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Rozprawy i Art ykuły
Andrzej Fryś

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

O tym, skąd się w mieście tkaczy
wzięli metalowcy,
i o tym, co z tego wynikło.
Geneza przemysłu maszynowego
w Andrychowie
Wstęp
Powszechnie wiadomo, że Andrychów cieszy się kilkuwiekową tradycją rzemiosła, a od przeszło 100 lat także przemysłu tkackiego. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, jak doszło do tego, że po II wojnie światowej rozwinął się tu, obok przemysłu włókienniczego, także przemysł maszynowy, a przede wszystkim – skąd się wzięli
w Andrychowie fachowcy-metalowcy.
Oczywiście także przed wojną w mieście i okolicznych wsiach byli, obok tkaczy,
również kowale i ślusarze. Pierwszy cech zrzeszający kowali, ślusarzy, stelmachów
i stolarzy powstał tu już w roku 1741, ćwierć wieku przed uzyskaniem przez Andrychów praw miejskich1. Rola tych warsztatów ograniczała się jednak do usług i nie było
mowy o działalności produkcyjnej na większą skalę. Także w założonej tu w roku 1910
Uzupełniającej Szkole Przemysłowej na 68 uczniów pobierających naukę w roku
szkolnym 1912/1913 tylko dwóch uczyło się zawodu ślusarza2, a trzeba napisać, że
uczniowie ci z całą pewnością praktykowali w zakładach rzemieślniczych.
Przemysł zbrojeniowy w Andrychowie podczas okupacji hitlerowskiej
Rzesza niemiecka posiadała bardzo rozwinięty przemysł zbrojeniowy. W fabrykach produkujących uzbrojenie naziści chętnie zatrudniali robotników przymu1

M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Andrychów 1967, s. 26. Kulczykowski
pisze, że istnienie cechów na wsiach należało do rzadkości.

2

Sprawozdanie kierownictwa Uzupełniającej Szkoły Przemysł. w Andrychowie za rok szkolny 1912/1913,
Andrychów 1913, s. V.
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sowych3. Norman Davies podaje4, że z ogólnej liczby niespełna 6 mln robotników
przymusowych w Rzeszy prawie jedną czwartą (1 440 254) stanowili Polacy. W tym
przypadku chodzi jednak o wszystkich robotników, nie tylko tych pracujących w przemyśle, ale także w transporcie i rolnictwie.
Niedługo po tym, jak do Andrychowa 3 września wkroczyły wojska Wehrmachtu,
miasto zostało zaliczone do Rzeszy Niemieckiej (Deutsches Reich), w powiecie bielskim (Kreis Bielitz) należącym do Rejencji Górnośląskiej (Ober Schlesien). Granica
z Generalnym Gubernatorstwem (General Gouvernament) wyznaczona została na
Skawie, na wschodnim skraju Wadowic.

Wykonany na potrzeby czasopisma „Heimatkalender” niemiecki plan powiatu bielskiego (Kreis Bielitz)
z naniesioną granicą z Generalnym Gubernatorstwem (General Gouvernament).
Źródło: AP B-B, sygn. akt 13/684/77

Nawet w prowincjonalnym Andrychowie nie zabrakło fabryk produkujących na
rzecz uzbrojenia Wehrmachtu. Podczas okupacji hitlerowcy wykorzystali do tego celu
pomieszczenia zakładów produkcyjnych, które przed wojną należały do Żydów i zostały im przez okupantów odebrane.
3

M. Spoerer, Praca przymusowa pod znakiem swastyki, Gdańsk 2015, s. 103.

4

N. Davies, Europa walczy 1939-1945, Kraków 2008, s. 412.
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Tkalnia Braci Czeczowiczka, będąca własnością żydowską, otrzymała przymusowy zarząd państwowy, a zarządcą (niem. Treuhänder) mianowano Niemca, Fryderyka
Zobla, który był dyrektorem tej fabryki przed wojną5. W latach okupacji w tkalni, poza
asortymentem cywilnym, produkowano specjalne tkaniny dla wojska przeznaczone na
powłoki balonów zaporowych i czasze spadochronów6. W roku 1940 utworzono tam
Oddział R (R Abteilung; „R” od niemieckiego „Rüstung” – broń, uzbrojenie). W tym
oddziale kilkadziesiąt kobiet wykonywało bliżej nieokreśloną (dziś nie sposób ustalić,
jaką konkretnie) operację montażową przy miniaturowym zapalniku do bomb lotniczych. Po każdej dziesięciogodzinnej zmianie roboczej liczono zmontowane sztuki.
Brak jakiegokolwiek zapalnika oznaczał zatrzymanie całej załogi w fabryce i poszukiwania do skutku. Była pracownica oddziału R wspominała w roku 2012 taki przypadek
– załogę wówczas trzymano w oddziale przez dwie doby, brakującego zapalnika nie
znaleziono, a sprawę udało się z wielkim trudem zażegnać córce Treuhändera Hercie
Ochsner (z domu Zobel)7.

Awers i rewers zaświadczenia uzyskania kwalifikacji spawacza stali w przemyśle lotniczym przez andrychowianina Ludwika Zacnego, robotnika przymusowego w firmie Franz Böhm
5

Fryderyk Zobel był Niemcem, ale miał bardzo dobre relacje ze społecznością andrychowską. Był
asesorem w Radzie Miejskiej, a od roku 1938 Honorowym Obywatelem Andrychowa. Zob. A. Fryś,
M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim w Andrychowie, Andrychów 2017, s. 168.

6

J. Zembroń, Raptularz andrychowski 2002, Andrychów 2002, s. 111.

7

A. Fryś, Oddział „R” w zakładach Czeczowiczki, „Nowiny Andrychowskie”, 2012, nr 5, s. 42.
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Ostateczny montaż zapalnika odbywał się w firmie Junghans, mającej siedzibę
w Schrambergu w Badenii-Wirtembergii8.
Na teren garbarni, zagrabionej żydowskiej rodzinie Mittlerów, został w roku 1942
przeniesiony z Bremy niemiecki zakład Franz Böhm Maschinenbau. W fabryce tej
produkowano elementy i podzespoły dla marynarki wojennej i lotnictwa. Zatrudnionych było tam ok. 250 ludzi. Dozór stanowili Niemcy, zaś robotnikami byli Polacy,
których do zawodu tokarzy, frezerów i spawaczy przyuczano na miejscu lub wysyłano
na szkolenie do Niemiec9.
Do Andrychowa sprowadziła się też inna niemiecka fabryka zbrojeniowa – Aero-Stahl Fluggerätebau m. b. H., która powstała w roku 1936 w Bonn, a następnie ulokowała działalność produkcyjną na przedmieściu Kolonii Porz-Urbach10. Właścicielem
tego przedsiębiorstwa był Franz Schierberg.
W roku 1942, po tym jak w nalocie alianckim zbombardowano pole kartofli leżące
tuż obok zakładu (co oznaczało, że aliantom
znane jest umiejscowienie fabryki), przeniesiono go do Andrychowa. Tu fabrykę
Aero-Stahl ulokowano na terenie przedwojennych firm żydowskich: farbiarni rodziny Feliksów i wykańczalni tkanin Herbsta.
Działająca pod przymusowym zarządem
niemieckim andrychowska firma budowlana Smaza i Syn wybudowała drewniane
hale, w których pomieszczono produkcję
Plan zakładów Aero-Stahl.
Aero-Stahl. Ponadto fabryka zajęła zabudoAP B-B sygn. akt 13-493-142-1
wania pozostałe po wspomnianych wyżej
firmach zrabowanych Żydom.
Firma Aero-Stahl produkowała pompy służące do wtrysku benzyny do produkowanych w głębi Rzeszy silników: Mercedes do samolotów myśliwskich Messerschmitt
Me 110 i BMW do myśliwców Focke Wulf Fw 19011. Z Kolonii do Andrychowa spro8

Na początku XX w. Junghans był jednym z największych producentów zegarków na świecie.

9

J. Zembroń, Raptularz andrychowski…, s. 301.

10

Ch. Keller, E. Scheuren, Eine „underground Nazi factory”. Der Ofenkaulberg im Zweiten Weltkrieg,
w: Zeugen der Landschaftsgeschits im Siebengebirge, Teil 2: Ofenkaulberg, Hrsg. G. Fanton, Ch. Lamberty,
Petersberg 2020, s. 163.

11

Warto tu dodać, że bezpośredni wtrysk paliwa lekkiego do cylindra (a taką technikę stosowano w silnikach myśliwców Me 110 i FW 190, posługując się pompami Aero-Stahl) był w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia rewelacją techniczną. W seryjnie produkowanych samochodach osobowych zastoso-

10
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wadzono kierownictwo fabryki, nadzór mistrzowski i część robotników, wśród których byli także jeńcy holenderscy, włoscy i czescy. Resztę załogi stanowili robotnicy
przymusowi z Andrychowa i okolic12. Jako ciekawostkę można dodać, że 16 sierpnia
1944 r., gdy czołgi sowieckie zbliżały się do Sanu, fabrykę Aero-Stahl przeniesiono
z powrotem do Kolonii (na przedmieście Porz-Urbach), zaś jej kolejną siedzibą stały
się podziemne wyrobiska po kopalni trasu13 w Königswinter nad Renem, gdzie resztę
przymusowej załogi oswobodziła armia amerykańska.
Gdy Aero-Stahl opuściła Andrychów, jej miejsce zajęła filia magazynowo-remontowa
oświęcimskich zakładów IG Farbenindustrie. Nie udało się ustalić charakteru produkcji
tej filii, ale na pewno wiązała się ona z obróbką metali14. Po wojnie Roman Karatnicki15,
na podstawie oględzin pozostałych po tym zakładzie obrabiarek i pozostawionych
przez Niemców półwyrobów, wysunął hipotezę, że były tam produkowane części do
łodzi podwodnych (słynnych U-Bootów) i pocisków V1 i V216.

Organizowanie przemysłu maszynowego w Andrychowie
zaraz po zakończeniu działań wojennych
Po wyzwoleniu Andrychowa przez Armię Czerwoną, które nastąpiło 27 stycznia
1945 r., i później, po zakończeniu II wojny, w mieście znalazła się niemała grupa fachowców, wyszkolonych w zawodach tokarzy, frezerów, szlifierzy. Byli to pracownicy
firm zbrojeniowych, które produkowały w Andrychowie, ale także robotnicy przymusowi wywiezieni w głąb Rzeszy, skąd wrócili po pracy w przemyśle zbrojeniowym.
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że andrychowianie, którzy pozyskali nowe zawody, chcieli podjąć pracę w swoim mieście. Pionierami zamierzającymi przyszłą
fabrykę przemysłu maszynowego ulokować na terenie i w zabudowaniach pozosta-

wano ten sposób wtrysku dopiero pod sam koniec XX w.
12

A. Fryś, Mało znane fakty z okresu II Wojny Światowej. Pompy produkowane w Andrychowie były
stosowane w śmiercionośnych myśliwcach Luftwaffe, „Karta Groni”, 2004, nr XXIII, s. 238.

13

Wg Słownika Języka Polskiego tras jest odmianą tufu wulkanicznego i stosowany jest w budownictwie
(https://sjp/tras [dostęp: 1 XII 2021]).

14

J. Zembroń, Raptularz andrychowski…, s. 191.

15

Roman Karatnicki (1900-1992) – inżynier mechanik, absolwent Politechniki Lwowskiej. Pierwszy
dyrektor Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie. Zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec,
T. Putek, D. Rusin, Kto był kim..., s. 64.

16

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego część I, „Nowiny Andrychowskie”, 2021, nr 3, s. 43.
11

Rozprawy i Art ykuły
wionych po filii IG Farben byli Mieczysław Wiktor17 i inż. Zofia Niewiarowska18.
Mieczysław Wiktor był andrychowianinem, ukończył przed wojną Szkołę Przemysłową w Bielsku, a podczas okupacji pracował w zakładach Franz Böhm Maschinenbau Werk Andrichau. Zofia Niewiarowska także przed wojną mieszkała w Andrychowie, a w czasie okupacji rozpoczęła pracę w IG Farben. Ci właśnie
dzielni ludzie podjęli próbę zabezpieczenia majątku i budowli przed dewastacją.
W kwietniu 1945 r. przybył do Andrychowa delegat Wydziału Przemysłu Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie inż. Roman Karatnicki, którego zadaniem było przejęcie
maszyn i urządzeń z poniemieckiej fabryki w Andrychowie (chodziło właśnie o IG Farben)
i przeniesienie ich do Krakowa, do tworzonej tam fabryki maszyn młyńskich. Rzetelna
ocena sytuacji oraz zaraźliwy entuzjazm Wiktora i Niewiarowskiej skłoniły Karatnickiego do przeforsowania w Urzędzie Wojewódzkim koncepcji, aby produkcję maszyn
młyńskich zamiast w Krakowie ulokować w Andrychowie. Ważnym argumentem
przemawiającym za tą decyzją był fakt, że na zebraniu zwołanym przez Wiktora
kilkudziesięciu fachowców metalowych zgłosiło gotowość przystąpienia do pracy natychmiast19. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że tych kilkudziesięciu fachowców metalowych to byli andrychowianie, przyuczeni do nowych zawodów
podczas pracy przymusowej w niemieckim przemyśle zbrojeniowym.
Wydział Przemysłu krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego przystał na tę propozycję i 6 kwietnia 1945 r. wydał decyzję tworzącą Państwowe Zakłady Metalurgiczne
w Andrychowie i mianującą inż. Romana Karatnickiego dyrektorem nowo utworzonego przedsiębiorstwa. Celem tego artykułu nie jest opisywanie trwającej praktycznie do
dziś historii tego zakładu20. Warto tylko wspomnieć, że początki były bardzo trudne,
pozyskiwanie maszyn i urządzeń wymagało między innymi zgody i pomocy stacjonującej w Polsce Armii Czerwonej (co nie zawsze się udawało), a pracownicy otrzymywali często wynagrodzenie w naturze – zamiast pieniędzy dostawali mąkę lub chleb.
17

Mieczysław Wiktor (1913-1968) z zawodu technik mechanik, długoletni pracownik i Szef Produkcji
PZM, WSM i WSW Andoria w Andrychowie, działacz lokalny, radny PRN w Wadowicach. Zob.:
A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim…, s. 154.

18

Zofia Niewiarowska (1917-1981) – przed wojną mieszkała w Andrychowie i studiowała na Politechnice
Lwowskiej. Dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskała po wojnie na Politechnice Gliwickiej.
Zob. W. Wilgusiewicz, Energetycy Lwowiacy na Śląsku, Katowice 1998, s. 70.

19

Zob. przypis 16.

20

Przedsiębiorstwo po początkowej produkcji mlewników i innych maszyn młyńskich wytwarzało silniki spalinowe – najpierw z zapłonem iskrowym, potem wysokoprężne. Kolejne nazwy to: Państwowe
Zakłady Metalurgiczne, Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego, Zakłady Silników Spalinowych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Zakład nr 2, Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „Andoria” S.A.,
Andoria-Mot Sp. z o.o. i obecnie Andoria Sp. z o.o.
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Bardzo ważną decyzją dyrektora Karatnickiego było podjęcie w tych trudnych, pionierskich czasach starań o utworzenie przyzakładowej szkoły zawodowej. Pisał on, że usiłowania
te napotkały wiele sprzeciwów, także ze strony andrychowskiego środowiska nauczycielskiego, ale w końcu Wojewoda Krakowski
dr Pasenkiewicz osobiście zlecił kuratorowi
szkolnemu wydanie [--] zezwolenia na otwarcie
przyzakładowego technikum mechanicznego21.
Prawdopodobnie Roman Karatnicki, który pisał swe wspomnienia w 30 lat po opisywanych
wydarzeniach, pomylił się, bo faktycznie szkołę
przemysłową (a nie technikum) otwarto w lutym 1947 r.22, a więc tak czy inaczej niedługo po
założeniu zakładu, zaś pierwszym jej dyrektorem był przez 4 lata inż. Roman Błocki23, który
łączył to stanowisko z funkcją głównego inżyniera fabryki. Jego następca – Adam Wiktor24 –
był dyrektorem aż przez 18 lat. O kształceniu
w późniejszych latach fachowców w Wytwórni
Silników Wysokoprężnych Andoria będzie
jeszcze mowa w dalszej części tego tekstu. Teraz
trzeba tylko napisać, że dawna przyzakładowa
szkoła przemysłowa wiele razy zmieniła nazwę,
obecnie nazywa się Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Notatka prasowa. „Dziennik Polski”,
26 VIII 1945, s. 6

Brama wjazdowa do Państwowych
Zakładów Metalurgicznych. Na tablicy pod
nazwą zakładów widnieje napis: Szkoła
Przyzakładowa Państwowych Zakładów
Metalurgicznych w Andrychowie.
Zdjęcie: Alojzy Stuglik

21

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego część V, „Nowiny Andrychowskie”, 2021, nr 7, s. 28.

22

A. Fryś, Z Józefem Zarembą o początkach andrychowskich szkół zawodowych, „Nowiny Andrychowskie”,
2021, nr 9, s. 46.

23

Roman Błocki (1917-1995) – mgr inż., absolwent Politechniki Lwowskiej, jeden z pionierów WSW
Andoria. Później uzyskał tytuł doktora nauk technicznych i podjął pracę w Filii Politechniki Łódzkiej
w Bielsku-Białej (obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna). Zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec,
T. Putek, D. Rusin, Kto był kim…, s. 14.

24

Adam Wiktor (1919-2009) – przed wojną kształcił się w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku.
Wraz z bratem Mieczysławem byli pionierami zakładającymi Państwowe Zakłady Metalurgiczne.
Następnie pracował jako nauczyciel, potem dyrektor szkoły przyzakładowej. W roku 1975 uzyskał tytuł
doktora nauk humanistycznych. Zob. ibidem, s. 153.
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i nosi imię Tadeusza Kotarbińskiego. Szkoła, dzięki nakładom inwestycyjnym
WSW Andoria, dysponuje obszernym budynkiem, warsztatami i salą gimnastyczną,
a aktualnie jest zarządzana przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. W roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza do niej 715 uczennic i uczniów.

Widok budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie w roku 2021 oraz
tablicy ku czci prof. T. Kotarbińskiego wmurowanej w ścianę szkoły. Zdjęcie: Andrzej Fryś

Niedługo po wojnie powstał w Andrychowie jeszcze jeden zakład przemysłu maszynowego. Założycielem był Ludwik Cytling, warszawiak, który przed wojną pracował jako mistrz w Zakładach PZL na Okęciu, a następnie założył własny warsztat
mechaniczny, a właściwie małą fabryczkę, w której produkował tokarki. Cytling był
racjonalizatorem, wynalazcą i świetnym organizatorem, a jego życiorys mógłby posłużyć za temat osobnego artykułu, a nawet książki25. Zaraz po wojnie, nie widząc szans
na odtworzenie warsztatu w zniszczonej po wojnie Warszawie, przeniósł go w lutym
1945 r. do Krakowa, a następnie w czerwcu 1946 r. uruchomił produkcję obrabiarek
w Andrychowie, na terenie gdzie przed wojną znajdowała się garbarnia Mittlerów,
a podczas wojny Franz Böhm Maschinenbau. Trzon załogi przybył tu wraz z Cytlingiem przez Kraków z Warszawy, ale nie brakowało też przypadków, że zatrudnienie
znaleźli andrychowianie, którzy – jak napisano poprzednio – wykształcenie metalowców zdobyli podczas wojny w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Oficjalna nazwa
zakładu brzmiała: Wytwórnia Obrabiarek i Narzędzi L. Cytling. Niestety lata 40. XX w.
nie sprzyjały – jak to wówczas nazywano – „prywatnej inicjatywie”. 1 czerwca 1949 r.
(a więc trzy lata po założeniu) fabryka została upaństwowiona i odtąd nazywała się
Andrychowska Fabryka Maszyn26.
25

Większość faktów na temat Ludwika Cytlinga i jego fabryki zaczerpnąłem z książki J. Zembronia,
Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. Nasze półwiecze 1946-1996, Andrychów 1996.

26

Obecnie, po wielu przemianach, zakład nosi nazwę Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.,
produkuje nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie i zatrudnia ok. 135 osób, podczas gdy w cza-
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W roku 1950 grupa 15 andrychowskich rzemieślników z branży metalowej założyła Spółdzielnię Pracy Metalowców „Jedność”. Świadczyła ona usługi dla ludności, a ponadto produkowano tam początkowo różne potrzebne na rynku przedmioty metalowe,
jak rury do pieców27, wózki dziecięce, a nawet pralki mechaniczne i w końcu pompy
do wody. Zatrudnienie w spółdzielni wynosiło w połowie lat 80. XX w. ok. 150 osób28.
Spółdzielnia teoretycznie konkurowała na rynku pracy fachowców-metalowców, jednak
w roku 1950 liczba wykształconych pracowników była już znacznie większa niż zaraz po
wojnie, a ponadto kształcenie pracowników odbywało się tam tradycyjną metodą rzemieślniczą,
to znaczy uczniowie pozyskiwali świadectwa czeladnicze, a potem mistrzowskie.

Dalsze kształcenie fachowców dla przemysłu maszynowego
W poprzednim rozdziale napisano, że niedługo po wojnie przy fabryce, która finalnie nazywała się Wytwórnia Silników Wysokoprężnych Andoria, założono przyzakładową szkołę zawodową. Przy tym samym zakładzie, na początku lat 60., gdy
kierował nim dyrektor Witold Młyniec29, powstał Punkt Konsultacyjny Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki30. Studia w Andrychowie polegały na tym, że studenci słuchali wykładów na miejscu, w trybie studiów wieczorowych, zaś na zajęcia laboratoryjne i warsztatowe jeździli do Krakowa.
W różnych latach prowadzone były następujące specjalności: Obrabiarki, Narzędzia
i Technologia Budowy Maszyn, Samochody i Ciągniki oraz Silniki Spalinowe i Systemy i Urządzenia Energetyczne. Łącznie przeprowadzono osiem rekrutacji, nowo
pozyskani studenci rozpoczynali naukę w latach: 1961/1962, 1964/1965, 1967/1968,
1969/1970, 1973/1974, 1975/1976, 1976/1977 i 1978/1979. W rezultacie tytuł inżyniera mechanika uzyskało ogółem 315 absolwentów31.

sach świetności, w latach 80. XX w., zatrudnienie tu znajdowało prawie 700 pracowników.
27

Jako świadectwo czasu można podać ciekawostkę, że jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia w Andrychowie do ogrzewania mieszkań powszechnie używano tzw. „trociniaków”, tj. blaszanych pieców opalanych trocinami, pochodzącymi z andrychowskiego tartaku. Wytwarzane w „Jedności” rury służyły
najczęściej do połączenia trociniaka z piecem kaflowym.

28

M. Skrzypiec, Tradycje Ruchu Spółdzielczego w Gminie Andrychów i w gminie Wieprz, Andrychów 2010, s. 11.

29

Witold Młyniec (1927-2004) – magister inżynier mechanik, absolwent Politechniki Krakowskiej.
Był dyrektorem WSW Andoria, a potem kierował wadowicką filią ZM Łabędy. Zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim…, s. 95.

30

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1945-1995, red. E. Nachlik, Kraków 1995, s. 364.

31

A. Wiktor, Jeszcze o historii ZST, „Nowiny Andrychowskie”, 1997, nr 11, s. 8.
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W roku 1967, gdy wytwórnia pilnie potrzebowała inżynierów w związku z trwającą adaptacją dokumentacji licencyjnego silnika Leyland 0400, dyrektor Młyniec podjął
dodatkowo decyzję o zatrudnieniu kilku studentów ostatniego roku Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Studenci ci otrzymywali mieszkania, pobierali
normalne wynagrodzenie i w godzinach pracy wykonywali swoje prace dyplomowe,
które z reguły rozwiązywały zagadnienia techniczne ważne dla zakładu. Prawie wszyscy z nich po zakończeniu studiów pracowali nadal w fabryce.
Warto jeszcze dodać, że trzech pracujących w WSW Andoria inżynierów uzyskało
stopień doktora nauk technicznych: dwóch na Politechnice Krakowskiej, a jeden na
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zakończenie
Andrychów poniósł niemałe straty wywołane przez hitlerowskiego okupanta.
Świadczyć o tym może chociażby pożar fabryki Braci Czeczowiczka32, podpalonej
przez wycofujących się Niemców. Paradoksalnie były jednak i zyski: pozostała kadra
nieźle wykształconych fachowców-metalowców. W dużej mierze, opierając się na tych
fachowcach, utworzono tu dwie fabryki przemysłu maszynowego.
Dzięki mądrej polityce dyrekcji Państwowych Zakładów Metalurgicznych, a potem ich spadkobierczyni – Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria, a także osobistemu zaangażowaniu dyrektorów Karatnickiego i Młyńca, zadbano o ciągłe kształcenie fachowców. Przyzakładowa szkoła zawodowa powstała prawie równocześnie
z fabryką, a w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia zakład ten zorganizował w Andrychowie Punkt Konsultacyjny Politechniki Krakowskiej. Taka polityka sprzyjała powstaniu
w mieście tkaczy niemałej grupy dobrze wykształconych fachowców-metalowców.
Inteligencja techniczna, powiększona później o grupę metalurgów, zatrudnionych
w związku z uruchomieniem w WSW odlewni żeliwa, odegrała ważną rolę życiu społecznym miasta. W czasach PRL-u jeden z przewodniczących MRN-u rekrutował się z Andrychowskiej Fabryki Maszyn, a potem trzech naczelników gminy – z WSW Andoria. Z tego
zakładu wywodził się także pierwszy po przemianach roku 1989 burmistrz Andrychowa.

32
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A. Fryś, T. Putek, Relacja Alfreda Webera o gaszeniu fabryki „Bracia Czeczowiczka”, podpalonej przez
hitlerowców w styczniu 1945, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 150-164.
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Summary
About where metalworkers came from in the town of weavers and what came
out of it. The genesis of the machine industry in Andrychów
The article describes the factories in Andrychów that produced during the German Nazi occupation for the needs of the Wehrmacht. It is reported how forced laborers obtained qualifications in the German arms industry in the occupations of
a turner, milling machine operator or grinder, unknown in Andrychów. It presents
the setting up and subsequent development of the machinery industry in the city after
the war. Attention is paid to the training of professional workers, technicians and even
engineers, which took place at the Andoria Diesel Engine Factory.
Keywords
The German arms industry, Polish forced laborers, setting up factories in the machine-building industry, vocational training
	Sprostowanie
Do artykułu Początki „Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla Wyrobów
Bawełnianych Braci Czeczowiczka” w Andrychowie opublikowanego w numerze 23
rocznika „Wadoviana” wkradł się chochlik drukarski, mianowicie w przypisie 72 na
s. 35 podano, że w roku 1938 fabryka posiadała 112 krosien, podczas gdy prawdziwa
liczba to 1112. Uważny czytelnik, który zwrócił uwagę na ten błąd, poinformował
równocześnie, że z posiadanych przez niego źródeł wynika, iż w roku 1927 było tych
krosien 993 szt.

18

Rozprawy i Art ykuły
Daniel Korbel

Uniwersytet Śląski

ŚMIERĆ KAPITANA
CEZAREGO HALLERA
Przegrana bitwa o Zebrzydowice i Kończyce Małe 26 stycznia 1919 r. okazała się
niezwykle ważna, a jej skutki daleko idące.
Choć zaangażowane w nią były stosunkowo
małe siły, jej wynik zmusił Wojsko Polskie
do pośpiesznego opuszczenia Cieszyna
i oddania stolicy regionu bez walki. W starciu tym zginął m.in. dowódca tego odcinka
obrony kpt. Cezary Haller, młodszy brat
gen. Józefa Hallera.
I wojna światowa i jej konsekwencje,
w tym rozpad Austro-Węgier, stały się
szansą na odrodzenie państwa polskiego
i powstanie wspólnego państwa Czechów
i Słowaków. Jeszcze w czasie trwania wielkiej wojny polscy i czescy politycy rozmawiali ze sobą w duchu przyjaźni i planowanej współpracy. Przebiegiem przyszłych,
wspólnych granic praktycznie się nie zajCezary Haller de Hallenburg z córką
mowano, a jedynie optymistycznie deMarią Olgą, ok. 1917-1918 r.
Ze zbiorów Muzeum Zamku w Oświęcimiu
klarowano, „że dla paru wsi” nie dojdzie
do sporu. Niestety, jesienią 1918 r., wraz
z formowaniem się obu państw, powstał między nimi konflikt graniczny. Dotyczył
w mniejszym stopniu terenów Spisza i Orawy, a przede wszystkim rywalizacji o Śląsk
Cieszyński, jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów w monarchii Habsburgów. Olbrzymią wartość miały szczególnie znajdujące się tam kopalnie i złoża węgla
kamiennego. Czesi przywoływali argument historyczny, tzn. że od hołdów lennych
złożonych królom czeskim w XIV w. Księstwo Cieszyńskie było częścią krajów Korony
19
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Czeskiej. Jednak najważniejsze było dla nich gospodarcze znaczenie regionu oraz linia
kolejowa Bogumin–Koszyce (przez Cieszyn), strategiczne połączenie między czeską
i słowacką częścią państwa. Polacy podnosili argument etniczny, ponieważ według
ostatniego austriackiego spisu ludności z 1910 r. większość (233 850 osób, 54,8%) posługiwała się językiem polskim. Warto jednak przypomnieć, że oba państwa w tym
samym czasie na innych swoich granicach używały odwrotnych argumentów, np. Polska, przyłączając Kresy Wschodnie, powoływała się na historyczną przynależność tych
ziem do I Rzeczpospolitej. Z kolei Czechy na Słowacji uznawały za ważniejszy od historycznego argument etnicznego pokrewieństwa Czechów i Słowaków.
Niewiele pomogło tymczasowe rozdzielenie Śląska Cieszyńskiego z 5 listopada
1918 r. przez lokalne organy: polską Radę Narodową dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie i czeski Zemský národní výbor pro Slezsko (Krajową Radę Narodową dla Śląska) w Ostrawie. Ogłoszenie poboru do wojska i wyborów do Sejmu w polskiej części
Śląska Cieszyńskiego Czesi uznali za złamanie umowy i politykę faktów dokonanych.
Konsul czechosłowacki w Krakowie, Karel Locher, próbował złożyć protest na ręce
Leona Wasilewskiego, ministra spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, ale nie został formalnie przyjęty ze względu na brak akredytacji przy rządzie
w Warszawie. Kiedy z kolei pod koniec grudnia 1918 r. do Pragi przybyli wysłannicy
Józefa Piłsudskiego z osobistym jego listem do prezydenta Tomasza Masaryka, ten nie
podjął propozycji rozmów na temat rozwiązania sporów granicznych. Podobnie jak
cała społeczność międzynarodowa (poza Niemcami) za reprezentanta Polski uznawał
bowiem Kongres Narodowy Polski w Paryżu z Romanem Dmowskim na czele. Przyłączenie bogatego i strategicznie położonego dawnego Księstwa Cieszyńskiego stało
się celem, dla osiągnięcia którego żadna ze stron nie chciała zgodzić się na ustępstwa.
Czesi prosili Francję o przysłanie wojsk państw ententy na Śląsk Cieszyński.
Paryż, choć już 28 września 1918 r. uznał prawo Czechosłowacji do ziem wchodzących
w skład krajów Korony Czeskiej, nie chciał jednak otwarcie opowiadać się po żadnej
ze stron. W tej sytuacji prezydent Masaryk i rząd czeski zdecydowali o interwencji
zbrojnej na Śląsku Cieszyńskim, mającej zapobiec przeprowadzeniu wyborów do polskiego sejmu (26 I 1919) i doprowadzić do zajęcia spornego regionu.

Zapomniana wojna
Wojna czechosłowacko-polska (23-30 I 1919) dla większości naszych rodaków
wciąż jeszcze pozostaje nieznaną kartą historii walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Z jednej strony w okresie Polski Ludowej i nakazanej przyjaźni bratnich, so20
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cjalistycznych krajów temat ten stanowił w dużej mierze tabu, a czujna cenzura pilnowała, aby nie przypominano konfliktu dwóch słowiańskich narodów. Z drugiej strony
zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po roku 1989 krótka, ośmiodniowa wojna (w dodatku przegrana), dotycząca ważnego, ale małego odcinka granicy,
została przykryta przez inne konflikty zbrojne. Kilka miesięcy (również w styczniu
1919 r.), trwały zwycięskie Powstanie Wielkopolskie i wojna z Zachodnioukraińską
Republiką Ludową. Zaledwie dwa tygodnie po zawarciu rozejmu polsko-czechosłowackiego rozgorzała formalnie niewypowiedziana wojna z bolszewikami1, która była
starciem na śmierć i życie, walką o „być albo nie być” państwa.
Przy niewielkiej wiedzy w społeczeństwie polskim o ośmiodniowej wojnie o Śląsk Cieszyński osobą najbardziej kojarzoną z tym konfliktem pozostaje kpt. Cezary Haller,
który zginął w 26 stycznia 1919 r. Jak to zwykle bywa z wydarzeniami mniej znanymi,
wojna o Śląsk Cieszyński obrosła jednak mitami.
W czasie samej wojny i zaraz po jej zakończeniu ze strony polskiej pojawiły się
oskarżenia wobec żołnierzy czechosłowackich o łamanie konwencji międzynarodowych; o przestępstwa i zbrodnie wojenne. W lutym 1919 r. na apel Komitetu Polskiego
w Cieszynie na terenie całego Śląska Cieszyńskiego zebrano od świadków zeznania
pod przysięgą dotyczące zachowania wojsk czeskich. Każda relacja była podpisana
wraz z podaniem miejsca zamieszkania zeznającego. 25 lutego 1919 r. przekazano je
międzynarodowej Komisji Sojuszniczej w Cieszynie. Zeznania świadków zostały także przesłane w formie „Memoriału” do władz polskich w Warszawie2. Wśród zebranych relacji znalazły się również te dotyczące walk o Kończyce Małe i Zebrzydowice
26 stycznia 1919 r. oraz losu niektórych oficerów i żołnierzy z półbatalionu broniącego
tego odcinka frontu. Jednak tylko jedno z tych świadectw dotyczy okoliczności śmierci
kpt. Cezarego Hallera. Według niego: Kapitan Haller, ranny, został dobity pchnięciem
bagnetu3. Świadkiem, który widział tę zbrodnię i złożył zeznanie pod przysięgą, był
Adolf Pallas z Kończyc Małych4. Praktycznie następnego dnia po bitwie informacje
1

L. Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919-1920, Warszawa 2010, s. 10.

2

Memoriał pt. Barbarzyńskie postępowanie żołnierzy czeskich z ludnością polską i żołnierzami polskimi,
a mianowicie usiłowanie lub popełnienie morderstwa, wieszanie lub dobijanie rannych i wziętych do
niewoli, znęcanie się nad zabitymi i obdzieranie trupów, Książnica Cieszyńska (dalej: KCC), zbiór
mikrofilmów, sygn. MF 1, Teki Baczyńskiego, I 60, k 151-158. Sytuacja od X 1915 do III 1919;
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Teki Baczyńskiego, sygn. 1.476.1.102.

3

Relacja przytoczona za: Biała księga zbrodni popełnionych w dniach 23-29.01.1919 roku na Śląsku
Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka, oprac. S. Król i in., Książnica Cieszyńska,
sygn. RS AKC III 1300, s. 15.

4

Prawdopodobnie chodzi o członka rodziny Pala, która mieszkała również w pobliżu miejsca śmierci
kpt. Hallera.
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o zamordowaniu kpt. Hallera przekazywał swoim parafianom ks. Alojzy Gałuszka,
proboszcz z Kończyc Małych. W księdze zgonów pod datą 26 stycznia 1919 r. zapisał
jedynie: padł pchnięty bagnetem czeskim w serce, w obronie ziemi śląskiej, nie dodając
nic o dobiciu oficera5. W liście do wdowy po kapitanie, Magdaleny Haller z Łęckich,
opisał przebieg tego starcia i ostatnie chwile życia kpt. Cezara Hallera, zapewne na
podstawie relacji swoich parafian. Pisze m.in. że kpt. Haller wycofywał się ranny (od
kuli karabinowej), ale dopędzili go legionari czescy i któryś pchnął go bagnetem w samo
serce około godz. 9 rano. Tak przynajmniej wskazywała rana6. Jednak dokładnie tę część
listu, właśnie te słowa przekreśliła siostra kpt. Hallera, Anna Haller, która odręcznie
dopisała: Tak rzeczywiście było i widziałam w płaszczu przebicie kulą, potwierdzając
tym samym wersję o śmierci w wyniku postrzału, a nie dobicia bagnetami.
Prawdopodobnie powtarzając za ks. Gałuszką, lokalna gazeta „Gwiazdka Cieszyńska”
11 lutego 1919 r. informowała swoich czytelników, że kpt. Haller poszedł na czele nielicznego oddziału do ataku przeciwko trzem czeskim pułkom, które nadciągały od
strony Zebrzydowic, gdy go przeszyła kula karabinowa, a następnie przebił bagnet wymierzony w samo serce7. Warto zwrócić uwagę, że walka na bagnety była wtedy normą,
a gazeta nie napisała ani słowa o dobiciu lub zamordowaniu rannego oficera.

Od plotki po śledztwo urzędu państwowego
Prawie wszyscy autorzy późniejszych, poważniejszych publikacji dotyczących
przebiegu działań wojennych, choć pisali o śmierci kpt. Cezarego Hallera, nie wspominają jednak o jego dobiciu8. Autor najlepszej pracy naukowej dotyczącej wojny
z Czechosłowacją, mjr dypl. Adam Przybylski, opisuje szczegółowo przebieg walk
o Kończyce Małe, ale nie wspomina ani słowem o zamordowaniu rannego dowódcy9.
Podobnie jak por. Jan Pryziński, dowódca dywizjonu szwoleżerów z 2 pułku, który
26 stycznia rano jako pierwszy dotarł do rannych żołnierzy i ciała kpt. Hallera. Był
więc jedną z pierwszych osób, które tuż po zakończeniu bitwy miały okazję zobaczyć
ciało zabitego oficera i usłyszeć od rannych bezpośrednie relacje o walce, nie pisze
5

Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach, Archiwalna Księga Zgonów parafii Kończyce Małe.

6

Relacja przytoczona za: Biała księga zbrodni…, s. 15.

7

„Gwiazdka Cieszyńska”, 11 II 1919, nr 10.

8

Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 29/1429: Spuścizna Anny Haller, sygn. 31: Magdalena Haller
z Łęskich, żona Cezarego Hallera. Korespondencja prywatna, Odpis listu ks. Alojzego Gałuszki
proboszcza z Kończyc Małych do Magdaleny Hallerowej z 18 marca 1919 r., s. 2.

9

A. Przybylski, Walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, Warszawa 1932, s. 55-57.
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Por. Jan Pryziński, za nim po lewej
płk Franciszek Latinik, Cieszyn,
wiosna 1919 r. Fragment zdjęcia ze zbiorów
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
(mc-f-07813)

jednak o zbrodni na polskim dowódcy10.
Również inni uczestnicy tych walk, mający dostęp do relacji żołnierzy i dokumentów wojskowych, nie wspominają o dobiciu kpt. Hallera,
np. płk Franciszek Latinik w swojej książce pt.
Walka o Śląsk Cieszyński w r. 191911, czy Józef
Michejda12. Dowódca Milicji Polskiej Śląska
Cieszyńskiego, oficer pułku cieszyńskiego por.
Jerzy Szczurek, podaje relacje żołnierza walczącego w Kończycach Małych, który ranny, leżąc
w śniegu, widział jak czescy żołnierze podeszli do ciała kpt. Hallera, ale nie wspomina nic
o dobijaniu go bagnetami13. Publikacja pt. Zarys
historii wojennej 12-go pułku piechoty14, wydana
w serii „Zarys historji wojennej pułków polskich 1918-1920”, także nie podaje informacji
o tej zbrodni. Zofia Kirkor-Kiedroniowa, osoba bardzo dobrze zorientowana w sytuacji na
Śląsku Cieszyńskim, mająca dostęp nie tylko
do ważnych informacji jako członkini Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego (i siostra
ważnych polityków, Władysława i Stanisława
Grabskich), lecz także do tych mniej formalnych przekazywanych wśród ludności regionu,
nie wspomina o dobiciu Hallera15. Trudno sobie
wyobrazić, że wszyscy oni zapomnieli lub nie
wiedzieli o tak drastycznej sytuacji dotyczącej
brata powszechnie znanego gen. Józefa Hallera.

10

J. Pryziński, Walki o Śląsk Cieszyński. Na podstawie dokumentów, raportów i materjałów sztabu D. O. W.
Śląskiego, Warszawa 1921, s. 17-18.

11

F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934, s. 59-60.

12

J. Michejda, Zmagania o polskość Śląska Cieszyńskiego. Część II Najazd Czechów na Śląsk Cieszyński
1919. Książnica Cieszyńska, sygn. RSAKC III 01735/02, s. 63-64.

13

J. Szczurek, Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. O milicjach ludowych w latach 1918-1920,
Cieszyn 1933, s. 87.

14

F. Mucha., Zarys historii wojennej 12-go pułku piechoty, Warszawa 1928, s. 12

15

Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, t. II, Kraków 1988, s. 371
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Jednym z nielicznych autorów poważniejszych publikacji, który podał informacje
o dobiciu kpt. Hallera bagnetami przez czechosłowackich żołnierzy, był Klemens
Matusiak, oficer sztabowy i uczestnik walk
o Śląsk Cieszyński16. Jednak przy tym opisie
podaje też informacje całkowicie niezgodne
z faktami historycznymi (podobnie jak w wielu
innych miejscach swojej książki). Pisze, że kpt.
Haller na czele 400 ludzi był atakowany przez
trzy pułki, sam przeszedł do ataku, trafiony kulą
karabinu maszynowego i że żołnierze czescy
bagnetami dobili bohaterskiego kapitana. O ile
ludność cywilna czy dziennikarze „Gwiazdki
Cieszyńskiej” nie posiadali wiedzy wojskowej, Mjr Stanisław Jan Karolus (zdjęcie z lat 30.).
o tyle K. Matusiak był oficerem najpierw armii
Ze zbiorów Adama Leśniaka
austriackiej, a później Wojska Polskiego. Nie
sposób więc zrozumieć, dlaczego podawał informacje o walce półbatalionu kpt. Hallera z trzema pułkami czeskimi, a więc z ok. 7-8 tys. żołnierzy, co jest liczbą pod każdym
względem absolutnie fantastyczną.
Mimo wszystko wersja o dobiciu bagnetami kpt. Hallera przez czechosłowackich żołnierzy była powtarzana w wielu rodzinach na Śląsku Cieszyńskim i jest powtarzana do
dziś. Autor niniejszego artykułu, po wielokrotnych próbach (z trudem) pomógł zmienić tę błędną informację na kilku stronach Wikipedii. Od paru lat przytacza ww. dokumenty i argumenty na wielu wykładach i prelekcjach oraz w licznych publikacjach popularnonaukowych17 i naukowych18. Niestety w internecie i prasie19 wciąż powtarzane
są te nieprawdziwe informacja o okolicznościach śmierci kpt. Hallera. Do nielicznych
pozytywnych wyjątków należy gazeta „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, która opublikowała
sprostowanie do artykułu Zginął śmiercią bohatera z 8 lutego 2019 r., w którym zwrócono uwagę, że kpt. Haller nie został dobity.
16
17

18

19

24

K. Matusiak, Walki o Ziemię Cieszyńską w latach 1914-1920. Pamiętniki, Cieszyn 1930, s. 214.
M.in.: D. Korbel, Tragiczny konflikt nad Olzą, miesięcznik „Wojna REVUE”, 2016, nr styczeń-luty; idem,
Wojna o Śląsk Cieszyński 1919 r. Zarys działań militarnych, „Kalendarz Cieszyński 2019”, Cieszyn 2019;
idem, Śmierć kapitana, „Tramwaj Cieszyński” nr XII.2019–I.2020.
M.in.: D. Korbel, 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska Cieszyńskiego, „Wadoviana.
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 71-72; idem, Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku,
„Pamiętnik Cieszyński”, 2019, t. 23, s. 19-56.
Np. A. Buława, Pod Skoczowem (28-30 stycznia 1919), „W Sieci Historii”, 2015, nr 1; oprócz wielu innych
błędów autor podaje także fałszywą informację o dobiciu bagnetem kpt. Hallera.
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Jednoznaczne potwierdzenie dla opisu okoliczności śmierci kpt. Hallera i faktu,
że nie został on dobity przez czechosłowackich żołnierzy, ale zginął w walce, dał dokument źródłowy odnaleziony przez Adama Leśniaka w Wojskowym Biurze Historycznym (dokumentacja odznaczeniowa Medalem Niepodległości Stanisława Jana
Karolusa w zbiorze: Akta personalne i odznaczeniowe, CAW, MN 02.05.1933.)20.
A. Leśniak jest pasjonatem historii dziejów ziemi oświęcimskiej i historii rodzinnej, w tym losów brata swojego pradziadka, pułkownika Stanisława Karolusa, który
w styczniu 1919 r. w stopniu podporucznika walczył u boku kpt. Hallera21. Relacja mjr.
S. Karolusa powstała w styczniu 1939 r., w okresie gdy rząd polski prowadził wrogą
wobec Czechosłowacji politykę (której częścią była propaganda). Być może właśnie
w reakcji na tę czarną propagandę, na powtarzane „rewelacje” dotyczące tych walk,
pojawiania się „nowych”, rzekomych uczestników tych wydarzeń spisał swoje świadectwo. Oficer ten był świadkiem śmierci kpt. Hallera i tak opisuje jej okoliczności, gdy
w czasie wycofywania na Pruchną obaj znaleźli się pod ogniem czeskich karabinów
maszynowych: Rozmowę przerwała seria ognia karabinów maszynowych Upadliśmy
do śniegu. Po chwili powstałem i zauważyłem, że kpt. Haller nerwowo odwrócił się na
wznak. Zapytałem: „Pan kpt. ranny?”. Nie otrzymałem odpowiedzi, a na ustach zauważyłem różową pianę [--] W oczach miał już stygmat śmierci, usta wydały ostatnie słowa:
„No, koniec”, poczem fontanna krwi rzuciła się z ust i śmiertelnie rannej piersi [--]22.
Mimo dostępności materiałów źródłowych opisanych powyżej i udostępnienia
w internecie części publikacji autora niniejszego artykułu zarzut o popełnienie tej
zbrodni znalazł się jednak w śledztwie prowadzonym od 9 kwietnia 2018 r. do 3 kwietnia 2020 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Oddziałową
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w sprawie
zbrodni wojennych popełnionych w okresie od dnia 23 do 30 stycznia 1919 r. na Śląsku Cieszyńskim, polegających na dokonaniu przez żołnierzy wojsk czechosłowackich
zabójstw jeńców wojennych i osób spośród ludności cywilnej obszaru zajętego23.
Śledztwo nr 57 dotyczyło: zbrodni wojennej stanowiącej naruszenie prawa międzyna20

Cały tekst relacji mjr. S. Karolusa wraz z omówieniem; A. Leśniak, Stanisław Jan Karolus, Kończyce
Małe. W dwudziestą rocznicę śmierci mjr. Cezarego Hallera, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
2020, nr 23, s. 102-108.

21

Adam Leśniak prowadzi własny projekt historyczno-archiwalny pod nazwą „Archiwum Adama Leśniaka”
(dostępny online na stronie: archiwumadamalesniaka.pl).
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A. Leśniak, Stanisław Jan Karolus…, s. 107.
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Akta główne śledztwa sygn. S 7.2018.Zi. w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w okresie
23-30 I 1919. na Śląsku Cieszyńskim, polegających na dokonaniu przez żołnierzy wojsk czechosłowackich zabójstw jeńców wojennych i osób spośród ludności cywilnej obszaru zajętego, to jest o przestępstwo
z art. 123 §1 pkt 3 i 4 k.k.
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rodowego, popełnionej w dniu 26 stycznia 1919 r. w Kończycach Małych przez żołnierzy
wojsk czechosłowackich polegającej na zabójstwie poprzez zastrzelenie wcześniej rannego żołnierza polskiego kpt. Cezarego Hallera [--]. Należy zwrócić uwagę, że według
IPN-u kpt. Haller nie został dobity bagnetem, ale strzałem z broni palnej.
Podobnie jak pozostałe 63 śledztwa prowadzone w ramach tego postępowania także
to zostało umorzone. Jednak nie dlatego, że nie było żadnych podstaw do jego rozpoczęcia, ponieważ większość dostępnych relacji i materiałów źródłowych zaprzecza
dobiciu tego oficera. Śledztwo zostało umorzone wobec niewykrycia bezpośrednich
sprawców przestępstwa oraz śmierci osoby ponoszącej odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad podległymi mu sprawcami bezpośrednimi, tj. płk. Josefa Šnejdárka. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że płk J. Šnejdárek zmarł w 1945 r., a więc 73 lata przed rozpoczęciem śledztwa.
Jak bardzo mocno zakorzeniony jest fałszywy mit o dobiciu kpt. Hallera przez
czechosłowackich żołnierzy, świadczy dobitnie sytuacja, do jakiej doszło w czasie Międzynarodowej Konferencji Spory graniczne po Wielkiej Wojnie 1918-1921 w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 6 sierpnia 2021 r. Autor niniejszego artykułu miał
tam zaszczyt wygłosić krótką prelekcję pt. Zbrodnie i przestępstwa wojenne popełnione
w okresie 8-dniowej wojny o Śląsk Cieszyński 23-30.01.1919 r. W jej trakcie zaprezentował m.in. wiele materiałów źródłowych jednoznacznie wykluczających dobicie
kpt. Hallera. Omówiono i na slajdach przedstawiono wymienione powyżej relacje
świadków, w tym m.in. wpis Anny Haller oraz obszerny fragment relacji bezpośredniego świadka śmierci kpt. Hallera – byłego legionisty i oficera o nieposzlakowanej
opinii, mjr. Stanisława Karolusa24. Mimo tych dowodów w czasie przeznaczonym na
pytania publiczności i tak z sali padł głos protestu, twierdzący, że o kwestię dobicia
kpt. Hallera „ciągle jeszcze można się spierać”, „sprawa jest niejasna”, „nie jest do końca
przesądzona”, a zbrodnia na rannym kpt. Hallerze mogła jednak mieć miejsce…
Biorąc pod uwagę wciąż powtarzany, niezgodny z prawdą opis okoliczności śmierci kpt. Hallera oraz udostępniony przez A. Leśniaka dokument źródłowy, który nie
tylko opisuje ich przebieg, lecz także podaje wiele nieznanych wcześniej szczegółów
dotyczących przebiegu walk o Zebrzydowice i Kończyce Małe w dnach 25-26 stycznia
1919 r., warto jeszcze raz przybliżyć przebieg tych dramatycznych wydarzeń.

