniów przy pomocy gazu, a później niejednokrotnie w odbiorze żydowskich 
transportów na rampie kolejowej, czuwając nad sprawną akcją eksterminacyjną, 

15 Wspomnienia Pery Broada, w: Oświęcim w oczach s. Höss, Broad, Kremer, oprac. J. Bezwińska, D. Czech, Katowice 
1985, s. 134.

 Gestapo systematycznie kierowało do Auschwitz „swoich” aresztantów, w związku z czym w obozie odbywały 
się cyklicznie posiedzenia policyjnego sądu doraźnego (Polizeistandgericht) rejencji katowickiej. Sąd obradował 
na parterze „bloku śmierci” (blok 11), a wyroki, w zdecydowanej większości skazujące więźniów na śmierć, 
wykonywano w podwórzu pod ścianą straceń. Ostatnie posiedzenie policyjnego sądu doraźnego katowickiego 
Gestapo odbyło się 5 stycznia 1945 r. (Por. D. Czech, Kalendarz, s. 453, 610, 623-624, 672, 768, 831; A. Konieczny, 
Uwagi o  sądzie doraźnym katowickiego Gestapo pod kierownictwem SS-obersturmbannführera Johannesa 
ümmlera, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, Warszawa 1972, t. 24, s. 131-
132, 136, 153-163; J. Musioł, Sędzia i kat, czyli jeden dzień doktora ümmlera, Warszawa 1986 (tam szczegółowe 
relacje o posiedzeniach policyjnego sądu doraźnego); F. Piper, Eksterminacja, s. 94.

16 Autobiogra�a Rudolfa Hössa, s. 248-249; por. Wspomnienia Pery Broada, s. 150-154.
17 Wspomnienia Pery Broada, s. 125.

SS Untersturmführer Maximilian Grabner 
(Archiwum Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau).
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z której zdawał następnie relację dla RSHA18.
Następcą Grabnera, od grudnia 1943 r., został jego dotychczasowy adiutant, 

SS-Untersturmführer Hans Schurz19.

SS-Oberscharführer Herbert Kirschner
– „Główny wykonawca najbardziej wyrafinowanych 
metod tortur”

Najbliższym współpracownikiem Grabnera był młody Saksończyk Herbert Kir-
schner.

Urodził się 5 listopada 1912 r. w Dreźnie. W 1940 r. rozpoczął służbę w KL 
Auschwitz jako pisarz w Politische Abteilung, a następnie kierownik referatu re-
gistratury (Registratur)20. Według relacji więźnia Feliksa Myłyka (nr obozowy 92), 
pisarza w Wydziale II, Kirschner na polecenie Grabnera rozstrzeliwał więźniów na 
„bloku śmierci” z broni małokalibrowej, a następnie wystawiał fałszywe powody 
śmierci w aktach rozstrzelanych. Do jego obowiązków należało sporządzanie listy 
więźniów przeznaczonych do zamordowania w komorach gazowych bezpośrednio 
po przybyciu do obozu (tzw. Sonderbehandlung, „SB”), uczestniczył też osobiście 
w zagładzie transportów żydowskich21. Kirschner wraz z grupą SS-manów z załogi 
KL Auschwitz uczestniczył w sierpniu 1943 r. w akcji likwidacji getta w Będzinie (ak-
tion Bendsburg)22. W pierwszych dniach stycznia 1945 r. szef registratury Politische 
Abteilung został przeniesiony do KL Buchenwald23.

18 J. Gumkowski, T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 
1967, s. 152.

19 W lipcu 1943  r. w  KL Auschwitz rozpoczęła pracę specjalna komisja kierowana przez dr. praw SS-
Sturmbannführera Konrada Morgena, która wyjaśnić miała, czy w KL Auschwitz miała miejsce korupcja, 
defraudacja i nielegalne przywłaszczenie mienia więźniów przez SS-manów. Śledztwo potwierdziło podejrzenia, 
znaleziono także dowody rzeczowe obciążające SS-manów, m.in. szefa Politische Abteilung Grabnera, któremu 
udowodniono ponadto nielegalne egzekucje na bloku 11. Grabner został aresztowany, a w październiku 1944 r. 
stanął przed sądem SS w Weimarze. Uniknął ostatecznie grożącej mu kary śmierci i został skazany na karę 12 lat 
więzienia. Po wojnie był sądzony przez polski Najwyższy Trybunał Narodowy w Krakowie, który skazał go na 
karę śmierci (22.12.1947), wykonaną przez powieszenie w krakowskim więzieniu na Montelupich (24.01.1948) 
(por. D. Czech, Kalendarz, s. 571-578, 775; Wspomnienia Pery Broada, s. 171-173;  J. Gumkowski, T. Kułakowski, 
op. cit., s. 97-98, 172).

 Hans Schurz, po ewakuacji Auschwitz kierownik Wydziału Politycznego w Mittelbau-Dora, nigdy nie został ujęty 
i osądzony. W 1950 r. uznano go za zmarłego (por. A. Lasik, Ściganie i karanie członków załogi KL Auschwitz,  
s. 71).

20 APMA-B, Kommandanturbefehl, t. I – IV, k. 3, 179 (wykaz awansów Herberta Kirschnera); APMA-B, 
Bekleidungsnachweis, t. 4 (H-K), k. 1308-1310 (wykaz odzieży osobistej).

21 APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 162, k. 35, Wspomnienie Feliksa Myłyka.
22 Ibidem; por. APMA-B, Proces Hössa, t. 5, k. 145; D. Czech, Kalendarz, s. 480-481.
23 APMA-B, Allgemaine Erlasse des RSHA, t. 3, k. 124, poz. 3.
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Przedstawienie sylwetki bezpo-
średniego zwierzchnika Edith Grün-
wald nastręcza wiele trudności. Poza 
nielicznymi wzmiankami w zachowa-
nej dokumentacji oświęcimskiej załogi 
SS, najwięcej wiadomości o przełożo-
nym aresztowanej słowackiej Żydówki 
dostarczają raporty polskiego ruchu 
oporu, wysyłane z Oświęcimia do Kra-
kowa i Londynu. Oberscharführer Kir-

schner �guruje m.in. w Wykazie katów pracujących w Politische Abteilung KL Auschwitz24. 
Więcej szczegółów zawiera informacja przekazana przez ruch oporu 16 września 1944 r., 
w której na liście katów oświęcimskich ponownie znalazł się Kirschner. Według tego 
meldunku szef registratury w Politische Abteilung to główny wykonawca najbardziej 
wyra�nowanych metod tortur. Zdecydowany wróg Polaków. Najbliższy współpracownik 
Grabnera. [- -] Zamordował wielu więźniów przy przesłuchaniach – sadysta – masowy 
morderca25. Raport konspiracji opatrzono adnotacją, iż wszystkie dane są ponad wszelką 
wątpliwość autentyczne26.

Podejrzana Edith Grünwald

Podczas dochodzenia w sprawie przestępstw, których Słowaczka miała dopu-
ścić się w KL Auschwitz, podejrzana pozostawała w areszcie śledczym UB na ul. 
Mikołowskiej w Katowicach. 28 czerwca 1945 r. kierownik sekcji dochodzeniowej 
katowickiego WUBP przekazał akta sprawy prokuraturze Specjalnego Sądu Karne-
go, która wydała nakaz aresztowania Edith Grünwald, podejrzanej o przestępstwo 
z artykułu 1 Dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-
-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami, oraz zdrajców Narodu Polskiego27. W związku z tym, że zarzucane czyny 
zostały popełnione w Oświęcimiu, 4 lipca 1945 r. sprawę przejął prokurator Spe-
cjalnego Sądu Karnego w Krakowie, a 16 lipca, zgodnie z właściwością miejscową, 

 Nie ustalono powojennych losów H. Kirschnera. 30.08.1955  r. został uznany za zmarłego (Księgi zgonów 
z Auschwitz (Fragmenty), t. 1 (Relacje), Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, s. 272).

24 APMA-B,  Ruch Oporu, t. III, k. 181.
25 APMA-B, Ruch Oporu, t. VII, k. 464.
26 Ibidem.
27 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 18. Zarządzenie o aresztowaniu Edith Grünwald z dnia 30.06.1945 r.

Feliks Myłyk (nr ob. 92) (Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau).
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Ekspozytura krakowskiej Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Wadowicach, 
kierowana przez podprokuratora Władysława Wyrobka28.

Kluczowymi świadkami w sprawie Grünwald były dwie funkcjonariuszki ka-
towickiego PUBP – Dunia Urbańska i Barbara Winecka. Wadowicka prokuratura 
przystąpiła więc do ustalenia adresu obu byłych więźniarek KL Auschwitz, najpierw 
poprzez Urząd Pocztowy, a następnie przez Milicję Obywatelską w Katowicach. We 
wrześniu 1945 r., szef Sekcji Kryminalnej Służby Śledczej katowickiej MO, Jan Ko-
nieczny przekazał prokuraturze adresy obu kobiet, zaznaczając jednocześnie, że ani 
Urbańska, ani Winecka w Urzędzie Bezpieczeństwa już nie pracują29.

Dunia (Danuta) Urbańska, z domu Feldblum, żydowska urzędniczka i więźniarka 
Auschwitz w latach 1942-1945, o numerze obozowym 10308, została przesłuchana  
11 października przez sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Katowicach. W swoim 
zeznaniu powtórzyła wszystkie zarzuty wobec Edith Grünwald, które wcześniej przed-
stawiła w doniesieniu. Ponieważ więźniowie – mężczyźni nam pomagali, wysyłając nam 
jedzenie i odzież, Grünwald specjalnie uważała, aby nie dopuścić do żadnego kontaktu, 
a gdy pewnego razu zauważyła, że dwie koleżanki często rozmawiały, będąc zaprzyjaź-
nione z jednym więźniem, wysłała je do Brzezinek [Brzezinki – przyp. autora] – to był 
obóz śmierci. Cudem one się uratowały30. Świadek zeznała przed sędzią, że osobiście 
sporo wycierpiała od podejrzanej, która m.in. ukarała ją raportem u SS-mana za nie-
stawienie się do pracy, za co została przez niego pobita i zamknięta w karcerze, gdzie 
znów zbiła ją więźniarka funkcyjna o nazwisku Zimerman. Innym razem Urbańska, 
pracująca w Wydziale Politycznym w dziale odpowiedzialnym za korespondencję więź-
niów, dostarczyła nielegalnie więźniom dodatkowe formularze listowe. Poinformowany 

28 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 19-20. Korespondencja między prokuratorami SSK w Katowicach i Krakowie 
oraz Ekspozyturą krakowskiego SSK w Wadowicach.

 Ściganie i karanie osób podejrzanych o zbrodnie popełnione w Polsce w czasie hitlerowskiej okupacji polski 
wymiar sprawiedliwości rozpoczął już w 1944 r. na mocy dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary 
dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami, oraz 
zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. RP, nr 4, poz. 16). Narzędziem prawa w tym zakresie stały się Specjalne Sądy 
Karne, powołane dekretem PKWN z 12 września (Dz. U. RP, nr 4, poz. 21) i przepisy wykonawcze określone 
przez MBP i Ministerstwo Sprawiedliwości 3 października 1944 r. Specjalne Sądy Karne funkcjonujące w okręgu 
każdego sądu apelacyjnego składały się z przewodniczącego i dwóch sędziów powoływanych przez Prezydium 
KRN. Zniesiono je w październiku 1946 r. (Por. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia adwokatury, Warszawa 2012, 
s. 297).

 Podkreślić w  tym miejscu należy, że o  ile wymiar sprawiedliwości w  okresie stalinowskim służył przede 
wszystkim budowie i  utrwalaniu komunistycznej dyktatury, a  dekret sierpniowy najczęściej stosowano 
w procesach politycznych przeciwko żołnierzom zbrojnego podziemia niepodległościowego, to prawodawstwo 
dotyczące ścigania i karania zbrodniarzy hitlerowskich pozostawało w zgodzie z prawem międzynarodowym 
w tym zakresie (tzw. „prawo norymberskie”).

29 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 25-26. Relacja referenta służby śledczej Jana Koniecznego do Prokuratury 
Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie Ekspozytura w Wadowicach z dnia 25.09.1945 r.

30 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 32. Protokół z przesłuchania Duni Urbańskiej w SO w Katowicach z dnia 
11.10.1945 r.
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o wszystkim przez swoją sekretarkę Kirschner osobiście ukarał polską Żydówkę. Choć 
Grünwald nigdy jej nie uderzyła, Urbańska oświadczyła, że widziała jak nieraz biła moje 
koleżanki za najlżejsze przewinienie [- -]. Wiedząc o tym, jak nas traktuje Grünwald, 
mężczyźni chcieli ją zabić i dlatego ona nigdy nie chodziła do obozu męskiego, bojąc się 
zemsty31. Sekretarka Kirschnera nie mieszkała wspólnie z innymi więźniarkami, ale 
miała oddzielny pokój z francuskimi dywanami i nie jadła ze wspólnego kotła32.

Do swoich zeznań Urbańska dołączyła dwa listy z Cieszyna, które napisała do 
niej przyjaciółka i współwięźniarka z Auschwitz i Malchow o imieniu Elza. Kore-
spondencja ta miała potwierdzić przestępczą działalność słowackiej Żydówki. W li-
ście z sierpnia 1945 r. koleżanka Urbańskiej pisze: Co się stało z naszą kochaną „Capo” 
Edith? Czy żyje jeszcze i gdzie? Tą bestję na pewno nigdy nie zapomnę – ona przecież 
zawsze mówiła, że my pójdziemy do gazu – a ją zabierze p. Kirschner na wolność… no 
i doczekała się tego33. Z kolei w liście z 5 października, a więc na 6 dni przed złoże-
niem zeznań, tajemnicza Elza (pod listami brak było jej nazwiska) pytała, czy Edith 
Grünwald żyje, bo podobno zastrzelono ją na Słowacji, czy polega to na prawdzie?34. 
Listy, które w zasadzie niewiele wnosiły do sprawy, poza informacją o chęci wyjazdu 
Urbańskiej z Katowic, sędzia dołączył do akt.

Najwięcej problemów wadowicka prokuratura miała jednak z ustaleniem wła-
ściwego adresu Barbary Wineckiej, drugiego świadka w toczącym się śledztwie. 
W listopadzie podprokurator Wyrobek zwrócił się ponownie do katowickiej mili-
cji z poleceniem ustalenia jej właściwego adresu, a także danych autorki listów do 
Urbańskiej, którą chciał także przesłuchać. MO w Katowicach nie zdołało jednak 
ustalić miejsca zamieszkania Wineckiej, która w ogóle w biurze meldunkowym nie 
jest meldowana, co potwierdził Magistrat M. Katowic [- -] zaś Dunia Urbańska twier-
dzi, że Wineckiej w ogóle już w Katowicach nie ma, gdyż wyjechała, lecz gdzie to tego 
[- -] zapodać nie może35. Sprawa zaczynała się komplikować, zwłaszcza po ustaleniu 
przez śląską policję nazwiska autorki „cieszyńskich” listów. Otóż Eliza Waldner, bo 
tak się nazywała, mieszkała na Słowacji, a listy do Urbańskiej nadesłała z Cieszyna 
nie osobiście, ale poprzez swoją koleżankę. Oczywiście, do słowackiego adresu Elizy 
Waldner nie zdołano dotrzeć.

Pozytywnych efektów nie przyniosły też poszukiwania kolejnego świadka – 

31 Ibidem, k. 33.
32 Ibidem.
33 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 36. Korespondencja z 09.08.1945 r. dołączona do zeznań D. Urbańskiej.
34 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 40. Korespondencja z 05.10.1945 r. dołączona do zeznań D. Urbańskiej.
35 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 42. Pismo szefa Sekcji Kryminalnej Służby Śledczej MO w Katowicach do 

prokuratury SSK w Krakowie z dnia 16.11.1945 r.



149

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Katarzyny Leszczyszyn, która, choć miała mieszkać w Katowicach, nie �gurowała 
w tamtejszym Biurze Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności.

W trakcie poszukiwań świadków podejrzana przebywała w więzieniu karno-
-śledczym w Katowicach, skąd 24 listopada przeniesiono ją do więzienia karno-śled-
czego w Sosnowcu-Radocha, naczelnikiem którego był ppor. Ludwik Rokicki.

W styczniu 1946 r. pojawiła się nadzieja, że sprawa podejrzanej Edith Grünwald 
ruszy z miejsca. Do wadowickiej prokuratury wpłynęło doniesienie z Paryża autor-
stwa Eleonory Kagan, która pisała: W lipcu 1942 roku deportowana zostałam z Francji 
do Polski i internowana w obozie Oświęcim. Przydzielona zostałam do Oddziału Po-
litycznego biura Stanu Cywilnego [- -]. W okresie pełnienia swych funkcji oskarżona 
Edith Grünewald [oryg.] zachowywała się w stosunku do swych podwładnych (ilość 
zmienna których wynosiła od 45 do 60 kobiet), a temsamem swych własnych współ-
towarzyszek niedoli, w sposób przeczący wszelkim elementarnym zasadom ludzkości. 
[- -] Donosiła niemcom [oryg.] wszelkiego rodzaju niestosowania się do przepisów i to 
przepisów jak najmniejszej wagi, a następnie karała nas za te błahostki [- -]. Szpie-
gowała nas i nasze rozmowy, aby denuncjować następnie niemcom [oryg.], wysyłając 
temsamem swe o�ary na ciężkie roboty karne do Stra�ommando w Birkenau, gdzie 
umierały. Zaznaczam, że Edith Grünwald denuncjowała w pełni świadomości skutków 
z tego wynikających36. List Kagan potwierdzał więc wszystkie zarzuty stawiane sekre-
tarce Kirschnera. Problemem pozostawało jednak przesłuchanie autorki doniesienia 
– ta mieszkała bowiem w Paryżu.

„Proszę o przyspieszenie dochodzenia”

Sprawa Edith Grünwald ciągnęła się już blisko rok, a podejrzana przebywała w tym 
czasie w więzieniu wciąż bez formalnego przedstawienia jej aktu oskarżenia. Wadowic-
ka ekspozytura Specjalnego Sądu Karnego starała się o zebranie wystarczająco mocnych 
materiałów dowodowych, ale w związku z nieustaleniem miejsc pobytu świadków – 
autorek doniesień było to trudne. Mozolne śledztwo trwało więc dalej. Pojawiły się 
jednak okoliczności, które w sposób znaczący przyspieszyły jego przebieg.

W dniu 2 marca 1946 r. do sekretariatu krakowskiego SSK wpłynęło pismo 
z Nadzoru Prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego kierownik domagał 
się obszernych wyjaśnień w sprawie Grünwald, której sytuacją zainteresowane było 
poselstwo czechosłowackie w Warszawie37. Temu zapewne należy przypisać decyzję 

36 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 48. Doniesienie Eleonory Kagan z dnia 01.01.1946 r.
37 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 62-63. Korespondencja między Nadzorem Prokuratorskim Ministerstwa 
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wadowickiego prokuratora o przesłuchaniu podejrzanej, przebywającej w więzieniu 
karno-śledczym Sosnowiec-Radocha, w której to sprawie zwrócił się do sędziego 
śledczego Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 22 marca Edith Grünwald złożyła obszer-
ne wyjaśnienia, nie przyznając się jednakże do zarzucanych jej przestępstw.

Urodziła się 5 marca 1919 r. w Holiću (Holiczu) koło Skalicy na Słowacji w ży-
dowskiej rodzinie Alberta i Berty z domu Szlesinger. Zdobyła dość dobre wy-
kształcenie, kończąc szkołę handlową, gdzie nauczyła się m.in. stenogra�i, która to 
umiejętność w niedługiej przyszłości miała jej uratować życie. Mieszkała w Ilavie 
koło Trenčina, gdzie 23 marca 1942 r. aresztowała ją niemiecka policja i osadziła 
w obozie przejściowym dla Żydów w Bratysławie. 2 kwietnia wraz z grupą 965 
słowackich Żydówek została deportowana do Auschwitz, gdzie otrzymała numer 
obozowy 350738. Pod koniec 1943 [roku] zostałam wyznaczona przez SS-mana Kir-
schnera kapem. Do moich obowiązków, jako kapo, należało pilnowanie porządku 
w tym czasie, jak więźniarki przechodziły z obozu do miejsca pracy, i zdać meldunek 
SS-manowi pełniącemu wartę w obozie co do stanu liczebnego więźniarek. [- -] Kir-
schner był SS-manem i oberscharführerem obozu. Ja pracowałam w jego biurze na 
oddziale politycznym w kartotece. Do zadań moich należało wpisywanie do kartoteki 
przyjętych więźniów [- -]. Żadne bliskie stosunki z Kirschnerem nie łączyły mnie i nie 
miałam u niego żadnych względów, a ponadto nie mogłam mieć na niego żadnego 
wpływu. Zaprzeczam temu, bym Kirschnerowi bądź innemu SS-manowi donosi-
ła o przewinieniach więźniarek, bądź przyczyniała się do ukarania przez niemców 
[oryg.] której więźniarki. Więźniarek nie biłam i żadnej krzywdy nikomu nie wyrzą-
dziłam. Jeśli są takie oskarżenia przeciwko mnie, to tylko z zemsty, bo ja do żadnej 
winy nie poczuwam się. Nadmieniam, że niemcy [oryg.] uśmiercili w obozie w Oświę-
cimiu mych rodziców i siostry, za co miałam do nich nienawiść i z tego względu nie 
mogłam z nimi współpracować39. Edith Grünwald starała się w swych zeznaniach 
dowieść, że oskarżenia przeciwko jej osobie są wyłącznie efektem nieuzasadnio-
nej i bliżej nieokreślonej zemsty ze strony jej byłych współwięźniarek: Razem ze 
mną była w obozie niejaka Dunia Uryson, obecnie nosząca nazwisko Urbańska, 
która przyczyniła się do obecnego mojego aresztowania na tle jakiejś zemsty osobistej. 
Urbańska w czasie mego aresztowania pracowała w UB w Katowicach40.

Sprawiedliwości a SSK w Krakowie i Ekspozyturą SSK w Wadowicach.
38 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 58. Protokół z przesłuchania podejrzanej E. Grünwald z dnia 22.03.1946 r.
 Słowackie Żydówki, które przybyły do Auschwitz transportem RSHA z Bratysławy, zostały oznaczone numerami 

obozowymi  od 2797 do 3761 (D. Czech, Kalendarz, s. 153).
39 Ibidem, k. 58.
40 Ibidem.
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Kiedy wadowicka prokuratura przedstawiła Nadzorowi Prokuratorskiemu 
w Warszawie stan, w jakim w kwietniu 1946 r. znajdowało się śledztwo przeciwko 
Edith Grünwald, otrzymała polecenie jego przyspieszenia. Kierownik Nadzoru, pro-
kurator Dąb, podkreślił, że jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na zbyt długi 
okres przebywania podejrzanej w areszcie prewencyjnym. [- -] wydaje się, iż są już 
dostateczne podstawy do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Grünwaldowej 
w stanie, w jakim obecnie sprawa się znajduje. Dlatego też raczej należy zaniechać 
przesłuchania świadka Eleonory Kagan, to bowiem spowodowałoby dalszą zwłokę41.

Zaangażowanie się poselstwa czechosłowackiego w sprawę oraz monitorowa-
nie śledztwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości spowodowało, że 6 maja 1946 r. 
został przedstawiony akt oskarżenia, w którym Edith Grünwald została oskarżona 
o to, że idąc na rękę okupacyjnej władzy niem. w czasie od 2. IV 1942 do końca 
okupacji niem. pełniąc funkcję „Capo” w biurze politycznym obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu, znęcała się nad podległymi jej więźniarkami i prześladowała 
je – w szczególności w ten sposób, że biła je i powodowała karne przeniesienie do 
obozu w Brzezince oraz donosiła o najmniejszych przekroczeniach do przełożonych 
władz. Czynem tym dopuściła się oskarżona przest. z art. 1 § 1 lit a) dekr. PKWN 
z 31/8 1944 r.42. Głównym świadkiem w sprawie była Dunia Urbańska. Pozostały-
mi dowodami do odczytania w sprawie miały być donosy Wineckiej, Leszczyszyn 
i Kagan oraz „cieszyńskie” listy dołączone do zeznań Urbańskiej.

W poszukiwaniu obrońcy

Po przedstawieniu aktu oskarżenia konieczne było zaangażowanie adwokata, 
który mógłby bronić Edith, co nie było jednak takie proste.

W latach 40. toczyły się w Polsce dziesiątki procesów z dekretu sierpniowego 
przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim i osobom podejrzanym o popełnienie zbrodni 
w obozach koncentracyjnych. Obrona oskarżonych była wyjątkowo trudna, nie tylko 
przez wzgląd na ciężar ich przestępstw, ale także presję opinii społecznej, która doma-
gała się surowych wyroków. Zresztą sam dekret o Specjalnych Sądach Karnych bardzo 
ograniczał kompetencje obrońcy w procesie, choć artykuł 15 podkreślał, że: Udział 

41 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 66. Pismo kierownika Nadzoru Prokuratorskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości 
do Ekspozytury SSK w Wadowicach z dnia 7.04.1946 r.

 W latach 40. regułą było, iż nadzór prokuratorski miał czysto formalny charakter. Prokurator ograniczał się 
wyłącznie do legalności uwięzienia, a więc załączenia do akt sprawy decyzji o aresztowaniu, nie interesując się 
zupełnie sytuacją osadzonego (por. K. Pawlak, Za kratami więzień i drutami obozów. Zarys dziejów więziennictwa 
w Polsce, Kalisz 1999, s. 95).

42 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 73. Akt oskarżenia przeciwko Edith Grünwald z dnia 6.05.1946 r.
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obrońcy w rozprawie głównej jest konieczny. O ile oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, 
przewodniczący wyznacza mu obrońcę z urzędu43. Rola adwokatów na sali sądowej 
sprowadzała się jednak wyłącznie do zadawania pytań świadkom oskarżenia i wy-
głoszenia mowy końcowej, toteż bardzo często nie zgadzali się na przyjęcie obrony44.

Oskarżenia wobec Edith Grünwald nie były oczywiście tak ciężkie, jak wobec 
byłych członków załogi SS w KL Auschwitz, a skala zarzucanych jej przestępstw 
i odpowiedzialności w ogóle nie była porównywalna ze sprawcami i nadzorcami ma-
sowej zagłady w obozie, nie zmieniało to jednak faktu, że o adwokata było niezwykle 
trudno. Zwłaszcza w obcym kraju.

Znajdując się w tak beznadziejnej sytuacji, Edith zwróciła się we wrześniu 1946 r. 
z prośbą do krakowskiego Konsulatu Czechosłowackiego o przyspieszenie jej sprawy. 
W dniu 26 maja 1945 r. po powrocie z obozu z Niemiec do Czech zostałam zatrzymana 
przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Katowicach i od tej pory przebywam w wię-
zieniu. Ponieważ rodzina moja znajduje się w Czechach, nie mam tu w Polsce nikogo, kto 
by się zajął i przyspieszył moją sprawę. Oskarżenie, które wpłynęło na mnie, nie polega 
na prawdzie, czuję się niewinną i dlatego jeszcze raz uprzejmie proszę Pana konsula o za-
interesowanie się moją sprawą, tym bardziej, że zdrowie mi nie dopisuje45. Analiza znaj-
dującej się w aktach sądowych korespondencji między konsulatem a Ministerstwem 
Sprawiedliwości pozwala stwierdzić, że czechosłowackie poselstwo nie tylko uzyskało 
zgodę na dostarczanie paczek żywnościowych i lekarstw dla osadzonej w więzieniu kar-
no-śledczym, ale także wynajęło dla niej adwokata. Od jesieni 1946 r. sprawę Słowaczki 
prowadziła znana katowicka kancelaria braci Władysława i Alfonsa Guzy.

Upoważnieni adwokaci podjęli przede wszystkim działania zmierzające do tego, 
aby proces Edith toczył się na Śląsku, ponieważ zarówno oskarżona przebywa obecnie 
w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach (więzienie Radocha), jak również jedyny 
świadek aktu oskarżenia [Dunia] Urbańska jest urzędniczką Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Katowicach46. Rozpoznawanie sprawy przez Sąd Okręgowy w Wadowi-
cach spowodowałoby konieczność transportu oskarżonej do Wadowic oraz konieczność 
wyjazdu świadka i połączone by było ze zbytecznymi kosztami i stratą czasu wielu 

43 Dz. U. RP, nr 4, poz. 21, s. 26. Dekret PKWN z 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw 
zbrodniarzy hitlerowsko-faszystowskich.

44 A. Redzik, T. J. Kotliński, op. cit., s. 298.
 W procesach z dekretu sierpniowego, które toczyły się przed wadowickim sądem, najczęściej występowali 

obrońcy z  urzędu. Jednym z  „etatowych” adwokatów w  tego typu sprawach był dr praw Józef Kubiczek, 
przedwojenny burmistrz Wadowic, a po wyzwoleniu miasta w styczniu 1945 r. przez trzy miesiące jego komisarz 
(por. G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 132).

45 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 81. Pismo E. Grünwald do Konsulatu czechosłowackiego w Krakowie z dnia 
22.09.1946 r.

46 Adwokaci nie dysponowali wiedzą o zwolnieniu Duni Urbańskiej z pracy w PUBP w Katowicach.
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osób47. Jednak wadowicki sąd nie przychylił się do tego wniosku, a chcąc pozbawić 
obronę jednego z podniesionych przez nią argumentów, podjął decyzję o przenie-
sieniu oskarżonej do Wadowic. O przetransportowaniu więźniarki z Sosnowca do 
wadowickiego więzienia karno-śledczego w dniu 23 marca poinformował sędziego 
naczelnik, chor. Stanisław Wiśniewski48.

Podjęta przez adwokatów próba przeprowadzenia postępowania przeciwko 
Edith Grünwald poza Wadowi-
cami nie była jedyną.

Proces sekretarki Kirschnera 
był, jak już wcześniej wspomnia-
no, jednym z wielu, jakie odbywały 
się w powojennej Polsce. Ale naj-
więcej emocji – przede wszystkim 
przez wzgląd na skalę popełnio-
nych zbrodni i odpowiedzialności 
za masową zagładę – był proces 
twórcy i pierwszego komendan-
ta KL Auschwitz, Rudolfa Hössa. 
W związku z tym, że przestępstwa 
zarzucane Edith Grünwald miały 
miejsce w Oświęcimiu, już w paź-
dzierniku 1946 r. do krakowskiej prokuratury wpłynęło pismo sędziego śledczego 
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, Jana Sehna, który domagał się 
przeniesienia oskarżonej do więzienia w Krakowie i przesłuchania jej w prowadzo-
nym śledztwie przeciwko Hössowi49. Prokuratura odpowiedziała dopiero po dwóch 
miesiącach, 5 grudnia, oświadczając, iż: oskarżona Grünwald nie może być przenie-
siona z Więzienia w Sosnowcu-Radocha do Więzienia w Krakowie, ponieważ akta 
p[rzeciw]ko niej [- -] zostały odstąpione Sądowi Okręgowemu Karnemu w Wadowi-

47 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 97. Pismo z kancelarii adwokackiej W. i A. Guzy w Katowicach do SA w Krakowie 
z dnia 23.01.1947 r.

48 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 107. Komunikat naczelnika więzienia do SO w Wadowicach z dnia 23.03.1947 r. 
49 Jan Sehn (1909-1965) prawnik, członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w  Polsce 

i  przewodniczący Komisji Okręgowej w  Krakowie. W  latach 1945-1947 jako sędzia śledczy z  ramienia 
Komisji prowadził badania na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, prowadził śledztwo, a następnie 
przygotowywał proces przeciwko byłemu komendantowi Rudolfowi Hössowi. Kierownik Instytutu Ekspertyz 
Sądowych (od 1949 r.), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1961 r.), twórca i pierwszy kierownik Katedry 
Kryminalistyki UJ (od 1963 r.). W trakcie przygotowań do procesu zbrodniarzy oświęcimskich we Frankfurcie 
n. Menem pełnomocnik polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (Polski Słownik Biogra�czny, t. 36, s. 158-159;  
W. Renz, Auschwitz przed trybunałem. W 40-lecie pierwszego procesu oświęcimskiego we Frankfurcie, „Zeszyty 
Oświęcimskie”, nr 24 (2008), s. 175, 199-200).

Zawiadomienie o przenesieniu więźnia E. Grünwald 
(Archiwum Państwowe w Katowicach,  

Oddz. Oświęcim).
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cach według właściwości50. Ostatecznie Edith nie była przesłuchiwana przez Sehna, 
ale krakowski Specjalny Sąd Karny udostępnił do oględzin akta jej sprawy, które 
dołączono do dokumentacji procesowej byłego komendanta Auschwitz51.

Słowackie świadectwo

W lutym 1947 r. sprawa nabrała wreszcie tempa. Obrońcy przedstawili sądowi 
listę 13 świadków, słowackich Żydówek i byłych współwięźniarek Edith, które po-
twierdzą nie tylko, że oskarżona nie znęcała się nad swoimi współwięźniami, lecz, od-
wrotnie, ratowała [- -] nieraz od śmierci, a w każdym razie więźniom tym w wysokim 
stopniu pomogła52. Adwokaci dostarczyli oświadczenia świadków oraz wnieśli o ich 
przesłuchanie przed sądem w Wadowicach. W sprawę coraz mocniej angażował się 
także konsulat czechosłowacki, który poinformował polski resort spraw zagranicz-
nych, że dysponuje zeznaniami kolejnych Słowaczek, które świadczą, że zachowanie 
się [Grünwald] było nienaganne oraz że im znacznie pomogła53. Poselstwo także stale 
monitowało w sprawie oskarżonej, zapytując, na jakim etapie jest dochodzenie.

Z relacji byłych więźniarek wyłonił się zupełnie inny obraz Edith Grünwald 
i jej postępowania w obozie koncentracyjnym niż ten przedstawiony w oskarżeniu.

Aranka Pollakova, więźniarka z numerem obozowym 4777, tra�ła do Auschwitz 
13 kwietnia 1942 r. w słowackim transporcie RSHA z Seredu i razem z Grünwald pra-
cowała w Politische Abteilung54. W swoim oświadczeniu zaprzeczyła, aby Edith żyła 
w dobrych stosunkach z SS-Oberscharführerem Herbertem Kirschnerem: W czasie 
jej uwięzienia była przedmiotem stałego terroru jej przełożonego SS-mana, cieleśnie 
i duchowo w 100 % zniszczona55. Podobne zeznanie złożyła Gabriela Lippeovè, która 
w Auschwitz została osadzona 2 kwietnia 1942 r. Do obozu przyjechała w tym samym 
transporcie RSHA z Bratysławy, co Edith Grünwald, a jako więźniarka została ozna-
czona kolejnym po niej numerem (3508)56. Lippeovè próbowała też wytłumaczyć, 

50 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 83. Pismo Przewodniczącego Wydziału VII SO w Krakowie do Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich z dnia 5.12.1946 r.

51 APMA-B, Proces Rudolfa Hössa, t. 7, k. 45.
52 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 110. Pismo adwokatów Edith Grünwald do SO w Wadowicach z dnia 24.02.1947 r.
53 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 109. Pismo naczelnika Wydziału Południowo-Zachodniego MSZ do Nadzoru 

Prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6.03.1947 r.
54 D. Czech, Kalendarz, s. 155.
55 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 112. Oświadczenie Aranki Pollakovej (Trnava) z dnia 10.01.1947 r.
56 W dokumentach obozowych występuje pod nazwiskiem Lippe (por. APMA-B, Książka obozowej stacji 

rentgenowskiej (dalej: RTG), t. 12, k. 11). Została wyzwolona przez armię sowiecką w podobozie Ravensbrück, 
Neustadt-Gleve 3.05.1945 r.
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jakie były powody niechęci byłych współwięźniarek oskarżonej: Nienawiść [- -] mogła 
polegać na tym chyba, że jej przez to, iż pracowała u SS-Chefa [H. Kirchnera], bezpo-
średnio nie groziła komora gazowa, ale wiem z całą pewnością, że raczej w głębi swojego 
serca wolałaby była to, aniżeli pozwalać się tyranizować przez człowieka, jakim był 
ów SS-man57. Z kolei Edyta Polakova i Valeria Polakova zaświadczyły, że Grünwald 
swoim współwięźniom w obozie koncentracyjnym bardzo pomagała, gdzie tylko mogła, 
a wielu także uratowała życie. [- -] zdziałała, że jej współwięźniowie otrzymywali 
pocztę, która przychodziła do nich z domu, co dla wszystkich wiele znaczyło. Bowiem 
inni więźniowie przez całe 3 lata nic o swoich najbliższych nie wiedzieli58.

Dla adwokatów najbardziej wartościowe były oświadczenia tych więźniarek, 
które znały oskarżoną bezpośrednio z pracy w Politische Abteilung. W Wydziale II 
pracowała z nią m.in. Jana (Janina) Berger, więźniarka z numerem obozowym 2653, 
w Auschwitz od 28 marca 1942 r.59 Zeznała ona, że nie jest prawdą, jakoby [- -] wobec 
swoich współwięźniów [Grünwald] zachowywała się niepoprawnie, rzeczywistością 
jest, że gdzie mogła pomagała i nie tylko mnie, ale i wielu innym uratowała życie (na-
rażając przy tym siebie na niebezpieczeństwa)60. Nienawiść i chęć zemsty tłumaczyła 
zazdrością o pełnioną przez Edith funkcję sekretarki Kirschnera, aczkolwiek nie było 
czego, była przecież zaprzęgnięta do pracy u najgorszego SS-mana, jej przełożonego 
(przed którymśmy się wszyscy trzęśli) od rana do nocy. [- -] jej przełożony SS-man 
tak ją tyranizował, tak jej dokuczał, że była nerwowo zupełnie zniszczona61. Siostra 
Jany, Irena Berger (numer obozowy 2654) pracowała w Politische Abteilung jako 
kancelistka62.

Z Edytą Grünwaldową pracowałam od grudnia roku 1942 w oddziale politycznym 
obozu koncentracyjnego, nie tylko że pod jednym przełożonym (komendantem), ale 
i w tym samym miejscu pracy. Wiem przeto z całą pewnością, że nikogo nie znieważała, 
lecz odwrotnie, swoim współwięźniom pomagała, gdzie tylko mogła, i uratowała życie 

57 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 114. Oświadczenie Gabrieli Lippeovèj (Bratysława), b.d.
58 APO, OSW 16/375, Editt Grünwald 1/1969, k. 116. Oświadczenie Edyty Polakovej (Silbergerowej) i Valerii 

Polakovej (Vogelovej) (Trnava), z dnia 13.01.1947 r. 
59 APMA-B, RTG, t. 21, k. 107; Por. D. Czech, Kalendarz, s. 149.
 Transport 798 Żydówek słowackich z Bratysławy z 28.03.1942 r. i dwa wcześniejsze z 26.03 – więźniarek-

Żydówek z KL Ravensbruck i słowackich Żydówek z Popradu, były pierwszymi zarejestrowanymi transportami 
skierowanymi do Auschwitz przez referat żydowski RSHA (IV B4) (por. I. Strzelecka, Budowa, rozbudowa oraz 
rozwój obozu i jego �lii, w: Auschwitz 1940-1945, t. I, s. 62).

60 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 118. Oświadczenie Jany Berger (Nagelovej) (Topolczany) z dnia 25.01.1947 r.
61 Ibidem.
62 W dokumentach obozowych pod nazwiskiem Majtin (por. APMA-B, Kartoteka Wydziału Zatrudniania, t. 14, 

k. 5; APMA-B, RTG, t. 22a, k. 64; APMA-B, Książka Szpitala Neustadt-Gleve, k. 35 (17.03.1945 r.); D. Czech, 
Kalendarz, s. 149).
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wielu ludziom. Mogę potwierdzić, że 
w roku 1944 były na SB-spisach63, te 
które były przeznaczone przez lekarzy 
do komory gazowej, tysiące dziewcząt, 
między niemi dużo takich więźniarek, 
które już od samego początku były 
w obozie i przeszły wszystkie jego męki. 
Na jej ryzyko [- -] bez wiedzy SS-ma-
na, razem z nią przekreśliłyśmy imiona 
(nazwiska) aż 10-ciu dziewcząt, były 

to towarzyszki z rewiru, które były razem z chorymi przez lekarza przeznaczone do 
komory gazowej64.

W Politische Abteilung pracowała także Edyta Winter (numer obozowy 5715), 
osadzona w Auschwitz 19 kwietnia 1942 r. – Mogę zaświadczyć, a w razie potrzeby 
potwierdzić pod przysięgą, że bardzo wielu więźniom uratowała życie, nikogo nie znie-
ważyła, odwrotnie, pomagała swoim współwięźniom, kiedy tylko mogła65.

Bardzo istotnym dla obrony świadectwem było też oświadczenie Margity (Ma-
rii) Milch, podważające doniesienie Katarzyny Leszczyszyn dotyczące zachowania 
się oskarżonej na bloku mieszkalnym. Milch, więźniarka Auschwitz od 29 kwietnia 
1942 r. (numer obozowy 7219), zaświadczyła bowiem, że Edyta Grünwaldowa, która 
była ze mną we wspólnej sypialni od roku 1942, zachowywała się w stosunku do swoich 
współwięźniów poprawnie66.

Nieoczekiwany obrót spraw

Oświadczenia byłych więźniarek, które znały Edith Grünwald osobiście, a część 
z nich razem z nią pracowała, stały się dla obrony mocnym argumentem w proce-
sie. Nie chcąc narażać swojej klientki na dalsze przebywanie w więzieniu, ponieważ 

63 Określenie Sonderbehandlung (SB, „specjalne potraktowanie”) było kryptonimem oznaczającym skazanie na 
śmierć w komorze gazowej.

64 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 118. Oświadczenie Ireny Bergerovej (Maitynovej) (Trnava), z dnia 12.01.1947 r.
65 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 123. Oświadczenie Edyty Winter (Piestany), z dnia 27.01.1947 r. (por. APMA-B, 

RTG, t. 22d, k. 236; APMA-B, Książka szpitala Neustadt-Gleve, k. 54 (30.04.1945); D. Czech, Kalendarz, s. 157).
66 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 131. Oświadczenie Margity (Marie) Milchovej, b.d. (por. APMA-B, Akta Instytutu 

Higieny SS, segr. 23, k. 150; APMA-B, Hä¡lingskrankenbau (Książka szpitala obozowego; dalej: HKB) 21 
(Chirurgia), k. 101 (18.08.1944 r.); D. Czech, Kalendarz, s. 160).

 Oświadczenia złożyły na ręce katowickich adwokatów także siostry Margity – Gertruda (numer obozowy 81037) 
oraz Erna (numer obozowy 81036), obie jako więźniarki pracowały w podobozie FL (Frauenlager) Rajsko (por. 
APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 125, 127; APMA-B, Akta Instytutu Higieny SS, segr. 15, k. 110).

Feliks Myłyk w 1944 r. (po zwolnieniu z Auschwitz) (Archiwum 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau).
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wiosną 1947 r. miała już mocno zaawansowaną gruźlicę, zwrócono się do wado-
wickiego sądu z prośbą o przyspieszenie rozprawy. Posiadając liczne świadectwa 
słowackich Żydówek o nienagannym zachowaniu się oskarżonej w obozie, bracia 
Guzy dotarli dodatkowo do informacji, które podważały wiarygodność głównego 
świadka oskarżenia – w Oświęcimiu nazywała się Urison, jest żydówką z Rawy Ru-
skiej, pod nazwiskiem Urbańska była „urzędniczką” [oryg.] w Urzędzie Bezpieczeń-
stwa w Katowicach, nosiła też nazwisko Bożeńska, od 8 miesięcy jest aresztowana za 
nadużycia i będzie miała rozprawę przed Sądem Wojskowym w Katowicach w dniu  
23 kwietnia 1947 r. Już ten fakt oświetla niewiarygodność tego świadka w odniesieniu do 
zarzutów podniesionych co do osoby  Grünwaldowej67. Adwokaci dotarli też do byłego 
więźnia Feliksa Myłyka, którego zeznania mogłyby ostatecznie oczyścić z wszelkich 
stawianych oskarżonej zarzutów. Świadek Urbańska z zemsty złożyła zeznania na 
Grünwaldową i jeszcze w Oświęcimiu odgrażała się, że przyjdzie czas to pokaże kto ona 
jest, a Grünwaldowa z więzienia nie wyjdzie. Przyczyną tego było, iż Urbańska kochała 
się w niejakim Feliksie Myłyku, który nie darzył wzajemnością Urbańskiej, a natomiast 
czuł pewną sympatię do  Grünwaldowej. Stąd odgrażanie się zemstą [- -]. Świadek My-
łyk był również więźniem Oświęcimia. Myłyk darząc Grünwaldową pewną sympatią, 
równocześnie doskonale znał zachowanie się Grünwaldowej na terenie Oświęcimia 
i może potwierdzić, iż zachowanie się oskarżonej było bez najmniejszego zarzutu68.

W związku z rewelacjami mecenasów dotyczącymi Urbańskiej, dr Edward Kor-
naś, przewodniczący Wydziału Karnego wadowickiego sądu, zwrócił się do WUBP 
w Katowicach z prośbą o wyjaśnienia69. Jeśli bowiem Urbańska faktycznie znajdo-
wała się w katowickim więzieniu karno-śledczym, sędzia domagał się jej wydania 
na rozprawę przeciw Grünwald. Pismo zostało także wysłane do władz więziennych.  
22 kwietnia przyszedł ze Śląska telefonogram, który zadziwił zarówno sąd, jak i obro-
nę. Św.[iadek] Danuta Urbańska pracowała jako sekretarka w Wydziale Więziennictwa 
w Katowicach. Od lutego 1945 r. jako sekretarka w Wydziale Śledczym PUBP. Z końcem 
1945 r. zwolniona na własne żądanie i około marca 1946 r. jako obywatelka francu-
ska wyemigrowała do Paryża70. Sprawa zaczęła więc przybierać dość nieoczekiwany 
obrót.

67 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 137. Pismo adwokatów E. Grünwald do SO w Wadowicach z dnia 10.04.1947 r.
68 Ibidem, k. 138.
69 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 145. Pismo przewodniczącego Wydziału V Karnego SO w Wadowicach do WUBP 

w Katowicach z dnia 17.04.1947 r.
70 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 152. Telefonogram WUBP w Katowicach do SO w Wadowicach z dnia 22.04.1947 r.
 Brak informacji dotyczących Duni (Danuty) Urbańskiej w archiwum katowickiego IPN uniemożliwia ustalenie 

przebiegu jej służby w UB i faktycznych przyczyn zwolnienia. Nie udało się też ustalić źródła błędnych informacji 
dotyczących Urbańskiej, jakie sądowi w Wadowicach przedstawili adwokaci oskarżonej.
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O ile sąd miał ogromne trudności z ustaleniem miejsca pobytu głównego świad-
ka oskarżenia, to adwokaci bez większych problemów ustalili gliwicki adres głównego 
świadka obrony – Feliksa Myłyka. W piśmie do wadowickiego sądu z 6 maja, w któ-
rym ponownie wnosili o przyspieszenie terminu rozprawy, adwokaci stwierdzili, iż: 
Okoliczność, że główny świadek oskarżenia obecnie po popełnieniu pewnych nadużyć 
gdzieś zginął, nie może być przyczyną dalszego trzymania w areszcie tymczasowym 
oskarżonej71. Do pisma dołączone zostały listy dwóch Żydówek z Grecji – Heleny 
i Eryki Cogno (matki i córki), które pracowały wspólnie z Edith Grünwald w Politi-
sche Abteilung i podkreśliły jej nienaganne zachowanie72. Jako materiał dowodowy 
adwokaci przedstawili także protokół spisany w Sądzie Grodzkim w Trnavie w dniu 
6 maja 1947 r. zawierający zeznania 9 słowackich Żydówek, które znów dały świa-
dectwo jak najbardziej poprawnego zachowania się Edith w obozie, udzielanej przez 
nią pomocy współwięźniom, wykreślaniu ich z list osób przeznaczonych do zabicia 
w komorach gazowych czy dostarczaniu im korespondencji73.

Prawdziwa historia Edith Grünwald

Rozprawa przeciwko Edith Grünwald, oskarżonej o przestępstwo z art. 1. dekre-
tu PKWN z 31 sierpnia 1944 r., odbyła się 14 maja 1947 r. w sali Sądu Okręgowego 
w Wadowicach74. Przewodniczył jej sędzia dr Edward Kornaś z udziałem ławników 
– Tadeusza Hanusiaka i Jana Czuby, z kolei oskarżenie reprezentował podprokura-

71 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 155. Pismo adwokatów E. Grünwald do SO w Wadowicach z dnia 6.05.1947 r.  
72 Ibidem, k. 156-157. Por. L. Shelley, Secretaries of death. Accounts by former prisoners who worked in the Gestapo 

of Auschwitz, New York 1986.
73 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 168-185. Protokół zeznań złożonych 6.05.1947 r. przed radcą prawnym Sądu 

Grodzkiego w Trnavie, dr. Wiktorem Ondrejićką, przez byłe więźniarki KL Auschwitz.
74 Przed Sądem Okręgowym w Wadowicach odbyło się po wojnie kilkadziesiąt procesów, w których oskarżonym 

zarzucano przestępstwa z dekretu sierpniowego. Obok spraw więźniów i więźniarek funkcyjnych w latach 
1946-1949 przed sądem stanęło co najmniej 193 SS-manów i członkiń kobiecej załogi (SS-Aufseherinnen) 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. O skali karania byłych funkcjonariuszy obozu świadczyć 
może fakt, iż w okresie od 7 kwietnia do 7 maja 1948 r. odbyły się w wadowickim sądzie w Wydziale Karnym  
22 rozprawy, w których wydano łącznie 124 wyroki skazujące (!). Wobec większości osądzonych, przede wszystkim 
wartowników i nadzorczyń SS, kierowców, pracowników magazynów i sanitariuszy oraz radiotelegra�stek, 
zapadały wyroki od 1,5 roku do 7 lat więzienia. Sąd orzekał też kary dużo cięższe – kary śmierci dla wartownika 
SS-Unterscharführera Waltera Palinsky’ego oraz untercapo (od 1944 r. członka załogi SS w KL Auschwitz) 
Anzelma Antona Pilarka (obie wykonano) i 15 lat więzienia wobec wartownika Basila (Bazyla) Buraka (Por.: 
APO, 16/375, Akta Sąd Okręgowy w Wadowicach za lata 1945-1950; Archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wadowickiej, Wykaz spraw przestępców wojennych zakończonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Wadowicach po 
dzień 8 maja 1948 r.; A. Lasik, Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej załogi s. Procedura. Zagadnienie 
winy i odpowiedzialności, „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 21 (1995), s. 211-250; A. Lasik, Procesy SS-manów z załogi 
KL Auschwitz, w: Auschwitz – nazistowski obóz śmierci, red. D. Czech, F. Piper, T. Świebocka, Państwowe Muzeum 
Oświęcim-Brzezinka 1993, s. 295-303; A. Lasik, Ściganie i karanie członków załogi KL Auschwitz, w: Auschwitz 
1940-1945, t. V, red. W. Długoborski, F. Piper, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 65-68).
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tor Fritze. Ciężko chora Edith została doprowadzona przez milicję z wadowickiego 
więzienia, a na sali rozpraw towarzyszył jej adwokat, dr Władysław Guzy. Na sali 
brakowało głównego świadka oskarżenia – Duni Urbańskiej, zostały więc tylko od-
czytane jej doniesienia i listy oraz telefonogram WUBP z 22 kwietnia 1947 r., zgodnie 
z którym główny świadek oskarżenia co najmniej od roku, korzystając z francuskiego 
paszportu, przebywał w Paryżu75. Edith nie przyznała się do zarzucanych jej czynów 
i złożyła obszerne wyjaśnienia, które wraz z zeznaniami świadków w procesie oraz 
późniejszymi relacjami byłych więźniów obozu umożliwiają przedstawienie praw-
dziwej historii więźniarki numer 3507.

W lutym 1942 r. do Auschwitz zaczęły napływać pierwsze transporty kobiet, 
wśród nich słowackich Żydówek. Konieczność rejestracji kolejnych transportów 
i ogrom pracy biurowej sprawił, że do Politische Abteilung zaczęto przydzielać wy-
kształcone żydowskie więźniarki – urzędniczki i kancelistki76. Jak relacjonował były 
pracownik komanda Politische Abteilung, Wilibald Pająk, we wszystkich biurach [- -] 
zatrudniano, jako siły pomocnicze, więźniarki Żydówki, głównie ze Słowacji. W To-
tenregistratur też pracowało kilka takich więźniarek77. Obok Żydówek słowackich 
Pająk wymienia także dwie greckie Żydówki znane już z akt sprawy – Helenę i Erykę 
Cogno, które skierowano do pracy w Wydziale II. Od tego momentu więźniowie 
aryjczycy zajmowali się tylko dokumentacją związaną z przyjmowaniem więźniów, 
natomiast Żydówki prowadziły m.in. protokoły egzekucyjne78.

Edith Grünwald tra�ła do KL Auschwitz 2 kwietnia 1942 r. w transporcie sło-
wackich Żydówek z obozu przejściowego w Bratysławie. Dzięki swym umiejętno-
ściom kancelaryjnym, przedwojenna urzędniczka z Illavy dostała się do Politische 
Abteilung, gdzie pracowała w charakterze osobistej sekretarki SS-Oberscharführera 
Herberta Kirschnera. Ponieważ do czynności ewidencyjnych i biur potrzebne były siły 
odpowiednie, wybrano coś ze sześć żydówek słowackich, które przydzielono do poszcze-
gólnych SS-manów, jako sekretarki. Wśród nich znalazła się oskarżona79. Wilibald Pająk 

75 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 195. Protokół rozprawy głównej przeciw Editt Grünwald  z dnia 14.05.1947 r.
76 APMA-B, Proces Hössa, t. 24, k. 226. Zeznanie Feliksa Myłyka. Rudolf Höss napisał w swej Autobiogra�i, że 

w Politische Abteilung roiło się od więźniarek Żydówek (por. Autobiogra�a Rudolfa Hössa, s. 248).
 Feliks Myłyk (nr obozowy 92) do KL Auschwitz przybył 14.06.1940 r. w pierwszym transporcie Polaków 

z  więzienia w  Tarnowie. Z  wykształcenia urzędnik, pracował w  Politische Abteilung. Zwolniony z  obozu 
16.10.1944 r. (por. APMA-B, Ha¡ling Personal Karte, t. 7, k. 244; APMA-B, Kartoteka Więźniów Zwolnionych, 
t. 6, k. 274; D. Czech, Kalendarz, s. 14).

77 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 119, k. 243. Relacja Wilibalda Pająka.
 Wilibald Pająk (nr obozowy 26790) pracował w  Politische Abteilung w  latach 1942-1944. Ewakuowany 

z Auschwitz do KL Mauthausen (18.01.1945 r.) i tam wyzwolony.
78 APMA-B, Proces Hössa, t. 24, k. 226.
79 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 199.
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zeznał, że wiele więźniarek zatrudniono także w innych referatach [- -]. Dla przykładu 
wymienić mogę Edith Grünwald, która była osobistą sekretarką Kirschnera i przeby-
wała z nim w jednym pomieszczeniu, czyli w sekretariacie Politische Abteilung80. Do jej 
podstawowych zadań należało: przepisywanie korespondencji nie przydzielonej, prace 
przy ewidencji więźniów oraz prace kancelaryjne związane ze zwolnieniem i transpor-
tem więźniów do innych obozów81. W trakcie procesu Edith wyjaśniała, że będąc jedną 
z najstarszych pracowniczek, Kirschner polecił jej zdawać codzienne raporty o liczbie 
więźniarek wychodzących i wracających z pracy. Nie byłam wcale capo, albowiem 
[- -] współwięźniarek nie pilnowałam w pracy i żadnej nad nimi władzy nie miałam. 

Zresztą było to nie-
możliwym, ponieważ 
przez cały dzień zaję-
ta byłam przydzieloną 
mi pracą. Nie byłam 
również o�cjalnie na-
wet mianowana przez 
władze więzienne 
kapo, ani nie nosiłam 
odpowiedniej opaski82. 
Potwierdziły to zezna-
nia świadka obrony, 
Feliksa Myłyka, który 
potwierdził, że bezpo-
średni nadzór Edith 
nad współwięźniarka-

mi z Politische Abteilung sprowadzał się do kontroli kobiet przy wyjściu i powrocie 
z pracy oraz dbaniu o porządek w czasie marszu. Zaznaczam, że nic mi nie wiadomo 
o tym, ażeby oskarżona była mianowana kapem formalnie, a pełniła tylko niektóre 
czynności kapa83.

Zarzucane Edith spoufalanie się z Herbertem Kirschnerem i korzyści wyni-
kające z pracy w jego biurze skutecznie zaprzeczały liczne oświadczenia świadków 
obrony oraz samej oskarżonej, która zeznała, że Kirschner nie tylko że mnie nie 

80 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 119, k. 243.
81 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 197.
82 Ibidem, k. 197.
83 Ibidem, k. 200.

Badania rentgenowskie E. Grünwald (Rtg t. 12; Rtg t. 15)  
(Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau).
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faworyzował, ale szykanował mnie i wiele od niego wycierpiałam, a raz nawet uderzył 
mnie w twarz84. Z kolei analiza szczątkowej dokumentacji obozowej Grünwald stoi 
w sprzeczności z zarzutami o wyjątkowy „komfort” jej obozowego życia, zarzuca-
ny w doniesieniu Urbańskiej. Tylko między 29 kwietnia a 24 lipca 1943 r. miała 
ona wykonane aż sześć (!) badań rentgenowskich, które wykazały odpowiednio: 
dwukrotne przewlekłe zapalenie płuc oraz zapalenie oskrzeli, które rozwinęły się 
w gruźlicę85. Irena Berger w swoim oświadczeniu na temat Edith podkreśliła, że po 
przyjeździe do obozu była zdrowa i ważyła 75 kg, a przy końcu była bardzo chora 
i miała zaledwie 45 kg wagi86.

Ważnym głosem w obronie oskarżonej były zeznania powołanej przez adwo-
katów na świadka Antoniny Piątkowskiej, która pracowała w pralni z siostrą Edith, 
Aranką Pollakovą, i miała z nią bezpośrednie kontakty. Piątkowska zeznała, że za-
równo oskarżona, jak i jej siostra przychodziły chętnie z pomocą współwięźniarkom, 
czy to dostarczając żywności, czy bielizny87. Te zeznania były istotne jeszcze z innych 
powodów. Antonina Piątkowska, będąc członkiem ruchu oporu, specjalnie intere-
sowała się nie tylko funkcjonowaniem obozu, ale także zachowaniem więźniarek. 
Przez sieć organizacyjną miałam kontakt z więźniarkami, pracującymi w biurze po-
litycznym i wielokrotnie były rozmowy o osobach tam pracujących, którym stawiano 
pewne zarzuty. Otóż nigdy nie zdarzyło się, żeby przeciwko oskarżonej podnoszono 
jakiekolwiek [- -], co niewątpliwie musiałoby mieć miejsce88.

Nieudana zemsta

Skąd więc, w obliczu wyżej wymienionych faktów, oskarżenie o tak poważne 
przestępstwa?

Odpowiedź na to pytanie kryła się przede wszystkim w biogra�i głównego 
świadka oskarżenia – Duni Urbańskiej. Naprawdę nazywała się Urison i była polską 
Żydówką urodzoną w Rawie Ruskiej. Przed wybuchem wojny pracowała jako urzęd-

84 Ibidem, k. 196.
85 APMA-B, RTG, t. 12, k. 20, 84; APMA-B, RTG, t.13, k. 36; APMA-B, RTG, t. 15, k. 20.
 Jesienią 1943 r. Edith Grünwald znalazła się w szpitalu, gdzie dokonano operacji wyrostka robaczkowego. 

Słowaczkę operowali lekarze-więźniowie: Władysław Dering (nr obozowy 1723) i Zbigniew Sobieszczański 
(nr obozowy 77022) (APMA-B, HKB 21, k. 276-277 (06.10.1943 r.); por. W. Fejkiel, Więźniarski szpital w KL 
Auschwitz, Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu 1994, s. 179, 181).

86 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 118. Oświadczenie Ireny Bergerovej (Maitynovej) (Trnava), z dnia 12.01.1947 r.
87 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 198.
88 Ibidem, k. 199. Por. K. Dunin-Wąsowicz, Ruch oporu, s. 107; I. Strzelecka, Obóz kobiecy (Frauenlager) w KL 

Auschwitz-Birkenau (Bia, BIb), „Zeszyty Oświęcimskie” nr 24 (2008), s. 94-110.
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niczka we Francji. Do Auschwitz została deportowana 23 lipca 1942 r. w transporcie 
RSHA z obozu przejściowego w Angers St. Land. Znała biegle kilka języków, więc 
zatrudniono ją w biurze Politische Abteilung89. Na zachowanie się Urbańskiej w obo-
zie światło rzucają zeznania Antoniny Piątkowskiej, która podkreśliła, iż wedle opinii 
więźniarek, jak również starszej obozowej [- -], Urison była osobą niepewną i należało 
się jej wystrzegać. Z tego powodu, gdy Urison nadchodziła, więźniarki przerywały roz-
mowę90. Świadek dodała, że bardzo często zarzuty stawiane współwięźniom miały za 
podłoże tło osobiste z niskich pobudek, jak np. z zemsty czy zawiści91.

W świadectwach słowackich współwięźniarek wielokrotnie przewijał się wątek 
zazdrości, jaką w stosunku do Edith, w związku z pełnioną przez nią funkcją, żywiły 
inne kobiety. Także Wilibald Pająk przypuszczał, że praca w biurze Kirschnera była 
powodem tego, że Grünwald nie cieszyła się [- -] zbytnią sympatią u pozostałych 
Żydówek zatrudnionych w Politische Abteilung92. Niechęć Duni Urbańskiej, która 
z biegiem czasu zamieniła się we wrogość, Edith upatrywała właśnie w chęci zdoby-
cia przez ambitną polską Żydówkę względów u Kirschnera. Na rozprawie sądowej 
zeznała bowiem, że Urbańska korzystając niekiedy z mojej choroby [- -] starała się 
zastępować mnie w mojej pracy, przy czym stwierdzam, że wykorzystywała to, aby 
mego szefa nastawić niekorzystnie w stosunku do mnie. Rywalizowała ze mną w tym 
kierunku, ażeby dostać to stanowisko, jednakże jej się nie udawało [- -]. Z tego powodu 
czuła do mnie nienawiść jak również i dlatego, że w przeciwieństwie do niej cieszyłam 
się u więźniarek wielką sympatią, jak i u więźniów93. Kluczem do rozwiązania całej 
sprawy stała się wspomniana wyżej sympatia, jaką Edith, wbrew oskarżeniu, cieszyła 
się wśród współwięźniów.

Dunia Urison, będąc w Auschwitz, zakochała się w pracowniku Politische Abte-
ilung, Feliksie Myłyku, który miał stały kontakt z żydowskimi więźniarkami, będąc, 
jako jeden z najstarszych więźniów, ich faktycznym zwierzchnikiem94. Choć Myłyk 
zeznał na rozprawie, że Dunię Urison lubił i nie słyszał niczego złego na jej temat, 
to nie odwzajemniał wobec niej żadnego głębszego uczucia. Wiele wskazuje na to, 
że Edith także nie darzył wielkimi uczuciami, poza sympatią do uczciwej i uczynnej 

89 W dokumentach obozowych występuje pod nazwiskiem Uryson (por. APMA-B, HKB 21, k. 2522 (18.09.1943 r.)).
 W transporcie z 23 lipca 1942 r. przywieziono z Angers 827 Żydów i Żydówek, z czego 337 urodzonych było 

w Polsce (por. D. Czech, Kalendarz, s. 207; I. Strzelecka, Kobiety w KL Auschwitz, w: Auschwitz 1940-1945, t. II, 
s. 147).

90 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 199.
91 Ibidem.
92 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 119, k. 243.
93 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 197.
94 Ibidem, k. 200.



163

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

towarzyszki więźniarskiej niedoli. Jakie mogły być motywy wrogiego nastawienia Duni 
do oskarżonej, tego nie mogę stwierdzić. Ja do wszystkich więźniarek odnosiłem się 
jednakowo i starałem się wedle możności im pomóc95.

Rozprawa przed wadowickim sądem wykazała, że oskarżenia wobec słowackiej 
Żydówki były bezpodstawne, a sama intryga uknuta po wojnie przez Dunię Urbań-
ską niemożliwa do obrony. W trakcie procesu Edith oświadczyła bowiem, że nie 
tylko zarzuty Urison są fałszywe, ale także doniesienia Barbary Wineckiej, Katarzyny 
Leszczyszyn i Eleonory Kagan są w całości zmyślone i przypuszczam, że albo zostały 
dokonane z namowy i poduszczenia Urbańskiej, lub też wprost przez nią sfabrykowane. 
Barbary Wineckiej jak i Katarzyny Leszczyszyn w ogóle nie znam [- -]. Eleonorę Kagan 
znam, pracowała w urzędzie stanu cywilnego w Oświęcimiu, w obozie kilkakrotnie 
szłam jej z pomocą, kiedy była chora lub cierpiała głód. Żyłam z nią bardzo dobrze 
[- -]. Jeżeliby było prawdą, że miałam jakie przewinienia w stosunku do współwięź-
niarek, byłabym niezwłocznie wydana przez nie w ręce Sowietów, albowiem po zajęciu 
obozu [Malchow – przyp. autora] Rosjanie [- -] prowadzili i w tym kierunku docho-
dzenia. W szczególności więc 
Eleonora Kagan byłaby z tego 
skorzystała, jeśliby było praw-
dą to, co ona obecnie przeciw 
mnie donosi96.

Oskarżona Edith Grün-
wald, w  obliczu tak oczy-
wistych dowodów swojej 
niewinności, musiała jeszcze 
ustosunkować się do swoich 
zeznań z maja 1945 r., w któ-
rych częściowo przyznała się 
do stawianych jej zarzutów. 
Otóż po swoim przybyciu do 
Katowic spotkała wiele byłych 
współwięźniarek z Auschwitz, także Urbańską. Spotkanie z tą ostatnią, wówczas 
funkcjonariuszką UB, zakończyło się aresztowaniem, rewizją i przesłuchaniem. Edith 
oświadczyła, że złożone wtedy zeznania zostały brutalnie wymuszone przez Urbań-
ską: W czasie przesłuchania biła mnie i katowała pięściami i gumową laską. W czasie 

95 Ibidem, k. 199.
96 Ibidem, k. 196.

Zawiadomienie o zwolnieniu E. Grünwald (Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Oddz. Oświęcim).
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bicia doznałam pęknięcia szczęki [- -], oraz kości nosowej, [Urbańska] zadała mi 25 
uderzeń laską w pośladki. Odwołuję więc jakiekolwiek oświadczenia, które wtedy pod 
przymusem musiałam podpisać97.

Dopiero znając wszystkie te fakty, można rozszyfrować, tylko z pozoru misterną, 
grę Duni Urbańskiej. Wątpliwym jest, że jej wizyta w Czechosłowackim Czerwonym 
Krzyżu była przypadkowa. Większość słowackich Żydówek wracających z obozu Ra-
vensbrück i jego podobozów kierowało się przez Wielkopolskę na Śląsk, aby z �nanso-
wą pomocą Czerwonego Krzyża wrócić do swoich domów. Przybycie Edith Grünwald 
do Katowic nie było więc niespodzianką i funkcjonariuszka katowickiego PUBP nie 
miała problemu z „rozpoznaniem” i zatrzymaniem byłej współwięźniarki. Brutalne 
przesłuchanie, połączone z pobiciem, wymogło na Edith podpis pod obciążającymi ją 
zarzutami o przestępstwa popełnione w Auschwitz. Dołączone do protokołów rewizji 
i przesłuchań doniesienia (w tym jedno niepodpisane) były maszynopisami, toteż, choć 
nie ma na to niezbitych dowodów, mogły być autorstwa samej Urbańskiej. „Dobór” 
świadków został tak dokonany, aby poza samą Urbańską nikt nie stanął przed śledczy-
mi. W związku z niemożnością ustalenia miejsc pobytu autorek donosów głównym 
świadkiem oskarżenia była więc wyłącznie Dunia Urbańska. Przestępczą działalność 
Edith Grünwald w obozie oświęcimskim potwierdzić miały jeszcze listy Słowaczki Elizy 
Waldner i mieszkającej w Paryżu Eleonory Kagan. Urbańska nie uwzględniła jednak 
możliwości utraty pracy w katowickim UB i przymusowego wyjazdu do Francji. Nie-
wykluczone jest także, że w ogóle nie planowała swego udziału w ewentualnym procesie 
Edith, ograniczając swoją „zemstę” do fałszywych oskarżeń98.

Zakończenie

Decyzja sądu mogła być tylko jedna i w dniu 14 maja 1947 r. Edith Grünwald 
została uniewinniona od postawionych jej zarzutów99. Tego samego dnia o godzinie 
17.00 opuściła wadowickie więzienie. Jak odnotowano na zaświadczeniu o zwolnie-
niu, chciała wracać do Czechosłowacji. W trzech hitlerowskich obozach koncen-
tracyjnych i trzech polskich więzieniach karno-śledczych Edith Grünwald spędziła 
ponad 5 długich lat.

97 Ibidem.
98 Taki scenariusz sugerowałby „cieszyński list” z  października 1945 r., w  którym znalazła się informacja 

o planowanym wyjeździe Urbańskiej z Katowic (por. przypis 34).
99 APO, OSW 16/375, 1/1969, k. 204. Sentencja wyroku w sprawie Edith Grünwald z dnia 4.05.1947 r.
 W listopadzie 1947 r. wadowickiemu adwokatowi dr. Lewigerowi udało się doprowadzić do uniewinnienia 

Anny Zehm (Zym), więźniarki Auschwitz, fałszywie oskarżonej o znęcanie się nad współwięźniarkami jako 
capo w szwalni obozowej (por.  APO, OSW 16/375, 3/1969).
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Krótko cieszyła się tak upragnioną wolnością po wyzwoleniu przez czerwo-
noarmistów obozu Malchow. Niespełnione ambicje i  nieuzasadniona zazdrość 
współwięźniarki z Auschwitz sprawiły, że przerwana gehenna hitlerowskich lagrów 
zamieniona została na cele polskich więzień, w których przebywała z piętnem prze-
stępcy oświęcimskiego, przez dłuższy czas nawet bez formalnej decyzji o aresztowa-
niu. Można tylko snuć domysły, jak potoczyłyby się losy słowackiej Żydówki, gdyby 
nie „umiędzynarodowienie” jej sprawy poprzez zaangażowanie się w nią konsulatu 
czechosłowackiego i wynajęcie dla niej świetnych katowickich adwokatów, którzy 
ewidentnemu fałszowi i kłamstwu przeciwstawili dowody na poświęcenie i o�arną 
pomoc, jaką Edith niosła współtowarzyszkom niedoli.

Kiedy tworzono zręby dzisiejszego archiwum Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, na apel organizatorów do Oświęcimia zaczęły docierać liczne re-
lacje i wspomnienia byłych więźniów. Wśród nich znalazł się obszerny list wysłany 
z Francji przez byłą więźniarkę Auschwitz z numerem obozowym 10308, zatrud-
nioną podczas swego pobytu w obozie w Politische Abteilung. Dounia Ourisson, 
polska Żydówka z francuskim paszportem, opisała szczegółowo funkcjonowanie 
Wydziału Politycznego oraz scharakteryzowała pracujących tam SS-manów i zatrud-
nione więźniarki100. Dunia Urbańska, bo ona była autorką listu, o Edith Grünwald 
już nie napisała.

100 APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 1, k. 151-156.
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Summary

Before the face of Temida (Part 1) 
Edith Grünwald
- an interesting story

In 1942, Edith Grünwald was a young, nearly 23 years old, Slovak Jewess from 
Holicz, when the Gestapo arrested her in Iława, where she was working as a clerk. 
A¡er spending some time in the concentration camp in Bratislava, she was deported 
to the Auschwitz concentration camp, in one of the �rst Jewish RSH transports from 
Slovakia. Her camp number was 3507. �anks to her education, she was able to work 
in the Politische Abteilung (the Political Department). She was the personal secretary 
of Herbert Kirschner. When the war was over in January 1945, she was evacuated 
to Ravensbrück, and then freed by the Red Army in Malchow, located near Berlin.

Although the ordeal in the Nazi camp was over, Edith didn’t enjoy freedom for 
long. In May 1945, short a¡er coming back from the concentration camp, she was 
arrested by the UB in Katowice. She was accused of mistreating her fellow prisoners 
and cooperating with SS Men, in particularly with her boss Kirschner. �e investi-
gation of Edith`s case, conducted by the Special Criminal Court, lasted more than 
2 years. �anks to the involvement of the Czechoslovakian Consulate along with the 
help of two lawyers, they managed to deny the allegations made by her former in-
mate, Polish Jewess Dunia Urbańska (Urison). �e trial, which took place on May 14,  
1947 before the Wadowice District Court, resulted in Edith Grünewald being de-
clared innocent a¡er testimony from a fellow Slovak Jewess proved the allegations as 
false. As it turned out, the arrest (combined with a brutal beating) and the investiga-
tion was a result of a plot by her former fellow prisoner, who was jealous of Edith`s 
position in the camp and above all her regard of the prisoners.
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Czesław Gil OCD

Kiedy Karol Wojtyła 
przyjął szkaplerz karmelitański?

Karmelici propagowali nabożeństwo szkaplerzne od pierwszych dni swego po-
bytu w Wadowicach. Już na pierwszej mszy św., odprawionej 15 października 1892 r. 
w prowizorycznej kaplicy przy drodze Zatorskiej, trzy osoby przyjęły szkaplerz1. 
Szkaplerz stał się popularny również wśród młodzieży szkolnej. W marcu 1893 r. 
przyjęło go 25, a przed końcem roku szkolnego 70 studentów, oraz 32 uczennice 
z gimnazjum żeńskiego2. Do przyjmowania szkaplerza zachęcali katecheci. W latach 
1914-1949 do księgi brackiej (pierwsza, z lat 1892-1913, zaginęła) wpisano ponad  
14 tysięcy osób3. O popularności tego nabożeństwa maryjnego świad-
czy również liczny udział wiernych w  nowennie przed świętem Mat-
ki Bożej z  Góry Karmel (16 lipca) i  w  samej uroczystości. W  roku 1917 
w  związku z  tą uroczystością rozdano 4 tysiące komunii4. Chociaż w  latach 
następnych popularność szkaplerza zmalała, zwłaszcza wśród młodzieży, 
mniej liczny był również udział wiernych w  nowennie szkaplerznej, w  dal-
szym ciągu jednak kościół „na Górce” pozostał, jak powiedział Ojciec Święty  
16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, miejscem szczególnego kultu Matki Bożej Szka-
plerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość ziemi wadowickiej5. 

Autorzy biogra�i Jana Pawła II najczęściej łączą przyjęcie przez niego szka-
plerza z Pierwszą Komunią Św., którą przyjął 25 maja 1929 r. Niezależnie od tego, 
kiedy się to stało, była to osobista decyzja chłopca, która wywarła głęboki wpływ 
na rozwój jego życia religijnego. Uczynił to jako jedyny z klasy6.  Prawdopodobnie 

1  Cz. Gil OCD, O. Rafał Kalinowski 1835-1907, Kraków 1984, s. 270.
2  Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. Cz. Gil OCD, Kraków 2009, s. 44-45.
3  Cz. Gil OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, wyd. 2, Kraków 2010, s. 158.
4  Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach, dz. cyt., s. 321.
5  „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 8(1999), s. 133.
6  Zob. R. A. Gajczak, Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Kraków 1987,  

s. 68. Autor powołuje się na świadectwo Zbigniewa Siłkowskiego, kolegi szkolnego Karola Wojtyły.
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uczynił to pod wpływem informacji usłyszanej w kościele Karmelitów w czasie 
nowenny szkaplerznej. Jak już wspomniałem, zachowała się księga przyjętych 
do szkaplerza z lat 1914-1949. Nie ma w niej jednak nazwiska Karola. Istniała 
praktyka, że nazwiska przyjętych wpisywano najpierw do podręcznego zeszytu, 
a dopiero potem przepisywano je do urzędowej księgi. W tym przypadku w wy-
niku jakiegoś zaniedbania nie uczyniono tego. Fakt przyjęcia szkaplerza nie ulega 
jednak wątpliwości. Poświadczają go fotogra�e: Wojtyły junaka na obozie Legii 
Akademickiej w Ożomli koło Przemyśla (1939), kapłana w czasie wypraw tury-
stycznych, papieża w klinice Gemelli w Rzymie (1981)7. Kilkakrotnie potwierdził 
go sam Ojciec Święty. Dnia 23 listopada 1958 r., wkrótce po konsekracji biskupiej, 
odwiedził swoją rodzinną para�ę. Przed południem celebrował uroczystą mszę 
św. ponty�kalną w kościele para�alnym, na której wygłosił kazanie, następnie 
w Domu Katolickim spotkał się z przedstawicielami świeckich i duchowieństwa. 
Po południu odwiedził miejscowy klasztor Karmelitów Bosych, co odnotował 
w kronice klasztornej o. Konstantyn Patecki: W godzinach popołudniowych Eksce-
lencja odwiedził nasz klasztor, pobłogosławił budującą się nową świetlicę dla Semi-
narium, chwilę zatrzymał się z ojcami wspominając «dawne czasy», gdy uczęszczał 
do nas na nowennę do NMP Szkaplerznej, nigdy [jej] nie opuszczał, jak również 
na pierwsze piątki ku czci N. Serca P. J. 8. W notatce kronikarza nie ma wyraźnej 
wzmianki o przyjęciu szkaplerza przez młodego Karola Wojtyłę, w sposób oczy-
wisty wynika to jednak z kontekstu.

Znacznie obszerniejsze streszczenie słów biskupa znajduje się w Kalendarium 
życia Karola Wojtyły: Odwiedzając jako biskup sufragan, tuż po konsekracji, niższe 
seminarium karmelitów, powiedział: «Cieszę się, że mogę podzielić się z wami moim 
nabożeństwem do N. Maryi Panny, Matki Boskiej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przy-
jąłem z rąk ojca Sylwestra9 w dniu mojej Pierwszej Komunii Świętej, noszę zawsze»10. 
Trudno się dziwić, że po publikacji Kalendarium (1 wyd. 1983 r.) wszystkie biogra�e 
Jana Pawła II powtarzały, że przyjął szkaplerz z rąk o. Sylwestra w dniu Pierwszej 
Komunii Świętej11. Tekst umieszczony w Kalendarium w całości jest falsy�katem.

7  J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t. I, Warszawa 2010, s. 35; t. II, Warszawa 2011, s. 194; „Karmelitów bosych 
znam od dziecka”, oprac. S. T. Praśkiewicz OCD, Łódź-Rzym 1988, s. 2, 46, 48.

8  Por.: Kronika klasztoru w Wadowicach, rkps, t. IV, s. 799.
9  Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman, 1883-1961), w 1906 wstąpił do nowicjatu w Czernej, 1913 przyjął 

święcenia kapłańskie; 1921-1924 i 1927-1930 przeor w Czernej, 1930-1933 przeor w Wadowicach, 1937-1942 
przeor w Wilnie. Zmarł w szpitalu w Krakowie. Był konwentualnym klasztoru wadowickiego.

10  A. Boniecki MIC, Kalendarium życia Karola Wojtyły, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Kraków 2000,  
s. 145-146. Tekst nadesłał o. Bogusław Woźnicki OCD jako cytat z kroniki klasztoru wadowickiego.

11  Ostatnio: M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013, s. 290.
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Trzydzieści lat później, 17 lipca 1988 r., w telegramie do uczestników uroczysto-
ści koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej po raz pierwszy jako papież 
wyznał, że swój „pierwszy szkaplerz” otrzymał u karmelitów „na Górce” w Wado-
wicach i pozostał mu wierny12. W roku następnym, 15 stycznia, w czasie wizytacji 
podrzymskiej para�i w Mostacciano pw. Matki Bożej z Góry Karmel powiedział 
do młodzieży: Bardzo dużo zawdzięczałem szkaplerzowi karmelitańskiemu w latach 
mojej młodości13. W książce Dar i tajemnica (1996) napisał, że jego pobożność ma-
ryjna w latach dziecięcych i chłopięcych kształtowała się pod wpływem kultu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w kościele para�alnym i szkaplerza karmelitańskiego, 
który przyjął mając chyba 10 lat14. Wreszcie 16 czerwca 1999 r., w czasie ostatnich 
odwiedzin rodzinnego miasta Ojciec Święty powiedział: A szkaplerz do dzisiaj noszę, 
tak jak go przyjąłem u Karmelitów na Górce, mając kilkanaście lat15.

Żadna z cytowanych wyżej wypowiedzi Jana Pawła II nie zawiera informacji 
o dacie przyjęcia szkaplerza. W żadnej nie łączył przyjęcia szkaplerza z Pierwszą Ko-
munią. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że przyjął go w roku 1930, „mając chyba 
10 lat”, najpewniej w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, 16 lipca. To święto było 
mu bardzo bliskie przez całe życie. Powiedział o tym m.in. 16 lipca 1988 na szczycie 
Adamello w Alpach: dziękuję wam za zaproszenie mnie tutaj [- -]. A zaprosiliście mnie 
w dniu jakże bardzo dla mnie drogim, dniu święta Matki Bożej Szkaplerznej, Matki 
Bożej z Góry Karmel16.

12  „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 7(1988), s. 29.
13  „L’Osservatore Romano”, 20 I 1989. Wkładka: Visite pastorali del Vescovo di Roma.
14  Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń, Kraków 1966, s. 28-29.
15  „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 8(1999), s. 133.
16  „L’Osservatore Romano”,  17 VII 1988.
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Paweł Hudzik

Akta Wadowic 
w zasobie Oddziału w Oświęcimiu
Archiwum Państwowego w Katowicach

Przystępując do opracowywania ar-
tykułu o wadowickich archiwaliach prze-
chowywanych w zasobie istniejącego od 
1959 r. oświęcimskiego oddziału archi-
wum państwowego, należało w pierwszej 
kolejności odpowiedzieć sobie na pod-
stawowe pytanie odnoszące się do przed-
miotu kwerendy, ponieważ odpowiedź 
na nie warunkowała automatycznie jej 
zakres. Założono, że poszukiwania będą 
dotyczyć zarówno archiwaliów1 miasta 
Wadowic w ścisłym tego słowa znacze-
niu, jak również instytucji różnego szcze-
bla (regionalnego, powiatowego, gmin-
nego), których siedziba znajdowała się 
na terenie miasta.

Aby uczynić zadość postawionemu 
sobie zadaniu związanemu z opisaniem 
materiałów archiwalnych pozostałych 
po: instytucjach miejskich, powiato-
wych czy okręgowych, korporacjach za-
wodowych, zakładach przemysłowych, 

1 W artykule, choć noszącym tytuł Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego 
w Katowicach, celowo używa się terminu archiwalia, ponieważ z punktu widzenia archiwistyki dotyczy on 
nie tylko jednego rodzaju dokumentacji tj. akt (tj. dokumentacja powstała w wyniku działalności aktotwórcy, 
utrwalona za pomocą pisma na papierze niezależnie od techniki wykonania i formy zewnętrznej), lecz również 
map, planów, rysunków czy dokumentacji technicznej.

Akta miasta Wadowic, Stronica z księgi 
protokołów posiedzeń magistratu miasta 

Wadowic z 1934 r. (APO sygn. 16-133-1-2).
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bankach, szkołach 
czy w końcu pojedyn-
czych mieszkańcach 
Wadowic, wytypo-
wano do zaprezento-
wania prawie 80 ze-
społów archiwalnych 
przechowywanych 
w  zasobie Archiwum 
Państwowego w  Ka-
towicach Oddział 
w Oświęcimiu. W związku z tak dużą ilością zespołów samo wymienienie ich ty-
tułów, rozmiarów oraz datacji zajęłoby sporo miejsca, a brak chociażby skrótowego 
wyjaśnienia, co kryje się pod nazwą zespołu, ujemnie wpłynąłby na lekturę. Wobec 
tego omówiono, zdaniem autora, najciekawsze i najbardziej reprezentatywne ar-
chiwalia wytworzone przez działające na terenie Wadowic: organa administracji 
samorządowej i państwowej różnego szczebla, instytucje wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje społeczne i polityczne, korporacje rzemieślnicze oraz zakłady przemy-
słowe i usługowe, banki i spółdzielnie oszczędności2.

Datacja „wadowickich” archiwaliów w oświęcimskim archiwum rozpoczyna 
się od końca wieku XVIII, a najstarsze z nich (1776) to fragmenty księgi przyjęć 
do cechu ciesielskiego w Wadowicach3. Niewiele młodszy (1824), bardzo ciekawy 
pod względem wizualnym, jest rejestr składek cechowych na „Msze suchedniowe”4. 
Warto zaznaczyć, że zachowało się sporo XIX-wiecznych archiwaliów cechowych 
dotyczących tak uczniów (terminatorów), jak i czeladników oraz majstrów, a obej-
mujących okres całego wieku.

Nie ma, niestety, w zasobie oświęcimskiego archiwum materiałów pochodzących 
z wczesnego okresu funkcjonowania miasta, a najstarsze zachowane księgi proto-
kołów wadowickiego magistratu datowane są na lata 1834-18445. Do tej najstarszej 
części archiwaliów, oprócz wyżej wzmiankowanych, należałoby również zaliczyć 

2 Zainteresowanych tym, jakie zespoły archiwalne przechowywane w  zasobie AP w  Katowicach Oddział 
w Oświęcimiu przydatne są do badań nad historią Wadowic, wypada odesłać na stronę www.archiwa.gov.pl, 
tam w zakładce baz danych odnaleźć można spis zespołów archiwalnych SEZAM (dla Oddziału w Oświęcimiu 
przyporządkowano numer archiwum 16).

3 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: AP Oświęcim), grupa zespołów nr 16/83-87 
Cechy miasta Wadowic (dalej: ACW), sygn. 3.

4 AP Oświęcim, ACW sygn. 4.
5 AP Oświęcim, zespół nr 16/133 Akta miasta Wadowic, sygn.1.

Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane, Bilet wstępu na 
reprezentacyjną zabawę karnawałową z okazji 5-tej rocznicy 

założenia i działalności Związku Rezerwistów na terenie powiatu 
wadowickiego z 1935 r. (APO sygn. 16-154-4319b).
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szczątkową ilość akt sądowych6 oraz najstarsze mapy katastralne Wadowic, pocho-
dzące z końca lat czterdziestych XIX w.7 Niewiele większa jest baza źródłowa do 
dziejów miasta i jego mieszkańców z drugiej połowy XIX w. oraz początków XX w. 
Oprócz niewielkiej ilości akt pozostałych po działalności wadowickiej rady miejskiej 
i magistratu (m.in. protokoły z posiedzeń, preliminarz wydatków), a także wzmianko-
wanych akt cechowych, stanowią ją akta (głównie spadkowe i opiekuńcze) c.k. sądów 
obwodowego oraz powiatowego8. Za dopełnienie spraw sądowych, chociażby w sfe-

rze prawa własności, moż-
na uznać szczątkowe akta 
wadowickich notariuszy 
Feliksa Hałacińskiego, Ro-
berta Hana, Karola Has-
sa, Antoniego Heriadina, 
Stanisława Krókowskiego, 
Teo�la Nartowskiego, Józefa 
Pawlikowskiego, Tadeusza 
Starzewskiego, Kazimierza 
Wilczyńskiego9. Wspomnieć 
warto o aktach dotyczących 

działalności Rady Szkolnej Okręgowej w Wadowicach10, niestety, w symbolicznej 
ilości, a także o kilkudziesięciu drukach, plakatach i tzw. materiałach ulotnych11.

Nieco większa ilość materiałów archiwalnych pochodzi z okresu międzywo-
jennego. Jest to zasługa głównie akt wadowickich sądów12. Po tychże instytucjach 
wymiaru sprawiedliwości pozostała dosyć znaczna ilość akt spraw cywilnych (spad-
kowe, opiekuńcze, sporne), akt rejestru handlowego, które są pierwszorzędnym 
materiałem źródłowym do historii przemysłu i handlu, a także rzadko spotykana 
sprawa karna i to o morderstwo. Podobnie jak z okresu galicyjskiego zachowały się 
akta wadowickich notariuszy: Władysława Czerwińskiego, Stanisława Flisa, Anto-

6 Zespół z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: zespół), nr 16/335.
7 Zespół, nr 16/337, nr spisu 30/2000.
8 Zespoły, nr 16/374 oraz 16/335.
9 Zespoły, nr 16/506, 508, 510- 512, 514, 515, 517.
10 Zespół, nr 16/450.
11 Wybrane jednostki inwentarzowe z zespołu, nr 16/154.
12 W okresie międzywojennym w dalszym ciągu działał w Wadowicach Sąd II instancji tj. Sąd Okręgowy (zespół, 

nr 16/150) oraz Sąd Powiatowy, potem Grodzki (zespoły, nr 16/368, 16/336).

Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach, 
Korespondencja z 1919 r. (APO sygn. 16-288-16).
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niego Opidowicza, Gustawa Wdówki13. Archiwalia samorządowych władz miejskich 
z tego okresu ograniczają się wyłącznie do 3 planów budowlanych oraz księgi rozcho-
dów funduszy miejskich. Nie lepiej jest z pozostałością po władzach powiatowych 
reprezentowanych przez szczątkową ilość akt Wydziału Powiatowego w Wadowi-
cach14. Dosyć unikatowym zespołem archiwalnym, dostarczającym sporo informacji 
o poborowych, żołnierzach i o�cerach z terenu Wadowic, jest Powiatowa Komenda 
Uzupełnień15. W okresie międzywojennym istniała w Wadowicach Komunalna Kasa 
Oszczędności Powiatu Wadowickiego, która swój początek miała w okresie austriac-
kim, a zakończyła działalność po 1945 r.16 Pozostałe po niej akta to zarówno materiały 
organizacyjne, jak i dokumentacja dotycząca osób będących członkami Kasy. Tak 
jak w przypadku okresu wcześniejszego, warto i tu wspomnieć o aktach cechowych, 
a także plakatach czy ogłoszeniach.

Jeśli chodzi o okres okupacji niemieckiej (1939-1945), oświęcimskie archiwum 
zaopatrzone jest w bardzo skromną ilość dokumentacji, do której należy zaliczyć: 
szczątkowe akta Sądu Obwodowego (Amtsgericht Wadowitz)17 oraz Sądu Okręgo-
wego, 2 jednostki archiwalne dotyczące wodociągów i zakładu energetycznego w ze-
spole Akta miasta Wadowice oraz 1 jednostkę archiwalną pozostałą po działalności 
miejskiego mistrza budowlanego Józefa Schumachera18.