24
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Zapis wideoprelekcji Daniela Korbela pt. Zbrodnie i przestępstwa wojenne popełnione w okresie 8-dniowej
wojny o Śląsk Cieszyński 23-30.01.1919 r., Międzynarodowa Konferencja pt. Spory graniczne po Wielkiej
Wojnie 1918-1921 w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 6 sierpnia 2021 r.,
https://www.youtube.com/watch?v=SaX9RGNZ09A&t=20s [dostęp: 21 X 2021].
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Siły stron w przededniu wojny
Obrońcy
Wojsko Polskie w styczniu 1919 r. było dopiero w stanie formowania i organizacji.
Żołnierze używali umundurowania, wyposażenia i broni wszystkich armii zaborczych
(niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej). Trudną sytuację pogłębiało wyniszczenie
kraju działaniami wojennymi i eksploatacją zajętych terenów przez poszczególne armie w czasie I wojny światowej. Na terenie powstającej Rzeczypospolitej nie było ani
jednej fabryki broni czy amunicji.

Żołnierze pułku cieszyńskiego, linia rozejmu pod Skoczowem, pierwsze dni lutego 1919 r.
Zdjęcie ze zbiorów autora

W grudniu 1918 r. Komisja Uniformowa wydała wprawdzie wzorowaną na legionowych przepisach mundurowych instrukcję pt. Umundurowanie polowe Wojska Polskiego, ale w styczniu 1919 r. ujednolicenie było dopiero na etapie początkowym25. Jednym
z pierwszych elementów wyróżniających i identyfikujących były orzełki, które stały się
25

A. Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2018, s. 119-121.
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pierwszym (obok kokard i wstążek w barwach biało-czerwonych) wspólnym elementem dla rodzącej się armii polskiej. Część żołnierzy jako wyznacznik polskości nosiła
na patkach kołnierzy srebrne wężyki, choć początkowo miał to być przywilej żołnierzy, którzy wcześniej służyli w Legionach. Ten wyróżnik budził zresztą wiele niesnasek
i niezadowolenia wśród żołnierzy i oficerów26. Jedną z pierwszych części umundurowania, które zmieniano, były nakrycia głowy – w miejsce czapek z armii zaborczych
wprowadzono wzorowane na legionowych okrągłe czapki, tzw. maciejówki. Jednak
i w tym przypadku w styczniu 1919 r. wielu szeregowych żołnierzy dalej używało austriackich czapek z polskimi orzełkami.
Umundurowanie i wyposażenie polskich oddziałów z terenu dawnego zaboru austriackiego, które były najliczniejszą częścią wojsk polskich biorących udział w tej wojnie (m.in. z pułków cieszyńskiego, wadowickiego i tarnowskiego), stanowiły spadek
po armii austro-węgierskiej. Podstawowym uzbrojeniem strzeleckim były austriackie
karabiny Mannlicher wz. 1888/90 i wz. 1895 kaliber 8 mm zasilane magazynkiem na
pięć naboi, w komplecie z dwusiecznym bagnetem długości 360 mm z obustronnym
zbroczem. Oficerowie jako broni bocznej używali pistoletów austriackich Mannlicher
M1901 i M1903, pistoletów niemieckich, a część również innych modeli rewolwerów
i pistoletów zakupionych prywatnie27. Broń maszynowa zgrupowana w kompaniach
karabinów maszynowych składała się przede wszystkim z austriackich ciężkich karabinów maszynowych Schwarzlose wz. 07/15 kaliber 8 mm, zasilanych taśmą.
Członkowie Milicji Polskiej Śląska Cieszyńskiego i ochotnicy cywilni wspierający regularne oddziały wojska polskiego byli w większości nieumundurowani i nie
otrzymali wystarczającej ilości broni. Najczęściej przysyłano im na ostatnią chwilę
przestarzałe austriackie jednonabojowe karabiny Werndl M187328. Część milicjantów
otrzymała także zdobyte w czasie I wojny światowej rosyjskie karabiny Mosin wz. 1891
kaliber 7,62 mm, zasilane magazynkiem na pięć naboi i z charakterystycznym bagnetem tulejowym o przekroju krzyżowym. Niestety nie posiadano do nich odpowiedniej
amunicji i okazały się bezużyteczne29.
Artyleria oparta była na działach różnego kalibru, m.in. 3,7 cm Infanteriegeschütz
M.1530, działa górskie: 7 cm Gebirgskanone M.75 i 7,5 cm Gebirgskanone M.15, 8 cm
armaty polowe wz. 1905, działa górskie kal. 10 cm Gebirgshaubitze M.16 lub haubice
26

T.S. Bielski, Wspomnienia Legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika pięciu wojen, Kraków 2019, s. 214.

27

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego, Teki Baczyńskiego I.476.1.107,
karta 100.

28

Wspomnienia Karola Polaka, Archiwum Redakcji Polskiej Českého rozhlasu v Ostravě, audycja z 28 X 1996.

29

Szczurek J., Z wielkich dni…, s. 71.

30

K. Golasowski, Pamiętnik najazdu czeskiego na Śląsk Cieszyński 1919-1920 roku, Książnica Cieszyńska
RSAKC 01195, s. 5; J. Solpera, Komplikovaná proměna jak se z Pětasedmdesátníků v letech 1918-1920
stali Devětadvacátí a nejen o nich, Jindřichův Hradec 2010, s. 68.
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kal. 10 cm prawdopodobnie wz. 1914 Škoda31 oraz ciężkie haubice kal. 15 cm wz. 14
(15 cm schwere Feldhaubitze M14) z zakładów Škoda32. Część dział użytych w obronie
w czasie wojny ośmiodniowej nie miała celowników33.
Podstawą obrony Śląska Cieszyńskiego na początku ataku czeskiego był Pułk
Piechoty Ziemi Cieszyńskiej (10 pp)34. Powstał na bazie austro-węgierskiego 31 pp.
Początkowy pobór przymusowy ogłoszony 6 listopada 1918 r. został zmieniony na
ochotniczy pod wpływem Rady Narodowej. Mimo stosunkowo słabego napływu
ochotników dzięki powracającym z frontów I wojny światowej i obozów jenieckich
żołnierzom pochodzącym ze Śląska Cieszyńskiego w połowie grudnia 1918 r. pułk
liczył ok. 2400 ludzi, w tym 196 oficerów, a na jego uzbrojeniu były 24 karabiny maszynowe35. Na prośbę władz centralnych 8 stycznia 1919 r. III batalion mjr. Strońskiego liczący 431 ludzi (w tym 17 oficerów) oraz 6 karabinów maszynowych36, został
wysłany pod Lwów do walki z Ukraińcami. W szeregach pułku cieszyńskiego pozostało
ok. 2000 żołnierzy i oficerów. Niejako w zamian za batalion wysłany pod Lwów, a jednocześnie w odpowiedzi na alarmujące meldunki dotyczące czeskich przygotowań do
militarnego rozwiązania sporu o Śląsk Cieszyński przysłano batalion wadowickiego
pp wzmocniony połową kompanii karabinów maszynowych. Do Bogumina wysłano
ok. 320 jego żołnierzy, a do Skoczowa słabą kompanię liczącą 75 ludzi.
Dodatkowo dowództwu płk. Latinika podlegało także 35 szwoleżerów z 2 pułku37
i 546 żandarmów (rozproszonych w kilkudziesięciu posterunkach na całym obszarze
Śląska Cieszyńskiego)38. Wsparciem dla regularnych oddziałów było ponad 1000 milicjantów i wielu cywilnych ochotników z Zagłębia Karwińskiego, Frysztatu, Trzyńca
i okolic Jabłonkowa39. Niestety kiedy nastąpił czeski atak, milicjanci byli w większości nieumundurowani, a część nie miała już broni. Z Cieszyna wysyłano ją dopiero
pośpiesznie, w zbyt małej ilości lub zbyt późno40. W Bielsku (a więc także na Śląsku
31

S. Herzog, Zarys historji wojennej 5-go pułku artylerji ciężkiej, Warszawa 1930, s. 7.

32

Bielski T.S., Wspomnienia Legionisty…, s. 214; J. Unicki, Kilka dni pod Skoczowem w styczniu 1919,
Cieszyn Zachodni [1939], s. 7.

33

F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 46.

34

1 II 1919 r. nazwę pułku zmieniono na 7 Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, ale już dzień później, 8 II,
przemianowano go po raz kolejny (i tym razem ostatni) na 10 pp.

35

J. Szczurek J., Z wielkich dni…, s. 12.

36

Ibidem, s. 16-17.
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Nazwę Szwoleżerów Rokitniańskich pułk otrzymał już po wojnie o Śląsk Cieszyński. Nawiązywała ona
do 2 Pułku Ułanów Legionowych i jego słynnej szarży w bitwie pod Rokitną 13 VI 1915.

38

A. Przybylski, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 21.
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J. Szczurek J., Z wielkich dni…, s. 37-38.
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A. Chmielarz, Walka o Śląsk Cieszyński w 1918 i 1919 r., w: Stosunki polsko-czesko-słowackie
1918-2005, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Warszawa 2006, s. 77-78.
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Cieszyńskim) stacjonowało kilkuset żołnierzy, tzn. dopiero formowany bielski batalion strzelców i dwa szwadrony z 2 Pułku Szwoleżerów. Zofia Kirkor-Kiedroniowa,
członkini Rady Narodowej, wspominała, że płk Latinik, przekonując Radę Narodową (w ostatnich dniach grudnia 1918 r.) do wysłania jednego batalionu cieszyńskiego
pod Lwów, zapewniał, iż dysponuje także oddziałami wojska stacjonującego w galicyjskich powiatach graniczących ze Śląskiem Cieszyńskim41. Jednak wszystkie jednostki
przybyłe później na pomoc z tych powiatów, a nawet oddziały z Bielska są określane
jako dodatkowe posiłki42. Przypomnieć też należy, że proklamacja z listopada 1918 r.
zmieniająca pobór do pułku cieszyńskiego z przymusowego na werbunkowy wyraźnie
przewidywała, że jeśli będzie zbyt mało ochotników, to możliwa jest „ogólna mobilizacja przymusowa”43. Niestety, choć według swoich własnych słów płk Latinik miał
przewidzieć czeski atak, to nie zmobilizował dodatkowych sił.

Atakujący
W skład sił czechosłowackich wchodziły: 21 pułk strzelców legii francuskiej (trzy
bataliony), II batalion 54 pp., I batalion 93 pp., 17 batalion strzelców („myslivecký”),
dwa bataliony Gwardii Narodowej orłowski i bogumiński, 35 pułk piechoty legii włoskiej (dwa bataliony) oraz kilka samodzielnych kompanii asystencyjnych Gwardii
Narodowej44. W sumie całość sił czechosłowackich użytych do ataku w dniach
23-24 stycznia 1919 r. wynosiła ok. 6 - 7 tysięcy żołnierzy. Były to zarówno elitarne
oddziały legii z Francji i Włoch, najlepsze w tym czasie w armii czeskiej, jak i słabe, ale
umundurowane kompanie asystencyjne (wartownicze), porównywalne wyszkoleniem
i siłą bojową z lepszymi oddziałami Milicji Polskiej. Żołnierze pułków 54, 93, 17 batalionu strzelców, batalionów bogumińskiego i orłowskiego oraz kompanii asystencyjnych byli uzbrojeni i umundurowani w wyposażenie austriackie. Dla oznaczenia narodowego charakteru na austro-węgierskie czapki przyszywano biało-czerwone tasiemki
lub odznaki. Oddziały te były więc podobnie uzbrojone i wyposażone jak powyżej
opisane polskie oddziały pochodzące z zaboru austriackiego, m.in. z wadowickiego pp.
Artyleria czechosłowacka biorąca udział w tej wojnie składała się z dział austriackich
(polowych i górskich) różnych kalibrów od 3,7 cm do 8 cm oraz dział włoskich.

41

Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, s. 329.
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F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 55.
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Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, s. 311-312.
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A. Pekárek, Obsazení Těšína a útok na Skočov, w: „Vojenské rozhledy”, 1924, nr 4, s. 174.
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21 pułk strzelców czechosłowackiej legii francuskiej, który 26 stycznia 1919 r.
przełamał polską obronę w Zebrzydowicach, Kończycach Małych i Stonawie, został
formalnie sformowany w Cognac we Francji 19 stycznia 1918 r. W jego skład wchodzili
Czesi i Słowacy, jeńcy z armii austro-węgierskiej, wzięci do niewoli w Rumunii, Serbii,
Włoszech i Rosji, oraz grupka ochotników przybyłych z USA i Kanady. Pułk otrzymał
numer 21, ponieważ pierwszych 20 numerów było zarezerwowanych dla pułków tworzonych w Rosji. Jako pierwsza większa jednostka wojska czechosłowackiego we Francji składał się w dużej mierze z weteranów, którzy przeszli wyszkolenie i walkę nie tylko w szeregach armii austro-węgierskiej, lecz także w ramach tworzących się jednostek
czechosłowackich w Rosji. Kilkudziesięciu żołnierzy pochodziło z pierwszej jednostki
czeskiej, tzw. Roty Nazdar, powołanej w 1914 r. w ramach Legii Cudzoziemskiej. Byli to
żołnierze twardzi, o dużym doświadczeniu bojowym i wysokim morale. W październiku 1918 r. pułk wziął udział w ciężkich walkach pod Terron-sur-Aisne w Ardenach.
Po powrocie do kraju 9 stycznia 1919 r. uznawany był za elitę armii czechosłowackiej45.
Uzbrojenie 21 ps. legii francuskiej było bardzo podobne jak w przypadku naszej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Mundur i wyposażenie były identyczne jak u żołnierzy
armii francuskiej, jedynie na hełmach i ciemnogranatowych beretach noszono symbol lub odznakę Związku czechosłowackiego ruchu oporu, a na naramiennikach stylizowane litery CS. Podstawowym uzbrojeniem były powtarzalne karabiny Lebel wz.
86/93 kalibru 8 mm z magazynkiem ośmionabojowym, z bagnetem wz. 1886/93/16
o głowni długości aż 516 mm. Oficerowie jako broni bocznej używali rewolwerów Mle
1892 kalibru 8 mm. Dodatkowo na wyposażeniu kompanii karabinów maszynowych
były francuskie ciężkie karabiny maszynowe Hotchkiss Mle 1914 kalibru 8 mm zasilane taśmą nabojową. Kompanie strzeleckie regulaminowo były bardzo liczne (ponad
200 żołnierzy) i jednocześnie wyposażone w dużą liczbę lekkich ręcznych karabinów
maszynowych Fusil-Mitrailleur Chauchat Mle15 kalibru 8 mm, zasilanych magazynkiem o pojemności 20 nabojów46. Mimo wadliwości tej nowoczesnej broni każda kompania miała ich po kilkanaście (1 na liczącą 10-12 żołnierzy drużynę). Bronią wspomagającą były także krótkolufowe działka Canon d’Infanterie de 37 modèle 1916 TRP
kalibru 37 mm jako broń integralna na poziomie batalionu (na wyposażeniu kompanii
technicznej). Wszyscy żołnierze legii francuskiej wyposażeni byli także w stalowe hełmy Adrian wz. 15.
Jeżeli chodzi o wyposażenie i siłę ognia, legioniści mieli więc zdecydowaną przewagę
nad swoimi polskimi przeciwnikami z pułków cieszyńskiego i wadowickiego.
45

R. Brach, J. Lanik, Dva roky bojů a organizačni prace: Československa armada v letech 1918-1920,
Praha 2013, s. 60.
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Vojenský historický ústav Praha, Sbírkový Fond Filmový, sygn. ŠOT 1451.
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Stosunek sił
Podsumowując dane dotyczących
sił obu stron, należy zwrócić uwagę, że
w polskich opracowaniach najczęściej powtarzane są błędne informacje o druzgocącej przewadze wojsk czechosłowackich
w pierwszych dniach wojny. Najczęściej
podaje się najwyższą liczbę wojsk czechosłowackich z ostatniego dnia wojny, kiedy
po napłynięciu licznych posiłków było to
ok. 15-16 tys. żołnierzy. Jednocześnie podaje się najniższy stan wojsk polskich – 1800
żołnierzy – z pierwszego dnia wojny (zresztą niezgodny z polskimi źródłami). W rzeczywistości w dniu rozpoczęcia wojny regularne siły polskie liczyły ok. 3 tys. żołnierzy
(wspieranych przez ponad 1 tys. nieumunKpt. Władysław Mielnik. CAW I.482.62-5210
durowanych milicjantów i cywilnych ochotników). Wojska czechosłowackie liczyły
ok. 7 tys. ludzi i dysponowały także dużą przewagą w zakresie artylerii i broni maszynowej. Stosunek sił wynosił więc 2 lub 2,5 do 1 na korzyść Czechów. Przewaga była
znaczna, ale gdyby obrona polska została przygotowana przez płk. F. Latinika, nawet
przy tej dysproporcji można było stawić długotrwały opór. W obliczu pewnej interwencji Konferencji Pokojowej w Paryżu, która rozpoczęła obrady 18 stycznia 1919 r.,
istniała szansa na zminimalizowanie strat terytorialnych. Niestety głównodowodzący
nie dopełnił swoich podstawowych obowiązków, a w przededniu ataku (który podobno przewidział) tracił czas i energię na polityczne spory z socjalistyczną członkinią
Rady Narodowej Dorotą Kłuszyńską47 i na polowania48.
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D. Korbel D., Defensor Tessinensis?, „Kalendarz Cieszyński 2021”, Cieszyn 2021, s. 112.
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E. Długajczyk, Cieszyńskie przypadki generała Franciszka Latinika, w: Ojczyzna wielka i mała. Księga
pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie,
red. I. Panic, Cieszyn 1996, s. 162.
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Pierwsze dni wojny
Wojna polsko-czechosłowacka o Śląsk Cieszyński rozpoczęła się 23 stycznia 1919 r.
po godz. 8.00 rano wymianą ognia między polskimi patrolami a oddziałami czeskiego
batalionu bogumińskiego, który przekroczył tymczasową granicę ustaloną na mocy
ugody z 5 listopada 1918 r.49 i próbował z marszu zająć Bogumin. Patrole, które stawiły
pierwszy opór, złożone były z żołnierzy Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, którzy
pod dowództwem kpt. Władysława Mielnika, w liczbie ok. 320, stanowili trzon garnizonu Bogumina. Na sygnał o tych starciach dowódca polskiego garnizonu w Boguminie ppłk Stanisław Nałęcz-Mroczkowski wydał rozkaz rozbrojenia i wzięcia do niewoli
czeskiej kompanii, która zgodnie z ww. tymczasową umową stacjonowała na dworcu
kolejowym w Boguminie50.
W czasie walk o Bogumin ok. godz. 11.00 do Cieszyna przybyła „komisja ententy” z żądaniem natychmiastowego wycofania wojsk polskich ze Śląska Cieszyńskiego.
Złożona była wprawdzie z oficerów armii francuskiej, włoskiej, angielskiej i amerykańskiej, ale nieposiadających żadnych uprawnień rządów lub naczelnych dowództw
armii swych państw. Było to więc działanie, które miało wprowadzić w błąd polskie
dowództwo poprzez przedstawienie całej interwencji jako działania wojsk ententy51.
Skład i zadania tej fałszywej komisji ustalono wcześniej w Pradze, podczas narad prowadzonych z udziałem ministra obrony narodowej Václava Klofáča52. W ramach tej
samej akcji dezinformacyjnej przygotowano także specjalne plakaty mające oszukać
również ludność cywilną. Na szczęście ostrożny dowódca wojsk polskich płk Franciszek Latinik nie dał się zmylić, odmówił wycofania wojsk i zapowiedział zbrojny opór.
Ten sam podstęp Czesi zastosowali w Boguminie, gdzie ok. godz. 13.00 przybył
mjr Evžen Sýkora (dowódca batalionu bogumińskiego) wraz z dwoma oficerami w mundurach francuskich53. Przekazał list od dowódcy czechosłowackiego 21 ps legii francuskiej ppłk. Antoine’a Charles’a Philippe’a Gillaina54 do ppłk. Nałęcz-Mroczkowskiego
49

Tymczasowa granica została ustalona 5 XI 1918 umową lokalnych organów, tzn. Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego i Krajową Rady Narodowej dla Śląska. Nie rozstrzygała ostatecznego przebiegu
granicy, którą miały ustalić rządy w Pradze i Warszawie.
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z informacją, że to wojska koalicyjne ententy zajmują Śląsk Cieszyński, a polski garnizon ma się wycofać z Bogumina. Ppłk Mroczkowski zgodził się na chwilowe zaprzestanie walki, chcąc skontaktować się z płk. Latinikiem i Radą Narodową w Cieszynie.
Warunkiem było pozostanie oddziałów obu stron na swoich dotychczasowych pozycjach. Mimo tych ustaleń czeskie oddziały kontynuowały manewr okrążenia Bogumina-Dworzec i Bogumina-Miasto55. Po kolejnym przedłużeniu zawieszenia broni po
godz. 16.00 na teren dworca w Boguminie wjechał pociąg przewożący III batalion 21
ps legii francuskiej dowodzony przez mjr. Silvestra Bláhę. Pojawienie się umundurowanych i uzbrojonych po francusku żołnierzy skonsternowało polskich obrońców.
Wykorzystali to legioniści czescy i od razu zaatakowali polskie pozycje na dworcu.
Mimo prób wynegocjowania wolnego odejścia polskiego garnizonu, kiedy kolejnym
pociągiem na teren dworca bogumińskiego wjechał czeski II batalion 54 pp, polscy
obrońcy (ponad 240 żołnierzy i oficerów oraz kilku milicjantów) zostali podstępnie
rozbrojeni i wzięci do niewoli56. Walki o Bogumin trwały prawie dziewięć godzin (od
8 do 17.30), jednak płk Latinik nie udzielił żadnej pomocy osamotnionym żołnierzom
wadowickiego pp, choć w Cieszynie dysponował odwodem co najmniej 700 ludzi.
W czasie kiedy rozstrzygały się losy obrońców Bogumina, ok. godz. 16.00 siły czechosłowackie z grupy mjr. V. Vlasáka rozpoczęły atak na Zagłębie Karwińskie. Żołnierze
polscy z I batalionu Pułku Ziemi Cieszyńskiej, postawieni w stan gotowości walkami
o Bogumin, wsparci licznie przez milicjantów i cywilnych ochotników, stawili twardy opór i do wieczora utrzymali część kopalni i miasto Karwinę. Głównodowodzący
wojskami czeskimi ppłk Josef Šnejdárek jeszcze w nocy 23 stycznia nakazał części oddziałów z Bogumina zajęcie Frysztatu (dziś część Karwiny) i wyjście na tyły obrońców
Zagłębia Karwińskiego. Na szczęście patrole polskich szwoleżerów poinformowały dowodzącego polskimi oddziałami w Zagłębiu ppłk. Stanisław Springwalda o grożącym
niebezpieczeństwie. Dzięki temu oddziałom regularnego wojska polskiego i części milicjantów udało się w nocy z 23 na 24 stycznia wycofać w kierunku na Cieszyn. Podjęte rano 24 stycznia koncentryczne uderzenie grupy mjr. V. Vlasáka i oddziałów mjr.
Bláhy z Frysztatu – mimo zbrojnego oporu grupek żołnierzy, milicjantów i uzbrojonych górników57 – szybko opanowało Zagłębie i miasto Karwinę (dziś Karviná-Doly).
Tego samego dnia wojska czechosłowackie w sile dwóch batalionów z 35 ps
czechosłowackiej legii włoskiej zaatakowały od południa, z Czadcy przez Przełęcz
Historyczne”, 2021, nr 18, s. 200.
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Do 1949 były to dwa osobne miasta.
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J. Pryziński J., Walki o Śląsk Cieszyński…, s. 10; K. Vondráček, Boje na Těšínsku v r. 1919, w: „Vojensko-historický sborník”, 1933, roč. II., sv. 1, s. 138 – podaje liczbę ponad 270 wziętych do niewoli.
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L. Preininger, Přísaha. Deníky francouzského legionáře Ladislava Preiningera 1913-1940, Praha 2001, s. 277.
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Jabłonkowską w kierunku na Trzyniec. Pluton ppor. Gustwa Krzystka z 7 kompanii
cieszyńskiego pp, który stanowił jedyną obronę tego ważnego odcinka, wsparli milicjanci i ochotnicy z Jabłonkowa i okolic58. Cofając się w walce i niszcząc tory kolejowe,
oddziały te zostały wsparte przez kilkuset milicjantów59 z 2 kompanii milicji z Trzyńca
pod dowództwem komendanta ppor. Jana Sojki60. W ciężkich walkach pod Bystrzycą
udało im się powstrzymać czeski atak. W wyniku zagrożenia tyłów atakujących oddziałów legii włoskiej przez milicjantów z góralskich wsi Istebna i Jaworzynka dowództwo czeskie w Morawskiej Ostrawie nakazało przerwać atak i wycofać się z powrotem
do Czadcy. Następnie 35 ps legii włoskiej transportem kolejowym, okrężną drogą
przez Żylinę, dotarł do Frydka61, skąd 27 stycznia dołączył do sił zajmujących Cieszyn.
Zakończony fiaskiem podstęp z fałszywą „komisją ententy” i opór wojska polskiego wspieranego przez milicjantów i cywilnych ochotników pokazały, że nie ma szans
na stosunkowo łatwe, „administracyjne” przejęcie Śląska Cieszyńskiego. Dowództwo
czechosłowackie postanowiło więc 25 stycznia 1919 r. wstrzymać większe działania
ofensywne. Mimo że straty czeskie były minimalne (zaledwie siedmiu-ośmiu zabitych,
kilkudziesięciu rannych i drugie tyle chorych, z odmrożeniami itp.), to jednak zgromadzone początkowo siły ok. 7 tys. żołnierzy były zbyt małe, aby jednocześnie rozbić polską obronę i okupować zajęty teren, na którym buntowała się polska ludność.
Postanowiono więc ściągnąć posiłki i przegrupować wojska przed atakiem na Cieszyn.
Pierwsze oddziały z II Brygady, tzw. „domácího vojska” (wojska krajowego, tworzonego na bazie czeskich jednostek byłej armii austriackiej), zaczęły stopniowo napływać
od 24 stycznia wieczorem. Pełną koncentrację zakończyły 26 stycznia, powiększając
stan sił czechosłowackich o 5 tys. żołnierzy. Chaotycznie i w pośpiechu prowadzone wysyłanie posiłków, częściowo przewożonych w odkrytych wagonach towarowych
(przy mrozie sięgającym -20°C) i bez taborów, spowodowało, że do 26 stycznia tylko
mniejsza część tych sił mogła wesprzeć działania na pierwszej linii62.
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J. Szczurek, Z wielkich dni…, s. 66.
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„Dziennik Cieszyński” z 25.I.1919, nr 20.
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J. Pryziński, Walki o Śląsk Cieszyński…, s. 16.
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K. Vondráček, Boje na Těšínsku…, s. 146.
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J. Solpera, Komplikovaná proměna…, s. 65; K. Kavena, Dejiny delostreleckého pluku 1 Jana Žižky
z Trocnova v ruské revoluci a ve vlasti, Praha 1937, s. 715.
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Na ratunek Cieszynowi
Po dwóch dniach wojny nieprzygotowana obrona polska poniosła katastrofalne
straty. Do niewoli trafiło kilkuset żołnierzy, a część batalionu cieszyńskiego pp broniącego Zagłębia Karwińskiego nie wykonała rozkazu o nocnym odwrocie i po zdobyciu
przez Czechów Karwiny rozproszyła się lub dostała do niewoli. Wraz z zabitymi i ciężej rannymi straty bezpowrotne sięgały ok. 20% początkowych sił regularnego wojska.
Utracono wsparcie większości bitnych i licznych milicjantów z Zagłębia. Dowództwo
Frontu Śląskiego (tak przemianowano Okręg Cieszyński) utraciło kontrolę nad przebiegiem walk. Płk Latinik m.in. pozostawił bez jakiegokolwiek wsparcia oddziały broniące Bogumina czy Zagłębia, nie obsadził dużej, naturalnej przeszkody, jaką była linia
rzeki Olzy, i zachowywał się biernie.
Na pierwsze sygnały o czeskim ataku Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie nakazało podległym okręgom wojskowym wysłanie posiłków na Śląsk Cieszyński.
Już 23 stycznia jako jedna z pierwszych przybyła z Żywca 6 kompania wadowickiego
pp. Wieczorem przybył także dywizjon (szwadron konny i szwadron pieszy) 2 Pułku
Szwoleżerów pod dowództwem por. Jana Pryzińskiego. 24 stycznia przed południem –
dwie kompanie (10 i 11) z wadowickiego pp pod dowództwem por. Józefa Mazura oraz
jedna kompania 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. 25 stycznia przybyły dwie kolejne kompanie Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (z Olkusza i Żywca), kolejne dwie
kompanie tarnowskiego 16 pp (z Tarnowa) oraz jedna kompania 8 pp (z Krakowa)
i jedna bateria artylerii ciężkiej (z Krakowa)63. Jeszcze 26 stycznia do końca dnia do
Cieszyna dotarły dodatkowe trzy kompanie (z Bielska i Krakowa) oraz dwie i pół baterii artylerii polowej. Dzięki napływającym posiłkom 26 stycznia 1919 r. siły polskie
na Śląsku Cieszyńskim liczyły co najmniej 21 kompanii piechoty, 1 szwadron pieszy
i 1 konny oraz 4 baterie artylerii. Jednak biorąc pod uwagę wielkość poniesionych od
23 stycznia strat, przewaga wojsk czeskich jeszcze się powiększyła.
Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie, które wieczorem 23 stycznia otrzymało także informację o utracie Bogumina i wzięciu do niewoli polskiego garnizonu,
podjęło działania w celu odtworzenia prawego skrzydła polskiego i zabezpieczenia
niechronionej, strategicznie bardzo ważnej tzw. kolei północnej (Bogumin – Zebrzydowice – Dziedzice – Kraków). Depeszą nadaną o północy 23 stycznia 1919 r. nakazało oddziałom z powiatu oświęcimskiego udanie się transportem kolejowym na stację w Dziedzicach64. Na czele formowanego półbatalionu stanął kpt. Cezary Wojciech
Haller de Hallenburg, młodszy brat gen. Józefa Hallera. Urodzony 17 kwietnia 1875 r.
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w podkrakowskiej wsi Jurczyce, pochodził ze znanej galicyjskiej rodziny o tradycjach
patriotycznych (jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym). Cezary studiował na
wydziale artylerii Akademii Technicznej w Wiedniu i odbył służbę wojskową w armii
austriackiej. Od roku 1911 był również posłem do parlamentu austriackiego, gdzie
m.in. występował w obronie ludności polskiej na terenie Śląska Cieszyńskiego
i w Poznańskiem. W okresie I wojny światowej interweniował w sprawie legionistów
z II Brygady internowanych na Węgrzech. W listopadzie 1918 r. zgłosił się na ochotnika do odradzającego się Wojska Polskiego i otrzymał przydział do wadowickiego pp.
6 listopada 1918 r. Polska Komenda Wojskowa w Krakowie mianowała go komendantem na powiat oświęcimski.
Oddział podlegający kpt. Hallerowi składał się z trzech kompanii Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej: ochotniczej powiatu oświęcimskiego dowodzonej przez
ppor. Stanisława Karolusa, zatorskiej dowodzonej przez por. Stanisława Ostrowskiego
i kompanii por. Władysława Firlejczyka (tzw. „żywieckiej”). Zorganizowany w ciągu
kilku godzin, nad ranem 24 stycznia ruszył transportem kolejowym do Dziedzic, gdzie
dotarł ok. godz. 9.00 rano65. W sumie półbatalion kpt. Hallera liczył ok. 240 żołnierzy
i dysponował tylko dwoma karabinami maszynowymi. Kompanie były bardzo słabe
liczebnie (w Oświęcimiu pozostawiono zapewne małe pododdziały, np. w komendach
powiatu, dworca itp.). W części złożone były z żołnierzy zdolnych tylko do służby
wartowniczej (słabszego zdrowia, z tzw. kompanii malarycznych – dopiero wyleczonych z chorób lub ran z I wojny światowej, w okresie rehabilitacji skierowanych do
lżejszej służby, nie w pierwszej linii). Pośpiech, w jakim sformowano i wysłano na
Śląsk Cieszyński ten oddział, spowodował, że wyjechał bez taboru, kuchni polowej,
a nawet bez środków finansowych na zakup prowiantu. Po krótkim postoju w Dziedzicach dojechano do Chybia, gdzie ppor. Karolus nakrył czeskiego kolejarza, który telegrafem przesyłał do Bogumina (zajętego już przez Czechów) informacje o przybyciu
oddziału66. Z Chybia półbatalion ruszył marszem ubezpieczonym do Kończyc Małych.
Na miejsce dotarł pod wieczór i do końca dnia siły rozdzielono na wyznaczone pozycje. Jeden pluton stanął w Zebrzydowicach Górnych, patrolując zapewne odcinek aż
do granicy z niemieckim jeszcze wtedy Górnym Śląskiem. Pluton ppor. Henryka Tauba zajął obronę w rejonie dworca kolejowego w Zebrzydowicach, wsparty przez inne
pododdziały. Dalej linia obrony biegła wzdłuż wzgórz po zachodniej stronie doliny
rzeczki Piotrówki. W Kończycach Małych wojsko rozlokowało się głównie w zabudowaniach dworskich i dwóch gospodach67.
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Fragment wspomnień Rudolfa Malirza udostępniony przez Panią Wiesławę Wołoszyn-Oczadły.
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25 stycznia 1919 r.
Południowe skrzydło półbatalionu kpt. Hallera w Kończycach Małych „wisiało”
bez kontaktu z innymi oddziałami polskimi. Grupa ppłk. Witolda Huperta, która miała bronić odcinka od Kończyc Wielkich po Olbrachcice po drugiej stronie Olzy, nie
nawiązała kontaktu z obrońcami Kończyc Małych, ponieważ 4 komp. tarnowskiego
pp. dopiero w ciągu soboty 25 stycznia obsadziła wschodni kraniec Kończyc Wielkich.
Dalej pozycje obsadzały: w Pogwizdowie 5 i 8 komp. z tarnowskiego pp oraz pluton
szwoleżerów i bateria artylerii górskiej, po drugiej stronie rzeki Olzy w Łąkach stała
komp. z 8 pp z Krakowa pod dowództwem ppor. Eugeniusza Łysaka. W Stonawie słabą placówkę sześciu milicjantów (lub żandarmów) dopiero popołudniu 25 stycznia
wzmocniła 11 komp. wadowickiego pp pod
dowództwem por. Bronisława Kawałkowskiego68. Olbrachcice obsadzone były przez
pieszy szwadron szwoleżerów chor. Stanisława Królikowskiego i kilkudziesięciu milicjantów z kompanii ppor. Pawlasa, którzy
wcześniej zostali wyparci z Suchej Górnej.
Następnie linia polskiej obrony biegła przez
Stanisłowice i Żuków Górny, obsadzane
przez kompanie z pułku cieszyńskiego,
a w Jabłonkowie i Mostach 6 komp. wadowickiego pp wspierali milicjanci z Trzyńca,
Jabłonkowa i wsi aż po Istebną. W odwodzie płk Latinik do 26 stycznia zgromadził
ok. 1 tys. żołnierzy i dwudziałową baterię
artylerii ciężkiej.
W tym samym czasie pozycje wojsk
Por. Robert Smutný, dowódca 10 komp. III/21 ps
czeskich przebiegały następująco69:
czechosłowackiej legii francuskiej.
Archiwum autora

– Grupa mjr. Černocha w Piotrowicach
miała zabezpieczyć północne skrzydło aż do granicy z pruskim Śląskiem. 25 stycznia
składała się z 12 batalionu strzelców i 2 batalionu 8 pp. Pod koniec tego dnia 12 ba68
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Podział sił czeskich i skład poszczególnych grup za: K. Vondráček, Boje na Těšínsku…, s. 147-152.
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talion strzelców został zluzowany przez 17 batalion strzelców „myslivecký” (17 bs.),
wsparcie zapewniała dwudziałowa bateria, tzw. „morawska”.
– Grupa mjr. Silvestra Bláhy na odcinku frysztackim (do rzeki Olzy) na 26 stycznia
otrzymała zadanie ataku na Zebrzydowice, Kończyce Małe i Wielkie oraz Kaczyce
i Pogwizdów. W jej składzie były 3 batalion 21 pułku strzelców legii francuskiej (dalej:
III/21 ps) i 3 batalion 54 pp.
– Grupa mjr. V. Vlasáka w Karwinie i Solcy składała się z 1 i 2 batalionu 21 ps legii
francuskiej i 14 batalionu strzelców „mysliveckiego”. 26 stycznia miała uderzyć w odcinku między rzeką Olza a Olbrachcicami, przy wsparciu baterii artylerii, która zajęła
pozycje przy Kopalni Węgla Kamiennego „Gabriela”.
– Południowe skrzydło było dopiero organizowane z napływających oddziałów grupy
ppłk. Jindřicha Hanák, m.in. w Suchej Górnej stacjonował 13 batalion „myslivecký”
z Ołomuńca. Do wieczora 26 stycznia do Błędowic Górnych dotarł 1 batalion 75 pp
z Jindrzichowa Hradca70.
W rezerwie czechosłowackiego Dowództwa Głównego, w Witkowicach koło
Morawskiej Ostrawy, stały dwa bataliony (I/11 pp i II/102 pp) oraz bateria artylerii
z 1 pułku artylerii tzw. Praha 3.
25 stycznia kpt. Cezary Haller pojechał bryczką do Cieszyna, aby zameldować
w Dowództwie Frontu swoje przybycie oraz prosić o pieniądze, zaopatrzenie, wozy
taborowe i rozkazy71. Jego oficerowie podjęli działania rozpoznawcze mające zlokalizować oddziały czeskie i określić ich siłę. Rano z Zebrzydowic wysłano patrole w stronę Piotrowic, gdzie doszło do starcia z czeskimi patrolami, prawdopodobnie z 12 bat.
st. Koło południa ppor. Karolus z jednym plutonem i dwoma karabinami maszynowymi (wszystkimi, którymi dysponował cały półbatalion) zajął pozycję na wzgórzach
w Podlesiu (tuż nad dzisiejszą granicą polsko-czeską) i ostrzelał oraz związał walką
transport wojsk czeskich posuwający się w kierunku Darkowa72. W reakcji na te
działania z Mizerowa (dziś dzielnica miasta Karwiny) wyszedł atak grupy piechoty
z 10 komp. III/21 ps dowodzonej przez por. Roberta Smutnego73, ale pod ogniem
polskiego karabinu maszynowego czeska piechota zaległa. Wieczorem po powrocie
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z Cieszyna kpt. Haller nakazał ppor. Karolusowi wycofanie
z powrotem do Kończyc Małych74. Zapewne w tych działaniach
bardzo pomocni byli świetnie znający teren miejscowi milicjanci z Zebrzydowic i Kończyc Małych, którzy już od wieczoru
24 stycznia informowali o pozycjach czeskich. Obie placówki
wchodziły w skład 2 batalionu milicji we Frysztacie i 6 jego
kompanii75. W Zebrzydowicach na czele milicji stał energiczny
i zasłużony działacz polski Rudolf Kołaczek76. Informacje o siłach rozlokowanych we Frysztacie przynosili także milicjanci
i ochotnicy cywilni tam mieszkający77. Według nich w Raju
położonym naprzeciwko Kończyc Małych (dziś również część
miasta Karwiny) pozycję zajęła 11 komp. III/21 ps, która ulokował się m.in. w budynku szkoły78. Wysłane stąd w kierunku na
Łąki czeskie patrole starły się z żołnierzami polskimi obsadzającymi tę miejscowość79. Do późna w nocy trwały utarczki patroli
i wzajemne ostrzeliwanie wart obu stron na przedpolu polskiej
linii obrony od Zebrzydowic po Kończyce Małe.

26 stycznia 1919 r.

Mjr Silvestr Bláha,
dowódca III/21 ps.
czechosłowackiej legii
francuskiej.
Archiwum autora

Na 26 stycznia dowództwo wojsk czeskich nie planowało jeszcze generalnego ataku bezpośrednio na Cieszyn. Z jednej strony wiedziało o napływających posiłkach polskich, ale nie miało pełnych informacji o wielkości sił polskich, z drugiej wciąż trwała reorganizacja spływających posiłków i wojsk przerzucanych z Czadcy do Frydka.
Walki o Zebrzydowice i Kończyce Małe były skoordynowane z uderzeniem doliną rzeki Olzy na Pogwizdów i Łąki oraz na Stonawę i Olbrachcice. Powodzenie tych
działań miało pozwolić wojskom czechosłowackim osiągnąć podstawy wyjściowe do
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bezpośredniego ataku na Cieszyn 27 stycznia 1919 r. Atakiem na północnym skrzydle
dowodził mjr Bláha, jeden z najlepszych oficerów czeskich w czasie tej wojny. Urodzony w 1887 r., był absolwentem Politechniki Praskiej, zasadniczą służbę wojskowa odbył w pułku artylerii w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej walczył pod
Przemyślem, gdzie w 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1917 r. wstąpił do
legii czechosłowackiej w Rosji, a w październiku tego roku wyjechał do Francji, gdzie
od sierpnia 1918 r. dowodził 11 kompanią 21 ps legii francuskiej. Ze swoim pułkiem
przeszedł cały jego szlak bojowy w ostatnich miesiącach wojny na froncie zachodnim.
W styczniu 1919 r. powrócił do Czechosłowacji jako dowódca 3 batalionu 21 ps legii
francuskiej w stopniu majora80.
Skoordynowany atak czeski rozpoczął się po godz. 4.30 nad ranem w niedzielę
26 stycznia. Wzdłuż toru kolejowego od strony Piotrowic 17 bat. st. uderzył na Zebrzydowice, a dowodzone przez kpt. Rěša81 10 i 11 komp. wspierane przez połowę 12 komp.
karabinów maszynowych (wszystkie z III/21 ps)82 – na Kończyce Małe.
Polskie oddziały obsadzające dworzec kolejowy w Zebrzydowicach i jego okolice
dzięki utrzymaniu gotowości bojowej przez całą noc nie dały się zaskoczyć. Przed budynek dworca w stronę Piotrowic wysłano patrole i rozwinięto tyralierę83, która otwarła ogień do atakujących szpic 17 bat. st. Jednak ostrzał dwudziałowej baterii „morawskiej”, zmusił żołnierzy polskich do wycofania się z otwartego pola pomiędzy domy
i budynki gospodarcze. Jednocześnie czechosłowaccy żołnierze mogli skrócić dystans,
podchodząc na bliską odległość do obrońców. Dowodzący na tym odcinku ppor. Taub
wycofał się na czele 30-40 żołnierzy do budynku dworca i powstrzymywał atak. Niestety w tym czasie na tyły broniących Zebrzydowic wyszła część 10 komp. III/21 ps,
która przebiła się przez polską obronę na odcinku między Zebrzydowicami a Kończycami Małymi. Obrońcy dworca zostali okrążeni. Prawdopodobnie ppor. Taub podjął
jeszcze desperacką próbę przebicia się, o czym może świadczyć relacja jego podwładnego, plut. Bychawskiego, według której ppor. Taub ranny wpadł do domu84. Ranę, jak
się później okazało – śmiertelną, otrzymał więc już po opuszczeniu budynku dworca
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Choć byli oficerowie wyżsi stopniem (np. ppłk J. Hanak), to właśnie mjr. S. Blásze nieobecność
ppłk. J. Šnejdárka powierzono dowództwo wojsk czechosłowackich na zajętym Śląsku Cieszyńskim.
To on podpisał umowę wojskową z 25 II 1919 i następnego dnia wycofał wojska za linię kolejową
Bogumin-Cieszyn. W latach 1933-1934 jako generał i szef Kancelarii Wojskowej Prezydenta Republiki
Czechosłowackiej forsował pogląd, że współpracę wojskową z Polską należy utrzymać za wszelką cenę,
niestety nie znalazł poparcia wśród czechosłowackich polityków.
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kolejowego. Pozostali przy życiu polscy żołnierze zostali zmuszeni do poddania się.
W tym samym czasie zaatakowane zostały także oddziały broniące Kończyc
Małych. Ppor. Karolus opisuje, że nerwową noc z 25 na 26 stycznia oficerowie, w tym
kpt. Haller, spędzili w leśniczówce (znajdującej niedaleko miejsca, gdzie dziś stoi krzyż
kpt. Hallera) i ostrzeżeni przez wysunięte warty o zbliżaniu się Czechów zdążyli wyprowadzić oddziały na pozycje, m.in. na wzgórza w Podlesiu, po zachodniej stronie
doliny rzeki Piotrówki85. Ksiądz Gałuszka w liście do wdowy po kpt. Hallerze opisał
zaskoczenie żołnierzy, którzy w momencie ataku w swoich kwaterach dopiero przygotowywali śniadanie86. Być może owa relacja dotyczy tych żołnierzy, którzy w nocy zostali zluzowani ze służby wartowniczej i patrolowej pełnionej w trzaskającym mrozie.
Ppor. Karolus wspomina o przeprowadzonej kontroli wart, z której do leśniczówki
wrócił dopiero o godz. 1.00 w nocy87. Ci, którzy odeszli do centrum wsi na zasłużony
odpoczynek, żeby się ogrzać i przespać, mogli być nieprzygotowani do walki, w momencie kiedy padły pierwsze strzały. Jednak żołnierze w pierwszej linii byli w gotowości bojowej i przywitali atakujących ogniem z broni ręcznej i obu karabinów maszynowych88. Polscy żołnierze, rozwinięci w tyralierę, w głębokim śniegu pokrytym
zmarznięta skorupą stawili silny opór, a nawet udało im się posunąć w stronę tzw.
Czarnego Lasu (dziś biegnie przez niego granica polsko-czeska). Najprawdopodobniej
walczyli z częścią 11 komp. III/21ps, która miała za zadanie związać siły polskie i odwrócić ich uwagę od głównego kierunku czeskiego ataku, który nastąpił na prawym
skrzydle, na odcinku miedzy Zebrzydowicami a Kończycami Małymi. Pod osłoną
Czarnego Lasu, który w tym miejscu dochodzi najdalej w stronę linii kolejowej, wyszło
silne uderzenie 10 komp. III/21 ps dowodzonej przez por. Smutnego (wspartej plutonem ciężkich karabinów maszynowych). Czesi rozbili i odrzucili obrońców odcinka
w rejonie mostu kolejowego, a następnie rozdzielili się na dwie grupy. Część 10 komp.
wyszła na tyły obrońców centrum Zebrzydowic, a druga grupa zaczęła „rolować” polską obronę w stronę centrum Kończyc Małych. Rozbity został pluton chorążego Wyroda i żołnierze czescy, atakując doliną rzeczki Piotrówki, wyszyli na tyły pozostałych
obrońców Kończyc Małych89. W tym momencie załamała się polska obrona, oddziały
walczące jeszcze na wzgórzach Podlesia otrzymały rozkaz odwrotu do centrum wsi.
Rozbite pododdziały zaczęły uciekać spod silnego ognia czeskich karabinów maszy85
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nowych w kierunku na Pruchną, a mniejsze grupki na Kończyce Wielkie90. Części
oficerów udało się zebrać oddział żołnierzy w centrum wsi, ale Czesi, wykorzystując
przewagę liczebną, następowali tuż za cofającymi się, nie dając im czasu na otrząśnięcie się i zorganizowanie silniejszej obrony. Doszło do krótkiego, zażartego starcia, także na bagnety i granaty91. Prawdopodobnie w tym starciu padła większość obrońców
Kończyc Małych92. Reszta rozbitych sił polskich dostała się do niewoli lub próbowała
się wycofać w kierunku na Pruchną, inni chowali się w domach i budynkach gospodarczych w Zebrzydowicach i Kończycach Małych93.