Największa pod względem ilości i różnorodności zespołów archiwalnych, jed-
nostek inwentarzowych oraz metrażu, jest ta cześć dokumentacji, która została 
wytworzona po II wojnie światowej. Jest to zapewne wynikiem świadomych dzia-
łań z zakresu archiwizacji dokumentacji podejmowanych tak przez aktotwórców, 
jak i państwową służbę archiwalną, ale również tego, że akta, w odróżnieniu od 
powstałych wcześniej, nie przeszły pożogi wojennej. W następstwie świadomie 
prowadzonej polityki archiwalnej najliczniej reprezentowane są akta instytucji, 
które objęte były tzw. nadzorem archiwalnym, czyli przede wszystkim jednostek 
administracji państwowej i samorządowej, sądów, prokuratury czy też wybranych 
podmiotów prawa handlowego.

Po działalności jednostek samorządowych stopnia podstawowego (po 1950 r. 
quasisamorządowych, a od lat 70. państwowych) zachowała się dokumentacja Za-

13 Zespoły, nr 16/505, 507, 513, 516.
14 Zespół, nr 16/452.
15 Zespół, nr 16/288.
16 Zespół, nr 16/7.
17 Zespół, nr 16/369.
18 Zespół, nr 16/193.
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rządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej (1945-1950), Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej (1950-1973), Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej (1974-
1977) oraz Urzędu Miasta i Gminy i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wadowi-
cach (1977-1990)19. Po działalności wadowickiej ogólnej administracji powiatowej 
zachowały się natomiast akta Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Powiatowego 
i Powiatowej Rady Narodowej (1945-1950), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
(1950-1973), Urzędu Powiatowego (1974-1975) oraz Urzędu Rejonowego w Wa-
dowicach20. Archiwalia tych instytucji to przede wszystkim protokoły z posiedzeń 
ciał kolegialnych (rada, prezydium), budżety i sprawozdania �nansowe oraz akta 
dotyczące całości zagadnień życia społecznego przypisane administracji lokalnej. 
Wspomnieć należy, że w latach, z których pochodzą akta, były one systematycznie 
brakowane, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a do dokumentacji 
dotyczącej spraw jednostkowych nie przywiązywano takiej wagi, jak do dokumenta-
cji natury ogólnej. Spośród innych zespołów administracji specjalnej warto zwrócić 
uwagę na akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddziału Powiatowego w Wa-
dowicach21, chociażby ze względu na specy�kę dokumentacji dotyczącej przesiedla-
nia ludności z terenów wcielonych do ZSRR po 1945 r.

Podobnie jak dla wcześniejszych okresów w zasobie oświęcimskiego archiwum 
przechowywane są akta sądowe i prokuratorskie22 (1945-1961), specy�ką swej za-
wartości nie odbiegające od poprzednich lat. Uzupełnieniem dokumentacji wymiaru 
sprawiedliwości są akta więzienia w Wadowicach23. Z okresu powojennego zacho-
wała się również grupa akt, którą można by określić ogólną nazwą: stowarzyszenia, 
partie i organizacje społeczne. Są to niezbyt duże zespoły akt: Zarządu Powiatowego 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Powiatowego, a także Miejskiego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu, Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego, Koła Polskiej Partii Robotniczej przy Starostwie Powia-
towym w Wadowicach, Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Łącznie ta grupa 
akt zawiera ponad 70 j.i. i zamyka się ramami czasowymi 1945-1989.

Skromnie przedstawia się ilość dokumentacji dotyczącej wadowickiego przemy-
słu, ponieważ reprezentuje ją 1 zespół Wadowickie Zakłady Przemysłu Terenowego 

19 Następujące po sobie w sekwencji czasowej zespoły, nr 16/179, 16/135, 16/252, 16/283, 16/310, 16/339.
20 Następujące po sobie w sekwencji czasowej zespoły, nr 16/28-30, 16/251, 16/316.
21 Zespół, nr 16/143.
22 Zespoły, nr 16/370, 16/375, 16/376, 16/316.
23 Zespół, nr 16/137.
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w Wadowicach24. Nieco lepiej jest z ak-
tami banków, a przydatne do badań nad 
dziejami Wadowic w okresie powojen-
nym mogą być archiwalia działających 
na terenie miasta: Komunalnej Kasy 
Oszczędności Powiatu Wadowickiego, 
Banku Spółdzielczego, Powszechnej 
Kasy Oszczędności i Narodowego Ban-
ku Polskiego.

Oczywiście jak i dla wcześniejszych 
okresów cennym uzupełnieniem doku-
mentacji aktowej jest zbiór plakatów, 
ogłoszeń czy druków ulotnych instytu-
cji różnej proweniencji, działających na 
terenie Wadowic.

Jak na początku zaznaczono, przed-
miotem kwerendy objęto prawie 80 ze-
społów archiwalnych. Gdyby zsumować 
łączny ich metraż, to obejmowałby ok. ¼ 
całości zasobu AP Oddział w Oświęci-
miu. Te same proporcje można by zasto-

sować do ilości jednostek inwentarzowych. Oczywiście tylko część tych archiwaliów 
w pełni odnosi się do przedmiotu poszukiwań, który określono jako „miasto Wa-
dowice” w różnych jego aspektach. Siłą rzeczy w tak dużej ilości archiwaliów moż-
na odnaleźć bazę źródłową do różnych kwerend tematycznych. W związku z tym, 
w sposób zapewne subiektywny, przedstawiono tylko najciekawsze elementy, zbioru 
nazwanego akta Wadowic, z nadzieją, że czytelnik sięgnie do archiwaliów, które są 
chyba najbardziej obiektywnymi świadkami historii.

24 Zespół, nr 16/9.

Cech Stolarzy, Bednarzy i Ślusarzy  
w Wadowicach,  Stronica z księgi przyjęć do cechu 

ciesielskiego w Wadowicach z 1776 r.  
(APO sygn. 16-83 3).
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Janusz Kotlarczyk

O cyfrowej mapie geologicznej 
Ziemi Wadowickiej Staszica, 
przekroju przez Babią Górę Puscha, 
karpackich formacjach Hoheneggera 
i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej 
Krakowicy 
(ciekawostek geologicznych część I)

Rozwlekły tytuł artykułu ma nawiązywać do tradycji pisarskiej wadowickich 
autorów1, a także wydawniczej wadowickich typografów2 i zachęcić wadowiczan do 
poznania geologicznych i paleontologicznych specjałów odkrytych w ich mieście 
i w Wadowickiej Ziemi, którą hic et nunc (tu i teraz) mają pod swymi nogami. Raz 
są to osady lądowe – rzeczne, eoliczne (lessy), polodowcowe, innym razem morskie 
– płytkich szelfów bądź den i stoków głębokich oceanów. I w jednych, i drugich 
odkryto wiele ważnych dla nauki faktów i dowodów na ich wiek, głównie w postaci 
bardzo interesujących skamieniałości zwierząt i roślin. Niekiedy ujawnione zostały 
poszlaki wystąpienia cennych surowców, co dostarczyło dużych emocji niektórym 
obywatelom naszego miasta. 

Z tej interesującej historii badań geologicznych Ziemi Wadowickiej, trwających 
już ponad 200 lat, wybrałem kilka wydarzeń, z których wynikami byłem pośrednio 
lub bezpośrednio związany w swej pracy zawodowej. Te, których nie pomieści ni-
niejszy artykuł, znajdą się w następnym. 

1 Np. J. Putek, O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938; E. Zegadłowicz, 
Ballada o Wowrze, powsinodze beskidzkim, świątkarzu, o Bogu prawdziwym i Chrystusie frasobliwym, rzeźbiącym 
patrona Beskidu, Wadowice 1923.

2 Np. Historya o szlachetnej i pięknej Magielonie, córce Króla Neapolu i Piotrze rycerzu, hrabiem. Różne przygody, 
smutki i pociechy, nieszczęścia i szczęścia przy odmianach omylnego świata reprezentujące, Nakład i druk F. Foltyna 
wielokrotnie, ostatni raz w 1909 r., por. T. Ratajczak, Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX wieku, 2007, 
Wadowickie Centrum Kultury.
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Wśród geologów i  paleontologów, którzy 
rozjaśniali tajniki budowy Ziemi  Wadowickiej, 
gwiazdą pierwszej wielkości był niewątpliwie 
prof. Marian Książkiewicz3, zapewne nie ostat-
nią i nie jedyną. Otwiera ich poczet nie kto inny 
jak „ojciec polskiej geologii” – Stanisław Staszic, 
a w szeregu stoją: jego godny następca – Jerzy 
Bogumił Pusch-Koreński;  prof. UJ Ludwik 
Zejszner (Zeuschner); członek zwyczajny wie-
deńskiej Akademii Nauk – Johann Jacob Heckel 
i in. uczeni na poziomie światowym.

W rozpoznawaniu budowy interesującego 
nas obszaru możemy wyróżnić cztery okresy: 
pierwszy, to pionierskie badania trwające od 
końca XVIII stulecia po początek 2 połowy XIX 
w., zasługujące w  pełni na określenie: „czyny 
niezwykłe”; drugi, to mozolne, rozciągnięte aż po lata 20-te XX w., gromadzenie 
faktów przez wybitych geologów polskich, austriackich, niemieckich czy francuskich 
i tworzenie kolejnych, coraz dokładniejszych odwzorowań budowy omawianego ob-
szaru; trzeci, przekraczający połowę XX w., to wspomniane przygotowywanie przez 
M. Książkiewicza bardzo dokładnej, szczegółowej mapy geologicznej ark. Wadowi-
ce i wreszcie czwarty okres, trwający do dziś, a ob�tujący w wiele uzupełniających 
badań, w tym sondowań geo�zycznych i głębokich wierceń, wyjaśniających szereg 
problemów związanych z wgłębną budową Karpat Wadowickich.

Res gestae – dzieła dokonane,  
niezwykłe – Staszica 

Z największą estymą pragnę odnieść się do dzieła Stanisława Staszica, mojego wzor-
ca w podejmowaniu przez uczonych prac badawczych, użytecznych dla społeczeństwa 
i patrona mojej Alma Mater (od 1969 r.), ale także patrona Koła Towarzystwa Szkoły 
Ludowej (TSL) w Wadowicach (do 1939 r.). Nie będę oczywiście powtarzał licznych 
ocen osiągnięć naukowych i organizacyjnych (kilkaset publikacji, w tym kilkadziesiąt 
dotyczących prac geologicznych) tego wielkiego polskiego uczonego doby oświecenia 

3 Duży artykuł poświęcił sylwetce Profesora w Wadovianach  S. W. Alexandrowicz, Marian Książkiewicz i jego 
arkusz Wadowice,  „Przegląd historyczno-kulturalny Wadoviana”, 2011, nr 14, s.202-225.

Rys. 1  Strona tytułowa dzieła S. Staszica, 
z 2 wydania faksymilowego w roku 1955, 
dokonanego przez Instytut Geologiczny 

w Warszawie.
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i męża stanu w rządzie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Polecę tu jedynie 
jedną z ostatnich prac – najbardziej ze wszystkich merytorycznie ugruntowaną i nie-
zwykle trafną – prof. Michała Szulczewskiego4. Przywołuję także obszerne opracowanie 
wielkiego admiratora i propagatora myśli staszicowskiej – prof. Walerego Goetla5 (ongiś 
kierownika mojej macierzystej Katedry Geologii Ogólnej AGH), które jest wstępem 
do powojennej (1955) reedycji (wyd. faksymilowe) najważniejszej pracy Staszica pt.  
O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, wydanej w Warszawie w roku 
1815 (Rys.1). Do tekstu liczącego 390 stron + X stron wstępu dodany był atlas zawie-
rający: 4 arkusze (A, B, C, D, ułożone w szachownicę i znaczone od dolnego lewego 
arkusza niezgodnie z  ruchem wskazówek zegara po lewy górny) mapy geologicznej ob-
szaru międzymorza: Bałtyk – Morze Czarne; przekrój geologiczny od Bałtyku po Tatry;  
6 tabel z zestawieniami miejsc występowania różnych kopalin i surowców, a także „fa-
bryk kuźniczych”; piękną panoramę Tatr od północy; rysunki: górala (nierzeczywisty) 
i orła porywającego capa górskiego oraz 3 tablice z rysunkami skamieniałości (kości 
dużych ssaków, odciski roślin). Geologiczną treść mapy Staszic przygotowywał do publi-
kacji już od roku 1806, rysował mapę Ho�man, a rytował do druku Frey. Podkreślam ten 
szczegół, gdyż za wiele różnych błędów technicznych mogą odpowiadać ci pomocnicy.

Na dość dużej powierzchni (przy reedycji pomniejszonej o 1/20 do wymiarów: 
127,5 cm x 90 cm) autor zestawił w znaczącej mierze swoje własne obserwacje, zebrane 
na olbrzymim obszarze Polski przedrozbiorowej (z niewymienioną Litwą, Prusami, Po-
morzem i Śląskiem), Mołdawii, Siedmiogrodu, znaczącej części Węgier (z niewyróżnio-
ną Słowacją) i północnej Wołoszczyzny. Należy więc podkreślić, że Staszic zignorował 
całkowicie ówczesną sytuację polityczną Polski, zarówno zestawiając dane do mapy 
w czasie istnienia Księstwa Warszawskiego, jak i wydając dzieło w roku zakończenia 
Kongresu Wiedeńskiego.

Północną granicę mapy stanowi brzeg Bałtyku od punktu położonego nieco na 
W od Kołobrzegu po południowy brzeg Zalewu Kurońskiego, dalej na E jest nią 55 
równoleżnik, aż po okolice Smoleńska (51 południk, od Ferro). Stąd wschodnia granica 
mapy biegła wzdłuż dopływu Dniepru-Sożu i w dół Dnieprem aż do Morza Czarnego. 
Południowa granica to brzeg tego morza po ujście Dunaju, a dalej na zachód – 45. rów-
noleżnik po Orsowę. Stąd granica biegła Dunajem lub po prawym brzegu aż po okolice 
Wiednia. Zachodnia granica przechodzi przez Brno i Wyżynę Drahańską, następnie 
wzdłuż Sudetów po Góry Izerskie, stąd wzdłuż 33 południka (od Ferro), nieco na za-

4 M. Szulczewski, Przyroda w światopoglądzie Stanisława Staszica, „Prace Muzeum Ziemi”, 1998, nr 45, s. 5-37.
5 W. Goetel, Znaczenie „Ziemiorodztwa Karpatów” Stanisława Staszica w historii geologii polskiej, 1955, s. 5-107.
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chód od Międzyrzecza aż po Bałtyk. Przestrzeń między Dnieprem a wschodnią krawę-
dzią arkuszy B i C wypełniają objaśnienia w języku francuskim znaczeń poszczególnych 
liczb wniesionych na mapę. Lewy dolny kąt arkusza A zajęty jest przez łaciński tytuł, jak 
gdyby wykuty na skale, wyłaniającej się spod gęstwiny drzew i krzewów i mającej w tle 
pasmo górskie (Rys. 2; patrz s. 269).

Treść warstwy (w sensie zbioru informacji) geogra�cznej mapy stanowi sieć rzek, 
jezior, bagien i miejscowości, a także rysunkowe wyobrażenie wszystkich wyniosłości 
metodą „z lotu ptaka” za pomocą kopczyków różnej szerokości i wysokości, najczęściej 
całych ich ciągów bądź nagromadzeń. Dla uplastycznienia �gur gór zastosowano cienio-
wanie każdego kopczyka od strony wschodniej. (System ten był stosowany powszechnie 
na mapach od stuleci, por. np. Mapę Księstwa Oświęcimskiego S. Porębskiego z 1589 r. 6). 
Dla odróżnienia nazw wodnych od nazw miejscowości te drugie podkreślono. Treść 
mapy wrysowano w siatkę południków i równoleżników w odwzorowaniu walcowym, 
które, jak wiadomo, mocno zniekształca powierzchnię. Powoduje to, iż w różnych czę-
ściach mapy odległości obiektów przedstawione są w zmieniających się podziałkach 
(oscylujących ok. 1: 1 mil.).

Na treść geologiczną mapy składają się dwie warstwy: czasowa i litologiczna. Pierw-
sza, reprezentowana skalą barw, oddaje neptunistyczną koncepcję Staszica kolejnego 
tworzenia się różnych serii warstw w kolejnych, pojawiających się po sobie, systemach 
gór. Druga przypisuje tym systemom odpowiednie rodzaje skał, minerałów i surowców.

Objaśnienie (w języku francuskim) warstwy czasowej umieszczono w lewym gór-
nym rogu ark. A. (Rys. 2; patrz s. 269). Staszic wyróżnia jako najstarsze: zespoły skał 
masywnych, nieuwarstwionych, budujące „góry pierworodne” – kolor biały. Na nich 
leżą zespoły skał uławiconych, czyli „pierwotno-warstwowych”, inaczej „góry ościenne/
przechodowe” – kolor czerwony. Kolejny młodszy zespół warstw tworzą „góry przed-
wodowe” – kolor żółty. Najwyższe piętro wiekowe obszarów górskich zostało nazwane 
„górami pomorskimi” – kolor niebieskawo-zielony.

Najmłodsze osady w skali czasowej Staszica budują już przede wszystkim równiny 
i czasem niskie pagórki i nazwane są „ziemiami zsepowymi, czyli opławymi”, a mówiąc 
z francuska, są „ziemiami aluwialnymi” – kolor jasnozielonkawy.

Podział Staszica wynikał z niedokładności rozpoznania, rzadkości występowania 
skamieniałości zwłaszcza w zespołach piaskowcowych, a przede wszystkim z obciążenia 
ideą chronologii gór. 

Wprowadzony na mapę podział chronologiczny górotworów na 5 wyszczególnio-

6 W: A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, monogra�a turystyczno-krajoznawcza, Wadowice 1984, s. 629-630.
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nych rodzajów jest oryginalnym pomysłem Staszica. Nawiązuje on, choć wybiorczo 
i bardzo słabo, do podziału dziejów Ziemi zaproponowanego przez Georga Luisa Lec-
lerca, hrabiego de Bu�on (1707-1788), nauczyciela i patrona duchowego Staszica. Za-
warty w jego dziele (tłumaczonym przez Staszica7) Epoki Natury (1749) i powtórzony 
ponownie w jego Historii Naturalnej (1778) podział dziejów Ziemi na 7 epok, trwających 
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy lat, uwzględnia m.in.: w epoce 2. wykrystalizowanie 
skał skorupy Ziemi z masy ognistej; w epoce 3. pokrycie wodą całej powierzchni Ziemi 
i powstanie wapieni z pogrzebanymi resztkami istot żywych; w epoce 4. wyłonienie się 
kontynentów, tworzenie się wulkanów, rud i kruszców, powstanie wielu roślin; w epoce  
5. zamieszkiwanie w krainach północnych zwierząt południowych, m.in. słoni. Z licznych 
notek dołączonych do wspomnianego polskiego tłumaczenia Epok wynika, że Staszic 
warstwy skalne utworzone w epoce trzeciej odnalazł w obszarach, które na swojej mapie 
zaliczył po części do „gór pierwotno-warstwowych”, a po części do „gór pomorskich”.

W latach zestawiania mapy Staszica w nauce funkcjonowały stricte geologiczne 
podziały gór dokonane wg kryterium wieku: Johanna Gottloba Lehmanna (1719-1767), 
Giovanniego Arduino (1714-1795) i przede wszystkim Abrahama Gottloba Wernera 
(1749-1817)8 – czynnych geologów górniczych.

W najwcześniejszym podziale Lehmanna z r. 1756 obszary górskie dzielą się (idąc 
od najstarszych) na: 1) Gang-Gebirge (masywy górskie zawierające kruszce); 2) Floetz-
-Gebirge (góry zbudowane ze stosu warstw poziomo leżących lub słabo nachylonych, 
które zawierają, zwykle w wyższej części stosu, ślady istot żywych) i 3) inne, młodsze 
góry, np. wulkaniczne.

 W  kolejnym podziale, Arduina (1774), pojawiają się następujące klasy gór:  
1) początkowe (lub prymitywne); 2) drugorzędne i 3) trzeciorzędne. Dwie pierwsze 
klasy reprezentują tą samą zawartość co dwie pierwsze klasy Lehmanna. Klasa trzecia 
gór charakteryzuje się niższą wysokością i składem, w którym przeważają skały mniej 
spojone, jak piaski, żwiry, ziemie ilaste i margliste, zawierające liczne muszle. Czwartą 
klasę stanowią nanosy aluwialne równin. 

7 Tu małe „wadoviana”. Biblioteka Wadowickiego Gimnazjum im. M. Wadowity była przed wojną w posiadaniu 
drugiego wydania tego dzieła z r. 1803. (nr inwentarzowy Dział Vb, nr 247, zmieniony na 119). Ze strony 
tytułowej można się dowiedzieć, że tłumacz dodał myśli i niektóre uwagi, a edycja druga została pomnożona 
nowymi jego uwagami nad Ziemią Polską. 

 W PRL-u w ramach zarządzonego przeglądu biblioteki szkolnej wyrzucono wiele książek, uznanych za „szkodliwe” 
lub bezwartościowe. Znalazły się wśród nich Epoki Natury! Uratował je jednak od zagłady przemiałowej prof. 
Jan Sarnicki i przy okazji któregoś mojego awansu naukowego przekazał mi z listem wyjaśniającym to „fatum 
libelli” (los książki). Są chlubą mojego zbioru.

8 Por. J. C. Green, e death of Adam, New York 1961, s. 67-95.
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Należy jednak zauważyć9, że Arduino nie przesądzał, iż wyróżnione przez niego 
następstwo klas ma w każdym miejscu skorupy ziemskiej ten sam wiek absolutny, tak 
jak to przyjmowali Lehmann i Werner.

Ten ostatni (twórca szkoły neptunistów) wyróżnił (1787) następujące rodzaje gór: 
1) początkowe (powstałe przez krystalizację i chemiczną precypitację z cieczy); 2) prze-
chodowe (powstałe na drodze sedymentacji chemicznej bądź sedymentacji okruchów 
mineralnych; 3) sedymentacyjne (warstwowe); niższe warstwy mogły już zawierać 
pierwsze formy życia, wyższe były już wypełnione skamieniałościami; 4) napławione, 
aluwialne (powstały po wynurzeniu się lądów z powszechnego oceanu), a także  wul-
kaniczne często nazywane „otchłanne” (tylko te góry powstały na drodze „ogniowej”).  

Staszicowi jako przekonanemu neptuniście daleko było do akceptacji pomysłów 
plutonisty Jamesa Huttona (1726-1797), które zresztą zostały upowszechnione szerzej 
dopiero w jego Teorii Ziemi w 1785 r. i spotkały się od początku (1788) z ożywioną 
krytyką, trwającą i po jego śmierci. 

W 1806 r. Staszic miał do wyboru albo zastosować któryś z wyżej omówionych 
systemów, albo stworzyć nowy, dający szansę przedstawienia mapy bardziej szczegó-
łowej. Wybrał to drugie.

Drugą klasę gór, czyli drugorzędnych lub warstwowych, podzielił na 3 rodzaje 
w zależności od obecności i rodzaju skamieniałych organizmów w warstwach: 
1) góry pozbawione ich w ogóle, nieme (warstwy były złożone w cieczy uniemożli-

wiającej życie, tzw. „płynie uniwersalnym”), zachowując dla nich nazwy Arduina 
i Wernera;

2) góry zbudowane z warstw zawierających już skamieniałości, ale wyłącznie roślin-
ne (lądowe) bądź złoża ługów chemicznych (powstanie soli i gipsów), mających 
świadczyć o kończącej się erze „płynu uniwersalnego” w oceanie i co znalazło wy-
raz w nazwie „góry przedwodowe”; wskaźnikiem występowania tego rodzaju gór 
była też obecność pokładów węgla kamiennego i brunatnego, które Staszic uważał 
(wbrew Wernerowi) za osady materii nieorganicznej (!);

3) góry zbudowane z warstw zawierających bogactwo różnorodnych skamieniałości 
zwierząt, wymagających do życia normalnej wody morskiej, stąd zrodziła się nazwa 
„góry pomorskie”. 
Zachowując klasę pierwszą – „góry pierworodne lub początkowe” i klasę ostatnią 

– „ziemie aluwialne”, uzyskał Staszic logiczny i możliwy do wykonania w tym czasie na 
mapie 5-członowy schemat chronologii obszarów górskich i równinnych. 

9 J. C. Green, e death, op. cit., s. 77.
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Chronologię tę podpowiadało, obserwowane m.in. w przekroju Tatry – Kraków, 
takie właśnie następstwo pasmowo ułożonych „gór” – od „pierworodnych” granitów 
tatrzańskich przez „drugorzędne”, uławicone wapienie Tatr i warstwowe piaskowce Kar-
pat (pozbawione rzucających się w oczy skamieniałości), dalej poprzez „przedwodowe” 
nieme warstwy piasków i iłów z wtrąceniami gipsów, soli kamiennej i siarki z rejonu 
Swoszowic – Wieliczki i kojarzone z nimi wiekowo (niestety błędnie) warstwy zawie-
rające odciski roślin i pokłady węgla z obszaru Krzeszowic – Jaworzna, aż po wapienie 
z fauną morską rejonu Krakowa narzucające się jako „góry pomorskie”. Warto tu za-
uważyć, że podobne następstwo „gór” w przekrojach obserwowali Lehmann (od Gór 
Harzu po dolinę Helmy) czy Arduino (od Alp Weneckich po dolinę Po)10.

Wyraża się niekiedy żal11, że Staszic na swojej mapie nie wykorzystał idei – wdra-
żanej już wcześniej i jemu współcześnie na mapach i przekrojach, zwłaszcza obsza-
rów górniczych Niemiec – wydzielania grup warstw, zwanych niekiedy formacjami, 
w obrębie grubej serii warstw, głównie „gór warstwowych”. Zespoły warstw, podobnych 
litologicznie i zajmujących tę samą pozycję względem innych zespołów, były tam wyróż-
niane i specjalnie nazywane, np.: „wapień muszlowy”, „pstry piaskowiec”, „cechsztyn” itp. 
Należy jednak pamiętać, że idea ta była wdrażana na niewielkich fragmentach niedużych 
obszarów Turyngii czy Saksonii. Najstarsza geologiczna mapa z terytorium Niemiec  
G. Ch. Fűchsela (1722-1773), opublikowana w roku 1761 jako jeden z załączników jego 
dysertacji12, przedstawia obszar o powierzchni ok. 50 x 50 km, o słabo zaburzonej i cią-
głej sekwencji warstw, głównie permu i triasu. Wykorzystanie tej metody, choćby tylko 
na obszarze górskim Sudetów, Karpat, Gór Świętokrzyskich, było ponad siły jednego 
człowieka w czasie jednej niecałej dekady.

Pamiętajmy, że dzieje się to przed odkryciem paleontologicznej identy�kacji warstw 
(Wiliam Smith w latach 1815-1817), przed wyróżnieniem 11 formacji na podstawie 
paleontologicznej przez Georgesa Cuviera i Alexandra Brongniarta (1811) na mapie 
okolic Paryża, przed okresem wielkiego postępu w geologii i paleontologii.

Wartość mapy geologicznej Staszica (obejmującej swym zasięgiem także Ziemię 
Wadowicką) nie tylko polega na pomysłowym rozwinięciu idei Wernera, ale przede 
wszystkim na wzbogaceniu mapy o warstwę niezwykłą – o warstwę będącą w istocie 
bankiem danych geologicznych, górniczych i in. zapisanych cyfrowo i powiązanych 

10 W. Sissing, Rocky Roads from Firenze. History of Geolgical Time and Change 1650-1900, Utrecht 2012, s. 482, 
486.

11 M. Szulczewski, Przyroda w światopoglądzie, op. cit., s.19.

12 G. Ch. Fűchsel, Historia Terrae et Maris, ex Historia uringiae, per Montium Descriptionem, eruta, W: Usus 
Historiae suae Terrae et Maris, Erfurt 1761, s. 44-210.
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z siatką geogra�czną, co sprawia, że można ją uznać za pierwowzór współczesnej cy-
frowej mapy geoinformatycznej !!!

Podczas swoich wędrówek geologicznych Staszic prowadził systematyczne pomiary 
wysokości, temperatury, ale przede wszystkim rozpoznanie rodzaju skał budujących 
konkretne miejsca na mapie, a także ich ułożenie w przestrzeni. Staszic był dobrym 
petrografem i jego obserwacje dotyczące rozprzestrzenienia zestawu najważniejszych 
skał stanowią największą wartość mapy. 

Aby zmieścić na niewielkiej powierzchni mapy tysiące informacji należało znaleźć 
sposób ich kompaktnego przedstawienia. I Staszic ten sposób znalazł – zakodowa-
nie liczbami wszystkich rodzajów skał, minerałów, kruszców, ale także kopalni metali, 
znalezisk skamieniałości, znalezisk archeologicznych i in. Kodowanie przeprowadził 
w kolejności wydzielonych przez siebie rodzajów gór. W związku z tym niektóre li-
tologie, powtarzające się w kilku rodzajach gór, występują pod różnymi liczbami, np. 
zlepieńce (Nr: 9, 87, 105). Do zakodowania wymienionych wyżej rodzajów obiektów 
geologicznych i innych autor wykorzystał liczby od 0 do 142. W objaśnieniach pojawiają 
się też liczby wyższe: 160-164, 170, 180, 300-301 oznaczające bardzo różne obiekty (geo-
logiczne, paleontologiczne, górnicze, geogra�czne, kryształy, a nawet terminy górnicze 
jak kurzawka – neologizm Staszica). Może to świadczyć o kodowaniu przez Staszica 
większej ilości informacji i o wykorzystaniu na mapie tylko ich połowy. Wszystkie te 
obiekty pojawiają się na mapie w badanych miejscach jako pojedyncze liczby kodowe 
lub ich kolumny (Rys. 3; patrz s. 270).

Ułożenie warstw w przestrzeni oznaczał Staszic za pomocą kreski poziomej, ryso-
wanej pod kolumną cyfr kodowych (przy rozciągłości W-E) lub pionowej, rysowanej 
z ich prawej strony (przy rozciągłości N-S), bądź też przez zamieszczenie ich obu (przy 
zmiennej rozciągłości). Kolumny liczb w kopczykach zwieńczone są natomiast bar-
dzo często zestawem kropek, kresek bądź daszków. Tym kodem rysunkowym Staszic 
prezentował wyniki swoich gęstych pomiarów wysokości, których systematyczność 
w owym czasie była także ewenementem w nauce. Kod ten reprezentuje zrangowane 
wysokości n.p.m. w stopach paryskich (w nawiasach moje przeliczenia na metry): do 
300s (86m) - bez znaku; 300-1000s (288m) -  – (jedna kreska); 1000-2000s (576m) - = 
(dwie kreski); 2000-3000s (864m) - =  (trzy kreski); 3000-4000s (1152m) - . (jedna 
kropka); 4000-5000s (1440m) - .. (dwie kropki); 5000-6000s (1728m) - …(trzy kropki); 
6000-7000s (2016m) - < (daszek); 7000-8000s (2304m) - >(trójkąt). 

 Próba przeprowadzonego przeze mnie zdekodowania zapisu cyfrowego interesu-
jącego nas fragmentu mapy, obejmującego Ziemię Wadowicką z okolicami (Rys.4; patrz 
s. 270) ujawniła pasową budowę geologiczną obszaru i, co najciekawsze, zarejestrowaną 
obecność trzech różnych litologicznie formacji w obrębie obszaru zaliczonego przez Sta-
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szica do „gór ościennych, czyli drugorzędnych”. Od S granicy zamieszczonego wycinka 
mapy (mniej więcej od doliny Dunajca) po orogra�czną, północną krawędź Karpat 
(góry powyżej 576 m), tj. od rejonu Trzyńca (na S od Cieszyna) przez Ustroń, Bielsko, 
Kęty, Wadowice po Lanckoronę Staszic wyznaczył pasmo zbudowane głównie z róż-
nych rodzajów piaskowców, szarogłazów i zlepieńców, przekładanych łupkami ilastymi, 
w których należy widzieć formację „piaskowców karpackich”. Przytyka do niego od N, 
między Olzą a Skawą, węższe pasmo, w którym występują głównie łupki wapienne, 
margle ilaste i wapienie margliste. Do pasma tego należą zapewne kopalnie rudy żelaza 
(syderytów ilastych) zakodowane przez Staszica liczbą 67 na S od Cieszyna. W paśmie 
tym, a jak de�niuje Staszic – „na pobrzeżu gór ościennych”, należy widzieć formację 
„wapieni i margli karpackich”. Znajduje on prawdopodobne przedłużenie aż po rejon 
między Skawiną a Swoszowicami, gdzie znaczy łupki margliste. W tym ostatnim obsza-
rze, między w/w formacjami, pojawia się pasmo rogowców, o którym Staszic wspomina 
(s.72). W omówionych, choć na mapie ukrytych za liczbami, różnych pasmach można 
dopatrzyć się próby Staszica wprowadzenia systemu formacji w obrębie specy�cznych 
karpackich „gór warstwowych”. 

Kolejny od północy pas wzdłuż Pszczynki i doliny Wisły zajęty jest przez utwory 
zaliczone przez Staszica do „gór pomorskich” (a miejscami wyjątkowo do „ziem alu-
wialnych”), gdyż znalazł tu margle i wapienie margliste z muszlami zwierząt morskich 
(nr 109 i 110), a od Tyńca po Kraków wapienie skaliste z muszlami (nr 107). W tym 
pasie znaczy Staszic znaleziska kości mamuta (nr 115), słonia (nr 116) i innych zwierząt 
wymarłych (nr 114). Na południe od pasa wapieni skalistych umieszcza Staszic wąski 
klin obszaru „gór przedwodowych” zajęty przez złoża soli (103), gipsu (101), siarki (92’) 
i źródła siarczane (92).

Omawiany, zdekodowany rąbek mapy S. Staszica, przedstawia w ogólnych zary-
sach i pod względem składu litologicznego ułożenia warstw i hipsometrii, zbliżony do 
rzeczywistości obraz budowy geologicznej Ziemi Wadowickiej – pierwszy w historii.

Pewne szczegóły budowy geologicznej wschodniego obrzeża Ziemi Wadowickiej 
przedstawia dodatkowo przekrój Staszica, z którego zamieszczam fragment (Rys. 5; 
patrz s. 271), ilustrujący wgłębną budowę kilku gór – Mogilan, Lanckorony i Kotonia 
(brak wystarczających przesłanek do jednoznacznego wskazania, którym kopczykom na 
mapie one odpowiadają). W przekroju tym warstwy różnych odmian skał są tej samej 
grubości i w obrębie każdej góry ułożone są pod tym samym kątem. Kod cyfrowy tych 
odmian jest identyczny z kodem dla mapy, barwy warstw nie mają natomiast związku 
z kolorami zarezerwowanymi na mapie dla chronologii gór, ułatwiają tu jedynie roz-
różnienia warstw.

W Mogilanach warstwy leżą poziomo; są to głównie łupki ilaste (12) z wkładkami 
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rogowca (57) i piaskowca łupkowatego (27). W Górze Lanckorońskiej warstwy są słabo 
pochylone ku południowi, a wśród nich przeważają łupki ilaste (12) z wkładkami ro-
gowców (57), podrzędną rolę pełnią piaskowce kwarcowe. Podkreślenie przez Staszica 
obecności rogowców, które tworzą cienkie ogniwo (są to radiolaryty i wyróżnione 70 lat 
później w-wy mikuszowickie) świadczy dowodnie o jego obecności na Górze Zamko-
wej, atrakcyjnej choćby z niedawnej jej obrony przez Konfederatów Barskich, tuż przed 
I rozbiorem Polski. Na Kotoniu warstwy są bardziej pochylone ku S, a są to głównie 
i zgodnie z rzeczywistością szarogłazy13 (30) i łupki szarogłazowe (31), a w mniejszej 
ilości łupki mikowe (13) i ilaste (12). 

Lapis super lapidem  
– kamień na kamieniu – Puscha

Następna po Staszicu mapa geologiczna całej Polski, obejmująca swym południo-
wym zasięgiem także Ziemię Wadowicką, wyszła dwadzieścia lat później spod ręki 
wybitnego geologa J. B. Puscha, profesora założonej przez Staszica Akademii Górniczej 
w Kielcach (1816-1826), w składzie większego atlasu14. Zawiera on omawianą dużą mapę 
Królestwa Polskiego i 4 dokładniejsze mapy specjalne głównych rejonów górniczych 
Polski, a także 2 tablice z przekrojami geologicznymi. Mapy wraz z bardzo ob�tym 
tekstem opisującym geologię Ziem Polski15 stanowią kolejne olbrzymie dzieło pomni-
kowe, mocno ugruntowane w historii geologii polskiej przez mojego starszego Kolegę 
z Katedry prof. Goetla, a w końcu rektora AGH – prof. A. S. Kleczkowskiego. Poświęcił 
on temu spolszczonemu twórcy (uzupełnił swoje nazwisko o człon – Koreński) kilka-
naście opracowań naukowych16.

Omawiana mapa Puscha różni się zdecydowanie od mapy Staszica. Fragment mapy 
Puscha (Rys. 6; patrz s. 271), odpowiadający zdekodowanemu fragmentowi mapy Sta-
szica, reprezentuje nieco dokładniej odwzorowane granice wyróżnionych pasm geo-

13 Nazwa szarogłaz została dobrze dobrana i wprowadzona do polskiej terminologii geologicznej przez Staszica jako 
udatne spolszczenie górniczego pojęcia „Grauwacke”, które pojawiło się w 2 połowie XVIII w. w Harcu (używał 
go już Werner). Cechą charakterystyczną tej skały jest podwyższona zawartość okruchów innych skał, głównie 
metamor�cznych (kwarcytów, fyllitów), a także osadowych (innych piaskowców, łupków itp.), kosztem zwykłych 
składników piaskowca (kwarc, mika, skaleń). Generalnie jednak ogromna ilość nazw zaproponowanych przez 
Staszica nie przyjęła się w polskim piśmiennictwie.

14 Geognostischer Atlas von Polen entmarfen und gezeichnet von G. G. Pusch, Stuttgart 1836.
15 Geognostische Beschreibung von Polen so wie der űbrigen Nordkarpathen Länder von Georg Gottlieb Pusch Stuttgart 

u. Tűbingen, 1833 I �iel (vorrede: I-XX pp., Text: 1-338); 1836 II �eil (vorrede: I-XII pp., Text: 1-695).
16 M.in. A. S. Kleczkowski, Jerzy Bogumił Pusch w Kielcach w latach 1817-1826, „Studia Kieleckie”, Kielce 1974, Nr 

3-4; p. 90-96; Idem: Jerzy Bogumił Pusch – ostatni okres życia i działalności 1830-1846, „Prace Muzeum Ziemi”, 
1974, Nr 21, p. 65-104.
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logiczno-litologicznych. Przede wszystkim jednak Pusch próbuje powiązać wiek tych 
pasm ze znanymi w Europie formacjami (Steinkohlegebirge, Muschelkalk, Jurakalk czy 
Liaskalkstein). W obrazowaniu kartogra�cznym Pusch stosuje wyróżnienie jednostek 
jedynie kolorami, ewentualnie opatrzonymi dodatkowo literami, a więc system  rozwija-
jący się stopniowo w Europie. W budowie Karpat nowe propozycje Puscha sprowadzają 
się do nazwania szerokiego południowego pasma szarogłazowo-piaskowcowo-łupko-
wego (ujawnionego na zdekodowanej mapie Staszica) – grupą „piaskowca karpackie-
go”, a pasa północnego wapienno-marglisto-łupkowego – grupą „śląsko-morawskiego 
wapienia liasowego”17. Obie grupy: dolna –„wapienna” i górna – „piaskowcowa” łączą 
się przejściem, co skłoniło Puscha do uznania ich za paralelne. W obrębie grupy dolnej 
znalazły się przede wszystkim cienko uławicone „wapienie cieszyńskie”18 (nazwa wpro-
wadzona już w 1822 r. przez wędrującego po omawianym obszarze C. von Oeynhau-
sena19 w formie „Der Teschner Kalkstein”), ale także niższy i wyższy od nich kompleks 
łupkowy, które przez następnego wielkiego badacza tej ziemi – L. Hoheneggera zostały 
wyróżnione na jego mapie20 jako „dolne łupki cieszyńskie” i „górne łupki cieszyńskie”. 
Nazwy te do dziś są używane w litostratygra�i Karpat, a „wapienie cieszyńskie” są w niej 
nazwą najstarszą. Nowością mapy Puscha jest ujawnienie dwóch ciągów skałek wapienia 
„podobnych do wapienia Jury”. Ciąg południowy (główny) to znany dziś ciągły pieniński 
pas skałkowy podporządkowany grupie „piaskowca karpackiego”. Ciąg północny to 
szereg rozrzuconych i oddalonych od siebie dużych skałek rozmieszczonych w paśmie 
wapienia liasowego, m.in. w Štramberku k. Nowego Jičina i w Inwałdzie21. Pusch rysuje 
także tego typu skałki koło Wieliczki i Żywca w paśmie „piaskowców karpackich”. Nie 
są to jednakże właściwe skałki.

Wgłębną budowę Ziemi Wadowickiej wg J. B. Puscha ilustruje dobrze fragment 
przekroju przez okolicę Zatora i Babią Górę (Rys. 7; patrz s. 272). Widać tu niższą 
pozycję grupy „wapienia śląsko-morawskiego” i stopniowe od niej przejście do górnej 
grupy „piaskowca karpackiego”, a także rozmieszczenie obu pasów skałek wapiennych – 
południowego w Sza�arach i północnego – w rejonie między Inwałdem a Wadowicami. 

17 Nazwę „lias” wprowadził w  1809  r. w  Anglii W. Smith jako określenie serii wapieni płytowych leżących 
bezpośrednio na warstwach triasu.

18 Opisane szczegółowo na str. 642-650 cyt. dzieła. Pusch, Geognostische, op. cit., 1836, �. II.
19 Por. Ibidem, p. 17, 18.
20 L. Hohenegger, Die geognostischen Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien u. den angrenzenden eilen von 

Mähren und Galizien, Gotha 1861. 
21 Górnojurajski wiek skałki w Inwałdzie udowodnił kilkanaście lat później prof. L. Zejszner w pracy: Geognostische 

Beschreibung des Nerineen-Kalkes von Inwałd und Roczyny, „Naturwiss. Abhandlungen”, Wien 1849, na podstawie 
skamieniałości tytułowych ślimaków.
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Występowanie skałek inwałdzkich w tym miejscu jest, zdaniem Puscha, ukryte pod 
pokrywą aluwiów rzecznych, podobnie jak większość warstw grupy dolnej. Z przekroju 
wynika idea autora, że górotwór Karpat zdaje się być podścielony starszą formacją „wa-
pienia muszlowego”, leżącą z kolei na górotworze węgla kamiennego. Konsekwencją tego 
jest odmłodzenie Karpat (łącznie z Babią Górą), które z „gór pierwotno warstwowych” 
Staszica, starszych od „gór przedwodowych” z pokładami węgla, stają się od tych gór 
znacznie młodsze. Pusch jednak lojalnie ukazuje, że bezpośrednie podłoże Karpat jest 
nieznane. Musiało minąć jeszcze 3/4 wieku, żeby sprawa ta została dzięki wierceniom 
choć w części wyjaśniona – tj., że Karpaty w rejonie Wadowic zostały nasunięte na 
młodszy trzeciorzęd, który pokrywa z kolei górotwór węglowy. 

Niezwykle istotne dla naszych dalszych rozważań są fragmenty tekstu II części 
rozprawy Puscha (niżej cytowane są z niej odpowiednie strony), informujące o wy-
stępowaniu w paśmie „piaskowca karpackiego” łupków (niekiedy palnych), margli 
i rogowców bitumicznych, zawierających odciski łusek, zębów i szkieletów ryb kopal-
nych (s. 15). Wprawdzie skamieniałości znalazł na prezentowanym obszarze jedynie 
w odkrywkach k. Wieliczki (Sygneczów, Siercza, Lednica Grn.) i Myślenic (Zakliczyn)  
(s. 78), gdzie zresztą (tj. ok. Myślenic i Gdowa) napotkał je C. v. Oeynhausen (s. 67), ale 
same warstwy rogowców brązowych, biało smugowanych, zbudowanych z „półopalu” 
i  przełożonych brązowymi marglami i wapnistymi łupkami Pusch obserwował także 
w stre�e brzegu Karpat między Bielskiem a Kalwarią. Opis litologiczny prowadzi  nas 
do wniosku, że autor opisuje warstwy wyróżnione w późniejszych latach jako „warstwy 
menilitowe”. Ich cechami najbardziej charakterystycznymi są właśnie: wysoka zawartość 
związków organicznych – bituminów22, obecność kruchych rogowców i występowanie 
szczątków rybich.

Historia wprowadzania nazwy tych warstw w Karpatach nie jest całkowicie pewna. 
Pewne jest natomiast, że pod koniec XVIII w. w miejscowości Ménille-Montant we 
Francji została rozpoznana odmiana opalu barwy czarno-brązowej (Leberopal) przypo-
minająca połyskiem szkliwo wulkaniczne (obsydian) i nazywana wówczas smołowcem 
(Pechstein). Nazwę menilit dla tej odmiany wprowadził do literatury wzięty petrograf 
niemiecki Leopold von Buch (1774-1853) w roku 181023. Prawdopodobnie, jak sądzi  
H. Świdziński24, nazwy tej użył w Karpatach po raz pierwszy zasłużony petrograf au-

22 Wg Puscha (Geognostische, op. cit., 1836, s. 78) łupki z Zakliczyna palą się niebieskim płomieniem, podobnie 
jak również rybonośne łupki z Scharnitz w Tyrolu – 16 km na NW od Innsbrucku – z których destylowano olej 
skalny).

23 Por. H. Murawski, Geologischen Wörterbuch, Stuttgart 1963, s. 125.
24 H. Świdziński, Słownik stratygra�czny Północnych Karpat �iszowych, „Biul. IG” 37, Warszawa 1947, s. 84-86.
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striacki E. E. Glocker w 1843 r.25 (wprowadził on także nazwę ozokeryt (1833) na wosk 
ziemny występujący w Karpatach). 