Szkic mapy bitwy o Zebrzydowice i Kończyce Małe. Rys. Wojciech Święs
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„Śląskie Wiadomości Wojenne”, 3 II 1919, nr 4; Fragment wspomnień Rudolfa Malirza udostępniony
przez Panią Wiesławę Wołoszyn-Oczadły.
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Wśród rozproszonych niedobitków cofających się na Pruchną spotkali się ppor. Karolus i kpt. Haller. Zaczęli rozmawiać o kierunku odwrotu i dalszych działaniach, w tym
momencie znaleźli się pod ogniem czeskich karabinów maszynowych Chauchat. Obaj
upadli w śnieg, ale kpt. Haller o ułamek sekundy za późno i otrzymał ranę postrzałową, która okazała się śmiertelna. Skonał na rękach ppor. Karolusa, który próbował
mu jeszcze udzielić pomocy. Również próba wyniesienia ciała dowódcy podjęta wraz
z jednym z cofających się żołnierzy okazała się bezskuteczna. Ppor. Karolus uniknął
śmierci lub niewoli tylko dzięki odnalezieniu karabinu porzuconego przez jednego
z cofających się żołnierzy, którym ostrzeliwał żołnierzy czeskich.
W walkach o Kończyce Małe oprócz kpt. Hallera (najwyższego stopniem oficera polskiego, który poległ w czasie tej wojny) zginąć mieli szeregowcy, którzy zostali
pochowani na cmentarzu parafialnym w Kończycach Małych94: Mieczysław Sikorski,
pochodzący z Łodzi, padł od kuli czeskiej; Andrzej Krzemień z Brzezinki k/Oświęcimia umarł od rany w brzuch; NN, szeregowiec, pchnięty bagnetem czeskim w pierś;
Józef Nieciak z Zagórza padł od kuli czeskiej. Ciało tego ostatniego na rozkaz Czechów
zostało przewiezione na cmentarz w Zebrzydowicach (być może zginął bliżej Zebrzydowic). W czasie walk od przypadkowej kuli zginął także w sieni swojego domu Jakub
Wowra – cywil, parobek dworski w Kończycach Małych.Straty obrońców Zebrzydowic wynosiły 6 zabitych żołnierzy, którzy zostali pochowani (wraz z ww. Józefem Nieciakiem) w bezimiennym grobie na cmentarzu w Zebrzydowicach95.
Do czeskiej niewoli dostało się ok. 150 żołnierzy (z tego ok. 90 spośród okrążonych
obrońców Zebrzydowic)96. Część rannych w Kończycach Małych ludność miejscowa
przeniosła do gospody Krauza, ale Czesi nie udzielili im żadnej pomocy medycznej97
(być może cofając się przed nadchodzącym oddziałem por. J. Pryzińskiego). Według
relacji innych polskich rannych, czescy sanitariusze się nimi zajęli, a następnie przewieziono ich na leczenie do szpitali w Ostrawie i Přívozie98.
Po stronie czeskiej w czasie walk polegli dowódca 10 komp. III/21 ps por. Robert
Smutný, najwyższy stopniem oficer czeski, jaki zginął w czasie tej wojny99, oraz kilku

94

Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach, Archiwalna Księga Zgonów parafii Kończyce Małe.
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grobie ma być szeregowy Karol Kłusak. Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach.
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żołnierzy100, m.in. Karel Talák, sierżant 10 komp., śmiertelnie ranni zostali także strzelec František Korynta z 10 komp. i strzelec Josef Linek z 11 komp.
Dopiero na odgłos toczonej w Kończycach Małych walki kontakt z półbatalionem
kpt. Hallera próbował nawiązać por. Jan Pryziński na czele patrolu swoich szwoleżerów i plutonu z 4 komp. pułku tarnowskiego dowodzonego przez zastępcę oficera
Roberta Tumana101. Niestety przybył za późno i udało mu się tylko uratować część
rannych oraz przenieść ciało kpt. Hallera do
Kończyc Wielkich, do kaplicy przy pałacu hrabiny Thun-Hohenstein102. Koło południa do
Kończyc Wielkich dotarła także reszta 4 kompanii z tarnowskiego pp., dowodzona przez
por. Stanisława Hojnowskiego, wspierana przez
wysunięte do Kaczyc pododdziały 5 komp.
z tego samego pułku, uzbrojone w działko kal.
3,7 cm Infanteriegeschütz M.15103. Oddziały te,
opierając się o wzgórza i zabudowania wiejskie,
do późnego wieczora powstrzymywały napór wojsk czeskich, powoli ustępując w stronę
Haźlacha i Pogwizdowa. Atakujący na tym odcinku czeski II/54 pp (bez jednej komp., która
pozostała we Frysztacie) poniósł ciężkie straty;
zginęli m.in. strzelcy Rudolf Pernička, Eduard
Balcárek i Otakar Rop. Według czeskich relacji w tym etapie walk po polskiej stronie udział
Mjr Stanisław Hojnowski 1924 r.
mieli wziąć liczni cywilni ochotnicy i „francsZbiory rodziny Hojnowskich i Okasów
104
-tireurs” (partyzanci) . Dopiero zapadający
zmrok wygasił walki.
Jednocześnie z uderzeniem grupy mjr. Bláhy na Zebrzydowice i Kończyce Małe
nastąpił także atak grupy mjr. Vlasáka w kierunku na Łąki i Stonawę. W wyniku ciężkich i krwawych walk broniąca Stonawy 11 komp. wadowickiego pp dowodzona przez
por. Bronisława Kawałkowskiego, została zdziesiątkowana i rozproszona przez I/21 ps.
100

K. Vondráček, Boje na Těšínsku…, s. 150 – wymienia 7 zabitych i 7 rannych tylko z III/21 ps. Najprawdopodobniej są to jednak straty wszystkich oddziałów walczących tego dnia po wschodniej stronie Olzy
od Zebrzydowic po Kaczyce.
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legii francuskiej105. W czasie tych walk doszło do kilku (maksymalnie siedmiu) przypadków zamordowania rannych lub poddających się polskich żołnierzy106. Wieczorem
wygasły walki również na tym odcinku.
Podkreślić należy, że ani obrońcy Stonawy, ani kpt. Haller nie otrzymali żadnego
wsparcia od płk. Latinika, choć żołnierze będący w rezerwie w Cieszynie burzyli się,
że stoją bezczynnie, grozili, że sami pójdą wesprzeć kolegów. Ks. Kapelan Karol Grycz
zgłaszał te prośby żołnierskie dowództwu, niestety bez jego reakcji107.

Przyczyny i konsekwencje klęski półbatalionu kpt. Cezarego Hallera
Niewytłumaczalnym faktem była luka w polskiej linii obrony między Małymi
a Wielkimi Kończycami i co za tym idzie – brak łączności z półbatalionem kpt. Hallera.
Obsadzony przez niego odcinek obrony od Zebrzydowic Górnych po południowy
kraniec Kończyc Małych był zbyt duży w stosunku do liczebności oddziału. Zabrakło mu ludzi, aby „wiszące” południowe skrzydło wydłużyć aż do Kończyc Wielkich.
Rozciągnięta na 5 do 7 km linia obrony mimo wykorzystania ukształtowania terenu,
m.in. wzgórz, rzeczki Piotrówki, licznych stawów itp., nie mogła powstrzymać przeważających liczebnie oddziałów czeskich. Kompanie strzeleckie czechosłowackiej legii formowane zgodnie z regulaminem francuskim liczyły ponad 200 żołnierzy. Po
odliczeniu małych pododdziałów, które musiały pozostać w miejscu stacjonowania
we Frysztacie, strat poniesionych przez III/21 ps w czasie walk od 23 stycznia (kilku
zabitych, kilkunastu rannych i wielu chorych, m.in. z odmrożeniami) możemy przyjąć, że w ataku 10 i 11 komp., wspieranych przez pół komp. karabinów maszynowych
udział wziąć mogło ok. 400 żołnierzy. Dysponowali oni kilkoma ciężkimi i kilkunastoma lekkimi karabinami maszynowymi Chauchat. Atakujący z Piotrowic 17 batalion
strzelców w pierwszej linii wystawił zapewne niewiele mniej żołnierzy, wspieranych
przez dwudziałową baterię. Tak więc przewaga liczebna wobec 240 polskich obrońców
była co najmniej trzykrotna, a w sile ognia absolutnie przytłaczająca.
Płk Latinik popełnił wiele błędów, które ułatwiły przeciwnikowi uzyskanie szybkiego zwycięstwa, a schemat walk z 26 stycznia niewiele różnił się od tego z dni
wcześniejszych. Mimo odwagi i twardego oporu polskich żołnierzy musieli oni ulec
przewadze nieprzyjaciela, który swobodnie mógł oskrzydlać polskie pozycje. Choć
w Cieszynie zgromadzono silny odwód liczący ok. 1000 bagnetów i baterię artylerii
105
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ciężkiej, przez cały dzień 25 stycznia nie nawiązano kontaktu z półbatalionem
kpt. Hallera, a 26 stycznia za późno i zbyt małymi siłami próbowano ten błąd naprawić. Nie obsadzono w ogóle linii kolejowej Zebrzydowice – Chybie, co po rozbiciu
obrony polskiej w Zebrzydowicach dawało Czechom możliwość przerzucenia dużych
sił transportem kolejowym za Wisłę i odcięcia wojsk polskich broniących Cieszyna108.
Płk Latinik po otrzymaniu informacji o rozbiciu półbatalionu kpt. Hallera musiał
więc podjąć decyzję o oddaniu Cieszyna bez walki i wycofaniu wojsk na nową pozycję
opartą na linii Wisły. W późnych godzinach wieczornych 26 stycznia oddziały polskie rozpoczęły odwrót, który jednak został bardzo źle i chaotycznie przeprowadzony.
W narastającym zamęcie, przy braku przygotowania choćby prowizorycznego planu
takiego manewru nastąpiły rozprężenie dyscypliny, chaos i upadek morale109. Kilkuset
żołnierzy odciętych od cofających się wojsk lub z własnej woli porzuciło szeregi110.
Podwoiło to straty bojowe z 26 stycznia, wynoszące ok. 350 żołnierzy (tj. ok. 50 zabitych, do 200 którzy trafili do niewoli i podobna liczba rannych).

Fałszywe oskarżenie
Płk Latinik próbował przerzucić odpowiedzialność za tę klęskę na kpt. Hallera,
twierdząc, że nie dopełnił on jako niższy stopniem i przybyły na Front Śląski obowiązku zameldowania się głównodowodzącemu. Według niego kpt. Haller meldował
zajęcie pozycji w Kończycach Małych i Zebrzydowicach tylko do Dowództwa Okręgu
Generalnego w Krakowie111. Wiemy jednak z relacji mjr. S. Karolusa, że 25 stycznia
kpt. Haller osobiście wyjechał do Cieszyna po zaopatrzenie i rozkazy112. Mogło tak się
zdarzyć, że nie doszło do bezpośredniego spotkania z dowódcą frontu lub członkiem
jego sztabu (a ten liczył zaledwie trzy osoby i nie miał bezpośredniego połączenia telefonicznego z podległymi oddziałami)113, bo znajdowali się oni poza Cieszynem, np.
na inspekcji innych odcinków obrony. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby oficerowie
lub podoficerowie, np. intendentury, z którymi rozmawiał kpt. Haller w Cieszynie, nie
przekazali informacji o obsadzeniu Zebrzydowic i Kończyc Małych płk. Latinikowi.
Nie sposób bowiem przyjąć, że płk Latinik przez cały dzień 25 stycznia nie obsadził
108
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strategicznie bardzo ważnej linii kolejowej Zebrzydowice – Chybie, a jego front nie
miał północnego skrzydła. Jak wspomnieliśmy powyżej, w Cieszynie zgromadzono
stosunkowo duży odwód, ale płk Latinik nie wysyłał żadnych oddziałów do obsadzenia tego odcinka frontu. Nie zrobił tego, ponieważ wiedział, że przybył tam półbatalion kpt. Hallera. Potwierdzałaby to informacja, jaką znajdujemy w Protokołach Posiedzeń Plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), w telegramie
do premiera Ignacego Jana Paderewskiego z dnia 25 stycznia, że [--] Sytuacja bojowa
według opinii brygadiera Latinika niezła114. Czy byłaby niezła z całkowicie odkrytym
północnym skrzydłem frontu w Kończycach Małych i Zebrzydowicach i stojącą otworem przed wojskami czeskimi linią kolejową Zebrzydowice – Chybie ? Płk Latinik musiał więc 25 stycznia wiedzieć o tym, że 24 stycznia wieczorem przybyły tam oddziały
posiłkowe.
Wskazuje na to również informacja z nr 20 „Dziennika Cieszyńskiego”
z 25 stycznia 1919 r., w którym w rubryce Sytuacya na placu boju opisano wycofanie
się Czechów wieczorem 24 stycznia z Piotrowic wobec nadeszłych posiłków z Krakowa
i zniszczenie torów kolejowych pod Zebrzydowicami, aby utrudnić Polakom transport
w stronę Bogumina115. Wiemy, że wojska czechosłowackie otrzymały informację, przekazaną przez czeskiego telegrafistę z Chybia (którego nakrył na tym ppor. Karolus),
że do Zebrzydowic zmierza duży oddział polski116. Następnie została ona potwierdzona przez sprzyjających Czechom ślązakowców z Zebrzydowic117. Spowodowało to
zapewne wycofanie wysuniętych w stronę Zebrzydowic patroli. Opisywane 25 stycznia
przez gazetę posiłki, które nadeszły z Krakowa (linią kolejową Kraków – Oświęcim –
Dziedzice – Zebrzydowice) i dotarły 24 stycznia wieczorem do Zebrzydowic, mógł
stanowić (przy szczupłości sił polskich) tylko półbatalion kpt Hallera. Tak więc
25 stycznia rano o przybyciu do Zebrzydowic posiłków „z Krakowa” wiedziała
redakcja „Dziennika Cieszyńskiego”, a popołudniu co najmniej kilkuset jej czytelników w Cieszynie i okolicy. Tylko płk Latinik twierdził, że do końca nie wiedział…
W obliczu relacji mjr. Karolusa i informacji opublikowanej 25 stycznia 1919 r. na
łamach „Dziennika Cieszyńskiego” obarczanie winą za klęskę oraz swoje własne błędy
i zaniedbania oficera, który zginął w walce i nie mógł się bronić przed tymi oskarżeniami, stawia płk. Latinika w jak najgorszym świetle.
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Protokoły posiedzeń Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego…, s. 111.
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„Dziennik Cieszyński”, 1919, nr 20, s. 1.
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A. Leśniak, Stanisław Jan Karolus…, s. 106.
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K. Golasowski, Pamiętnik najazdu czeskiego…, s. 4; List księdza A. Gałuszki, proboszcza z Kończyc
Małych, do wdowy po kpt. Hallerze, z 18 III 1918, udostępniony na stronach internetowych Archiwum
Narodowe w Krakowie sygn. AH 31, s. 1.
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Półbatalion kpt. Hallera już ok. godz. 9.00 został prawie doszczętnie rozbity i tylko niewielka część z początkowych 240 jego żołnierzy i oficerów dotarła do
Pruchnej. Wśród nich był także ppor. Karolus, który wspomina udział w dalszych
walkach i obronę mostu drogowego przez Wisłę w Drogomyślu w czasie bitwy pod
Skoczowem118. Niedobitki z Zebrzydowic i Kończyc Małych wraz z grupą spieszonych
ułanów z 8 pułku utworzyły „kombinowaną kompanię”, wchodzącą w skład grupy
płk. Stanisława Springwalda119. Niestety po trzech dniach twardych walk, 30 stycznia
1919 r., Czesi przerwali polską obronę i w rejonie Ustronia po zdobytych mostach
przeszli na wschodni brzeg Wisły. Płk Latinik uznał bitwę pod Skoczowem za przegraną i dał rozkaz do przygotowania się do kolejnego odwrotu. Na szczęście pod rosnącym naciskiem państw ententy obradujących na Konferencji Pokojowej w Paryżu rząd
czechosłowacki został wreszcie zmuszony do nakazania ppłk. J. Šnejdárkowi zaprzestania walk. Propozycja zawarcia rozejmu złożona płk. Latinikowi po godz. 20.00 30
stycznia została przyjęta i zakończyła krótką ośmiodniową wojnę.

Zbrodnie wojenne w Zebrzydowicach i Kończycach Małych
Jak wspomnieliśmy na początku, wśród zebranych po zakończeniu walk relacji
świadków – żołnierzy polskich i osób cywilnych opisujących zbrodnie i przestępstwa
wojenne popełnione przez czeskich żołnierzy, kilka dotyczy wydarzeń z walk o Zebrzydowice i Kończyce Małe. Plut. Bychawski, żołnierz z oddziału ppor. Tauba, zeznał,
że w Zebrzydowicach grupa tejże kompanii zewsząd otoczona poddała się w liczbie 30
ludzi. Już bezbronnych wystrzelano, żywych zostało 7 i tych pojmano120. Nie można jednak uznać tej relacji za prawdziwą. Wymordowanie 23 bezbronnych jeńców byłoby
największą zbrodnią popełnioną w czasie tej wojny121, a nie ma o tym żadnych informacji w innych polskich relacjach i źródłach. Na cmentarzu w Zebrzydowicach pochowano tylko 6 obrońców tej wsi i to jest najbardziej prawdopodobna liczba zabitych
w walce. W skutej mrozem ziemi trudno byłoby w tajemnicy pochować kilkunastu innych zabitych, a ludność miejscowa musiałaby zauważyć lub odkryć taki masowy grób.
Plut. Bychawski opisał też okoliczności śmierci swojego dowódcy: Por Taub ranny wpadł
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A. Leśniak, Stanisław Jan Karolus…, s. 107.

119

A. Przybylski, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 65.
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Relacja przytoczona za: Biała księga zbrodni…, s. 11-12; F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 61.
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Największą liczbą ofiar w jednym starciu w czasie całej wojny było 21 zabitych w bitwie o Stonawę.
D. Korbel, Walki o Stonawę…, s. 48.
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do domu, tam go Czesi dobili bagnetami122. Jest także druga relacja potwierdzająca dobicie tego oficera: Podporucznik Taub, ranny, został dobity pchnięciem bagnetu, potem obrabowany z pieniędzy, zegarka i t. p. — Świadek: Stefan Pecharski, żołnierz z pułku wadowickiego123. Wiemy jednak z dokumentu źródłowego Matriky židovských náboženských
obcí z let 1784-1949, przechowywanego w Narodowym Archiwum w Pradze, że Czesi
starali się udzielić pomocy rannemu ppor. Taubowi i odwieźli go do szpitala w Orłowej, a oficjalną przyczyną jego śmierci stwierdzoną w akcie zgonu był postrzał płuca124.
Mamy także relację dotyczące zrzuceniu rannego polskiego żołnierza z mostu do
rzeczki Piotrkówki, w której miał utonąć. Według jednego źródła [KC APTL 25.15]
świadkiem tego wydarzenia miał być żołnierz kompani zatorskiej Władysław Sandacz,
według innego [APC 14/3/62 Dok. 11] żołnierz ów nie widział tego zdarzenia na własne oczy, a jedynie słyszał o nim od mieszkańców Kończyc Małych125. Wiele zarzutów
mniejszej wagi dotyczy bicia jeńców i okradania ich z pieniędzy i części umundurowania. Jest to praktyka wielokrotnie pojawiająca się w relacjach polskich świadków
w stosunku do „legionarzy” z 21 ps legii francuskiej, którzy prawdopodobnie wymieniali w ten sposób swoje zużyte lub zniszczone części umundurowania i wyposażenia.
Zachowanie takie, choć było powszechne wśród wszystkich ówczesnych armii, było
i jest przestępstwem126.

Dwa pogrzeby bohatera
Pogrzeb kpt. Cezarego Hallera oraz trzech żołnierzy i cywila, którzy zginęli w Kończycach Małych, odbył się w tamtejszym kościele prawdopodobnie 27 stycznia 1919 r.
Jak wspomina Rudolf Malirz, który jako 13-letni ministrant brał udział w tym nabożeństwie żałobnym i pogrzebie zabitych polskich żołnierzy, pięć trumien żołnierskich
ustawiono w kościele, przy czym tę z ciałem kpt. Hallera na katafalku. W kościele zgromadziła się ludność całej wsi, ale wzięli w niej udział także czescy oficerowie, okazując tym samym szacunek poległym przeciwnikom127. Prawdopodobnie za wygłoszone
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Ibidem, s. 22.
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Fond Digitální badatelny, Matriky židovských náboženských obcí z let 178-1949, Národní archiv
v Praze, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1024&reproId=192644
[dostęp: 12 III 2018].
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F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński…, s. 61.
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Fragment wspomnień Rudolfa Malirza udostępniony przez Panią Wiesławę Wołoszyn-Oczadły.
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w czasie tego kazania (i głoszone później publicznie) oskarżenie żołnierzy czeskich o dobicie kpt. Hallera ks. Gałuszka został aresztowany (lub doprowadzony na przesłuchanie) wraz
z ojcem Rudolfa Malirza (który prowadził jedną
z dwóch kończańskich gospód)128. Obaj zostali
postawieni przed sądem polowym w Ostrawie,
ale szybko wypuszczeni, jedynie pouczono
ich o tym, że jakaś komisja miała stwierdzić,
że śp. Kapitan padł od kuli [--]129.
Na prośbę rodziny kpt. Hallera (także
gen. Józefa Hallera, który przebywał wtedy we
Francji) Komitet Narodowy Polski w Paryżu za
pośrednictwem i przy wsparciu aliantów zażądał (prawdopodobnie już przed 30 stycznia) od
strony czeskiej wydania z honorami wojskowymi ciała kapitana. Zgoda czeska, w formie rozKpt. Cezary Haller, 1919 r.
Ze zbiorów Muzeum Historii Polski,
kazu wydanego w Pradze, została przekazana
mal. Alfons Karpiński
ppłk. Šnejdárkowi130. Głównodowodzący wojsk
czeskich w autobiografii pt. Co jsem prožil, wydanej w 1939 r., opisał, że osobiście oddał pokłon „nieprzyjacielskiemu bohaterowi”.
Następnie w porządnej trumnie, z towarzyszeniem honorowego konduktu ciało zostało na linii demarkacyjnej przekazane oficerom polskim. Ponieważ do dowództwa
czeskiego doszły już wtedy informacje o mnożących się oskarżeniach o zbrodnie popełnione przez czeskich żołnierzy, w czasie przekazywania ciała otworzono trumnę,
a polscy oficerowie mieli potwierdzić, że ciało kpt. Hallera nie zostało sprofanowane.
Ponowny pogrzeb odbył się w rodowej kaplicy Hallerów zachowanej do dnia dzisiejszego w majątku w Dworach koło Oświęcimia 6 lutego 1919 r., z honorami wojskowymi, w obecności wielu delegacji i tysięcy osób. Kapitana Hallera pośmiertnie
odznaczono najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym – Srebrnym Krzyżem
Orderu Virtuti Militari i awansowanego do stopnia majora131.
128

Ibidem.
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Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 29/1429: Spuścizna Anny Haller, sygn. 31: Magdalena Haller
z Łęskich, żona Cezarego Hallera. Korespondencja prywatna, Odpis listu ks. Alojzego Gałuszki,
proboszcza z Kończyc Małych, do Magdaleny Hallerowej z 18 III 1919, s. 2.
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Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj, red. S. Dębski, Warszawa 2016, s. 239.

131

„Czas”, 7 II 1919, nr 32, s. 2.
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Warto zwrócić uwagę, że ppor. Taub mimo bohaterskiej postawy został niestety zapomniany i nie otrzymał pośmiertnie Virtuti Militari (choć powinien jako oficer, który
oddał życie w obronie Rzeczypospolitej)132.
12 maja 1919 r. na Śląsk Cieszyński przybył z wizytą brat Cezarego, gen. Józef
Haller. Witały go tłumy mieszkańców regionu oraz delegacje ze Spisza, Orawy
i Czadeckiego. Entuzjazm i nadzieje ludności polskiej były tak wielkie, że nawet
socjaliści cieszyńscy (najdłużej podtrzymujący postulat pokojowego uregulowania konfliktu), ustami swojego przywódcy posła Tadeusza Regera prosili
gen. J. Hallera: Wodzu, wypędź wroga z kraju naszego133. Gen. Haller w swoich przemówieniach zachęcał lud śląski, aby zażądał od władz w Warszawie rozkazu odbicia
Śląska Cieszyńskiego (pozostającego pod czeską kontrolą) i zapewniał, że on ten rozkaz wykona134. Odwiedził także Kończyce Małe i miejsce, w którym 26 stycznia 1919 r.
zginął jego młodszy brat.
Śmierć kpt. Cezarego Hallera stała się ważnym symbolem walki o polskość Śląska
Cieszyńskiego i jednym z nielicznych faktów związanych z ośmiodniową wojną czechosłowacko-polską znanym szerzej poza regionem. Już 29 kwietnia 1919 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego przyjęła uchwałę, by zająć się postawieniem pomnika
kpt. Hallera. Niestety mimo przypominania tej inicjatywy jeszcze nawet w sierpniu
1920 r. (a więc już po podziale regionu) uchwały tej nie zrealizowano135. Na przeszkodzie stanęły zapewne pogarszająca się sytuacja sprawy polskiej w sporze granicznym
z Czechosłowacją, słabnąca rola samej Rady, brak środków finansowych itp. problemy.
Kilka lat po dramatycznych wydarzeniach z 26 stycznia 1919 r. hrabina ThunHohenstein dla uczczenia pamięci o nich współorganizowała utworzenie w Kończycach
Małych ochronki dla dzieci imienia kpt. Cezarego Hallera136.
Pamięć o bohaterskiej śmierci kpt. Cezarego Hallera i jego żołnierzy była i jest do
dziś pielęgnowana przez mieszkańców Kończyc Małych i gminy Zebrzydowice. Ofiary
zostały upamiętnione na tablicach znajdujących się na cokole figury Matki Boskiej stojącej przed kościołem parafialnym w Kończycach Małych. Natomiast sześciu żołnie132

Z inicjatywy i staraniem autora niniejszego artykułu złożony został wniosek do Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie ppor. Tauba. 22 X 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
pośmiertnie uhonorował ppor. Henryka Karola Tauba Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
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Cieszyńskim i planem odbicia jego utraconej części, „Slezský sborník”, 2019, nr 117, s. 70-72 i 77.
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rzy, którzy zginęli w obronie Zebrzydowic,
zostało pochowanych we wspólnej mogile,
na cmentarzu przy kościele parafialnym
w Zebrzydowicach.
W miejscu śmierci kpt. Hallera postawiono krzyż (początkowo drewniany, zamieniony później na stalowy), który stoi do dziś.
Nadany pośmiertnie ppor. Henrykowi Taubowi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Wadowicach
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Summary
The death of capt. Cezary Haller
The death of capt. Cezary Halller also became an important symbol of the fight for
Polishness of Cieszyn Silesia, and popularization of the history of his heroic deed will
allow to recall many other often nameless heroes of the fight for independence of the
Republic of Poland.
The Czechoslovak-Polish War, which lasted 8 days (January 23-30, 1919), is still
unknown to the majority of the public. Capt. Cezary Haller, younger brother of General Jozef Haller, remains one of the few figures more widely known or even „associated”
with this battle. The circumstances of his death, despite available archival documents
and publications discussing them, still remain a field for speculation and manipulation
of historical facts. The false myth repeated for 100 years about the killing of this Polish
officer by Czechoslovak soldiers is part of the lack of knowledge about this war. This
article will be another attempt to deflate this issue and at the same time to familiarize
readers with the most probable course of the battle of Zebrzydowice and Kończyce
Małe on January 26, 1919. It will also be an opportunity to once again draw attention to
the fact that Captain Cezary Halller was not killed or killed but died on the battlefield.
Keywords
Poland-Czechoslovakia War, Cieszyn Silesia or Teschen Silesia
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Zaledwie umilkł huk
dział wojny światowej, a już
zarówno
zwyciężeni,
jak
zwycięzcy przystąpili do pospiesznego formowania organizacji wojskowych, mających
dać przyszłym kadrom zdrowego duchem i silnego ciałem
żołnierza – zapisał redaktor
„Wiadomości Strzeleckich” na
początku artykułu o nowym
obiekcie strzeleckim w Zakrzowie1. Związek Strzelecki
(ZS) jako organizacja paramilitarna zrzeszał w latach
1919-1939 w swoich szeregach
zarówno męską, jak i żeńską

Autorowi tego zdania chodziło zapewne o poczynania Niemiec i ZSRR w zakresie przygotowania całego
społeczeństwa do wojny, które śledzono w II Rzeczypospolitej zarówno z zainteresowaniem, jak i rosnącym niepokojem. W bolszewickiej Rosji już w 1918 r. przyjęto dekret w sprawie przysposobienia
wojskowego „warstw pracujących”. Reichswehra nie brała zaś udziału w przysposobieniu wojskowym
cywilnych organizacji, jednak od zakończenia I wojny nieoficjalnie wspomagała je. Trzeci wzorzec,
który również miał wpływ na stosunek polskich władz do przysposobienia wojskowego cywili, pochodził z Francji. To ostatnie państwo miało pod tym względem najbogatsze doświadczenie, sięgające
czasów przed I wojną światową. Zob. Obóz letni Związku Strzeleckiego im. Z. Lewakowskiego
w Zakrzowie, „Wiadomości Strzeleckie: biuletyn miesięczny Okręgu Krakowskiego Związku
Strzeleckiego”, 22 II 1930, R. 1, nr 2, s. 3; por. Przegląd treści 16 roczników „Strzelca”. 1921-1936,
oprac. J. i F. Korpałowie, Warszawa 1937; J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie
polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998, s. 20-27; L. Wyszczelski, Armia rezerwowa
II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918-1939, Warszawa 2014.
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młodzież przedpoborową. Organizowane w tym czasie przedsięwzięcia ZS łączyły
kulturę fizyczną i krzewienie higieny wśród młodych ludzi z przysposobieniem wojskowym2. Jak podano w 1933 r. w czasopiśmie „Strzelec”, Rzeczpospolita od 1922 r.
do lat 30. XX w. pokryła się setkami białych płacht namiotowych wielu dziesiątków
obozów3. Jednym z pionierskich w okresie międzywojennym stałych obozów Związku Strzeleckiego w Małopolsce okazał się (początkowo letni, a następnie całoroczny)
ośrodek założony we wsi Zakrzów (obecnie gmina Stryszów, powiat wadowicki)4.
Organizowane pod sztandarem ZS wydarzenia (m.in. bieg Kraków – Zakrzów) szybko
stały się czynnikiem kulturotwórczym na obszarze tak ziemi stryszowskiej, jak całej
Małopolski. Spróbuję zatem odpowiedzieć na pytanie o przyczyny fundacji obozu
w Zakrzowie, jego znaczenie i etapy budowy, wskazując przy tym sposoby oddziaływania obozowiska na społeczność małopolskiego ZS oraz mieszkańców wsi z obecnej
gminy Stryszów.
2

Pośród opracowań na temat Związku Strzeleckiego w II Rzeczypospolitej wypada zwrócić uwagę np. na:
J. Książek, Związek Strzelecki w powiecie wieluńskim w latach 1921-1939, „Rocznik Wieluński”, 2002,
nr 2, s. 81-122; A. Zakrzewska, Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży,
Kraków 2007; E. Małolepszy, Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego na wsi
w latach 1919-1939. Zarys problematyki, w: Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej, red. J. Urniaż,
Olsztyn 2009, s. 65-76; E. Małolepszy, Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach
1921-1939 – zarys problematyki, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12: Z dziejów
kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., red. R. Urban, L. Nowak, J. Eider, Gorzów Wielkopolski 2016,
s. 331-346; E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, D. Bakota, Wychowanie fizyczne i sport w działalności
Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. Zarys dziejów, „Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 2017, t. XVI, nr 4, s. 11-26; P. Wrona, Armia Komendanta.
Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2019.

3

Pod namiotami obozów, „Strzelec. Organ Związku Strzeleckiego” [dalej: „Strzelec”], 3 IX 1933, R. XIII,
nr 36, s. 2-3. Autorzy monografii wsi Zakrzów, mimo przyjętego tematu kultury fizycznej i sportu,
w ogóle nie zwrócili uwagi na istnienie i znaczenie zakrzowskiego obozu strzelców. Zob. A. Rejman,
A. Nowakowski, M. Malec, Zakrzów: dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi. Na 135-lecie szkoły
w Zakrzowie (1884-2019), Rzeszów 2019.

4

Od 1932 r. podstawowym celem ZS było pomnażanie wartości i mocy narodu, dla rozwijania mocarstwowej potęgi państwa. Miało się to dokonywać przez wychowanie obywatelskie oparte na ideologii
państwowotwórczej i karności społecznej według wskazań Józefa Piłsudskiego (prowadzenie kształcenia
ogólnego i obywatelskiego, organizowanie przysposobienia rolniczego i dokształcania zawodowego, domów
ludowych, świetlic, bibliotek, kolonii, wydawanie pism, książek, organizowanie opieki społecznej,
prowadzenie akcji na polu higieny); wyszkolenie wojskowe (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów
i obozów, szkolenie komendantów i instruktorów); oraz wychowanie fizyczne i sport (prowadzenie klubów,
kółek i poradni sportowych, kursów, ćwiczeń, obozów i imprez sportowych, udział w zrzeszeniach, związkach sportowych krajowych i międzynarodowych, budowa i eksploatacja stadionów, boisk, zakładów
gimnastycznych i sportowych). Jak zatem łatwo zauważyć, założony w 1929 r. obóz zakrzowski wyprzedzał tę ideę i jednocześnie służył za pierwowzór, tak pod względem fundacji (z inicjatywy prywatnej),
jak i sposobu jego organizacji. W związku z tym nazywam go pionierskim, mając jednak na uwadze
pierwszeństwo istniejących już od 1913 r. letnich obozów m.in. w Stróży pod Zakopanem, które w omawianym okresie nie miały już większego znaczenia (poza historycznym) dla ZS. zob. A. Zakrzewska,
Związek Strzelecki 1919-1939…, s. 23, 32.
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	Dzieło godne w dzisiejszych chudych czasach naśladowania5
Inicjatorem i głównym fundatorem zakrzowskiego ośrodka był Zygmunt Lewakowski (ur. 1865, zm. 1941), który w 1924 r. wycofał się z życia politycznego6. Lewakowski dorobił się ogromnej fortuny, toteż w 1929 r. osiadł w zaciszu zakrzowskiej posiadłości7. Mimo to nie zrezygnował z dotychczasowego zaangażowania
w sprawy zarówno lokalne, jak i dotyczące bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Związek Strzelecki słaby liczebnie, bez środków materialnych nie mógł dorównać podobnym
związkom naszych sąsiadów. Stan ten zaniepokoił doświadczeńsze umysły, a gorące
serca miłujące Polskę szukały dróg, na które skierować należałoby młodsze pokolenie
dla ćwiczenia ciała, dla wzmocnienia ducha, a na których nauczono by się dlaczego
i jak Polskę kochać należy – argumentowano w „Wiadomościach Strzeleckich” przyczynę fundacji obozu w Zakrzowie8. Były senator Lewakowski, zaniepokojony dysproporcją liczby organizacji działających w Polsce na tle innych krajów Europy, położył fundament pod rozwój infrastruktury służącej przysposobieniu obronnemu
młodzieży. W geście zaangażowania w obronność kraju oddał ZS przeszło 20 morgów ziemi ze swojego majątku, które rozciągały się między ziemiami parafii w Zakrzowie a granicą z Budzowem. Do tego na cel wzniesienia potrzebnych budynków obozowych pozwolił wyciąć 100 metrów kubicznych drewna z własnego lasu9.
Fundacja Lewakowskiego bardzo szybko znalazła poklask wśród jego stronników10. W ślad za byłym senatorem poszedł chociażby poseł Marian Dąbrowski
(ur. 1878, zm. 1958), który na cel budowy ośrodka w Zakrzowie oddał 20 tys. zł. Poseł
Dąbrowski również optował za krzewieniem kultury fizycznej, służącej przy tym
obronności kraju, która miała poszerzać się o coraz to nowe miejsca11. Stanął nawet
na czele komitetu budowy zakrzowskiego obozu. Wczesną wiosną wydzielono i roz5

W naszych obozach, „Strzelec”, 19 VII 1931, R. XI, nr 29, s. 10.

6

K. Dunin-Wąsowicz, Zygmunt Lewakowski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, Warszawa–Wrocław 1972,
s. 203-204.

7

Zob. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Zakrzów. Dwór
„Senator”, karta ewidencyjna, oprac. T. Śledzikowski, Kraków 1992; T. Chrzanowski, M. Kornecki,
Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982; P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu
(w granicach województw małopolskiego i podkarpackiego), Poznań 2012, s. 518-519.

8

Obóz letni Związku Strzeleckiego…, s. 3-5.

9

Ibidem, s. 4.

10

Szlachetny ten czyn obywatela patrioty pociągnął natychmiast innych obywateli, których łączyła wspólna
myśl z senatorem Lewakowskim”. Zob. ibidem, s. 3-5.

11

Por. Dąbrowski Marian, w: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, t. II, red. J.M. Majchrowski,
G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994, s. 262; A.K. Kunert, Dąbrowski Marian, w: Posłowie i Senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t. 1, Warszawa 1988, s. 355-356.
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planowano ofiarowany ZS grunt, wytyczono ścieżki i założono kamieniołom12. Poza
Dąbrowskim w budowę obiektu zaangażowali się także polski botanik z Uniwersytetu
Jagiellońskiego profesor Kazimierz Rouppert, dyrektor banków i przedsiębiorstw oraz
prezes Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie Zygmunt Bieżeński, redaktor publicysta Jan Jastrzębiec Grzywiński czy architekci Stefan Strojek i Witold Wierzchowski13.
Dzięki zaangażowaniu elit państwowych i lokalnych władz oraz mieszkańców, a także
szeregowych członków Związku Strzeleckiego w niedzielę 14 lipca 1929 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego w Polsce stałego obozu strzeleckiego14.
Na zakrzowską uroczystość przybyła tłumnie nie tylko miejscowa ludność,
lecz także szereg przedstawicieli elity politycznej każdego szczebla administracji państwowej i wojskowej. Było to wydarzenie bardzo rozbudowane, które trwało od samego poranka aż po godziny wieczorne. Tego dnia odbył się strzelecki
„Marsz szlakiem Kadrówki” z Krakowa do Zakrzowa. Pierwsi dygnitarze przybyli do wsi już na godzinę 8.00, ostatni – na 15.00. Pośród nich byli m.in. marszałek
powiatu krakowskiego dr Aleksander Skrzyński, wojewoda krakowski Mikołaj
Kwaśniewski, starosta powiatu wadowickiego dr Konrad Dynowski, posłowie na
sejm – dr Tadeusz Dyboski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Alojzy Krzyżanowski, lokalny polityk i od 1912 r. działacz Związku Strzeleckiego Wincenty
Hyla15. Ponadto wśród zaproszonych przez Lewakowskiego gości znaleźli się tak12

Rok temu właśnie mała grupka ludzi wśród gór na terenie obozu rozplanowywała ziemię pod śnieżnym
całunem, na której wznieść się miały przyszłe budynki. Z wczesną wiosną 1929 r. na tle młodej zieleni
zabielił się barak na skład materiałów i schron dla robotników, na wysokim maszcie powiewał białoczerwony sztandar. Pracę rozpoczęto otwarciem własnego kamieniołomu, każdy dzień gromadził zwiększające się masy materiału a równocześnie budowano mostki, naprawiano drogę – tyczono budowlę.
Zob. Obóz letni Związku Strzeleckiego…, s. 3-4.

13

Nekrolog Jana Grzywińskiego, zm. 9 VI 1944 r., druk w BJ UJ, sygn. 224649 III Gra-Gz 68; Z. Kosiek,
Rouppert Kazimierz Stefan, PSB, t. XXII, Warszawa 1989-1991, s. 327-330; Pro Memoria III. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa 1803-2017, red. J.W. Tkaczyński,
Kraków 2018, s. 239; zob. np. Prezes Bieżeński o rozwoju TS Wisła, „Przegląd Sportowy”, 1931, nr 2,
s. 4. Stefan Strojek był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziału Architektury
Politechniki Lwowskiej. Razem z Adolfem Szyszko-Bohuszem współpracował przy projektowaniu
Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. marszałka J. Piłsudskiego na
ul. Oleandry oraz był architektem m.in. gmachu Powiatowej Kasy Oszczędności na placu Szczepańskim
w Krakowie. Witold Wierzchowski wchodził zaś w skład zarządu Związku Architektów Województwa
Krakowskiego oraz zarządu komitetu redakcyjnego czasopisma „Architekt”, zob. http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/stefan_strojek,12517 [dostęp: 1 VI 2021]; zob. np. „Architekt: miesięcznik
poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu”, 1930, R. 23, nr 3-4, s. 61.

14

Zamurowano wówczas akt erekcyjny oraz kilka monet, zob. Podniosła uroczystość poświęcenia pierwszego
obozu strzeleckiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 17 VII 1929, nr 192 s. 6.

15

Z. Landau, Krzyżanowski Adam Alojzy, PSB, t. XV, Warszawa 1970, s. 588-594; K. Rolle, Dyboski
Tadeusz, PSB, t. VI, Warszawa 1948, s. 36; https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=Wincenty+Hyla&find_code=WRD&adjacent=N [dostęp: 1 VI 2021].
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że bakteriolog i propagator higieny osobistej prof. Odo Feliks Kazimierz Bujwid,
adwokat dr Tadeusz Gluziński, a także lokalni zwolennicy postawy byłego senatora.
Ze środowiska wojskowego swoją obecnością zaszczycili wydarzenie gen. Stanisław
Wróblewski, dowódca Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, czy płk dypl. Bolesław Jerzy
Świdziński. W ich otoczeniu
w Zakrzowie zjawiło się wielu oficerów niższego szczebla,
związanych mniej lub bardziej
ze Związkiem Strzeleckim16.
Oczywiście nie zabrakło
również władz krakowskiego zarządu ZS, pośród których był chociażby prezes –
dr Mieczysław Kaplicki17.
O godzinie 11.30 do
mety w Zakrzowie zaczęły
docierać pierwsze drużyny
strzeleckie, które rywalizoPoświęcenie kamienia węgielnego pod budowę ośrodka szkoleniowały ze sobą podczas marszu
wego Związku Strzeleckiego w Zakrzowie, fot. A. Jankowski
z Krakowa18. Po przybyciu
Źródło: NAC, sygn. 3/1/0/7/2210/3, domena publiczna
16

Ring, Dąbrowski, Frączkiewicz, Sosenko, Tyczka, Zakrzewski to jedne z niewielu nazwisk kadry
oficerskiej, które wymieniono przy okazji poświęcenia kamienia węgielnego w Zakrzowie. W „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” przedstawiono wszystkich zgromadzonych dygnitarzy jako tych, którzy
w roku 1914 przywdziali szary mundur legionowy i poszli w bój o Polskę. Jednocześnie ci sami ludzie
swoim zaangażowaniem w budowę obozu w Zakrzowie dawali wzór poświęcenia na rzecz obronności
kraju (w szerokim zakresie [staje] całe społeczeństwo), zob. Podniosła uroczystość poświęcenia pierwszego
obozu strzeleckiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 192, 17 VII 1929, s. 6.

17

Mieczysław Kaplicki w przyszłości również był fundatorem strzelnicy małokalibrowej Związku Strzeleckiego w Krakowie, która nosiła jego imię. Zob. NAC, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny –
Archiwum Ilustracji, Otwarcie strzelnicy małokalibrowej Związku Strzeleckiego im. M. Kaplickiego
w Krakowie, sygn. 1-W-2263-2.

18

Niecierpliwi Strzelcy jednak nie czekali, aż dom stanie pod dachem, lecz równocześnie z uroczystością
założenia kamienia węgielnego rozłożyli się w połowie lipca ub. roku pierwszym obozem na własnym
terenie. Od dnia tego rozbrzmiewała w Zakrzowie wesoła piosenka strzelecka, a wtórowały jej uderzenia
młotów robotniczych i kielni z pod których wyrastała budowa. Zatem marsz w 1929 r. miał być
przejawem wspomnianej „niecierpliwości”. Warto nadmienić, że jako pierwsze przybyły wówczas do
Zakrzowa „Orlęta” Kraków, którym pokonanie dystansu z Krakowa do Zakrzowa zajęło 6 godzin,
22 minuty i 54 sekundy. Około 4 minut później zjawiła się drużyna z Limanowej, następnie (5 minut po
zwycięzcach) dotarła grupa nowosądecka, a kolejno tarnowska, wadowicka, trzebińska i miękińska.
Spośród wszystkich 12 drużyn, które rozpoczęły marsz, 5 w ogóle nie dotarło do Zakrzowa. Zob.
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 17 VII 1929, nr 192 , s. 6; „Wiadomości Strzeleckie: biuletyn miesięczny
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wszyscy strzelcy otrzymali śniadanie na terenie, gdzie niebawem miał stanąć nowy
obóz, a następnie obiad. Zaproszeni goście udali się zaś do dworu Zygmunta Lewakowskiego, gdzie zostali podjęci z iście staropolską gościnnością. W czasie śniadania
głos zabrał poseł Dyboski, który wzniósł toast na cześć fundatora Lewakowskiego.
W responsie na jego mowę pochwalną gospodarz nawiązał do ideologii marszałka Józefa Piłsudskiego, wpisując w nią swoją darowiznę. Lewakowski wskazał na obowiązek
nieustannej pracy dla dobra kraju, pracy w zgodzie, solidarności, ze zaniechaniem walk
klasowych, przy skupieniu wszystkich sił i myśli w jednym, jedynym kierunku, w służbie krwią okupionej niepodległości. Nie „partia”, lecz „Patria” jest dzisiaj przykazaniem”19. Następnie głos zabrał Gluziński z mową na cześć senatorowej, kolejno redaktor
Tytus Czaki chwalił poświęcenie Lewakowskiego dla idei strzeleckiej, zaś prezes
Kaplicki referował pracę komitetu budowy obozu w Zakrzowie, nie szczędząc pochwał
dla posła Dąbrowskiego. Następnie przemawiali prof. Bujwid, dr Ludwik Rubel, inż.
Król i prof. Rouppert. O godzinie 15.00 do zgromadzonych dołączył wojewoda, po
czym wszyscy przemieścili się na teren obozu. Tam przedstawiciel komitetu budowy kompleksu Jan Grzywiński zainaugurował uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego, przekazując
na wstępie w symboliczny sposób obszar
krakowskiemu okręgowi Związku Strzeleckiego, aby z tego obozu wyszły zdrowe
kadry przyszłych obywateli. Wierzchowski
odczytał akt erekcyjny, który zgromadzeni podpisali, po czym nastąpiło poświęcenie kamienia przez zakrzowskiego proboszcza ks. Jana Bednarczyka. Następnie
Odczytanie aktu erekcyjnego
wygłoszono okolicznościowe przemowy.
przez Jana Grzywińskiego
Te ostatnie zwieńczyło rozdanie nagród Źródło: „Strzelec”, 28 VII 1929, R. IX, nr 30, s.
8-10, czasopismo w BJ, sygn. 7088 III czasop.,
i dyplomów dla zwycięzców marszu przez
domena publiczna
20
gen. Wróblewskiego .
Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego”, 22 II 1930, R. 1, nr 2, s. 4.
19

Nie dziwi, że o budowie zakrzowskiego ośrodka rozpisywał się „Ilustrowany Kurier Codzienny”,
podając bardzo szczegółowo opis poświęcenia kamienia węgielnego, skoro jego właścicielem i redaktorem naczelnym był sam Marian Dąbrowski, nazywany magnatem prasowym II Rzeczypospolitej.
Zob. Podniosła uroczystość poświęcenia pierwszego obozu strzeleckiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”,
17 VII 1929, nr 192, s. 6.

20

Nie zabrakło bardzo rozbudowanej relacji poświęcenia kamienia węgielnego także w czasopiśmie
Związku Strzeleckiego. Również redaktorzy wydawanego przez koncern „Ilustrowanego Kuriera
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Po fecie wmurowania kamienia węgielnego w Zakrzowie ruszyły prace budowlane. Rozpoczęto od wybudowania kamiennej tamy na strumyku, mającym swoje źródło
na górze Chełm. Za jej pomocą spiętrzono wodę, którą przeznaczono do natrysków.
Udało się nawet znaleźć wodę pitną i doprowadzić ją rurociągami do obozowiska. Rozradowała się dusza senatora Lewakowskiego, który spoglądał na ten ruch w obozie, a gdy
zobaczył, że zamiarów jego nie spaczono, że strzelcy umieją i ćwiczyć i pracować, co prędzej darował o kilka kilometrów w Budzowie drugi, nieco mniejszy teren, aby i strzelczynie nasze miały swój odrębny obóz21. Obiekt budzowski oddano do użytku jako obozowisko zaraz po nieznacznym wykarczowaniu drzew w lipcu 1929 r. Była to w praktyce
pusta przestrzeń, znajdująca się przy drodze Kraków – Sucha, gdzie rozbijano namioty. Pod dachem znajdowały się jedynie kancelaria i komenda obozu, zlokalizowane
w udostępnionych strzelczyniom przez Lewakowskiego pomieszczeniach leśniczówki.
Pierwsze dziewczęta ze związku pojawiły się na przeciwległym zboczu góry Chełm
już w sierpniu 1929 r. Redaktor „Strzelca” i czynny działacz sportowy Marian Kurleto
przybył z wizytą zarówno do Zakrzowa, jak i Budzowa. Oprócz wody mają kursantki
pod dostatkiem lasów, które zaczynając się nieco w górze nad obozem, ciągną szerokim
nieprzerwanym szlakiem kilka kilometrów aż hen po Zakrzów, gdzie mieścił się nasz
obóz męski i gdzie dzięki pomocy właściciela Zakrzowa, senatora Lewakowskiego szybkim tempem buduje się stały obóz Związkowy22. W ten sposób w niedużej odległości od
siebie powstały dwa obozy strzeleckie, przy czym większym i lepszym jakościowo był
ten położony w Zakrzowie. W czasie wizyty w Budzowie w 1929 r. Kurleto wspomniał
jedynie o czterech dużych namiotach dla strzelczyń i dwóch małych dla potencjalnych
gości. W 1931 r. obóz budzowski przeniesiono do Baczyna, gdzie znajdowały się oddana Związkowi Strzeleckiemu przez Lewakowskiego gajówka oraz stodoła. Z dawnego więc domu mieszkania gajowego urządzono obecnie różne magazyny, kancelarie,
a nawet pokój gościnny dla odwiedzających obóz. W stodole odpowiednio przystrojonej
znajduje się doskonała jadalnia – pisał w 1931 r. Kurleto23. W ten sposób w bliskiej
odległości od siebie powstały dwa obozy ZS, pomiędzy którymi barierą uniemożliCodziennego” czasopisma „Światowid” rozpisywali się na temat zakrzowskich wydarzeń z 14 VII 1929 r.
Zob. Wielka uroczystość strzelecka w Zakrzowie, „Strzelec”, 28 VII 1929, R. IX, nr 30, s. 8-10; Pierwszy
obóz strzelecki, „Światowid”, 20 VII 1929, nr 30, s. 15.
21

Obóz letni Związku Strzeleckiego…, s. 4.

22

Dwa dni w obozie budzowskim, „Strzelec”, 1 IX 1929, R. IX, nr 35 (285), s. 8-9.

23

W Baczynie postąpiono bardzo podobnie jak w Zakrzowie, bo również na początku organizacji obozu
wzniesiono tamę do piętrzenia wody. Opodal obozu przepływa mały strumień górski, w którym odpowiednio zbudowana cementowa tama daje możność należytej kąpieli. Mam wrażenie, że teren udał nam
się w zupełności i jest dużo lepszy od Budzowa – pisał Kurleto, podnosząc walory obozu baczyńskiego
(nawet w niektórych aspektach nad zakrzowskim). Zob. W naszych obozach, s. 10-11.
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wiającą koedukację dziewcząt z chłopcami
stanowiła góra Chełm.
Zanim nadeszła jesień 1929 r., główny
budynek zakrzowskiego obozu stał już
nakryty dwuspadowym dachem z ceramiczną dachówką. Był to obiekt na planie prostokąta o długości 27 m, szeroki na 12,5 m,
wzniesiony z łamanego lokalnego piaskowca. Z uwagi na ukształtowanie terenu miał
wysoką podmurówkę, szczególnie od stroRaport poranny odbierał zwykle „szef ” obozu,
ny północno-zachodniej. W partii przyzieobywatelka Kaptowańcówna, fot. M. Kurleto
Źródło: „Strzelec”, 19 VII 1931, R. XI nr 29,
mia mieściły się składy sprzętu do ćwiczeń
s. 11, BJ, sygn. 7088 III czasop., domena publiczna
i opału, piwnica oraz pomieszczenie na
urządzenie do wytwarzania prądu. Na piętrze znajdowała się zaś jadalnia/świetlica (11,4 m x 12,3 m), do której przylegały kuchnia i „ubikacja” (pomieszczenie do mycia naczyń oraz jarzyn). Do tego tuż przy kuchni
była spiżarnia, z której schodami można było zejść do przyziemia. Warto nadmienić,
że zakrzowska kuchnia zaczęła działać i serwować obiady dopiero w 1931 r.24 Ponadto
na kondygnacji pierwszego piętra znajdowały się kancelaria oraz niewielkie mieszkanie dla dozorcy, które zamieniano „od potrzeby” na izbę dla chorych. W poddaszu
rozplanowano zaś 14 (niejednakowych) pokoi, które służyć miały na potrzeby komendanta, lekarza, instruktorów czy służby. Naokoło budynku miały się zaś znajdować namioty strzelców, jednak już w czasie budowy zadecydowano, by przysposobić budynek
również do korzystania z niego w porze zimowej. Stąd aż siedem pokoi miało własne
źródło ciepła za sprawą odpowiednio zaaranżowanych kominków25. W większości pomieszczeń już z końcem 1929 r. były wyłożone podłogi. Cały czas nad wykończeniem
budynku czuwali komitet budowy obozu i sami strzelcy26. Mimo trwających prac budowlanych i przygotowywania obiektu do oddania rokrocznie pola wokół placu budowy w okresie wakacyjnym pokrywały się namiotami strzelców27.
24

Jedzenie w Zakrzowie, sporządzane już tego roku w nowej wielkiej kuchni wewnątrz budynku, obfite,
pożywne i smaczne, mocno jarzynami okraszone. Naturalnie, że są i tu jak w każdym obozie „repeciarze”,
dla których wszystkiego będzie mało… i zawsze potrafią zbuchać dwie normalne porcje, jeszcze się za
trzecią oglądając. Zob. W naszych obozach, s. 10.

25

Obóz letni Związku Strzeleckiego…, s. 4.

26

Nie wolno nam zapominać o tem, że winniśmy młodemu gniazdu naszemu uczucia podobne
tym, jakie żywimy dla domu rodzinnego – pisano w kontekście budowy zakrzowskiego ośrodka
w „Wiadomościach Strzeleckich”. Zob. ibidem, s. 6.
Zakrzowski obóz słynął z dyscypliny i porządku. Kurleto pisał: Wizyta w namiotach upewniła mnie

27
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W niedzielę 13 lipca 1930 r.
z ambony stryszowskiego kościoła parafialnego proboszcz
Jan Figwer zapowiedział, że
dzisiaj muzyka wojskowa z Wadowic będzie grać na tych instrumentach, które są kupione dla
tutejszego Stowarzyszenia chłopców – muzykanci udadzą się potem do Zakrzowa, gdzie będzie
otwarcie o godzinie 2gie schroniska dla Strzelców28. Już bez
Dom administracyjny obozu w Zakrzowie
fety, jaka miała miejsce w dniu
Źródło: „Wiadomości Strzeleckie: biuletyn miesięczny Okręwmurowania kamienia węgielgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego”, 22 II 1930, R. 1,
nr 2, s. 4, BJ, sygn. 2937 III, domena publiczna
nego, obchodzono uroczyste
oddanie do użytku wzniesionego budynku administracyjnego oraz samej przestrzeni pod obozowisko29. Mimo to
nie zaprzestano dalszego rozwijania i ulepszania stałej bazy strzelców. W 1931 r. przy
głównym budynku obozu powstało planowane od samego początku boisko dla strzelców, a także droga umożliwiająca dotarcie na Chełm automobilami30. Przybywający
niemal co roku do obozu w Zakrzowie Marian Kurleto zauważył w 1931 r., że mimo
starań włożonych na początku budowy, brakowało odpowiedniej wody do kąpieli.
o porządku i ładzie, jaki w Zakrzowie panuje. Jedną rzecz należałoby jednak kursantom zapewnić
t. j. drugi koc. Górskie okolice znane są z zimnych nocy. Pod jednym kocem nie jest zbyt ciepło i organizm
traci masę własnego ciepła, koniecznego w pewnej mierze do wywołania i trwania dobrego snu. A sen wiadomo - jest koniecznym warunkiem do należytej pracy w dzień i wszelkich innych normalnych procesów życiowych, zob. W naszych obozach, s. 10.
28
29

30
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Archiwum Parafii Stryszów [dalej: APS], Ogłoszenia duszpasterskie 1927-1930 i in., sygn. IV.7, s. 103.
W przeciwieństwie do wmurowania kamienia węgielnego poświęcenie i oddanie obozu do użytku
w 1930 r. nie zostało wspomniane w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Jedynie wzmiankowano
o drugim marszu i zawodach drużyn strzeleckich. Zatem najważniejsze było uwypuklenie i spopularyzowanie idei założenia ośrodka przez Lewakowskiego, by powstawały kolejne tego typu placówki,
zob. Z obozu strzeleckiego w Zakrzowie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 16 VII 1930, nr 188, s. 2.
Powstała również droga pozwalająca wyjechać obecnie wszelkiemi środkami lokomocji do obozu, a dzisiaj
w trzecim roku istnienia nastąpi poświecenie boiska, wielkiego, dobrze splantowanego nadającego się po
zasianiu go trawą do wszelkich sportów – pisał w lipcu 1931 r. Kurleto. Ponadto redaktor „Strzelca”
rozpływał się nad znaczeniem boiska przy każdym z obozów. Na boisku ruch należyty. Podobno i po
godzinach programowych zainteresowanie boiskiem nie słabnie. Koszykówka, siatkówka, gry ruchowe,
strzelanie itp. odwalane są na zmianę, godzina po godzinie, przeplatane najkonieczniejszą teorią. Trzeba
przyznać, że instruktorowie dają z siebie dużo i pracę traktują poważnie, będąc doskonałym, żywym
przykładem dla swych wychowanków”. Zob. W naszych obozach, s. 10.
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Nie wiem, jak ta sprawa zostanie
rozwiązana, uważam jednak,
że należyta kąpiel jest tak samo
ważną, jak boisko, budynek obozowy i inne konieczne urządzenia31.
Ponadto twierdził, że zakrzowski
budynek niezbyt nadawał się do
celu ośrodka narciarskiego jako
niedostatecznie ogrzewany32.
Zakrzowski obóz był obok
Tam, gdzie przed rokiem rósł gęsty las, obecnie wre praca
tych w Kirach czy Budzowie/Bai ruch, fot. M. Kurleto, Zakrzów, wrzesień 1930 r.
czynie najważniejszym obiektem
Źródło: „Strzelec”, 14 IX 1930, R. 10, nr 37, s. 12, BJ,
krakowskiego okręgu Związku
sygn. 7088 III czasop., domena publiczna
Strzeleckiego. We wszystkich
z nich co roku gościło blisko 1000 osób. W samym ośrodku zakrzowskim mogło przebywać jednocześnie ok. 170 osób33. Kompleksy Związku Strzeleckiego miały ogromne znaczenie kulturotwórcze dla małych miejscowości, na których terenie powstały.
Tradycją stały się chociażby lipcowe marsze Kraków – Zakrzów. Wraz z nimi pośród
lokalnej ludności wykształcił się obyczaj kibicowania strzelcom na mecie w Zakrzowie. W niejednym domu znalazłem zdjęcia ubranych w najlepsze stroje stryszowian,
zakrzowian, stronian czy leśniczan, którzy zmierzali do obozu strzeleckiego na tego
typu formę niedzielnego wypoczynku od zajęć rolniczych. Niejednokrotnie ludność
wiejska angażowała się w przygotowanie bram na mecie34. Do mniej oczywistych
31
32

Ibidem.
Warto nadmienić, że Kurleto dość sceptycznie podchodził do młodzieży przybywającej na obozy
strzeleckie. Gdy odwiedzał zakrzowski kompleks w 1931 r., przebywała w nim grupa 140 chłopców
w wieku 18-20 lat, jednak ich kondycja i tężyzna fizyczna nie napawały niedawnego lekkoatlety
optymizmem. Widział jednak tym większą rolę podobnych fundacji w zmianie obecnego stanu rzeczy.
Materiał fizyczny obozu bardzo różnolity. Przeważają jednak chłopcy mimo wieku 18-20 lat fizycznie
niedorozwinięci, słabi. Piętno zawodowej wczesnej pracy położyło już na niejednym z nich swą ciężką rękę.
Właśnie nawinął mi się pod oczy młody chłopiec o płaskiej piersi, nieco nawet wgłębionej, o okrągłych
plecach... – A obywatel czem się w domu zajmuje? – Stolarstwem… Ta jedna odpowiedź wystarczyła
w zupełności, by rozwiązać zagadkę płasko wklęsłej piersi młodzieńca. Jest więcej jemu podobnych w szeregach naszego Związku i dla nich w pierwszym rzędzie powinny być dostępne obozy z ich świeżem powietrzem, grami i sportami, z należytem odżywianiem. Trudno dziwić się podejściu Kurlety, gdy weźmie się
pod uwagę, że chociażby zakrzowskie zawody strzelców-biegaczy przełajowych odbywały się bez
jakiegokolwiek obuwia i z numerami napisanymi czarną pastą do butów na podkoszulce lub klatce
piersiowej. Zob. ibidem; por. W zakrzowskim obozie, s. 12-13.

33

Piękny dorobek pracy strzelców okręgu krakowskiego jest chlubą całej organizacji strzeleckiej, „Strzelec”,
1 V 1932, R. XII, nr 18, s. 5; „Strzelec”, 13 VII 1930, R. X, nr 28, s. 16.

34

Zob. np. „Strzelec”, 29 VII 1934, R. XIV, nr 30, s. 11.
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przykładów wpływu obozowiska na lokalną kulturę należy
zaliczyć chociażby to, że wskutek
wizyty elit w Zakrzowie w 1929
r. zwrócono uwagę na znajdujący się przy drodze prowadzącej
do obozu drewniany kościół św.
Anny, wzniesiony w pierwszych
dwóch dekadach XVIII w. To
właśnie na łamach związanego
z Wierzchowskim „Architekta”
już w 1930 r. została opublikowana dokładna inwentaryzacja
Rzut poziomy kościoła św. Anny w Zakrzowie, autor: S. Bezdek
architektoniczna zakrzowskiej
Źródło: „Architekt: miesięcznik poświęcony architekturze,
świątyni. Jej autorem był Stefan
budownictwu i przemysłowi artystycznemu”, 1930, R. 23,
Bezdek, wtedy jeszcze student
nr 3-4, s. 53, domena publiczna
Wydziału Architektury ASP, wykonujący swoją pracę pod kierunkiem Bogdana Tretera35.
Istnienie obozu strzeleckiego oraz przybywające do Zakrzowa drużyny młodzieńców wpływały pozytywnie również na lokalną młodzież. Najlepiej oddaje to
sytuacja mająca miejsce w latach 1929-1931 w Stryszowie. Już 29 września 1929 r.
o godz. 14.00 do Stryszowa przybył nieznany z imienia i nazwiska wojskowy z Wadowic, aby otworzyć hufiec z chłopców należących do Stowarzyszenia [Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, MP]36. Był to wynik zainteresowania stryszowskich
młodzieńców ćwiczeniami z zakresu kultury fizycznej i przysposobienia obronnego,
które podpatrzyli w Zakrzowie. Istnienie obozu dało asumpt do powstania w Stryszowie hufca wojskowego przy stowarzyszeniu katolickim. Jednocześnie był to także
przejaw niechęci proboszcza stryszowskiego Jana Figwera do zakładania osobnych
organizacji, niezależnych od parafii. Erekcję dodatkowej grupy (stricte paramilitarnej) zgłosił duchownemu w listopadzie tego roku jeden młody człowiek, który
bez mojej wiedzy i bez mojego pozwolenia chce zakładać nowy związek młodzieży –
ja temu się sprzeciwiam, bo drugi związek jest niepotrzebny, skoro od 10 lat istnieje
tu Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej i hufiec wojskowy. Wzywam rodziców, aby nie

35

„Architekt: miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu”, 1930,
R. 23, nr 3-4, s. 53-55.

36

APS, Ogłoszenia duszpasterskie 1927-1930 i in., sygn. IV.7, s. 92.
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pozwalali synom zapisywać się
do innego stowarzyszenia, bo
jest niepotrzebne37.
Lipcowy marsz Kraków – Zakrzów stał się z czasem (obok rajdu Tarnów –
Pilzno) eliminacją do Marszu
Szlakiem „Kadrówki”38. Mimo
to ośrodek strzelecki w Zakrzowie stanowił aż do wybuchu drugiej wojny światowej
jedną z najlepszych jednostek
krakowskiego okręgu Związku
Hufiec wojskowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Strzeleckiego. Pozostał także
Męskiej w Stryszowie, lata 30. XX w.
symbolem, o czym wspominał
Źródło: archiwum prywatne autora
w 1931 r. Kurleto: Własny dom
strzelecki, własny obóz strzelecki to ideał, do jakiego powinien dążyć wytrwale każdy
okręg. Nie wszędzie naturalnie znajdą się tacy ludzie, jak obywatel senator Lewakowski,
który przyszedł w sukurs krakowskiemu okręgowi, dał spory kawał gruntu, sporo gotówki, by założyć podwaliny pod dzieło godne w dzisiejszych chudych czasach naśladowania
i podkreślenia jako coś niecodziennego. Mało tego. Szczodrobliwy ojciec polecił swym
trzem synom, samodzielnie gospodarującym, by i oni też rzucili coś na szalę społecznej
ofiary i pracy39.
Omawiający stan obozownictwa Związku Strzeleckiego Józef Korpała zauważył
zaś, że [--] tylko własne obozownictwo, na własnem kierownictwie oraz odrębnym programie wyszkoleniowym i wychowawczym oparte, zapewnić mu może skrystalizowanie
zasad i metod wychowania strzeleckiego oraz zdobycie ideowej kadry instruktorskiej.
Stały obóz strzelecki w Zakrzowie powinien być w tym zakresie podnietą do tworzenia
podobnych – ale gospodarczo organizowanych – instruktorskich ośrodków strzeleckich40.
Na przykładzie zakrzowskiego obozu Korpała uzasadniał, że obok strzelectwa
i sportu marszowego – obozownictwo musi być podstawowym elementem pracy strzeleckiej41.
37

Ibidem, s. 80.

38

Tak było chociażby w 1933 r., zob. „Strzelec”, 2 VII 1933, R. XIII, nr 27, s. 10.

39

W naszych obozach, s. 10.

40

„Praca Strzelecka. Miesięcznik”, 1931, nr 5/6, s. 6, 10.

41

Ibidem, s. 10.
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***
Ideę krzewienia higieny, kultury fizycznej oraz przysposobienia obronnego przerwała II wojna światowa. Ośrodek w Zakrzowie z symbolu naszego wyścigu [--], rzetelnej twórczości, podjętej w imię wielkiej idei oraz miejsca, gdzie roześmiane twarze
uczestników obozu, dla których chwile w nim spędzone [stały się] płomiennem zarzewiem entuzjazmu na progu nowego roku pracy strzeleckiej, okupant zamienił w miejsce
dla przesiedlanych mieszkańców Żywiecczyzny w ramach akcji Saybusch42. Po II wojnie światowej kompleks służył zaś za miejsce przeznaczone do podratowania zdrowia
byłych więźniów obozów koncentracyjnych KL Auschwitz-Birkenau i KL Mauthausen.
Dla zgromadzonych tam ludzi proboszcz stryszowski ks. Stanisław Wciślak organizował nawet zbiórkę żywności pośród marcowian, dąbrowian i stryszowian43. Z czasem
obiekt został przejęty na cele wojskowe, a niemodernizowane budynki niszczały, zamieniając się w ruinę. Wreszcie zastąpił je kompleks ośrodka wczasowo-wypoczynkowego
Caritasu, do którego ponownie zaczęła przybywać młodzież. Mimo to wraz z upadkiem II Rzeczypospolitej umarła idea wakacyjnych i zimowych obozowisk, w czasie
których młodzież mogła korzystać z kursów instruktorskich, systematycznych ćwiczeń sportowych czy strzeleckich. W niepamięć poszły fundacja Zygmunta Lewakowskiego i jego zamysł rozwoju higieny, sportu i kultury tak pośród młodzieży zrzeszonej
w Związku, jak wśród ludności wiejskiej mieszkającej na stałe pod Chełmem. Jednocześnie zanikła pamięć o samym obozie, którego powstanie wyznaczyło niejako kolejny etap przysposobienia wojskowego ludności cywilnej w II Rzeczypospolitej. Odtąd
profesjonalnie przygotowana infrastruktura miała zastępować zwykłe łąki przeznaczone na pola namiotowe, a tym samym wpływać na polepszenie stanu przygotowania
polskiej młodzieży na wypadek kolejnego konfliktu zbrojnego.

42

Cyt. za: „Strzelec”, 28 IX 1930, R. 10, nr 39, s. 1. Byli to ludzie przymusowo wysiedleni z powiatu
żywieckiego na ziemie Generalnego Gubernatorstwa, by zrobić miejsce w Rzeszy dla niemieckojęzycznych górników z Galicji. Od 20 IX 1940 r. do 12 XII 1940 r. przesiedlono ponad 17 tys. ludzi, w tym m.in.
w okolicę Kalwarii i Wadowic. Grupa przesiedleńców została osadzona też w dworze w Dąbrówce.
Zob. M. Sikora, M. Bortlik-Dźwierzyńska, Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny
przez okupanta niemieckiego 1940-1941, Katowice 2010; M. Płonka, Dwór w Dąbrówce – przykład zabytku ocalonego wskutek budowy sztucznego zbiornika wodnego, „Małopolska–Regiony–Regionalizmy–
Małe Ojczyzny”, 2019, t. 21, s. 213-235.

43

26 VII 1945 r. dziękował z ambony za zebrane 2289 zł i 236 jaj: Jeszcze się nie zaopiekowaliście swoimi
biednymi, a tu już przyszli inni i to takie, którym naszym świętym obowiązkiem pomóc jako katolicy, jako
Polacy. W Zakrzowie co przeszli Oświęcim, Mauthausen i inne miejsca zbrodni niemieckich. Przyjechali
podratować zdrowie, ale nie ma co jeść. Proszą o mleko i jajka – o masło i chleb. Przynieść na plebanię,
zob. APS, Ogłoszenia parafialne 1944-1948, sygn. IV.6, s. 26.
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Summary
The camp of the Związek Strzelecki (Riflemen’s Association) named Zygmunt
Lewakowski in Zakrzów (1929-1939)
In 1929, in the Beskid village of Zakrzów (now the commune of Stryszów, poviat
of Wadowice), the cornerstone for the construction of the first permanent and large
camp in the Kraków district of the Riflemen’s Association was consecrated and laid.
With the fall of the Second Polish Republic, the idea of summer

and winter camps,
during which young people could take advantage of instructor’s courses, systematic
sports or shooting exercises, died. At the same time, the foundation of Zygmunt Lewakowski and his idea of developing

hygiene, sport and culture both among the youth
associated in the Union and the rural population permanently living near Chełm were
forgotten. At the same time, the memory of the camp itself disappeared, the creation
of which marked the next stage of military training of the civilian population in the
Second Polish Republic (from then on, the professionally prepared infrastructure was
to replace ordinary meadows intended for campsites). The facility was the pride of the
Krakow district, which could accommodate approximately 170 shooters at the same
time. In addition to recalling the existence of the camp itself, the author draws attention to the importance and stages of building the base, pointing to the ways of its
impact on the community of the Lesser Poland ZS and the inhabitants of the villages
of the present Stryszów commune.
	Keywords
Zakrzów, Zygmunt Lewakowski, Związek Strzelecki
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Takie były początki.
Grupa operacyjna Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego
na powiat Wadowice
i losy jej funkcjonariuszy
(część pierwsza – kim byli)
Najważniejszą instytucją i głównym filarem wprowadzanej na ziemiach polskich
władzy komunistycznej były bez wątpienia struktury aparatu bezpieczeństwa. Komuniści nie mieli wystarczających kadr, aby opanować aparat administracyjny czy wojsko, które szybko rozrastało się wskutek ogłoszonej przez Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego (PKWN) wojennej mobilizacji. Także kadr dla aparatu bezpieczeństwa
mieli za mało w stosunku do potrzeb, jednak to właśnie ten aparat traktowali priorytetowo, gdyż miał odegrać najistotniejszą rolę w zawłaszczeniu i utrzymaniu władzy
przez moskiewską agenturę. Dlatego bardzo starannie wybierali i oceniali ludzi do
wykonania tego zadania. Podstawowego kryterium oceny nie stanowiło to, aby byli
to ludzie najlepsi pod względem intelektualnym, ale to, by byli bezwzględnie lojalni wobec Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) i zdeterminowani
służyć Związkowi Sowieckiemu i jego agenturze w postaci Polskiej Partii Robotniczej
(PPR). Oczywiście sporadycznie zdarzały się także błędne typowania pretorianów systemu, jednak w zdecydowanej większości zarówno ci wytypowani bezpośrednio przez
enkawudzistów, jak też kolejni, zwerbowani już przez uczniów NKWD, zrealizowali
nałożone na nich zadanie zniewolenia Polaków.
Obszerność materiału dotyczącego członków grupy operacyjnej tworzącej Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Wadowicach narzuca podział materiału na części, gdyż całość zdominowałaby łamy jednego tomu „Wadovianów”. Z powodu konieczności podziału materiału przyjęto koncepcję przedstawienia biogramów
funkcjonariuszy równolegle, w pierwszej części do czasu ich przydziału do Wadowic,
w kolejnej zaś opisane zostaną ich losy w Wadowicach i po odejściu z tutejszego PUBP.
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Zatem generalnie, z niewielkimi jedynie odstępstwami, niniejszy artykuł pokazuje rodowody pierwszych funkcjonariuszy UB w Wadowicach, bez szerszego opisu sytuacji
miejscowej. Ze względu na specyfikę języka resortu oraz dla zobrazowania poziomu
wykształcenia funkcjonariuszy cytaty z dokumentów podano z zachowaniem błędów
i zwrotów żargonowych. Tytuły (nazwy) dokumentów z akt personalnych funkcjonariuszy zapisano kursywą, dla łatwiejszej identyfikacji, z jakich i których konkretnie
dokumentów pochodzi zapis lub czego dotyczy komentarz.

Resort
Powstały w Moskwie 21 lipca 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,
realizujący plany podporządkowania Polski władzy Józefa Stalina, miał stać się
quasi-rządem na ziemiach Rzeczypospolitej, których nie planowano od razu włączyć
w granice Związku Sowieckiego. Według opinii niektórych osób związanych z PKWN
oraz ustaleń badaczy miał on wobec Zachodu pozorować samodzielny rząd Rzeczypospolitej i doprowadzić do referendum wcielającego zniewoloną Polskę do ZSRS jako
17. republikę. Wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. pokrzyżował te plany
stalinowców, ale przede wszystkim samego Stalina, który w efekcie uznał, że Polska wewnątrz Związku Sowieckiego może stanowić zbyt wielkie zagrożenie i doprowadzić do
problemów z utrzymaniem w ryzach komunistycznego imperium1. Podjęto zatem decyzję, aby Polaków spacyfikowali i skomunizowali polscy komuniści za pomocą wyszkolonych w ZSRS kadr bezpieczeństwa i oczywiście z bratnią pomocą Armii Czerwonej.
Jako fachowe struktury zarządzające poszczególnymi dziedzinami życia państwowego powołane zostały w ramach PKWN resorty. Niewątpliwie użycie w pierwszym
okresie budowania władzy przez komunistów nazwy „resort” zamiast dotychczas
stosowanej i w zasadzie równoznacznej nazwy „ministerstwo” było zabiegiem świadomym, mającym uśpić czujność wolnego świata. Wszak „ministerstwo” znacznie
bardziej kojarzy się z aparatem dojrzałego i stabilnego organizmu państwowego niż
1

Teza, że to Powstanie Warszawskie ostatecznie przekonało Stalina do rezygnacji z wcielenia Polski do
ZSRS jako 17. republiki, wynika m.in. z notatki płk. Ludwika Muzyczki „Benedykta” sporządzonej przez
niego po rozmowie z gen. Leonem Nałęcz-Bukojemskim, prawdopodobnie w 1976 r. lub 1977 r. Do
informacji o tej rozmowie i notatce dotarła SB inwigilująca płk. Muzyczkę. W obiegu publicznym
informacje o tej rozmowie pojawiły się po raz pierwszy w publikacjach NSZZ „Solidarność” z lat 19801981. Prof. Stanisław Salmonowicz (pod pseudonimem Antoni Nowosielski) opublikował tę informację
w książce Powstanie Warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej, Warszawa
1981 r. Podał ją także prof. Jerzy Kumaniecki w książce Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem
radzieckim 1918-1943: wybór dokumentów, Warszawa 1991 r.
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nieco bardziej potoczny i ogólnikowy „resort”. Zatem użycie tego synonimu mogło
sugerować, że jest to struktura tymczasowa, przyjęta do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o politycznym losie Polski i Polaków. Dopiero po zakończeniu Powstania
Warszawskiego i zniszczeniu przez Niemców Warszawy Stalin jednoznacznie ujawnił
swoje plany całkowitego podporządkowania Polski i podjął decyzję o przemianowaniu
resortów z dniem 31 grudnia 1944 r. na ministerstwa, wskazując, że rząd wyłoniony
przez jego agenturę, czyli PKWN, jest jedynym, jakiemu pozwoli sprawować zarząd na
okrojonych ziemiach RP.
Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP), odrębny od struktur administracji
publicznej, był novum w polityczno-administracyjnej rzeczywistości Polski2. Rozwiązanie opierało się na wzorcach przyjętych w ZSRS, gdzie obok NKWD działał Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB). Dla uproszczenia w Polsce
określanej jako „ludowa”3 przyjęto założenie, że nie zostanie utworzony resort spraw
wewnętrznych o kompetencjach znanych z polskich konstytucji z 1921 czy 1935 r.
i ustaw, a cała władza policyjna podporządkowana zostanie RBP, zaś dla nadzoru nad
cywilnymi strukturami administracji państwowej powołany zostanie Resort Administracji Publicznej (RAP). Odmiennością od wzorca sowieckiego było to, że podczas
gdy w ZSRS kompetencje NKWD i NKGB często się przenikały czy zazębiały, RBP
w Polsce stanowił byt nie tyko całkowicie odrębny, ale ze względu na znaczenie dla
skutecznej realizacji celów politycznych władzy ludowej – często nadrzędny nad RAP,
podobnie jak nad większością innych resortów. Jego kadry były od początku selekcjonowane pod kątem bezwzględnej ideologicznej wierności Związkowi Sowieckiemu.
Realizując tę koncepcję, już od połowy kwietnia 1944 r. w Obwodowym Zarządzie NKWD w Kujbyszewie, pod oficjalną nazwą Szkoła Oficerska nr 366, prowadzono szkolenie wyselekcjonowanej według bardzo ostrych kryteriów politycznych
grupy obywateli II RP, z których zamierzono tworzyć kadry polskiego NKWD. Kurs
ten ukończyło 217 zajmujących później kierownicze stanowiska funkcjonariuszy RBP
PKWN i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) Polski ludowej, którzy
31 lipca skierowani zostali do dyspozycji RBP w Lublinie. Od października 1944 r. do
marca 1945 r. NKWD zorganizowało kolejny taki kurs, który ukończyło 218 absolwentów. Także oni zajęli większość kierowniczych stanowisk w MBP, a później MSW PRL.
To właśnie absolwenci kursu w Kujbyszewie oraz ich wychowankowie zbudowali na
2

W okresie międzywojennym oraz w Polskim Państwie Podziemnym sprawy bezpieczeństwa i policji
wchodziły w zakres kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu.

3

Określenie „Polska ludowa” nie było formalną nazwą państwa. Do 1952 r. obowiązywała nazwa
Rzeczpospolita Polska, a później Polska Rzeczpospolita Ludowa.
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ziemiach Polski bezwzględny aparat masowej represji i inwigilacji społeczeństwa, który w znacznej mierze przetrwał do 1990 r., wielokrotnie ratując komunistów przed
utratą władzy4.

Wyznaczenie funkcjonariuszy
W związku z rozpoczęciem styczniowej ofensywy Armii Czerwonej i współdziałających z nią jednostek utworzonego w ZSRS Wojska Polskiego władze tzw. Polski lubelskiej wydały polecenia organizacji odpowiednich grup przedstawicieli politycznych
oraz wspierających ich funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego5 dla
wprowadzania nowej władzy na zajmowanych przez sowietów terenach Polski. Grupy
operacyjne dla województwa krakowskiego organizowano na terenie województwa
rzeszowskiego, czyli części przedwojennego woj. lwowskiego, która pozostała w granicach Polski wyznaczonych przez Stalina. Do grupy operacyjnej na powiat wadowicki
wyznaczono dotychczasowych pracowników PUBP w Jarosławiu6.
Kierownikiem grupy operacyjnej mianowano Władysława Kubkę, wywiadowcę
PUBP w Jarosławiu. Ponieważ funkcjonariuszy wyznaczonych do województwa krakowskiego oznaczono numeracją ciągłą, W. Kubkę odnotowano w Rozkazie personalnym nr 7 z 13 stycznia 1945 r. pod numerem 101, a w wersji rzeszowskiej rozkazu – ze
względu na skreślenie jednego z funkcjonariuszy przeznaczonych do woj. krakowskiego – pod numerem 1007.
Równocześnie czterech funkcjonariuszy tego samego PUBP, określonych w rozkazie jako wywiadowców: Józefa Kociubę, Franciszka Wywłokę, Mieczysława Sadowego
i Michała Czekierdę, wyznaczono na wywiadowców mających zorganizować i rozpocząć pracę UB w Wadowicach8. W oryginalnym rozkazie MBP oznaczono ich kolejno
4

Więcej informacji m.in. w: M. Korkuć, „Kujbyszewiacy” – awangarda UB, „Arcana”, 2002, nr 4-5, VII-X 2002;
Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1945-1949, Rzeszów 1998.

5

Oprócz grup operacyjnych UB tworzono i wysyłano grupy złożone z działaczy partyjnych oraz urzędników mających zadanie tworzenia administracji i organizacji komórek partyjnych.

6

AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, k. 32-37, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Rozkaz
personalny nr 7 z dnia 13 stycznia 1945 r. Nieco inna wersja tegoż rozkazu AIPN Rzeszów,
IPN Rz 00149/15, s. 0045-0049 – ta wersja opublikowana została w: Rok pierwszy. Powstanie i działalność
aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944-lipiec 1945), wybór i oprac.
D. Iwaneczko, Z. Nawrocki, Rzeszów 2005, s. 326-342, z podaniem informacji o sygn. w wersji papierowej AIPN Rz 00149/15 k. 161-165.

7

AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, k. 37; APIN Rz 00149/15, s. 0049; Rok pierwszy…, s. 340.

8

Kolejność nazwisk funkcjonariuszy podano za wspomnianym rozkazem personalnym. Nie wiadomo,
czy zastosowany układ był przypadkowy, czy wiązał się z przydzielonymi im zadaniami w strukturze
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numerami 102-105, zaś w wersji rzeszowskiej numerami 101-104, przy czym nazwisko Michała Czekierdy zostało w tej wersji wpisane błędnie jako Czykierda. W publikacji Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na
Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944–lipiec 1945) nazwisko podano w wersji prawidłowej9.
Wspomnianym rozkazem wyznaczony został na wywiadowcę PUBP w Myślenicach wywiadowca PUBP w Przeworsku Kurmanowski (bez podania imienia), którego
losy w trzy miesiące później – po przeniesieniu do Wadowic – splotły się z losami
kolegów z grupy jarosławskiej. Z materiałów prowadzonego później przeciwko niemu
śledztwa wynika, że był to Władysław Kurmanowski, względnie Kormanowski. Wraz
z nim przeniesienia z Myślenic do Wadowic otrzymali także Jan Lasek i Władysław
Słysz. Choć nie związali się z Wadowicami na dłużej, będą oni jednak bohaterami drugiej części niniejszego artykułu. Ten artykuł poświęcony jest owym pięciu pierwszym
funkcjonariuszom przybyłym do Wadowic 26 i 27 stycznia 1945 r.10

Przybycie do Wadowic
Kierownik grupy Władysław Kubka przybył do Wadowic wraz z wyznaczonym na
starostę Jerzym Olędzkim oraz mającym objąć funkcję burmistrza Władysławem Sadowskim późnym popołudniem, a właściwie już wieczorem 26 stycznia 1945 r. Pozostałych czterech funkcjonariuszy przybyło w południe 27 stycznia. Większość budynków
w centrum miasta i przy głównych ulicach zajęta była przez różne sztaby i instytucje
Armii Czerwonej oraz liczne szpitale wojskowe. Pierwszą siedzibę dla powstającego
PUBP znaleziono po dłuższych poszukiwaniach w domu należącym do rodziny Lichoniewiczów przy ul. Teofila Kluka 6 (obecnie Poprzeczna). Kubka wraz ze starostą Olędzkim i burmistrzem Sadowskim zamieszkał pierwotnie w domu adwokata Edwarda Reimanna przy ul. Henryka Sienkiewicza, a urzędowanie rozpoczął w siedzibie NKWD,
w kamienicy rodziny Homme przy pl. Józefa Piłsudskiego 6. Pozostali funkcjonariusze
także urzędowali przy sowietach, korzystając z ich pomocy operacyjno-czekistowskiej,
zaś mieszkali w zajmowanym i urządzanym na siedzibę urzędu domu Lichoniewiczów.
Dopiero wiosną 1945 r, po wyjeździe z Wadowic w ślad za przesuwającym się na
PUBP (podległością funkcjonariuszy konkretnym sekcjom WUBP), co jest prawdopodobne. Wskazuje
na to umieszczenie zaraz po nazwisku kierownika grupy, a później PUBP Władysława Kubki nazwiska
Józefa Kociuby, o którym później pisano jako o zastępcy kierownika PUBP.
9

AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, k. 37; AIPN Rz 00149/15, s. 0049; Rok pierwszy…, s. 340.

10

AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, MBP, Rozkaz personalny nr 7, k. 336 (poz. 85); AIPN Rz 00149/15,
s. 0048 (poz. 84); Rok pierwszy…, s. 337 (poz. 84) – tutaj również bez podania imienia, zgodnie z tekstem
oryginału rozkazu – w przypisie 37 informacja, że w zasobie IPN nie odnaleziono jego akt osobowych.
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zachód frontem części instytucji sowieckich, na siedzibę PUBP zajęto budynek Funduszu Emerytalnego pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności przy ul. 3 Maja, przemianowanej niedługo później na ul. Józefa Stalina. Funkcjonariusze zamieszkali w sąsiadującym z siedzibą UB domu dentysty Leopolda Goldbergera (później Leon Górski
i wreszcie Leo Gorsky) przy ul. 3 Maja / J. Stalina 15, na rogu ul. H. Sienkiewicza,
który miał wspólny dziedziniec z budynkiem zajętym dla PUBP, oraz w budynku przy
ul. 3 Maja / J. Stalina 18 (należącym po połowie do Ignacego Färbera, Jakuba Färbera
i Anny Hirschbein oraz do Adolfa Pawła Langego, zamordowanego przez Niemców
w obozie koncentracyjnym KL Stutthof), leżącym naprzeciw gmachu UB, a posiadającym dodatkowe wyjście przez ogród na ul. Cichą. W późniejszych latach wymienione
budynki przy ul. 3 Maja / J. Stalina zostały oficjalnie przejęte przez MBP w drodze
wykupu (od L. Goldbergera – w aktach zapisano „Goldbergiera”) lub wywłaszczenia
(budynek Funduszu Emerytalnego pracowników KKO oraz dom należący do I. Färbera, J. Färbera i A. Hirschbein oraz A. P. Langego). Według akt wywłaszczeniowych
funkcjonariusze zajęli te budynki z dniem 1 kwietnia 1945 r. po opuszczeniu ich przez
podążające na zachód instytucje i agendy Armii Sowieckiej11. Nieco później pod kontrolę PUBP przejęto magazyn broni i zdobyczy wojennych mieszczący się na parterze
kamienicy Krzysztoforskich przy ul. 3 Maja / J. Stalina 8, w której do września 1945 r.
mieściła się sowiecka komenda wojenna miasta, kierowana przez majora Fiodora Bałbinskiego. Natomiast od 1946 r. na potrzeby „koszar” PUBP zajęto także należący do
rodziny Kowalczewskich budynek dawnego hotelu „Sobieski”, zwanego czasem także
„Pod Sobieskim”, przy ul. J. Stalina 17, leżący po drugiej stronie skrzyżowania z ul.
Sienkiewicza. Relikt tego zajęcia przetrwał do końca PRL w postaci mieszkań służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy SB i MO oraz mieszczącego się tam do
1990 r. na parterze, w przejętej przez UB restauracji Franciszka Waligóry, kasyna UB,
a później SB i MO. Reliktem zajęcia przez PUBP budynków przy ul. 3 Maja / J. Stalina
18 oraz ul. Teofila Kluka / Poprzecznej 6 było uznanie części lokali w tych domach za
mieszkania służbowe i zajmowanie ich przez funkcjonariuszy oraz emerytów resortu
spraw wewnętrznych aż do początku lat 90. XX w. Podobna sytuacja dotyczyła budynku przy ul. 3 Maja / J. Stalina / 1 Maja 13, gdzie po formalnej likwidacji UB w latach 1953-1955 podobne mieszkania służbowe utrzymano aż do początku lat 70., gdy
11

AIPN Warszawa, IPN BU 1572/3248 t. 1, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Wywłaszczenia
nieruchomości zajętych na cele użyteczności publicznej w latach 1939-1945, na rzecz organów
bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. krakowskim, s. 0126-0135 (posesja przy ul. 3 Maja /
J. Stalina 18), s. 0229-0236 (ul. 3 Maja / J. Stalina 13) oraz IPN BU 1572/3248 t. 2, s. 0343-0348
(ul. 3 Maja / J. Stalina 15). Zob. także: M. Siwiec-Cielebon, Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa na Ziemi Wadowickiej w latach 1945-1950 – rekonesans badawczy i wstępny zarys
zagadnienia, „Wadoviana, Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 137-162.
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budynek został w całości zaadaptowany na potrzeby Komendy Powiatowej (później
Komendy Miejskiej) MO.

Początki działalności
Z pierwszych miesięcy działania PUBP w Wadowicach nie zachowało się zbyt dużo
dokumentów, zaledwie kilka meldunków, czyli tzw. raportów operatywnych, z których
najwcześniejsze datowane są w maju-czerwcu 1945 r. Niewiele innych dokumentów,
ale także pochodzących z późniejszych miesięcy 1945 r., zachowało się w teczkach niektórych prowadzonych przez funkcjonariuszy spraw operacyjnych i śledczych. Na ich
podstawie nie można wyciągnąć jakichkolwiek wniosków generalnych o działalności
PUBP, a jedynie określić poziom umysłowy – z reguły bardzo słaby – sporządzających
owe dokumenty funkcjonariuszy.
Dla losów członków grupy operacyjnej przybyłych do Wadowic z Rzeszowszczyzny krytyczny był kwiecień 1945 r., gdy dwóch z nich, J. Kociuba i M. Sadowy, poniosło
śmierć, a kolejny, F. Wywłoka, zdezerterował. Kilka miesięcy później, w listopadzie,
zwolniono M. Czekierdę, a szef W. Kubka odszedł na kurs do Krakowa, po którym
przeniesiony został do Nowego Sącza. Natomiast pochodzący z Przeworska W. Kurmanowski, przybyły do Wadowic nieco później od kolegów z Jarosławia, bo po trzech
miesiącach wcześniejszej służby w Myślenicach, przeniesiony został do Rabki. Również jego dwaj koledzy, Jan Lasek i Władysław Słysz, nie związali się z Wadowicami.
W ten sposób w ciągu roku od przybycia grupy operacyjnej do Wadowic zniknęli z terenu powiatu wszyscy funkcjonariusze przybyli z woj. rzeszowskiego, a pamięć o nich
się zatarła. W późniejszych relacjach czy wspomnieniach z reguły wymieniano jedynie
kierownika grupy W. Kubkę, często przy tym przekręcając jego nazwisko i podając je
jako Hubka12.
Generalnie funkcjonariusze PUBP w tym okresie – nie tylko pierwszego roku,
lecz także pierwszych trzech lat – bardzo często się zmieniali, na miejsce odchodzących do innych jednostek lub zwalnianych przychodzili nowi, którzy nie mieli często
pojęcia o zadaniach, jakie przyjdzie im wykonywać. Często przenoszono także funkcjonariuszy pomiędzy poszczególnymi sekcjami – czyli zmieniano zakresy ich zadań,
co powodowało zamęt i brak konsekwencji w pracy urzędu. Pierwszy zachowany meldunek (określany wtedy zapożyczeniem z żargonu NKWD jako „raport operatywny”)
starszego referenta sekcji II Augustyna Bruzdy datowany jest 8 kwietnia, a dotyczący
12
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pięciodniowego okresu od 3 kwietnia 1945 r.13 Z kolei pierwszy zachowany raport operatywny referenta sekcji V, która jest dopiero założona, Brózda Augustyna [ten sam
funkcjonariusz co powyżej, jednak inaczej zapisał własne nazwisko – przyp. aut.] datowany jest 23 lipca i dotyczy okresu od 18 do 23 lipca 1945 r. Augustyn Brózda/Bruzda
podpisał wprawdzie ten raport jako referent, ale już kolejny, z 27 lipca, jako starszy
referent. Te zapisy można uznać za dowody panującego bałaganu, ale także za dowody
szybkiej (choć okresowej) degradacji i równie szybkiego awansu, co w strukturach organów bezpieczeństwa było w tym czasie nagminne14. Jeszcze późniejszy, bo datowany
29 października 1945 r., jest pierwszy dokument sekcji III, czyli sprawozdanie pięciodniowe sekcji III za okres 23-29 października 1945 r., podpisane przez st. ref. sekcji III
Edwarda Drapę15. W przypadku tej sekcji ślady wcześniejszych raportów znajdują się
także w teczce referatu walk z bandami, ale pierwszymi dokumentami z niej zachowanymi są odpowiedzi WUBP z maja i początku czerwca 1945 r. na niezachowane raporty z Wadowic, zaś pierwszym dokumentem sporządzonym w PUBP Wadowice jest
w tej teczce pismo skierowane do WUBP zatytułowane Odpowiedź na pisma sekcji II,
a datowane 10 lipca 1945 r. Pismo sporządził A. Brózda, zaś podpisał kierownik PUBP
w Wadowicach W. Kubka16.
W tym czasie działaniami operacyjnymi funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach kierował faktycznie słynący z brutalności pierwszy sowiecki doradca urzędu,
kpt. Szczerbakow17, który często wydawał polecenia funkcjonariuszom bezpośrednio,
13

AIPN Kraków, IPN Kr 029/1, t. 4, Raporty z pracy operacyjnej Referatu III PUBP w Wadowicach z lat
1945-1947, s. 0004.

14

AIPN Kraków, IPN Kr 029/1, t. 8 cz. 1, Sprawozdania miesięczne i raporty dekadowe Referatu IV PUBP
w Wadowicach z lat 1945-1950 dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i bieżącej pracy operacyjnej,
s. 0002-0003.

15

AIPN Kraków, IPN Kr 029/1, t. 11, Sprawozdania Referatu V PUBP w Wadowicach z lat 1945-1946
dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i bieżącej pracy operacyjnej, s. 0004.

16

AIPN Kraków, IPN Kr 029/2, t. 1, Meldunki i raporty specjalne Referatu III PUBP w Wadowicach z lat
1945-1946 dotyczące działalności członków oddziałów zbrojnych i nielegalnych organizacji, s. 0011.