Caput anguli  
– kamień węgielny – Hoheneggera

Nazwę „łupki menilitowe” spopularyzował szeroko Ludwig Hohenegger, wybitny 
geolog, który stworzył podwaliny nowej stratygra�i Karpat i swymi szczegółowymi 
badaniami zapoczątkował drugi etap tworzenia map geologicznych Karpat. Pierwszą 
mapę sporządził i opublikował w roku 1861 dla Karpat śląskich26, zaś kolejną (do której 
objaśnienia napisał C. Fallaux) dla obszaru byłej Rzeczypospolitej Krakowskiej i przy-
ległego od południa fragmentu Karpat (łącznie z fragmentem Ziemi Wadowickiej) 
w pięć lat później27.

Mapy te wprowadzają szczegółowy podział osadów Karpat na różniące się pod 
względem litologicznym formacje, którym przyporządkowano na podstawie znalezio-
nej fauny odpowiednie piętra wiekowe ustalone w Zachodniej Europie (pomijam tu 
omawianie utworów występujących poza Karpatami). To Hohenegger jest kreatorem 
takich formacji dolno- i górnokredowych, jak: wspomniane wcześniej oddziały warstw 
cieszyńskich; „piaskowce grodziskie” (1861, od miejscowości Grodziszcze, Śląsk Cie-
szyński); „warstwy wierzowskie” (1861, od miejscowości Wierzowice, Śląsk Cieszyński); 
„piaskowce godulskie” (1861, od góry Godula na Śląsku Cieszyńskim); „warstwy isteb-
niańskie” (1861, od miejscowości Istebna, Śląsk Cieszyński); „margle frydeckie” (1861, 
od miejscowości Frydek na Śląsku Morawskim). Wśród osadów trzeciorzędowych 
Hohenegger wyróżnił „eoceńskie piaskowce i łupki” i leżące na nich „menility” oraz 
„neogeńskie iły, łupki, piaski i żwiry”. Warstwy różnego wieku zasłonięte są w dolinach  
rzecznych i na znacznej części pogórza osadami czwartorzędowymi. 

Po raz pierwszy na mapie Ziemi Wadowickiej (Rys. 8; patrz s. 272) pojawiły się 
zarysy niewielkich płatów wychodni menilitów (bez rozróżnienia łupków, rogowców 
i piaskowców) między Inwałdem, Wieprzem i Frydrychowicami, w Choczni, Łękawi-
cy, koło Przytkowic i Woli Radziszowskiej. Na mapie tej pojawiły się także dokładne 

25 E. E. Glocker, Menilitschiefer in Mähren, „Amtl.Bericht der deutschen Natur.Vers. in Gratz”, Gratz 1843, s. 139.
26 L. Hohenegger, Die geognostische Verhältnisse der Nordkarpathen in Schlesien u. den grenzenden eile von 

Mähren und Galizien, Gotha 1861.
27 L. Hohenegger u. C. Fallaux, Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit den sűdlich 

angrenzenden eile von Galizien, „Denkschr. d. Akademie d. Wissenscha¡en Math.-Natur. CL.B”,  XXVI, 
Wien 1866.
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lokalizacje skałek wapiennych ciągu północnego w Inwałdzie, na Pańskiej Górze w An-
drychowie, w Targanicy i w Roczynach.

Mapa Hoheneggera z 1866 r. to pierwsza nowoczesna i dość szczegółowa mapa  
(w podziałce ok. 1:150000) Ziemi Wadowickiej, do której następcy będą tylko praco-
wicie dokładać, przez kolejne 60 lat, swoje coraz bardziej ob�te obserwacje. Będą to 
przede wszystkim: F. Römer (1870), E. Dunikowski (1885), E. Tietze (1887), C. Paul 
(1888) i W. Szajnocha (1902)28.

Ryby w Oceanie Tetydy pluskające…

W roku wydania pracy Puscha zainteresowanie rybami kopalnymi było już znacz-
ne. Na �rmamencie nauki błyszczały nazwiska autorów znakomitych monogra�i  ryb 
kopalnych (w nawiasach daty ich druku): B. G. E. Lacepe-
de’a (1798-1803), H. M. Blainville’a (1818), L.C.F.D. Cu-
viera i A. Valenciennesa (1829-1849) i przede wszystkim  
L. Agassiza (1833-1843). W II połowie XIX w. liczba specja-
listów od kopalnej ichtiofauny przekracza liczbę 40. Powo-
dzeniem cieszą się stanowiska z rybami trzeciorzędowymi, 
choć nie brak i kredowych. Sławne stają się odkrycia we 
Francji, Belgii, Anglii, Szwajcarii, Austrii i Italii (Piemont, 
Sycylia, Trydent). W tym ostatnim rejonie najsłynniejsze 
jest stanowisko w wapieniach eoceńskich z Monte Bolca k. 
Werony ze wspaniale zachowanymi szkieletami ryb i ska-
mieniałościami innych corpi marini (ciał morskich), a tak-
że roślin. Opisywane ono już było od 1550 r. i doskonale 
znane werończykowi Arduino (1769) kreatorowi, jak pa-
miętamy, „gór trzeciorzędowych”. Z licznego grona badaczy 
ryb z Monte Bolca, piszących do czasów Puscha, największe 
uznanie budzili S. Volta (1796-1808) i wspominany L. Agas-
siz (in: 1833-1843)29. 

28 F. Römer, Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870, s. 1-362. E. Dunikowski, Studya geologiczne w Karpatach.  
Cz. I. Karpaty powiatu wadowickiego, „Kosmos”, R.10, Lwów 1885, s. 30-196. E. Tietze, Geognostischen 
Verhältnisse der Gegend von Krakau,  „Jahrbuch geol. Reichsanst.”, Bd XXXVII, Wien 1887,  H.4, s. 423-838.  
C. Paul, Beiträge zur Kenntniss des Schlesisch – galizischen Karpathenrandes,  „Jahrbuch d. k-k. geol. Reichsanstalt.”, 
Bd XXXVII; Wien1888, H.2, s.323-352. W. Szajnocha,  Atlas geologiczny Galicji – Tekst do zeszytu 11. Arkusze 
Wadowice, Wieliczka, Bochnia, Nowy Sącz, 1902 , s. 3-112.

29 Por. L. Sorbini, La Collezione Baja di pesci e piante fossili di Bolca, Verona 1983, s. 11-12, 35. 

Rys. 9  Grupka współczesnych 
brzytewników (Aeoliscus 

strigatus – Amphisile) 
z Oceanu Indyjskiego  

(rys. wg Normana z polskiego 
tłumaczenia podręcznika  

L. S. Berga (1954)).
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Natężenie prac nad rybami kopalnymi w II połowie XIX w. odnosi się także do 
ryb z Karpat. Szybko okazuje się, że są to ryby trzeciorzędowe, pochodzące z formacji 
„piaskowca karpackiego”.

Ryby pluskają w oceanach od bardzo dawna (pierwsze były słodkowodne), dziś 
żyjące najliczniejsze gromady: kostnoszkieletowe (Osteichthyes) i chrzęstnoszkieletowe 
(Chondryichthyes) – czynią to co najmniej od 400 mln lat (dewon)30. W czasie trwania 
basenów �iszowych Karpat w kredzie i w trzeciorzędzie żyły w nich już wysoko wy-
specjalizowane rodziny tych gromad. Po chrzęstnikach pozostały w osadzie tylko zęby 
i czasem łuki skrzelowe, po kostnych – różne kostki, promienie płetw i czasem dużo 
łusek; całe szkielety bądź fragmenty ciał zachowały się wyjątkowo. Przyczyna tego jest 
oczywista. Po śmierci ciała ryb rzadko docierają na dno morza, są zjadane podczas 
opadania w toni wód, a jeśli nawet niektóre z nich osiągną dno, zostaną natychmiast 
zjedzone przez żyjących na dnie padlinożerców. Podstawowym warunkiem zachowania 
się całych szkieletów jest brak tlenu w niższej części toni wody (karpacki basen miał 
głębokość 2-3 km), a przede wszystkim w warstwie wody przydennej i w samym osadzie, 
gdyż eliminuje to wszelkie żyjące zwierzęta z tej przestrzeni (poza organizmami beztle-
nowymi)31. Kolejnym warunkiem jest szybkie pokrycie padłych ryb izolującą laminą 
osadu ilastego, która chroni je przed zniszczeniem przez prądy denne. Anoksyczne 
(beztlenowe) środowisko uniemożliwia także rozkład opadłej na dno materii roślinnej 
(z alg morskich lub przyniesionej z lądu) i zapewnia powstanie substancji bitumicznej 
w osadzie, a także warstewek węgla. Ten proces jest odpowiedzialny za bardzo częste 
występowanie ryb kopalnych właśnie w osadach bitumicznych.

W Karpatach wysoce bitumiczne są warstwy wierzowskie (i z nich sygnalizowa-
ne są pojedyncze znaleziska ryb), także cieszyńskie, ale przede wszystkim warstwy 
menilitowe, o czym już wyżej wspomniano. Profesjonalne badania ryb z tych warstw 
rozpoczęli ichtiologowie austriaccy, M. Hörnes (1850), J. J. Heckel (1850)32, D. Kram-
berger (1879- 1880)33, a kontynuowali: Czech – A. Rzehak (1880, 1880)34, Rumuni 

30 Podstawowe informacje Czytelnik może znaleźć w  wydanym niedawno przez Uniwersytet Warszawski 
podręczniku Ryby kopalne, red. M. Ginter, Warszawa 2012, s. 345.

31 O zmianach warunków gazowych w środowisku podczas sedymentacji warstw menilitowych por. J. Kotlarczyk, 
A. Uchman, Integrated ichnology and ichthyology of the Oligocene Menilite Formation, Skole and Subsilesian 
nappes, Polish Carpathians: A proxy to oxygenation history, „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, 
2012, 331-332, s. 104-118.

32 J. J. Heckel, Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische Oestrreichs,  „Denkrschr. Kais.Akad. Wiss, Math.-Naturw.
Classe”, Bd 1, Wien  1850 , s. 201-242.

33 D. Kramberger, Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische der Karpathen, „Palaeontographica”, XXVI, Cassel 
1879-1880,  s. 51-68. 

34 A. Rzehak, Neue fossile Fische aus Mähren, „Verhandl der Naturf. Vereins in Brűnn”, Bd XIX, Brűn 1980, s. 20-22. 
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– L. C. Cosmovici (1887)35, J. Simionescu (1905)36 i Polacy – J. Rychlicki (1909)37 i G. 
Bośniacki (1911)38.

Częstym znaleziskiem były szczątki pospolicie występujących w morzach ryb  śle-
dziowatych, wśród nich należących do rodzaju Meletta Valenc. (obecnie zaliczane są 
przeważnie do rodzaju Clupea Linn.). Dało to asumpt do czasowego wyróżniania „łup-
ków melettowych” w Karpatach, a także w basenie wiedeńskim czy w Rowie Renu w Al-
zacji. W Karpatach nazwa ta została dość szybko zastąpiona nazwą „łupki menilitowe”.   

Pierwszej identy�kacji paleontologicznej doczekały się ryby, zebrane przez M. Hör-
nesa, z odkrywki łupków menilitowych w Zarzeczu k. Żywca. Jak donosi W. Szajnocha 
(1895)39 zebrali tu ryby także L. Hohenegger (1850, 1861)40 oraz D. Kramberger (1882)41 
i była to właśnie Meletta crenata Heck. Bodaj najciekawszym wynikiem tych wczesnych ba-
dań nad ichtiofauną Karpat było opisanie przez J. J. Heckela (1850)42 niewielkiej (ok. 5 cm 
długości), świetnie zachowanej w całości rybki jako nowego gatunku: Amhisyle Heinrichi.

A było to wg Heckela tak. W Krakowicy „tuż obok” Inwałdu wykopano szyb po-
szukiwawczy za węglem (o tym procederze napiszę w innym miejscu) o głębokości  
20 m, na wychodni warstw uważanych za prawdopodobnie młodo trzeciorzędowe. Na 
głębokości ok. 15 m znaleziono wspomniany okaz w bitumicznym marglu łupkowym. 
Prawdopodobnie z tej samej warstwy, mającej grubość 1,8m, wydobyto okaz innej ryby, 
określonej przez autora jako Meletta longimana Heck43. Z opisu skał wynika niezbicie, 
że szurf kopano w warstwach menilitowych (w r. 1850 nie skojarzono tych skał jesz-
cze z tą nazwą, dopiero co wprowadzoną przez Glockera), a ryby wydobyto z ogniwa 
margli dynowskich. Wyeksploatowane okazy ryb znalazły się w posiadaniu ich zbiera-
cza – prof. Albina Heinricha z Brna, a on przekazał je prof. Heckelowi do oznaczenia. 
Gdy okazało się, że okaz Amphisyle reprezentuje nieznany wcześniej gatunek, nazwisko 

A. Rzehak, Ueber das Vorkommen und die geologische Bedeutung der Clupeidengattung Meletta Valenc. in den 
Oesterreichischen Tertiärschichten, „Verhandl. des Naturf.Vereins in Brűnn”, Bd. XIX, Brűnn 1880, s. 61-82.

35 L. C. Cosmovici, Les couches à Poissons des Monts Pietricica et Cozla, Discrict de Neamtz, ville de Peatra, „Bull.
Soc.Med.Sc.Natur.Iaşi”, T.1, Jassy  1887,  s. 96-105.

36 I. Simionescu, Sur quelques Poissons fossiles du Tertiare roumain, „Ann.Sci.Univ.Jassy”, III, Jassy 1905, s. 106-122.
37 J. Rychlicki, Przyczynek do fauny ryb karpackich łupków menilitowych, „Kosmos”, 34, Lwów 1909, s. 749-764.
38 G. Bośniacki, Flisz europejski „ Kosmos”, 36, Lwów, 1911,  s. 871-899.

39 W. Szajnocha, Atlas geologiczny Galicji – Tekst do zeszytu piątego, arkusze Żywiec etc., 1895, s. 20-77.
40 L. Hohenegger, Geologische Untersuchungen in Teschen, „Heidingers Berichte űber die Mitteilungen von Freuden 

der Naturwissenscha¡en”, Bd VI, Wien 1850; Idem, Die geognostische, op. cit., 1861. 
41 D. Kramberger, Bemerkungen zur fossilen Fischfauna der Karpathen, „Verhandl. d. geol. Reichsanstalt”, MT 7, 

Wien 1882, s.111-114; Idem Beiträge, op. cit., 1879-1880.
42 J. J. Heckel, Beiträge, op. cit., 1850,  s. 223.
43 Ibidem, s. 231-232.
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właściciela zostało unieśmiertelnione w jego nazwie. Z szybu w Krakowicy prof. Hein-
rich przesłał jeszcze jeden okaz, który Heckel określił jako Lepidopides Leptospondylus 
Heck44. Wszystkie te okazy, pięknie narysowane przez autora, rozsławiły w świecie na-
uki Krakowicę45, a z nią po raz drugi Inwałd (pierwszy raz dała powód do tego skałka 
wapienna), no i oczywiście „Wadowitzer Kreise” (powiat). Pył upływających dekad tak 
dokładnie zasypał lokalizację Krakowicy, że M. Książkiewicz nie był w stanie wskazać 
tego stanowiska. Przypuszczał jedynie, że „może tu chodzi o Chocznię”46, gdzie znana  
mu była duża odkrywka menilitów w prawym brzegu Konówki.

W końcu „potrzeba”, która „jest matką wynalazku” doprowadziła do odnalezienia 
Krakowicy. Musimy przeskoczyć kolejne dekady, aż pod koniec lat pięćdziesiątych. 
Zajmowałem się wówczas, wspólnie z kolegą z katedry Stanisławem Juchą, stratygra�ą 
najmłodszych utworów Karpat Zewnętrznych tj. warstw menilitowych i krośnieńskich. 
Wykorzystanie skamieniałości ryb, których przez ponad wiek badań przybyło sporo, 
było niezbędne47. Rychło okazało się jednak, że oznaczenia wielu taksonów ryb są prze-
starzałe i nie mogą być, bez rewizji, wykorzystane. Na szczęście, w tym samym czasie, 
asystentka Instytutu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Anna Jerzmańska, 
wyspecjalizowana w ichtiologii, podjęła pracę doktorską z ryb kopalnych w Karpatach. 
Połączenie naszych badań nastąpiło bardzo szybko, utworzyliśmy liczniejszy zespół 
i mój okres współpracy z tą wybitną uczoną trwał po lata dziewięćdziesiąte, aż do Jej 
śmierci. W efekcie tych badań ukazało się wiele opracowań zwieńczonych obszerną koń-
cową monogra�ą48, przedstawiającą zrealizowanie zamierzonego celu – wykorzystania 
ryb w stratygra�i Karpat. Zebrany z ponad 100 pro�li serii menilitowo-krośnieńskiej 
Karpat polskich bogaty materiał paleontologiczny pozwolił nam na wydzielenie 9 zon 
ichtiofaunistycznych od najniższego oligocenu (IPM1) po najwyższy dolny miocen 
(INM1), z wskaźnikowymi taksonami dla każdej.

W pierwszej kolejności postanowiliśmy odszukać odkrywki znane z literatury i wy-
eksploatować w nich na nowo faunę. Nieznana Krakowica była wyzwaniem. Zwróciłem 

44 Ibidem, s. 240; po rewizji oznaczeń okazało się, że jest to Lepidopus glarisianus (Blainville).
45 Przysporzył znaczenia temu stanowisku D. Kramberger Bemerkungen, op. cit., 1882, s. 113 i 114, odnajdując 

i oznaczając w zbiorach Instytutu geologicznego w Wiedniu okazy Merluccius i Paleorhynchus, być może Hörnesa 
lub Hoheneggera.

46 M. Książkiewicz. Objaśnienia arkusza Wadowice (pas 49, słup 29), Państw. Inst. Geol., Warszawa 1951, s. 26.
47 S. Jucha, J. Kotlarczyk, Seria menilitowo-krośnieńska w  Karpatach �iszowych, „Pol. Akad. Nauk, Oddz. 

W Krakowie, Komisja Nauk Geologicznych, Prace Geologiczne”,  4, Kraków 1961, s. 47 i n.
48 J. Kotlarczyk, A. Jerzmańska, E. Świdnicka, T. Wiszniowska, A Framework of ichthyofaunal Ecostratigraphy of the 

Oligocene-Early Miocene strata of the Polish Outer Carpathian Basin, „Ann. Soc. Geol. Pol.”, vol.76, Nr 1, Kraków 
2006, s. 1-111. 
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się o pomoc w kwerendzie map katastralnych do starszego kolegi z gimnazjum – Jozefa 
Wolasa (rocznik maturalny 1947) – inż. geodety, pracującego w Wydziale Geodezji 
w Wadowicach. Poszczęściło się. Kolega odszukał Krakowicę – na północnym zakończe-
niu jednego z dawnych łanów w Inwałdzie, przebiegającego na NNW od szosy Wadowi-
ce – Andrychów, przez wzgórze 368.8. To górny odcinek zalesionej dolinki niewielkiego 
dopływu Wieprzówki. W potoku i na stoku znalazłem niewielkie odkrywki dolnej części 
warstw menilitowych z ogniwem rogowców i margli dynowskich. Tu kopano szyb.

Muszę zauważyć, że ryby rodzaju Amphisyle (często pod innymi nazwami np. Centri-
scus) były wielokrotnie znajdywane po 1850 r. w bitumicznych łupkach w Karpatach przez 
różnych badaczy. Dawało to asumpt do nazywania tych warstw „łupkami am�sylowymi”. 
Postępowano tu za przykładem geologa francuskiego W. Ph. Schimpera (1859), który 
nazwał tak oligoceńskie łupki w południowej Alzacji. Pretekst do tego był tam oczywisty, 
gdyż 4-5m, najniższa warstwa bitumicznych łupków jest przepełniona szkieletami ryb tego 
rodzaju. Podobnej grubości wyższa warstwa margli łupkowych jest przepełniona z kolei 
szkieletami ryb Meletta i też nazwana „warstwami z Meletta”, o czym już wspominałem. 

Badania naszego zespołu pozwoliły wykazać, że występowanie ryb należących do  
3 gatunków rodzaju Centriscus, w tym C. heinrichi ograniczone jest także do niegrubego 
(kilka m) pakietu łupków, rogowców i margli znajdującego się w dolnej części warstw menili-
towych, liczących w całości od kilkudziesięciu do kilkuset m. Pozycja ta została potwierdzona 
w całych Karpatach. Zespół z Centriscusami tworzy podzonę IPM1-C w obrębie zony IPM1. 

Najbardziej interesujące jest wyjaśnienie tego fenomenu. Ryby te należą do rodziny 
Centriscidae (należy do niej kilka rodzajów m.in. Aeoliscus), żyją obecnie w przypo-
wierzchniowych, tropikalnych wodach Oceanu Indyjskiego. W języku polskim nazywa-
ne są brzytewnikami, którą to nazwę zawdzięczają budowie ciała. Jest ono spłaszczone, 
a pokrywa łuskowa części brzusznej jest całkiem zrogowaciała i tworzy bardzo ostrą 
krawędź. Ryby te pływają w sposób wyjątkowy: pionowo, głową do góry (czasem w dół) 
i ostrą krawędzią brzuszną do przodu. (Rys. 9). Połknięcie ryby w tej pozycji jest trudne, 
a skaleczenie drapieżnika pewne. Masowe pojawienie się tropikalnych brzytewników 
w najbardziej północnych basenach Tetydy, będącej NW odnogą Indyku, dowodzi 
gwałtownego, dużego i raczej krótkotrwałego (w skali geologicznej) ocieplenia klima-
tu. Działo się to około 32,5 mln lat temu. Nagrzane wody tropikalne sięgały Kaukazu, 
Karpat i południowej części basenu rowu Renu, tj. prawie 500 równoleżnika.

Notowane liczne ocieplenia klimatu w epokach minionych wynikają oczywiście 
z różnych przyczyn naturalnych (geologiczne, kosmiczne – działalność Słońca i in.). 
Z tych powodów trudno geologom przyjąć za trafne i uzasadnione łączenie osławionego 
i wcale nie udowodnionego niezbicie „globalnego ocieplenia klimatu” z działalnością 
przemysłową człowieka w ciągu kilku minionych dekad.
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Katarzyna Iwańska

Franciszek 
Waligórski 
– poeta  
z Lwowa i Krosna  
oraz jego potomkowie

Franciszek Waligórski przyszedł na świat 30 września 1824 r. we Lwowie, w ro-
dzinie Andrzeja i Teresy z Schulzów Waligórskich, a ochrzczony został przez księdza 
Michała Patrechowskiego 3 października w Kościele Matki Bożej Śnieżnej1.

Rodzina Waligórskich przechowywała i przekazywała z czcią tradycje narodowe, 
świadczą o tym o�ary, jakie poniosła w walce o odzyskanie niepodległości. Trzej 
starsi bracia złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyźnianym. Najstarszy, Jan był jednym 
z zaufanych współpracowników Teo�la Wiśniowskiego w jego walce konspiracyjnej2. 
O tym, jak niebezpieczna to była walka, świadczą represje władz austriackich na 
aresztowanych spiskowcach: Dwu ukarano śmiercią (Teo�la Wiśniowskiego i Józefa 
Kapuścińskiego), a wielu odwieziono do więzień fortecznych w Kufsteinie i Spielbergu 
[- -]. Dla Lwowa nie było boleśniejszej chwili jak dzień 31 lipca 1847 roku, w którym 
Teo�l Wiśniowski zginął na szubienicy na Górze Stracenia3. Aresztowany w 1846 r. 
Waligórski doczekał w więzieniu śledczym roku 1848, kiedy otwarły się bramy wię-
zień. Niestety, w czasie pobytu w celi nabawił się prawdopodobnie gruźlicy, która 
w niedługim czasie przyczyniła się do jego śmierci4.

1 Archiwum arcybiskupa Baziaka, Akta metrykalne para�i Matki Bożej Śnieżnej w  Lwowie, tom VII, akta 
metrykalne z lat 1800-1824, s. 87.

2 K. Lewicki, Pamiętniki spiskowców i więźniów galicyjskich w latach 1832-1846, Wrocław 1954, s. 122.
3 K. Bulzacki, Franciszek Smolka w: Cracovia Leopolis [dostęp 20 czerwca 2013]. Dostępny: http://www.cracovia-

leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2042:.
4 Teo�l Wiśniowski w przeddzień swojej śmierci, w liście do żony zlecił jej opiekę nad dziećmi swego druha 

Jana Waligórskiego. Córkę Jana – Zo�ę poślubił ok. roku 1870 Stanisław Nowiński, znany literat, profesor 
�eresianum w Wiedniu, tłumacz ustaw państwowych, dziennikarz „Gazety Lwowskiej”, „Młodego Wieku” 
oraz „Miesięcznika Ochrony Zwierząt”. Informacje te podaje K. Ostaszewski-Barański w Życiorysach (Stulecie 
Gazety Lwowskiej 1811-1911, red. W. Bruchnalski, t. 1, cz. 2, Lwów 1912, s. 99).
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Drugi brat – Józef, urodzony 24 lipca 1822 r., także należał do spiskowców i zginął 
w tragicznych okolicznościach 21 lutego 1846 r. w Horożanie Wielkiej koło Komarna. 
Do zadań trzech młodych mężczyzn tzw. „związkowych”: Maurycego Sikorskiego, 
Maksymiliana Milera i Józefa Waligórskiego, przybyłych z Lwowa do Horożany, na-
leżało przygotowanie  powstania, które miało nastąpić właśnie w sobotę 21 lutego5.

Powstanie zostało w ostatniej chwili odwołane listownym rozkazem przywiezio-
nym przez wtajemniczonego w spisek księdza Nahlika z Rumna. Niestety, wiadomość 
ta nie dotarła na czas, co pociągnęło za sobą lawinę dalszych, nieprzewidzianych 
i tragicznych w skutkach zdarzeń. Ferdynand Czaplicki zwołał wiec i ogłosił na nim 
akt zniesienia pańszczyzny i proklamację powstania. Ludność greckokatolicka, pod-
burzona wcześniej przez księdza Horodyskiego, proboszcza gr. kat. w Horożanie, 
wcześniej przez popa, otoczyła powstańców i nie przyjmując do wiadomości żad-
nych wyjaśnień, zażądała, aby złożyli broń i oddali się w ręce Austriaków. Dalszy 
rozwój wypadków był szybki, i jak podaje we wspomnieniach Czaplicki, spiskowcy 
nie przypuszczali, że lud rzuci się na nas6. Rozpoczęła się straszliwa i nierówna wal-
ka. Chłopi uzbrojeni w kosy i widły, otoczyli dwór i areszt, do którego usiłowali się 
przedostać związkowcy. Potem Waligórski, kołem uderzony w głowę, upadł na ziemię, 
i zaraz powlekli go ku stajni, gdzie go mordowali7. Jak dalej opisuje przyjaciel, udało 
mu się przedostać do miejsca przy stajni, gdzie chłopi oprawiali Waligórskiego[- -]. 
Waligórski odarty ze sukien, leżał wyciągnięty na śniegu, w około niego krew czerwona, 
z poranionej i prawie nie do poznania twarzy i całej głowy jednak już nic nie płynęło, 
- już zastygła krew.

- Józe�e! – zawołaliśmy przerażeni.
- Józe�e! – zawołaliśmy ponownie, ale niestety! już żadnej nie otrzymaliśmy od-

powiedzi.
Uchwyciłem jego poranioną rękę, jeszcze była ciepła i kilka kropli na wpół ostygłej 

krwi ściekło mi na rękę.
- Ferdynandzie! – zawołałem – on żyje!
- Nie – odrzekł brat, odsłaniając lewy bok jego – patrz!

5 Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego przez 
księdza Stefana Dembińskiego, Jasło 1896, s. 167-168.

 F. M. W. Czaplicki w swojej Powieści o Horożanie podaje rysopis Józefa: Drugi towarzysz, był-to Józef Waligórski: 
rysy twarzy jego wypadły mi już z pamięci, tyle tylko jeszcze przypominam, że był wzrostu miernego, zdaje mi 
się brunet, zresztą i to pamiętam, że był bardzo miły, a cały wyraz jego nadzwyczaj łagodny (F. M. W. Czaplicki, 
Powieść o Horożanie, Lwów 1862, s. 32).

6 Ibidem, s. 35.
 Wspomnieć należy, że w innych regionach Galicji (okręgach tarnowskim, bocheńskim, wadowickim) zaszły 

wówczas wypadki określane rabacją.
7 Ibidem, s. 70.
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I pokazał mi całą pierś jego tak okropnie i głęboko poranioną, że zgrozą przejęty, 
odwróciłem się co prędzej od tego widoku. Koło pałacu usłyszeliśmy krzyki i jęki. Tam 
mordowali zdrajcę Łomżyńskiego, dalej M.B Baranowskiego, Bilińskiego i Bielewicza8.

W wyniku okrutnych mordów zginęło wówczas kilkunastu Polaków9. Kilku 
innych poranionych (wraz z autorem wspomnień, 18-letnim Władysławem Czaplic-
kim) wywieziono do Lwowa i skazano na karę więzienia w Spielbergu na Morawach.

W Horożanie, kilka dni po rabacji, pochowano ciała pomordowanych, a pod-
czas pogrzebu liczni chłopi z okolicznych wiosek rzewnemi zalewali się łzami. 
Ale gdy Pani Czaplicka, żona zamordowanego Ferdynanda Czaplickiego i bra-
towa Władysława, w roku 1848 wystawiła pomordowanym nagrobek, został on 
zburzony przez chłopów.

Nadmienić należy, że syn Józefa Waligórskiego, Bronisław (w chwili śmier-
ci ojca miał 3 lata) kontynuował tradycje wyzwoleńcze rodziny i w powstaniu 
w 1863 r. służył w oddziale Czarnieckiego, Wiśniewskiego, Zapałowicza i Czer-
wińskiego. Walczył pod Tyszowcami i Tuczępami. W późniejszym czasie pełnił 
funkcję dyrektora kancelarii sądowej we Lwowie10. Zmarł w 1918 r. i pochowany 
został na cmentarzu Łyczakowskim, w kwaterze powstańców styczniowych11.

Trzeci brat Franciszka Waligórskiego, Stanisław (Stefan?) brał udział w węgierskiej 
walce o wolność i prawdopodobnie poległ na obcej ziemi, gdyż do domu nie powrócił12.

Młodszy od braci Franciszek Waligórski uczęszczał do szkół realnych we Lwo-
wie, gdzie nauczano w języku niemieckim. Do gimnazjum, tzw. akademickiego, które 
mieściło się w domu OO. Bernardynów, zapisany został w roku 1836. Uczył się pilnie, 
o czym świadczy Iuventus caes-reg.acad. Gymnastii Leopoliensis e moribus et progressu 
In Litteris censa exeunte Anno scholastico M.D. CCC. XXX VII CC, gdzie wymieniony 
jest jako pierwszy premianta wśród 85 uczniów13. Sześć klas gimnazjum ukończył 
z wynikiem bardzo dobrym w 1842 r., potem rozpoczął dwuletni kurs �lozo�i, który 

8 Ibidem, s. 72-73 (w cytatach zachowałam oryginalną pisownię).
9 W księdze rumneńskiej znajduje się zapiska następująca: Die 26 men. 1846 sepulti sunt In coementario Rumnensi 

rit.lat. sequentes: 1) Ferdinandus Czaplicki, regres. dominicalis e Horożana, 2) Henricus Czaplicki scriba, 3) ad.
Laszkiewicz inspector silvarium, 4) Johannes Bielewicz inspektor cassae Komarnensis, 4) Gratianus Łagowski (caet 
ignotus), 5) Jacobus Waligórski e Lubień, 6) N.Bredemayer scriba e Szczerzec, 7) Mauritius Sikorski technicus 
Leopoliensis. Omnes hi interfecti sunt a rusticis horożanensibus In Pago Horożana die 21 Febroku 1846. Sepulti 
sunt admnistratore Rumnensi Constatino Domaradzki (Por. K. Ostaszewski-Barański, op.cit., s. 9. W księdze 
błędnie zapisano imię Waligórskiego zamiast Józef – Jakub).

10 J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów 1913,  
s. 391.

11 S. S. Niecieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786 - 1986, Wrocław 1989, s. 306.
12 K. Ostaszewski-Barański, Życiorysy,  op. cit., s. 96.
13 Ibidem, s. 96.
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skończył ze wspaniałym wynikiem, ze wszystkich przedmiotów otrzymując w obu 
latach erste Klasse mit Vorzug. 

Jakie było nauczanie i nastroje wśród młodzieży polskiej, opisał Franciszek Wa-
ligórski w swoich wspomnieniach z czasów szkolnych14:

Ówczesna młodzież szkolna (mowa o latach 1830-1848) wychowywała się 
więc w warunkach najniekorzystniejszych dla sprawy narodowej; byłoby jednak 
błędem przypuszczać, że była ona zacofaną a tem samem straconą dla narodu, 
lub co najmniej skoszlawioną i obojętną na losy Ojczyzny. Owszem, stanowczo 
mogę stwierdzić, że mimo to wszystko, była ona na wskroś polską a pod względem 
patriotyzmu przewyższała młodzież dzisiejszą. [- -] W szkołach ówczesnych po-
bierała młodzież naukę nie jak dziś, w języku ojczystym; nie uczono jej też wcale 
ani języka ojczystego, ani też dziejów i  literatury polskiej, [- -] a przecież była 
ona z tem wszystkiem równie dobrze, a może nawet lepiej obeznana, niż niejeden 
maturzysta dzisiejszy. 

[- -] A jakimże sposobem – zapyta ktoś może – dochodziła ówczesna młodzież 
szkolna do takich wiadomości, kiedy jej w szkole tego nie uczono? Oto sposobem cał-
kiem prostym: uzupełniała ten brak nauki szkolnej własną pracą i gorliwością, do 
czego najlepszym bodźcem był właśnie ówczesny system germanizacyjny, usiłujący 
przytłumiać wszelkie objawy ducha narodowego[- -]. Zabraniano ówczesnej mło-
dzieży myśleć, mówić i czuć po polsku, zmuszano ją do wyrzeczenia się przeszłości 
i wszystkich ideałów narodu – więc ona z tym większym zapałem i miłością lgnęła 
do nich a mrówczą pracą i wytrwałością niweczyła wrogie wysiłki despotyzmu. 
Uczono się więc bardzo pilnie gramatyki, historyi i literatury ojczystej, zachęcając 
się wzajemnie do pracy a każdy uczeń polski uważał za punkt honoru przyswojenie 
sobie dokładniej znajomości wszystkiego, co tylko odnosiło się do Polski.

Była to młodzież dobra, pilna i szlachetna i, daj Boże, by takiej nie brakło nigdy 
na usługi Ojczyzny. Wrogowie zaś nasi niech biorą stąd naukę, że ducha narodowe-
go nie zdołają zabić groźby i ciemięstwa, czego wymownym dowodem jest system 
metternichowski, który praktykowany z całą bezwzględnością przez długie lata, nie 
tylko nie osiągnął celu, ale nawet wyświadczył narodowi naszemu poniekąd przy-
sługę, bo przyczynił się mimowolnie do wytworzenia dzielnych charakterów kilku 
pokoleń, które z pożytkiem dla Ojczyzny spełniały służbę w sprawie narodowej15.

14 F. Waligórski, Moje wspomnienia z czasów szkolnych (1833-1848) pisane we Lwowie 1903 roku (rkps).
 Rękopis nie zachował się do czasów współczesnych. Fragmenty zawarte są w artykule o Franciszku Waligórskim 

autorstwa K. Ostaszewskiego-Barańskiego (por. Życiorysy, s. 95). Wspomina o nich też Antoni Knot we Wstępie 
do Galicyjskich wspomnień szkolnych (por. Galicyjskie wspomnienia szkolne, Kraków 1955, s. LVII).

15 K. Ostaszewski-Barański, op. cit., s.95.
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O obserwacjach Waligórskiego pisał w swoim pamiętniku Henryk Bogdański: 
Zmarły [F. Waligórski] pozostawił obszerne i nader cenne pamiętniki, pracę całego 
życia, będące w niejednym względzie jedynym źródłem dziejowym epoki, którą opisuje, 
obejmują one trafne ocenianie ludzi i prądów współczesnych a co ważniejsze, zawierają 
wiele nie znanych, a ważnych dokumentów16.

Atmosfera opisana przez Franciszka Waligórskiego, panująca w kręgach młodzie-
ży, sprzyjała powstawaniu kółek samokształceniowych i literackich. Jesienią 1844 r., 
 z inicjatywy i pod przewodnictwem prawnika Mariana Soczyńskiego, powstało 
„Kółko literackie” akademików, którego członkowie zobowiązani zostali co trzy 
miesiące przedstawić swoje utwory na posiedzeniu wspólnym, a najlepsze z nich 
miały być wydane w formie Albumu akademickiego. Członkami tego kółka byli: 
Karol Boczkowski, który pisał erotyki, Aleksander Jasiński, późniejszy notariusz 
i prezydent miasta Lwowa, Emil Kaczkowski, w późniejszym czasie sędzia powia-
towy, Karol Kaczkowski, późniejszy adwokat w Tarnowie, Leon Słabkowski, póź-
niejszy adwokat w Stanisławowie, Stanisław Słotwiński, Karol Widman i Franciszek 
Waligórski17.

Akademicy dostarczali na spotkania nowe wytwory swojej pracy twórczej. Nie 
zostały one wprawdzie wydane, jak planowano, w Albumie, ale ukazały się w więk-
szości w późniejszym czasie w „Rozmaitościach. Dodatku do Gazety Lwowskiej” 
i „Dzienniku mód paryskich”18.

Wspólne tworzenie w „Kółku” nie trwało długo. Zaczął się ożywiony ruch spi-
skowy, przyszły tragiczne wydarzenia lutego 1846 r. i przeważająca część młodych 
literatów znalazła się w więzieniu. Wśród nich również Franciszek Waligórski.

16 H. Bogdański, Pamiętnik 1832-1848, Kraków 1971, s. XIV.
17 W rozdziale o Dziennikarstwie w Galicji i Krakowie do roku 1860 (Biblioteka warszawska pismo poświęcone 

naukom, sztukom i przemysłowi, t. 2, Warszawa 1861, s. 421) podano nazwisko Franciszka Waligórskiego w gronie 
takich pisarzy, jak: K. Ujejski, L. Jabłoński, J. Zakrzewski, A. Gorczyński, W. �ullie, których utwory od roku 
1844 w „Dzienniku mód paryskich” ukazują się między wierszopisami. Natomiast omawiając współpracujących 
z „Dziennikiem Polskim” pisarzy zanotowano: Od roku kółko to  nieco  rozprzestrzeniło się: wystąpiło kilku 
młodszych pisarzy z ob�tszym plonem, a dawniejsi zaczęli usuwać się z wolna. W roku 1846 umieszcza prace 
swe Franciszek Waligórski, Karol Boczkowski, Kazimierz Wróblewski [- -] i inni znani z lat poprzednich (Ibidem,  
s. 421-422).

18 Czasopismo „Dziennik mód paryskich” zostało założone przez lwowskiego krawca Tomasza Kulczyckiego. 
Powstało w wyniku mecenasowskich aspiracji założyciela i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na galicyjskie 
pismo kulturalne. Pierwszy numer ukazał się 1 stycznia 1840 r. „Dziennik” poświęcony był głównie kwestiom 
estetycznym, oprócz artykułów poświęconych modzie drukował kroniki literackie, relacje z  koncertów, 
przekłady literatury obcojęzycznej, utwory pisarzy polskich i felietony teatralne. Od roku 1843 pismo stało się 
dwutygodnikiem i posiadało około 300 prenumeratorów, a jego adresatem była inteligencja, mieszczaństwo 
i  wykształcone ziemiaństwo. Po wybuchu Wiosny Ludów czasopismo zajmowało się przede wszystkim 
tematyką polityczną. Na łamach pisma propagowano edukację ludu i popierano uwłaszczenie chłopów. Ważny 
nurt zajmowała tematyka narodowa. Upadek Wiosny Ludów i związane z tym faktem zniechęcenie ideowe 
spowodowały ograniczenie liczby prenumeratorów i  �nansowy upadek pisma. Ostatni numer ukazał się  
17 lutego 1849 r.
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Prawdopodobnie dodatkowym pretekstem do jego aresztowania był fakt, iż był 
bratem Jana i Józefa. Po kilku miesiącach śledztwa, które nie dostarczyło dowodów na 
jego spiskową działalność, został wypuszczony na wolność. W lipcu 1847 r. rozpoczął 
pracę w „Gazecie Lwowskiej”, gdzie objął stanowisko po Karolu Szajnosze, a do jego 
obowiązków należało dostarczanie tłumaczeń do „Rozmaitości”19. Od 1 stycznia 
1848 r. F. Waligórski został członkiem redakcji „Gazety Lwowskiej”, a jej współre-
daktorem w 1859 r. Warto wspomnieć, że w 1848 r. stanowisko redaktora naczelnego 
objął Mateusz Eustachy Sartyni i piastował go do 1862 r. Powołanie na to stanowisko 
Sartyniego, wiązało się z zakupieniem dziennika przez władze od rodziny Katterów. 
Gazeta miała charakter o�cjalnego organu prasowego zaboru austriackiego. Niewiel-
kie było pierwsze grono współpracowników „Gazety Lwowskiej”, z trudem zebrane 
przez Sartyniego, niewiele też zmian zaszło w ciągu czternastoletniej jego redakcji. 
Kilka lat funkcję tłumacza w „Gazecie” pełnił Jan Julian Szczepański (późniejszy 
autor zbioru poezji polskiej pt. Polihymnia), redaktorem, a potem współredaktorem 
był Henryk Nowakowski – autor dramatów: Dwa pożegnania, Kacper Karliński i wy-
dawca Albumu Lwowskiego. Kilka lat (od 1853 r.) w „Gazecie Lwowskiej” drukował 
Walery Łoziński – w późniejszym czasie głośny powieściopisarz. W roku 1860 redak-
torem części urzędowej został Stanisław Nowiński (mąż córki Jana Waligórskiego)20.

Wynagrodzenia członków redakcji jak na ówczesne czasy były dosyć marne: Sar-
tyni, jako naczelny redaktor, pobierał pensję w kwocie 2000 złr. rocznie; Nowakowski, 
a później Waligórski, jako jego zastępcy otrzymywali 800-840 złr. (tuż po przyjęciu, 
w 1848 r. pensja Waligórskiego wynosiła 166,40 złr., a w latach 1850-1858 – 400 złr.); 
pensje tłumaczy i korektorów wynosiły od 400-756 złr.21. Wielokrotnie starał się Sar-
tyni u władz Namiestnictwa o polepszenie bytu swoich współpracowników, zwykle 
jednak jego działania nie odnosiły skutku. Przyczyną były małe dochody, jakie wów-
czas przynosiła „Gazeta Lwowska”. Po przemianie „Gazety” w organ rządowy spa-
dła znacznie liczba prenumeratorów; w 1848 r. w I kwartale było ich 1313, w 1849 r.  
w I kwartale 903, natomiast w 1851 r. w I kwartale tylko 397. Do tego stanu przyczyniło 
się wiele okoliczności. Przede wszystkim przed 1848 r. było to jedyne pismo w języku 

19 Karol Szajnocha, ur. 20.10.1818 r. w Komarnie, zmarł 10.01.1868 r. we Lwowie. Polski pisarz, historyk i działacz 
niepodległościowy.

20 B. Gubrynowicz, Historia Gazety Lwowskiej 1848-1862, w: Stulecie Gazety Lwowskiej, t. 1. cz. 1, op. cit., s. 130-131.
21 W dokumentach z tamtych lat spotykamy różnorodność nazw i skrótów określających monety np. złr (złoty 

reński), m.k. (złoty reński monety konwencyjnej), �. w.w. (�oren waluty wiedeńskiej), zł w.a (złoty waluty 
austriackiej), złp (złoty polski). Do roku 1858 kursowała w Galicji moneta zwana złotym reńskim, guldenem 
reńskim lub �orenem. Liczył on 60 kreuzerów (krajcarów, gwarowo „glajcarów”). W wyniku wiedeńskiej 
konwencji monetarnej z roku 1857 wszedł do obiegu złoty austriacki (zł w.a) równy 100 centom, zwany również 
guldenem lub �orenem. Równocześnie jeszcze w 2 połowie XIX w. ważne były w Galicji złote polskie, przy czym 
1 zł w.a miał wartość 4 zł polskich (złp).
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polskim, a sprowadzenie prasy z zagranicy, z której można było się coś dowiedzieć, 
było uniemożliwione przez cenzurę. Po nadaniu konstytucji i gwarancji wolności prasy 
pojawiło się wiele dzienników, w których stronnictwa polityczne mogły głosić swoje 
poglądy, ponadto były one wolne od taksy stemplowej i z tego powodu tańsze o 5 złr 
od „Gazety Lwowskiej”. Charakter pisma, jako organu państwowego, i związany z tym 
zakres tematów (statystyka kraju, stosunki ekonomiczne, handlowe i administracyjne), 
nie spełniały oczekiwań odbiorcy, który spragniony był nowin o wypadkach, które 
wstrząsnęły światem i krajem oraz idącymi w związku z tym przemianami22.

Franciszek Waligórski w gazecie opracowywał głównie „Przeglądy polityczne”, 
pisał też recenzje teatralne, notatki z koncertów, dostarczał też często swoje prace 
literackie do „Dodatku”. 