17

AIPN Kraków, IPN Kr 110/2124, Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, Akta w sprawie przeciwko:
Michał Czekierda, podejrzanego o bezprawne skonfiskowanie motocykla; tj. czyn z art. 140 KKWP –
s. 0007 i s. 0037. Jest to jedyny ślad działalności doradcy sowieckiego kpt. Szczerbakowa (którego imienia
nie udało się ustalić) w Wadowicach. Motocykl Zündapp skonfiskowany przez M. Czekierdę przejął on
do swojego wyłącznego użytku. Wiadomo, że już w maju lub na początku czerwca kpt. Szczerbakow
przeniesiony został na doradcę PUBP w Krakowie, gdzie wraz z szefem tego urzędu Henrykiem
Morem/Zamorskim zainspirował grupę funkcjonariuszy do dokonania gwałtu na osadzonej w śledztwie Tekli Pogorzelskiej, który to czyn w prowadzonym postępowaniu określono jak „czyn nierządny”,
gdyż według zeznań oskarżonych funkcjonariuszy czynności seksualnych wobec uwięzionej dokonywali
tylko palcami. Wspominają o tym m.in. autorzy opracowania Rok pierwszy…, s. 53, przyp. 19.
Natomiast właściciel bezprawnie skonfiskowanego motocykla Roman Szarek ze Spytkowic wielokrotnie
interweniował w sprawie bezprawnie zabranego mu pojazdu, spotykając się nieodmiennie z szykanami
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z pominięciem szefa urzędu, oraz legitymizował ich działania. Do jego najbardziej zaufanych współpracowników należeli współtowarzysze W. Kubki z grupy jarosławskiej,
J. Kociuba i M. Czekierda. Kiedy wczesnym latem 1945 r. Szczerbakow został przeniesiony do PUBP w Krakowie, podobnie postępowali jego następcy, zastrzelony w Kalwarii 25 lipca 1946 r. kpt. Zabłocki (Zabłockij)18, występujący w literaturze przedmiotu
z imionami Mikoła19 lub Włodzimierz20, oraz kolejny trzeci doradca, działający w urzędzie co najmniej do wiosny 1947 r., którego nazwiska nie udało się ustalić. Ustalenie
nazwisk i jakichkolwiek innych danych doradców sowieckich jest utrudnione, gdyż nigdy nie pracowali oni na etatach polskich i prawdopodobnie w ogóle nie zakładano im
polskich teczek akt personalnych. Ich zakulisowa z reguły, a zawsze kierownicza rola
w działaniach UB powoduje21, że w polskiej historii występują oni jako swoiści „wielcy
nieobecni”. Z drugiej strony faktom ich istnienia i działania nikt, nawet najzagorzalsi
hagiografowie komunistycznego resortu bezpieczeństwa, nie zaprzeczył, stanowią zatem jeszcze jedno potwierdzenie niepolskiego rodowodu owej władzy. I to zarówno
władzy organów bezpieczeństwa, jak i całej tzw. władzy ludowej, skoro opierała się ona
na bagnetach i czołgach Armii Czerwonej w polityce międzynarodowej oraz na mających władzę niemal absolutną organach bezpieczeństwa w polityce wewnętrznej22.
Sytuacja PUBP w Wadowicach była o tyle skomplikowana dla komunistów, że jego
struktury, podobnie jak struktury Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej, zostały
w 1945 r. skutecznie zinfiltrowane przez polskie podziemie niepodległościowe. Jego
członkowie, z reguły przewyższający poziomem inteligencji i doświadczeniem życiowym członków grupy jarosławskiej, zgłosili się do służby jako rzekomi byli żołnierze
lub lekceważeniem organów MBP i MSW PRL. Po raz ostatni wystąpił z wnioskiem o zwrot pojazdu do
ministra spraw wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka, który nakazał udzielenie wymijającej
odpowiedzi. Akta tego postępowania zachowały się w zespole akt Ministra Spraw Wewnętrznych,
AIPN Warszawa, IPN BU 1098/13 t. 190.
18

Oddali życie w walce o nową Polskę, red. H. Latowska i in., Kraków 1987, s. 120 – tu błędna data jego
śmierci 25 kwietnia 1946 r., a więc o trzy miesiące wcześniejsza niż faktycznie miało to miejsce;
S. Wałach, Świadectwo tamtym dniom, Kraków 1974, s. 53-55; N. Michta, Z lat walki z reakcją, Warszawa
1988, s. 265.

19

Imię Mikołaj podaje M. Korkuć, „Kujbyszewiacy”..., s. 388-389, tenże autor w opracowaniu Żołnierze
porucznika Wądolnego, (wspólnie z Apolonią Ptak), Kraków 2001, s. 29-30 wymienia samo nazwisko
bez żadnego imienia. M. Korkuć konsekwentnie podaje oprócz polskiej pisowni nazwiska Zabłocki
także transkrypcję wersji rosyjskojęzycznej Zabłockij, czego unikają pozostali autorzy.

20

Imię Włodzimierz podaje S. Wałach, Świadectwo..., s. 53-55. Zarówno on, jak i H. Latowska podają nazwisko tylko w polskiej wersji Zabłocki, przy czym w Oddali życie… odnotowane jest bez żadnego imienia.

21

W sprawozdaniu Komitetu Powiatowego PPR w Wadowicach Zabłocki określony został bez ogródek
jako „Dowódca PUBP”, co odnotował M. Korkuć, “Kujbyszewiacy”..., s. 389.

22

S. Poleszak, „Pomoc” sowiecka przy tworzeniu komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce,
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2001, nr 11, s. 81-101.

80

Rozprawy i Art ykuły
Armii Ludowej i zdołali uplasować się w kilku komórkach PUBP ważnych ze względu
na prowadzone działania operacyjne. Szerzej o tej operacji polskiego podziemia w kolejnej części artykułu23.
Wiele ówczesnych działań, a nawet pierwszych sukcesów UB w Wadowickiem
było nie efektem sprawnego kierownictwa W. Kubki, ale pracy operacyjnej funkcjonariuszy i agentury WUBP oraz NKWD, a także zmasowanych obław organizowanych przez ówczesnego kierownika Wydziału do Walki z Bandami MUBP, a następnie WUBP w Krakowie, kpt. Leona Podworskiego24 oraz por. Romana Paszkiewicza25.
23

M. Siwiec-Cielebon, Przygotowani na najgorsze – do końca wierni Polsce. Opór wobec systemu komunistycznego na ziemi wadowickiej w l. 1945-1955 – rekonesans i próba wstępnej systematyki niektórych
aspektów, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2011, nr 14, s. 33-110.

24

Leon Podworski, s. Franciszka i Józefy, kpt. UB, ur. 11 VIII 1902 w Wadowicach, w 1923 r. powołany
do odbycia czynnej służby wojskowej, w dokumentach personalnych podał, że w 1927 r. został mianowany ppor. rez. i tak przyjęli autorzy Rok Pierwszy…, jednak w listach starszeństwa i rocznikach
oficerskich z okresu międzywojennego brak jego nazwiska. Pracował jako kierownik Zakładów
Graficznych. Uczestnik kampanii 1939 r., zbiegł z niewoli niemieckiej. W 1941 r. wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec, zbiegł w 1943 r. W 1944 r. zaangażowany w tworzenie PPR w Pantalowicach
w pow. przeworskim, następnie wstąpił do armii Berlinga, skąd skierowany został do RBP. Od 20 X 1944
oficer śledczy WUBP w Rzeszowie, 13 I 1945 skierowany do grupy operacyjnej dla woj. krakowskiego
z wyznaczeniem na kierownika grupy operacyjnej/kierownika MUBP w Krakowie. Później pełnił
obowiązki szefa Wydziału do Walki z Bandytyzmem (Bandami) MUBP. Aresztowany 31 VIII 1945 pod
zarzutem wielu nadużyć, m.in. przywłaszczenia kosztowności oraz bicia podwładnych. AIPN Kraków,
IPN Kr 057/1324, Akta osobowe funkcjonariusza Podworski Leon, imię ojca: Franciszek,
ur. 11-08-1902; AIPN Kraków, IPN Kr 110/1155, Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko:
Podworski Leon, imię ojca: Franciszek, ur. 11-08-1902, podejrzanemu o to, że jako kierownik MUBP
w Krakowie dopuścił się nadużycia władzy polegającej na defraudacji depozytów osób aresztowanych,
bezprawne przeprowadzenie aresztowania oraz rozstrzeliwania podejrzanych przetrzymywanych
w czasie prowadzenia operacji na terenie województwa krakowskiego, tj. o czyny z art. 140 Kodeksu
Karnego Wojska Polskiego oraz z art. 225 Kodeksu Karnego.

25

Roman Paszkiewicz, s. Mikołaja i Emilii (właściwe nazwisko Henryk Keller s. Haima) [tak w Rok pierwszy…, natomiast w Ankiecie specjalnej w aktach personalnych R. Paszkiewicz poprawnie – s. Chaima
i Leopoldyny. W tejże Ankiecie specjalnej imię matki Leokadia Maria – przyp. aut.], por. UB, ur. 23 III 1921
w Tarnowie, po zdaniu małej matury ukończył trzyletnią Państwową Szkołę Przemysłową
w Bielsku, uzyskując tytuł technika włókiennika. Od 1936 r. był członkiem KZM w Tarnowie. W latach
1939-1941 członek Komsomołu i naczelnik cechu tkackiego we Lwowie. W 1941 r. wyjechał do Warszawy,
następnie przeniósł się do Tarnowa, skąd z getta wyprowadził rodzinę i zbiegł. W latach 1942-1944
pracował w różnych firmach w Boguchwale i Rzeszowie, rozkazem z 10 XII 1944 mianowany
sekretarzem Sekcji 1 WUBP w Rzeszowie, od 13 I 1945 skierowany do grupy operacyjnej dla województwa krakowskiego w charakterze oficera śledczego WUBP. Od 15 IV 1945 kierownik Sekcji II WUBP,
15 XI 1945 awansowany na zastępcę kierownika Wydziału V WUBP Kraków, od 1 I 1946 p.o.
naczelnik Wydziału III. Zdezerterował 4 VIII 1946. AIPN Kraków, IPN Kr 0161/6, Akta personalne
funkcjonariusza UB – Roman Paszkiewicz, imię ojca: Mikołaj, ur. 23-03-1921. Zob. także AIPN Kraków,
IPN Kr 110/1990, Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Roman Paszkiewicz, imię ojca:
Mikołaj, ur. 23-03-1921, podejrzanemu o to, że jako funkcjonariusz WUBP w Krakowie przywłaszczył
sobie aparat fotograficzny należący do aresztowanego, tj. czyn z art. 140 par. 1 Kodeksu Karnego Wojska
Polskiego.
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W tych działaniach pracownicy PUBP w Wadowicach z reguły wykonywali czynności
pomocnicze czy wręcz byli statystami.

Władysław Kubka, od 7 grudnia 1961 r. Kubicki (1916-1973)
– kierownik grupy operacyjnej – kierownik/szef PUBP w Wadowicach
(Prośba)
Ja niżej podpisany prosze! Oprzyjęcie mnie do Urzędu Bespieczęśtwia Publicznego
w Jarosławiu. Urodziłem sie wroku 1916 dnia 2/II w Pruchniku powiat Jarosław
zamieszkałem w Jarosławiu przy ulicy Sienkiewicza Nr 9 w wojsku służyłem i jestem
zonaty mam jedno dziecko. Jarosław dnia 21/IX 1944
								Kubka Władysław
								(Życiorys dołączam)26
Władysław Kubka urodził się 2 lutego 1916 r.27 w Pruchniku w pow. jarosławskim
w ówczesnym woj. lwowskim (po 1945 r. woj. rzeszowskie) jako syn Andrzeja i Karoliny z d. Socha. Jak podawał w Ankiecie specjalnej wypełnionej dnia 14 stycznia
1949 r. w Krakowie, był bez wyznania (dawniej według metryki Rzym. Kat.)28. Dzieciństwo spędził przy rodzicach, którzy byli robotnikami i zamieszkiwali kolejno w Pruchniku, Hawłowicach i Surochowie. W Hawłowicach gm. Pruchnik W. Kubka ukończył
pięć klas szkoły powszechnej. Jak podał w życiorysie, ukończenie zaledwie pięciu klas
było wynikiem małych zarobków ojca29. Od 1930 r. (według spisanego własnoręcznie
przez W. Kubkę życiorysu od 1929 r.)30 rodzina zamieszkała przy ul. Konarskiego 9
w Jarosławiu i W. Kubka podjął pracę jako robotnik sezonowy w różnych firmach31.
W późniejszej Ankiecie personalnej, wypełnionej 15 stycznia 1964 r., W. Kubka podał,
26

AIPN Kraków, IPN Kr 081/1380, Akta osobowe funkcjonariusza Kubicki Władysław s. Andrzeja,
numeracja stron według zapisu narzuconego u dołu skanów, s. 0039 – Prośba Władysława Kubki
o przyjęcie do pracy w [P]UBP w Jarosławiu.

27

Ibidem, s. 0023, Ankieta specjalna z 14 I 1949. Data urodzenia 2 II 1916 według własnoręcznego zapisu
W. Kubki w tym dokumencie. Tę samą datę podał W. Kubka w Życiorysie wypełnionym 21 IX 1944,
ibidem, s. 0038, oraz Prośbie o przyjęcie do pracy w PUBP Jarosław, datowanej tego samego dnia,
ibidem, s. 0039. W późniejszych dokumentach personalnych, po zmianie nazwiska z Kubka na Kubicki
występuje data ur. 4 II 1916, ibidem, s. 0047, Odpis świadectwa dojrzałości z 22 I 1963, s. 0048, Ankieta
personalna.

28

Ibidem, s. 0023, Ankieta specjalna z 1949 r.

29

Ibidem, s. 0038, Życiorys z 1944 r.

30

Ibidem, s. 0023, Ankieta specjalna z 1949 r. i s. 0038 Życiorys z 1944 r.

31

Ibidem, s. 0025 i s. 0028, Ankieta specjalna z 1949 r.
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że jego pierwszym zajęciem była praca w majątku
obszarniczym w Boratynie, podjęta w 1929 r., zaś
w latach 1930-1937 pracował w przedsiębiorstwach
budowlanych32.
Według informacji wpisanych w Ankiecie specjalnej W. Kubka zaangażował się w 1936 r. w działalność TUR (Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
– poprawnie OM TUR, czyli Organizacja Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, ale trzeba pamiętać, że organizacja ta została rozwiązana
przez PPS 15 grudnia 1935 r.) oraz PPS, czyli Polskiej
Partii Socjalistycznej. Za tę działalność był według
jego własnych twierdzeń prześladowany przez policję
granatową i zamykany w areszcie za udział w strajWładysław Kubka
kach manifestacjach i rozbicie wiecu Akcji Katolickiej
w Jarosławiu33. Zapis o policji granatowej w odniesieniu do przedwojennej Policji Państwowej jest charakterystyczny dla okresu powojennego. Określenie to używane przez komunistów miało w świadomości społecznej
zrównywać Policję Państwową II RP z okupacyjną niemiecką formacją policji pomocniczej, działającą na ziemiach Generalnego Gubernatorstwa i używającą granatowych
mundurów wzoru przedwojennego, jednak bez jakichkolwiek polskich oznak, a co za
tym idzie – miało zohydzać państwowość II Rzeczypospolitej. Członkostwo w TUR
i PPS w latach 1936-1939 (sam Kubka napisał w Ankiecie o latach 1936-1939 lub 19361938) potwierdził W. Kubce Powiatowy Komitet Polskiej Partii Robotniczej w Jarosławiu34. Natomiast w Ankiecie personalnej z 1964 r. już jako W. Kubicki rozciągnął on
w czasie swoją działalność polityczną przed 1939 r. podając, że w TUR działał w latach
1932-1939, co mogłoby uwiarygodniać jego członkostwo w TUR przynajmniej w latach 1932-1935, czyli do rozwiązania organizacji. Natomiast późniejsza w niej działalność była niemożliwa, a zatem stanowi ewidentne kłamstwo, co o dziwo nie zwróciło
chyba uwagi osób sprawdzających i weryfikujących podane przez Kubkę/Kubickiego
dane. W tejże Ankiecie pojawił się także wpis o działalności jej autora w klasowych
związkach zawodowych w latach 1932-1939, a zatem nie tylko w czasie pracy zawodowej – do 1938 r., lecz także w okresie służby wojskowej w latach 1938-1939. Prawie
identycznie jak w Ankiecie specjalnej z 1949 r. brzmi wpis o przynależności W. Kubki
32

Ibidem, s. 0050, Ankieta personalna z 1964 r.

33

Ibidem, s. 0026, Ankieta specjalna z 1949 r.

34

Ibidem, s. 0040, Zaświadczenie Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu z 1944 r.
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do PPS, ale data końcowa tej aktywności, pierwotnie oznaczona jako rok 1938 – wskazująca na uczestnictwo w tej działalności do rozpoczęcia przez niego służby wojskowej
– została później poprawiona na rok 1939. Zatem według tego zapisu miał W. Kubka
działać w PPS także w okresie służby wojskowej35.
W 1938 r. W. Kubka został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony do 1 Pułku Artylerii Motorowej w Stryju, w którego szeregach uczestniczył jako
telefonista w stopniu szeregowca w walkach z Niemcami w 1939 r. Po ucieczce z niewoli niemieckiej i powrocie do domu w Jarosławiu podjął od 1940 r. pracę przy robotach drogowych w Jarosławiu, a od 1942 r. do lata 1944 r. pracował jako robotnik
kolejowy przy budowie linii telefonicznych w Jarosławiu i okolicy. Według Życiorysu
spisanego 21 września 1944 r. pracował jako telefonista kolejowy. Według późniejszej
Ankiety personalnej, wypełnionej 15 stycznia 1964 r., podał, że w latach 1940-1942 pracował w zakładach mięsnych, zaś w latach 1942-1944 w PKP (Polskie Koleje Państwowe), co jest oczywiście zapisem błędnym, jako że w okresie okupacji PKP nie istniały,
a struktury kolei znajdowały się w zarządzie Deutsche Ostbahn, czyli Niemieckich
Kolei Wschodnich36. W Ankiecie specjalnej podał, że nie uczestniczył w działalności
konspiracyjnej żadnej organizacji, a podane – i niepodane – przez niego informacje
pozwalają na przyjęcie, że także jego rodzice i rodzeństwo nie uczestniczyli w konspiracji, ani niepodległościowej, ani agenturalno-sowieckiej37. Natomiast w Ankiecie personalnej z 1964 w. Kubicki podał, że w latach 1943-1944 był członkiem Armii Ludowej
w Jarosławiu. To spóźnione o 20 lat przypomnienie sobie o „kombatanctwie” wydaje
się jednak mało wiarygodne, gdyż w 1949 r. nic nie stało na przeszkodzie, by ujawnić
działalność w AL, wręcz przeciwnie, byłby to powód do dodatkowej chwały. Ponadto
AL powstała faktycznie z dniem 1 stycznia 1944 r., wcześniej zaś działała Gwardia
Ludowa, gdyby zatem W. Kubka działał w ich szeregach, wpisałby poprawnie
Gwardia i Armia Ludowa38. Przyczyną owego kłamliwego wpisu W. Kubickiego były
prawdopodobnie zarówno pewność bezkarności za naciąganie danych o zasługach,
jak i upływ czasu od wojennych wydarzeń oraz ubywanie autentycznych świadków,
ale przede wszystkim nagminne i modne w resorcie przypisywanie sobie przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL praw do kombatanctwa z tytułu działalności
w Gwardii i Armii Ludowej jako uczestnictwa w micie założycielskim Polski ludowej.

35

Ibidem, s. 0051, Ankieta personalna z 1964 r.

36

Ibidem, s. 0027-0028, Ankieta specjalna W. Kubki z 1949 r., s. 0038, Życiorys W. Kubki z 1944 r. i s. 0050,
Ankieta personalna W. Kubickiego z 1964 r.

37

Ibidem, s. 0030 i 0032, Ankieta specjalna W. Kubki z 1949 r.

38

Ibidem, s. 0051, Ankieta personalna W. Kubickiego z 1964 r.
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Klasycznym przykładem zafałszowanego życiorysu rzekomego bohatera walki
z Niemcami i zmistyfikowanej działalności bojowej rzekomego oddziału AL były rozrastające się z roku na rok relacje i literackie opisy „bohaterskich” dokonań funkcjonariusza bezpieki i jej długoletniego wojewódzkiego szefa w Krakowie, płk. Stanisława
Wałacha „Zdzicha”, do których wiarygodności mieli zastrzeżenia sami funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i późniejszego MSW39.
Po zajęciu Jarosławia przez Armię Czerwoną W. Kubka w lipcu 1944 r. (według
zapisu w Ankiecie specjalnej) wstąpił do PPR. Z kolei w wydanym 24 listopada 1944 r.
Zaświadczeniu Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu podano, że „wstąpił do PPR
po wyswobodzeniu dnia 20.VIII.1944” i ta data – przy tym bardziej precyzyjna – jest
prawdopodobna. Wprawdzie W. Kubka mógł wstąpić do PPR jeszcze w lipcu, po
„oswobodzeniu” Jarosławia, który zajęty został przez Armię Czerwoną 27 lipca 1944 r.,
jednak precyzja daty sierpniowej i fakt, że W. Kubka jej nie zakwestionował ani nie
ubiegał się o korektę dokumentu, wskazują, że nastąpiło to faktycznie 20 sierpnia tegoż
roku40. Warto dodać, że członkami PPR byli także jego bracia Józef, Michał i Tomasz,
szwagier Kuśnierczyk (w Ankiecie W. Kubki brak imienia – mąż jego siostry Zofii),
a także żona W. Kubki, Stefania z d. Fic. Z rekomendacji PPR zgłosił się 1 sierpnia 1944 r.
do pracy w powstającym PUBP w Jarosławiu, gdzie został referentem, a od 30 grudnia 1944 r. (w nagrodę za sukcesy w prowadzonych działaniach – w notatce bez daty
39

AIPN Warszawa, IPN BU 0193/5272, Wałach Stanisław, s. Szczepana, Akta osobowe funkcjonariusza,
s. 42, Życiorys S. Wałacha datowany Chrzanów, 9 III 1945 – uwaga funkcjonariusza kontroli specjalnej
na marginesie dokumentu, s. 48, Ankieta specjalna S. Wałacha z dnia 7 IV 1945 z informacją wpisaną
przez Wałacha, że Obwód V [AL – przyp. aut.] podawał wniosek [o odznaczenia – przyp. aut.] do
Krajowej Rady Narodowej, lecz jak się okazało raporty nasze nie dochodziły do C.[entralnego] K.[omitetu].
Wskazuje to, że jeżeli nawet Wałach prowadził jakąś działalność, to z braku kontaktów nie była to działalność w ramach AL, ale samozwańcza. Uwzględniając przy tym, że w innych dokumentach kilkakrotnie
podał, iż był ścigany przez żandarmerię niemiecką za nielegalny ubój, a nie za działalność polityczną,
wojskową, a tym bardziej niepodległościową, owe samochwalcze relacje muszą budzić wątpliwości.
Postać Stanisława Wałacha samokreującego się na bojownika i partyzanta, wielokrotnie zmieniającego
i ubarwiającego podawane informacje o swoim zaangażowaniu – a struktura zachowanych w aktach
osobowych dokumentów wskazuje, że prawdopodobnie także selekcjonującego i poprawiającego
własne akta osobowe – zasługuje na odrębne krytyczne opracowanie. Nie jest ona jednak tematem
niniejszego artykułu, a przywołana została jedynie jako najbardziej znany przykład funkcjonariusza
organów bezpieczeństwa przypisującego sobie zasługi trudne do udowodnienia czy zweryfikowania
w świetle innych, nawet komunistycznych źródeł. Ostrożność w przyjmowaniu za wiarygodne pozostałych po Wałachu relacji nakazuje także usunięcie z jego teczki akt osobowych wszystkich dokumentów
tzw. kontroli specjalnej. Wiadomo, że oprócz postępowania Wydziału do Spraw Funkcjonariuszy
w sprawie stosowania i aprobowania przez Wałacha nielegalnych metod śledczych, z którego to
postępowania zachowały się postanowienia dyscyplinarne – choć nie w teczce S. Wałacha, ale jednego
z jego podwładnych – funkcjonariusze WdSF badali także prawdziwość przedstawionych przez niego
informacji z życiorysu i podawanych relacji o udziale w partyzantce, ale konkluzje i wnioski z tych
kontroli także z akt S. Wałacha zniknęły. Nie wiadomo, czy usunął je on sam, czy też stało się to wcześniej na polecenie któregoś z jego zwierzchników.

40

AIPN Kraków, IPN Kr 081/1380, s. 0040, Zaświadczenie Komitetu Powiatowego PPR w Jarosławiu z 1944 r.
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sporządzonej prawdopodobnie przez osobę przygotowującą przemówienie pośmiertne zapisano: „w wyniku dobrej pracy”)41 kierownikiem I i II sekcji tego PUBP. Pracę
w PUBP w Jarosławiu podjęli także jego bracia (Józef ur. 1908 w Jodłówce – jako woźnica, Michał ur. 1913 w Pruchniku, Tomasz ur. 1917 w Jodłówce – jako wartownik)42.
W jednej z pierwszych Charakterystyk (ocen) służbowych W. Kubki, prawdopodobnie
wystawionej w grudniu 1944 r. dla celów zatwierdzenia go jako kierownika II sekcji
PUBP w Jarosławiu, jego przełożeni pisali m.in., że za czasów sanacji [--] był czynnym
uczestnikiem TUR-u PPS i Związków zawodowych [--] Za czasów okupacji niemieckiej
był sympatykiem PPR, a w innych faszystowskich (sic!) organizacjach nie uczestniczył.
[--] wstąpił odrazu do Milicji Obywatelskiej dopomagając tym władzy Sowieckiej. Wstąpił odrazu do PPR [--] Od pierwszego dnia założenia naszego urzędu pracuje bardzo
sumiennie i oddanie [--] Teraz jest kierownikiem II oddziału i z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się znakomicie. Powyższą charakterystykę podpisali Szef Bezpieczeństwa Publicznego w Jarosławiu Stelczyk Roman oraz Kierownik DZ. Personalnego
Łuszczyc Jan43.
Potwierdzeniem awansu W. Kubki w hierarchii PUBP jest Wniosek WUBP w Rzeszowie skierowany do Resortu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z dnia 20 grudnia 1944 r. o zatwierdzenie W. Kubki na stanowisku kierownika Sekcji 1, 2, PUBP
w Jarosławiu44, pozytywnie zaopiniowany 3 stycznia 1945 r. – a zatem już przez Ministerstwo BP – w jeszcze szerszym zakresie, co być może nastąpiło w wyniku nieporozumienia. Na dokumencie znalazła się bowiem adnotacja: Zatwierdzić w charakterze kierownika sekcji 1, 2, 3, PUBP w Jarosławiu 1.XII.1944 r. Zapewne zatwierdzający dopisał
41

Ibidem, s. 0012, Notatki nieustalonego autora zestawiające daty z życiorysu W. Kubki/Kubickiego.

42

Ibidem, s. 0032, Ankieta specjalna W. Kubki z 1949 r.
Ibidem, s. 0071, Kubka Władysław – Charakterystyka bez nazwy i daty, jako tytułu użyto nazwiska W. Kubki.
Według tzw. pierwszego etatu struktury WUBP podzielone były na wydziały, te zaś na sekcje.
Każdy wydział i sekcja miały swoich funkcjonariuszy w jednostkach terenowych (MUBP i PUBP).
Kierownik Wydziału I nadzorował sekcje 1, 2, 3 i 8, zaś zastępca kierownika sekcje 4, 5, 6 i 7. Sekcja 1
rozpracowywała współpracowników niemieckich, volksdeutschy oraz szpiegostwo niemieckie. Sekcja 2
zajmowała się nielegalnymi organizacjami i elementami, do których zaliczono sanację, endecję, antypaństwowe elementy chłopskie oraz mniejszości narodowe. Sekcja 3 prowadziła walkę z wrogimi elementami przenikającymi do partii rządzących (czyli tzw. Bloku Demokratycznego – PPR, PPS, SL i SD)
oraz przeciwko wrogiej agenturze wśród duchowieństwa, inteligencji i młodzieży. Sekcja 8 przeprowadzała aresztowania i prowadziła śledztwa na podstawie materiałów otrzymanych od kierownictwa
Wydziału I. Sekcja 4 prowadziła działania przeciwko wrogim elementom w przemyśle, aktom dywersji
i sabotażu, szpiegostwa i szkodnictwa gospodarczego oraz przeciwko prywatnym przedsiębiorcom.
Sekcja 5 zwalczała przeciwników reformy rolnej. Sekcja 6 zajmowała się aktami dezorganizacji transportu kolejowego, drogowego, rzecznego, morskiego i powietrznego oraz łączności, a także zwalczeniem szpiegostwa w tym zakresie, zaś Sekcja 7 wykonywała zlecenia wydane przez kierownika lub
zastępcę kierownika Wydziału I. Więcej na ten temat m.in. w: R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu.
Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

43
44
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do zadań kierowniczych W. Kubki jeszcze jedną sekcję – trzecią – odruchowo, z rozpędu. W dokumentach nie ma bowiem żadnych innych wzmianek źródłowych pozwalających na potwierdzenie, że W. Kubka kierował także tą sekcją jarosławskiego PUBP45.
W dniu 13 stycznia 1945 r. skierowany został do grupy operacyjnej UB dla województwa krakowskiego i wyznaczony na kierownika grupy operacyjnej na powiat
Wadowice, dokąd przybył wieczorem 26 stycznia 1945 r.46 Po zorganizowaniu PUBP
w Wadowicach W. Kubka został przemianowany, a później – 27 czerwca 1945 r. –
zatwierdzony już nie jako kierownik grupy operacyjnej, ale jako kierownik urzędu
od dnia 18 stycznia 1945 r. Wtedy jeszcze większość funkcjonariuszy UB nie miała
nadanych stopni wojskowych, posługiwali się zatem jedynie określeniami pełnionych
funkcji (referent, kierownik, naczelnik, wartownik itp.). Zamiennie zamiast „kierownik urzędu” używano często określenia „szef urzędu”.

Józef Kociuba (1923-1945)
– zastępca kierownika/szefa PUBP w Wadowicach
Do
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarosławiu
Ja Kociuba Józef wnoszę proźbę do PUBP o przyjęcie mnie wswe organy do walki
przeciw wrogom naszej Ojczyzny. Tak jak jestem polakiem to mój obowiązek jest
walczyć dla dobra naszej Polski. Dlatego proszę o przyjęcie mej proźby.
								Kociuba Józef
								Jarosław 7.XI.194447

45

46

47

IPN Kr 081/1380, s. 0069 – Do Resortu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie (wniosek o zatwierdzenie
W. Kubki), datowany 20 grudnia 1944 r.
AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, k. 37, MBP, Rozkaz
personalny nr 7 z dnia 13 stycznia 1945 r., AIPN Rzeszów, IPN Rz 00149/15, Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych Rzeszów, Zbiór rozkazów personalnych Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN
i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, s. 0049, nieco inna wersja tego rozkazu, Rok pierwszy…,
s. 342; J.R. Jaglarz, A. Grodnicki, J. Fidziński, Opowieść o Wadowicach, s. 36; M. Siwiec-Cielebon,
Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa…, s. 139; A. Nowakowski, Wadowice w latach
1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018, s. 22-23.
AIPN Kraków, IPN Kr 0149/235, WUSW w Tarnowie, Akta personalne funkcjonariusz SB Kociuba
Józef, imię ojca Józef, data urodzenia 18-01-1920 – numeracja stron według zapisu narzuconego u dołu
skanów, s. 17/34 – Prośba Józefa Kociuby o przyjęcie do pracy w PUBP w Jarosławiu, egzemplarz
pierwszy. W drugim egzemplarzu dokumentu – s. 18/34 ostatnie zdanie w nieco zmienionej wersji:
Dlatego wnoszę proźbę o przyjęcie mej proźby.
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Józef Kociuba urodził się 18 stycznia 1920 r.
w Wierzbnej pow. Jarosław jako syn Józefa i Zofii
z d. Reń, robotników rolnych. W Kwestionariuszu podał, że jest wyznania rzymsko-katolickiego48. W wieku
7 lat zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej, w której
ukończył 7 klas, po czym pracował w gospodarstwie
rodziców – jak napisał w Życiorysie, w domu. W tym
czasie wstąpił do miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i pozostawał jego członkiem do
1939 r. W obu egzemplarzach Kwestionariusza, który
wypełnił jako funkcjonariusz UB, podał, że należał do
tej organizacji w latach 1936-1939, a w obu Życiorysach
nie podał daty początkowej, jedynie datę końcową –
Józef Kociuba
1939 r. Natomiast w Zaświadczeniu Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu napisano, że był od roku 1937
członkiem Koła „Wici” do roku 193949.
W czasie okupacji niemieckiej J. Kociuba wywieziony został przez Niemców na
roboty przymusowe – w żadnym z dokumentów nie podał, do jakiej miejscowości. Na
robotach przebywał około dwóch lat – od 1940 do 1942 r. Nie wiadomo, czy był pracownikiem rolnym, czy został zatrudniony w przemyśle. W tym czasie podjął próbę
ucieczki, jednak schwytano go i osadzono na dwa miesiące w obozie karnym w miejscowości, której nazwę w jednym z Kwestionariuszy (pierwszy w układzie akt) zapisał
jako „Watenschhttet”, zaś w drugim w układzie akt Kwestionariuszu jako „Watenschttet”. Być może chodzi o miasto Watensdedt (Salzgitter) włączone w 1942 r. do Salzgitter. W jego okolicy w czasie II wojny światowej znajdowały się liczne przedsiębiorstwa
pozostające w zarządzie Reichswerke50.
48

Ibidem, s. 9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egzemplarz pierwszy, s. 11/34-12/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 13/34 – Życiorys Józefa Kociuby, egz. pierwszy, s. 14/34 – Życiorys
Józefa Kociuby, egz. drugi.

49

Ibidem, s. 9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. pierwszy, 11/34-12/34 – Kwestionariusz
Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 13/34 – Życiorys Józefa Kociuby, egz. pierwszy, s. 14/34 – Życiorys Józefa
Kociuby, egz. drugi, s. 22/34 – Zaświadczenie Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu z dnia 24.II.1944 –
czyli poprawnie z 24 XI 1944. Błąd datacji wynika prawdopodobnie z braku cyfry „1” w czcionkach
maszyny do pisania W lutym 1944 r. Jarosław był jeszcze pod okupacją niemiecką i nawet jeżeli PPR tam
działała, to na pewno nie wydawała zaświadczeń. Jarosław zajęty został przez armię sowiecką 27 VII 1944.

50

Ibidem, s. 9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. pierwszy, 11/34-12/34 – Kwestionariusz
Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 13/34 – Życiorys Józefa Kociuby, egz. pierwszy, s. 14/34 – Życiorys Józefa
Kociuby, egz. drugi. Wikipedia – https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Watenstedt_(Salzgitter)?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc [dostęp: 10 X 2021].
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Po odbyciu kary obozu i powrocie do miejsca pracy pod koniec 1942 r. ponownie
podjął ucieczkę, która tym razem się powiodła. Ponieważ był poszukiwany przez policję niemiecką, zmuszony był się ukrywać. W tym czasie, 15 czerwca 1943 r., wstąpił, jak
napisał w Życiorysach, do tajnej organizacji PPR w Wierzbnej tak zwanej Gwardii Ludowej. W kwestionariuszach w odpowiedzi na pytanie o udział w partyzantce wpisał: Brał
czynny udział w partyzantce armi Ludowej i podał, że używał pseudonimu (przezwiska) „Sęp”. Dane o jego uczestnictwie w PPR potwierdza Zaświadczenie Powiatowego
Komitetu PPR w Jarosławiu, datowane 24.II.44 – czyli 24 listopada 1944 r. W lutym Jarosław pozostawał jeszcze pod okupacją niemiecką, zatem PPR raczej nie miała okazji
do wystawiania zaświadczeń, natomiast pozorny błąd datacji wynika prawdopodobnie
z braku czcionki „1” w maszynie, na której wypisano Zaświadczenie. W Zaświadczeniu napisano, że wstąpił do PPR w czasie okupacji 15.VI.1943. Działalność J. Kociuby
w GL/AL potwierdza natomiast wystawiona przez tenże KP PPR Rekomendacja PPR
Jarosław o przynależności do Polskiej Partii Robotniczej dla tow. Kosiuby (sic!) Józefa
grópa Wierzbna, w której wpisano, że wstąpił do partii, dopisując i bojówki 10 września roku 1933. Należał w czasie okupacji do PPR Gwardii Ludowej AL. Podana data
roczna 1933 jest ewidentnym błędem, gdyż PPR, a w ślad za nią GL powstały dopiero
w 1942 r., zatem nikt nie mógł do nich należeć dziewięć lat wcześniej. Niewątpliwie
osoba wypełniająca Rekomendację dla J. Kociuby miała na myśli rok 1943. Natomiast
warto zauważyć, że w tym dokumencie wymieniona została także inna data dzienna
jego przynależności, 10 września. Tę różnicę da się jednak wytłumaczyć założeniem,
że być może J. Kociuba należał do PPR od 15 czerwca, zaś do GL od 10 września 1943 r.
Rekomendacja owa kończy się stwierdzeniem, które także warto przytoczyć: i w tym
okresie złożył dowody karności, i uczciwości w stosunku do zwierzchników, i programu
PPR-skiego. Rekomendację podpisał Dow. Wojsk. Gward. Lud. AL Podokręgu Jarosław
Stelczyk Roman „Żelazny”, czyli pierwszy kierownik PUBP w Jarosławiu. Nieco inną
formę rekomendacji zawiera zachowane tylko w odpisie Zaświadczenie Powiatowego
Komitetu PPR opatrzone tą samą datą 24 listopada 1944 r., co Zaświadczenie wymienione wyżej, ale zachowane w innej jednostce aktowej dotyczącej J. Kociuby. Także
w nim podano, że był on członkiem PPR od 15 czerwca 1943 r. Inna jest jednak dalsza
treść tego dokumentu, w której stwierdzono wprost: Zaświadczenie to wydaje się celem
przedłożenia w Referacie Bezpieczeństwa celem otrzymania pracy. Jednak zwraca uwagę
fakt, że data wydania owej „rekomendacji” jest o wiele późniejsza niż faktyczne podjęcie służby w MO, a później UB przez J. Kociubę, o czym piszę w dalszej części artykułu51.
51

Ibidem, s. 9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. pierwszy, 11/34-12/34 – Kwestionariusz
Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 13/34 – Życiorys Józefa Kociuby, egz. pierwszy, s. 14/34 – Życiorys Józefa
Kociuby, egz. drugi, s. 22/34 – Zaświadczenie Powiatowego Komitetu PPR dla Józefa Kociuby, s. 23/34 –
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Sam J. Kociuba w swoich Życiorysach ciekawie określił priorytety działalności
PPR i GL/AL, pisząc: Grupa nasza zajmowała się wywiadem o działalności AK przytem robiliśmy wypady na Niemców. Z chwilą gdy Armia Czerwona wkroczyła na nasze
tereny udzielaliśmy informacji, później po odcięciu jednej grupy Sowieckiej i rozbiciu jej
przez niemców w naszej wiosce nocą chodziliśmy i zbieraliśmy rannych ukrywając ich
we własnych domach. Po odbiciu tego terenu 9 żołnierzy i 1 oficera oddaliśmy w ręce
Sowietów. Jak z tego wynika, najważniejszym celem działalności PPR i GL/AL było
rozpracowywanie działalności polskiego podziemia niepodległościowego, zaś wypady
przeciwko Niemcom organizowano dodatkowo. W informacji o pomocy udzielanej
przez komunistów sowietom zajmującym okolice Jarosławia J. Kociuba ani słowem
nie wspomniał, że właśnie wtedy żołnierze licznej na tych terenach AK podjęli w Podokręgu Rzeszów Okręgu Krakowskiego AK współpracę taktyczną z Armią Czerwoną,
walcząc z Niemcami w ramach akcji „Burza” o wyzwolenie swojej ojczyzny. Komuniści w tym czasie, zamiast walczyć o wolność Polski i Polaków, „udzielali informacji”
sowietom52. Natomiast z akt śledztwa prowadzonego latem 1945 r. przeciwko Franciszkowi Wywłoce wynika, że J. Kociuba był wraz z nim od początku 1942 r. żołnierzem oddziału wypadowego ZWZ-AK dowodzonego przez Karola Urbana i dopiero
w czerwcu 1943 r. został przez Romana Stelczyka zwerbowany do PPR. Przynależność
J. Kociuby do ZWZ-AK potwierdza także zeznanie F. Wywłoki z 30 stycznia 1953 r.,
w którym podaje on, że wraz z J. Kociubą i kilkoma innymi kolegami składali przysięgę pod koniec zimy 1942 r.53
W aktach J. Kociuby znajduje się także karta z danymi personalnymi, która zdaje
się podważać niektóre z podanych powyżej informacji. Dokument ów, mający charakter niewielkiego formularza ewidencyjnego, został prawdopodobnie wypełniony przez
jakiegoś funkcjonariusza prowadzącego dokumentację personalną, zapewne w WUBP
Rzeszów, względnie w PUBP Jarosław. Dane personalne wprowadzone zostały prawidłowo, ale w rubryce Przynależność partyjna wstawiono znak „%”, w rubryce Czy
Rekomendacja PPR Jarosław; AIPN Rzeszów, IPN Rz 00155/1210, WUSW Rzeszów, Akta personalne
funkcjonariusz SB: Józef Kociuba, imię matki: Zofia, ur. 18-01-1920 r. – numeracja stron według zapisu
narzuconego u dołu skanów, s. 0001 – Odpis zaświadczenia Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu
datowanego 24 XI 1944.
52

AIPN Kraków, IPN Kr 0149/235, s. 9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. pierwszy,
11/34-12/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 13/34 – Życiorys Józefa Kociuby,
egz. pierwszy, s. 14/34 – Życiorys Józefa Kociuby, egz. drugi.

53

AIPN Rzeszów, IPN Rz 046/622, WUSW Rzeszów, Akta śledztwa w sprawie napadów rabunkowych
przy użyciu broni, udzielenia pomocy podziemnym organizacjom, nielegalnego posiadania broni
i innych, prowadzonego przeciwko: Franciszek Wywłoka, imię ojca: Tomasz, ur. 22-11-1922 i innym,
s. 0006-0010 – Zeznanie F. Wywłoki, Jarosław 11 maja 1945 r., s. 0163-0171 – (Odpis) Protokół przesłuchania podejrzanego F. Wywłoki, Rzeszów 30 stycznia 1953 r.
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podlegał represjom wpisano nie, w rubryce Czy miał ucieczki z więzień i obozów także
wpisano nie. Nawet przy uwzględnieniu, że ucieczka z robót przymusowych to nie to
samo co ucieczka z więzienia czy obozu, jest pewne, że gdyby formularz wypełniał
sam J. Kociuba, odpowiedzi w tych rubrykach byłyby inne. W obu Kwestionariuszach
J. Kociuby widoczna jest także jeszcze jedna sprzeczność informacji, gdyż na pytanie
o udział w wojnie / przeciw komu i w jakich latach odpowiedział nie brał, ale ta negatywna odpowiedź prawdopodobnie wynika z faktu, że pytanie znalazło się w paragrafie 13 dotyczącym służby w wojsku54.
Faktycznie jednak, co napisał w Życiorysach, J. Kociuba zaraz w początkach tworzenia Milicji w Jarosławiu zgłosił się do pracy w MO, z której dopiero później został
przeniesiony do pracy w PUBP w Jarosławiu. Dokładna data przeniesienia J. Kociuby
z MO do UB nie jest jednoznacznie udokumentowana. Wprawdzie autorzy opracowania
Rok pierwszy… podają jako początek jego służby w PUBP datę 2 października 1944 r.,
powołując się na akta personalne J. Kociuby z zasobu Archiwum IPN w Rzeszowie,
jednak w aktach tych nie ma dokumentu z taką datą. Zapewne autorzy datę przyjęli
za dokumentem opublikowanym na stronach 105-122 swego opracowania, w którym
Kociuba Józef wymieniony jest pod numerem 96 jako współpracownik PUBP w Jarosławiu właśnie z datą przyjęcia 2 X 1944 r., a jego funkcja w urzędzie określona została
jako pracownik55. Niewątpliwie pracował w PUBP w Jarosławiu już 10 października
1944 r. i wiadomo, że od tego dnia wykonywał zadania w 2 sekcji PUBP, choć jeszcze
nie był zatwierdzonym pracownikiem. Tę datę podaje Raport, a właściwie wniosek
personalny z 8 listopada 1944 r., który warto przytoczyć w całości: Do Wojewódzkiego
Wydziału Personalnego w Rzeszowie ot Powiatowego Wydziału Personalnego w Jarosławiu. Raport. Niniejszym zawiadamiam rze obywatel. Kociuba Juzef syn Juzefa pracuje
jako współpracownik drugiego oddziału Pow. Urz. Bez. Publ. w Jarosławiu uznany przez
nas godnym zaufania, dlatego prosimy zatwierdzić wyrzej wymienionego współpracownika w drugą sekcję Pow. Urz. Bez. Publ. który pracuje ot 10/X 1944 roku. Wniosek
ten podpisał pod-cznik [co prawdopodobnie miało oznaczać stopień podporucznika
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AIPN Kraków, IPN Kr 0149/235, s.9/34-10/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. pierwszy, s. 11/3412/34 – Kwestionariusz Józefa Kociuby, egz. drugi, s. 24/34 – Karta ewidencyjna bez daty i tytułu
z danymi J. Kociuby.
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AIPN Rzeszów, IPN Rz 00155/1210, WUSW Rzeszów, Akta personalne funkcjonariusz SB: Józef
Kociuba, imię matki: Zofia, ur. 18-01-1920 r. W aktach tych brak dokumentów wytworzonych przez
samego J. Kociubę, a poza odpisem zaświadczenia Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu, potwierdzającym członkostwo w partii i kierującym go do pracy w Referacie Bezpieczeństwa wszystkie pozostałe dokumenty dotyczą okoliczności śmierci J. Kociuby i wniosku jego brata Franciszka o odszkodowanie z tego tytułu, Rok pierwszy…, s. 119.
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– przyp. aut.] Hasiuk [Mikołaj – przyp. aut.]56 jako Kierownik Wydziału Personalnego
PUBP, a kontrasygnował Za zgodą Kierownika PUBP pod-cznik [czyli również podporucznik – przyp. aut.] Krzywiński [Bolesław – przyp. aut.]57. Ów odwrotny układ
podpisów – gdzie szef personalny podpisywał się z prawej strony jako wnioskodawca,
a podpis przełożonego był kontrasygnatą z lewej strony dokumentu jest charakterystyczny dla ówczesnych dokumentów personalnych bezpieki. Obaj podpisujący wspomniany Raport byli absolwentami kursu NKWD w Kujbyszewie i ważnymi agentami
sowieckich służb, a B. Krzywiński sprawował wtedy funkcję p.o. kierownika PUBP
w Jarosławiu. W niewiele wcześniejszych rozkazach skierowujących ich do Jarosławia
wymienieni zostali w stopniach plutonowych, zatem awans obu w strukturach MBP
był błyskawiczny i znaczący. Zapewne to oni – albo przynajmniej jeden z nich – wyłowili J. Kociubę spośród funkcjonariuszy MO i spowodowali jego przeniesienie do
PUBP. Wyartykułowane we wspomnianym wniosku ich zaufanie, a zapewne także
opieka nad młodym funkcjonariuszem PUBP w Jarosławiu J. Kociubą wskazują, że
NKWD i RBP pokładały w tym ostatnim spore nadzieje. Prawdopodobnie właśnie
56

Mikołaj Hasiuk, ur. 30 VII 1915 we Lwowie, wykształcenie podstawowe, z zawodu ślusarz i kowal. Przed
wojną odbył służbę wojskową w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, w którego szeregach brał udział
w kampanii 1939 r. Od 1943 r. służył w 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ukończył kurs
NKWD w Kujbyszewie. Skierowany do WUBP w Rzeszowie w stopniu plutonowego Rozkazem personalnym nr 14 z 14 IX 1944. Od 22 XI 1944 pierwszy szef PUBP w Lubaczowie. Zginął w zasadzce zorganizowanej przez oddział AK 31 XII 1944. – więcej informacji w: Rok pierwszy…, s. 67, 75, 97, 323 i 385.
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Bolesław Krzywiński (wcześniej Bolesław Szyldhaus, właściwe nazwisko Bernard Borys Schildhaus),
ur. 24 X 1913 w Przemyślu, do 1922 r. zamieszkały we Lwowie, wykształcenie podstawowe, z zawodu
krawiec. Od 1928 r., a więc od 15. roku życia członek Związku Młodzieży Komunistycznej i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, do 1943 r. członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy,
skazany w 1937 r. na siedem lat więzienia. Od października 1939 r. funkcjonariusz NKWD, od 1941 r.
służył w Armii Czerwonej, następnie w sowieckiej partyzantce i batalionach robotniczych, później pracownik leśny w Czelabińsku. Uczestnik bitwy pod Lenino w szeregach 1 DP im. T. Kościuszki, ukończył
kurs NKWD w Kujbyszewie. Rozkazem personalnym nr 4 RBP z 16 VIII 1944 – pierwszym rozkazem
powołującym UB na Rzeszowszczyźnie – skierowany do służby w WUBP w Rzeszowie jako stały współpracownik w RBP w stopniu plutonowego, organizator i pierwszy p.o. kierownik PUBP w Jarosławiu, od
czerwca kierownik PUBP w Przemyślu, później m.in. naczelnik wydziału i zastępca szefa WUBP
w Olsztynie, zastępca szefa WUBP w Łodzi i Lublinie, w latach 1954-1955 szef Wojewódzkiego Urzędu
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie a w latach 1955-1956 w Białymstoku. Zwolniony
z resortu w 1957 r. w stopniu podpułkownika. Więcej informacji w Rok pierwszy…, s. 52, 61, 88, 126,
128, 136, 145, 388, 389, 452, 586 i 630. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół. Autorzy opracowania Rok pierwszy… podają, iż B. Szyldhaus używał nazwiska Krzywiński od 1945 r., tymczasem omawiany raport dot. J. Kociuby podpisany przez niego nazwiskiem Krzywiński datowany jest
jeszcze w 1944 r., dokładnie 8 listopada, a zatem dwa miesiące przed nastaniem 1945 r. Ewentualne
antydatowanie tego dokumentu nie jest prawdopodobne, tym bardziej że autor drugiego czy może
raczej pierwszego podpisu na tym dokumencie zginął jeszcze w 1944 r., aczkolwiek w ostatnim jego
dniu – 31 grudnia. Zatem B. Szyldhaus musiał używać nazwiska Krzywiński co najmniej dwa miesiące
wcześniej, niż podają autorzy wspomnianego opracowania.
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z racji owych nadziei znalazł się na drugim miejscu na liście grupy operacyjnej na
powiat Wadowice i jest także prawdopodobne, że rzeczywiście miał pełnić funkcję
zastępcy szefa grupy, a później urzędu, o czym piszę w dalszej części artykułu.
W ślad za powyższym Raportem, ale dopiero dwa tygodnie później, 23 listopada
1944 r., kierownictwo WUBP w Rzeszowie wystosowało do Wydziału Personalnego
RBP w Lublinie wniosek o zatwierdzenie Józefa Kociuby w charakterze referenta sekcji 1, 2, 3 PUBP w Jarosławiu, także w tym wniosku podając, że zatrudniony jest on
w Urzędzie od 10 października 1944 r. Z niewiadomej przyczyny decyzja kierownictwa RBP była inna i J. Kociubę zatwierdzono tylko jako referenta sekcji 2, z datą podaną w obu wnioskach, czyli od 10 października 1944 r. Zatwierdzenie to ogłoszone
zostało w Rozkazie Personalnym RBP nr 37 z 10 grudnia 1944 r.58
Zaangażowanie J. Kociuby w działalność komunistycznej agentury oraz fakt jego
natychmiastowego zgłoszenia się do pracy w Resorcie BP – bo MO także stanowiła
element struktury RBP/MBP – potwierdza również wystosowana w trzy lata później,
już po jego śmierci, prośba brata Franciszka do WUBP w Rzeszowie o przyznanie zapomogi po Józefie. Napisał on: „Ś. p. Józef Kociuba wstąpił do kon[s]piracyjnej organizacji Gwardii Ludowej AL, a w roku 1944 [w dokumencie wyraźnie poprawiony został
przez silne odbicie nowej czcionki z cyfrą „4” pierwotnie wpisany rok 1943 – przyp.
aut.] do PPR. Gdy na ziemie Polski wkroczyły wojska Sojuszniczej Armii radzieckiej.
Józef Kociuba wstąpił w szeregi Bezpieczeństwa Publicznego w Jarosławiu od pierwszej
chwili, powstania. Powieżone mu obowiązku spełniał solidnie co też może stwierdzić
Urząd Bezpieczeństwa w Jarosławiu. Podane w tym dokumencie informacje są, jak widać, napisane niezbyt precyzyjnie, co jednak można złożyć na karb upływu kilku lat
oraz faktu, że pisał je brat, a nie sam zainteresowany, jednak przytoczonych danych
źródłowych i wynikających z nich ustaleń nie podważają59.
W dniu 13 stycznia 1945 r. J. Kociuba skierowany został do grupy operacyjnej
dla województwa krakowskiego i wyznaczony na wywiadowcę PUBP w Wadowicach,
dokąd przybył 27 stycznia 1945 r. W aktach wytworzonych przez J. Kociubę oraz funkcjonariuszy resortu brak informacji o zakresie jego czynności w Wadowicach i podejmowanych przez niego działaniach. W będącym najpewniej częścią obszerniejszego
opracowania, znajdującym się w aktach J. Kociuby opisie okoliczności jego śmierci
o jego pracy w Wadowicach napisano: do dnia 15.I.1945 r. był referentem II-ej sekcji
PUBP w Jarosławiu, a od dnia 16.I.45 r. był pracownikiem UB w Wadowicach – na ja58

AIPN Kraków, IPN Kr 0149/235, s. 21/34 – Do Wydziału Personalnego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, Rok pierwszy…, s. 232.