Był także wielkim miłośnikiem teatru. Przetłumaczył wiele sztuk z języka nie-
mieckiego i francuskiego, a nawet sam próbował pisać dramaty23. Jeszcze w czasach 
akademickich należał do grupy młodzieży, która ze swoich skromnych funduszy 
wydała dwa litografowane portrety – Jana Nepomucena Nowakowskiego i Witali-
sa Smochowskiego – dyrektorów Teatru Lwowskiego24. Natomiast w 1867 r., kiedy 
zawiązał się komitet dla uczczenia Fredry medalem pamiątkowym, Franciszek Wa-
ligórski wybrany został sekretarzem komitetu i był jego siłą napędową.

W dniu 16 listopada 1851 r. w kościele św. Mikołaja we Lwowie 27-letni Fran-
ciszek Waligórski poślubił o 7 lat młodszą Leopoldynę Katarzynę Gołębską, córkę 
Antoniego i Julianny Siegel25. Ojciec panny młodej udzielił swojej pisemnej zgody, 
według ówczesnego prawa, małoletniej córce na zawarcie małżeństwa26. W akcie 
metrykalnym ślubu jako zawód wykonywany przez pana młodego podano: tłumacz. 
Aktu ślubu udzielił ksiądz Jan Krasowski. Z tego okresu pochodzi portret Franciszka 
Waligórskiego, malowany akwarelą przez Stanisława Bartusa i prezentowany na wy-
stawie Starych mistrzów lwowskich do roku 1894 w salonach Towarzystwa Przyjaciół 

22 B. Gubrynowicz, Historia Gazety Lwowskiej 1848-1862, s. 132.
23 K. Ostaszewski-Barański, op. cit., s. 96.
24 Witalis Smochowski polski aktor i dyrektor Teatru Lwowskiego. Występował w teatrze lwowskim w latach 

1811-1864. W latach 1857-1864 wraz z Janem Nepomucenem Nowakowskim współdyrektor tego teatru. Przez 
lata pracy w teatrze odegrał ponad 100 ról w dramatach i tragediach. Sławę uzyskał jako świetny odtwórca ról 
w komediach Fredry.

25 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Księga metrykalna ślubów para�i św. Mikołaja we Lwowie, 
Syg. 832. p. 84.

26 Leopoldyna Katarzyna Gołębska urodzona we Lwowie, chrzczona była w kościele św. Mikołaja 20.11.1831 r. 
(por. AGAD, Księga metrykalna chrztów, Syg. 827, s. 33). Jej rodzice, Antoni Gołębski, syn Michała i Katarzyny 
Filipowicz oraz Julianna Siegel, córka Józefa i Elżbiety Ostrowicz zawarli ślub również w tym kościele 29.02.1824 r. 
(por. AGAD, Księga metrykalna ślubów, Syg. 830, s.47.).
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Sztuk Pięknych we Lwowie w okresie listopad – grudzień 1924 r.27 Obraz opisany 
został jako Portret poety Franciszka Waligórskiego przedstawiający młodego męż-
czyznę w czarnym surducie i w czarnej chustce na szyi28.

Na świat przychodziły kolejno dzieci Leopoldyny i Franciszka Waligórskich: 
w 1853 r. Tadeusz (zmarł w 1866 r. w wieku 13 lat, pochowany na Cmentarzu 
Łyczakowskim), w 1855 r. Felicja, w 1858 r. Franciszek Ksawery, w 1866 r. Adam, 
a w 1870 r. Jadwiga29.

Franciszek Waligórski na stanowisku współpracownika „Gazety Lwowskiej” 
pozostawał do 1867 r., kiedy to nastąpiła reorganizacja, aby uzyskać oszczędności, 
gdyż gazeta przynosiła mniejszy dochód niż przypuszczano.

Ustępującemu, długoletniemu współpracownikowi redaktor A. Rudyński wy-
stawił świadectwo, w którym po wymienieniu lat i rodzaju zajęć napisał: podczas 
całego tego okresu wyróżniał się zawsze dzięki szczególnym kwali�kacjom osiągniętym 
poprzez gruntowne studia i długoletnią praktykę w publicystyce – zarówno wzorową 
pilnością i zapałem w wypełnianiu swoich obowiązków, jak też prawością charakteru30.

Pracując jako redaktor w „Gazecie Lwowskiej”, Franciszek Waligórski nie zapomi-
nał o poezji i cały czas pisał i publikował wiersze. W 1863 r. wszystkie te drobne utwory 
zebrał w całość i wydał własnym nakładem pod tytułem Kłosy ojczyste. Cenzurze, 
mimo że większość utworów była już drukowana, prawdopodobnie nie spodobał się 
tytuł i skon�skowała cały nakład. Waligórski udał się więc do namiestnika, hrabiego 
Mensdor�a-Pouilly, aby prosić o zniesienie kon�skaty. Namiestnik zarzucił Waligór-
skiemu, że w jego poezjach są wątki z dzieł Victora Hugo. Z audiencji wrócił rozżalony 
i strapiony. Tymczasem nazajutrz, zaraz z rana przysłał namiestnik do redakcji woźnego 
z ustnym rozkazem, ażeby Waligórski natychmiast do niego przyszedł. Mensdor� przyjął 
go tym razem grzecznie, usprawiedliwiał się, że przez nieporozumienie wziął go wczoraj 
za kogoś innego, a wreszcie oznajmił, że kon�skata została odwołaną31.

27 Katalog wystawy starych mistrzów lwowskich do roku 1894 w Salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie, listopad-grudzień 1924, s. 2.

28 Portret sygnowany był podpisem S. Bartus, wys. 15 cm szer. 11 cm. Własność dr Stanisława Zarewicza.
 Stanisław Bartus ukończył studia �lozo�czne we Lwowie, potem udał się do Wiednia na studia malarskie, których 

z braku funduszy nie ukończył. Po powrocie do kraju malował portrety, miniatury i udzielał lekcji rysunków. 
Zmarł w 1859 r. w 38 roku życia.

29 Archiwum Cmentarza Łyczakowskiego, dane z 2007 r.
 Leopoldyna i Franciszek Waligórscy byli rodzicami dziewięciorga dzieci. Pięcioro dzieci zmarło (niestety nie 

poznano ich dat urodzenia ani śmierci, oprócz wspomnianego Tadeusza). I chociaż małżonkowie pogodzili się 
z tym faktem jako wolą Bożą, ogromny ból związany z ich stratą pozostawał, o czym potem wspomni w wierszu 
podsumowującym swoje małżeństwo Franciszek Waligórski.

30 Świadectwo wydał redaktor A. Rudyński w języku niemieckim.
31 K. Ostaszewski-Barański, op. cit., s. 97 (relacja kolegi redakcyjnego S. Nowińskiego).
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Kłosy Ojczyste udostępnione zostały do sprzedaży, a wieść o ich kon�skacie 
wzmogła zainteresowanie potencjalnych kupców.

Mało znanym, ale ważnym, wydarzeniem w życiu poety był jego udział w po-
wstaniu styczniowym. W studium na temat Krosna i powiatu krośnieńskiego w latach 
1772-1914 Irena Homola napisała: W powstaniu styczniowym brali udział liczni 
krośnianie, m.in. dr Dionizy Mazurkiewicz, lekarz miejscowy [- -]. Jan Nepomucen 
Gniewosz z Olechowca, wydawca pisma Przegląd Górniczy, Techniczny i Przemy-
słowy, Stefan Niżyński, Robert Dembowski, krawiec Leon Ligęza, woźny magistracki 
Franciszek Bernard, poeta Franciszek Waligórski, Edmund Łoziński i inni32.

Temat powstania styczniowego będzie często pojawiał się w wierszach Wali-
górskiego.

W dniu 5 października 1868 r. Waligórski otrzymał miejsce nauczyciela przy 
lwowskiej szkole realnej dekretem podpisanym przez Possingera, i od tego czasu 
nauczał z zapałem języka polskiego i języka niemieckiego do roku 189133.

W latach 1885-1891 wykładał również w lwowskiej szkole miejskiej han-
dlowo-przemysłowej, a od 1891 r., przez dwa lata, w Zakładzie Naukowo-Wy-
chowawczym Ojców Jezuitów w Chyrowie. Zakład ten był jedną z najlepszych 
szkół w Polsce i w Europie. Uczęszczali tam synowie ziemiaństwa, urzędników 
państwowych i samorządowych zarówno z Galicji, jak i całej monarchii au-
strowęgierskiej. Wychowankowie gimnazjum należeli do elity społeczeństwa 
polskiego34.

32 I. Homola, Krosno i powiat krośnieński w latach 1772-1914, w: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, 
Kraków 1972, s. 248.

 Po gruntownych badaniach historyków – znawców regionu krośnieńskiego – okazało się, że tylko z trzech 
wymienionych powstańców było rdzennymi krośnianami, pozostali w późniejszych latach byli z miastem 
związani przez zamieszkanie.

33 K. Ostaszewski-Barański, op. cit., s. 97.
 W drugim sprawozdaniu za rok 1874/75 c. k. Wyższej Szkoły Realnej w Lwowie, Lwów 1875, s. 52, Franciszek 

Waligórski wymieniony jest jako egzaminowany zastępca nauczyciela, uczący języka polskiego w kl. I a, V a, V 
b, VII a i VII b w liczbie 16 godzin. Natomiast W czwartym sprawozdaniu za rok 1876/77, Lwów 1877, s. 12-13, 
F. Waligórski wymieniony jest jako nauczyciel, zastępca dyrektora przy klasach równorzędnych, umieszczonych 
zewnątrz zakładu, uczący języka polskiego w kl. II c, języka niemieckiego w kl. I b do 14 października, II c i III 
od 14 października w liczbie 14 godzin. W osiemnastym sprawozdaniu Dyrekcji c. k Wyższej Szkoły Realnej za rok 
1890/91 Lwów 1891 r., s. 19, F. Waligórski wymieniony jest jako profesor, uczący języka niemieckiego w klasach: 
IV a i IV b i kaligra�i w I a, II a i II b – razem 16 godzin.

34 Zakład Naukowo-Wychowawczy ze szkołą o statusie gimnazjum założony w roku 1883 i prowadzony przez 
jezuitów w Chyrowie koło Przemyśla do roku 1939. Zakład posiadał przestronne klasy, zaopatrzone w pomoce 
naukowe, pracownie przedmiotowe, bibliotekę z ok. 30 tysiącami książek, bogate zbiory geogra�czne i historyczne, 
przyrodnicze, sale gimnastyczne, cztery korty tenisowe i 8 boisk. Było w nim 327 pokoi mieszkalnych i sal 
wykładowych, przeznaczonych dla 400 wychowanków. Wychowankowie Zakładu w Chyrowie w późniejszych 
latach zasłużyli się w różnych dziedzinach. Byli wśród nich znani duchowni, urzędnicy państwowi, dyplomaci, 
prawnicy, artyści. Ukończyli zakład m.in.: Eugeniusz Kwiatkowski, Witold Bełza, Kazimierz Junosza-Stępowski, 
Jan Brzechwa i inni.
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W 1893 r. osiadł w Krośnie i powrócił do poezji. Utwory swoje drukował 
w „Dzienniku Polskim” i „Nowej Reformie”. W czasie jego pobytu w Krośnie 
wyszły trzy tomiki jego poezji; były to: Wszystko dla Naszej „Świętej”, Z krwawych 
dni i Ziarna posiewu bożego.

Tomik poezji Wszystko dla Naszej „Świętej” ukazał się drukiem Lenika w Kro-
śnie, nakładem samego autora35. Książka posiada dedykację: Szanownej Gminie 
miasta Krosna z wdzięczności za kilkuletni miły w nim pobyt, wydanie niniejsze po-
święcam. Całość poprzedza Słowo wstępne w formie wiersza:

Polsko- najdroższa mych ojców dziedzino!
Jam ciebie sercem umiłował całem,
Dla Ciebie tylko żyłem i śpiewałem.
Boś Ty mych natchnień skarbnicą jedyną...

A teraz puszczam w świat już moje pieśni,
Nie dla mej chluby, ani też dla chleba,
Lecz aby z nich się uczyli współcześni,
Jak Ciebie kochać i cenić potrzeba.

Pierwszym wierszem w tym tomiku poezji jest Pieśń o Ojczyźnie. Napisana dla 
wnuka po bracie moim, Józe�e, zamordowanym przez chłopów w Horożanie w roku 
1846. Pieśń jest nauką o dziejach ojczystych, którą chce poeta przekazać młodemu 
chłopcu. Większość wierszy z tego tomiku pisana była w latach 1893-1894, a więc 
w czasach pobytu poety w Krośnie. Inne powstały po 1863 r. i związane są z po-
wstaniem styczniowym.

Wizja Polski gnębionej i prześladowanej, a jednak odradzającej się, będzie się po-
wtarzała w wierszach Franciszka Waligórskiego. A może jest tak, jak twierdzi w swo-
im artykule Joanna Iwaniec, powołując się na badaczkę literatury XIX w. Grażynę 
Borkowską, że pewne kręgi inteligencji podtrzymywały polskość przez kultywowanie 
elementów legendy popowstańczej takich jak: antyrosyjskość, cierpiętnictwo, „klę-
skowość”36. Ich celem było zachowanie kulturowego status quo. Do tego, że poeta nie 
potra�ł się uwolnić od tematu walk powstańczych mimo upływu lat, przyczyniły się 
zapewne też okoliczności związane z przeżyciami osobistymi.

35 F. Waligórski, Wszystko dla Naszej „Świętej”. Poezyje. Serya I. Nakładem autora, Krosno 1895.
36 J. Iwaniec, Franciszek Waligórski – zapomniany poeta z Krosna w: Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, red. 

F. Leśniak, T. V, Krosno 2010, s. 482. 
 Joanna Iwaniec powołuje się na książkę G. Borkowskiej, Pozytywiści i inni, Warszawa 1999, s. 23.
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Oto tytuły niektórych wierszy zawartych w zbiorku: Weteranom (z roku 1863), 
Do braci po lutni, Kołysanka unitki pod zaborem moskiewskim, Samarytanka, Sursum 
corda! (poświęcone młodzieży naszej). W tomiku poezji Wszystko dla Naszej „Świętej” 
jest w sumie 41 wierszy. Wiele z nich ma wymowę antyrosyjską. Poeta mógł pozwolić 
sobie na tak otwarte wyrażanie swoich poglądów tylko przebywając w Galicji, gdzie 
po roku 1867 przysługiwało wiele swobód obywatelskich.

Wiersz Przy łuczywie, napisany w formie dialogu matki z synkiem, posiada moc-
ną wymowę antyrosyjską i zawiera dosadne porównania, przez co może wzbudzać 
w dzisiejszych czasach kontrowersje.

- Toż ja tego nie wiem wcale;
Ale wy, matulu, wiecie;
Toż powiedzcie mi raz przecie,
Co to właśnie są Moskale
I skąd biorą się naświecie?
[- -]
- „Co ty pleciesz, jak w obłędzie!
Wszak to ludzie są, Wojtulu,
Tacy sami jak i wszędzie.”
- „Ej! – to chyba żart matulu...
Bo mówili tam we dworze,
Że to jakaś dzicz, nieboże,
Co morduje, niszczy, pali
Wzbrania mowy nam i wiary,
Nawet domy boże wali,
A jakieś tam swoje cary
Jak samego Boga chwali.

Jego wiersze miały zawsze przesłanie – naukę o wymowie patriotycznej i często 
kierowane były do konkretnej grupy odbiorców. W wierszu Do młodych Polek zwraca 
się do kobiet polskich i przypomina, że mają być Westalkami znicza wolności oraz 
sławy narodu i nie powinny myśleć tylko o strojach i świecidełkach. W tym duchu 
jest też napisany Testament Matki Polskiej. Matka na łożu śmierci zwraca się do córki:

I ty chrzest polski wzięłaś już w powiciu;
Toż nie zapomnij o tem nigdy w życiu:
Że Polki stoją w ojczyźnie na straży,
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I los narodu w ich rękach się waży!
Tyś Polką; nośże z godnością to miano
I czcij je zawsze jak najdroższe wiano. [- -]

Franciszek Waligórski w tomiku poezji Wszystko dla Naszej „Świętej” poruszył 
też temat wydarzeń aktualnych. Dwa swoje wiersze poświęcił słynnej wystawie 
lwowskiej, która odbyła się w 1894 r. Miała ona zaprezentować dorobek artystyczny 
i gospodarczy Polaków, od upadku powstania styczniowego do czasów współcze-
snych poecie. Wystawa pokazywała postęp, jaki dokonał się w rolnictwie i przemyśle. 
Eksponowała sztukę ludową oraz dzieła artystów polskich ze wszystkich zaborów 
i z zagranicy.

Tak propagował wystawę poeta:
 
Do wszystkich ziem polskich wieść stugłośna leci
 Wystawa we Lwowie, jakby słonko świeci
[- -]
  Owoc dzielnej pracy i natchnień osnowie
 I pamiątki stare i zdobycze nowe37.

W drugim tomiku wydanym w 1901 r., zatytułowanym Z krwawych dni. Utwory 
poetyckie osnute na tle wypadków w roku 1863, przedstawił cztery krótkie powieści 
poetyckie oparte na wydarzeniach związanych z powstaniem styczniowym i walką 
narodowowyzwoleńczą Polaków38. Zbiór, pisany w sześć lat przed śmiercią, był swo-
istym testamentem, który dedykowany był: Wszystkim byłym uczniom swoim, tak 
w wyższej szkole realnej we Lwowie w latach 1868-1890, jako też w gimnazjum OO. 
Jezuitów w Chyrowie w latach 1891-1893, w dowód najszczerszej dla nich życzliwości 
poświęca te utwory Autor39.

Pierwsza powieść poetycka w tomiku poezji Z krwawych dni to Synowie Kar-
mazyna, w której autor opowiada wierszem historię hrabiego Zamarskiego, wołyń-
skiego magnata i szambelana carskiego oraz jego dwóch synów. Starszy, Roman, 
z małżeństwa z Polką, kniaziówną z Ostrogskich, chociaż wychowany na Rosjanina, 
w głębi duszy czuje się patriotą i będzie walczył w oddziale powstańczym; młodszy, 

37 F. Waligórski, Krakowiaki o wystawie lwowskiej. I. Podczas wystawy. w: Wszystko dla Naszej „Świętej”. Poezje. 
Seryja I. Krosno Nakładem autora 1895 r.

38 F. Waligórski, Z krwawych dni. Utwory poetyczne osnute na tle wypadków w roku 1863, Krosno 1901.
39 Ibidem, s. 3.
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Sergiusz, z małżeństwa z Rosjanką, ten też o Polakach wiedział jeno tyle, że uległszy 
raz Moskwy nieprzebranej sile, stali się poddanymi cara tak, jak inni, więc karki przed 
nim zginać i czcić go powinni40.

Rok 1863 zastaje braci w rodzinnej siedzibie Maryówce na Wołyniu. Po rozmo-
wie ze starym wiernym sługą Roman postanawia także wziąć udział w powstaniu. 
Walczy jako „Znicz”, zwycięsko wychodząc ze starć z Moskalami, a nawet zadając 
im dotkliwe straty. Gdy chce zaopatrzyć swoje oddziały w zapasy w rodzinnej sie-
dzibie, wpada w ręce Moskali, którzy zostali tam zaproszeni przez jego brata. Od-
dział powstańczy po bohaterskiej walce zostaje rozgromiony, a jego wódz „Znicz” 
zostaje ciężko raniony. Po przyniesieniu do zamku umiera. Wypowiada jeszcze 
znamienne słowa do swojego brata, który jakoby Moskali zaprosił tylko na łowy 
na grubego zwierza. Niech się nad twoją duszą Bóg zlitować raczy; Lecz nigdy ci 
Ojczyzna tego nie przebaczy!41. W Epilogu Sergiusz na dworze carskim prosi do 
tańca księżniczkę Aksanę i spotyka się z jej odmową, którą uzasadnia tym, iż jest 
on bratem „Znicza”. Znieważa go też generał Denisko, który rozgromił oddział 
powstańczy, ale pogardza nim jako człowiekiem, który nie może mieć honoru, 
wydając na śmierć swojego brata. Sergiusz upada na ziemię i po ciężkiej chorobie 
uzdrowiony na ciele, ale nie na duszy, tra�a do domu obłąkanych, gdzie po kilku 
latach umiera. Tak zakończył ostatni potomek Zamarskich. Wyrzekłszy się ojczyzny 
za cenę łask carskich42.

Utwór ten nawiązuje zarówno treścią, jak i formą do powieści romantycznych. 
Wątek starego sługi, który uświadamia Romanowi jego obowiązki wobec ojczyzny, 
jest znany z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza43. 

Wszystkie utwory zawarte w książce Z krwawych dni pisane były w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w., a więc co najmniej po ponad 30 latach od wybuchu 
powstania styczniowego, a jednak Franciszek Waligórski kreślił piórem wydarzenia, 
które tak mocno odcisnęły piętno w jego umyśle i duszy człowieka – poety, że mu-
siał do nich powracać i opowiadać na nowo czytelnikom. Nie był w tej twórczości 
odosobniony. Wielu poetów tego okresu pisało utwory nawiązujące do tematyki 
narodowowyzwoleńczej. Można mu zarzucić, że jego utwory mają wątki podob-
ne do wątków w dziełach wielkich mistrzów pióra okresu romantyzmu, lecz nie 
jest to ślepe naśladownictwo. Czytając jego poezje wyczuwamy, że autor zna te 

40 F. Waligórski, Synowie Karmazyna. Powieść poetyczna z czasów ostatniego powstania w r. 1863, w: Z  krwawych 
dni, op. cit., s. 11.

41 Ibidem, s. 23.
42 Ibidem, s. 26.
43 J. Iwaniec, op. cit., s. 480.
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wydarzenia z autopsji i przekazuje nam całą paletę uczuć w postaci swoich lęków, 
miłości i nienawiści.

Drugi utwór Przez czyściec to w podtytule Epizod tragiczny z ostatniego powsta-
nia. Miejsce akcji to leśniczówka, gdzie mieszka weteran powstania listopadowego, 
sędziwy Kluczenko ze swoją córką Anną. Rano przybywa ukochany Anny Adam, 
aby ostatni raz zobaczyć swoją najdroższą i pożegnać się, być może na zawsze, przed 
bojem z carskim wrogiem44.

W leśniczówce pozostaje leśniczy z córką. W nocy słychać strzały i wycie psów, 
leśniczego i córkę ogarnia trwoga, że powstańcy zginęli, a wraz z nimi ukochany 
Anny. Niedługo potem przybywa kapelan z dwoma rannymi, z prośbą o udzielenie 
opieki. W jednym z nich Anna rozpoznaje Adama. Zrozpaczona słyszy od księ-
dza słowa: Bądź mężną, dziecię, jesteś Polką przecie45. Po udzieleniu przez lekarza 
pomocy kapelan opowiada historię boju. Jak po wygranej walce zaczajony Moskal 
postrzelił wodza i jak sam padł ugodzony kulą, jak ranny Adam prosił, by jego jak 
i rannego wroga zanieść do Anny.

Po chwilowym odzyskaniu świadomości Adam żegna swoją ukochaną. Kapłan 
udziela im ślubu i spowiada rannego, którego głównym grzechem była:

 
wiara bez granic lub zbytek miłości
Dla tej, co wkrótce otuli me kości46.

Po pochowaniu Adama i usypaniu kurhanu, powstańcy odchodzą w las. Przez 
siedem dni i nocy Anna opiekuje się rannym Moskalem (bogatym kniaziem znad 
Dźwiny), który po przebudzeniu zdaje sobie sprawę z tego, co uczynił i bardzo tego 
żałuje. Po opowieściach Anny o losach Polski, postanawia pomścić prześladowany 
naród. W czasie rekonwalescencji zakochuje się w Annie. Po przybyciu oddziału żan-
darmów, który został wysłany, by wytrzebić gniazdo powstańcze, kniaź broni swoich 
opiekunów. Anna obiecuje wrogom zaprowadzenie do kryjówki wodza powstańców. 
W drodze do mogiły swego ukochanego połyka truciznę i umiera z okrzykiem: Już 
idę Adamie! Boże… zbaw… Polskę!47.

Kniaź wzruszony jej miłością znika bez śladu, by jakiś czas potem zasłynąć wa-
lecznością w powstaniu.

44 F. Waligórski, Przez czyściec do raju, w: Z krwawych dni, op. cit., s. 32.
45 Ibidem, s. 36.
46 Ibidem, s. 41.
47 Ibidem, s. 51.
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I w nowej bitwie, stoczonej w tym lesie,
Za wolność walczył i za wolność zginął48.

Motyw miłości Anny do rannego powstańca i rosyjskiego kniazia do niej przy-
wołuje na myśl Wierną rzekę Stefana Żeromskiego, powieść o powstańczych losach.

Trzecim utworem poetycznym w zbiorze poezji Z krwawych dni jest Kantonista. 
Początkowym miejscem akcji jest wiejski cmentarz na Podlasiu w Dzień Zaduszny, 
gdzie grono włościan obchodzi obrzęd Dziadów. Przy grobie męża, dziedziczka Za-
łęża – Załęska opowiada synowi Jerzemu, jak jego ojciec, walcząc na szańcach Woli, 
został zakłuty spisami przez Kozaków. Nim umarł, prosił żonę, aby obiecała, że syna:

Wychowasz w świętej ojców moich wierze
Że go nauczysz Polskę kochać szczerze
I że, gdy przyjdzie odwetu godzina,
Ojczyzna znajdzie w nim wiernego syna49.

Jerzy przyrzekł matce wypełnić wolę ojca. Jednak na cmentarzu pojawią się 
wysłannicy cara z naczelnikiem powiatu (tzw. isprawnikiem), którzy siłą zabierają 
chłopca, aby go wychować w wierze prawosławnej. W koszarach w Moskwie Jerzego 
trzymano cztery lata, żeby zapomniał wszystko to, co polskie. Szkolono go w rotach 
kantonistów50. W rotach Jerzy zaprzyjaźnia się z synem polskiego szlachcica Zeno-
nem Rawitą. Podczas wizyty cara matka prosi go na kolanach o oddanie syna, lecz car 
każe pojmać ją i wysłać na Sybir. Syn wraz ze swoim druhem Zenonem z rozpaczy 
strzelają do siebie z karabinu i padają z okrzykiem: Niech żyje Polska.

Ostatnia, trzecia część Kantonisty rozgrywa się podczas powstania styczniowe-
go w świętokrzyskim, gdzie walczy oddział z bohaterskim wodzem i jego wierną 
towarzyszką51. Pojmany wódz powstańczy staje przed obliczem sądu wojennego 
i przyznaje, że jest Jerzym Załęskim, a jego towarzyszką jest jego matka. Do celi, 
gdzie zamknięty został przed planowanym straceniem, przybywa Iwon – syn brata 
dziedziczki Załęskiej w randze kapitana w wojsku moskiewskim. Tłumaczy on, że 
gdy Jerzy został zesłany na Sybir, po odratowaniu po postrzale, do rodziny przyszła 
informacja, że umarł na udar serca. Chcąc ratować swoich krewnych, Iwon propo-

48 Ibidem.
49 F. Waligórski, Kantonista, w: Z krwawych dni, op. cit., s. 57.
50 W ramach represji w trakcie i po upadku powstania listopadowego do specjalnych batalionów, tzw. kantonistów, 

wcielono dzieci polskie.
51 F. Waligórski, Kantonista, op. cit., s. 70.
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nuje im ułatwienie ucieczki. Na tę propozycję Jerzy się nie zgadza, gdyż uważa to 
za postępowanie niehonorowe. Poza tym musiałby zostawić towarzyszy walki, co 
byłoby zdradą. Iwon próbuje ich przekonać obrazami męki, która ich czeka, lecz 
nie zastrasza to Załęskiej ani jej syna. Nazajutrz następuje rozstrzelanie 8 pojma-
nych powstańców i ich wodza Jerzego przez krewnego – kapitana Iwona, którego 
oprawcy zmusili do wykonania tego rozkazu. Iwon postanawia być mścicielem 
o�ar i ciska szablę pod nogi swoich przełożonych. Zostaje pojmany i przekazany 
w aresztanckie roty.

Wątki w tej powieści wyraźnie nawiązują do twórczości wielkich romantyków 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy też Zygmunta Krasińskiego. Również 
forma wiersza – powieść poetycka, pisana wierszem regularnym trzynastozgłosko-
wym, nawiązuje do utworów romantycznych. Poza tym sprawy honoru, wiary i Oj-
czyzny miały określać postępowanie wychowanków, którym Waligórski dedykował 
książkę i być naczelnymi zasadami, którymi mieli się kierować w życiu. Dokonując 
analizy jego poezji, nie można zapominać, że był też nauczycielem i wychowaw-
cą młodego pokolenia, które swoimi wierszami chciał nauczyć, jak należy walczyć 
o polską ziemię.

Wydarzenia polityczne, czasy, w których przyszło mu żyć, udział słowem i orę-
żem w walce o niepodległość, całe patriotyczne wychowanie domu rodzinnego spra-
wiły, że sprawy narodowowyzwoleńcze tak często gościły na kartach jego książek. 
Dążenia niepodległościowe i braterstwo ludów były dla Franciszka Waligórskiego 
bardzo ważne i też stanowiły temat jego twórczości poetyckiej.

Sprawy honoru pełnią istotną rolę w powieści poetyckiej Jordanki. Ustęp z walki 
Greków o niepodległość w roku 1828. Powieść porusza problem zdrady, której nie 
usprawiedliwia nawet grożące niebezpieczeństwo, a także bezkompromisowej walki 
w obronie honoru i wolności52.

F. Waligórski pisał także recenzje teatralne i był wielkim miłośnikiem teatru. 
Z tych zainteresowań zrodziła się próba napisania utworu dramatycznego. Akcja 
jego rozgrywa się w Warszawie w roku 1863. Irena, okłamana przez ojca, godzi się 
poślubić generała moskiewskiego Łużkina, aby ratować przed śmiercią pojmanego 
powstańca, ukochanego Romana53.

52 W tej epoce dążenia niepodległościowe innych ludów popierała cała elita intelektualna Galicji. Pisarze i artyści 
nie tylko słowem, ale i czynem próbowali pomagać w walce innym narodom. Niech jako przykład posłuży 
historia poety Seweryna Goszczyńskiego, który na wiadomość, że w Grecji wybuchło powstanie, udał się pieszo 
na Ukrainę z zamiarem przedostania się przez Odessę do walczących przeciwko Turcji o swoją niepodległość 
Greków. Jednak z braku pieniędzy musiał przerwać swoją podróż i pozostać na Ukrainie, gdzie prowadził 
działalność konspiracyjną.

53 F. Waligórski, Odbijanego, w: Z krwawych dni, op. cit., s. 102.
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Najpóźniej z trzech tomików, bo w roku 1906, ukazał się w Krośnie tomik poezji 
Ziarna posiewu Bożego. Na pożytek ludu polskiego, w którym autor zamieścił wiersze 
o wymowie religijnej, a zarazem patriotycznej54. Zamiast przedmowy poeta zmieścił 
w nim Odezwę do ludu polskiego:

O ludu polski, czyż ty nie wiesz o tem,
 Jaka potęga w twojem łonie tkwi,
Że cały naród żyje twym żywotem
I siłę swoją czerpie z twojej krwi?
Czyż nie wiesz o tem, ludu nasz kochany,
Jaki skarb złożył w piersi twojej Bóg,
[- -]
Toż się raz ocknij i poczuj już w sobie,
A wstanie z martwych Ta, co leży w grobie!55.

Inne tytuły to m.in.: Pobudka wiosenna dla ludu polskiego, Psalmy polskie, Hymn 
na cześć Matki Boskiej Pocieszenia. Poeta nie zapomina o warstwie najbiedniejszej 
polskiego społeczeństwa – o chłopach, wierzy, że tkwi w niej wielki potencjał du-
chowy, który odpowiednio „uprawiany” zakiełkuje i wyda ziarna – przyczyni się do 
odzyskania przez Polskę wolności. 

Lud polski to nie jest nowy odbiorca i adresat twórczości Franciszka Wali-
górskiego, gdyż jeszcze będąc we Lwowie w 1868 r. stał się on współtwórcą i re-
daktorem „Strzechy. Pisma ilustrowanego dla rodzin polskich”, która drukowana 
była w Drukarni Narodowej W. Manieckiego. Funkcję wydawcy i nakładcy peł-
nił F. H. Richter. Pismo ukazywało się w zeszytach liczących przeciętnie około  
36 stron, często potem, jak podobne czasopisma w tym czasie, było zszywane w je-
den rocznik, który wielokrotnie był czytany i oglądany. Często dodawany był „Do-
datek do Strzechy”, informujący najczęściej o nowo wydanych książkach. Ważną 
rolę ozdobną, bo przecież było to pismo ilustrowane, pełniły drzeworyty wykonane 
ręką znanego akwarelisty Franciszka Tepy lub fotogra�e z pracowni Józefa Edera 
we Lwowie. Ksawery Godlebski regularnie pisywał do „Strzechy” opowieści, Jan 
Zacharyasiewicz – szkice powieściowe, Łucjan Tatomir – artykuły o postaciach 
historycznych, jak choćby o Augustynie Kordeckim, Młodnicki przedstawiał w ko-
lejnych częściach swoją powieść Ojciec Nikon. Drukowano przede wszystkim teksty 
Józefa Ignacego Kraszewskiego i wiersze Teo�la Lenartowicza. Z poezji ukazywały 

54 F. Waligórski, Ziarna z posiewu Bożego. Na pożytek ludu polskiego, Nakładem autora, Krosno 1906.
55 F. Waligórski, Ziarna posiewu Bożego, op. cit., s. 3.
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się też wiersze Wincentego Pola, Kornela Ujejskiego, Bohdana Zaleskiego i redak-
tora F. Waligórskiego.

W wierszu Ręka w rękę w podtytule obrazku współczesnym, wyczytanym z akwa-
reli Pana Tepy Franciszek Waligórski opisuje wierszowanymi słowami wiejską szko-
łę, w której uczą się dzieci pochodzące z różnych stanów społecznych i różnych 
wyznań. Dwóch chłopców: Adasia – panicza i Iwanka – chłopskiego syna łączy 
przyjaźń, mimo że są innej wiary56.

Oprócz wierszy Waligórski drukował tam także opisy zabytków architektonicznych, 
jak choćby tekst o miejscu szczególnie bliskim jego sercu – Kościele i klasztorze OO. 
Bernardynów we Lwowie oraz Kościele w Przeworsku. W zeszycie pierwszym z 1868 r. 
ukazały się również jego pióra Wizerunki żyjących znakomitości narodowych. I. Pisarze. 

W przedmowie do Wizerunków Waligórski wyjaśnił, że chce zapoznać czytel-
ników: z całym zastępem wiernych i zacnych szermierzy ducha, którzy swoją potęgą 
geniuszu i namaszczenia, albo też uczciwą pracą i o�arą dla ojczyzny we wszystkich 
gałęziach życia [- -] doszli do pierwszych szeregów w narodzie i pełnią rolę przywódców 
duchowych ojczyzny. Dzięki ich posłannictwu Polska mimo wielowiekowego upadku 
i licznych klęsk daje światu [- -] żywem słowem i czynem dowody swojego życia i swojej 
nieśmiertelności57. W następnych słowach poinformował, czyje postaci będą przed-
stawione w pierwszym artykule: najpierwsze miejsce w tej galeryi ducha narodowego 
należy bez zaprzeczenia mistrzom pióra, i nimi też rozpoczynamy pierwszy poczet 
naszych wizerunków58.

Wśród opisanych przez Waligórskiego znaleźli się: August Bielowski, poeta 
i historyk (autor m.in. poezji Pieśni o Henryku Pobożnym oraz Wstępu krytycznego 
do dziejów Polski), Ksawery Godlebski, Józef Ignacy Kraszewski, Antoni Małecki 
(autor Gramatyki języka polskiego i Prelekcji o Filologii klasycznej i jej encyklopedii) 
oraz Wincenty Pol.

Jako redaktor „Strzechy”, Franciszek nawiązał znajomości z J. I. Kraszewskim, 
K. Libeltem i T. Lenartowiczem i korespondencję z nimi przechowywał do końca 
życia59. W czasie pobytu Józefa I. Kraszewskiego we Lwowie, w maju 1867 r., odbyło 
się spotkanie u poety Kornela Ujejskiego w jego dworku przy ulicy Franciszkańskiej. 

56 F. Waligórski, Ręką w rękę, „Strzecha. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich”, z. 1, rok II (1869), Lwów 1869, s. 18.
57 F. Waligórski, Wizerunki żyjących znakomitości narodowych. I. Pisarze, „Strzecha”, z. 1, rok I (1868), Lwów 1868, 

s. 16.
58 Ibidem, s. 18.
59 Prawdopodobnie po jego śmierci korespondencja ta była u jego córki Felicji Gawlikowskiej. Felicja i jej mąż 

Mieczysław zmarli w czasie I wojny światowej we Lwowie. Listy te, niestety, zaginęły, ale wspomina o nich  
K. Ostaszewski-Barański w Życiorysach (por. K. Ostaszewski-Barański, Życiorysy, op. cit., s. 97).
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Znaleźli się tam przyjaciele i liczne grono życzliwych osób, którzy zapragnęli spędzić 
ten wieczór z mistrzem Kraszewskim60. Wśród uczestników spotkania panował obok 
swobodnej pogadanki bardzo poważny nastrój a przemówienia były uroczyste i ser-
deczne61. Zabrał głos i Franciszek Waligórski, podnosząc toast:

Mistrzu bracie po orężu
Ducha wieku i narodu,
Apostolskiej cnoty mężu –
            Witaj śród bratniego grodu!
           Kto tak jasno dzieje czyta
                        Z grobów pieśni – w życia szumie,
           Ten i rzewny głos zrozumie,
            Jakim smętna Ruś go wita….
           My tu biedni – na rozdrożu….
            Wrogi waśnią nas rozdarli!
           Jedni marzą znów o nożu…..
                        Inni – matki się wyparli.
           Jakże wielkiej nam potrzeba
            I miłości i o�ary,
                      Jakich świętych zaklęć z nieba,
           By nie stracić ojców wiary!
          Ty nas z Dantem wodzisz w piekło:
                                  My tę drogę dawno znamy!
                      Po niej morze krwi już ściekło….
           Ty nas wiedź do czyśca bramy;
          [- -]
          Więc nam witaj, mistrzu drogi,
           W imię tego, co lud zbawi!
          A gdy przyjdzie ów dzień błogi,
          Naród pomnik ci postawi62.

Z uroczystości, jakie obchodzono we Lwowie na cześć Józefa I. Kraszewskiego, 
najbardziej zapisała się w pamięci uczestników uroczystość w ogrodzie jezuickim, 

60 J .I. Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w roku 1867 i odczyty jego o Dantem. Wspomnienia z przeszłości w setną 
rocznicę urodzin. Zebrał i ułożył M. Frąckiewicz, Kraków 1912, s. 56.

61 Ibidem, s. 58.
62 Ibidem, s. 60-61.
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gdzie zebrali się wszyscy młodzi, jak i starsi stażem, a zasłużeni literaci, aby uczcić 
gościa. Pierwszy wzniósł toast i przemówił profesor literatury polskiej na Uniwersy-
tecie Lwowskim Antoni Małecki. Kraszewskiego powitał też wierszem Kornel Ujejski. 
Jak podaje M. Frąckiewicz miłą i bardzo wdzięczną była improwizacja, którą wygłosił 
z wielkim uczuciem F. Waligórski.

Są w życiu ludów takie wzniosłe chwile,
     Że je duch dziejów złotem pismem znaczy,
            Bo z ich posiewu schodzi życia tyle,
      Że na wiek cały starczy dla siewaczy.
           Są śród narodu istoty wybrane,
                            Którym Bóg wielkie tajemnice wieści,
                       A w których sercu – jak w arce schowane
                            Wszystkie nadzieje ludu i boleści.
           Dziś nam jest dana chwila tak szczęśliwa,
                            Takiego męża gościm w naszym grodzie:
           Toż niech radość nasza tak odbrzmiewa,
                Żeby jej echo poszło po narodzie!63.

Franciszek Waligórski, nawet będąc w podeszłym wieku, chętnie brał udział w róż-
nych narodowych uroczystościach, przemawiał w duchu patriotycznym i deklamował 
swoje poezje. Te jego przemówienia cieszyły się dużą popularnością64. Był osobą znaną 
i cenioną w Krośnie. Traktowano go tam niemal jak wieszcza narodowego i zapraszano 
do udziału w manifestacjach patriotycznych. W czasie tych akademii, najczęściej zwią-
zanych z rocznicami narodowymi, które odbywały się po mszy świętej na rynku, poeta 
wygłaszał z pamięci swoje wiersze. Cała jego postać, chwiejący się głos i sugestywna 
deklamacja wierszy przypominająca o powinnościach Polaka sprawiały, że zarówno 
młodzież szkół krośnieńskich, jak i ludzie dojrzali słuchali go z uwagą i skupieniem65.

Franciszek Waligórski zmarł 25 lipca 1907 r. we Lwowie w wieku 83 lat66. „Ga-
zeta Lwowska” z 27 lipca 1907 r. w „Kronice” zamieściła krótką informację doty-

63 Ibidem, s. 66.
64 Podczas pobytu w Krośnie często zapraszany był też na uroczystości w całej okolicy, a zwłaszcza do Rymanowa, 

gdzie był mile widzianym gościem przez gospodarzy.
65 J. Iwaniec, op. cit., s. 483 oraz listy poety do syna F. K. Waligórskiego.
66 Archiwum Arcybiskupa Baziaka T. XIV, s. 437 (USC Sekcja Ksiąg Zabużańskich nr ZB-669/124/1907).
 W księdze zgonów Para�i Św. Antoniego jako przyczynę śmierci podano ropne zapalenie płuc. Być może 

przyczyną była gnębiąca go in�uenza, choroba przenoszona drogą kropelkową wywołująca głównie zakażenie 
układu oddechowego.
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czącą jego śmierci67. Jego żona Leopoldyna zmarła w wieku 78 lat, 3 marca 1909 r.68 
Są pochowani  obok siebie na Cmentarzu Łyczakowskim69.

Wiele o życiu poety, literata i dziennikarza mówi nam jego korespondencja z sy-
nem, urzędnikiem pocztowym i późniejszym kasjerem magistratu wadowickiego, 
Franciszkiem Ksawerym Waligórskim70.

Z korespondencji tej dowiadujemy się o sytuacji materialnej, życiu rodzinnym, 
twórczości i zabiegach o wydanie swoich poezji71. Z listów wyłania się obraz nieła-
twego życia poety, człowieka, któremu przecież nie są obce sprawy dnia codziennego 
i który potra� pisać nie tylko smutną poezyę, ale też wiersze, które zawierają dużą 
dawkę humoru.

Z okresu, kiedy F. Waligórski przebywał na emeryturze, pochodzi zapewne 
wiersz przechowywany przy listach do syna od ojca Franciszka Waligórskiego: Hi-
storia mojej żeniaczki. Opowiadanie małżonka na emeryturze. Nie wiadomo, czy 
wierszowane opowiadanie zawiera wątki autobiogra�czne, czy pisane było na za-
mówienie.

Opowiem państwu zabawną przygodę...
Kiedym posiadał już wąsy i brodę
I urzędowej dobił się karyery
To ciotki moje (a miałem ich cztery,
Bardzo juz grubo pełnoletnie panny
I istne wzory cnotliwej Zuzanny)
Wszystkie czym prędzej ożenić mię chciały,
Radząc się przytem i snów i kabały;

67 „Gazeta Lwowska” nr 170 z 27 lipca 1907 r., s. 3. Zmarli w ostatnich dniach we Lwowie; Fr. Waligórski emerytowany 
profesor wyższej szkoły realnej we Lwowie w 84 roku życia. Wszędzie błędnie przyjmowano za datę jego urodzenia 
rok 1823, a nie prawidłowo 1824., a więc umierając miał 83 lata.

68 Archiwum Arcybiskupa Baziaka T. XIV (USC Sekcja Ksiąg Zabużańskich nr ZB-669/43/1909).
 W księdze zgonów Para�i Św. Antoniego jako przyczynę śmierci Leopoldyny z Gołębskich Waligórskiej podano 

apopleksję.
69 W 2007 r.  próbowałam odszukać na Cmentarzu Łyczakowskim grób Franciszka Waligórskiego i jego żony 

Leopoldyny z domu Gołębskiej. Na miejscu ich grobów pochowano obywateli ukraińskich i nie pozostał nawet 
ślad po ich pochówku, oprócz wpisu w księgach cmentarnych.

70 Zachowana korespondencja znajduje się w zbiorach rodziny Iwańskich. W skład omawianej korespondencji 
wchodzą listy pisane przez F. Waligórskiego ojca do F. K. Waligórskiego syna: list z roku 1892, kiedy poeta 
wykładał w Zakładzie Chyrowskim, 24 listy z lat 1894-1904 z jego pobytu w Krośnie oraz dwa listy z roku 1904 
i jeden list z roku 1905 oraz jeden list z roku 1906 ze Lwowa, do którego poeta powrócił pod koniec życia. Ponadto 
zachował się jeden list F. K. Waligórskiego z 1895 ze Lwowa do ojca F. Waligórskiego w Krośnie.

71 Korespondencja F. Waligórskiego stanowi dokument życia pisarza pod koniec XIX i na początku XX w. oraz świadczy 
o niełatwej sytuacji materialnej twórcy w tym okresie. Listy dają nam obraz człowieka   zabiegającego nie tylko o druk 
swoich utworów, ale również wrażliwego, związanego uczuciowo z rodziną, potra�ącego kochać i współczuć.
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Ależ cóż z tego, gdy każda – niestety –
Z zwykłym uporem starego panieństwa
Inne stawiała warunki małżeństwa72.
Z dalszej treści opowieści wynika, że ciotki chwaliły zalety kobiet o różnych 

kolorach włosów. Gdy bohater opowiadania poznaje w Krakowie swoją wybrankę, 
zastanawia się, jak tu wybrnąć z kłopotu i spełnić wymagania wszystkich ciotek. 
Z druhem i przyjacielem artystą – malarzem obmyślają fortel aby zadowolić wszyst-
kie „ciotunie”.