59

AIPN Rzeszów, IPN Rz 00155/1210, WUSW Rzeszów, Akta personalne funkcjonariusz SB: Józef Kociuba,
imię matki: Zofia, ur. 18-01-1920 r., s. 0002 – Prośba o zapomogę po bracie – Franciszek Kociuba.
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kim stanowisku, ustalić nie zdołano. Natomiast w skierowanej do WUBP w Rzeszowie
dnia 7 sierpnia 1947 r. Prośbie o zapomogę po bracie jego brat Franciszek Kociuba
napisał: Józef Kociuba z rozkazu Ministerstwa Bezpieczeństwa wyjechał dnia 15 stycznia
1945 r. na dalsze prace do Wadowic i spełniał obowiązki zastępcy kierownika Urzędu
Bezpieczeństwa w stopniu porucznika60. Jest to jedyna informacja o prawdopodobnej
funkcji J. Kociuby w PUBP w Wadowicach, a także o jego stopniu wojskowym. W aktach i rozkazach personalnych J. Kociuba występuje bowiem zawsze jako referent,
względnie wywiadowca, bez wymienienia jakiegokolwiek stopnia wojskowego. Prawdopodobieństwo, że używał w tym czasie stopnia porucznika, a ściślej biorąc, podporucznika, jest jednak duże, gdyż większość funkcjonariuszy pełniących ważniejsze
czy wręcz kierownicze funkcje przynajmniej podawała się za oficerów, względnie za
nich uchodziła wśród części społeczeństwa. Potwierdzają to także opisane dalej przypadki W. Kurmanowskiego i M. Sadowego. Z drugiej strony jednak udokumentowany
fakt awansu ich przełożonego W. Kubki do stopnia podporucznika dopiero 21 maja
1946 r. nakazuje dużą ostrożność w bezkrytycznym przyjęciu, iż w 1945 r. J. Kociuba,
W. Kurmanowski czy M. Sadowy stopnie te oficjalnie posiadali.
Z akt śledztwa przeciwko F. Wywłoce wynika, że J. Kociuba za współpracę z sowietami i komunistami skazany został na karę śmierci przez Polskie Państwo Podziemne. Więcej o tej sprawie w drugiej części artykułu61.

Franciszek Wywłoka (1922-1995)
Do
Powiatowego Urzędu Bespieczęństwa Publicznego w Jarosławiu. Wywłoka Franciszek
syn Tomasza i Karoliny w noszę prośbę do PUBP o przyjęcie mnie w swe organy dla
walki przeciw wrogom naszej Ojczyzny. Tak jak jestem polakiem to muj obowiązek
jest walczyć dla dobra naszej Polski. Dlatego proszę oprzejmie mej prośby.
								Wywłoka Franciszek
								25.X.194462
60
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AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, k. 37, MBP, Rozkaz
personalny nr 7 z dnia 13 stycznia 1945 r.; AIPN Rzeszów, IPN Rz 00149/15, Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych Rzeszów, Zbiór rozkazów personalnych Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN
i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, s. 0049, nieco inna wersja tego rozkazu, Rok pierwszy…,
s. 342; M. Siwiec-Cielebon, Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa…, s. 139.
AIPN Rzeszów, IPN Rz 046/622, WUSW Rzeszów, Akta śledztwa w sprawie napadów rabunkowych
przy użyciu broni, udzielenia pomocy podziemnym organizacjom, nielegalnego posiadania broni
i innych, prowadzonego przeciwko: Franciszek Wywłoka, imię ojca: Tomasz, ur. 22-11-1922 i innym.
AIPN Katowice, IPN Ka 0182/4, numeracja stron według zapisu narzuconego u dołu skanów, s. 14 z 18 –
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Franciszek Wywłoka urodził się 22 listopada 1922 r. w Wierzbnej pow. Jarosław.
Był synem Tomasza i Karoliny z d. Plewiak,
a w Kwestionariuszu podawał, że jest wyznania rzymsko-katolickiego. Posiadał dwoje
rodzeństwa, brata Tadeusza, który podobnie
jak Franciszek był żołnierzem AK, a później
członkiem PPR, za co aresztowali go Niemcy i wywieźli do obozu, oraz siostrę Salomeę,
która przebywała przy rodzicach. W tymże
dokumencie podał, że miał znak szczególny:
szram nad lewem okiem, jednak brak informacji, czy było to znamię od urodzenia, czy
nabyte, a jeśli tak, to kiedy63. Od siódmego
roku życia uczył się w szkole powszechnej
w Wierzbnej, w której w 1936 r. ukończył siedem klas. We wszystkich dokumentach personalnych F. Wywłoki konsekwentnie odnoFranciszek Wywłoka
towano ukończenie siedmiu klas, natomiast
autorzy opracowania Rok pierwszy…, prawdopodobnie wskutek błędu, względnie
skorzystania z dokumentu, do którego autor niniejszego artykułu nie miał dostępu,
podają, że ukończył cztery klasy szkoły powszechnej64. Po ukończeniu szkoły wstąpił do
miejscowego koła ZMW „Wici”. Według jego własnoręcznych Życiorysów nastąpiło to
w 1936 r., natomiast według Zaświadczenia Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu
w roku 1937. W 1938 r. F. Wywłoka rozpoczął praktykę w zawodzie stolarza i do 1942 r.
pracował w zakładzie stolarskim w Jarosławiu przy ul. Bezimiennej 5. W późniejszych
aktach personalnych podawał jako swój zawód – stolarz65.
IPN Ka 0182/4

1 z 18
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Podanie o przyjęcie do pracy w PUBP Jarosław, egz. drugi. w układzie akt. W egz. pierwszym
ostatnie zdanie napisane jest bardziej poprawnie: Dlatego proszę o przyjęcie mej prośby.
Ibidem, s. 5 z 18-6 z 18 0 – Kwestionariusz dla współpracowników Resortu Bezpieczeństwa Publicznego,
Wywłoka Franciszek, egz. pierwszy (bez zdjęcia), s. 7 z 18-8 z 18 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Wywłoka Franciszek, egz. drugi (ze zdjęciem). Oba Kwestionariusze sygnowane datą
22 XI 1922 zamiast datą wypełnienia – niewątpliwie wskutek błędu przy wypełnianiu.
Ibidem, s. 9 z 18 – Życiorys Franciszka Wywłoki, egz. pierwszy, s. 10 z 18 – Życiorys Franciszka
Wywłoki, egz. drugi, s. 5 z 18-6 z 18 – Kwestionariusz Franciszka Wywłoki, egz. pierwszy, s. 7 z 18-8 z 18 –
Kwestionariusz Franciszka Wywłoki, egz. drugi, s. 2 z 18 – Przebieg służby F. Wywłoki, s. 3 z 18 –
Wniosek referenta Posza Karola do Wydziału Personalnego WUBP w Krakowie w sprawie F. Wywłoki.
We wszystkich wymienionych dokumentach konsekwentnie odnotowano ukończenie siedmiu klas.
Ibidem, s. 9 z 18 – Życiorys Franciszka Wywłoki, egz. pierwszy, s. 10 z 18 – Życiorys Franciszka
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W 1942 r. F. Wywłoka został powołany do służby budowlanej do Stalowej Woli, ale
jak sam napisał w Życiorysach, nie chcąc podlegać władzom niemieckim uchyliłem się
od tego obowiązku. Podjął decyzje odmienną niż jego późniejszy kolega z PUBP w Jarosławiu i Wadowicach, M. Sadowy, który nie uchylił się od wstąpienia do Baudienstu.
Jak napisał w Życiorysach, w roku 1943 wstąpił do tajnej organizacji PPR w Wierzbnej
zwanej wojskówką. Jak napisał: Grupa nasza zajmowała się wywiadem działalności AK
przytem robiliśmy wypady na niemców w czasie z jednych wypadów na kilku niemców
zostałem ranny w lewą rękę. Dalej pisał w Życiorysach: z chwilą gdy armia czerwona
w stąpiła na nasze tereny pomagaliśmy w walce przeciwko niemcom, później po odcienciu jednej grupy sowieckiej i rozbiciu jej przez niemców ktura rozbili na terenie naszej
wioski, nocą chodziliśmy i zbieraliśmy rannych. dając im piersza pomoc i ukrywaliśmy
ich we własnych domach, po dwuch dniach odbili sowieci nasz teren oddaliśmy w ich ręce,
około 10-cio ro cięszko rannych żołnierzy66. Podobieństwo tej partii tekstu obu Życiorysów F. Wywłoki do fragmentów obu Życiorysów J. Kociuby nie jest zapewne przypadkowe. Można przypuszczać, że były przynajmniej przez nich wzajemnie konsultowane,
a może nawet pisane pod dyktando tego samego referenta kadrowego UB. Jeszcze bardziej jest to widoczne w przytoczonych we wstępach do opisów J. Kociuby, F. Wywłoki
i M. Sadowego próśb o przyjęcie do służby w PUBP Jarosław, których sformułowania wskazują, że pisane były według formułki dyktowanej przez ubeckiego kadrowca.
Z analizy wszystkich dokumentów dotyczących F. Wywłoki, zachowanych w Archiwum IPN, wynika, że wstępując do służby w PUBP, ukrył niektóre fakty z życiorysu.
W aktach prowadzonego w lecie 1945 r. śledztwa przeciwko niemu znajdują się jego
zeznania, w których przyznaje, że już od stycznia 1942 r. był członkiem ZWZ, następnie AK, oraz że wspomniane zranienie w lewą rękę odniósł podczas jednej z akcji jako
żołnierz AK, a dopiero w czerwcu 1943 r. został przez Romana Stelczyka wciągnięty
do PPR. Co ciekawe, z zeznań F. Wywłoki wynika, że członkiem AK i jego oddziału
dywersyjnego był także J. Kociuba67.

Wywłoki, egz. drugi, s. 5 z 18-6 z 18 – Kwestionariusz Franciszka Wywłoki, egz. pierwszy, s. 7 z 18-8 z 18 –
Kwestionariusz Franciszka Wywłoki, egz. drugi, s. 17 z 18 – Zaświadczenie Powiatowego Komitetu PPR
w Jarosławiu, bez daty.
66

Ibidem, s. 9 z 18 – Życiorys Franciszka Wywłoki, egz. pierwszy, s. 10 z 18 – Życiorys Franciszka
Wywłoki, egz. drugi.
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AIPN Rzeszów, IPN Rz 046/622, WUSW Rzeszów, Akta śledztwa w sprawie napadów rabunkowych
przy użyciu broni, udzielenia pomocy podziemnym organizacjom, nielegalnego posiadania broni
i innych, prowadzonego przeciwko: Franciszek Wywłoka, imię ojca: Tomasz, ur. 22-11-1922 i innym,
s. 0006-0010 – Zeznanie F. Wywłoki, Jarosław 11 maja 1945 r., s. 0163-0171 – (Odpis) Protokół
przesłuchania podejrzanego F. Wywłoki, Rzeszów 30 stycznia 1953 r.
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W świetle późniejszych zeznań F. Wywłoki bardzo ciekawie wygląda sprawa jego
podwójnej przynależności – do AK i PPR, ale także działalność PPR ukierunkowana
na inwigilację AK. Jak zeznał on podczas przesłuchania w PUBP Jarosław 11 maja
1945 r.: Funkcja moja była taka, że będąc w ZWZ [przemianowanej później na AK
– przyp. aut.] i PPR chodziłem w grupie Urbana Karola na wypady a to folwarki i niemieckie gospodarstwa jakoteż rozbrajanie Niemców gdy ja Wywłoka i Plewiak. Kociuba Haliczka chcieliśmy iść na wypad meldowaliśmy o tem Stelczykowi Romanowi czy
możemy w grupie Urbana Karola robić wypady to Stelczyk Roman pozwalał nam pod
warunkiem że każdy wypad miał być Stelczykowi meldowany naco był Stelczykowi potrzebny taki meldunek tego nie wiem68. Można w tym miejscu postawić hipotezę, że
informacje o wypadach grupy dywersyjnej AK były potrzebne komunistom do ewentualnego uprzedzania swoich ludzi o zamiarach AK wobec nich, ale także znacznie
bardziej dalej idącą, że akcje AK przypisywane były przez Stelczyka w meldunkach
organizacyjnych grupie PPR. Sprawa ta wymaga dalszych badań archiwalnych oraz
w dokumentach dotyczących działalności PPR na Rzeszowszczyźnie.
Z ustaleń późniejszych śledztw przeciwko F. Wywłoce wynika, że od 1942 r. do
końca okupacji pozostawał on w kontakcie ze swoim przełożonym z AK Karolem
Urbanem, podtrzymując ten kontakt także po wkroczeniu do Jarosławia armii sowieckiej i podjęciu przez F. Wywłokę służby w PUBP. Przyjęte – czy wysuwane jako swoiste
usprawiedliwienie – dane o przekazywaniu PPR informacji na temat działalności AK
miały prawdopodobnie charakter odwrotny, tzn. F. Wywłoka przekazywał informacje
o PPR i swoich kolegach do miejscowego kierownictwa AK. Potwierdza to późniejsza
sprawa zabójstwa J. Kociuby oraz udział F. Wywłoki w akcjach odwetowych na Ukraińcach w 1945 r. Można założyć, że tym, kto przekazywał do PPR informacje o AK, był
J. Kociuba, zaś F. Wywłoka odwrotnie – informował AK o poczynaniach PPR69.
Według Zaświadczenia Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu F. Wywłoka należał do PPR od 15 czerwca 1943 r. Inną datę podano w Rekomendacji PPR Jarosław,
gdzie w rubryce Który wstąpił do partii dopisano i bojówki 10/9 roku 1943, przy czym
pierwotnie jako datę wpisano 10/XI, ale była to data dzienna i miesięczna wystawiania
owej rekomendacji, a jako rok podano 1933, po czym poprawiono na 1943. Dalsza
treść tego dokumentu brzmi: Należał w czasie okupacji do PPR Gward.[ii – przyp. aut.]
Lud.[owej – przyp. aut.] AL i w tym okresie złożył dowody karności, i uczciwości w stosunku do zwierszchników, i programu PPR-skiego. Rekomendację tę podpisał Dowód68

Ibidem, s. 0006-0010 – Zeznanie F. Wywłoki, Jarosław 11 maja 1945 r.
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Ibidem, s. s. 0006-0010 – Zeznanie F. Wywłoki, Jarosław 11 maja 1945 r., s. 0163-0171 – (Odpis)
Protokół przesłuchania podejrzanego F. Wywłoki, Rzeszów 30 stycznia 1953 r., AIPN Warszawa,
IPN BU 0952/68, Akta dyscyplinarne funkcjonariuszy cywilnych organów bezpieczeństwa, s. 0031-0036,
Wyrok w sprawie b. funkcjonariusza UB Wywłoki Franciszka, Rzeszów 17 sierpnia 1953 r.
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ca Wojsk. Gward. Gward. Lud. A AL Podokręgu Jarosław Stelczyk Roman „Żelazny”.
W odniesieniu do swojej działalności w PPR podał w obu egzemplarzach Kwestionariusza: byłem z wyczajnym członkiem, natomiast w kolejnym punkcie tychże Kwestionariuszy na pytanie o udział w partyzantce Armii Ludowej lub innych oddziałach wpisał:
brałem udział w partyzance ludowej. Prawdopodobnie w PPR względnie AL używał
pseudonimu „Sztajer”, gdyż taki wpisał w Kwestionariuszach. Natomiast z akt sądowych
wynika, że w ZWZ-AK używał pseudonimu „Piłat”, a później (w 1945 r.) „Jodła”70.
Data podjęcia przez F. Wywłokę służby w PUBP w Jarosławiu trudna jest do
precyzyjnego ustalenia. W swoich Życiorysach napisał: zaraz w pierszych początkach
tworzenia PUBP w stąpiłem do pracy i jestem po dzień dzisiejszy. Tworzenie PUBP
rozpoczęto natychmiast po wkroczeniu armii sowieckiej do Jarosławia, a to miało
miejsce 27 lipca 1944 r. Natomiast w pierwszych dokumentach dotyczących F. Wywłoki
wytworzonych w PUBP w Jarosławiu zgodnie podawana jest data rozpoczęcia jego
pracy 8 października 1944 r. Pierwszy z tych dokumentów to Raport z 8 listopada 1944 r.
Do Wojewódzkiego Wydziału Personalnego w Rzeszowie ot Powiatowego Wydziału
Personalnego w Jarosławiu. Raport. Niniejszym zaswiatczam rze obywatel. Wywłoka
Franciszek s. Tomasza pracuje unas jako wspopracownik drugiego wydziału Pow. Urz.
Bezp. Publ. w Jarosławiu jest uznany przez nas godnym zaufania i prosimy zatwierdzić wyrzej wymienionego współpracownika w drugą sekcję Pow. Urz. Bezp. Publ. który
pracuje ot 8/X 1944 roku. Raport ten podpisali ci sami zwierzchnicy co w przypadku
J. Kociuby, pod-cznik Hasiuk jako Kierownik Wydziału Personalnego PUBP w Jarosławiu i pod-cznik Krzywiński Zarzgoda kierownika PUBP71. Drugim dokumentem jest
Wniosek o zatwierdzenie F. Wywłoki skierowany 23 listopada 1944 r. przez kierownictwo WUBP w Rzeszowie do Wydziału Personalnego RBP w Lublinie. Napisano w nim:
proszę o zatwierdzenie Wywłoka Franciszek w charakterze st.[arszego – przyp. aut.] wywiadowcy Pow. UBP w Jarosławiu, zaznaczając, że zatrudniony jest od 30/X 1944 r. Na
wniosku znajduje się adnotacja: Zatwierdzić w charakterze st.[arszego – przyp. aut.]
wywiadowcy Sekcji 2 PUBP w Jarosławiu od dnia 30/X 4472. Zatwierdzenie to zostało
ogłoszone w Rozkazie nr 37 MBP z dnia 10 grudnia 1944 r., jednak nie w sekcji 2, ale
w charakterze st.[arszego – przyp. aut.] wywiadowcy Sekcji IV z dniem 30 X 1944 r.73
70

AIPN Katowice, IPN Ka 0182/4, s. 17 z 18 – Zaświadczenie PK PPR w Jarosławiu, bez daty, s. 15 z 18 –
Rekomendacja PPR Jarosław z dnia 10 listopada 1944 r.; AIPN Rzeszów, IPN Rz 046/622,
s. 0045-0047 – (Odpis) Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosław 31 sierpnia 1947 r., s. 0186-190 –
Akt oskarżenia przeciwko F. Wywłoce, sporządzony w WUBP Rzeszów 30 kwietnia 1953 r., s. 0191-199 –
Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie F. Wywłoki, Rzeszów 17 sierpnia 1953 r.,
Rok pierwszy…, s. 120, przypis 90.
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Ibidem, s. 16 z 18 – Raport o zatwierdzenie F. Wywłoki z dnia 8 listopada 1944 r.
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Ibidem, s. 4 z 18 – Wniosek o zatwierdzenie F. Wywłoki z dnia 23 listopada 1944 r.
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Rok pierwszy…, s. 230-232 – Wyciąg z rozkazu personalnego MBP nr 37 z dnia 10 grudnia 1944 r.
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Podobnie jak w przypadku J. Kociuby także w przypadku F. Wywłoki można przypuszczać, że obaj wyszkoleni w Kujbyszewie przełożeni z Jarosławia pokładali w nim
nadzieje na przydatność dla resortu. Jednak dalsze koleje życia F. Wywłoki wskazują,
że zakładanego przez siebie efektu nie osiągnęli.
13 stycznia 1945 r. F. Wywłoka został skierowany do grupy operacyjnej MBP dla
województwa krakowskiego z przydziałem do grupy operacyjnej na powiat Wadowice.
Wraz z towarzyszami przybył do Wadowic 27 stycznia 1945 r. i jest to jedyna informacja
dotycząca jego służby w PUBP Wadowice. Założenie, że był wśród przybyłych do Wadowic funkcjonariuszy z Jarosławia wynika z faktu, że wiadomo, iż przyjechało ich wtedy
czterech (W. Kubka był w mieście już dzień wcześniej i zamieszkał w kamienicy adwokata
dr. E. Raimana), a ta informacja jest znana, ponieważ skierowani przez urzędników magistratu szukali kwatery u Marii Siwcowej przy ul. Sienkiewicza 1574. Ubiegli ich jednak
członkowie grupy administracyjnej jadącej do Białej z zadaniem organizacji starostwa
powiatowego i ubecy musieli szukać innego lokum. W rozkazach brak jest śladu, aby
ewentualnie w miejsce F. Wywłoki skierowano do Wadowic innego funkcjonariusza.
Datę początku zatrudnienia F. Wywłoki – 30 października 1944 r. – przyjęto, kiedy
podczas porządkowania akt funkcjonariuszy w WUBP w Krakowie w 1947 r. podejmowano decyzję o zwolnieniu F. Wywłoki z organów UB. We Wniosku referent personalny WUBP w Krakowie Karol Posz 13 marca 1947 r. napisał: został zatwierdzony na
stan.[owisku – przyp. aut.] str.[starszego – przyp. aut.] wywiadowcy PUBP w Jarosławiu od dnia 30.X.1944 r. Dalszych danych co do jego pracy jest brak sprawu z powodu
przedawnienia a Jarosław obecnie należy do woj. Rzeszowskiego”, konkludując w pozycji Wobec powyższego uważam dopisano i proponuje że można go z wolnić z pracy
w UB z dniem 15.I.1945 r. W tym wniosku w ogóle nie odnotowano służby F. Wywłoki
w PUBP w Wadowicach75. Natomiast w znajdującej się w tych samych aktach karcie
Przebiegu służby F. Wywłoki odnotowano jego przydział do Wadowic, ale nie odniesiono się ani do daty jego zatrudnienia, ani do służby w PUBP w Jarosławiu. W pierwszej pozycji odnotowano jego przydział do PUBP w Wadowicach, zgodnie z Rozkazem
nr 7 MBP z 13 stycznia 1945 r., zaś w drugiej pozycji zapisano, że Rozkazem personalnym nr 32 WUBP w Krakowie z dnia 22 marca 1947 r. został on zwolniony z dn.[iem
– przyp. aut.] 15 stycznia 1945 r., zatem w dwa dni po skierowaniu do grupy operacyjnej MBP dla województwa krakowskiego z przydziałem do PUBP w Wadowicach.
Skoro zaś grupa operacyjna MBP w dniu tym dopiero wyruszyła w drogę, a przybyła
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Informacje przekazane autorowi przez Marię Siwcową, Letycję Staroń z d. Siwiec oraz Teresę Siwiec-Cielebon. M. Siwiec-Cielebon, Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa…, s. 139.
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AIPN Katowice, IPN Ka 0182/4, s. 3 z 18 – Wniosek referenta Posza Karola Wydziału Personalnego
WUBP w Krakowie z dnia 13 marca 1947 r.
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do Wadowic 27 stycznia 1945 r. (W. Kubka 26 stycznia) należałoby przyjmować, że
F. Wywłoka w ogóle do Wadowic nie przyjechał, co jak już podano, nie jest prawdą.
Z kolei autorzy publikacji Rok pierwszy… przyjmują, że F. Wywłoka pracował w PUBP
w Jarosławiu od września 1944 r., ale nie przytaczają żadnego dokumentu mogącego
to potwierdzić. Natomiast w przytoczonym przez nich dokumencie Spis współpracowników urzędów bezpieczeństwa publicznego w powiatach, którego datację przyjmują na
połowę października 1944 r., F. Wywłoka występuje w pozycji 110 jako pracownik
PUBP Jarosław z datą przyjęcia 2 października 1944 r.76 Nie ma możliwości jednoznacznego zweryfikowania tych danych.
Nie wiadomo, kiedy faktycznie F. Wywłoka powrócił do Jarosławia, prawdopodobnie dość szybko dezerterując z grupy operacyjnej z Wadowic za przyzwoleniem jej
szefa W. Kubki, gdyż nie ma w aktach żadnego rozkazu pozwalającego przyjąć, że został
formalnie na powrót przeniesiony do Jarosławia. Z akt późniejszych śledztw przeciwko
niemu wynika jedynie, że musiało to nastąpić bardzo szybko. Jednak data zwolnienia
15 stycznia najprawdopodobniej została przyjęta bez formalnej podstawy źródłowej77.
W aktach dochodzeń prowadzonych przeciwko F. Wywłoce w późniejszym okresie sprawa jego przydziału do Wadowic i powrotu do Jarosławia została całkowicie
przemilczana. Charakterystyczne jest natomiast, że wiosną 1945 r. bez zastrzeżeń ze
strony przełożonych kontynuował pracę w PUBP Jarosław, ale na stanowisku wartownika, a nie wywiadowcy, a zatem niższym, niż zajmował w chwili wyznaczenia do
grupy operacyjnej. Jak wynika z akt śledczych, F. Wywłoka był w tym czasie nadal
żołnierzem grupy konspiracyjnej AK dowodzonej przez Karola Urbana „Nietoperza”,
„Lirę”, używającej kryptonimu „Hiki Piki”78.
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Rok pierwszy…, s. 105-122, poz. 110.
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AIPN Warszawa, IPN BU 0952/68, s. 0031- 0036, Wyrok w sprawie b. funkcjonariusza UB Wywłoki
Franciszka, Rzeszów 17 sierpnia 1953 r.
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AIPN Rzeszów, IPN Rz 05/80, WUSW Rzeszów, Charakterystyka faktologii nr 60 oddziału pod
nazwą: Hiki Piki, pod dowództwem: Karol Urban ps. „Lira”, „Nietoperz”. Karol Urban był komendantem placówki AK w Wierzbnej i dowódcą grupy dywersyjnej, a później oddziału partyzanckiego.
Po wkroczeniu sowietów kontynuował działalność niepodległościową. Ujęty przez UB został skazany
wyrokiem WSR w Rzeszowie z 30 XII 1946 na karę 10 lat więzienia.
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Mieczysław Sadowy (1925-1945)
Proźba
Do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Jarosławiu ja Sadowy
Mieczysław syn Józefa i Marii w noszę
proźbe do PUBP o przyjęcie mnie w szwe
organy naszej Ojczyzny. Tak jak jestem
polakiem to Mój obowiązek jest walczyć
dla dobra naszej Polski. Dlatego proszę
o przyjęcie Mej proźby.			
			
Sadowy Mieczysław
			
Jarosław 7/XI 4479
Mieczysław Sadowy urodził się 4 czerwca 1925 r. w Jarosławiu. Był synem Józefa,
rzeźnika, i Marii z d. Ulma. Był wyznania
rzymsko-katolickiego80. Rodzina utrzymywała się głównie z pracy ojca Józefa, który
Mieczysław Sadowy
wykonywał zawód rzeźnika i masarza oraz
prowadził własny sklep. Zamieszkiwali przy ul. Zamkowej 6 w Jarosławiu. Po ukończeniu 7 lat Mieczysław rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Jarosławiu, w której
ukończył sześć klas. Następnie przyjęty został do Gimnazjum I im. Józefa Piłsudskiego w Jarosławiu, jednak po upływie kilku miesięcy zrezygnował z nauki gimnazjalnej i kontynuował edukację w VII klasie szkoły powszechnej. Jak podał w swoim
Życiorysie, przerwanie nauki gimnazjalnej i powrót do szkoły powszechnej wynikały
z powodu nie możności zapłacenia tak wysokich sum pieniężnych. Sposób wypełnienia
dokumentów i forma spisania Życiorysu oraz Prośby o przyjęcie do pracy w PUBP wska79

AIPN Katowice, IPN Ka 0238/53 – Akta osobowe funkcjonariusza Sadowy Mieczysław s. Józefa,
numeracja stron według zapisu narzuconego u dołu skanów, s. 0052 – Prośba Mieczysława Sadowego
o przyjęcie do pracy w PUBP w Jarosławiu, egz. pierwszy w układzie akt., s. 0066 – Prośba Mieczysława
Sadowego o przyjęcie do pracy w PUBP w Jarosławiu, egz. drugi w układzie akt – tekst w pełni
tożsamy z egz. pierwszym.
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Ibidem, s. 0048-0049 – Kwestionariusz Mieczysława Sadowego, egz. pierwszy, s. 0050-0051 – Życiorys
Mieczysława Sadowego, egz. pierwszy. We wszystkich dokumentach dot. M. Sadowego występuje
data jego ur. 4 VI 1925, jedynie w notatce sporządzonej już po jego śmierci w PUBP w Wadowicach data podana jest jako 4.4.1925 r. Błąd powstał prawdopodobnie wskutek niepoprawnego
przełożenia miesiąca urodzenia M. Sadowego, zanotowanego cyfrą rzymską na zapis cyfrą arabską.
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zują, że podstawową przyczyną rezygnacji z nauki gimnazjalnej mogły być trudności
M. Sadowego w podołaniu wymaganiom programowym szkoły średniej, a to powodowało, że nie miał szans na uzyskanie zniżki czesnego z tytułu dobrych wyników w nauce.
Szkołę powszechną ukończył w 1939 r., przy czym podany przez niego termin we wrześniu jest raczej błędem, a przy tym także świadectwem jego poziomu intelektualnego81.
W czasie okupacji niemieckiej w 1940 r. podjął pracę jako uczeń rzeźnicki, terminując w warsztacie ojca, a przez kolejne dwa lata pracował – jak sam podał – w firmie
niemieckiej. Podczas składania Prośby o przyjęcie do pracy w PUBP w Jarosławiu po
przedłożeniu Życiorysu został prawdopodobnie zapytany o szczegóły tej pracy, gdyż na
marginesie pierwszego egzemplarza Życiorysu nieustalony funkcjonariusz zanotował:
podaje że zajmował się sprzedażą papierosów. Jednak kolejne zdanie Życiorysu pozostaje w sprzeczności z tym oświadczeniem, gdyż M. Sadowy napisał: Po ukończeniu terminu z końcem roku 1943-go…, co sugeruje, że w latach 1941-1943 nadal terminował
jako rzeźnik. Możliwe są przynajmniej trzy wyjaśnienia owej sprzeczności. Pierwsza,
że warsztat rzeźnicki ojca został przejęty przez Niemców, a M. Sadowy nadal w nim
pracował jako terminator, zaś informacja o sprzedaży papierosów wynika z jakiegoś
nieporozumienia. Druga, że w sklepie należącym do warsztatu rzeźnickiego Józefa
Sadowego sprzedawano w czasie okupacji również papierosy, choć należy uwzględnić, że wyroby tytoniowe objęte były prawem monopolowym, a zatem do obrotu nimi
konieczna była odpowiednia koncesja. Trzecia, że w czasie terminowania jako rzeźnik
równocześnie M. Sadowy dorabiał sobie sprzedażą papierosów, przy czym nie wiadomo, w jakiej firmie [brak nazwy – przyp. aut.], ale praca owa prawdopodobnie była
oficjalna, skoro podał w życiorysie, że pracował w firmie niemieckiej. Ta trzecia hipoteza wydaje się w świetle wszystkich informacji podanych w Życiorysie M. Sadowego
najbardziej prawdopodobna, tym bardziej że w Kwestionariuszu (egzemplarz drugi
w układzie akt) podał, iż w latach 1940-1943 pracował w firmie ojca. W pierwszym
w układzie akt egzemplarzu takiego samego Kwestionariusza okres pracy u ojca określił jeszcze szerzej, na lata 1940-1944, ale najprawdopodobniej w wyniku błędu82.
Pod koniec 1943 r. został powołany do polskiej służby budowlanej, czyli faktycznie do Baudienstu, gdzie pracował do wkroczenia armii sowieckiej. Użyte przez
M. Sadowego w życiorysie określenie polska odnośnie do niemieckiej służby budow81
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Ibidem, s. 0050-0051 – Życiorys Mieczysława Sadowego – pierwszy egzemplarz z adnotacją
przyjmującego dokumenty nieustalonego funkcjonariusza UB, s. 0064-0065 – Życiorys Mieczysława
Sadowego – drugi egzemplarz bez adnotacji. Dokumenty są jednobrzmiące i napisane z tymi samymi
błędami stylistycznymi.
Ibidem, s. 0050-0051 – Życiorys Mieczysława Sadowego, s. 0064-0065 – Życiorys Mieczysława
Sadowego, s. 0048-0049 – Kwestionariusz Mieczysława Sadowego – egzemplarz pierwszy w układzie
akt (bez zdjęcia), oraz s. 0062-0063 – Kwestionariusz Mieczysława Sadowego – egzemplarz drugi
w układzie akt (ze zdjęciem) – oba Kwestionariusze datowane są tego samego dnia, 1 XI 1944.
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lanej, do której przymusowo wcielano polską młodzież w wieku przedpoborowym
i część mężczyzn w wieku poborowym, wynika z przyjętego w okresie wojny w potocznej świadomości Polaków podziału na służbę niemiecką – funkcjonującą na terenie
III Rzeszy, ale wykonującą prace także na terenach Generalnego Gubernatorstwa i innych zajętych przez Niemców, czyli Reichsarbeitsdienst (RAD – Służbę Pracy Rzeszy),
oraz zorganizowaną przez Niemców formę pracy przymusowej Polaków i Ukraińców
w GG, jaką była Baudienst im Generalgouvernement (Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie). Jak wynika z zachowanych dokumentów, w okresie okupacji
ani M. Sadowy, ani nikt z jego rodziny nie działał w konspiracji antyniemieckiej ani
w agenturalnej konspiracji komunistycznej. M. Sadowy nie próbował także uniknąć
służby w Baudienście. Informacji o pracy w służbie budowalnej M. Sadowy nie podał
w żadnym z Kwestionariuszy, odnotował ją jedynie w Życiorysach83.
Natychmiast po zajęciu Jarosławia przez Armię Czerwoną 27 lipca 1944 r. M. Sadowy wstąpił do PPR i z polecenia partii przyjęty został do pracy w PUBP Jarosław jako
wartownik. Fakt wstąpienia do PPR w dniu wkroczenia do miasta sowietów potwierdza
kilka sporządzonych ówcześnie jego dokumentów personalnych84. Jedynie w drugim
w układzie akt w teczce personalnej Kwestionariuszu M. Sadowy wpisał w odpowiedzi
na pytanie o działalność społeczną, partyjną i polityczną: bezpartyjny. Od 1944 roku
od 22 listopada należy do PPR Jarosław, co pozostaje w sprzeczności z wszystkimi pozostałymi informacjami na temat jego przynależności do PPR, jednak zapis ów był niewątpliwie wynikiem błędu, wynikłego ze sporządzania większości dokumentów i wypełniania
formularzy właśnie w listopadzie 1944 r. Tym bardziej że adnotacja o przynależności do
partii od 22 listopada wpisana została w Kwestionariuszu wypełnionym 1 listopada! W Zaświadczeniu wydanym przez Powiatowy Komitet PPR w Jarosławiu 24 listopada 1944 r.,
potwierdzającym przynależność M. Sadowego do PPR od 27 lipca 1944 r. i mającym także charakter rekomendacji, napisano: Stwierdzamy, że w czasie okupacji
był lojalnym względem ruchu robotniczego i nie miał żadnych styczności, ani z wywrotowemi elementami organizacji faszystowskich, ani z okupantami niemieckimi85.
83

84
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Ibidem, s. 0050-0051 – Życiorys Mieczysława Sadowego – egz. pierwszy w układzie akt, s. 0064-0065
– Życiorys Mieczysława Sadowego, egz. drugi w układzie akt, s. 0048-0049 – Kwestionariusz
Mieczysława Sadowego, egz. pierwszy w układzie akt, oraz s. 0062-0063 – Kwestionariusz
Mieczysława Sadowego, egz. drugi w układzie akt. Więcej informacji o okupacyjnej niemieckiej
służbie budowlanej w: M. Wróblewski, Służba budowlana (Baudienst) w Generalnym Gubernatorstwie
(1940-1945), Warszawa 1984.
AIPN Katowice, IPN Ka 0238/53, s. 0049 – Kwestionariusz M. Sadowego, s. 0051 – Życiorys
M. Sadowego, s. 0053 – Sadowy Mieczysław – Charakterystyka bez nazwy i daty, jako tytułu użyto
nazwiska M. Sadowego, s. 0065 – Życiorys M. Sadowego, s. 0054 – Zaświadczenie Powiatowego
Komitetu PPR w Jarosławiu datowane 24 lutego 4 – drugiej cyfry roku brak – zapewne miało być 45 r.
Ibidem, s. 0054 – Zaświadczenie Powiatowego Komitetu PPR w Jarosławiu z dnia 24 listopada 1944 r.;
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W żadnym dokumencie nie podano natomiast precyzyjnej daty wstąpienia M. Sadowego do służby w UB. Jedyną datą określającą początki jego służby jest data 2 października 1944 r. podana w Dokumencie nr 19 zatytułowanym Spis współpracowników
urzędów bezpieczeństwa publicznego według powiatów, opublikowanym na s. 105-122
opracowania Rok pierwszy… Jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć,
że pracował w PUBP znacznie wcześniej, skoro w Życiorysie napisał: Po wkroczeniu
[armii sowieckiej] wstąpiłem do PUBP gdzie pracuję do tej chwili. We wspomnianym
Spisie jego funkcję określono jako pracownik86.
Jak wynika z innego dokumentu cytowanego we wspomnianym opracowaniu Rok
pierwszy…, M. Sadowy w okresie swej pracy w PUBP w Jarosławiu uczestniczył m.in.
w akcji przeciwko podejrzanym o sabotaż gospodarczy i działalność konspiracyjną,
dokonując wraz z czterema innymi funkcjonariuszami rewizji w domu zamieszkałego
w Jarosławiu Mariana Zaziemskiego w listopadzie 1944 r. W czasie tej rewizji znaleziono konspiracyjny magazyn broni i sprzętu AK i na tej podstawie aresztowano Mariana
Zaziemskiego i Krystynę Zaziemską oraz wszczęto poszukiwania syna M. Zaziemskiego, Tadeusza. Marian Zaziemski i ujęty później jego syn Tadeusz, żołnierz NOW-AK,
zostali wywiezieni do łagru w Stalinogorsku, skąd powrócili dopiero jesienią 1945 r.87
Jego zaangażowanie w służbę zostało zauważone i w grudniu 1944 r. awansowano go
na stanowisko wywiadowcy. Jak odnotowano w jego pierwszej bezpieczniackiej Charakterystyce: Sadowy Mieczysław jest pogląndów demokratycznych w swojej pracy jaką
mu powieżono obecnie pracuje sprytnie. W tym kierunku wykazał dużo zdolności i ochotę. Po wkroczeniu armii Sowieckiej wstąpił do PPR polecony przez PPR został przyjęty
do ochrony przy PUBP w Jarosławiu. Wzorową swoją pracą zwrócił na siebie uwagę kierownika i zaawansował na wywiadowcę. [--] Na stanowisku tym może pozostać. Opinię
podpisali Szef PUBP w Jarosławiu Stelczyk Roman i Kierow. Dz. Personalnego Łuszczyc
Jan88. 20 grudnia 1944 r. WUBP w Rzeszowie przedstawił Wniosek o zatwierdzenie
M. Sadowego na stanowisku wywiadowcy Sekcji 2 PUBP w Jarosławiu, uwzględniony
przez kierownictwo resortu 29 grudnia, z ważnością od 15 grudnia 1944 r.89
s. 0063 – Kwestionariusz M. Sadowego – egz. drugi w układzie akt.
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Ibidem, s. 0050-0051 – Życiorys Mieczysława Sadowego, s. 0064-0065 – Życiorys Mieczysława
Sadowego, Rok pierwszy…, s. 120 – Dokument Nr 19, Spis współpracowników urzędów bezpieczeństwa
publicznego w powiatach, pozycja nr 108.
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Ibidem, s. 172-173 – Dokument nr 43, Sprawozdanie datowane 26 listopada 1944 r.

88

Ibidem, s. 0053 – Sadowy Mieczysław – Charakterystyka bez nazwy i daty, jako tytułu użyto nazwiska
M. Sadowego.

89

Ibidem, s. 0056 – Do Resortu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie (wniosek o zatwierdzenie
M. Sadowego datowany 20 XII 1944).
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Jako wywiadowca PUBP w Jarosławiu 13 stycznia 1945 r. wyznaczony został do
grupy operacyjnej dla województwa krakowskiego w charakterze wywiadowcy PUBP
w Wadowicach, dokąd przybył 27 stycznia 1945 r. Poza stwierdzeniem, że pracę w tutejszym PUBP rozpoczął 27 stycznia 1945 r., nie udało się ustalić żadnych innych
szczegółów prowadzonych przez niego działań i służby pełnionej w Wadowicach90.

	Michał Czekierda (1924-?)
Michał Czekierda urodził się 24 września 1924 r. w Jarosławiu jako syn Michała
i Katarzyny91. Jego ojciec był funkcjonariuszem Policji Państwowej i jeszcze przed wojną przeszedł na emeryturę, matka prowadziła dom. Posiadali drewniany jednomieszkaniowy dom przy ul. Zamkowej 43 w Jarosławiu, gdzie mieszkali. W Kwestionariuszu M. Czekierda podawał, że jest wyznania rzymsko-katolickiego, oraz jako jedyny
z grupy skierowanej do Wadowic podał, że zna języki obce, wymieniając język rosyjski
i niemiecki92. W 1930 r. w siódmym roku życia rozpoczął naukę w szkole powszechnej.
Po ukończeniu siedmiu klas w latach 1937-1939 kontynuował naukę w szkole średniej
i skończył dwie klasy gimnazjum. W Życiorysie nie podał, do której szkoły uczęszczał93.
Po zajęciu Jarosławia przez Niemców został skierowany do pracy jako robotnik w za-
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AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1, MBP, k. 37, Rozkaz personalny nr 7 z dnia 13 stycznia 1945 r.;
AIPN Rzeszów, IPN Rz 00149/15, s. 0049, WUSW Rzeszów, Zbiór rozkazów personalnych Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego PKWN i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, nieco inna wersja
tego rozkazu, Rok pierwszy…, s. 342; AIPN Katowice, IPN Ka 0238/53, s. 0059 – Notatka maszynowa
bez daty dotycząca M. Sadowego, sporządzona w okresie kierowania PUBP w Wadowicach przez ppor.
Józefa Karkoszkę. (J. Karkoszka był szefem PUBP w Wadowicach w okresie od 11 XII 1947 do 15 XI 1949,
notatkę sporządzono zapewne pod koniec jego służby na tym stanowisku, w czasie prowadzonego w latach 1949-1950 w MBP postępowania z wniosku matki M. Sadowego, Marii, o odszkodowanie
i zasiłek po zmarłym synu). M. Siwiec-Cielebon, Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa…, s. 139.
AIPN Rzeszów, IPN Rz 0045/233, WUSW Rzeszów, Akta personalne funkcjonariusza SB: Czekierda
Michał, imię ojca: Michał, ur. 24.09.1924/27.10.1924 r., numeracja stron według zapisu narzuconego
u dołu skanów, s. 4 z 13-5 z13 – Karta ewidencyjna współpracownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, Czekierda Michał, s. 7 z 13-8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego, Czekierda Michał, s. 9 z 13 – Życiorys Czekierda Michał. We większości
dokumentów wypełnionych przez samego M. Czekierdę podana jest data ur. 24 września 1924 r.
Te same dokumenty w formie zmikrofilmowanej mają sygnatury IPN Rz 00171/233/D – diazo, oraz
IPN Rz 188/233/J – jacket. Przy obecnym stanie zachowania akt nie można stwierdzić, skąd wzięły się
data ur. 27 X 1924 podana na karcie informacyjnej jednostki IPN Rz 0045/233 oraz data 27 IX 1924
podana w notatce informacyjnej sporządzonej 10 IV 1987. w archiwum byłego WUSW w Rzeszowie,
zawartej na s. 4 z 13 tej jednostki.
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Ibidem, s. 7 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Michał Czekierda.

93

Ibidem, s. 5 z 13 – Karta ewidencyjna współpracownika RBP, Czekierda Michał, s. 7 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, s. 9 z 13 – Życiorys, Czekierda Michał.
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kładzie tapicerskim, gdzie pracował od 1940 r. do 1942 r. W późniejszych dokumentach podawał jako swój zawód – tapicer94.
W 1942 r. jak podał w Życiorysie, będąc szykanowanym prez mego majstra i przez
urząd pracy, byłem zmuszony wyjechać z Jarosławia do Kijowa do pracy przy mostach.
Nie wiadomo, czy wyjazd ten (zmiana zatrudnienia) nastąpił całkowicie z inicjatywy
własnej Czekierdy, a jeżeli nie, to czym dokładnie został wymuszony. Wiadomo natomiast, że wybór Kijowa jako kierunku wyjazdu wynikał ze zgłoszenia się do służby
(pracy) w niemieckiej Organizacji Todta. Organisation Todt (OT) realizowała budowy
obiektów o znaczeniu militarnym i strategicznym dla gospodarki zarówno w Niemczech, jak i na zapleczu frontu. W czasie odwrotu Niemców z zajętych terenów ZSRS,
a później Polski członkowie OT niszczyli infrastrukturę gospodarczą, realizując taktykę spalonej ziemi95.
Po sześciu miesiącach pracy w Kijowie uciekł wraz z kolegami i powrócił do Jarosławia, gdzie zgłosił się do pracy do koszar. Stan zachowanych dokumentów nie pozwala ustalić, jakie prace w koszarach i w ramach jakiej firmy wykonywał, ale prawdopodobnie nie była to już praca w OT, gdyż w kwestionariuszu wpisał w koszarach
bez żadnego dopisku, podczas gdy odnośnie do poprzedniej pracy podał: Org. Todt.
W kwietniu 1944 r. wcielony został do polskiej służby budowlanej, czyli Baudienstu,
w której pracował do czerwca 1944 r. Jak widać, także on stosował rozróżnienie na
niemiecką i polską służbę budowlaną, bez refleksji, że ta druga nie była polska, ale niemiecka, przeznaczona dla Polaków. O dalszych losach tak napisał w swoim Życiorysie:
Następnie wyjechałem do Stryja do pracy, gdzie pracowałem na koleji aż do wkroczenia
armii sprzymierzonych na nasze tereny. Z braku precyzyjnych informacji nie da się
stwierdzić, czy wyjazd M. Czekierdy do Stryja – zdecydowanie chodzi o miasto, napisane wielką literą, nie o krewnego – nastąpił w wyniku jego dezercji z Baudienstu,
czy też udało się mu zwolnić, względnie służbę budowalną w Jarosławiu zlikwidowano
z powodu zbliżającego się frontu niemiecko-sowieckiego96. Jak wynika z informacji
podanych w Życiorysie oraz zapisów w Kwestionariuszu dla współpracowników RBP,
M. Czekierda nie brał udziału w działalności niepodległościowej, a do wkroczenia sowietów nie współpracował także z organizacjami komunistycznymi. W jego aktach nie
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Ibidem, s. 5 z 13 – Karta ewidencyjna współpracownika RBP, Czekierda Michał, s. 7 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, s. 9 z 13 – Życiorys, Czekierda Michał.
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Ibidem, s. 8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, pkt 15, s. 9 z 13 –
Życiorys Czekierda Michał. Ogólne informacje o Organisation Todt (OT) podane są m.in. w Wikipedii,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Todt [dostęp: 15 X 2021].
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AIPN Rzeszów, IPN Rz 0045/233, WUSW Rzeszów, s. 8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników
RBP, pkt 15, Czekierda Michał, s. 9 z 13 – Życiorys, Michał Czekierda.
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zachowała się opinia Powiatowego Komitetu PPR, jaka sporządzana była dla wszystkich kierowanych do pracy w organach UB i MO. Sam zainteresowany w odpowiedzi
na punkt 17 Kwestionariusza dotyczący udziału w partyzantce, zatem także konspiracji, podał krótko: Czynnego udziału w partyzantce ani w armii nie brał97.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Jarosławia 27 lipca 1944 r. M. Czekierda został członkiem PPR, a następnie, jak sam napisał w Życiorysie, Po (wroczeni) wypędzeniu okupanta wstąpiłem do Milicji Obywatelskiej, skąd zostałem przeniesiony do
Plutonu Ochronnego PUBP w Jarosławiu, w którym pełnił służbę jeszcze w dniu spisywania Życiorysu, 13 listopada 1944 r. Informacja o wstąpieniu M. Czekierdy do PPR
27 lipca 1944 r. może być antydatowana lub była dla niego mało istotna, ponieważ została dopisana już po wypełnieniu przez niego dokumentów personalnych. W Kwestionariuszu dla współpracowników RBP datowanym 18 września 1944 r. do odpowiedzi
na pytania punktu 16 o przynależność społeczną i polityczną przed wojną i w czasie
okupacji, po wcześniej wpisanym w partjach lub związkach w czasie okupacji niemieckiej udziału nie brał dopisał Członek PPR 27.07.44. Z kolei w datowanym 13 listopada
1944 r. Życiorysie pod tekstem podpisanym już wcześniej przez M. Czekierdę dopisał
on: Do PPR wstąpiłem 27.07.44 r.98
Precyzyjna data przyjęcia M. Czekierdy do służby w PUBP jest trudna do ustalenia. Autorzy opracowania Rok pierwszy… podają, że pracował w UB od 2 października
1944 r. zatrudniony jako wywiadowca sekcji IV PUBP w Jarosławiu, powołując się
na Spis współpracowników urzędów bezpieczeństwa zamieszczony na s. 105-122 ich
publikacji. Jednak w tymże Spisie nie określono funkcji M. Czekierdy jako wywiadowca, lecz jako pracownik. Być może wspomniana data 2 października odnosi się do
przesunięcia M. Czekierdy z plutonu ochrony do pracy operacyjnej w sekcji 4, jednak
w PUBP pracować musiał już wcześniej, gdyż pierwszy podpisany przez niego dokument personalny UB – wspomniany Kwestionariusz dla współpracowników RBP – datowany jest 18 września 1944 r.99 Warto dodać, że Prośba M. Czekierdy o przyjęcie do
pracy w PUBP w Jarosławiu nie zachowała się w aktach.
Potwierdzeniem przesunięcia M. Czekierdy do pracy operacyjnej jest Wniosek o zatwierdzenie w charakterze wywiadowcy sekcji 4 PUBP w Jarosławiu. Prawdopodobnie jednak nie stało się to 2 października, jak podają autorzy opracowania
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Ibidem, s. 8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, pkt. 15 i pkt. 17.
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Ibidem, s. 8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, pkt. 16, s. 9 z 13 –
Życiorys, Czekierda Michał.
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Ibidem, s. 8 z 13 – Kwestionariusz dla współpracowników RBP, Czekierda Michał, s. 9 z 13 – Życiorys,
Czekierda Michał, Rok pierwszy…, s. 120 – Dokument 19, Spis współpracowników urzędów
bezpieczeństwa publicznego w powiatach, poz. 107.
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Rok pierwszy…, ale ponad dwa miesiące później. Wniosek skierowany został do RBP
w Lublinie 20 grudnia, zaś dekretacja na nim podpisana 29 grudnia 1944 r. brzmi:
Zatwierdzić w charakterze wywiadowcy S. 4. PUBP w Jarosławiu od d. 15.XII.44.
Zatwierdzenie M. Czekierdy zostało ogłoszone Rozkazem nr 57 z 30 grudnia 1944 r.
Data zatwierdzenia z dniem 15 grudnia stała się przyczyną błędnego zapisu w Notatce
informacyjnej sporządzonej w archiwum WUSW w Rzeszowie 10 kwietnia 1987 r.,
w której podano: przyjęty z dn. 15.XII.1944 r.100
Na przełomie lat 1944 i 1945 M. Czekierda w stanie upojenia alkoholowego
wywołał awanturę z oficerem wojska, w efekcie czego oskarżono go o znieważenie
munduru WP i obrazę oficera WP. 7 stycznia 1945 r. został osadzony w więzieniu
w Jarosławiu i groziło mu postawienie przed sądem. Jednak już w tydzień później –
15 stycznia 1945 r. – został zwolniony z aresztu bez postawienia zarzutów, niewątpliwie w związku z wyznaczeniem do grupy operacyjnej dla województwa krakowskiego.
Być może zresztą to właśnie zgoda na przydział do grupy operacyjnej i wyjazd na inny
teren były warunkiem uniknięcia przez M. Czekierdę odpowiedzialności za wywołanie wspomnianej awantury101.
13 stycznia 1945 r. skierowany został do grupy operacyjnej dla województwa krakowskiego i wyznaczony na wywiadowcę PUBP w Wadowicach, dokąd przyjechał
27 stycznia 1945 r.102
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Ibidem, s. 4 z 13 – Notatka informacyjna sporządzona w Archiwum WUSW w Rzeszowie, datowana
10 kwietnia 1987 r., s. 5 z 13 – Karta ewidencyjna współpracownika RBP, Czekierda Michał, s. 10 z 13 –
Do Resortu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
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AIPN Rzeszów, IPN Rz 50/13, PUBP Jarosław, Księga aresztowanych przez PUBP Jarosław z lat
1944-1947, numeracja stron według zapisu narzuconego u dołu skanów, s. 49/135, poz. 501.
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AIPN Warszawa, IPN BU 0990/2/1 (0990/2 t. 1), k. 37, Rozkaz personalny nr 7 z dnia 13 stycznia 1945 r.;
AIPN Rzeszów, IPN Rz 00149/15, s. 0049, WUSW Rzeszów, Zbiór rozkazów personalnych Resortu
Bezpieczeństwa Publicznego PKWN i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, nieco inna wersja
tego rozkazu, Rok pierwszy…, s. 342. Zob. także AIPN Kraków, IPN Kr 667/30, Akta w sprawie karnej
prowadzonej przeciwko Jan Kapała, imię ojca Józef, ur. 21-11.1925, oskarżonemu o udział w napadów
(sic!) rabunkowych z użyciem broni palnej na szkodę osób trzecich w m. Inwałd i Ponikiew w maju
1946 r., tj. o przestępstwo z art. 259 kk, art. 23 w zw. z art. 261 kk. M. Siwiec-Cielebon, Przestępstwa
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa…, s. 139.
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Zanim nastąpi podsumowanie
Trudno pokusić się o wnioski czy podsumowywać tekst, który stanowi dopiero
pierwszą część pełnego opisu zagadnienia. Jednak już z pierwszych danych widać, że
do Wadowic skierowani zostali funkcjonariusze spełniający być może kryteria ideowe czy raczej ideologiczne, ale kompletnie nieznający terenu swojego działania. Podobnie było zresztą z większością funkcjonariuszy MBP tworzących podwaliny pod
funkcjonowanie UBP w woj. krakowskim. Można przyjąć, że potraktowani zostali jako
mięso armatnie, choć zapewne nikt się nie spodziewał, że w przypadku Wadowic ich
losy będą tragiczne, acz niekoniecznie albo nie zawsze ze względu na podjętą walkę
„o nową Polskę”. Wykazane to zostanie w drugiej części artykułu, a przedstawienie pełnej wiedzy o losach funkcjonariuszy pozwoli zarówno na sformułowanie wniosków,
jak i dokładniejsze przybliżenie realiów powstawania komunistycznych organów terroru na ziemi wadowickiej.
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Summary
Despite the fact that 30 years have passed since the collapse of communist power
in Poland, no one has yet undertaken research into the beginnings of the communist repressive organs in the Wadowice area, especially into the personalities of the
first functionaries. This article is the first such attempt, and out of necessity due to
the abundance of source materials, it has been divided into two parts. The first part
presents the profiles of the first five men of the Wadowice security force - Władysław
Kubka, later Kubicki, Józef Kociuba, Franciszek Wywłoka, Mieczysław Sadowy, and
Michał Czekierda, all of whom arrived in Wadowice on the 26th and 27th of January
1945 from Jarosław and the surrounding area as an operation group of the Ministry
of Public Security for the Wadowice district. On the basis of personal files, the author
presented their education, political and social involvement, and participation in the fights of World War II. What draws attention is their poor educational background and
inability to write properly in Polish, despite the fact that they had completed from five
to seven grades of primary school, and one of them had even completed two forms
of middle school.
An important element of each biographical entry is the description of the circumstances under which these people joined the ranks of the Departament of Security.
There is also a description of their career in the structures of the Departament of Public Security until they arrived in Wadowice. Their further tragic fate (except for one
group leader, W. Kubka) will be described in the second part of the article.
As background, the author presented in a shortened form the history of the Department of Public Security until it was transformed by Joseph Stalin’s decision into
a ministry, and also the history of the seizure of properties used for the needs of the
District Office of Public Security (PUBP) in Wadowice. The initial activity of the Wadowice PUBP has been mentioned only to a small extent. It will be presented more
extensively in the second part of the article, where information about the service of the
officers described in Wadowice and their further fate will also be presented.
	Keywords
District Office of Public Security in Wadowice, Security Services, Wadowice,
Ministry of Public Security, Poland 1945, functionaries of the Security Office
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Proboszczowie zebrzydowiccy
w XVII i XVIII w.
Odnowienie parafii przez Mikołaja Zebrzydowskiego
Historia małej ojczyzny inspiruje wielu badaczy, nie tylko zawodowych historyków. Owi miłośnicy rodzimego regionu z wielkim zaangażowaniem i determinacją
odtwarzają dzieje swojej miejscowości, parafii czy rodziny, a uzyskane w ten sposób
materiały bywają niezwykle cenne dla poznania i zrozumienia przeszłości oddziałującej również na kształt teraźniejszości. Nie inaczej jest w przypadku historii okolic
Kalwarii Zebrzydowskiej. Teren ten, tak bogaty w pamiątki historyczne, nie doczekał
się do tej pory fachowej monografii naukowej, chociaż był przedmiotem zainteresowania badaczy, którzy z prawdziwego przywiązania do tych ziem starali się odtworzyć jego
ciekawe dzieje. Warto wspomnieć tu opracowania dotyczące samej Kalwarii Zebrzydowskiej jako miasta wyrosłego w cieniu niezwykłej fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego, które częściowo dotykały także dziejów okolicznych miejscowości, jak chociażby
książki autorstwa ojców bernardynów: Czesława Bogdalskiego1, Augustyna Chadama2
czy Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego3. Nieco szerzej do tematu podchodzili
badacze ukazujący zarys historyczny nie tylko samej Kalwarii Zebrzydowskiej, lecz
także okolicznych miejscowości położonych w szeroko rozumianej okolicy. Na uwagę
zasługują przede wszystkim prace Juliana Łepkowskiego4, Juliana Zinkowa5 oraz opracowania dotyczące poszczególnych miejscowości znajdujących się na tym terenie6.
1

Cz. Bogdalski, Kalwarya Zebrzydowska, Kraków 1887.

2

A. Chadam, Zarys dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 1984.

3

H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek,
Kalwaria Zebrzydowska 1987, wyd. II 2006.

4

J. Łepkowski, Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice, Kraków 1850.

5

J. Zinkow, Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Przewodnik monograficzny, Kalwaria Zebrzydowska 2000.

6

Wśród nich m.in.: G. Studnicki, Barwałd. Zarys dziejów, Wadowice 1994; T. Wojtanek, Monografia
Zembrzyc i Marcówki, Tomice 1997; F. Woltyński, Średniowieczny kościół w Przytkowicach, Kraków 1929;
L. Zarewicz, Lanckorona. Monografia historyczna, Kraków 1885.
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W kontekście opisu historii samego sanktuarium i miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawsze pojawiała się miejscowość rodowa Zebrzydowskich, którzy wszakże pisali
się z Zebrzydowic. To właśnie na terenie tej wsi powstały klasztor i kompleks kaplic
pasyjnych oraz osada nazywana pierwotnie Nowym Zebrzydowem7. Jednakże jak dotąd owo gniazdo Zebrzydowskich nie doczekało się osobnej monografii, a historia
wsi i parafii pojawiała się jedynie marginalnie w opracowaniach dotyczących dziejów
fundacji szpitala bonifratrów, szczególnie zaś w jubileuszowym wydawnictwie Teofila
Klimy8. Ostatnio ten obraz został wzbogacony poprzez ukazanie pewnych aspektów
pomocnych do poznania i opracowania w przyszłości całościowej monografii9, która
pozwoli szerzej zaprezentować dzieje tej jednej z najstarszych parafii w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wspominana parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła, a pierwotnie
Świętego Marcina, powstała w średniowieczu, prawdopodobnie w XIII w., w trakcie
wzmożonego procesu kolonizacji terenów leżących pomiędzy Małopolską a Śląskiem.
Objął on także m.in. pas ziemi ciągnący się od Jaśkowic nad Wisłą do Brodów10
k. obecnej Kalwarii Zebrzydowskiej, który bywa nazywany „korytarzem radwanitów”
od herbu Radwan, którym pieczętowali się rycerze zamieszkujące to pogranicze. Kiedy w 1278 r. wspomniany obszar został przyłączony do księstwa krakowskiego przez
księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, radwanici podjęli
się obrony tego odcinka granic państwa, w zamian uzyskując od kolejnych władców
przywileje zapewniające im rozwój11. Prawdopodobnie w tym czasie powstała na tym
terenie osada Villa Zifridi (w takiej formie do 1358), której nazwa stopniowo ulegała
przekształceniu do istniejącej obecnie formy: Zebrzydowice12. Być może także wtedy
7

T. Graff, B. Wołyniec, E.E. Wróbel, Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, Kraków 2020,
s. 138-146; B. Wołyniec, Kościelne dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Wybrane zagadnienia z dziejów
Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017),
red. A. Nowakowski, Kraków 2017, s. 55-81.

8

T. Klima, Historya szpitala i klasztoru bonifratrów w Zebrzydowicach na 300-letni jubileusz, Wadowice
1911.

9

Zob. m.in. T. Graff, B. Wołyniec, E.E. Wróbel, Mikołaj Zebrzydowski…, s. 164-179; E.E. Wróbel, Fundacje
Mikołaja Zebrzydowskiego w rodowych Zebrzydowicach, w: Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620) palatinus
et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci,
red. A. K. Sitnik OFM, Kraków 2021, s. 183-197.

10

Na temat tej miejscowości zob. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/ [dostęp: 26 XI 2021].

11

Radwanici otrzymali m.in. prawo zakładania na tym terenie nowych osad. Zob. Codex diplomaticus
Poloniae, t. 1, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847, s. 107; t. 3, wyd. L. Rzyszczewski,
A. Muczkowski, Warszawa 1858, s. 121.

12

T. Graff, B. Wołyniec, E.E. Wróbel, Mikołaj Zebrzydowski…, s. 164-166.
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założono miejscową parafię13, jednakże najwcześniejsze potwierdzenie istnienia w Zebrzydowicach kościoła parafialnego pochodzi dopiero ze spisów dziesięciny papieskiej z 1326 r. (podających dane za rok 1325). Zapis ów informuje także o uposażeniu
zebrzydowickiego plebana, które wynosiło 2,5 grzywny i było średnim dochodem na
tle pozostałych parafii w ówczesnym dekanacie zatorskim14. Parafia z jednowioskowej
u swoich początków rozszerzała swój obszar i w XVI w. obejmowała już także wsie
Brody i Stanisław15.
W XVI w. wiele z kościołów znajdujących się na terenie wspomnianego dekanatu
zatorskiego zostało wolą ich szlacheckich właścicieli zamienionych na zbory protestanckie. Taki też los spotkał świątynię pod wezwaniem św. Marcina. Dokonało się
to prawdopodobnie z inicjatywy Jana Zebrzydowskiego (zm. 1586), który po śmierci
swojego brata Floriana (zm. 1566) zarządzał dobrami małoletniego bratanka Mikołaja
i który był też współwłaścicielem terenów wchodzących w skład parafii. Jan, który
nie piastował w swoim życiu żadnych ważniejszych stanowisk, zadowalając się jedynie godnością dworzanina królewskiego, był zarazem jednym ze świeckich seniorów
krakowskiego zboru, mocno zaangażowanym w jego funkcjonowanie16. Prawdopodobnie po śmierci Jana i drugiego stryja Zygmunta (zm. 1581) Mikołaj Zebrzydowski przejął pieczę nad rodowymi włościami, sprawując jednocześnie prawną opiekę
nad niepełnoletnim wówczas kuzynem Janem, synem Jana Zebrzydowskiego. Jednym
z działań podjętych przez Mikołaja było przywrócenie katolickiego kultu w kościele
parafialnym i ponowne zabezpieczenie uposażenia dla miejscowego proboszcza. Ten
fakt został odnotowany w aktach tzw. wizytacji radziwiłłowskiej, która została przeprowadzona w latach 90. XVI w.17
To właśnie działania Mikołaja Zebrzydowskiego podjęte w celu podźwignięcia
i uposażenia zebrzydowickiej parafii miały zasadnicze znaczenie dla dalszych jej losów.
Jak już wspomniano, Mikołaj był synem Floriana, dworzanina królów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta i hetmana nadwornego oraz m.in. kasztelana lubelskiego,
znanego ze swoich umiejętności strategicznych i negocjatorskich. Matką Mikołaja była
Zofia z Dzików, która po śmierci Floriana wyszła za mąż za wojewodę lubelskiego Jana
13

J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s. 100.

14

J. Chachaj, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator do końca XVI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 1997, nr 68, s. 228.

15

Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. LeszczyńskaSkrętowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 120.

16

Zob. W. Węgierski, Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego, oprac. M. Pawelec, Kraków 2007,
s. 61-62, 65, 74, 85, 183.

17

AKMK, Akta wizytacji, AV Cap 17, p. 210, AV Cap 65, p. 491.
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Firleja, z którym miała córkę Annę18. Młody spadkobierca znacznej fortuny, cechujący się ogromną ambicją, szybko dał się poznać nie tylko jako dobry żołnierz biorący
udział w kampaniach batoriańskich, ale także jako dbający o własną karierę polityk,
mocno związany z obozem kanclerza Jana Zamojskiego. W swoim życiu piastował wiele urzędów: od starosty generalnego krakowskiego poprzez urząd marszałka koronnego, wojewody lubelskiego aż po godność wojewody krakowskiego, dzierżąc zarazem
w swoim ręku kilka starostw, m.in.: stężyckie, ryckie, bolesławskie czy lanckorońskie19.
Dochody czerpane z tych starostw pozwoliły mu m.in. zrealizować zainicjowane
fundacje, jak chociażby najbardziej okazały i najsłynniejszy kompleks kaplic, czyli kalwarię zwaną zebrzydowską, założoną w rodowych dobrach. W swoich przedsięwzięciach nie zapomniał także o zebrzydowickiej parafii, która dzięki jego staraniom przeżywała najlepszy okres w swoich dziejach. Po przywróceniu parafialnego kościoła do
kultu katolickiego ówczesny starosta lanckoroński zatroszczył się o obsadzenie urzędu
proboszcza, którym został w 1594 r. Wojciech Kozubowski (Kozubski)20, wymieniany
także w aktach wizytacji radziwiłłowskiej21. Wiadomo, że w momencie obejmowania
urzędu posiadał on jedynie niższe święcenia, brak natomiast informacji, czy, a jeśli tak,
to kiedy, przyjął wyższe święcenia. Istnieje jedynie poświadczenie w Acta Officialia22
i w księdze egzaminów do święceń23, że w latach swego probostwa w Zebrzydowicach
duszpasterskie obowiązki sprawowali za niego wikarzy, dla których był prowizorem,
zapewniając im beneficjum konieczne do uzyskania święceń. Wydaje się zatem, że
w tym okresie w parafii o wiele bardziej aktywny duszpastersko od plebana był kolator Mikołaj Zebrzydowski, który w końcowych latach XVI w. zrealizował trzy bardzo
ważne projekty: założył w 1596 r. bractwo żołnierskie Świętego Michała Archanioła24,
18

T. Graff, B. Wołyniec, E.E. Wróbel, Mikołaj Zebrzydowski…, s. 23-24.

19

Ibidem, s. 66-67.

20

Wojciech Kozubowski (Kozubski), syn Marcina. Parafię w Zebrzydowicach objął zaraz po święceniach
subdiakonatu (grudzień 1594). W późniejszym czasie był także kanonikiem kolegiaty św. Michała na
zamku w Krakowie i plebanem kościoła św. Szczepana, AKMK, Acta Officialia, t. 111, s. 980; t. 118,
s. 951; t. 144, s. 593. Por. Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614,
wyd. Z. Pietrzyk, Kraków 1991, s. 90, poz. 413; s. 102, poz. 566.

21

AKMK, Akta wizytacji, AV Cap 17, k. 204v; AV Cap 65, k. 439.

22

Jako prowizor dla wikarych do Zebrzydowic: w 1597 r. dla Wojciecha Woyczikowicza (s. Stanisława)
z Wyszogrodu i Jana Gałasztyczka z Sieradza, oraz w 1599 r. dla Leonarda Niskowskiego (Nistowskiego)
(s. Franciszka), AKMK, AOff, t. 112.

23

Księgi egzaminów do święceń…: Wojciech Wojczikowicz (Wojcikowicz) s. 102, Leonard Nistowski
(Niestowski), Piotr Gołasiczek s. 365.

24

E.E. Wróbel, Bractwo pana wojewody, „ Folia Historica Cracoviensia”, 2006, nr 12, s. 151-161;
K. Kantak, Bernardyni polscy, t. II, Lwów 1933, s. 250; B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich
na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne”, 1967, 10, nr 1-2, s. 343;
115

Rozprawy i Art ykuły
ufundował w 1599 r. szpital dla inwalidów wojskowych25 oraz zbudował nowy, murowany kościół parafialny w 1602 r.26 Wszystkie te inicjatywy nie tylko w znaczący
sposób wpłynęły na funkcjonowanie parafii w następnych stuleciach, lecz także były
decydujące dla jej materialnej zasobności oraz uposażenia samego proboszcza. Początkowo Mikołaj Zebrzydowski pełną opiekę nad stworzonymi przez siebie dziełami
chciał powierzyć miejscowemu proboszczowi, jednak szybko okazało się, że ani pierwszy (Wojciech Kozubowski), ani drugi (Wiktoryn Świnarski27) zaprezentowani przez
niego na ten urząd nie spełnili oczekiwań możnowładcy, jako że mocno zaniedbywali
szczególnie szpital. Dlatego też Zebrzydowski podjął decyzję o przekazaniu tego dzieła
w 1611 r. pod opiekę niedawno sprowadzonym do Polski z Włoch braciom bonifratrom, zajmującym się chorymi w sposób bardzo fachowy i nowoczesny jak na ówczesne standardy medyczne28. Wtedy też zdecydował o rozdziale i zmianie uposażenia
obu podmiotów: parafii i szpitala.
Początkowe uposażenie szpitala zostało określone w dokumencie zatwierdzającym tę fundację, wystawionym 15 września 1599 r. przez biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła29. Opisywał on zobowiązania fundatora, który m.in. miał co roku przekazywać na rzecz tej instytucji 1000 florenów, z których 600 miało być przeznaczone
na utrzymanie ubogich, 100 dla chirurga, zaś 300 dla prepozyta miejscowego kościoła
A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, w: Historia
świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 135-136.
25

Zob. m.in. T. Klima, Historya szpitala i klasztoru…; H. Łoś-Mirowska, Bonifratrzy w Polsce (1609-1983),
Rzym 1984, s. 47-60; H. Komarynska, Bonifratrzy – świadkowie miłosierdzia, „Roczniki Pedagogiczne”,
2010, t. 2 (38), s. 79; I. Pietrzkiewicz, Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków
2009, s. 51-52. Więcej na ten temat zob. M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku,
Lublin 2015.

26

L. Sobol, Wybrane realizacje sakralne architekta i budowniczego jezuickiego Jana Marii Bernardoniego
działającego w Polsce w końcu XVI w. i początku XVII w., „Wiadomości Konserwatorskie”, 2005, nr 18,
s. 58-62.

27

Syn Andrzeja i Anny z d. Janiszewskiej z Janiszowa w diecezji krakowskiej. Z beneficjum zebrzydowickiego zrezygnował w 1609 r. Następnie został proboszczem w Książnicach w dek. Pacanów.
Por. Wiktoryn Swinarski (Szwinarski)/Świnarski z Janiszowa, syn Andrzeja (Id: 846019), w: Corpus
Academicum Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/846019_Wiktoryn_Swinarski
_Szwinarski_%C5%9Awinarski_z_Janiszowa_syn_Andrzeja [dostęp: 27 IX 2021]; Księgi egzaminów do
święceń…, s. 359, poz. 4140; AKMK, AOff, t. 112, s. 750; t. 113, s. 822-823; t. 114, s. 227; t. 117, s. 37.

28

I. Pietrzkiewicz, Miser res sacra…, s. 94-100; H. Komarynska, Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVIIXVIII wieku, Lublin 2010; Bracia czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009,
red. M. Surdacki, Kraków 2009.

29

AKBZ 1, zob. Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Zebrzydowicach, oprac. M. Kuśka, J. Marecki,
Zebrzydowice 2017, s. 29. Treść tego dokumentu została wydrukowana w: T. Klima, Historya szpitala
i klasztoru…, s. 47-60. Dwa dni wcześniej (13 IX 1599) tę darowiznę na rzecz parafii i szpitala Mikołaj
Zebrzydowski zapisał w krakowskich księgach grodzkich, ANK, Castrensia Cracoviensia, t. 168, s. 211-220.
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oraz dwóch wikarych, którzy mieli nie tylko zarządzać szpitalem, lecz także zadbać
o opiekę duchową chorych i sprawowanie liturgii, m.in. codzienne odśpiewanie oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tę sumę ówczesny marszałek Mikołaj Zebrzydowski zapisał na dobrach położonych w samych Zebrzydowicach i na należącej do
niego części ziemi w Górnych Leńczach oraz Brodach30. Dodatkowo w styczniu 1600 r.
tej do sumy Zebrzydowski dodał 132 floreny, które co roku miały iść na utrzymanie
szpitala jako procent z sumy 2200 florenów zabezpieczonych na jego dobrach w ziemi sandomierskiej oraz w mieście Pacanowie31. Kiedy niezadowolony z administracji
kolejnych proboszczów Zebrzydowski oddał całą sprawę pod osąd specjalnej komisji
biskupiej, zwołanej w 1610 r. przez biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego, ta doprowadziła do zmiany dotychczasowych ustaleń. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia biskup wydał dekret odsuwający proboszcza zebrzydowickiego (wówczas był
nim ks. Wojciech Chamiec32) od administracji szpitala, zostawiając mu jednak w ramach uposażenia dochód z folwarku w Górnych Leńczach33. Uszczuplone przez zapis
dla szpitala uposażenie parafii pozostawało jednak na tyle wysokie, że każdorazowy
proboszcz mógł z niego opłacić wikarego oraz rektora szkoły, która funkcjonowała
przy parafii. Taki model zarządzania parafią przez proboszcza, który był raczej zarządcą, a nie duszpasterzem wiernych, występował nagminnie w staropolskim Kościele
i wynikał przede wszystkim z ówczesnego systemu jego funkcjonowania.

Proboszcz zebrzydowicki jako beneficjent
System zarządzania dobrami kościelnymi, ale także sprawowanie funkcji wewnątrzkościelnych były mocno wpisane w układ beneficjalny, w jakim funkcjonowało
w średniowieczu całe społeczeństwo. Może w odniesieniu do Kościoła było to jeszcze
bardziej widoczne, gdyż w odróżnieniu od naturalnego przejmowania zarządu dobrami przez dziedziczenie duchowni za każdym razem musieli podejmować starania
o uzyskanie beneficjum zapewniającego im nie tylko możliwość swoistej kariery kościelnej, lecz także normalne funkcjonowanie i wypełnianie swoich kapłańskich za30

T. Klima, Historya szpitala i klasztoru…., s. 50-52.

31

ANK, Castrensia Cracoviensia, t. 168, s. 739-742.

32

Wojciech Chamiec, syn Adriana, wyświęcony na kapłana w 1596 r. Księgi egzaminów do święceń…, s. 74,
poz. 191. Był najpierw proboszczem w Potoku Wielkim, a następnie w Zebrzydowicach (od 8. VII 1610),
AKMK, Acta Episcopalia, t. 38, k. 307-307v.; AOff, t. 117, s. 287-288, s. 307-308. Zrezygnował z parafii
w styczniu 1612 r., AKMK, AOff, t. 117, s. 594.

33

T. Klima, Historya szpitala i klasztoru…., s. 22.
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dań. Przez wieki Kościół nie zmieniał tego sposobu funkcjonowania, przez co ów model ulegał dalszej petryfikacji, przenosząc w czasy nowożytne zależności beneficjalne,
mocno tkwiące jeszcze w średniowiecznych realiach. Miało to ogromny wpływ także
na funkcjonowanie podstawowej komórki kościelnej, jaką była parafia34.
Oczywiste jest, że w sytuacji, kiedy o możliwości uzyskania święceń kapłańskich
decydowało nie tyle osobiste powołanie czy wykształcenie kandydata, ile przede
wszystkim posiadane przez niego materialne uposażenie, musiało w praktyce dochodzić do wielu paradoksów, a także nadużyć35. Jednym z największych problemów Kościoła w Polsce było m.in. nagminne łączenie beneficjów w jednym ręku, powodujące
powszechne zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich przez duchownych, którzy
nawet fizycznie nie byli w stanie się z nich wywiązać. Próbowały przeciwdziałać temu
dekrety soboru trydenckiego (1545-1563), ale pomimo także późniejszych zaleceń
synodalnych nadal dochodziło do takich sytuacji36.
Takie tendencje są widoczne także w przypadku księży starających się w XVII
i XVIII w. o beneficjum zebrzydowickie. Na 16 księży sprawujących ten urząd (nie
licząc dodatkowych dwóch administratorów bez rangi proboszcza) kwestie posiadanych przez nich wyższych święceń w momencie objęcia urzędu udało się potwierdzić
w ośmiu przypadkach, dodatkowo jeden z posiadaczy beneficjum przyjął je po trzech
miesiącach od objęcia parafii (Mikołaj Iwański37), dwóch miało jedynie niższe święcenia (Wojciech Kozubowski, Adam Bełchacki38), a jeden nie posiadał nawet takowych
34

Na temat funkcjonowania parafii w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych pisali m.in.:
E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce: struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004; S. Litak,
Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku: struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin
2004.

35

Por. Dokumenty soborów powszechnych, t. IV (1511-1870), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005,
s. 367-369, 615-616, 691. Niejednokrotnie proboszczem zostawał kleryk niższych święceń, który
ostatecznie nigdy nie zdecydował się na przyjęcie święceń kapłańskich, traktując owo beneficjum jako
synekurę umożliwiającą mu inne zajęcia lub po prostu jako dodatkowy dochód. Na ten temat zob.
J. Kracik, Prawie wielebni, Kraków 2011, s. 27-38.

36

Dokumenty soborów powszechnych…, s. 367-368, 763.

37

Mikołaj Iwański pochodził z Wieliczki. Proboszczem w Zebrzydowicach został w lutym 1745 r.,
a następnie w maju przyjął święcenia kapłańskie, AKMK, Tabele Załuskiego, t. 6, k. 62. Por. Mikołaj
Iwański (Id: 2003843), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/
osoba/2003843_Miko%C5%82aj_Iwa%C5%84ski [dostęp: 27 IX 2021] oraz Mikołaj Michał Iwański
(Id: 567146), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/
567146_Miko%C5%82aj_Micha%C5%82_Iwa%C5%84ski [dostęp: 27 IX 2021]; W. Urban, Lux in tenebris lucet czyli proboszczowie zebrzydowiccy w dobie panegiryzmu, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, 1992-1993, nr XXIX-XXX, s. 10.

38

Adam Bełchacki objął probostwo w Zebrzydowicach w maju 1638 r., nie mając jeszcze święceń kapłańskich, AKMK, AOff, t. 128, s. 52, 119, 126, 692-693, 768; t. 129, s. 338, 1784-1785; t. 131, s. 1037-1038.
Zmarł prawdopodobnie w 1658 r., kiedy to naznaczono na probostwo następcę po jego śmierci, AKMK,
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(Józef Zebrzydowski39). W przypadku czterech duchownych nie udało się jednoznacznie ustalić daty święceń (Wiktoryn Świnarski, Baltazar Milkowski40, Adrian Grodecki41, Józef Dobrakowski42), więc trudno ocenić, czy posiadali je w momencie objęcia
probostwa w Zebrzydowicach. Podobnie rzecz miała się z łączeniem dochodów z kilku
beneficjów. W przypadku proboszczów zebrzydowickich najczęstszym modelem było
posiadanie dwóch synekur. Tak było w przypadku siedmiu proboszczów: Wiktoryna
Świniarskiego (kanonika kolegiaty św. Michała na zamku w Krakowie), Wojciecha
Chamca (plebana w parafii Potok Wielki), Adama Bełchackiego (najpierw przez rok
dodatkowo jako plebana w Przyłęku, a potem w Szczekocinach), Pawła Świętosławskiego43 (proboszcza w Marcyporębie), Krzysztofa Stellanowicza44 (kanonika kolegiaty

AOff, t. 138, s. 420.
39

Józef Zebrzydowski, syn Adama. Pochodził z diecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1666 r.
Obejmując probostwo w Zebrzydowicach, nie miał nawet niższych święceń. Po 1666 r. był m.in.
prepozytem w Pacanowie i kanonikiem krakowskim, był także kolatorem ołtarza w kaplicy Zebrzydowskich w katedrze krakowskiej. Pisał się z Zebrzydowic i Więcborka, ale trudno dzisiaj ustalić jego stopień
pokrewieństwa z Zebrzydowskimi z Zebrzydowic. AKMK, AOff, t. 144, s. 672, 1272; t. 145, s. 788, 1149,
1497; t. 146, s. 38; t. 162, s. 544.

40

Baltazar Milkowski, zwany Sadicensis (Sandecensis), został proboszczem w Zebrzydowicach w styczniu
1616 r., AKMK, AOff, t. 118, s. 1023; t. 119, s. 1348, 1373-1374, 1382; t. 120, s. 48, 235, 252, 262, 277, 657,
698; t. 121, s. 723-725, t. 122, s. 181-182.

41

Adrian (Hadrian) Grodecki, syn Sebastiana i Doroty z Mierzowic. Proboszczem w Zebrzydowicach
był w latach 1628-1638. AKMK, AOff, t. 128, s. 52. W 1631 r. został kanonikiem gnieźnieńskim,
a w 1645 r. biskupem sufraganem w tejże diecezji. Zmarł w 1658 r. Zob. J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy
katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. II, Gniezno 1883, s. 137-140.

42

Józef Dobrakowski nie występuje w parafialnych spisach miejscowych proboszczów, a został odnotowany w Acta Episcopalia, t. 77, k. 880. Zob. J. Szczepaniak, Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej
(XVIII w.), Kraków 2008, s. 145. W latach 1715-1750 był proboszczem w Młodzawach w dek. Sokolina,
jednocześnie przez cztery lata (1718-1722) łącząc to beneficjum z probostwem w Zebrzydowicach.

43

Paweł Świętosławski, syn Jerzego, pochodzący z diecezji krakowskiej, w 1627 r. uzyskał na Uniwersytecie
Krakowskim stopień bakałarza. Zob. Paweł Świętosławski (Id: 1997744), w: Corpus Academicum
Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/1997744_Pawe%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tos%C5%82awski [dostęp: 27 IX 2021]. W Zebrzydowicach najpierw był wikarym (od kwietnia
do lipca), a następnie proboszczem od lipca 1657 r. Oficjalnie został mianowany na to beneficjum
w czerwcu 1658 r., będąc jednocześnie proboszczem w Marcyporębie. W 1661 r. zrezygnował z probostwa w Marcyporębie i w tym samym roku prawdopodobnie zmarł. AKMK, AOff, t. 140, s. 1042.

44

Krzysztof Stellanowicz, syn Adama, był proboszczem w Zebrzydowicach prawdopodobnie w latach
1666-1681. Obejmując probostwo, był również kanonikiem kolegiaty św. Anny, AKMK, AOff, t. 144,
s. 13-14; t. 145, s. 1668; t. 152, s. 178-185. Zmarł prawdopodobnie w 1686 r. Por. Krzysztof Stellanowicz
(Id: 2018548), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/
osoba/2018548_Krzysztof_Stellanowicz [dostęp: 27 IX 2021]. Ks. Stellanowicz jest wielokrotnie odnotowany przez Acta Officialia, m.in.: AKMK, AOff, t. 144, s. 13-14; t. 152, s. 178-185. Także w: Dzieje
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. I, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 336-338.
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św. Anny w Krakowie), Jana de Kolme (kanonika kościoła i kolegiaty Wartavientis45),
Józefa Dobrakowskiego (proboszcza w Młodzawach). Więcej niż dwa beneficja w tym
samym czasie dzierżyło dwóch profesorów Uniwersytetu Krakowskiego: Gabriel Profecki46 (w momencie objęcia probostwa był kanonikiem św. Anny, kapelanem Bractwa Różańca Świętego w Lanckoronie, a wizytacja z 1711 wymienia go dodatkowo
jako proboszcza w Michałowie w dek. sokolińskim, kanonika św. Floriana i kanclerza
(cancellarius) kapituły nowosądeckiej) oraz Mateusz Kolendowicz47 (kanonik i archidiakon kolegiaty św. Anny, kanonik, kustosz i dziekan kolegiaty św. Floriana oraz prebendariusz kościoła św. Piotra i Pawła na przedmieściu Garbary). Większość z nich
z pewnością posiadała odpowiednie dyspensy pozwalające na łączenie tych urzędów,
jak tego wymagało prawo kościelne, chociaż niekiedy z pewnością nie obywało się
bez perturbacji. Tak było np. w przypadku Pawła Świętosławskiego, który będąc plebanem w Marcyporębie, został oficjalnie mianowany proboszczem w Zebrzydowicach w czerwcu 1658 r., 8 października uzyskał dyspensę na łączenie obu probostw48,
a w grudniu jeszcze prowadzono w stosunku do niego dochodzenie, czy rzeczywiście
takie pozwolenie uzyskał49.
Taki sposób pozyskania kościelnych beneficjów z pewnością miał ogromny wpływ
na funkcjonowanie nie tylko samych proboszczów na terenie parafii, ale również na ja45

Być może chodzi o Bardo Śląskie. Informacji o proboszczu dostarcza jedynie zapis w Liber baptizatorum, gdzie odnotowano, iż był to Francuz, „kanonik kościoła i kolegiaty Wartaviensis”, AP Zebrzydowice,
Liber baptizatorum, t. II, 1737-1777, s. 502. Nazwisko w formie Jan de Lome (Delome) zob. J. Szczepaniak, Spis prepozytów…, s. 146.

46

Gabriel Profecki, syn Gabriela, pochodził z diecezji krakowskiej. Był kanonikiem kolegiaty św. Anny
w Krakowie (od 1706 r.) i kanclerzem w kapitule sądeckiej (od 1709 r. do 1718 r.). S. Salaterski, Kolegiata
i kapituła św. Małgorzaty PM w Nowym Sączu (1448-1791), Nowy Sącz 1997, s. 331. Miał doktorat
z teologii, był czynnym wykładowcą, zob: Gabriel Profecki (Id: 2013218), w: Corpus Academicum
Cracoviense(CAC),URL:http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/2013218_Gabriel_Profecki[dostęp:27IX2021].
Przez wizytację z 1711 r. był wymieniany jako proboszcz w Michałowie, kanonik św. Floriana,
kanclerz nowosądecki oraz prepozyt w Zebrzydowicach, AKMK, Akta wizytacji, AV 17, k. 91v.
Proboszczem w Zebrzydowicach był prawdopodobnie w latach 1702-1723. Por. J. Szczepaniak,
Spis prepozytów…, s. 145, s. 308.

47

Mateusz Kolendowicz, syn Macieja, pochodził z Wadowic. Proboszczem w Zebrzydowicach został
w lipcu 1723 r., będąc jednocześnie kanonikiem i archidiakonem kolegiaty św. Anny oraz kustoszem
i dziekanem kolegiaty św. Floriana w Krakowie. Był także wykładowcą na Uniwersytecie Krakowskim,
zob. Mateusz Józef Kolendowicz (Id: 2012743), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC), URL:
http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/2012743_Mateusz_J%C3%B3zef_Kolendowicz [dostęp: 27 IX 2021];
W.M. Bartel, Kolendowicz (Kolendowic)Mateusz Józef, PSB, t. XIII, Wrocław–Warszawa–Kraków, 19671968, s. 312-313; W. Murawiec, Kolendowicz Mateusz Józef, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich,
vol. 2, Warszawa 1982, s. 322-323; T. Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny
i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018, s. 411, 475; J. Szczepaniak, Spis prepozytów…, s. 145.

48

AKMK, AOff, t. 138, s. 420 i s. 1025-1026.

49

Ibidem, s. 1412-1413.
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kość duszpasterstwa przez nich prowadzonego. Pierwszym zagadnieniem z tym związanym jest oczywiście obowiązek rezydencji, do którego sobór trydencki zobowiązał
wszystkich duchownych (przede wszystkim zaś biskupów) posiadających jakiekolwiek
beneficjum kościelne50. Wydaje się oczywiste, że przy ówczesnych sposobach podróżowania przemieszczanie się pomiędzy odległymi od siebie miejscowościami przez
proboszcza, pragnącego nawet częściowo wywiązać się z tego obowiązku, było bardzo
trudne lub wręcz nierealne. Dlatego też zwykle rezydował on w jednym miejscu, zaś
w drugim pojawiał się tylko okazjonalnie, wynajmując zastępców (wikarych), którzy
za niego spełniali posługi duchowne. Proboszczowie z Zebrzydowic nie byli z pewnością pod tym względem wyjątkowi, chociaż dzisiaj trudno w pełni to zweryfikować.
Na podstawie szczątkowo zachowanych metrykaliów51 można jedynie ocenić zaangażowanie kilku ówczesnych duszpasterzy, m.in. Adriana Grodeckiego (1628-1638),
Adama Bełchackiego (1638-1657), Pawła Świętosławskiego (1657-1662), Krzysztofa
Stellanowicza (1666-1681) i Jana Karola Kropickiego (1681-1702)52. Jak wspomniano
wyżej, każdy z nich w momencie objęcia parafii w Zebrzydowicach (a często także
później) posiadał równocześnie drugie beneficjum, które wymagało jego zaangażowania również w innym miejscu. Z grona tych pięciu duchownych tylko w przypadku
ks. Grodeckiego nie mamy potwierdzenia, iż kiedykolwiek chrzcił swoich parafian,
jednakże w tym przypadku pewnym uzasadnieniem potwierdzającym postawioną
wcześniej tezę jest fakt, że pochodził on z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej i beneficjum na terenie diecezji krakowskiej było jednym z jego pierwszych umożliwiających
mu działalność, która zaowocowała godnością gnieźnieńskiego biskupa sufragana.
Pomimo tego widać jednak jego troskę o parafię chociażby poprzez dbanie o ciągłość
w obsadzaniu wikarych, którzy w jego imieniu sprawowali duszpasterstwo, oraz fakt,
iż właśnie w tym czasie prowadzono systematycznie księgi parafialne, z których zachowała się do dzisiaj jedynie księga chrztów. Z tego grona duchownych do mniej
obecnych w życiu parafii należał także ks. Stellanowicz, którego osobiste udzielanie
sakramentów zostało odnotowane w latach 1672-1679 tylko trzy razy. Pozostali trzej
duchowni występują bardzo często jako szafarze tego sakramentu, co sugerowałoby
50

Dokumenty soborów powszechnych…, s. 319-323.

51

W archiwum parafii św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach zachowały się z tego okresu dwa tomy
księgi chrztów: AP Zebrzydowice, Liber baptizatorum, t. I, 1628-1702, brak wpisów z lat 1662-1669 oraz
kart od 23 sierpnia 1682 r. do listopada 1687 r.; t. II, 1737-1777.

52

Jan Karol Kropicki, syn Jana, pochodził z diec. krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1671 r. Był
doktorem filozofii i notariuszem apostolskim w sądzie biskupim. Proboszczem w Zebrzydowicach
został prawdopodobnie w 1681 r. Zob. AKMK, AOff, t. 157, s. 385-386, 1235; t. 159, s. 641; oraz Jan
Kropicki z Krakowa (Id: 2014290), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC), URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/2014290_Jan_Kropicki_z_Krakowa [dostęp: 27 IX 2021]. Por. J. Szczepaniak, Spis
prepozytów…, s. 145.
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albo stałą, albo dłuższą czasową rezydencję.
Zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem nie tylko urzędu proboszcza, lecz
także całej parafii był tzw. patronat nad daną parafią, zwykle przysługujący fundatorowi danego kościoła a także jego potomkom (w przypadku osób świeckich). To także był zwyczaj mocno osadzony w średniowiecznym sposobie organizacji kościelnej
struktury i administracji, a w XVI w. i XVII w. miał już wymiar bardziej honorowy niż
rzeczywisty, niejednokrotnie ograniczony do możliwości umieszczenia przez patrona
własnego herbu w kościele, prawa do honorowego miejsca podczas procesji, osobnej
ławki oraz pochówku i modlitwy za niego po śmierci53. Z wszystkich tych przywilejów
przypisanych do prawa patronatu skorzystał Mikołaj Zebrzydowski, m.in. umieszczając swój herb Radwan w ołtarzu głównym oraz nakładając na każdorazowego proboszcza obowiązek modlitwy w intencji fundatora za jego życia i po śmierci54.
Jednak najbardziej realnym wyrazem możliwości wpływania na funkcjonowanie
parafii było posiadane przez patrona danego kościoła prawo prezenty (ius praesentandi).
W czasach nowożytnych szlachcic posiadający owo prawo do danego kościelnego beneficjum był zobowiązany w ciągu czterech miesięcy do przedstawienia odpowiednim
władzom kościelnym kandydata na wakujące stanowisko55. Ostateczna decyzja należała do biskupa, ale w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków przez
kandydata hierarcha zwykle nie przeciwstawiał się woli kolatora. W przypadku parafii
w Zebrzydowicach na przestrzeni 200 lat możemy wyliczyć sześciu patronów: Mikołaja Zebrzydowskiego (do 1620), jego syna Jana Zebrzydowskiego (do 1641), wnuka
Michała (do 1667) oraz z rodziny Czartoryskich z Korca, którzy odziedziczyli zebrzydowickie dobra: Józefa (do 1750), jego syna Stanisława (do 1766) i Józefa Klemensa
zarządzającego tymi dobrami w imieniu swojego chorego brata Kazimierza (do 1810).
Żaden z tych możnowładców nie skorzystał z opcji pochowania w grobie znajdującym
się w kościele parafialnym w Zebrzydowicach: Mikołaj Zebrzydowski został pochowany na Wawelu, zaś pozostali w grobowcu fundatorskim w klasztorze bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oczywiście ani rangą, ani splendorem parafialna świątynia nie mogła konkurować ze znanym już wówczas w całym regionie miejscem kultu.

53

B. Szady, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych: podstawy i struktura, Lublin 2003;
W. Abraham, Początki prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889; J. Gautier, Patronat, w: Podręczna encyklopedia kościelna, oprac. S. Gall, t. 29/30, Warszawa 1913, s. 386; S. Tymosz, Patronat. Prawo patronatu,
w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, s. 60-63.
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T. Klima, Historya szpitala i klasztoru..., s. 58.