Ja Ci dam radę, natchnioną mi z nieba:
Kiedy nie można dojść prosto do celu,
To się musimy uciec do fortelu.
Gdy ciotkom chodzi o barwę fryzury,
Zrobię Twej panny cztery miniatury
Zdobiąc je włosem różnego odcienia
Dla każdej z ciotek podług życzenia,
A Ty w dodanym do posyłki liście
Zapewnij każdą jak najuroczyściej,
Żeś się wyłącznie z całem zaufaniem
W wyborze żony kierował jej zdaniem73.

Oczywiście podstęp utrzymał się tylko do dnia ślubu, kiedy cioteczki zobaczyły 
pannę młodą. I kiedy zrobiło się nieprzyjemnie:

Aż oto naraz – śród tego chaosu
Wystąpił druh mój serdeczny na scenę,
I uzbrojony w artystyczną wenę
Uciszył wrzawę poważnym ukłonem
I uroczystym odezwał się tonem:
Cóż to na Boga me szanowne Panie
Tak Was oburza? Czyż w włosów odmianie
Upatrujecie nieszczęście lub zbrodnię
I zarzucacie przeto, że niegodnie
Was oszukano? Toż jesteście w błędzie! [- -]

72 Wiersz przechowany był przy korespondencji F. Waligórskiego do syna F. K. Waligórskiego. W obecnej chwili 
trudno jest określić, w którym liście został przysłany.

73 Ibidem.
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Dlatego chciejcie wierzyć mi na słowo,
Że Was siostrzeniec nie okłamał wcale
Bo on z miłości i ku Bożej chwale
Żeni się również z taką białogłową,
A przyznać trzeba, że z piękną i zdrową...
By zaś szczęśliwym było to małżeństwo
Prosi Was pięknie o błogosławieństwo74.

Cała historia kończy się szczęśliwie, zawstydzone i wzruszone ciotki przebaczają 
niewinne oszustwo siostrzeńcowi i błogosławią młodą parę.

W korespondencji z Chyrowa Franciszek Waligórski prosi swojego syna, Fran-
ciszka juniora (mieszkającego jeszcze we Lwowie) o kupno kalendarza „Śmigusa” 
oraz informuje, że zbiera gotówkę na wyprawę ślubną córki Jadwigi, która ma brać 
ślub na Wielkanoc 1892 r.75 

Z kolei w liście z 1 grudnia 1894 r. składa życzenia synowi:

Mój poczciwy Franku, więc przyjm ode mnie i od matki najserdeczniejsze życze-
nia! Oby Ci Bóg dał powrócić już raz zupełnie do zdrowia i załatwić szczęśliwie Twoja 
sprawę, byś mógł odzyskać równowagę w życiu i pracować znów dla dobra Twej rodziny, 
którą wraz z Tobą, polecam opiece Ojca Niebieskiego i dalej na koniec proszę Cię o na-
pędzenie Adaśka, ażeby mi raz już doniósł co z moim wierszem, pisanym do Gazety 
Narodowej. Czy go odebrał i dał Dziennikowi [- -]. Napisałem wiersz taki ładny, że 
sam cieszyłem się nim [- -] i zależało mi na tem, żeby był jak najprędzej wydrukowany 
bo wartość była przywiązana do chwili bieżącej [- -] a w Gazecie Narodowej zmitrężyli 
mi trzy tygodnie czasu i obawiam się, że go teraz Dziennik nie zechce już drukować76.

Z okazji narodzin pierwszej córki Franciszka Ksawerego, Marii, w  liście  
z 17 grudnia 1894 r. ojciec pisał: nie gratulowałem Wam dotąd narodzin córki nie 
sądźcie jednakże, że wiadomość o tem była dla mnie obojętna; owszem ucieszyłem się 
bardzo tem urozmaiceniem Waszego kółka rodzinnego, ale nie miałem czasu, zaraz 
Wam to objawić. Czynię to więc teraz i wołam z całego serca: Szczęść Boże!

74 Ibidem.
75 Korespondencja między Franciszkiem Waligórskim ojcem a Franciszkiem Ksawerym Waligórskim synem,  

01. 01.1892 r. Chyrów.
 Córka F. Waligórskiego Jadwiga poślubiła w kwietniu 1892 r. we Lwowie urzędnika pocztowego Kazimierza 

Stelczyka i miała z nim troje dzieci. Pod koniec życia mieszkali w Krakowie. Jadwiga zmarła 28.05.1945 r., a jej 
mąż Kazimierz 09.07.1930 r. Pochowani zostali na Cmentarzu Rakowickim.

76 Korespondencja, 01.12.1894 r. Krosno.
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Niechaj Wam zdrowo chowa się ta córa
Bez aptecznego chleba i doktora,
I miejcie także wciąż grosza zapasy,
By Wam starczyło dla niej na frykasy
Lecz gdyście cyfry już dosięgli czworo
A na dzisiejsze to czasy dość sporo,
Więc by nie zepsuć tej liczby parzystej
Dajcie już pokój miłości ognistej77.
W innym liście odpowiadając na pytanie tłumaczy: Pytasz mię dlaczego smutne 

wiersze piszę? Ot przychodzi to tak samo ze siebie, mój synu; ja nie wyszukuję umyślnie 
przedmiotu i robię tylko to, co mi duch boży poddaje. Teraz już od dłuższego czasu nic 
nie piszę i czekam, aż znów przyjdzie jakie natchnienie; za to w Śmigusie już drugi raz 
jako Odrowąż się odzywam78.

Kiedy dochodzi do tragedii w życiu Franciszka Ksawerego i umiera jego synek, 
Franciszek senior pisał: Synu mój drogi! Ciężko Cię Bóg dotknął ale taka była święta 
wola Jego, a nam nic nie pozostaje nic innego jak tylko ukorzyć się przed nią znieść to 
nieszczęście bez szemrania. Proszę Cię nie trać ducha mój kochany Franku, pomnąc 
na to, że masz jeszcze inne dzieci i przeto ciążą na Tobie jeszcze liczne obowiązki, do 
których spełnienia potrzeba Ci sił i zdrowia. Powiedz więc sobie: „stało się bo tak chciał 
Bóg; niech się święci imię Jego!”

My przyjechać nie możemy, bo telegram otrzymaliśmy późno wieczorem [- -].
Ale bądź pewnym, że duszą i sercem będziemy przy Tobie podzielając Twój ból 

i modląc się do Boga, ażeby Ci dodał sił do zniesienia tego ciosu.
Całujemy Was wszyscy najserdeczniej i polecamy łasce Wszechmocnego. Ojciec79.
List pisany trzy dni później: Kochany synu! Bóg wziął - Bóg dał niech Mu będzie 

cześć i chwała! Sprawił On to widocznie dlatego ażeby Was pocieszyć i ulżyć Wam 
w bólu po stracie. Też możnaby mniemać zaprawdę, że duch straconego dziecka dlatego 
opuścił swoją powłokę ziemską, ażeby przyjść w ciałko nowonarodzonego i Bóg da, 
że ten będzie równie zdolnym jak tamten, a przytem i zdrowszym i szczęśliwszym od 
niego i że otrzymacie w nim sowitą nagrodę za waszą stratę. Prawda, że jest to strata 
bardzo bolesna, ale któż wie mój drogi Franku, czy właśnie Wszechmocny nie zrządził 
tak dlatego, aby oszczędzić Wam większych może jeszcze strapień i boleści? [- -] Przy-
pomnij sobie braci moich ś.p. Tadzia i Ignasia i pomyśl, czy nie lepiej byłoby się stało 

77 Korespondencja, 17.12.1894 r. Krosno.
78 Korespondencja, 01.03.1895 r. Krosno.
79 Korespondencja, 6. 06.1896 r. Krosno.
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i dla nich i dla nas wszystkich, gdyby pomarli w dziecinnym wieku... A teraz trzeba się 
zdobyć na spokój i siłę do spełniania dalszych obowiązków, a przede wszystkim czuwać 
jak najtroskliwiej nad biedną matką, która w dwójnasób więcej ucierpiała od Ciebie 
i nad nowym przybyszem, któremu wraz z Babką przesyłamy z całego serca nasze 
błogosławieństwo i życzenia ażeby na pociechę Waszą wzrastał zdrowo i szczęśliwie 
w miłości Boga i ludzi 80.

Z roku 1895 pochodzi list pisany przez syna Franciszka Ksawerego Waligórskie-
go do ojca do Krosna: muszę najpierw wyrecytować sprawozdanie o Ojczyska intere-
sach bo gotowem zapomnąć, a to ważniejsze. Otóż najpierw odebrałem z Dziennika 
Polskiego Ojczyska Bitwę racławicką sprzedali zaledwie 12 egzemplarze. Otrzymałem 
więc 1złr. 20 c. i resztę egzemplarzy. Z tych 50 sztuk dałem do sklepu Gudimsa przy 
placu Maryackim obiecali rozprzedać ile będą mogli. Co do wypłat Ojca to wszystko 
uskuteczniłem wedle wykazu [- -] Ojczysko nasz drogi czego taki smutne?. Wierszyki 
ostatniemi czasy dałeś drukować. Boże, Boże mój jak radbym być choć dzień jeden 
z Wami, żebym był tak mógł jak nie mogę, to zaraz po przeczytaniu pierwszego wier-
szyka byłbym siadł na pociąg by wpaść do Was i rozpędzić te smutne myśli. Czego Wy 
tak daleko stąd?81.

Z tego okresu jest także wiersz napisany przez Franciszka Waligórskiego w dniu 
16 lutego 1901 r., na 50. rocznicę ślubu z Leopoldyną:

 
Gdy żołnierz walczy za kraj swój na wojnie,
Kiedy dzień służby liczą mu podwójnie
 Za ciężkie trudy i niebezpieczeństwa:-
A czyż nie walką są dzieje małżeństwa?
Wszak by zapewnić byt i cześć rodzinie
Jako narodu głównej podwalinie-
Potrzeba z losem walczyć bez ustanku
By ją uchronić od wszelkiego szwanku,
A, że to walka ciężka i żmudliwa
Że się bez o�ar i strat nie odbywa
Najlepiej świadczą o tem nasze dzieje.
I te cierniste żywota koleje,
Przebyte przez nas do dzisiejszej doby,

80 Korespondencja, 9.06.1896 r. Krosno. F. Waligórski pisał list do syna Franciszka Ksawerego po śmierci (w dniu 
6 czerwca 1896 r.) wnuka Adasia, ucznia I klasy szkoły ludowej, a narodzeniu dzień później – 7 czerwca 1896 r. 
kolejnego syna juniora Franciszka Stanisława.

81 Korespondencja, 22.02.1895 r. Lwów.
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Bo ich ślad znaczą... łzy i krew i groby,
Gdyż dziećmi Bóg się dzielił z nami sporo,
Bośmy z dziewięciu pogrzebali pięcioro...
Było więc o�ar i cierpień do syta.
I drogie los nam kazał płacić myta.
A, że małżonków święte wiążą śluby
I wspólne u nich są cierpień rachuby
Że u nich wszystko: co Twoje – to moje,
Więc tez cierpiało każde z nas za dwoje!
A przeto – chociaż do dzisiejszej chwili
Tylkośmy razem pół wieku przeżyli
Zasługę przecież mamy za wiek cały
Jak to, że wiernie tak dla Bożej chwały,
Jak i dla dobra kochanej Ojczyzny
Spełniamy służbę naszą do siwizny…
A za tę służbę i uczciwe życie
Pan wynagrodził nas dzisiaj sowicie...
Toż wy – obecne tutaj drogie dzieci
Bierzcie z nas przykład; niechaj on Wam świeci
Przez cale życie, jak przewodnia gwiazda,
Niechaj Was uczy, jak trza w każdej doli
Z pokorą Bożej poddawać się woli82.

W innym liście, z kwietnia 1901 r., poeta informuje swojego syna: W końcu do-
noszę Ci jeszcze kochany Franku, że jeśli Bóg dozwoli i posłuży zdrowie (z ręką moją 
jest już znacznie lepiej), to na Zielone Święta pojadę z matką do Lwowa, bo dawni 
uczniowie moi z rocznika 1875 urządzają tam w te święta zjazd koleżeński, na który 
mnie zaprosili. Oni też wydadzą swoim kosztem we Lwowie ostatnie moje utwory po-
etyczne, które poświęcam wszystkim byłym uczniom moim. Będzie to więc wycieczka 
bardzo mila dla mnie83.

A w następnym liście (bez daty) dotyczącym sprzedaży swoich książek: Kochany 
Franku! Posyłam Ci 15 egzemplarzy mojej książki i proszę Cię ażebyś wespół ze Sobo-

82 Wiersz pisany przez F. Waligórskiego prawdopodobnie na 50. rocznicę ślubu z Leopoldyną Gołębską, która 
przypadała 16.02.1901 r. Wiersz przepisany przez syna, F. K. Waligórskiego, znajdował się przy korespondencji 
z ojcem.

83 Prawdopodobnie chodzi o zbiór utworów poetycznych osnutych na tle wypadków w roku 1863, Z krwawych 
dni, wydanych w 1901 r., które F. Waligórski dedykuje swoim uczniom.
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lewskim, który był uczniem moim, zajął się ich rozprzedaniem. Cena egzemplarza dla 
byłych uczniów moich wynosi 1k.20h, dla innych jest cena księgarska 1k.50h.84

W lipcu 1902 r. Franciszek Waligórski zaproszony został do Lwowa na zjazd 
kolegów swojego syna Adama, natomiast w skutek niedomówienia, nie został po-
wiadomiony o zjeździe koleżeńskim kolegów syna Franciszka85. Ubolewał nad tym 
w liście do syna: A wyznam Ci, że mi to wielką sprawiło przykrość, bo ta klasa była 
właśnie najmilszą dla mnie ze wszystkich, bo dotychczas pamiętam doskonale każdego 
z uczniów i mógłbym prawie wskazać miejsce, gdzie każdy z nich siedział; kochałem tez 
wszystkich jak prawdziwy ojciec i cieszyłem się przeto bardzo, że po tak długiej rozłące 
będę mógł znowu wyściskać ich i ucałować. Tymczasem nadzieja ta zawiodła mnie...

Ha, no może to wiek XX zainaugurował nowe zwyczaje w świecie, do których ja 
jednak wdrożyć się już nie potra�ę!86.

W liście z września 1902 r. poeta dopytuje się: A jak Wy się tam macie teraz? Czy 
oko Twoje jest już całkiem w porządku i czy rozpocząłeś już urzędowanie?... A Wandka 
czy odzyskała wzrok utracony?... A Romek, czy uczy się, a słucha matki i szanuje ją? 
Powiedz mu ode mnie, że jeśliby się nie poprawił, to ja bym się nigdy nie przyznał do 
tego, że jest on moim wnukiem87.

W czerwcu 1904 r. poeta wyjechał z Krosna i zamieszkał we Lwowie. W lip-
cowym liście do syna pisał: Ty może nie wiesz jeszcze o tem, że rozstaliśmy się już 
z Krosnem i przenieśli znów do Lwowa, który jak był pierwszą, tak będzie też i ostatnią 
stacyą naszego żywota. [- -]

Pożegnanie moje z Krosnem było dość bolesne dla mnie, bo poznałem tam pod-
czas 11 letniego pobytu wiele osób zacnych, które mię kochały i zaszczycały swoim 
szacunkiem i z któremi ja również zrosłem się sercem na zawsze. Ale przykrą te 
rozłąkę osładza mi to, że wróciłem do gniazda rodzinnego, gdzie z każdym niemal 

84 Korespondencja bez daty, Krosno.
85 W liście do Franciszka Waligórskiego z 11.07.1902 r. inż. Zygmunt Jasiński, będący jednym z organizatorów 

zjazdu, napisał: Na zjazd nikogo nie zapraszaliśmy, tylko ogłosiliśmy we wszystkich dziennikach krajowych, wskutek 
zgłosiło się do zjazdu 36 kolegów… Z Profesorów nikogo nie prosiliśmy, gdyż był to zjazd kombinowany tych kolegów 
z roku 1877 którzy złożyli egzamin dojrzałości we Lwowie i tych którzy w tym samym Roku imatrykulowali się na 
1 roku Politechniki Lwowskiej choć uczęszczali do innych galicyjskich szkół realnych. Była więc wielka trudność 
i prawie niemożliwem zestawienia listy zaprosić się mających profesorów.

 O tym, że Kochany Pan Profesor chciałby przybyć na nasz zjazd nie mieliśmy pojęcia i gdybyśmy byli jakąkolwiek 
wiadomość o tem powzięli byłbym sam pomimo odmiennej uchwały Pana Profesora zaprosił. Dziś niestety już 
wszystko za późno, bo zjazd się odbył dnia 5 i 6 lipca we Lwowie... Proszę mi wierzyć Kochany Panie Profesorze, 
że najmilej wspominam Pana Profesora i boleję nad tem, że tak się stało.

86 Korespondencja, 19.07. 1902 r. Krosno.
87 Korespondencja, 09.09.1902 r. Krosno.
 Wnuk Roman Waligórski to późniejszy właściciel znanego w Wadowicach sklepu papierniczo-tytoniowego 

w Rynku, tzw. tra�ki.
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zakątkiem łączą mię jakieś wspomnienia, które bez względu na to, czy obudzają 
w mem sercu uczucie przyjemności, czy żalu są przecież wszystkie drogimi dla mnie 
jako stanowiące całość istnienia mojego na tym świecie. A bardziej jeszcze niż to 
wszystko, pociesza mię to przekonanie, że gdy Bóg mię powoła do siebie spoczną kości 
moje nie pomiędzy obcymi mi ludźmi, lecz obok tych, którzy byli mi najbliższymi 
i najdroższymi w życiu. To też wierzaj mi było najgłówniejszym powodem mego prze-
niesienia do Lwowa, w którym zresztą jako schorzały juz starzec nie spodziewam się 
zbyt długo jeszcze używać jakichkolwiek przyjemności życia. A, że nie przemawia tu 
za mnie tylko urojenie lub obawa śmierci. To możesz mi wierzyć mój kochany synu, 
bo ja czuję niestety jak z każdym dniem wiek coraz bardziej przygniata mię i osłabia 
rozmaitemi dolegliwościami88.

Pod koniec lipca informuje: z dniem 12 lipca przeprowadziliśmy się do innego miesz-
kania przy ulicy Grottgera 10 I piętro: jest to pomieszkanie przyjemne, bo i wygodne 
i obszerne (4 pokoje) i położone w świeżem powietrzu śród ogrodów, a i przy tym domu 
jest także ogródek, w którym wolno nam będzie przesiadywać! Jedna jest tylko wada, 
a mianowicie, że jest ono cokolwiek za drogie dla nas bo czynsz wynosi 50 zł. miesięcznie, 
ale we Lwowie dziś wszystkie mieszkania bardzo podrożały. Więcej nie mam nic ciekawego 
ani dobrego do napisania; życie prowadzimy ciche i spokojne, ożywione tylko skromnymi 
spacerami89.

W liście z 2 grudnia 1906 r., na pół roku przed śmiercią, w życzeniach imie-
ninowych do syna Franciszek Waligórski pisał: zasyłam Ci z powodu przypadają-
cej jutro uroczystości Twoich imienin najserdeczniejsze życzenia od siebie i od matki, 
a najgłówniejszym z pomiędzy życzeń naszych jest to ażeby Bóg najłaskawszy raczył 
udzielić Ci swej pomocy do spełnienia obowiązków jakie w tem życiu złożył na Twoje 
barki. To bowiem jest mój synu najważniejszym zadaniem człowieka na tym świecie 
a do należytego spełnienia jego potrzeba wielu rzeczy których Bóg tylko udzielić nam 
może, to zdrowia ciała i duszy a przytem spokoju i chęci do pracy i na koniec wiary we 
własne siły i nadziei, że nie ulegniemy w walce z przeciwnościami losu.[- -]

I dalej: Zresztą nie zapominaj o tem, że nie tylko Ty jeden musisz tak ciężko bo-
rykać się z życiem; takich jest tysiące, ale tylko Ci wychodzą zwycięsko z tej walki, 
którzy nie tracą wiary ani we własne siły ani w pomoc Boga. W chwilach też kiedy 
najbardziej bieda Ci dokuczy, pomyśl sobie o mnie i bierz przykład ze mnie widziałeś 
bowiem, jakie ciężkie ja nieraz przechodziłem koleje w mojem życiu, a przecież nigdy 
nie traciłem ducha i spełniałem uczciwie wszystko co mi Bóg przykazał. Tego samego 

88 Korespondencja, 04. 07.1904 r. Lwów.
89 Korespondencja, 31.07.1904 r. Lwów.
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życzę ja też i Tobie mój kochany Franku i będę błagał Boga ażeby wspierał Cię swoją 
opieką. Kończę załączając najserdeczniejsze uściski i ucałowania nasze90.

Potomkowie Franciszka Waligórskiego

Franciszek Ksawery Waligórski, syn poety Franciszka Waligórskiego i jego żony 
Leopoldyny z domu Gołębskiej, urodził się 30 grudnia 1858 r.91. Ochrzczony został 
16 stycznia 1859 r. w kościele Św. Andrzeja Apostoła we Lwowie przez księdza Wincen-
tego Burlickiego. Na akcie chrztu jako chrzestnych i uczestniczących w tej ceremonii 
świadków widnieją podpisy: Franciszka Szynglarskiego c.k. Dyrektora Gimnazjum 
i (nieczytelne imię) Muellera oraz Wojciecha Manieckiego typografa i Joanny Koraza-
dowicz, żony urzędnika92. W roku 1866 został zapisany przez ojca do czteroklasowej c.k 
szkoły wzorowej rzymsko-katolickiej we Lwowie i ukończył ją ze stopniem pierwszym 
celującym93. W latach 1871-1877 uczęszczał do c.k wyższej szkoły realnej we Lwowie, 
w której wykładał jego ojciec94. Pierwszą klasę ukończył z następującymi wynikami: 
Postęp w naukach miał celujący i chwalebny, pod względem obyczajów zachowywał 
się wzorowo, do nauk przykładał się z pilnością wytrwałą i w końcowej czwartej klasie 
otrzymał świadectwo pierwszego stopnia z wyszczególnieniem lok. 1 między 53 uczniami 
w oddziale B podpisane przez dyrektora szkoły Stanisława Chlebowskiego95.

W dniu 4 lipca 1877 r. przystąpił wraz z 57 abiturientami do egzaminu dojrza-
łości i otrzymał świadectwo jego zdania96. Po ukończeniu szkoły zapisał się jako 
słuchacz zwyczajny szkoły chemii technicznej do c. k. Akademii Technicznej we 
Lwowie97. W roku 1879 jako słuchacz Akademii starał się o przyjęcie na praktykanta 
pocztowego. C. k. Krajowa Dyrekcja Poczt we Lwowie przychyliła się do jego prośby 

90 Korespondencja, 02.12.1906 r. Lwów. Jest to ostatni z listów poety Franciszka Waligórskiego będący w zbiorach 
rodziny Iwańskich.

91 Akt metrykalny Testimonium Baptismi z Para�i Św. Andrzeja Apostoła we Lwowie, Nr księgi XIX, s. 135 
wypisany 13 .11.1870, Nr 661.

92 Ibidem.
93 Świadectwo szkolne z 15 lipca 1870, L. 204.
94 W klasie trzeciej i do półrocza czwartej gospodarzem klasy, do której uczęszczał Franciszek Ksawery, był jego 

ojciec.
95 Świadectwo szkolne Franciszka Ksawerego Waligórskiego, L. 235 z 15 lipca 1871 r.
96 Czwarte sprawozdanie Dyrekcji c. k. Wyższej Szkoły realnej we Lwowie za rok szkolny 1876/77, Lwów 1877, 

s. 42. Świadectwo dojrzałości F. Waligórskiego, L. 55. Na świadectwie podpisany jest c. k. Dyrektor Rodecki 
i członkowie komisji egzaminacyjnej.

97 Książeczka legitymacyjna, z  której wynika, że dniem immatrykulacji F. K. Waligórskiego był 10.10.1877. 
Liczba immatrykulacji 53. Widnieją na niej podpisy rektora Zachariasiewicza i dziekana szkoły fachowej  
J. Niedźwieckiego, uwagi o opłaconym czesnym w I i II półroczu oraz zaliczeniu wykładów. Dalszych wpisów 
brak, z czego wynika, że F. K. Waligórski naukę przerwał nie wiadomo, z jakich powodów.
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i zezwoliła mu na bezpłatną praktykę pocztową, przydzielając do służby w c. k. urzę-
dzie pocztowym na głównym dworcu lwowskiej Kolei Karola Ludwika98. Po praktyce 
został przyjęty na c. k. rocznego praktykanta pocztowego. Przysięgę służbową złożył 
1 marca 1880 r.99, a 30 października 1881 r. został mianowany asystentem poczto-
wym i przydzielony do pełnienia służby w urzędzie pocztowym w Złoczowie100. Po 
odbyciu jednorocznej służby wojskowej w 55 pułku pieszym we Lwowie, w 1883 r. 
na swoją prośbę przeniesiony został ze Złoczowa z powrotem do urzędu pocztowego 
na głównym dworcu kolejowym we Lwowie101.

Mając lat 29, w dniu 12 lutego 1888 r. Franciszek Ksawery Waligórski poślubił, 
poznaną prawdopodobnie podczas pełnienia służby w Złoczowie, 18-letnią pannę, 
Stefanię Grabowską102.

Ojcem Stefanii (która w gronie bliskich używa trzeciego imienia Wanda) był 
Aleksander Grabowski, powstaniec styczniowy i urzędnik powiatowy ze Złoczowa, 
a matką Maria z domu Kramarzewska103. Świadkami państwa młodych byli Edaur-
dus Cyal, prefekt Poczt i Telegrafów oraz Jan Szawłowski. Wandka była najstarszą 
z grona rodzeństwa i ulubienicą swojego dziadka Adama Kramarzewskiego, zarządcy 
Szpitala Powiatowego w Złoczowie104.

Jeden z wpisów do pamiętnika, który również po ślubie prowadziła Wanda Wali-
górska, z 17 marca 1888 r. to wiersz teścia – poety Franciszka Waligórskiego, przeka-
zujący Wandzie posłannictwo, którym ma się kierować jako matka – synów Polaków.

98 Pismo c. k. Krajowej Dyrekcji Poczt we Lwowie do F. K. Waligórskiego z 21 lutego 1879 r., L. 3243.
99 Pismo c. k. Krajowej Dyrekcji Poczt do F. K. Waligórskiego z 27 lutego 1880 r., L. 3933.
100 Pismo c. k Krajowej Dyrekcji Poczt do F. K. Waligórskiego z 30 października 1881 r. 
 Waligórski został asystentem pocztowym nr XI w klasie rangi czynnych urzędników państwowych z płacą roczną 

600 złr i dodatkiem czynnej służby 120 złr.
101 List z c. k. Krajowej Dyrekcji Poczt do F. K. Waligórskiego z 16 września 1883 r., L. 16.444.
102 Testimonium Copulationis, tom XII, s. 122 z dnia 12 lutego 1888 r., wydane 2 marca 1888 i zapisane pod N. 116, 

Para�i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złoczowie.
 W liście z 27.01.1888 r. do narzeczonej do Złoczowa F. K. Waligórski nie kryje swojej radości z przyjętych 

oświadczyn: O ósmej dopiero nadszedł tak długo oczekiwany list przez nas wszystkich. O dzięki Ci dzięki! Stokrotne 
Panno Wandziu za to słowo „tak” za którem szukałem i na które z upragnieniem oczekiwałem. Radbym być już 
przy Tobie i usłyszeć go z ust Twych własnych, a bo nie uwierzysz jak mi się w głowie mąci tyle radości.

103 Aleksander Grabowski umarł mając 53 lata – 01.12.1898 r. (Państwowe Archiwum we Lwowie. Liber Mortuorum 
z lat 1897-1916 m. Złoczów, Syg. 2884, p. 7) i uroczyście w stroju sokolskim pochowany został na cmentarzu 
w Złoczowie. Przyczyną śmierci Aleksandra było skaleczenie się w nogę podczas wykonywania obowiązków 
służbowych (pomiar gruntu), co spowodowało zakażenie krwi i w rezultacie przyczyniło się do jego śmierci. 
Maria Grabowska, żona Aleksandra, po śmierci męża przeprowadziła się do Wadowic, aby być bliżej swoich 
córek. Mieszkała przy ulicy Lwowskiej naprzeciw koszar. Po raz drugi wyszła za mąż za c. k. radcę sądowego 
Tadeusza Cukrowicza, wdowca, ojca Jana i Maryli. Tadeusz Cukrowicz umarł w 1928 r. i pochowany został na 
Cmentarzu Rakowickim. Maria Grabowska, po drugim mężu Cukrowiczowa, umarła 24.10.1931 r. i została 
pochowana na Cmentarzu Para�alnym w Wadowicach.

104 Por. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1888, Lwów 1888,  
s. 584.
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Na koniec jak święte – w to wierz przykazanie,
Że Polska niczyją pomocą nie wstanie,
Jak tylko swą własną, gdy wierne jej syny
Krwią swoją obmyją dziejowe swe winy,
I kiedy ludzkość w niewolę zaklęta –
Potarga swe pęta.
To niechże Ci myśl ta jak słońce wciąż świeci
I swoim promieniem ogrzewa twe dzieci,
Ażeby wzrastały w tej wierze bez lęku,
Że szczęście ojczyzny spoczywa w ich ręku,
I byś spokojnie rzec mogła w dniu czynu:
„Idź śmiało, mój synu!”

Rok po ślubie Wandy i Franciszka Ksawerego Waligórskich w Złoczowie przy-
szedł na świat ich pierwszy syn: Marian Adam, urodzony 2 lutego 1889 r.105 Rok 
później – 28 lutego, urodził się Roman Aleksander. Następne dzieci to: Mieczysław 
(ur. 23 maja 1892 r.)106, Władysław Adolf (ur. 15 czerwca 1893 r.), Maria Janina (ur. 
11 grudnia 1894 r., już we Lwowie) oraz Franciszek Stanisław (ur. 7 czerwca 1896 
r., również we Lwowie). Miesiąc po narodzeniu najmłodszego syna, Franciszek 
Ksawery skierowany został przez Dyrekcję do Zakopanego, skąd wysyłał częste listy 
do swojej żony, która przebywała z dziećmi u swojej matki w Złoczowie. Rozstanie 
to jest trudne, niedawno utracili przecież syna Adasia.

Matuchno moja droga, miej litość nad nami i pogódź się już z tą myślą, że Adasz-
ku nasz już w niebie, modli się za nami i wstawia do Boga najwyższego by odwrócił 
od nas już wszelkie nieszczęścia byśmy mogli dziecięta nasze wychować na chwałę 
Jego w zdrowiu. Przygarnij do siebie ten drobiazg, żyj dla nich a Bóg Najwyższy ukoi 
Twoją boleść. Patrz Matko moja ja sam tutaj na wygnaniu, nie mam nikogo a jakoś 
muszę się godzić z wolą Bożą, ciężko mi bardzo to prawda, ale sam sobie uścieliłem 
ten krzyż, trza więc ciągnąć dalej dla Was moi najdrożsi.

Szukam podobieństwa w naszych dzieciętach do naszego biedaka, toż to wszyst-
ko do niego podobne, jeden może Romaszka mniej, a tak Władunko jak i Maryna 
nasza toż to wykapany Adaszko. Franuś zaś będziesz widziała to będzie Jego portret, 
tylko przypatrz się dobrze, przytul ich do siebie prosi to biedactwo za mnie i za siebie 

105 Adaś (używano drugiego imienia syna) umarł na zapalenie płuc, mając zaledwie 7 lat. Pochowany został na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

106 Mieciu umiera 31.03.1893 r. w Złoczowie.
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by braku żadnego nie czuli, 
że Ojca tak długo widzieć 
nie będą, a będziesz widziała 
Bóg Najwyższy ukoi ból nasz 
o  tyle, że życie znośnym się 
stanie107. Wkrótce Franci-
szek Ksawery Waligórski zo-
stał przeniesiony przez c. k. 
Krajową Dyrekcję Poczt na 
stałe do Wadowic. Rodzina 
przeprowadziła się do nie-
go 1 lipca 1897 r. i wynajęła 
mieszkanie w kamienicy od 
inż. Zawadzińskiego na ul. Głębokiej. Tam, 4 listopada 1897 r., na świat przyszło 
kolejne dziecko Waligórskich – syn Witold Karol.

Na poczcie Franciszek Ksawery pracował przez 35 lat, początkowo jako c. k. 
starszy o�cjał pocztowy, z czasem jako c. k. kasjer pocztowy. W roku 1913, ze 
względu na przepracowane lata, otrzymał pensję spoczynkową (500 K)108, ale aby 
utrzymać tak liczną rodzinę, zrzekł się jej i 29 lipca 1913 r. stanął do konkursu na 
kasjera miejskiego przy tutejszym magistracie.

Otrzymał tę posadę 14 października 1913 r. i oprócz urzędowych czynności 
kasjera miejskiego miał również załatwiać [- -] także inne sprawy urzędowe, które 
przydzieli magistrat lub burmistrz109. Jego pobory roczne wynosiły 1600 K i dodatek 
aktywalny 300 K., razem 1900 K110.

W roku 1930 chorował przez dwa miesiące i po powrocie został zwolniony, po 
17 latach pracy w magistracie i 35 latach w służbie pocztowej. Tym samym pozo-
stał z emeryturą w kwocie 256 zł. miesięcznie, mając wtedy na utrzymaniu chorą 
żonę i uczącego się w 7 klasie gimnazjalnej najmłodszego syna Zdzisława. Dlatego 
zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o podniesienie pensji emerytalnej: proszę 
gorąco, by Ojczyzna o mnie nie zapomniała, tak jak ja nie zapominał[em] o Niej, 
gdy przez rządy państw wrogich, była pogrążona w niewoli111.

107 Korespondencja F. K. Waligórskiego, 08.07.1896 r. Zakopane.
108 Pismo c. k. Dyrekcji Poczt i Telegrafów z 3 listopada 1913 r., L. 131.738/I.
109 Pismo z Magistratu z 15 września 1913 r., N. 4705 (podpisane przez burmistrza Wadowic – Franciszka Opydo).
110 Pismo z Magistratu z 27 października 1913 r.
111 Pismo F. K. Waligórskiego z dn. 23 maja 1930 r. do Rady Miejskiej przez Magistrat Miasta.

Wanda i Franciszek Waligórscy z dziećmi w 1913 r. Stoją  
od prawej Franciszek, Witold, Zo�a, Zdzisław, Maria, 

Władysław i Roman.
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Waligórski należał do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” nieprze-
rwanie w latach 1897-1929112. Od 1899 r. należał również do Towarzystwa Szkoły 
Ludowej w Krakowie i brał udział w pracy oświatowej113.

Około 1898 r. rodzina Waligórskich przeniosła się na ulicę Lwowską i wynajęła 
mieszkanie od Stankiewiczów114. Obejmowało ono sześć pokoi i kuchnię i posiadało 
tę zaletę, że właścicielka pozwalała na dzierżawę ogrodu, który z tyłu domu sięgał 
aż do ulicy Tatrzańskiej. W tym domu przyszło na świat dwoje dzieci Waligórskich: 
Zo�a Jadwiga (ur. 15 maja 1899 r.) i Zdzisław Tadeusz (ur. 30 stycznia 1912 r.).

Swoją 25 rocznicę ślubu małżonkowie Waligórscy obchodzili 12 lutego 1913 r.:
Byliśmy wszyscy [- -] u spowiedzi, później na świętej Mszy na naszą intencyę po 

której skomunikowaliśmy się. Msza była u ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
odprawił ją bardzo uroczyście ksiądz Faber. W południe byli u nas Grabowscy i sta-
ruszka Stankiewiczowa z życzeniami... Teraz schodzi się pomału familia Cukrowiczów, 
Smólscy. Martynowicz ma być Józek... Zjemy po płatku cielęciny, napijemy się po szkla-
neczce piwa, które przysłał Wrzesiński i będzie koniec115.

Około 1929 r. rodzina przeniosła się na ulicę Jana Iwańskiego, wynajmując 
dom pod numerem 6. Od 3 dni jesteśmy juz w nowem pomieszkaniu – 4 dni 
przenosiliśmy dość Ci powiedzieć, że 7 wozów było tych gratów – z tych tylko z 3 
ledwie wlazło do pokoików z 3 wozów poszło na strych a 1 wóz porąbało się na 
paliwo. Powietrza i słońca mamy dosyć, ale za to ciasnota taka, że ciągle obijamy 
sobie boki a szczególnie matczysko nie może się do niej przyzwyczaić – popłakuje 
ciągle tylko i innego szuka pomieszkania. Swoją drogą strasznie drogie gdzież to 
150 złotych bulę i za co – te cztery pokoiki to akuratnie tyle miejsca co nasz stary 
salonik z pierwszym pokojem116.

Franciszek Ksawery Waligórski – c. k. emeryt pocztowy i kasjer magistratu, 
ojciec licznej gromadki dzieci zmarł w Wadowicach 27 marca 1934 r. w wieku 76 lat, 
a jego żona, Wanda z Grabowskich, zmarła 12 grudnia 1936 r. w wieku 66 lat podczas 
pobytu w Krakowie u córki Zo�i Iwańskiej117.

112 Poświadczenie udziału w PTG „Sokół” w Wadowicach z 10 maja 1930 r. (podpisane przez wiceprezesa PTG 
„Sokół” – Kazimierza Usiekniewicza).

113 Zaświadczenie wystawione przez Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie z 15 maja 1930 r.
114 Naprzeciwko ochronki prowadzonej przez siostry Nazaretanki.
115 List F. K. Waligórskiego z 14 lutego 1913 r. do córki Marii na adres: Kurs o�cyantek pocztowych we Lwowie.
116 List F. K. Waligórskiego z 21 sierpnia 1929 r. do syna Franciszka (juniora) Waligórskiego (brak koperty).
117 Wanda Grabowska chorowała na cukrzycę i nabawiła się dodatkowo choroby zwanej różą, co przyczyniło się 

do jej śmierci.
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Kolejne pokolenie  
– dzieci Franciszka Ksawerego Waligórskiego

Roman Waligórski odbył służbę w  56 pułku piechoty w  Wadowicach 
(oddział sanitarny), potem w pułku artylerii w Wojsku Polskim w Krakowie. 
W roku 1918 brał udział w obronie Lwowa. Był inwalidą wojennym. W roku 
1925 ożenił się z Heleną Fic w Kalwarii Zebrzydowskiej118. Helena i Roman Wa-
ligórscy otwarli w 1928 r. sklep papierniczo-tytoniowy na Rynku pod numerem 
9119. Sprzedawano tam oprócz papierosów, tytoniu i kart do gry, także obrazy 
miejscowych twórców oraz pocztówki własnej produkcji. Pracowali u nich: Sta-
nisław Cach, przez kilka miesięcy 1939 r. Franciszek Suski oraz córka siostry 
Heleny – Elżbieta (Liza) Czerny. W późniejszych latach stałymi pracownikami 
byli: brat Romana – Zdzisław (do połowy 1941 r.) i syn siostry Zo�i – Adam 
Iwański. W  roku 1941 zmarła żona Romana – Helena. Od tego czasu sklep 
prowadził Roman Waligórski, a pracowali w nim Zdzisław Waligórski, Adam 
Iwański oraz Liza Czerny. W połowie czerwca 1942 r. sklep przejęło małżeństwo 
Niemców O. i S. Hargesheimer120. Roman Waligórski zmarł 12 kwietnia 1946 r.,  
mając 56 lat, i pochowany został na cmentarzu para�alnym w Wadowicach121.

Władysław Adolf ukończył gimnazjum wadowickie w 1913 r. Jeszcze będąc 
uczniem VII klasy, w latach 1911-1912 należał do koła sportowego i chętnie uczest-
niczył w zajęciach sekcji strzeleckiej prowadzonej przez kpt. Rylskiego. W dniu  
8 czerwca 1912 r. wziął udział w popisie strzeleckim, który odbył się prawdopodob-
nie na strzelnicy 56 pp i zdobył 6 miejsce (zdobywając 48 punktów)122. Należał do 
wadowickiego „Sokoła”. W 1913 r. zapisał się do Wyższej Szkoły Politechnicznej we 
Lwowie na Wydział Inżynierii123. W latach 1915-1918 służył w 56 pp, a od roku 1920 
do 1921 w 12 pp w Wadowicach.

118 Testimonium Copulationis Para�i Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, tom VII, s. 1, z dnia 11 stycznia 1925 r.,  
wydane przez Urząd para�alny zaświadczenie Nr 22/45 z dnia 14 lipca 1945 r.

119 T. Gajczak, Spis sklepów w Wadowicach (praca niepublikowana).
120 Wyciąg z książeczki pracy (Arbeitsbuch) Adama Iwańskiego.
121 Klepsydra z  napisem: Ś. P. Roman Odrowąż Waligórski, Obywatel miasta Wadowic po krótkich a  ciężkich 

cierpieniach zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 12 kwietnia 1946 r., przeżywszy lat 56. Wyprowadzenie 
zwłok z domu żałoby przy ul. Iwańskiego 2, nastąpi w niedzielę dnia 14 kwietnia o godz. 17 (5 popoł.) do kościoła 
para�alnego, skąd po odprawionych egzekwiach na cmentarz miejscowy do grobowca rodzinnego.

122 M. Siwiec-Cielebon, W oczekiwaniu „Wojny Powszechnej o Wolność Ludów”. Koncepcja militarnego  przygotowania 
uczniów c. k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach do walki o niepodległość Polski przed wybuchem I wojny 
światowej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” nr 13, 2010, s. 62-64.

123 Karta immatrykulacji z 31 października 1913, L. 458.
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W roku 1922 w Kętach poślubił Irenę z domu Chwierut. W późniejszych latach 
pracował w Przedsiębiorstwie Towarowo-Handlowym w Krakowie, a po powrocie 
do Wadowic był współwłaścicielem przedsiębiorstwa handlowego maszyn rolni-
czych Towar. Zmarł 12 marca 1948 r. i pochowany został na cmentarzu para�alnym 
w Wadowicach124.

Maria Janina zaczęła naukę w 1901 r. jeszcze w czteroklasowej szkole ludowej po-
łączonej z wydziałową. Na zawiadomieniu o wynikach w nauce w trzeciej klasie z roku 
1903/1904 pojawia się już nazwa szkoły: Żeńska szkoła im. Królowej Jadwigi125. W la-
tach 1905-1910 uczęszczała do pięcioklasowej szkoły wydziałowej im. Cesarza i Króla 
Franciszka Józefa w Wadowicach. Dyrektorką szkoły wydziałowej była R. Szewczyków-
na, nauczycielem religii – ksiądz S. Janiczak, a gospodynią klasy – H. Adamczakówna126. 
W roku 1910 na świadectwie ukończenia tejże szkoły otrzymała z postępu w nauce 
oceny chwalebne i celujące, do nauk przykładała się z pilnością wytrwałą, zachowanie 
miała chwalebne, a porządek zewnętrzny ćwiczeń pisemnych bardzo staranny127.

We wrześniu 1912 r., idąc wzorem ojca, podjęła starania o pracę w c. k. Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. Sześciomiesięczną praktykę na o�cjała pocztowego odbyła w c. 
k. urzędzie pocztowym w Wadowicach128. Po kilkumiesięcznym kursie we Lwowie  
17 marca 1913 r. zdała egzamin dla o�cjałów pocztowych przed komisją egzaminacyjną 
w składzie: przewodniczący Jan Popowicz – starszy radca pocztowy, J. Kalbrewicz – 
komisarz budowlany, Adolf Rosenbusch – kontroler pocztowy oraz Zygmunt Biliński 
– o�cjał pocztowy129. Egzamin zdała z wynikiem: uzdolniona, i została mianowana 
o�cjantką pocztową przy c. k. Urzędzie Pocztowym w Wadowicach od 1 lipca 1913 r. 

124 Księgi zmarłych Para�i kościoła o. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.
125 W 1903 r. odłączono od żeńskiej szkoły wydziałowej równorzędne oddziały klas I-IV i utworzono osobną 

4-klasową szkołę żeńską. C. k. Rada Szkolna Krajowa nadała jej imię Królowej Jadwigi. Klasa II i III uczyły się 
w szkole wydziałowej na ul. Długiej. Na zawiadomieniach ukończenia przez Marię Waligórską kl. I A z 1901 r. 
i kl. II A z 1902 r. szkoły ludowej widnieje podpis Adeli Schmidlównej jako tymczasowej dyrektorki i zastępcy 
dyrektora (na drugim zawiadomieniu). Odczytać też można, że kierującą klasą w tych latach była Matylda 
Romańska.

126 Świadectwo szkolne Marii Waligórskiej z 30.06.1910 r. Klasy IV i V szkoły wydziałowej (wyższego stopnia 
niż szkoła elementarna) miała utrzymywać gmina. Wprowadzono więc czesne w wysokości 60 koron rocznie. 
W ten sposób zdolne i zamożniejsze dziewczęta mogły się uczyć 8-9 lat w szkole połączonej pod jedną dyrekcją 
z 4-klasową szkołą ludową. (Por. G. Studnicki Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 
1996, s. 91).

127 Świadectwo ukończenia przez Marię Szkoły Wydziałowej żeńskiej pięcioklasowej im. Cesarza Franciszka Józefa 
I w Wadowicach z 30 czerwca 1910 r.

128 Pismo c. k. Dyrekcji poczt i telegrafów dla Galicji l.112027/II z 12.09.1912 r. do Marii Waligórskiej.
129 Świadectwo Marii Waligórskiej wystawione przez c. k. Galicyjską Dyrekcję Poczt i Telegrafów we Lwowie,  

L. 37024/II. Z tego okresu pochodzi bogata korespondencja pomiędzy tęskniącą do domu Marią Waligórską 
i jej rodzicami.
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z płacą roczną 950 K130. W czasie I wojny światowej, mimo zbliżającego się frontu, nie 
została zwolniona z pełnienia służby, co przysparzało lęku rodzicom ewakuowanym 
z innymi rodzinami wadowickimi na Morawy (Hranice – Stara Strzelnica)131. We wrze-
śniu 1917 r. Maria pisała do brata: Z nowin tyle, że dom Hupperta w rynku z wtorku 
na środę zapalił [się] w nocy o pierwszej godzinie – ktoś podpalił – spłonął cały dach 
i wszystko co tylko było na strychu – cały strych zawalony był wiktuałami na kilkanaście 
tysięcy – masa cukru, kaszy, herbaty, zboża itp. Panika była nie do opisania całe miasto 
wylęgło – szczęście, że nie było wiatru bo całe Wadowice by spłonęły132.

W 1926 r. z powodu złego stanu zdrowia Maria została przeniesiona w stan 
spoczynku133. Dwa lata później, 25 listopada 1928 r. poślubiła w Katedrze Metro-
politalnej we Lwowie inżyniera agronomii Kaliksta Tadeusza Krasickiego134. Maria 
Krasicka zmarła 1 czerwca 1962 r. i pochowana została na cmentarzu para�alnym 
w Wadowicach, w rodzinnym grobowcu135.

Franciszek Stanisław Waligórski był uczniem 
gimnazjum w Wadowicach w latach 1907-1917. Ma-
turę wojenną złożył 17 lutego 1917 r. Jeszcze będąc 
w szkole, w 1913 r. wstąpił do Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” i wyruszył wraz z plutonem 
złożonym z dwudziestu chłopców pod szefostwem 
Bruno Olbrychta na zlot Sokołów i Skautów we Lwo-
wie, który odbył się 3 lipca. Część tego plutonu wra-
cało pieszo do Wadowic. Powrót trwał 4 tygodnie, 
a cały szlak przeszło tylko 10 uczniów. Był wśród nich 
Franciszek Waligórski, wówczas uczeń klasy V B136. 
Jeszcze jako uczeń powołany został 1 sierpnia 1916 r. 
do służby wojskowej w armii austriackiej.

130 Pismo c. k. Dyrekcji Poczt i Telegrafów dla Galicji L. 46449/II z d.28.06.1913 r. Lwów.
131 Decyzja należała do Jana Grabowskiego Naczelnika Poczty, krewnego ze strony matki.
132 List Marii Waligórskiej z 28 września 1917 r. do Franciszka Waligórskiego (brak adresu).
133 Pismo Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie L. l./83915 z 2.12.1926 r.
134 Testimonium Copulations z  Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, Nr 63/37, tom XV, s. 256; wystawione 

8.02.1937 r. Jako świadkowie wystąpili kpt. Aleksander Iwański – mąż siostry Zo�i oraz Adam Waligórski, 
radca miejski we Lwowie, brat ojca Marii Franciszka Ksawerego Waligórskiego.

135 Księga zmarłych Para�i kościoła o. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.
136 G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 191.

Franciszek Waligórski w O�agu VI E 
w Dorsten.
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Po zdaniu matury w 1917 r. zapisał 
się na Uniwersytet Jagielloński na fakul-
tet prawniczo-polityczny137. Uczęszczał 
na wykłady prof. Wróblewskiego (histo-
ria prawa rzymskiego), prof. Estreiche-
ra (historia prawa niemieckiego), prof. 
Ulanowskiego (prawo kościelne)138. 
W  1920  r. jako student służył w  Legii 
Akademickiej i  brał udział w  obronie 
Warszawy.

W okresie międzywojennym był 
o�cerem rezerwy Wojska Polskiego139. 
W 1937 r. w Krakowie poślubił Wincenty-
nę Muchowicz – urzędniczkę Magistratu. 
W czasie II wojny światowej został inter-
nowany w Rumunii i był więźniem o�agu 
VI E w Dorsten w Westfalii. Po wojnie 
mieszkał i pracował jako urzędnik ban-
kowy w  Bielsku, Katowicach, a  potem 
w Krakowie. Franciszek Stanisław Wali-

górski zmarł 7 września 1977 r. i pochowany został na Cmentarzu Rakowickim140.

Witold Karol Waligórski po ukończeniu sześcioklasowej szkoły męskiej w Wado-
wicach w latach 1904-1910 pobierał nauki w szkole agronomicznej w Czernichowie nad 
Wisłą. Potem pełnił funkcję zarządcy dóbr rolnych należących do majątku proboszcza 
oświęcimskiego w dworku we wsi Włosienica koło Oświęcimia. W roku 1935 poślubił 
w Oświęcimiu Weronikę Skarbek141. W sierpniu 1952 r. po ok. 30 latach pracy jako za-
rządca we Włosiennicy, w wyniku oszczerstw został oskarżony o działalność przeciwko 
klasie chłopskiej (o dosypywanie robaków do zboża). Skazany przez sąd na 12 lat wię-

137 Dyplom wpisania w album Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 10 grudnia 1917 r., N. 2071.
138 Index Lectionum, N. 16791 z dn. 16.10.1917 r.
139 W ewidencji PKU Wadowice (ppor. rez. piechoty 1.07.1925) z przydziałem mobilizacyjnym do 4 pułku strzelców 

podhalańskich w Cieszynie. Od 14.05 do 7.07.1928 r. szkolił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr. 
5 w Cieszynie w klasie B.

140 Archiwum Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
141 Weronika Skarbek zmarła w 1955 r. i została pochowana na cmentarzu para�alnym w Wadowicach. W styczniu 

1957 r. Witold Waligórski poślubił Stefanię Skarbek, która zmarła 26.08.1990 r. Jest pochowana na cmentarzu 
we Włosienicy.

Wanda i Franciszek Waligórscy z dziećmi,  
1899 r. Stoją, od prawej Roman, Witold, Maria, 

poniżej Władysław i Franciszek.  
Na ręku mamy Zo�a.
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zienia, zwolniony został pod 
koniec stycznia 1953 r. Zmarł  
25 lutego 1967  r. w  szpitalu 
w Oświęcimu142.

Zo�a Jadwiga Waligór-
ska pobierała naukę w szkole 
ludowej pospolitej w latach 
1906-1909. Potem uczęsz-
czała do pięcioklasowej 
szkoły wydziałowej, którą 
przerwała po drugiej klasie, 
w roku 1914 i kontynuowała 
od roku 1916. W 1917 r. rozpoczęła pracę jako urzędniczka pocztowa w Krajowej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wadowicach. O tym wydarzeniu pisała do Franciszka 
Waligórskiego siostra Maria: Zocha od pierwszego została przyjęta i urzęduje sama 
przy okienku. Mina poważna – marsowa – żebyś ją nawet nie poznał, a urzędu-
je jak stara urzędniczka. Czy masz jakieś wiadomości od Kazka Szpądrowskiego? 
nic nie pisze już czas dłuższy, 
nie wiemy więc co z niem jest 
– wszyscy wyjechali z Króle-
stwa więc nawet nie wiedzieć 
jaki adres teraz będzie!143.

W roku 1919 pracowała 
w kancelarii wojskowej przy 
szpitalu jenieckim przy ulicy 
prowadzącej na Zator, a 10 
kwietnia 1920 r. w wieku 20 
lat u OO. Pallotynów w Kle-
czy poślubiła 28-letniego 
por. Aleksandra Iwańskie-

142 Księga zmarłych Para�i kościoła o. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.
143 List Marii Waligórskiej z 3 września 1917 r. do Franciszka Waligórskiego (adres: jednoroczny ochotnik 56 pp 

Franciszek Waligórski, Szczakowa).
 Szpądrowski Kazimierz (1899-1940), ur. w Krościenku, absolwent Gimnazjum 1917, major dyplomowany WP, 

1939 szef Oddziału II Armii „Kraków”, O�cer łącznikowy do Armii „Karpaty”, zginął w Starobielsku.

Kadra Obozu Jenieckiego i Kancelarii- rok 1919. Pierwsza z lewej 
siedzi Zo�a Waligórska.

Przed Tra�ką Romana Waligórskiego. Stoją od prawej Adam 
Iwański, Liza Czerny i Zdzisław Waligórski.
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go144. Po urodzeniu dzieci przenosiła się wraz z mężem tam, gdzie dostał przy-
dział wojskowy, a więc m.in. do Lwowa, Mysłowic, Katowic, Kielc i z powrotem 
do Wadowic.

Zo�a Iwańska zmarła 24 sierpnia 1958 r. i pochowana została na cmentarzu 
para�alnym w Wadowicach145.

Zdzisław Waligórski, najmłodszy z synów Franciszka Ksawerego, po ukończe-
niu szkoły powszechnej i gimnazjum (matura w roku 1931) studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Absolutorium otrzymał 
w 1939 r., a ostatni egzamin zdawał dopiero po wojnie.

W kwietniu 1940 r. został aresztowany przez okupanta w ramach akcji ekstermi-
nacji inteligencji polskiej i wywieziony do obozu w Dachau, a potem do Mauthausen-
-Gusen, gdzie przebywał ok. 6 miesięcy. W wyniku starań rodziny został zwolniony146 
i po powrocie do Wadowic pracował w sklepie u Heleny i Romana Waligórskich.

Egzamin magisterski obronił 4 czerwca 1949 r. Rok później poślubił Krystynę 
z domu Nawratil147. Mieszkał w Krakowie do lat 80 i pracował tam jako prawnik 
w Nowej Hucie. Potem powrócił do Wadowic. Zmarł 25 lipca 2004 r. i został pocho-
wany na cmentarzu para�alnym w Wadowicach148.

144 Wyciąg z księgi ślubów, Tom III, s. 43, n. 1 z dn. 25.11.1944 r., L. 80. Aleksander Józef Iwański był synem Jana, 
nauczyciela w Tarnowie. Służył w 56 pp, potem w 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, skąd Rozkazem nr 
25 z d. 23 grudnia 1918 r. został odkomenderowany na adiutanta Komendy Okręgowej w Wadowicach. Od 
25.10.1919 r. przeniesiony został do Twierdzy Brześć Litewski na stanowisko intendenta.

145 Księga zmarłych Para�i  kościoła o. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.
146 Razem ze Zdzisławem aresztowany został między innymi Tadeusz Kotlarczyk, syn Stefana, założyciela i prezesa 

Towarzystwa „Jagiellonka”. Tadeusz Kotlarczyk był polonistą, profesorem gimnazjalnym w  „Collegium 
Marianum” na kopcu. Jego nazwisko jest na tablicy pomnika przed Wadowickim Centrum Kultury (por.  
G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 123-124). Inni aresztowani to Stanisław Maczuga, 
Samołyk Dąbski, Karol Rauch. Według relacji Z. Waligórskiego tenże Karol uratował mu życie przekupując 
swetrem kapo, który wypatrzył sobie Zdzisława i postanowił go zamęczyć na śmierć.

147 Ślubu Krystynie z domu Nawratil i Zdzisławowi Waligórskiemu w Kościele o�arowania Najświętszej Marii 
Panny 7.01.1950 r. udzielał ks. Skarbek. Krystyna Nawratil to córka Stefanii Jaksa-Kwiatkowskiej i Władysława 
Nawratila, naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku. Babcia Krystyny Nawratil – Anna z domu Hernich 
pochodziła z rodziny znanych wadowickich cukierników.

148 Księga zmarłych Para�i kościoła o. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach.
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ATESSA RUDEL 
(z domu Zegadłowicz)
(7 VIII 1920 – 17 X 2013)

17 października 2013  r. zmarła Atessa Rudel 
z domu Zegadłowicz. Przyszła na świat 93 lata temu, 
7 sierpnia, w Krakowie przy ulicy Filipa, w mieszkaniu 
swojej babci, Jadwigi Kurowskiej, córki dra Antonie-
go Zapałowicza, założyciela pierwszego wadowickiego 
szpitala.

Dorastała w Gorzeniu, w miejscu niezwykłym ze 
względu  na  pozycję, jaką w świecie kultury zajmował 
jej ojciec, w atmosferze sprzyjającej rozwojowi wraż-
liwości poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką. Ste-
fan Żechowski, wybitny rysownik, kiedy pierwszy raz 
przyjechał do Gorzenia w 1937 r., odnotował w swoim 

pamiętniku: Ten dom to muzeum urządzone 
przez poetę. Liczne kontakty Emila Zegadło-
wicza z artystami miały wpływ na kształtowa-
nie się Jej osobowości i zainteresowań, ale nie 
mniej ważne było otoczenie pięknego gorzeń-
skiego parku. Pięć lat – między 7 a 12 rokiem 
życia – spędzone z rodzicami w Poznaniu to 
jedyny okres, w którym mieszkała poza Go-
rzeniem.

Życie codzienne w  Jej rodzinnym domu 
naznaczone było częstymi wizytami wielu zna-
mienitych twórców polskiej kultury okresu 
międzywojennego. Atessa Zegadłowiczówna 
jako dorastająca panna uczestniczyła we wspól-
nych posiłkach i dyskusjach ciągnących się czę-
sto do późnych godzin.

A.Rudel-Zegadłowicz

Z rodzicami w Parku Sołackim  
w Poznaniu (czerwiec 1930 r.).
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Wybuch wojny w 1939 r. 
zmienił wszystko. Gorzeń 
Górny znalazł się na terenach 
III Rzeszy, a Skawa stała się 
graniczną rzeką z  General-
nym Gubernatorstwem. Wte-
dy też zaczęto myśleć o zabez-
pieczeniu gorzeńskiej kolekcji 
dzieł sztuki. Możliwości były 
mizerne, tym bardziej też nie 
sposób nie docenić ogromne-

go wysiłku Atessy Zegadłowiczówny. Do Wadowic, do miejsca, które wydawało się 
bezpieczne, gdyż mieszkali tam wysiedleni z Poznania krewni, Atessa przenosiła 
liczne gra�ki Jerzego Hulewicza, Józefa Pieniążka i wielu innych twórców.

Wujostwo, niestety, zostali wysiedleni. Wydawało się, że cały ten trud poszedł na 
marne, gdyż Niemcy drzwi opieczętowali, a za zniszczenie papierowej plomby groziła 
w najlepszym wypadku zsyłka do obozu koncentracyjnego. Mimo tego Atessa Zega-
dłowiczówna postanowiła ocalić te gra�ki. Zdobyła wytrych potrzebny do otworzenia 
zaplombowanych drzwi i omijając skrzypiące podłogowe deski (na dole, piętro niżej 
mieszkał gestapowiec) wyniosła obrazy z powrotem do Gorzenia. Po aresztowaniu 
w 1944 r. doktora Włodzimierza Jacyszyna odbyła się kolejna akcja – ratowania tym 
razem rysunków Stefana Żechowskiego, które wcześniej zostały tam przeniesione.

W 1941 r. – po śmierci Emila Zegadłowicza, którą Atessa, silnie emocjonalnie 
związana z ojcem, odchorowała – do Gorzenia przyjechał hitlerowski o�cer z naka-
zem wywiezienia zbiorów i z pomocą 10 Żydów z getta zabrał, co uznał za najbar-
dziej wartościowe, w tym także kolekcję świątków Jędrzeja Wowry oraz bibliotekę. 
Szczęśliwym trafem gra�ki ratowane przez Atessę przetrwały wojenną zawieruchę 
i można je dzisiaj oglądać w muzeum Jej ojca.

Atessa Zegadłowiczówna 26 grudnia 1942  r. poślubiła Kazimierza Rudla, 
właściciela drukarni. Pół roku po ślubie Jej mąż został wywieziony na roboty do  
III Rzeszy, zostawiając żonę w ciąży. W  grudniu 1943 r. urodził się syn Adam, w lu-
tym 1946 r. córka Ewa.

Nowe powojenne czasy wymagały równoległego prowadzenia dwóch od-
miennych stylów życia. Gorzeńska posiadłość traktowana była jako gospodarstwo 
rolne, a to nakładało ustawowy obowiązek dostaw żywca liczonego od powierzch-
ni ziemi, a w przypadku tego „majątku” także z terenu parku. Obowiązkowe ubez-
pieczenie rolne było bardzo duże ze względu na znaczną kubaturę pomieszczeń. 

Z mężem Kazimierzem Rudlem.
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Park, oczywiście, nie mógł przynosić dochodów. Potrzeba zdobycia środków na 
życie nakładała liczne obowiązki gospodarskie. Hodowano więc krowy, świnie 
i kury. Owoce z sadu Atessa niosła lub wiozła na rowerze po wyboistej drodze na 
wadowicki rynek, z wagą i odważnikami. Na rowerze też woziła do szkoły swojego  
syna Adama. Obojgu dzieciom pomagała w nauce, była obdarzona znakomitą pa-
mięcią i wiele wierszy, które znała na pamięć, deklamowała im codziennie. Trzeba 
też przypomnieć, że dopiero w 1953 r. podłączono do Gorzenia elektryczność.

Ponieważ Gorzeń pozostawał celem licznych wizyt gości z całego kraju zain-
teresowanych twórczością Emila Zegadłowicza i jego kolekcją, obok obowiązków 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego trzeba było i na to znaleźć 
czas. Nie było rzeczą łatwą pogodzić te dwa różne światy, zupełnie odmienne 
obowiązki.

Atessa Rudel przez całe swoje dorosłe życie była oddana sprawie zachowania 
zbiorów i pamięci o ojcu. Rodzina pisarza już od 1946 r. udostępniała zwiedzającym 
3 pomieszczenia, tworząc tym samym prywatne muzeum biogra�czne. Pomimo 
niesprzyjającego klimatu politycznego, sukcesywnie oddawane były kolejne pokoje 
ekspozycyjne. Nie udało się, mimo podejmowanych rozlicznych starań, utworzyć 
państwowej placówki muzealnej i w ten sposób zabezpieczyć dobra kultury. Często 
napotykała na brak zrozumienia i biurokratyczną obojętność ówczesnych władz 
różnego szczebla. Zbiory i budynek uszkodzony w wyniku działań wojennych 
wymagały konserwacji. Wydatek ten przekraczał znacznie możliwości �nansowe 
rodziny pisarza. W 1968 r. nawiązana została współpraca z PTTK, która poprawiła 
nieco sytuację muzealnej placówki. Nie była to, niestety, pomoc wystarczająca. W wy-
niku reformy administracyjnej kraju na początku lat siedemdziesiątych muzeum 
zaczęło podlegać – jako muzeum prywatne z 10 salami – muzeum okręgowemu 
w Bielsku-Białej, co rozwiązywało problem jego utrzymania, ale, niestety, nie po-
zwalało na przeprowadzenie wymaganego stanem budynków kapitalnego remontu. 
Można go było przeprowadzić jedynie sprzedając zgromadzone dzieła sztuki, co 
oczywiście oznaczałoby kres muzeum i ogromną stratę dla polskiego społeczeństwa 
i kultury. Próbowano ocalić kolekcję jako całość, oferując jej zakup Ministerstwu 
Kultury, ale negocjacje z władzami nie dały efektu. Władze proponowały natomiast 
jedynie zakup dworu i ziemi, co – biorąc pod uwagę sztywne państwowe ceny – było 
bardzo niekorzystne.

Nie mogąc udźwignąć �nansowego ciężaru remontu, lękając się o kolekcję w nie 
remontowanym domu, Córka poety zgodziła się ostatecznie sprzedać Skarbowi Pań-
stwa nieruchomość licząc, że w ten sposób zbiory jako całość będą zabezpieczone, 
a Muzeum będzie mogło nadal funkcjonować. Kolekcję dzieł sztuki chciała o�arować 
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społeczeństwu, a formalnie Skarbowi Państwa. Do podpisania notarialnego aktu 
darowizny jednak nie doszło ze względu na niespełnienie warunków, które miały 
zapewnić funkcjonowanie muzeum zgodnie z intencjami o�arodawczyni.

Po wielu perypetiach, chcąc nadal umożliwiać licznym zainteresowanym kontakt 
ze sztuką okresu Dwudziestolecia międzywojennego i twórczością Emila Zegadło-
wicza, udało się Pani Atessie i członkom jej rodziny 5 stycznia 1993 r. zarejestrować 
Fundację CZARTAK w celu dalszego funkcjonowania muzealnej placówki. Długie 
życie Atessy Rudel nie wystarczyło, aby rozplątać pogmatwane dzieje Muzeum, tak 
mocno splecionego z Jej życiem.

93 lata Atessa Rudel spędziła w Gorzeniu, poza pięcioletnim poznańskim epi-
zodem. Wychowana była w duchu szacunku dla sztuki, a jej dom był miejscem 
podtrzymywania kontaktu z młodymi artystami – znajdujące się w nim kolekcje 
do nich były adresowane i nigdy nie były prywatne w wąskim rozumieniu. Jej życie 
naznaczone było pasją służenia społeczeństwu, w myśl zasady noblesse oblige. Wie-
lu, znając Jej problemy z prowadzeniem muzealnej placówki zadawało pytanie: po 
co to pani robiła, czyż nie lepiej było sprzedawać rzecz po rzeczy, wyremontować 
dom i wieść spokojne, dostatnie życie? Odpowiadała wtedy: nie pozwalało mi na to 
poczucie społecznego obowiązku, tak byłam przez rodziców wychowana. Najpierw 
inni, a potem ja. Zawsze, gdy to mówiła, na jej twarzy widniał delikatny, życzliwy 
uśmiech. Wiedziała chyba, że dziś trudno taką postawę zrozumieć, bo przecież taka 
postawa nie jest z tego świata…

To dzięki Jej trosce o dobra kultury gromadzone przez Ojca nasz kraj podczas 
trwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mógł zaprezentować na wystawie 
w Poczdamie liczne gra�ki Jerzego Hulewicza, artysty niezwykle cenionego w Eu-
ropie.

Mimo wielu lat gorzkich doświadczeń i ciężkiej pracy �zycznej, do której nie była 
przygotowana, pozostawała zawsze pogodnym, wrażliwym człowiekiem, o pięknych 
uśmiechniętych oczach; optymistycznie nastawionym do świata, ludzi i życia. Jej 
pogodna twarz na zawsze pozostanie częścią tego magicznego dla wielu miejsca.

prof. dr hab.Henryk Czubała
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TOMASZ  
MACZUGA 
(24 II 1946–15 IV 2013)

W dniu 15 kwietnia 2013 r. zmarł w Krakowie dr inż. 
Tomasz Maczuga, zasłużony nauczyciel akademicki, ko-
lekcjoner i znawca dawnej gra�ki i książki. Odznaczony 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także wielokrot-
nie nagradzany m.in. przez Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań 
naukowych i  wybitne osiągnięcia w  pracy nauczyciela 
akademickiego. Przez lata oddany kolekcjonerskiej pasji, 
u schyłku życia postanowił wraz z żoną Janiną przeznaczyć 
swoje zbiory na ufundowanie stypendiów dla uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach, którego 
był absolwentem, oraz dwóch liceów w Nowym Sączu, 

którymi w pierwszym ćwierćwieczu XX w. kierował Jego dziadek Apolinary Kaje-
tan Maczuga. Ponadto utworzył i powierzył Fundacji im. Stefana Batorego fundusz 
stypendialny dla absolwentów wyżej wymienionych szkół.

Tomasz Maczuga urodził się 24 lutego 1946 r. w Wadowicach. Jego ojciec Sta-
nisław był absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownikiem ad-
ministracji państwowej, zaś matka Helena, z domu Matuszykówna, po ukończeniu 
wadowickiego Seminarium Nauczycielskiego pracowała w szkolnictwie.

Po uzyskaniu matury w 1963 r. został studentem Wydziału Budownictwa Wod-
nego Politechniki Krakowskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera budownic-
twa wodnego (1968) i propozycję pracy najpierw w charakterze inżyniera-stażysty, 
następnie asystenta, starszego asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w roku 1979 
– adiunkta. Doktoryzował się w University College Dublin, prowadząc badania nad 
metodami numerycznymi w rozwiązywaniu równań ruchu nieustalonego. Promoto-
rem Jego pracy doktorskiej został prof. James C. I. Dooge, jeden z najwybitniejszych 
hydrologów drugiej połowy XX w., zasłużony polityk irlandzki i europejski, wielki 
przyjaciel Polski i Polaków.

T. Maczuga
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Po powrocie do kraju oddał się bez reszty pracy badawczej, dydaktycznej i peł-
nieniu szeregu funkcji organizacyjnych. Prowadził ćwiczenia, laboratoria i wykłady, 
naukowo zajmował się hydrauliką rzeczną, m.in. obliczaniem fal powodziowych, 
a także modelowaniem matematycznym ich ruchu. W latach 90. ubiegłego wieku 
w ramach unijnego programu TEMPUS, wspierającego współpracę między uczel-
niami z krajów UE i krajów partnerskich, organizował liczne konferencje, szkolenia 
i kontakty naukowe. Był współorganizatorem, a od roku 1996 kierownikiem działają-
cego przy Politechnice Krakowskiej ośrodka unijnej sieci FEMIRC (Fellow Member 
to the Community Innovation Relay Centres), której celem było do�nansowywanie 
badań naukowych. Gdy w 1997 r. powstało Centrum Transferu Technologii Politech-
niki Krakowskiej, został jego dyrektorem i piastował to stanowisko do roku 2006. 
Pod Jego kierunkiem rozpoczął działalność Ośrodek Przekazu Innowacji Polska 
Południowa (Innovation Relay Centre South Poland), a ponadto otrzymał akredy-
tację na prowadzenie największego w Polsce Regionalnego Punktu Kontaktowego 
Programów Ramowych UE dla Polski Południowej, koordynowanego przez Krajowy 
Punkt Kontaktowy, działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 
PAN. Był także współautorem i realizatorem Regionalnej Strategii Innowacji Woje-
wództwa Małopolskiego oraz członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Podczas wieloletniej działalności organiza-
cyjno-zarządzającej zgromadził wiele cennych publikacji dotyczących strategii roz-
woju regionalnego, transferu technologii i innowacji. W 2009 r. zbiory te przekazał 
bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

Wielką prywatną pasją Tomasza Maczugi zawsze były książki, ilustracja książ-
kowa i gra�ka, a patrzenia na ich piękno nauczył Go nauczyciel języka angielskiego 
Tadeusz Filip – w czasach II Rzeczypospolitej pracownik Ministerstwa Spraw Za-
granicznych w Warszawie.

Wolne chwile Tomasz Maczuga spędzał w antykwariatach i na aukcjach. W la-
tach 1991–2002 był współwłaścicielem krakowskiego antykwariatu „Gra�ka”. Jed-
nym z obszarów Jego kolekcjonerskich zainteresowań były katalogi antykwaryczne 
i aukcyjne, ponieważ uważał, że są ważnym źródłem wiedzy dla badaczy reprezen-
tujących różne dyscypliny naukowe1. W 2010 r. przekazał Bibliotece Muzeum Naro-
dowego w Warszawie 354 woluminy tego typu dokumentów. Ponad 1000 katalogów 
zagranicznych domów aukcyjnych, antykwariatów i galerii o�arował Bibliotece Na-
rodowej w Warszawie, z kolei Centrum Badawczemu Bibliogra�i Polskiej Estre-

1 Zob. T.  Maczuga, O korzyściach płynących ze zbierania i czytania katalogów antykwarycznych, „Akapit”, t. 7 
(2012), s. 59–68.
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icherów, działającemu przy Uniwersytecie Jagiellońskim, podarował stare katalogi 
dotyczące poloniców. Kolejnymi obdarowanymi przez Niego instytucjami zostały 
krakowskie biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk, 
a także Muzeum Narodowe w Krakowie, któremu odstąpił około 900 litogra�i (część 
tej kolekcji została przekazana już po Jego śmierci przez małżonkę Janinę). Warto 
w tym miejscu odnotować, że w 2013 r. Janina Maczuga przekazała do zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Wadowicach liczne materiały dotyczące Tadeusza Filipa oraz 
dokumenty, fotogra�e i pamiątki po rodzinie Maczugów.

Był melomanem, a słuchanie muzyki klasycznej zapewniało Mu zarówno re-
laks, jak i koncentrację przy pracy. Dużo podróżował – zwłaszcza w ostatnich latach 
pracy zawodowej. Z krajów, które poznał lepiej, oprócz Irlandii wymienić można 
Belgię, Francję, Holandię i Włochy. Ale największą przyjemność sprawiał Mu spacer 
Młynówką Królewską czy po krakowskim parku Jordana, w pobliżu których miesz-
kał. Często proszony o sprawowanie opieki nad zagranicznymi gośćmi Politechniki 
Krakowskiej, lubił oprowadzać swoich podopiecznych po rodzinnych stronach. Za-
chwycał wówczas wszechstronną wiedzą i oczytaniem.

Tomasz Maczuga wyznawał maksymę: Żyj i daj żyć innym. Miał wielu przyjaciół, 
w sercach których zapisał się jako człowiek uczynny i serdeczny.

Cześć Jego Pamięci!

Oparto na materiałach dostarczonych przez żonę Janinę i na wspomnieniach 
własnych.

dr Tomasz Ratajczak
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Marta Burghardt, 

Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, 
Wadowice 2013

W prawdziwym zalewie piśmiennictwa na-
ukowego, popularnego, ale także wspomnienio-
wego i okazjonalnego, poświęconego Karolowi 
Wojtyle – Janowi Pawłowi II, stosunkowo rzadko 
ukazują się prace obiektywnie przedstawiające 
Jego sylwetkę i nauczanie, o dużych wartościach 
poznawczych. Do takich prac z całą pewnością 
należy książka Marty Burghardt – o wadowickich 
korzeniach autora Daru i tajemnicy. Autorka zna-
na była dotychczas przede wszystkim ze swych 
tłumaczeń młodzieńczej poezji Karola Wojtyły na 
język włoski. Ogłosiła nadto książkę poświęconą 
Wincentemu Bałysowi – przyjacielowi Wojtyły, 
beskidzkiemu rzeźbiarzowi. Opublikowała także 
kilka artykułów o młodzieńczej twórczości Woj-

tyły. Uczestniczyła przy przygotowywaniu kilku przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, które miały na celu popularyzowanie dorobku literackiego papie-
ża w Polsce i we Włoszech, współredagowała kilka książek poświęconych tym 
sprawom. Teraz przygotowała rozprawę o pierwszym okresie biogra�i Karola 
Wojtyły. I od razu trzeba stwierdzić – rozprawę imponującą erudycją, dojrzałością 
ujęcia, badawczą dociekliwością. Autorka pokazuje prawdziwy kunszt nie tylko 
w prezentacji zgromadzonych w wielkiej liczbie materiałów, ale – co ważniejsze 
– w analizie owych materiałów. Starając się zachować rzadko spotykany w pi-
śmiennictwie o Janie Pawle II obiektywizm, prostuje wiele obiegowych sądów, 
przywraca właściwy wymiar sprawom z pierwszego okresu życia przyszłego pa-
pieża, podejmuje polemikę z papieskimi hagiografami. Co ważne, przygotowała 
rozprawę, którą czyta się z wielkim zacięciem, napisaną piękną polszczyzną, ja-
snym, kartezjańskim stylem.
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Rozprawę swoją p. Marta Burghardt poświęciła nie tyle Karolowi Wojtyle, choć 
przecież to On jest wciąż jej głównym bohaterem, ale Wadowicom – rodzinnemu 
miastu papieża. Autorka postanowiła dotrzeć do „wadowickich korzeni” papieża po-
przez stworzenie możliwie pełnej panoramy miasta, w którym przyszedł On na świat 
i w którym spędził pierwsze 18 lat swojego życia. Panorama to niezwykła, ułożona 
metodą mozaikową, dzięki której kolejne obrazy nie zachodzą na siebie, ale wzajem 
się dopełniają, tworząc dzieło błyszczące coraz to innymi kolorami.

Kompozycja książki jest prosta: Autorka zaczyna od środowiska geogra�cznego 
i próby ogólnej charakterystyki życia społecznego oraz gospodarczego Wadowic 
z epoki dwudziestolecia międzywojennego, by następnie skupić się na dziejach ro-
dziny Wojtyłów, na okresie szkolnym Karola, poszerzając kolejno perspektywę o za-
gadnienia związane z udziałem Wojtyły – ucznia w życiu kulturalnym i artystycznym 
rodzinnego miasta. Pisze o Jego kontaktach ze środowiskiem literacko-artystycznym 
Gorzenia („Czartak I” i „Czartak II”), by w końcu zająć się sprawami, które na całe 
życie „naznaczyły” Jego osobowość: kontaktami ze środowiskiem żydowskim Wado-
wic oraz udziałem w życiu religijnym rodzinnego miasta. Mamy do czynienia w tym 
wypadku z rozprawą na swój sposób tradycyjną, ale w znaczeniu pozytywnym owego 
stwierdzenia. Takie rozprawy na dzisiejszym rynku naukowym mają pozór nieco 
„staroświeckich”, jestem jednak pewien, że mają one szansę zdobycia serc rzesz Czy-
telników mających dość rozważań niemal całkowicie oderwanych od rzeczywistości.

Autorka przy redagowaniu rozprawy odwołała się do bardzo bogatego zestawu 
materiałów. Co szczególnie ważne, sięgnęła do niewykorzystywanych dotychczas, 
nawet przez historyków zajmujących się tzw. historią regionalną, zespołów akt 
takich jak: Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum Państwowego w Wadowicach, 
materiały zgromadzone w Archiwum Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu 
Górnym, czy archiwa domowe poszczególnych rodzin wadowickich (np. Elżbiety 
i Kamila Suknarowskich). Niezwykle ważną rolę w rozprawie pełnią materiały 
zebrane w czasie rozlicznych rozmów-wywiadów przeprowadzonych przez p. 
Martę Burghardt z grupą żyjących jeszcze kolegów i koleżanek Karola Wojtyły 
z czasów wadowickich oraz z ludźmi zajmującymi się od lat badaniem tajników 
jego życia. Te materiały, szczególnie rozmowy-wywiady z szkolnymi kolegami 
i koleżankami Wojtyły, w dużej mierze uchwycone nieledwie w ostatniej chwili, 
stanowią bezcenne wręcz źródło, które nadaje rozprawie znamię historycznego 
dokumentu. Nie sposób nie podkreślić przy tej okazji wielkiej wartości, jaką 
posiada zgromadzona przez dr Burghardt idąca w setki literatura przedmiotowa. 
Zwraca uwagę znakomite panowanie Autorki nad owym materiałem, umiejętne 
posługiwanie się nim dla udowodnienia takiej czy innej tezy, ale i – dla pokazania 
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sprzecznych nierzadko relacji, których źródłem była najczęściej hagiogra�czna 
postawa ich autorów.

Z kart rozprawy dr Marty Burghardt wyłania się portret Karola Wojtyły jako 
człowieka, mimo ciężkich doświadczeń życiowych (śmierć Matki, po trzech latach 
zaś jedynego Brata), od wczesnych lat życia szukającego swojego powołania. W świe-
tle zebranych przez Autorkę materiałów niewiele było sygnałów, które miałyby 
świadczyć, iż zdecyduje się On na wybór niełatwej drogi służby Bożej. Więcej było 
przesłanek, które mogły wskazywać, że czeka Go kariera aktora bądź uczonego – �-
lozofa. Owszem, raz po raz czytamy tu o wyjątkowej w świecie młodych skłonności 
Karola Wojtyły do modlitwy, o Jego franciszkańskiej dobroci, ale przeważała w tym 
wypadku przecież olbrzymia Jego pasja aktorska (w istniejących w Wadowicach ze-
społach dramatycznych grał wszak nawet role amantów!), a także  umiłowanie poezji, 
w której sam dość wcześnie zaczął próbować sił. Niebagatelną zasługą Autorki jest 
wydobycie – wbrew olbrzymiej liczbie różnorodnych świadectw mniej czy bardziej 
wiarogodnych – tego właśnie aspektu portretu duchowego młodego Karola Wojtyły. 
To między innymi dlatego książkę tę czyta się z prawdziwym zainteresowaniem, ale 
i – z satysfakcją: że oto mamy do czynienia z Autorką nie usiłującą „koloryzować” 
wydarzeń z pierwszego okresu życia Karola Wojtyły, i Jego samego, ale rekonstru-
ującą krok po kroku, z wielkim szacunkiem dla faktów, obraz owego okresu życia 
przyszłego papieża. I w tym upatruję największą bodaj wartość owej rozprawy. To 
niewątpliwie rozprawa dojrzała. Autorka na jej podstawie otrzymała na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim doktorat (promotorem był prof. Jacek Popiel, prorektor UJ). 
Teraz natomiast przynosi Czytelnikom wiele radości: została napisana sprawnie, 
dobrą polszczyzną. Jest książką mądrą. Ma też wszelkie szanse stać się zalążkiem 
prawdziwej, możliwie pełnej biogra�i Jana Pawła II.

prof. dr hab. Franciszek Ziejka 
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Jagoda Polak

Małopolskie muzea  
pod jednym adresem. 
Nowy wymiar dziedzictwa kultury

Przełomem w prezentacji małopolskiego dziedzictwa i zbiorów muzealnych jest 
niezaprzeczalnie portal Wirtualne Muzea Małopolski, którego o�cjalne otwarcie 
nastąpiło 25 września 2013 r. Spośród wszystkich muzeów województwa małopol-
skiego 35 udostępniło swoje eksponaty w wymiarze wirtualnym, wśród nich również 
Muzeum Miejskie w Wadowicach. Ten nowatorski i unikatowy projekt stworzył 
wyjątkową możliwość digitalizacji zbiorów, a także nową jakość poznania muzeal-
nych eksponatów.

Długotrwałe prace przygotowawcze, gromadzenie i przetwarzanie informacji, 
wdrażanie nowych technologii, opracowywanie wiadomości, materiałów audiowi-
zualnych, aplikacji oraz innowacyjnych prezentacji dobiegło końca i zostało zwień-
czone otwarciem portalu Wirtualne Muzea Małopolski. To jedyny, ogólnodostępny 
i darmowy portal, który gromadzi i upowszechnia pod jednym adresem ponad 700 
eksponatów w formacie 2D oraz 3D.

Małopolskie muzea odkrywają przed internautami swoje skarby i ciekawostki 
z nimi związane, ukazując jednocześnie historię oraz kulturę regionu. Kluczowym 
i istotnym atutem wirtualnej ekspozycji jest jej pojemność. Portal internetowy po-
zwala zaprezentować wręcz nieograniczoną liczbę obiektów w nielimitowanym cza-
sie. Zwiedzający, dzięki prezentacji eksponatu w formie cyfrowej, ma dowolną ilość 
czasu, który może spędzić podziwiając unikatowe, często niedostępne na muzealnych 
ekspozycjach zbiory. Wirtualne eksponaty można obejrzeć przybliżając je i oddalając, 
obracając w różnych płaszczyznach, a jakość obrazu pozwala wychwycić nawet naj-
drobniejsze szczegóły. Wszystko to dzięki stworzonej na potrzeby projektu, pierwszej 
w Polsce Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Zaproponowane przez małopolskie 
muzea eksponaty, po selekcji dokonanej przez Radę Ekspertów, zostały poddane 
procesowi digitalizacji. Muzea, które przystąpiły do projektu, miały niepowtarzal-
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ną możliwość dokonać nowoczesnej i w pełni profesjonalnej cyfryzacji wybranych 
eksponatów. W tym procesie wykorzystywane są najbardziej zaawansowane techniki 
tworzenia cyfrowej reprezentacji obiektów jak skanery laserowe, pozwalające „za-
pisać” eksponat w trójwymiarowym formacie. Zaawansowane skanowanie pozwala 
utworzyć precyzyjny, przestrzenny model zabytku, który udostępniany jest w Inter-
necie. Najbardziej efektownym i intrygującym przykładem digitalizacji jest mumia 
kapłanki egipskiej, która została zarejestrowana i udostępniona na blogu Wirtualne 
Muzea Małopolski pod adresem: http://blog.muzea.malopolska.pl/.

Portal Wirtualne Muzea Małopolski nie sprowadza się wyłącznie do prezentacji 
małopolskiego dziedzictwa i zbiorów muzealnych, ale również stwarza możliwość 
kreatywnego i interesującego spędzania czasu przed komputerem czy tabletem. Na 
portalu zamieszczone zostały tematyczne powiązania i inspirujące konteksty, bo-
gate materiały edukacyjne i dydaktyczne, a także propozycje krótkich warsztatów 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy, odkrywając kulturowe dziedzictwo, ma 
możliwość stworzenia prywatnej kolekcji dzieł sztuki. Przeglądając tematyczne pre-
zentacje internauta może zagrać w grę Obrońcy czasu. Portal poprzez różnorodne 
formy aktywizacji widza, poszerza jego wiedzę – ucząc poprzez zabawę, a przede 
wszystkim ukazuje muzeum jako niezwykle interesującą, nowoczesną instytucję, 
kryjącą niejedną ciekawą historię czy tajemnicę. Niespotykanym dotąd rozwiąza-
niem jest zastosowanie audiodeskrypcji części eksponatów, dzięki której dostęp do 
nich mają także osoby niewidome i niedowidzące.

Zwiedzający, wybierając się na wirtualny spacer po małopolskich muzeach, ma 
ułatwiony dostęp do zaznajomienia się z nimi. Oglądając zbiory wybranego muzeum, 
jednym kliknięciem przenosi się do instytucji, która w swoich zbiorach posiada po-
dobne eksponaty. Poprzez te odnośniki można poznać muzea Małopolski oraz in-
teresujące obiekty. Na portalu znajdują się linki do stron internetowych poszczegól-
nych muzeów, godziny otwarcia oraz mapy dojazdu, co pozwala zainteresowanym 
odwiedzić je w rodzimych placówkach. Portal WMM jest jednocześnie wizytówką 
konkretnego muzeum oraz ciekawą formą promocji.

Muzeum Miejskie w Wadowicach, włączając się w projekt Wirtualne Muzea 
Małopolski, prezentuje pięć swoich obiektów: rzeźbę Jędrzeja Wowry „Ptaszki”, szyld 
z ruchomymi czcionkami, mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
pieczęć lakową C.K. Starosty Powiatowego w Wadowicach oraz łopatkę pamiątkową 
z okresu budowy kopca Piłsudskiego.

Wykonana z lipowego drzewa polichromowana rzeźba Jędrzeja Wowry przed-
stawia �gurki dwóch skierowanych do siebie główkami ptaszków. Wowro był jednym 
z najsłynniejszych ludowych rzeźbiarzy-amatorów międzywojnia, wywodzącym się 
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z Gorzenia Górnego k. Wadowic. Samorodny talent niepiśmiennego artysty odkrył 
i wspierał poeta z Gorzenia – Emil Zegadłowicz. Prace beskidzkiego świątkarza pre-
zentowane były na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, wystawie światowej 
w Paryżu oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Drewniany szyld reklamowy z ołowianymi, ruchomymi czcionkami, należał 
do Leona Foltina – mechanika i miłośnika motoryzacji, wywodzącego się z rodziny 
znanych wadowickich drukarzy. Tablica oraz pudełko, w którym ułożone są litery, 
opatrzone zostały znakiem �rmowym ABC Betterway. Oryginalny napis ułożony na 
tablicy brzmiał: Leon Foltin poleca Artykuły Rowerowe, Motocyklowe, Samochodowe, 
Farby i Lakiery. 

Mundur sokoli – zielona sukienna marynarka z guzikami – należał w między-
wojniu do członka TG „Sokół”. Strój przywołuje historię wadowickiego gniazda soko-
lego, którego początki sięgają w mieście roku 1887. Towarzystwo zajmowało czołowe 
miejsce nie tylko w życiu sportowym, ale także kulturalnym miasta – w okazałej 
sokolni, wzniesionej w 1889 r., mieściła się największa wadowicka scena teatralna, 
na której swoje spektakle wystawiały miejskie teatry amatorskie.

Lakowa pieczęć starostwa przedstawia dwugłowego orła – herb cesarstwa au-
striackiego – otoczonego dwujęzycznym napisem: C.K. STAROSTA POWIATOWY/ 
K.K. BEZIRKSHAUPTMANN WADOWICE. Pieczęć była znakiem rozpoznawalnym 
powiatu wadowickiego, utworzonego na mocy rozporządzenia władz austriackich 
w okresie autonomii galicyjskiej.

Drewniana łopatka upamiętnia udział młodzieży z wadowickiego gimnazjum 
w pracach przy usypywaniu Kopca marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie na 
Sowińcu w 1935 r. Na metalowej łyżce wybita jest nazwa: BUDOWA KOPCA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO KRAKÓW SOWINIEC 1935.

Projekt tworzący wirtualną przestrzeń muzealną został zrealizowany przez 
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O�cjalna inauguracja in-
nowacyjnego portalu Wirtualne Muzea Małopolski nastąpiła podczas Gali Otwarcia 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 25 września 2013 r.

Ideą projektu jest systematyczne wzbogacanie go o nowe eksponaty zarówno 
muzeów znajdujących się już na portalu, jak i przyjmowanie nowych placówek, po-
przez włączanie ich zasobów do wirtualnej ekspozycji.
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Marcin Witkowski

Wokół Wadovian. 
Wadowice i wadowiczanie w archiwach 
polskich, austriackich i ukraińskich.

W 2013 r. „Wadoviana” obchodziły 15-lecie swego istnienia. Jubileusz, a także 
promocja piętnastego numeru, stały się okazją do spotkania Czytelników i Sympa-
tyków pisma z autorami publikowanych w nim artykułów.

Zorganizowane w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury spotkanie 
rozpoczął redaktor naczelny „Wadovian”, Piotr Wyrobiec, przypominając historię 
pisma, którego pierwszy numer ukazał się w 1998 r. Na przestrzeni tych kilkunastu 
lat ewoluowało ono od popularnonaukowego nieregularnika w stronę periodyku, 
na którego łamach ukazywały się coraz liczniej profesjonalne teksty naukowe. Ta 
ewolucja skłoniła redakcję do przekształcenia „Wadovian” w fachowy rocznik z re-
cenzowanymi artykułami i rozprawami naukowymi, w którym swoje należne miejsce 
mają także teksty popularnonaukowe oraz relacje z wadowickich wydarzeń kultural-
nych. Wspierana przez Radę Naukową redakcja podjęła starania o wpis „Wadovian” 
na ministerialną listę czasopism punktowanych.

Kolejne wystąpienia miały już charakter prelekcji, których głównym bohaterem 
były tytułowe wadoviana – ukryte w archiwach i nieznane szerzej materiały doty-
czące miasta i lokalnej społeczności na przestrzeni dziejów. Jako pierwszy wystąpił  
dr Tomasz Gra� z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przed-
stawiając nieznane źródła uzupełniające biogra�ę profesora Marcina Wadowity. 
Znajdująca się w archiwum Kolegiaty Św. Anny w Krakowie Księga Bractwa Ró-
żańcowego wielokrotnie wymienia Marcina Wadowitę, m.in. jako kanonika św. 
Anny czy doktora św. teologii i prepozyta kapituły w kościele św. Floriana na Kle-
parzu. Innym źródłem, na które zwrócił uwagę prelegent, jest nieznany dotych-
czas badaczom szkic popiersia Wadowity, autorstwa Antoniego Kozakiewicza. 
Dr Gra� przypomniał także, że najstarszym portretem wadowiczanina jest jego 
przedstawienie w krużgankach karmelitańskich klasztoru na Piasku w Krakowie. 
Tym samym powszechnie znany portret profesora z Auli Collegium Maius jest 
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dziełem wtórnym w stosunku do lepszego artystycznie i wcześniejszego dzieła 
zamówionego przez karmelitów.

Następny wykład wygłosił kierownik oświęcimskiego oddziału Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach, mgr Paweł Hudzik, który na ponad stu slajdach przedstawił 
wadoviana z zasobów kierowanej przez siebie placówki. Źródła do dziejów Wado-
wic znajdujące się w archiwum w Oświęcimiu zostały obszernie scharakteryzowane 
w odrębnym artykule (Paweł Hudzik, Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświę-
cimiu Archiwum Państwowego w Wadowicach, ss. 170 – 175).

Prelekcja dr. Konrada Meusa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie doty-
czyła źródeł do historii Wadowic i wadowiczan w zasobach archiwów zagranicznych 
– austriackich i ukraińskich. W wiedeńskim Kriegsarchiv zachowały się wojskowe 
mapy austriackie z końca XVIII, XIX i początków XX w., które stanowią wyjątkowy 
materiał dla studiów nie tylko nad rozwojem urbanistycznym Wadowic, ale także 
zmianami w topogra�i ziemi wadowickiej. Precyzyjnie naniesione przez cesarskich 
planistów szczegóły dotyczące ukształtowania powierzchni, pozwalają na odtwo-
rzenie nie tylko detali w zabudowie miejskiej, ale także zlokalizowanie odległych 
od głównych dróg i linii kolejowych wiejskich traktów. Wyjątkową bazą źródłową 
dla badań nad galicyjskimi Wadowicami są także archiwalia lwowskie, zawierające 
materiały do społeczno-gospodarczych i politycznych dziejów miasta.

Jako ostatni wystąpił autor niniejszej relacji z prelekcją zatytułowaną: Domowe 
książki meldunkowe jako źródło do poznania dziejów miasta i jego mieszkańców. Za 
przykład wykorzystania tego wyjątkowego dokumentu posłużyła książka meldun-
kowa z ul. Kościelnej 6. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat w kamienicy należącej do 
rodziny Gedlów mieszkało kilkanaście osób wpisanych do prowadzonej przez wła-
ścicieli ewidencji. Dzięki temu, że administrator musiał skrupulatnie odnotowywać 
nazwiska mieszkańców, także w okresie okupacji, książka meldunkowa mogła stać 
się przyczynkiem do historii żydowskiej rodziny Korngutów, których tragiczne losy 
przedstawił prelegent.

Zainteresowanie spotkaniem Wokół Wadovian skłania ku idei organizowania 
kolejnych tego typu konferencji poświęconych dziejom Wadowic i wadowiczan.
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Piotr Wyrobiec

Wadowicki Teatr Próg: 
od grupy młodzieżowej do 
profesjonalnego zespołu teatralnego

Teatr Próg to zespół, który trudno poddać jakiejkolwiek klasy�kacji – zarówno 
pod względem estetyki scenicznej, jak i sposobu działania. Na pewno jest jednak 
modelowym przykładem tego, jak młodzieżowa grupa nieformalna może zamienić 
się w prężnie działającą organizację. W 2005 r. Wadowickie Centrum Kultury roz-
poczęło współpracę z Bartoszem Nowakowskim – założycielem i reżyserem Teatru. 
Od samego początku zajęcia warsztatowe zespołu różniły się od tego, co wcześniej 
w Wadowicach znaliśmy pod pojęciem teatru amatorskiego. Grupa przyciągała do 
siebie coraz więcej młodych ludzi, chcących sprawdzić się w dziedzinie artystycznej. 
Od początku istnienia Progu przez jego szeregi przeszło około pięćdziesiąt młodych, 
kreatywnych, ambitnych osób. Przez cały ten czas trzon zespołu pozostawał ten sam, 
aż w końcu padła decyzja o stopniowym usamodzielnieniu grupy. W 2011 r. jej człon-
kowie założyli stowarzyszenie, które stało się partnerem WCK, realizując ideę współ-
pracy w sferze kultury pomiędzy organizacją pozarządową i instytucją publiczną.

Specy�ka artystyczna zespołu od początku oscylowała wokół ruchu, akrobatyki, 
muzyki granej na żywo i elementów sztuki cyrkowej. Każdy z pięciu dotychczaso-
wych spektakli przynosił jednak nowe rozwiązania – od instrumentów afrykańskich 
po metalowe kubły służące za bębny; od scenogra�i stworzonej z rusztowania bu-
dowlanego po płonące atrybuty żonglerskie. Spektakle miały jednak wspólny mia-
nownik w warstwie tematycznej – było nim skupienie na aktualnych problemach 
społecznych, zwłaszcza tych, które nurtowały młodych ludzi. Po sukcesach Teatru 
związanych ze spektaklem „Sex War” można było odnieść wrażenie, że ten amatorski 
zespół osiągnął już wszystko w swojej kategorii – zarówno pod względem artystycz-
nym, jak i zdobytych wyróżnień.

Wiosna 2013 r. przyniosła jednak kolejny spektakl, czyli „90-120-90”. Śmia-
ło można jednak stwierdzić, że tak naprawdę to pierwszy spektakl Progu – Progu 
dojrzałego, kreowanego przez świadomych artystów, którzy długotrwałą, wyma-
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gającą pracą osiągnęli profe-
sjonalizm w swojej dziedzinie 
i  realizują tym samym swój 
pomysł na życie.

Widz spektaklu „90-120-
90” szybko przekonuje się, 
co oznaczają tytułowe liczby. 
Wie też, że Próg znowu podjął 
aktualne zagadnienie, a kon-
tekst współczesnej kultury 
i uwarunkowań społecznych 
znalazł tu dla siebie ważne miejsce. Tym razem zespół opowiada o dziecku – no-
wym życiu, które pojawia się pomiędzy dwójką młodych ludzi. Ujęcie tematu zde-
cydowanie wykracza jednak poza sztampowe myślenie, a raczej populistyczne teorie 
o czasie ciąży – wadowicki Teatr mówi o jej ciemniejszej stronie. Nie znajdziemy tu 
więc przekonania o jednoznacznym i absolutnym pięknie „stanu błogosławionego”. 
Kreowany i pielęgnowany w mediach wizerunek zadowolonej przyszłej mamy zostaje 
obnażony przez niepewność, strach i obraz zmieniającego się ciała. Tu brzemienna 
staje się dosłownie noszącą brzemię. Spektakl zmaga się także ze stereotypowym 
myśleniem o przyszłym młodym ojcu, od którego zazwyczaj oczekuje się zmiany 
myślenia i sposobu życia oraz natychmiastowego, bezre�eksyjnego przekierowania 
swoich potrzeb i priorytetów na właściwe sytuacji tory.

„90-120-90” to przedstawienie bardzo skomplikowane również pod względem 
technicznym, co jest specy�czne dla pracy Progu. Aktorzy są tu jednocześnie tance-
rzami i muzykami. Przez chwilę są na froncie – wykonują choreogra�ę lub wypowia-
dają swoje monologi, by zaraz potem znaleźć się z tyłu i pracować na opowieść part-
nera. Nie obawiają się także techniki w dosłownym jej znaczeniu. Bez wprowadzania 
zbędnej iluzji pokazują widzom przestrzeń swojego tworzenia – instrumenty, mikro-
fony, plątaninę kabli i urządzeń elektronicznych. Po tej samej stronie sceny znajdzie-
my też wyświetlane na białym ekranie obrazy. Zamiast napisów czy nagranych wcze-
śniej scen, którymi teatralny widz mógł się już nieco znudzić, są tu przede wszystkim 
czerpiące z technik video-artu czy mappingu niecodzienne ujęcia ludzkiego ciała. 
Wizualizacje nie pozostają tylko zabiegiem technicznym, którym Próg chciałby zaim-
ponować publiczności. Obraz czasem staje się integralną częścią prostej, symetrycznej 
scenogra�i, a innym razem kolejnym aktorem, kolejnym ciałem obecnym na scenie. 
Spektakl jest bardzo plastyczny. Przemawiają za tym choćby proste, ale niezwykle 
celowe stroje. Klasyczne spodnie, koszule i krawaty aktorów są mocnym znakiem, 
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symbolizującym rolę społeczną, 
w którą wtłacza młodego mężczy-
znę sytuacja ciąży. Lejący się, ela-
styczny materiał sukienek noszo-
nych przez aktorki tańczy razem 
z nimi, jest zarazem ubiorem oraz 
rekwizytem. Podobnie jest z barw-
nymi, długimi pasmami tkaniny 
używanymi w  jednej z ostatnich 
scen. Dopełnienie światłem gwa-
rantuje odbiorcom wysmakowane 
wrażenia estetyczne.

Widzów spektaklu śmiało 
można także nazwać słuchacza-
mi. Dramaturgia pokazu budo-
wana jest bowiem w  dużej mie-
rze za sprawą muzyki. Grana na 
żywo wybrzmiewa bezustannie 
pomiędzy głośnym, dudniącym, 
rytmicznym dźwiękiem elektro-
nicznym, a  klasycznym głosem 
delikatnego pianina. Próg serwuje 
publiczności dobrze przygotowa-
ną i w pełni nagłośnioną porcję muzyki, w której odnajdziemy inspiracje współczesną 
muzyką elektroniczną, industrialną, jazzową i etniczną.

Taka różnorodność od dawna była rozpoznawalnym znakiem Progu. Jest 
możliwa ze względu na specy�czną strukturę wewnątrz zespołu, spowodowaną 
odmiennością doświadczeń jego członków – wynikającą z osobistych poszukiwań 
artystycznych, różnorakich kierunków studiów i wreszcie ze specjalizowania się 
w konkretnych dziedzinach. Próg od wielu lat bierze udział w licznych festiwalach 
i projektach w kraju i za granicą, ale swoją siedzibę i centrum działalności osadził 
w Wadowicach. To tutaj młodzi ludzie chcą realizować swoje pomysły i misję organi-
zacji. Co najważniejsze, tutaj chcą tworzyć teatr. Próg jest jedną z wizytówek naszego 
miasta, a co jeszcze ważniejsze przyciąga do Wadowic wiele osób zainteresowanych 
kulturą i sztuką lub z nimi związanych. To nie tylko publiczność prezentowanych 
spektakli. To także sami twórcy Teatru Próg, którzy podróżują, kształcą się, zdobywa-
ją doświadczenie, ale wracają do Wadowic, by wzbogacać artystyczną tradycję miasta.
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Publikacje za rok 2009
(oprac. Karolina Krzeszowska)

1.  G. Bielec, L. Lassota, A. Nowakowski, Organizacja biegów ulicznych „Solidarno-
ści” w Rzeszowie i Wadowicach (1990-2005), w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce 
(1919-2009): in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901-1927) i Bronisława 
(1906-1944), red. S. Zaborniak, Sztafeta, Tarnobrzeg 2009, s. 117-127.

2.  W. Gołda, A. Nowakowski, Biegi papieskie w Wadowicach i Niegowici w latach 
2002-2008, w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919-2009): in memoriam 
braci Freyerów – Alfreda (1901- 1927) i Bronisława (1906-1944), red. S. Za-
borniak, Sztafeta, Tarnobrzeg 2009, s. 173-180.

3.  J. Jędrygas, Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Stryszów – Groń Jana Pawła II. 
Przewodnik po ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Voyage, Wadowice 2009, s. 256.

 oprawa twarda, format – 17 cm x 12 cm
 Publikacja zawiera dokładny opis Wadowic oraz wybranych obiektów znajdu-

jących się na „Wadowickim Szlaku Karola Wojtyły”. Można znaleźć w niej opisy 
m.in.: sankturaium Matki Bożej Anielskiej i Dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej 
czy „Małopolskiego Szlaku Papieskiego”, wiodącego przez Gminę Stryszów na 
Groń Jana Pawła II. Ponadto publikacja okraszona jest licznymi anegdotami, le-
gendami, żywotami świętych oraz opisami cudownych wydarzeń, a w to wszystko 
wpleciona jest piękna poezja Beskidów. Niewątpliwie dużym atutem niniejszej 
publikacji są setki wspaniałych zdjęć zarówno współczesnych, jak i archiwalnych.

4.  Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, opr. Cz. Gil 
OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, s. 489.

 oprawa twarda, format – 24 cm x 17 cm
 Książka ta stanowi cenne źródło nie tylko dla dziejów Wadowic, ale także dla 

najbliższej okolicy. Opracowana przez o. dra hab. Honorata Gila kronika wa-
dowickiego klasztoru karmelitańskiego jest obrazem życia wspólnoty zakonnej, 
które związane było ściśle z tym, co działo się w mieście i pobliskich miejsco-
wościach. Rozmaite potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem nowo 
powstałego klasztoru oraz późniejsze wydarzenia zmuszały zakonników do ko-
rzystania z pomocy wadowiczan. Z notatek kronikarskich zawartych w niniej-
szej publikacji można dowiedzieć się, jakim wsparciem duchowym dla lokalnej 
i okolicznej społeczności były posługa i świadectwo życia m.in.: św. Rafała Ka-
linowskiego, bł. Alfonsa Mazurka czy sł. Bożego Anzelma Gądka. Publikacja 
zawiera indeks osobowy oraz indeks miejscowości i nazw geogra�cznych.
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5.  T. Gra�, Marcin Wadowita – wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosier-
nego profesora w dobie srebrnego wieku, w: Miłosierdzie. Teoria i praktyka ży-
ciowa, red. P. F. Nowakowski, W. Szymborski, Inicjatywa Małopolska im. Króla 
Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2009, s. 281-295.

 oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
 [--] dwa aspekty miłosierdzia, a więc przebaczający i charytatywny, skłaniają do 

zastanowienia się nad tym, jak pojmowano je dawniej oraz jak są rozumiane we 
współczesnej Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach, na przykładach innych 
ważnych pojęć dla państwa i narodu polskiego – rodowodu politycznego Polaków, 
sprawiedliwości i religijności, postanowiliśmy zaprosić do re�eksji naukowej nad 
tym pojęciem (ze Wstępu).

6.  K. Meus, Akta miejskie z lat 1867-1914 jako podstawowa baza źródłowa do 
dziejów miast galicyjskich z okresu autonomicznego. Analiza przeprowadzona 
na przykładzie akt gminy miasta Wadowice, w: Ukryte w źródłach. Z warsztatu 
historyka XIX wieku, red. K. Karolczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 92-109.

 oprawa miękka, format – 25 cm x 14,5 cm

7.  A. Nowakowski, Imprezy sprawnościowe dla uczniów jako uzupełnienie szkolnego 
wychowania �zycznego na przykładzie powiatu wadowickiego, w: Teoretyczne 
i praktyczne uwarunkowania wychowania �zycznego w szkole, red. K. Warchoł, 
Ł. Wojtyczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno 2009, s. 99-106.

8.  A. Nowakowski, „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949. Zarys dziejów, 
Gra�kon, Wadowice 2009, s. 134.

 Oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
 Publikacja poświęcona historii wadowickiego gniazda Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół”, które w okresie II Rzeczypospolitej znajdowało się w czołówce 
stowarzyszeń i organizacji Wadowic. W ramach „Sokoła” swoją działalność roz-
winęły sekcje m.in.: gimnastyczna, gier zespołowych, strzelecka, łucznicza, tenisa 
stołowego i ziemnego oraz lekkiej atletyki. Autor ukazał nie tylko aktywność ru-
chu sokolego, ale oddał także niepowtarzalną atmosferę Wadowic, lat dzieciństwa 
i młodości Karola Wojtyły, a tym samym całego pokolenia niepodległej Polski.

 Praca zawiera aneksy (m.in. wykaz prezesów „Sokoła”) oraz bogatą bibliogra�ę.

9.  M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Ka-
talog, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Kalwaria Zebrzydowska 2009, s. 132.

 oprawa miękka, format – 23,5 cm x 17 cm
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 Książka zawiera materiały dotyczące budowli obronnych i rezydencji miesz-
kalnych począwszy od najstarszych założeń grodowych, a skończywszy na XX-
-wiecznych dworach i folwarkach. Obiekty te znajdują się w 82 miejscowościach 
na terenie historycznego i obecnego powiatu wadowickiego. W publikacji przed-
stawione zostały: grodziska, zamki, dwory i folwarki, dwory obronne oraz pała-
ce. Ponadto można w niej odnaleźć informacje dotyczące obiektów związanych 
z formami terenowymi, wskazującymi na ich wcześniejsze przeznaczenie obron-
ne oraz domniemane miejsca obronne, które jednakże zostały zwery�kowane 
negatywnie za pomocą badań archeologicznych. Materiał tekstowy wzbogacony 
został historycznymi zdjęciami oraz, dla porównania, obecnymi fotogra�ami opi-
sywanych dworów, zamków i pałaców. Całość uzupełnia literatura przedmiotu.

10. Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Gra�, Inicjatywa Małopolska im. 
Króla Władysława Łokietka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 221.

 oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
 Zbiór rozszerzonych wersji referatów wygłoszonych na konferencji naukowej: 

„Wadowice. Karola Wojtyły ojczyzna domowa”, która odbyła się w Wadowicach 
13 stycznia 2009 r., a także jeden artykuł pokonferencyjny. Tematyka publikacji 
jest bardzo szeroka i obejmuje: zagadnienia dotyczące dziejów Wadowic i okolic 
od średniowiecza aż po 1945 r., zagadnienia dotyczące wadowickich garnizonów 
56 i 12 pp, historię miejscowego Sądu Obwodowego czy też obraz życia miesz-
kańców miasteczka po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. W publikacji można 
również odnaleźć próbę rekonstrukcji krajobrazu artystycznego Wadowic i okolic 
w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Książka zawiera artykuły autorstwa: 
Krzysztofa Baczkowskiego, Bożeny Czwojdrak, Jarosława P. Kazubowskiego, To-
masza Gra�a, ks. Grzegorza Babiarza, Konrada Meusa, Michała Baczkowskiego, 
Michała Siwca-Cielebona oraz Krzysztofa Koźbiała. Publikacja zawiera indeks 
osobowy i geogra�czny.

11. Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. M. 
Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2009, s. 264.

 oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
 Publikacja zawiera wypracowania 125 gimnazjalistów i licealistów pisane w paź-

dzierniku 1939 r., kiedy przez kilka tygodni, za zgodą władz okupacyjnych, 
funkcjonowała szkoła. Jest to unikatowa relacja młodych ludzi z pierwszych dni 
II wojny światowej. Książka opatrzona jest historycznym wstępem napisanym 
przez dr Teodora Gąsiorowskiego, pracownika krakowskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej.

 Prezentowane wspomnienia uczniów opatrzone są przypisami, aby czytelnik mógł 
się lepiej odnaleźć w historycznych i geogra�cznych realiach sprzed ponad 70 lat. 



254

B I B L I O G R A F I A

Dodatkowo publikacja posiada alfabetyczny wykaz autorów wypracowań i koloro-
we ilustracje zwycięzców konkursu historyczno-plastycznego pt.: „Moje wrażenia 
wojenne”, którego organizatorem było Muzeum Miejskie w Wadowicach.

12. Wychowanie �zyczne w okresie reformy edukacyjnej na przykładzie powiatów 
wadowickiego i suskiego, red. A. Nowakowski, Gra�kon, Wadowice 2009, s. 112.

 Oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
 Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób reforma szkolnictwa 

jest realizowana w poszczególnych szkołach, jakie są determinanty jej wdrażania 
oraz jakie uwarunkowania pomagają bądź utrudniają wprowadzenie reformy. 
Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji zostały napisane przez nauczycieli 
wychowania �zycznego, którzy pracowali bądź pracują w szkołach różnych szcze-
bli dwóch powiatów: wadowickiego i suskiego. Zasięg terytorialny opracowania 
obejmuje trzy gminy miejskie należące do powiatu wadowickiego (Andrychów, 
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice) oraz dwie gminy z powiatu suskiego (Sucha 
Beskidzka, Zawoja). Książka zawiera artykuły autorstwa: Andrzeja Nowakow-
skiego, Aleksandry Wiecheć, Krystyny Becker, Pawła Adamka, Janusza Cepcera, 
Moniki Estal oraz Krzysztofa Koźbiała.

13. J. Zeman, Historia AK 12 pp Ziemi Wadowickiej w ujęciu literackim, SCAL-Bis, 
Tomice 2009, s. 112.

 oprawa twarda, format – 29,5 cm x 21,5 cm
 Autor publikacji Józef Zeman, wieloletni nauczyciel i trener, działacz wadowickiej 

„Solidarności” internowany w stanie wojennym, dokonał próby zobrazowania 
dziejów 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej w sposób literacki. Niniejsza pu-
blikacja podzielona jest na 36 rozdziałów opisujących nie tylko historię wado-
wickiej „dwunastki” przed wybuchem II wojny światowej, ale także dzieje pułku 
w okresie kampanii wrześniowej, okupacji – jako jednostki AK, jak i powojenne 
losy jego członków, walczących w podziemiu niepodległościowym. Książka opa-
trzona jest licznymi fotogra�ami, zawiera także teksty poetyckie.
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Publikacje za rok 2013
(oprac. Marcin Witkowski)

1.  M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowickie Centrum 
Kultury, Wadowice 2013, s. 320.

 oprawa twarda, format – 24,5 cm x 17,5 cm

2.  Galicja na józe�ńskiej mapie topogra�cznej 1779-1783 – mapa Miega, tom 1, 
Część A, sekcje 1-30 (Die Josephisnische Landesaufnahme von Galizien 1779-
1783 (Band 1 Teil A Sektionen 1-30), red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 432.

 oprawa twarda, format – 31,5 cm x 24 cm
 Tom zawiera arkusze sekcji 1-30 mapy Galicji wykonanej przez dwóch austriac-

kich topografów wojskowych płk. Siegera i ppłk. Miega – łącznie 38 plansz, które 
obejmują tereny na południe i na zachód od Krakowa. Znajdują się wśród nich 
m.in. takie miejscowości, jak: Wadowice, Andrychów, Bielsko, Myślenice oraz 
Żywiec. Publikacja obok map liczy 432 strony tekstu z obszernym indeksem 
toponimów i nazw geogra�cznych.

3.  A. Gliksman, Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, t. 1, Wyd. GQS, 
Kraków 2012, s. 368.

 oprawa twarda, format – 23,5 cm x 16,5 cm
 Pierwszy tom obszernego słownika biogra�cznego obejmującego nazwiska zarów-

no tych małopolskich działaczy, którzy tworzyli NSZZ „Solidarność” w 1980 r., jak 
i młodszych związkowców, którzy w działalność „S” zaangażowali się po 1989 r.

 W leksykonie znalazły się także biogramy, każdy opatrzony zdjęciem, wado-
wiczan i mieszkańców powiatu wadowickiego związanych z „Solidarnością” – 
Edwarda Karelusa (WSW Andoria w Andrychowie), Zdzisława Szczura i, zmar-
łego w 2010 r., Józefa Zemana.

 Publikacja zawiera obszerną bibliogra�ę oraz indeksy: osobowy i geogra�czny.

4.  T. Gra�, Professor Marcin Wadowita (1567 â 1641), an Example of a Brilliant 
Academic Career in Old Kraków, w: Transformation of Central european Cities 
in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) : from the middle 
ages to the end of the 18 th Century, red. H. Hrehor, M. Pekár, Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, s. 84-93.
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5.  M. Kindziuk, Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wyd. 
„Znak”, Kraków 2013, s. 320.

 oprawa miękka
 Autorka, dziennikarka i adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikar-

skiej UKSW, przedstawiła nieznane dotąd szczegóły z życia matki Karola Wojtyły. 
Praca zawiera nie tylko obszerną historię Emilii, ale także genealogie rodziny 
Kaczorowskich i Wojtyłów.

 Do momentu ukazania się tej książki wiedzieliśmy o Emilii bardzo niewiele. Wiele 
miesięcy benedyktyńskiej pracy Mileny Kindziuk pozwoliło dotrzeć do nieznanych 
wcześniej dokumentów, świadków, zdjęć. Wszystko po to, aby przywrócić pamięć 
o tej niezwykłej kobiecie (od wydawcy).

6.  K. Meus, Delo pol’skoj revolĂťcionerki Vandy Krahel’skoj i ee pokušenie na 
varšavskogo general-gubernatora G.A. Skalona, w: Problemy rossijsko-pol’skoj 
istorii i kul’turnyj dialog: materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, No-
vosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g., red. M. Wołos, Institut Istorii SO RAN, No-
vosibirsk 2013, s. 212-226.

7.  K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice. Historia - para�a - szkoła. W 700. rocz-
nicę Jaroszowic (1312-2012), Rzeszów 2013, s. 200.

 oprawa miękka – 23 cm x 15,5 cm
 Jak dotąd dzieje Jaroszowic nie doczekały się zwartej i wyczerpującej monogra�i 

poza popularnymi i przyczynkarskimi artykułami i wzmiankami. Obecna praca 
częściowo wypełnia tę lukę tematyczną. Koncentruje się wokół kilku wybranych 
zagadnień, poza omówieniem ogólnych dziejów osady, a następnie wsi, dotyka dzie-
jów miejscowego Kościoła, będącego najpierw częścią para�i wadowickiej, a na-
stępnie poprzez formułę rektoratu stopniowo dorastającego do rangi samodzielnej 
para�i, z uwzględnieniem roli Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księży 
pallotynów) jako miejscowych duszpasterzy i proboszczów. W pracy omówiono 
również zjawiska demogra�czne, własnościowe, a także działalność gospodarczą 
mieszkańców [- -] ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów austriackich 
(1772-1918) i czasów nam bliższych (od wydawcy).

 Praca zawiera kilkadziesiąt tabel i wykresów oraz obszerną bibliogra�ę.

8. A. Nowakowski, Tradycja ruchu sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 
1898-1964 na tle dziejów miasta: w 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła” 
(1898-2013), Wyd. RS-DRUK, Rzeszów 2013, s. 140.

 okładka miękka, format 23 cm x 15,5 cm
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 Publikacja prof. A. Nowakowskiego została wydana z okazji 115-lecia „Sokoła” 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1898 r. kalwaryjski radny i dyrektor Szkoły Stolar-
skiej Władysław Niemczynowski zorganizował na wzór Wadowic gniazdo sokole, 
którego był prezesem i kilkukrotnym naczelnikiem. W pierwszym roku istnienia 
„Sokoła” w Kalwarii należało do niego 32 członków, w późniejszych latach liczba 
sokołów rosła (w 1925 r. było ich 135). W 1912 r. otwarto sokolnię, która stała 
się nie tylko miejscem ćwiczeń, ale także ośrodkiem życia kulturalnego lokalnej 
społeczności – odbywały się tu spektakle teatralne, odczyty, pokazy, koncerty, 
występy taneczne, spotkania świąteczne, loterie. Po II wojnie światowej TG „So-
kół” zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne, a nieliczne gniazda 
sokole funkcjonowały odtąd tylko na emigracji. W 1989 r. ruch sokoli odrodził 
się i liczy obecnie blisko 10.000 członków.

 Autor – prof. Andrzej Nowakowski – pełni funkcję wiceprezesa „Sokoła” w Rze-
szowie.

9. J. Rajman, Księstwo oświęcimskie. Zarys dziejów i  postulaty badawcze, w: 
Osviecimensis. Kroniki Zamkowe, red. W. Oleś, D. Mleczko, Wyd. Gra�kon, 
Oświęcim 2013, s. 4-88.

 okładka miękka, format – 23,5 cm x 16,5 cm
 Autor przedstawił w artykule rys historyczny Księstwa Oświęcimskiego, szcze-

gólną uwagę zwracając na przestrzeń, w jakiej się rozwinęło, a charakteryzując 
panowanie kolejnych władców, podkreśla zależność ziemi oświęcimskiej, stano-
wiącej pogranicze śląsko-polskie, od sąsiadów – Czech i Królestwa Polskiego. 
Artykuł zawiera też analizę gospodarki, sądownictwa oraz administracji, wreszcie 
początki książęcych miast – w tym Wadowic.

10. Szkice z teorii i historii wychowania �zycznego, sportu i turystyki, red. W. Cy-
narski, A. Nowakowski, S. Zaborniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2013, s. 224.

 okładka miękka, format – 25 cm x 17,5 cm
 Publikacja poświęcona jest rozwojowi wychowania �zycznego, sportu i tury-

styki w południowej Polsce na przełomie XIX i XX w. Cała trzecia jej część 
– Z historii wadowickiego sportu i turystyki. W 125. rocznicę założenia gniazda 
„Sokoła” (1887-2012) – poświęcona jest Wadowicom i powiatom: wadowickie-
mu i suskiemu. Znalazły się w niej artykuły: Artura Kurka (Zorganizowany ruch 
kolarski w Wadowicach w dobie autonomii galicyjskiej), Artura Jachny (Początki 
działalności Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
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Wojskowego w powiecie wadowickim (1925–1927)), Andrzeja Nowakowskiego 
(Wyścig Pokoju w Wadowicach i powiecie wadowickim w 1950 r. Suplement do 
historii wadowickiego kolarstwa), Aleksandra Wiechecia (Turystyka religijna 
do sanktuariów górskich ziemi wadowickiej i suskiej) oraz Mariusza Krystiana 
(Problematyka realizacji zajęć wychowania �zycznego i sportu szkolnego w gminie 
Spytkowice (powiat wadowicki)).

11. Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia na-
zaretanki s. Izabelli Machowskiej, red. T. Domański, D. Kozieł CSFN, wyd. 
„Jedność”, Kielce 2013, s. 238.

 okładka twarda, format – 24 cm x 17 cm
 Wspomnienia s. Izabelli Machowskiej, nazaretanki, która została aresztowana 

przez UB w Wadowicach w rok po zatrzymaniu bpa Kaczmarka i oskarżona 
o współpracę w rzekomej działalności szpiegowskiej hierarchy Kościoła kielec-
kiego. W swoim pamiętniku s. Izabella opisała nie tylko pobyt w stalinowskim 
więzieniu, ale także wcześniejszą pracę w wadowickim klasztorze.

 Kościół katolicki w Polsce w okresie stalinowskim doznał wielu krzywd i represji ze 
strony totalitarnego państwa. Szczególnie bolesna okazała się sprawa biskupa kielec-
kiego Czesława Kaczmarka, która pociągnęła za sobą liczne aresztowania i procesy 
świeckich i duchownych, a w tym gronie nazaretanki s. Izabelli Machowskiej. Jej 
spisane niedługo po tym „Wspomnienia z lat łask i cierpień” są wstrząsającym 
dokumentem czasów stalinowskich. W osobie s. Izabelli jak w soczewce zognisko-
wały się tragiczne, a jednocześnie charakterystyczne dla tej epoki koleje losu wielu 
Polaków – aresztowanie, uwięzienie na Mokotowie, brutalne śledztwo prowadzone 
przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, s�ngowany pro-
ces, wyrok i więzienie, szykany ze strony funkcjonariuszy bezpieki, kolejne batalie 
o możliwość wyjścia na wolność i wreszcie, na fali popaździernikowej odwilży, 
umorzenie postępowania sądowego z braku dowodów winy.

 Publikacja zawiera obszerną bibliogra�ę, indeks osobowy i geogra�czny oraz 
reprodukcje zdjęć i dokumentów z archiwów: Diecezjalnego w Kielcach, IPN, 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Zgromadzenia Sióstr 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
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Nota o autorach

Henryk Czubała – dr hab., prof. WSM w Legnicy, �lolog i literaturoznawca, 
wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie, starszy redaktor „Życia Literackiego”, twórca i redaktor naczelny kwartalnika 
społeczno-kulturalnego „Konspekt”, członek Rady Naukowej „Wadovian” i zespołu 
recenzentów „Studia de Cultura”. Od 2007 r. pełni społeczną funkcję prezesa Fundacji 
Czartak Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.

Sławomir Dryja – dr, archeolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, asy-
stent w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki arche-
ologicznej związanej z okresem średniowiecza i początkiem nowożytności. Prowadził 
szereg badań na terenie Krakowa, w tym na Rynku Głównym w latach 2005-2011, 
jak również zajmował się tematyką zamków i obiektów obronnych, badając m.in.: 
Bobolice, Mirów, Rabsztyn, Cieszyn, Graboszyce i Mirosławiec.

Jego pasją jest historia piwowarstwa. Jest członkiem-założycielem Polskiego Sto-
warzyszenia Piwowarów Domowych. W swoim domowym browarze pracuje nad 
odtwarzaniem historycznych receptur.

O. Honorat Gil OCD – karmelita bosy, dr hab. Wydał listy i konferencje św. 
Rafała Kalinowskiego, jest także autorem jego biogra�i (1984). Ponadto opublikował 
m.in.  Życie codzienne polskich karmelitanek bosych w XVII-XIX wieku (1997), Hi-
storia Karmelu Terezjańskiego (2002), Karmelici bosi w Wadowicach (2003). Mieszka 
w Wadowicach.

Tomasz Gra� – dr, adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury na Wydziale Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
zajmuje się historią Kościoła w Polsce w dobie późnośredniowiecznych soborów, 
kulturą staropolską i dziejami Wadowic. Autor książek: Episkopat monarchii jagielloń-
skiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008; Kościół w Polsce wobec 
kon�iktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej 
polskiego episkopatu, Kraków 2010. Jest współautorem komentarza do ostatniej księgi 
Annales Jana Długosza.
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Paweł Hudzik – historyk, archiwista, od 1994 r. kierownik Oddziału Archiwum 
Państwowego w Oświęcimiu, autor kilkunastu artykułów dotyczących archiwistyki 
oraz historii regionalnej (powiat oświęcimski i wadowicki) publikowanych w cza-
sopismach fachowych oraz prasie regionalnej. Konsultant oraz członek zespołów 
tematycznych przy NDAP w Warszawie oraz AP w Katowicach zajmujących się 
metodyką archiwalną.

Janusz Kotlarczyk – prof. dr hab., geolog, emerytowany profesor zwyczajny 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczy-
wisty PAN, członek czynny PAU, założyciel i Honorowy Przewodniczący Komisji 
Geoinformatyki PAU.

s. Danuta Kozieł CSFN – historyk, archiwistka w Archiwum Prowincji Kra-
kowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Karolina Krzeszowska – politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej 
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Konrad Meus – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; adiunkt 
w Katedrze Historii XIX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie. Autor kilkunastu publikacji poświęconych historii Wadowic 
i  regionu, w  tym m.in.: książki zatytułowanej: Wadowice 1772-1914. Studium 
przypadku miasta galicyjskiego (Kraków 2013). Obecnie przygotowuje monogra�ę 
poświęconą dziejom społeczno-gospodarczym Wadowic w latach I wojny świato-
wej oraz pracuje nad historią miasta Kęty w okresie porozbiorowym. Uczestnik 
międzynarodowego zespołu naukowego „Galicja 1772-1918”. Od 2012 r. działa 
w polsko-ukraińskim zespole grantowym, którego celem jest Inwentaryzacja mate-
riałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów 
archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Wadowickiej. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Miasta 
Krakowa, gdzie współtworzy Komisję ds. Młodzieży. Stypendysta Fundacji Lanc-
korońskich na rok 2014.

Jagoda Polak – kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pra-
cownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, koordynator projektów �lmowych dla 
dzieci w Kinie Centrum.
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Tomasz Ratajczak – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, kierownik tamtejszej Pracowni Bibliologii i Badań nad Literaturą 
Popularną. Doktoryzował się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Autor lub współredaktor kilku monogra�i i zeszytów nauko-
wych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się zarówno dzieje książki 
i literatury (zwłaszcza literatury popularnej i użytkowej) w XIX i pierwszej połowie 
XX w., jak i de�nicyjne rozpoznanie Sieci. 

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk-regionalista, badacz dziejów 
wadowickiego 12 pułku piechoty, właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej 
Ziemi Wadowickiej.

Stanisław Sławiński – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
badacz zatrudniony w PKZ “Arkona” S.A. Jego zainteresowania badawcze koncen-
trują się na różnych typach zabudowy miejskiej. Jest autorem szeregu opracowań 
i prac badawczych, m. in. dotyczących najstarszej zabudowy uniwersyteckiej (piwnice 
Collegium Maius i Collegium Minus). Brał udział w badaniach Rynku Głównego 
w Krakowie, w latach 2005-2011. Współautor (ze Sławomirem Dryją) monogra�i 
Krakowskie słodownie przełomu XVI i XVII wieku.

Karol Witkowski – magistrant geogra�i Uniwersytetu Pedagogicznego 
w  Krakowie, w  pracy dyplomowej podejmuje kwestię współczesnych zmian 
morfologii dna doliny Skawy; członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich; 
przewodnik beskidzki zrzeszony w Studenckim Kole Przewodników Górskich 
w Krakowie.

Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracow-
nik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, badacz historii Wadowic ze szczególnym 
uwzględnieniem historii społeczno-politycznej miasta w okresie PRL oraz dziejów 
wadowickiego zakładu karnego.

Piotr Wyrobiec – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie 
dyrektor Wadowickiego  Centrum Kultury.

Grzegorz Wysmołek – magistrant geogra�i Uniwersytetu Pedagogicznego, 
z zamiłowania dziennikarz. Od 2013 r. członek zwyczajny Stowarzyszenia Geomor-
fologów Polskich, którego zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół geo-
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morfologii �uwialnej. Od kilku lat prowadzi badania w dolinie rzeki Skawy, których 
owocem są publikacje oraz wystąpienia konferencyjne.

Franciszek Ziejka – prof. dr hab., historyk literatury polskiej, członek PAU i pol-
skiego PEN Clubu, wykładał literaturę m.in. na Uniwersytecie Aix Marseille, Uniwer-
sytecie Lizbońskim oraz w Institut national des Langues et Civilisations orientales 
w Paryżu.  Dziekan Wydziału Filologicznego UJ, prorektor a w latach 1999-2005 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Ryc. 1. Schematyczny obraz doliny Skawy w Wadowicach w latach 1779-1783.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Galicja na józe�ńskiej mapie topogra�cznej 1779-1783.  
Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783, Kraków 2012, sekcja 12.

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny
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Ryc. 2. Schematyczny obraz doliny Skawy w Wadowicach w roku 1855.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien 
mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina, Umgebungen von 

Wadowice Myslenice und Jordanow, 1:115 000, Wien 1855.

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny
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Ryc. 3. Schematyczny obraz doliny Skawy w Wadowicach w roku 1904.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Spezialkarte der Österreichisch – ungarischen Monarchie,  
arkusz Wadowice – 4063,  1:75000, Wien 1911.

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny
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Ryc. 4. Schematyczny obraz doliny Skawy w Wadowicach w roku 1939.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mapa topogra�czna Wojskowego Instytutu Geogra�cznego, arkusz 
Barwałd, 1:25 000, Warszawa 1939; Mapa topogra�czna Wojskowego Instytutu Geogra�cznego, arkusz 

Wadowice, 1:25 000, Warszawa 1939.

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny
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Zbiór map katastralnych, Fragment mapy katastralnej Wadowic ok. 1845 r. (APO sygn. 16- 337).

Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach
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Akta miasta Wadowic,  
Plan budynku mieszkalnego w Wadowicach  

z 1935 r. (APO sygn. 16-133-14).

Plakaty, ogłoszenia i ulotki drukowane, „Z żartem po świecie wieczór 
rozrywkowy” - Ogłoszenie o występie grupy artystycznej w Wadowicach  

z 1950 r. (APO sygn. 16-154- 4255).

Akta Notariusza Teo�la Nartowskiego 
w Wadowicach, Odcisk pieczęci na akcie 

notarialnym ok. 1900 r. (APO sygn.16-512).

Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach
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tytul artykulu

Rys. 2. Fotogra�a arkusza A mapy geologicznej Polski S. Staszica powielonej metodą o�setową 
do wydania Ziemiorodztwa Karpatów … w roku 1955 przez Instytut Geologiczny.

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią 
Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej 
Krakowicy (ciekawostek geologicznych część I)
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Rys. 4. Zinterpretowana po rozkodowaniu zapisu cyfrowego treść mapy Staszica przedstawiona 
na poprzedniej �gurze. 1. Piaskowce (26, 27, 28), szarogłazy (30, 31, 32), zlepieńce (9, 87) przekładane 
łupkami  różnego rodzaju (12,13);  2. Wapienie margliste i margle ilaste (90, 89) przekładane łupkami 

wapnistymi (24) i ilastymi (12); 3. rogowce (57); 4. iły z piaskami (137), łupki (99), piaski (123),  
margle ilaste (89), gipsy (101), sól kamienna (103), siarka i wody siarczanowe (92, 92’);  

5. wapienie (29) i wapienie z muszlami morskimi (107).

Rys. 3. Fotogra�a przystających fragmentów arkuszy A i D mapy Staszica, obejmujących Ziemię 
Wadowicką i jej okolice. Objaśnienia treści mapy w tekście.

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią 
Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej 

Krakowicy (ciekawostek geologicznych część I)
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Rys. 6. Odręczny szkic południowego rąbka mapy Królestwa Polskiego G. G. Puscha z Geognostischer Atlas 
von Polen (1836), obejmującego Ziemię Wadowicką i jej okolice. Objaśnienia oznaczeń: 3. formacja węgla 
kamiennego; 7. spągowe skały (formacja wapienia muszlowego); δ = czerwony por�r lub migdałowiec; 11. 

Formacja zbitych i zdolomityzowanych  wapieni jurajskich;  24. Trzeciorzędowe piaskowce z muszlami 
i piaski, h = sól kamienna; i = gips karpacki; 27 – równiny piaskowe, 34 – aluwia rzeczne. Problematyczne 
formacje karpackich wapieni i piaskowców: d1 – wapienie liasowe; g – piaskowce karpackie; e – karpacki 

wapień skałkowy; γ – dioryt.

Rys. 5. Fragment przekroju geologicznego: Bałtyk – Tatry  
(zał. E z Atlasu dołączonego do O Ziemiorodztwie Karpatów … S. Staszica;  wyd. o�setowe z 1955 r);  

znaczenie liczb jak na rys. poprzednim, dodatkowo: 124 – łupki ilaste; 123 – gleba.

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią 
Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej 
Krakowicy (ciekawostek geologicznych część I)
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Rys. 8. Odręczny szkic południowej części mapy L. Hoheneggera, obejmującej Ziemię Wadowicką 
i załączonej do pracy L. Hohenegger, C. Fallaux, Geognostische Karte… (op.cit.).  

Oryginalna podziałka ok. 1:150 tys. Objaśnienia oznaczeń (wiek wg. Hoheneggera): 17 (niebieski) 
– wapienie jury białej (=górnej); 18 (jasny �olet) – łupki cieszyńskie dolne (neokom = d.kreda); 

19 (ciemnoniebieski) – wapienie cieszyńskie (neokom); 20 (ciemny �olet) – łupki cieszyńskie górne 
(neokom); 21 (ciemnozielony) – łupki wierzowickie lub w skróceniu wierzowskie  (apt); 22 (zielony) 

– piaskowce godulskie (alb); 26 (pomarańczowy) – piaskowce i łupki (eocen); 28 (brązowy) – menility 
(w rozumieniu Hoheneggera – rogowce i łupki bitumiczne z rybami (eocen); 29 (jasnozielony) – tegel 

(iły piaszczyste),   łupki margliste przeławicone piaskami, cienkie ławice piaskowców i zlepieńców;  
koło Swoszowic i Wieliczki – iły z solami, gipsami i siarką (neogen); 30 (żółty) – piaski, lessy, gliny,  

żwiry, pokrywające duże płaskie powierzchnie (dyluwium).

Rys. 7. Odręczny szkic części przekroju G.G.Puscha przez Północne Karpaty od Mysłowic po Kieżmark, 
zamieszczonego na tablicy z przekrojami (Fig.1) w jego atlasie Geognostischer Atlas von Polen (1836). 

Objaśnienia oznaczeń jak na mapie Puscha na poprzednim rysunku.

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią 
Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej 

Krakowicy (ciekawostek geologicznych część I)