55

J. Gautier, Patronat…, s. 387.
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Proboszczowie (nie)obecni
Spośród duchownych zarządzających parafią zebrzydowicką w XVII w. i XVIII w.
można wyróżnić kilku znanych także z innej działalności kościelnej lub uniwersyteckiej. Dla trzech z nich było to beneficjum, które stanowiło finansowe wsparcie u progu ich przyszłej kariery jako kanoników (Józef Zebrzydowski, Jan de Kolme), a nawet biskupa pomocniczego (Adrian Grodecki). Był to jednak tak mało ważny epizod
w ich życiu, że trudno szukać jego udokumentowania w biografiach napisanych przez
późniejszych badaczy56. Wydaje się jednak, że dochód z tegoż beneficjum był o wiele bardziej pożądany dla profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, którzy (zwłaszcza
w XVIII w.) stanowili znaczącą liczbę wśród proboszczów zebrzydowickich. W ciągu
tych 200 lat wśród 18 proboszczów czy administratorów parafii sześciu posiadało tytuły uniwersyteckie, a pięciu z nich było czynnymi wykładowcami. Może zastanawiać,
skąd taka praktyka powierzania tego wiejskiego probostwa profesorom. Według Wacława Urbana wynikało to ze snobizmu Czartoryskich – ówczesnych patronów kościoła w Zebrzydowicach57. Być może jest w tym nieco racji, chociaż pierwszy uczony
pełniący jednocześnie funkcję proboszcza pojawił się w roku 1666, czyli jeszcze przed
śmiercią Michała Zebrzydowskiego, dla którego była to ostatnia prezenta w życiu. Być
może Józef Czartoryski, dziedzicząc patronat wraz z dobrami po zmarłej żonie Annie
(córce Michała Zebrzydowskiego), pragnął utrzymać ten zwyczaj, gdyż rzeczywiście
w jakimś stopniu zaspokajało to także jego wielkopańskie ambicje. Jednakże ksiądz
Jan Karol Kropicki, którego Czartoryski zaprezentował na probostwo po ks. Stellanowiczu, posiadał co prawda doktorat z filozofii, ale nie był profesorem uniwersytetu
i jako proboszcz brał czynny udział w życiu parafii, wielokrotnie będąc odnotowany w metrykach jako szafarz sakramentu chrztu świętego. Jednakże już wśród ośmiu
kolejnych duszpasterzy zebrzydowickich połowa była jednocześnie czynnymi wykładowcami akademickimi, pełniąc także różne funkcje na uczelni. I tak np. ks. Mateusz
Kolendowicz był m.in. dziekanem Wydziału Filozoficznego (1723)58, a w następnych
latach dziekanem Wydziału Teologicznego (1740)59, a ks. Mikołaj Iwański był dziekanem Wydziału Artium (1747)60.
56

Por. J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, s. 137-140; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. IV, Kraków 1853, s. 310.
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W. Urban, Lux in tenebris lucet…, s. 3.
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Ibidem, s. 7-8.

59

H. Barycz, Metryka promowanych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1639-1741,
„Nasza Przeszłość” 1947, t. 3, s. 211.

60

W. Urban, Lux in tenebris lucet…, s. 10.
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Czym od strony naukowej zajmowali się ci uczeni proboszczowie? Większość
z nich miała doktorat z filozofii, przy czym Jan Karol Kropicki na tym tytule zakończył
swoją karierę akademicką – nie był związany z uniwersytetem, do pewnego momentu
pracował jako notariusz w kancelarii biskupiej61. Mikołaj Michał Iwański był doktorem, a następnie profesorem filozofii, zaś Jan Nepomucen Gaworski62, mający doktorat z filozofii, był również przysięgłym geometrą, a także profesorem architektury
cywilnej i wojskowej na Uniwersytecie Krakowskim i przez wiele lat wydawał różne
kalendarze astronomiczno-astrologiczne63. Gabriel Profecki zaczynał od wykładów
arystotelesowskich na Wydziale Artium, następnie zaś przeszedł na Wydział Teologiczny, gdzie zrobił doktorat z teologii64. Krzysztof Stellanowicz i Mateusz Kolendowicz posiadali doktoraty z filozofii i teologii, a następnie zostali profesorami w obu
tych dziedzinach65.
Jeszcze jednym elementem, który łączył tych uczonych, była twórczość panegiryczna. Panegiryk był gatunkiem literackim, po który bardzo często sięgali autorzy
polskiego baroku. I to nie tylko zawodowi pisarze, ale także ludzie wykształceni, którym tworzenie takiej literatury dawało z jednej strony możliwość zaprezentowania
(by nie powiedzieć – popisania się) własnej erudycji i sztuki pisarskiej, z drugiej zaś
było sposobem zjednywania sobie patronów skłonnych do finansowego wsparcia piszącego. Niekiedy był to także wyraz wdzięczności wobec dobrodziejów, którzy już
okazali pomoc materialną. W przypadku profesorów był to z pewnością jeszcze jeden
ze sposobów zdobycia dodatkowego wsparcia, jakie mogło być decydujące np. przy
staraniach o uzyskanie bardziej dochodowego beneficjum znajdującego się w dyspozycji patrona, któremu poświęcali swoje dzieło. Przykładowo takim zabiegom miał zawdzięczać nie tylko probostwo zebrzydowickie, ale i inne piastowane godności Gabriel
Profecki, mocno związany z rodziną Czartoryskich i spokrewnionymi z nią Myszkowskimi66. Literatura ta, będąca niewątpliwie wytworem epoki, nie znajduje dziś uznania
u ewentualnych czytelników, a dla badaczy tematu nie wnosi żadnych elementów no61

AKMK, AOff, t. 145, s. 1353; t. 146, s. 637; t. 148, s. 134-135; t. 149, s. 7-10; t. 150, s. 578.
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Jan Nepomucen Gaworski z Krakowa (Id: 2013632), w: Corpus Academicum Cracoviense (CAC),
URL: http://cac.historia.uj.edu.pl/osoba/2013632_Jan_Nepomucen_Gaworski_z_Krakowa [dostęp: 27 IX 2021].
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A. Birkenmajer, Jan Nepomucen Gaworski, PSB, t. VII, Kraków 1948-1958, s. 320; M. Chamcówna,
Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty
i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777-1786, Wrocław 1957, s. 46; Album uczniów chełmińskiego gimnazjum
akademickiego 1692-1816, wyd. Z. Nowak i P. Szafran, Wrocław 1975, s. 32, 245, 255; J. Kracik, Jan
Nepomucen Gaworski, Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 899.
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Zob. przyp. 45. W. Urban, Lux in tenebris lucet…, s. 4-6.
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Zob. przyp. 44 i 47.

66

W. Urban, Lux in tenebris lucet…, s. 4-6.
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watorskich zasługujących na wnikliwsze spojrzenie. Wydaje się jednak, że dla historyka nie wszystko w tej twórczości jest bezwartościowe, zwłaszcza jeżeli potraktuje
ją jako nośnik pewnych treści, które po konfrontacji z innymi źródłami mogłyby być
pomocne w poznawaniu przeszłości. I tak np. w utworze ks. Krzysztofa Stellanowicza
Novi stratagematis circa eijciendum ex arce Landscoronensi praesidium Sueticum, który
zadedykował Jerzemu Illeshazyemu, dziedzicowi Trenczyna, zawarł on także opowiadanie o obronie Lanckorony i Kalwarii przez najazdem Szwedów w 1655 r.67 W tym
kontekście pojawia się też osoba Michała Zebrzydowskiego, organizującego z polecenia króla obronę tych terenów, który będąc dobrodziejem ks. Stellanowicza, polecił go
później także na probostwo zebrzydowickie. Pewną ciekawostkę historyczną stanowią
także kalendarze wydawane przez Jana Nepomucena Gaworskiego68, które mogą posłużyć za źródło do poznania ówczesnej mentalności i poziomu wiedzy promowanej
w społeczeństwie przez uczonych.
Niestety to, co najbardziej pozwoliłoby historykowi zobaczyć i ocenić troskę poszczególnych duchownych o parafian, jest najmniej reprezentowane w ówczesnych
źródłach. Cztery wizytacje biskupie na przestrzeni tych 200 lat, z których zachowały
się sprawozdania, relacjonują raczej stan materialny kościoła i ewentualne zaniedbania poszczególnych proboszczów w tym względzie. Jedyna wizytacja z XVII w. (tzw.
Oborskiego z 1663) przypominała proboszczowi o wypełnianiu zobowiązań nałożonych przez fundatora, także w kwestii codziennego odmawiania w świątyni oficjum
o Najświętszej Marii Pannie, oraz o obowiązku nauczania wiernych doktryny katolickiej, zapewne w formie tzw. katechizmu zalecanego przez sobór trydencki69. Następne wizytacje (1704, 1727-1729, 1748) poświadczają, że takowe nauczanie odbywa się
w parafii i zajmuje się tym wikary70. Wizytacje osiemnastowieczne poświadczają także
istnienie Bractwa św. Michała Archanioła (wizytacje z 1704 i 1748) założonego jeszcze przez Mikołaja Zebrzydowskiego, określanego też jako Bractwo Aniołów Stróżów
(wizytacja z 1729)71. Niestety nie zachowała się do dzisiaj księga bracka, wymieniana
jeszcze przez wizytację z 1729 r., która pozwoliłaby ocenić zaangażowanie parafian
(przynajmniej formalne) w życie religijne parafii oraz popularność tej formy wyrażania własnej duchowości.
67

Por. Bibliografia Polska Karola Estreichera, t. XXIX, wyd. S. Estreicher, Kraków 1933, s. 283.
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Kalendarz polski i ruski, w którym święta roczne i biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas krwie puszczania,
lekarstw zażywania, wschód i zachód słońca itd. należytym porządkiem opisane, Kraków 1764 i nn.
Por. Bibliografia Polska Karola Estreichera, t. XVII, wyd. K. Estreicher, Kraków 1899, s. 48.
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AKMK, Akta wizytacji, AV 8, s. 12.
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AKMK, Akta wizytacji, AV 15, s. 348-359; AV Cap 61, s. 495-501; AV 36, k. 79 v – 94.

71

AKMK, Akta wizytacji, AV Cap 61, s. 496.
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Podsumowanie
Obraz proboszczów zebrzydowickich dostrzegany w świetle dostępnych źródeł
z jednej strony nie zdaje się zatem wskazywać na większe odstępstwa od przyjętego
modelu proboszcza-administratora, nie sugerując również żadnych rażących zaniedbań w tym względzie. Pomimo częstej praktyki wyręczania się wikarymi w sprawach
duszpasterskich widać staranie większości proboszczów o kontakt z życiem parafii
i przynajmniej okresową w niej obecność. Niewątpliwie nie bez znaczenia był także
dozór nad pracą duchownych zaangażowanych bezpośrednio w parafii, by nie zaniedbywali sprawowania sakramentów, nauczania oraz prowadzenia ksiąg parafialnych.
Z drugiej strony nietypowość w tym modelu wiejskiego proboszcza widać w pewnym
stopniu w obsadzie personalnej tego urzędu, zwłaszcza w XVIII w. Oprócz wszystkich
czynników, które składały się na tę sytuację, a o których powiedziano wyżej, być może
dodatkowych atutem dla profesorów krakowskiej uczelni była stosunkowo nieduża
odległość Zebrzydowic od ich miejsca zamieszkania i podstawowego miejsca pracy.
To pozwalało im na przynajmniej częściowe wywiązanie się z podjętych obowiązków
i zachowanie możliwości łączenia dochodów z tych dwóch (przynajmniej) beneficjów.
Wydaje się jednak, że dla samych parafian sytuacja ta pozostawała bez znaczenia, gdyż
bezpośrednią opiekę duszpasterską najczęściej sprawowali w stosunku do nich wikarzy, proboszcz zaś (o ile rezydował) miał w tym mniejszy lub większy udział, pełniąc
jednak przede wszystkim funkcje administracyjne w stosunku do powierzonych mu
dóbr kościelnych. Zresztą jak wskazują akta wizytacyjne parafii, to przede wszystkim
za te działania był pociągany do odpowiedzialności przez biskupa. Takie podejście
można zrozumieć jedynie w kontekście organizacji i funkcjonowania Kościoła w tym
czasie, które bardzo powoli poddawały się jakimkolwiek zmianom.
Próba ukazania funkcjonowania danego modelu zawsze prowadzi do pewnych
uogólnień i zacierania indywidualnych cech osób, których życie zostało niejako
wchłonięte przez ten schemat. Wydaje się, że warto byłoby podjąć trud dalszej kwerendy dotyczącej personaliów poszczególnych duszpasterzy, by ukazać ich pochodzenie, wykształcenie czy ewentualnie powiązania rodzinne i społeczne. Pozwoliłoby to
wydobyć z zapomnienia biogramy, niewątpliwie ważne zwłaszcza dla dziejów samej
parafii, ale także – w osobach krakowskich profesorów – dla dziejów uniwersytetu.
Z drugiej strony przedstawienie tych konkretnych życiorysów umożliwiłoby lepsze
poznanie realiów życia i przebiegu kariery duchownych tego okresu, co jednocześnie
dałoby szanse wzbogacenia wiedzy o samym modelu funkcjonowania owej grupy
społecznej. Dodatkowym aspektem w przypadku parafii w Zebrzydowicach jest wola
fundatora – Mikołaja Zebrzydowskiego, który w 1599 r. w roli zarządcy parafii i szpitala widział duchownego pochodzenia szlacheckiego i do takiej prezenty zobowią126
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zywał swoich następców72. Jednakże wśród późniejszych proboszczów pojawiają się
także mieszczanie. Jakie czynniki miały zatem wpływ na zmianę tego zalecenia? Czy
posiadane wykształcenie i stopień naukowy usprawiedliwiały w jakiś sposób w opinii
kolatora plebejskie pochodzenie prezentowanego księdza? A może miały na to wpływ
także inne czynniki? Zapewne w świetle posiadanych źródeł udzielenie odpowiedzi
na wiele z tych pytań będzie niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Jednakże jest to
wyzwanie, z którym warto byłoby się zmierzyć, przede wszystkim po to, by poszerzyć
wiedzę o drogach awansu społecznego dostępnych w okresie staropolskim, zwłaszcza
wewnątrz tej specyficznej grupy, jaką tworzyli duchowni.
	Aneks
Proboszczowie i administratorzy parafii pw. św. Michała Archanioła
w Zebrzydowicach w XVI-XVII w.
Nazwisko i imię

Funkcja

Lata

1.

Świnarski Wiktoryn

proboszcz

1600-1609

2.

Chamiec Wojciech

proboszcz

1610-1612

3.

Milkowski Baltazar (Sandecensis)

proboszcz

1616-1628 (?)

4.

Grodecki Adrian

proboszcz

1628-1638

5.

Bełchacki Adam

proboszcz

1638-1657

6.

Świętosławski Paweł

proboszcz

1657-1661

7.

Zebrzydowski Józef

proboszcz (?)

1661 (?)-1666

8.

Stellanowicz Krzysztof

proboszcz

1666-1681

9.

Kropicki Jan Karol

proboszcz

1681-1702

10. Profecki Gabriel

proboszcz

1702-1718

11. Dobrakowski Józef

proboszcz

1718-1722

12. Kolendowicz Mateusz

proboszcz

1723-1745

13. Iwański Mikołaj

proboszcz

1745-1752

administrator

1752-1754

proboszcz

1754-1764

14. Biskupski Błażej Stanisław
15. Kolme de Jan

administrator

1764-1765

17. Rusocki Idzi

16. Karoński Stanisław Syrokomla

proboszcz

1765-1776

18. Gaworski Jan Nepomucen

proboszcz

1776-1800

Opracowanie własne

72

ANK, Castrensia Cracoviensia, t. 168, s. 213. Por. T. Klima, Historya szpitala i klasztoru…, s. 14, 49.
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Summary
	Zebrzydowice parish priests in the 17th and 18th century
St. Michael Archangel’s parish (formerly St. Martin’s parish) in Zebrzydowice,
near Kalwaria Zebrzydowska, was established in the Middle Ages on the land owned
by the Radwanita, i.e. knights bearing the Radwan coat of arms. Their descendants
included Krakow voivode Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), who restored the Catholic rites in the parish after the Reformation and appointed its priest, providing him
with appropriate remuneration. Henceforth, priests were appointed to this position by
Zebrzydowski’s descendants, and then by the Czartoryski family from Korzec, who inherited the town after the death of the last Zebrzydowski (Michał, who died in 1667).
The article discusses, among other subjects, the conditions in which the clergy worked
in the Old Polish period. Biographical entries concerning eighteen priests in Zebrzydowice show that they were typical representatives of the 17th/18th century clerical
estate. However, the fact that the group included six priests with academic degrees,
five of whom were active lecturers at the University of Krakow, reveals a certain irregularity in the then model of a rural parish priest.
	Keywords
parish, parish priest, Zebrzydowice, Mikołaj Zebrzydowski
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Katarzyna Węgorowska

Pracownia Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Tu wszystko się zaczęło…”.
Międzywojenne Wadowice
utrwalone w albumowej biografii
Adama Bujaka i Michała Rożka Wojtyła
(spojrzenie lingwokulturologa)*
Album to labirynt przeszłości.
Ewa Lipska
Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości.
Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na
nowe wyzwania, wrażliwa na „znaki czasu”.
Jan Paweł II
Relacja język  rzeczywistość pozajęzykowa jest tak oczywista, że ponowne wskazywanie na nią wydaje się pozbawione sensu. Biorąc jednak pod uwagę podzielaną
przez autorkę niniejszego szkicu tezę Stanisława Gajdy – którego zdaniem lingwistyka
była i będzie nauką empiryczną. Nie może istnieć bez danych językowych, ale te dane to
nie tylko fakty o charakterze zewnętrznym (materiał językowy), lecz także – jak w lingwistyce kognitywnej – struktury wiedzy. Charakterystyka języka wymaga sięgnięcia
do myślenia, odwołania do kontekstu społecznego i kulturowego. I na odwrót – w miarę
pełna eksplikacja tych ostatnich nie jest możliwa bez przywołania języka1
1

* Niniejszy szkic wpisuje się w cykl lingwokulturologicznych refleksji o dziedzictwie Jana Pawła II
– zob. K. Węgorowska, Filologiczne refleksje nad spuścizną Ludźmierza oraz góralską gawędą / gadką
o Janie Pawle II i Gaździnie Góralskiej, w: Karol Wojtyła. Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice
lingwistyczne, red. K. Ożóg, B. Taras, Rzeszów 2010, s. 65-77; eadem, Jan Paweł II a Czarna
Madonna z Jasnej Góry. Refleksje lingwistyczno-kulturologiczne, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”,
2019, nr 27, 1, s. 235-252; eadem, „A po maturze chodziliśmy na kremówki…”. Językowo-kulinarne
refleksje o ulubionych potrawach Jana Pawła II zwerbalizowanych w „Sekretach kuchni Watykanu”
Evy Celady, w: Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność, red.
A.S. Dyszak, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz, [w druku]. S. Gajda, Język – językoznawstwo
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– trudno pominąć tę zależność, pochylając się nad, jakże silnie związanymi ze sobą dwiema „danymi językowymi” – antroponimem Karol Wojtyła oraz toponimem Wadowice.
Owa antroponimiczno-toponimiczna korelacja zasygnalizowana przez Stanisława Rosponda –
Wadowice leżą nad Skawą, która tu tworzy szerokie koryto. To książęce miasto, należące do Piastów śląskich, mających pod sobą księstwo zatorskie i oświęcimskie, pojawiło
się po raz pierwszy w źródłach w 1327 roku. Parafia występuje dopiero pod koniec XV w.
Zapisy tej nazwy patronimicznej są: Wadowicz 1325-1327. Wtedy był wymieniony
kościół (ecclesia Wadowicz), ale według Długosza jest to wieś mająca kościół parafialny
(ecclesiam parochialem Wadowycze). Jest to oczywiście nazwa patronimiczna, oznaczająca potomków pierwszego osadźcy o nazwisku Wada (Piotr Wada, w dokumencie Vada,
wicekanclerz królestwa polskiego w XIII – XV w.). [--] Tu urodził się ksiądz Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II2
– utrwalona została w albumowej propozycji historyka sztuki Michała Rożka, wzbogaconej wizualnymi „danymi kulturowymi”: archiwalnymi dagerotypami i barwnymi
fotografiami wybitnego fotografika, artysty, który od początku lat 60. XX w. towarzyszył z obiektywem Karolowi Wojtyle – Adama Bujaka.
Celem niniejszego opracowania jest zatem przybliżenie (rekonstrukcja/odtworzenie) zwerbalizowanych w jednej z wojtyliańskich albumowych biograficznych propozycji językowo-kulturologicznych faktów o międzywojennych Wadowicach – naznaczonym/nacechowanym dziś symbolicznie, urastającym współcześnie do rangi miasta
symbolu galicyjskim miasteczku, którego jednoczłonowa patronimiczno-toponimiczna nazwa w osobliwy sposób – z punktu widzenia naukowego racjonalizmu i językoznawczego-językowego pragmatyzmu – stała się synonimicznym czy wręcz tautonimicznym odpowiednikiem dwuczłonowego antroponimicznego miana Karol Wojtyła
(← od imienia Wojciech, także od wójt: Wojt-yła 1440)3.
Synonimiczność, a tym samym tautonimiczność owych onimów (Wadowice =
Wojtyła) udokumentowana została także przez autorów ekscerpowanego popularnonaukowego opracowania. W rozdziale Wadowickie lata (s. 4-25), na 21 stronach,
utrwalili ją oni bowiem zarówno w tekście głównym, jak i w komentarzach opatrują– polonistyka, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1: Literatura – wiedza o kulturze – edukacja,
red. M. Czermińska, Kraków 2005, s. 34.
2

S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1984, s. 411-412. „Wadowice. Nazwę miasta notują wykazy świętopietrza z lat 1325-1327. Nazwa
pochodzi od nazwy osobowej Wad względnie Wada” – K. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź 1987, s. 255.

3

K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 295.
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cych dopełniające go poszczególne ilustracje, czyli językowo-kulturologicznych „danych” współtworzących werbalno-wizualny szkic do portretu Karola Wojtyły obejmujący okres od lat wadowickich po wybór na Stolicę Piotrową4.
W inicjujących tę część opisach międzywojennych Wadowic dominują przymiotniki małe ‘nieduże’5, niepozorne ‘nie wyróżniające się niczym; nie zwracające uwagi
swoim wyglądem; skromne; niepokaźne’, niewielkie ‘nieokazałe’. Są one tautologicznymi dookreśleniami zdrobnienia miasteczko ‘małe miasto – gęsto zabudowany teren z odrębną administracją, będący skupiskiem ludzi o zawodach nierolniczych’ –
hipocoristicum uwydatniającego wadowicką mikroprzestrzeń wkomponowującą się
w pozornie mu przeciwstawną makroprzestrzeń, której wyznacznikami są toponim
Kraków, oronim Beskid Mały, hydronim Skawa:
Oddalone od Krakowa kilkadziesiąt kilometrów w kierunku południowo-zachodnim, były w owym czasie miasteczkiem małym i niepozornym. [--] Rok 1920, dwa lata
po zakończeniu wojny światowej Wadowice. Niewielkie miasteczko, położone nad rzeką
Skawą, u podnóża lesistych pasm Beskidu Małego (s. 5, 7)6.
Wnikliwa lektura wstępnych fragmentów opracowania uzmysławia i to, że owa
międzywojenna wadowicka mikroprzestrzeń, zamieszkiwana przez około 7000 wadowiczan7, była miejską jednostką administracyjną, w której istotną rolę odgrywał wielofunkcyjny rynek ‘plac targowy w centrum miasta, z ratuszem pośrodku, stanowiący
zasadniczy element kompozycyjny miasta’:
Rynek stanowił miejsce handlu. W każdy czwartek zastawiano go straganami, odbywał się tutaj bowiem jarmark. [--] Centrum Wadowic – widoczny kościół parafialny
i rynek. [--] Widok na wadowicki rynek – obecnie plac Jana Pawła II (s. 4, 7).
W jej przemysłowych, peryferyjnych dzielnicach prężnie funkcjonowały natomiast fabryki ‘zakłady przemysłowe wytwarzające maszynowo na wielką skalę środki
spożycia i produkcji’, tartak ‘zakład przemysłowy zajmujący się przecieraniem drewna na tarcicę za pomocą traków, ‘maszyn do przecierania kłód drzewnych na tarcicę’,
a także cegielnie ‘wytwórnie cegły oraz innych materiałów budowlanych z gliny’:
W mieście działały dwie fabryki opłatków i wafli, fabryka lekkich konstrukcji stalowych, tartak oraz dwie cegielnie i fabryka nawozów sztucznych (s. 7).
4

A. Bujak, M. Rożek, Wojtyła, Wrocław 1997 – komentarz z ostatniej nienumerowanej strony obwoluty.

5

Definicje pojęć przywoływanych w publikacji zostały ustalone i zmodyfikowane na podstawie
słowników języka polskiego wymienionych w bibliografii zamieszczonej na końcu artykułu.

6

Wszystkie cytaty z książki M. Bujaka i M. Rożka wyekscerpowałam z wydania: A. Bujak, M. Rożek,
Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997. Przytoczone z niej fragmenty dokumentuję
w tekście głównym, wskazując strony, z których pochodzą.

7

A. Bujak, M. Rożek, Wojtyła, op. cit., s. 5.
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Istniało w niej także sygnowane chrematonimem-instytucjonimem miejsce pracy
ojca Karola:
Od roku 1900 ojciec chłopca służył w armii Franciszka Józefa I, a gdy nastała Polska,
pracował jako urzędnik w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Wadowicach, będąc
oficerem tamtejszego 12 Pułku Piechoty (s. 10).
W przestrzeń tę wpisywała się również jadłodajnia ‘lokal otwarty, w którym można za opłatą spożyć posiłki’, usytuowana przy jednej z wadowickich ulic, wyróżnionej
współczesnym urbonimem Kościelna 4 (dawniej Rynek 23):
Karol korzystał ze śniadań przygotowywanych przez woźną szkolną, a obiady często
jadali z ojcem w prywatnej jadłodajni przy Kościelnej 4 (s. 18).
Na jej infrastrukturalno-techniczną niedoskonałość wskazują zaś rzeczownik
studnia ‘urządzenie umożliwiające wydobywanie wody gruntowej na powierzchnię
ziemi’, nazwa wykonawców czynności (nomina agentis) nosiwodowie ‘ludzie noszący
w wiadrach wodę’, oraz stwierdzenie:
Przed wybuchem II wojny światowej nie było jeszcze wodociągów, a wodę ze studni
nosili nosiwodowie. Kanalizacji też nie było (s. 7).
Fenomen owego międzywojennego Wojtyliańskiego miasteczka przejawiał się
natomiast w jego wielokulturowości, co uwydatniają etnonimy Polacy, Żyd, Żydzi,
antroponimy Chaim Bałamuth / Yachiel Bałamuth, Jerzy Kluger oraz wieloczłonowe
zestawienia prezes miejscowej gminy żydowskiej, chłopcy narodowości żydowskiej, stanowiące prymarne komponenty refleksji:
Obok siebie zgodnie żyli tu Polacy i Żydzi.[--] To właśnie w tym domu należącym do
Żyda Chaima Bałamutha przyszedł na świat Karol Wojtyła. [--] Dwupokojowe mieszkanie Wojtyłów w Wadowicach znajdowało się na pierwszym piętrze kamienicy czynszowej przy Rynku 2 (obecnie Kościelna 7) należącej do kupca i prezesa miejscowej gminy
żydowskiej – Yachiela Bałamutha, prowadzącego na jej parterze sklep. Dzisiaj mieści się
tam muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. [--] Karol żegnał się z kolegami, wśród których byli również chłopcy narodowości żydowskiej. Jednym z kolegów
gimnazjalnych, Żydem Jerzym Klugerem, nawiązał ponowny kontakt już jako papież Jan
Paweł II (s. 5, 7-8).
W wielokulturowo-sakralny wymiar ówczesnych Wadowic wpisują się także:
– wyróżniane architektonimami8 wadowickie kościoły/świątynie:
8
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Architektonim – termin zaproponowany przez autorkę rozważań, wprowadzony do językoznawstwa
i stosowany przez nią na określenie onimu, nazwy własnej obiektu architektonicznego (tu kościoła),
utworzony od architektura <niem. Architector ‘buduję’> i onim <gr. ónyma ‘imię’>. Zob.
K. Węgorowska, Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich
utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra 2004, s. 181.
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Pośrodku wadowickiego rynku wznosi się stary wielokrotnie przebudowywany kościół parafialny pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Panny Maryi, wzmiankowany w aktach papieskiego świętopietrza już w latach 1325-1327. Prezbiterium pochodzi
jeszcze z XV w., natomiast trzynawowy korpus to dzieło z lat 1791-1798. Fasadę wraz
z wieżą wzniesiono w ostatniej tercji XIX stulecia podług planów krakowskiego architekta Tomasza Prylińskiego. [--] Widok na kościół parafialny w Wadowicach Ofiarowania Najświętszej Panny Maryi. Wnętrze skromne, rozjaśnione światłem nastrajało do
modlitwy. [--] Karol odwiedzał wadowickie świątynie. Nie tylko parafialną, lecz także
Karmelitów Bosych na Górce (s. 8-9, 22),
– związane z nimi pinakonimy9 i marionimy10:
Na lewo od wejścia spotykamy kaplicę z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
To tutaj w młodości modlił się codziennie obecny papież Jan Paweł II. [--] Cudowny
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy stał się przedmiotem kultu młodego Karola.
[--] Karol zawsze uczestniczył w nowennie przed lipcowym świętem Matki Boskiej Szkaplerznej (s. 8-9, 22).
– sentencja umieszczona na kościelnym, wadowickim zegarze: Na ścianie kościoła widniał zegar słoneczny z maksymą: „Czas ucieka – wieczność czeka” (s. 10),
– symboliczna chrzcielnica:
Nieco dalej, nawą boczną dochodzimy do chrzcielnicy. To miejsce powtórnych narodzin, oczyszczenia z grzechu pierworodnego każdego wadowickiego katolika. Tu także
ochrzczono Karola Wojtyłę. [--] Chrzcielnica, w której był chrzczony Karol Józef Wojtyła
(s. 8),
– księga chrztów / księga metrykalna, na której 149 stronie pod pozycją 671 „ocalono
od zapomnienia” antroponimy i daty związane z narodzinami oraz ceremonią chrztu
przyszłego papieża:
W księdze chrztów wadowickiej parafii pod pozycją 671, na stronicy 149 czwartego woluminu z roku 1920, odnotowano: Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii Kaczorowskiej, urodzony 18 maja 1920 roku i ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzice chrzestni Józef Kuczmierczyk [szwagier matki – K.W.] i Maria Wiadrowska [siostra
9

Pinakonim – termin zaproponowany przez autorkę szkicu, wprowadzony do językoznawstwa i stosowany przez nią na określenie nazwy własnej (tytułu) obrazu, <od p.-gr. pínaks ~akos ‘obraz, tabliczka,
deska’ i gr. ónyma ‘imię’>; nazwa własna obrazu. Zob. K. Węgorowska, Językowe świadectwa kultury…,
op. cit., s. 121.

10

Marionim – termin zaproponowany przez autorkę publikacji, wprowadzony do językoznawstwa
i stosowany przez nią na określenie nazwy własnej – onimu, wyróżniającego Matkę Bożą, utworzony
od cząstek maryj- – pierwszego członu wyrazu złożonego wskazującego na związek z Matką Bożą <od
imienia Maria> i -onim – ostatniego członu wyrazów złożonych, mających znaczenie ‘nazwa, imię’
<gr. ónyma ‘imię’>. Zob. K. Węgorowska, Jan Paweł II a Czarna Madonna…, op. cit., s. 236.
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matki – K.W.]. [--] Wpis do księgi metrykalnej parafii w Wadowicach. Po latach ksiądz
Edward Zacher dokonywał kolejnych wpisów o awansach w hierarchii kościelnej swego ukochanego ucznia. [--] Obok kamienicy, w której mieszkali Wojtyłowie znajduje
się bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, gdzie przyszły papież 20 czerwca
1920 roku z rąk kapelana wojskowego Franciszka Żaka przyjął sakrament chrztu. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk (szwagier Emilii Wojtyły) i Maria Wiadrowska (jej siostra) (s. 7),
– apelatywne nazwy funkcjonujących w mieście zgromadzeń zakonnych pallotyni,
karmelici bosi, nazaretanki11:
Żywą działalność rozwijał Kościół rzymskokatolicki, zwłaszcza zgromadzenia zakonne pallotynów, karmelitów bosych i nazaretanek (s. 7),
– chrematonimy-instytucjonimy wyróżniające wówczas organizacje kościelne:
Religijność Karola była aż nazbyt wyrazista. [--] Należał wówczas do Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. [--] Od pierwszej klasy gimnazjum
Karol był członkiem Sodalicji Mariańskiej, której w późniejszym czasie został prezesem.
[--] W każdym razie młodego Wojtyłę można było podziwiać zarówno na deskach scenicznych Domu Katolickiego, jak i sali miejskiego Sokoła (s. 20-21),
Znaczącymi językowo-kulturologicznymi świadectwami w owym „szkicu do
[Wojtyliańskiego – K.W.] portretu” są urbonim Rynek 2 (dziś Kościelna 7 / Kościelna)
oraz, niejako naturalnie wpisane weń, apelatywy oddające specyfikę wadowickiego
domu rodziny Wojtyłów:
Rodzice Karola zamieszkiwali przy ulicy Rynek 2, obok wadowickiego kościoła parafialnego. To skromna piętrowa kamieniczka, do której wejście wiedzie przez wąską
bramę. Na piętrze były dwa pokoje z kuchnią, wynajmowane przez Wojtyłów z oknami wychodzącymi na kościół. [--] Z okien mieszkania dostrzegał Karol Wojtyła mury
świątyni parafialnej. [--] Rodzice Karola Wojtyły z czasem zamieszkali w Wadowicach
w skromnie urządzonym mieszkaniu. Tutaj spędził dzieciństwo Karol. Obecnie mieści się
tam muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II. [--] W domu przy ulicy Kościelnej po
śmierci matki, a potem brata zapanował smutek (s. 10-11, 15).
Kolejnymi istotnymi międzywojennymi wadowickimi nazwami są urbonim Rynek 23 (dziś Kościelna 4), wyrażenia-zestawienia: przedszkole sióstr nazaretanek, szkoła
powszechna / czteroklasowa szkoła powszechna, magistrat wadowicki, oficyna mariacka:
11

136

Pallotyni ‘zgromadzenie zakonne założone we Włoszech w 1835 r., którego celem były misje i popularyzacja idei apostolstwa’; karmelici bosi ‘członkowie zakonu o zaostrzonej regule założonego
w epoce wypraw na górze Karmel w Palestynie przez krzyżowca Bertolda z Kalabrii w 1155 r.’; nazaretanki ‘członkinie polskiego zgromadzenia zakonnego założonego w Rzymie w XIX w., działające
w wielu krajach, mające za zadanie wychowanie dziewcząt, pracę w szpitalach i przytułkach’.
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Młodszego o czternaście lat Karola matka posyłała do przedszkola sióstr nazaretanek, a potem uczęszczał do szkoły powszechnej. [--] Karol w wieku lat 6 rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej przy ulicy Rynek 23. [--] Czteroklasowa szkoła
powszechna, do której uczęszczał Karol Wojtyła, znajdowała się w budynku magistratu
wadowickiego przy Rynku pod numerem 23. Młodzież uczyła się w oficynie magistrackiej, a na przerwach bawiła się na rynku (s. 12, 15) oraz, stanowiący kompozycję/kombinację apelatywu i antroponimu instytucjonizm – nazwa własna gimnazjum, ‘szkoły
średniej ogólnokształcącej’:
Po ukończeniu czteroklasowej szkoły powszechnej Karol rozpoczął we wrześniu
roku 1930 naukę w gimnazjum imienia Marcina Wadowity. [--] We wrześniu 1930 roku
Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina
Wadowity. [--] Gimnazjum imienia Marcina Wadowity, do którego uczęszczał Karol
Wojtyła. [--] 27 maja 1938 roku Karol żegnał gimnazjum imienia Marcina Wadowity,
wygłaszając przemówienie w imieniu maturzystów. [--] Starszy syn Wojtyłów – Edmund
– uczęszczał do wadowickiego gimnazjum (s. 12, 15, 18, 25).
Wszystkie one pozwalają na rekonstrukcję faktów związanych z międzywojenną
wadowicką edukacją Lolka i jego brata – Edmunda, której znaczenie podkreślają także
łacińska inskrypcja nad bramą gimnazjum, zaczerpnięta z Tibullusa, przypominająca codziennie Karolowi – Casta placent superis: Pura cum veste venite et manibus
puris sumite fontis aquam (To, co czyste, podoba się niebiosom – przyjdźcie z szatą czystą i czerpcie wodę ze źródła rękoma czystymi) (s. 16), jak również zwerbalizowany
fakt, według którego 14 maja Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości. [--] W maju Karol zdał maturę z wynikiem celującym, a 27 maja wygłosił przemówienie pożegnalne
w imieniu wszystkich maturzystów (s. 23).
Kolejne językowo-kulturologiczne „dane” dokumentują to, że w ówczesnych
przedsięwzięciach kulturalnych Wadowic uczestniczyły nie tylko dziewczęta z zaprzyjaźnionego gimnazjum – Role kobiece grały koleżanki z gimnazjum imienia Michaliny
Mościckiej” (s. 21) – gdyż, jak słusznie zauważają A. Bujak i M. Rożek, to małe miasteczko miało swoje tradycje i życie kulturalne. Miejscowa inteligencja nie stroniła od
teatru, rzecz jasna amatorskiego, interesowała się także literaturą (s. 7).
Kulturalnej międzywojennej wadowickiej aktywności dowodzą zatem rzeczownik teatr, zastępowany wyrażeniem przyimkowym teatr w Wadowicach, oraz zestawienia:
kółko dramatyczne, kółko teatralne, scena parafialna, konkurs recytatorski, funkcjonujące w refleksjach dotyczących artystycznych, w tym literackich, przedsięwzięć Karola
Wojtyły:
To wtedy zadzierzgnęły się mocne więzy z polonistą Kazimierzem Forysiem. Skłonił
on chłopców i dziewczęta ze szkół wadowickich do stworzenia teatru. Wystawiano dzieła
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klasyków – Fredry, Słowackiego i Wyspiańskiego. [--] To z nim Karol Wojtyła współreżyserował „Zygmunta Augusta” Wyspiańskiego. [--] Pasją Karola stał się teatr. Gimnazjalista poświęcił mu sporo czasu jako aktor oraz reżyser. W ówczesnych Wadowicach były
dwa kółka dramatyczne. Jedno przy kościele parafialnym, drugie w szkole. [--] Budynek
teatru w Wadowicach. [--] Karol występował w kółku dramatycznym przy kościele parafialnym. [--] Najgorliwiej udzielał się jako aktor i reżyser w prężnie działającym kółku
teatralnym prowadzonym przez nauczycieli języka polskiego z wadowickich gimnazjów.
[--] Nieco podobny repertuar można było spotkać na scenie parafialnej, którą kierował
ówczesny prefekt gimnazjum, ks. Edward Zacher. Razem z nim Karol wyreżyserował
„Nie-boską komedię” Krasińskiego, grając jednocześnie hrabiego Henryka. [--] Na konkursie recytatorskim odczytał z powodzeniem trudny tekst „Promethidiona” Norwida.
[--] Czytano wspólnie „Króla-Ducha” Słowackiego. [--] Autorem pożegnalnego tekstu
opublikowanego w „Dzwoneczku” (nr 37 z 1933 roku), dodatku wychodzącego „Dzwonu
Niedzielnego”, był przyszły papież. To debiut pisarski Karola Wojtyły (s. 20, 21).
W celowo przywoływanych egzemplach/ekscerptach/cytatach, inkrustujących
lingwokulturologiczne uwagi o dziedzictwie wojtyliańskich międzywojennych Wadowic, pojawiły się antroponimy – imiona i nazwiska postaci, które potwierdzają fakt, że
„spośród mieszkańców Wadowic wywodzili się także ludzie znani” (s. 6).
Do grona wadowickich osobistości należał z pewnością patron ówczesnego gimnazjum Marcin od nazwy miasta zwany Vadovius – czyli Wadowita (1567-1641). Ten
chłopski syn ukończył Akademię Krakowską, gdzie potem wielokrotnie piastował godność dziekana Wydziału Teologicznego. W swoim czasie należał do cenionych teologów.
Ufundował współziomkom szpital. Wszyscy zgodnie chwalili zalety jego umysłu i serca.
W jego czasach była w Wadowicach szkoła parafialna. [--] Marcin Wadowita, profesor Akademii Krakowskiej, w swoim czasie powszechnie znany dobroczyńca ubogich
i chorych (s. 6).
Ponadto reprezentują je:
– Kazimierz Figlewicz:
Od najmłodszych lat Karol służył do mszy św. i prezesował ministrantom. W pierwszej klasie gimnazjum zetknął się z niezwykłym człowiekiem, który wywarł na niego
wielki wpływ. To ks. Kazimierz Figlewicz, który uczył religii, a także założył kółko ministranckie. [--] Od roku 1930 pracował w parafii wadowickiej. Tutaj zetknął się z Karolem Wojtyłą. [--] Młody Karol już w latach gimnazjalnych odznaczał się głęboką wiarą.
Zwrócił na to uwagę katecheta – ksiądz Kazimierz Figlewicz. [--] Kiedy w roku 1933
ks. Figlewicz opuszczał Wadowice [--], chłopcy zgotowali mu pełne serdeczności pożegnanie. [--] Karol Wojtyła (siedzi drugi z lewej) na wspólnej fotografii ministrantów ze
szkolnym katechetą księdzem Kazimierzem Figlewiczem (s. 18-20),
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– Edward Zacher:
Ksiądz infułat Edward Zacher, dawny prefekt i nauczyciel Karola Wojtyły, długoletni proboszcz wadowickiej parafii. [--] 26 czerwca 1977 roku kardynał Wojtyła uczestniczył w Wadowicach w jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa księdza prałata Edwarda Zachera, swojego gimnazjalnego katechety (s. 20, 195),
– ojcowie Józef Prus i Sylwester:
Ojciec Józef Prus z kościoła św. Józefa pomagał Karolowi poznawać życie kontemplacyjne i mistyczne. [--] Z rąk o. Sylwestra przyjął karmelitański szkaplerz (s. 22),
– goszczący tu Adam Stefan Sapieha:
W maju 1938 roku po raz pierwszy zetknął się z metropolitą krakowskim arcybiskupem Adamem Sapiehą, który wizytował wówczas parafię Wadowicką i udzielał bierzmowania. Jednym z przyjmujących ten sakrament był młody Karol Wojtyła (3 maja).
Przyszły papież został wyznaczony do wygłoszenia mowy powitalnej na cześć dostojnego
gościa, wywarła ona na arcybiskupie ogromne wrażenie i zapadła w jego pamięci. [--]
Na początku maja 1938 roku wizytował wadowicką parafię arcybiskup krakowski, Adam
Stefan Sapieha. W murach gimnazjum witał go Karol Wojtyła, bierzmowany przez Sapiehę 3 maja. Już wtedy czcigodny metropolita krakowski zwrócił uwagę na wybijającego
się abiturienta (s. 23),
– wymieniany już Kazimierz Foryś:
polonista, opiekun młodych aktorów w wadowickim gimnazjum (s. 21),
– Mieczysław Kotlarczyk:
Na to wszystko nałożyła się znajomość z Mieczysławem Kotlarczykiem, także wadowiczaninem, również zafascynowanym teatrem. [--] Ów nauczyciel gimnazjalny, entuzjasta teatru, doktor filozofii, zapalił młodych wadowiczan do szczególnego traktowania
słowa w przedstawieniach teatralnych (s. 22),
– kontrowersyjny Emil Zegadłowicz:
Wadowice w jakimś stopniu zarażone były wielką indywidualnością Emila Zegadłowicza. [--] Obok pomnik Emila Zegadłowicza, którego osoba wzbudzała niegdyś wśród
wadowiczan – i nie tylko – wiele emocji i zastrzeżeń (s. 18),
– rodzice przyszłego papieża:
Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii
z Kaczorowskich (s. 7).
Jak wynika z powyższych rozważań, międzywojenne Wadowice utożsamiane z postacią Karola Wojtyły były miasteczkiem pod wieloma względami wyjątkowym.
Przekonują o tym ubogacające jego historię, wzajemnie się uzupełniające/dopełniające lingwokulturologiczne świadectwa – „dane językowe” i „dane kulturowe” – utrwalone w zajmująco napisanej, pięknie ilustrowanej albumowej biografii,
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reprezentowane przez:
– onimy, lingwistyczne konstrukcje/kompozycje i kombinacje z różnymi członami
onimicznymi oraz apelatywy, lingwistyczne konstrukcje/kompozycje i kombinacje
o charakterze onimicznym typu: Beskid Mały, Górka, Skawa; Wadowice, centrum
Wadowic, parafia w Wadowicach, księga metrykalna parafii w Wadowicach, teatr
w Wadowicach; mieszkańcy Wadowic, wadowiczanin, wadowiczanie, młodzi wadowiczanie; Żyd, Żydzi, Polacy; Wojtyła, Wojtyłowie, Emilia Kaczorowska / Emilia
z Kaczorowskich / Emilia Wojtyła, Karol Wojtyła (ojciec), Karol Wojtyła / Karol Józef
Wojtyła, Edmund Wojtyła, Marcin Vadovius / Marcin Wadowita, Kazimierz Figlewicz
/ ks. Kazimierz Figlewicz / ksiądz Kazimierz Figlewicz / ks. Figlewicz, Edward Zacher / ksiądz infułat Edward Zacher / ksiądz prałat Edward Zacher, ojciec Józef Prus,
o. Sylwester, kapelan Franciszek Żak, Kazimierz Foryś, Mieczysław Kotlarczyk, Chaim
Bałamuth / Yachiel Bałamuth / Żyd Chaim Bałamuth, Żyd Jerzy Kluger, Emil Zegadłowicz, arcybiskup Adam Sapieha / arcybiskup Adam Stefan Sapieha, Maria Wiadrowska, Józef Kuczmierczyk, Tomasz Pryliński; Rynek, Rynek 2 (dziś Kościelna 7),
Rynek 23 / przy Rynku pod numerem 23 (dziś Kościelna 4); kościół parafialny pod
wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Panny Maryi / kościół parafialny w Wadowicach Ofiarowania Najświętszej Panny Marii, kościół św. Józefa; cudowny obraz Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy, kaplica z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
Karmelici Bosi na Górce; „Dzwon Niedzielny”, „Dzwoneczek”; Sodalicja Mariańska,
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej; Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina
Wadowity / ośmioletnie Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity / gimnazjum imienia Marcina Wadowity, gimnazjum imienia Michaliny Mościckiej; Sokół,
sala miejskiego Sokoła; 12 Pułk Piechoty, Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach;
– apelatywy i apelatywne konstrukcje/kompozycje oraz kombinacje typu: miasteczko
małe i niepozorne, małe miasteczko, niewielkie miasteczko; cegielnie, fabryki, fabryka
nawozów sztucznych, fabryka opłatków, fabryka wafli, tartak; rynek, jarmark, stragany; studnia, nosiwodowie; prywatna jadłodajnia, szkoła powszechna / czteroklasowa
szkoła powszechna, oficyna magistracka, skromna, piętrowa kamieniczka; karmelici
bosi, pallotyni, nazaretanki, przedszkole sióstr nazaretanek, kółko ministranckie; teatr,
teatr amatorski, kółko dramatyczne, kółko teatralne, scena parafialna, konkurs recytatorski; chłopcy narodowości żydowskiej, prezes miejscowej gminy żydowskiej;
– nacechowane lokalistycznie apelatywne zestawienia – konstrukcje/kompozycje oraz
kombinacje z przydawką lokalistyczną12 typu: wadowicka parafia / parafia wadowicka,
12
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Przydawka lokalistyczna – termin zaproponowany przez autorkę opracowania, wprowadzony do
językoznawstwa i stosowany przez nią na określenie przydawki oznaczającej, nazywającej,
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proboszcz wadowickiej parafii, księga chrztów wadowickiej parafii, wadowiccy ministranci, wadowicki katolik, wadowicki kościół parafialny, wadowicki rynek, wadowickie świątynie, wadowickie gimnazjum, wadowickie gimnazja, magistrat wadowicki,
szkoły wadowickie.
Wszystkie one potwierdzają tezę, według której tak wyglądały przed wojną światową Wadowice, żyjące własnym, jakże ciekawym życiem, którego rytm wyznaczały dzwony tamtejszych świątyń (s. 6).
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Summary
„It all began here…”. The interwar Wadowice preserved
in biographical album „Wojtyła” by Adam Bujak and Michał Rożek
(a linguocultorologist’s perspective)
The article is a part of cycle of publications exploring the heritage of Karol Wojtyła
– pope John Paul II. This time the author attempts at a linguistic and culturological reconstruction of the interwar Wadowice verbalized in the study of art historian Michał
Rożek and photographer Adam Bujak.
Old names of places, characters and various architectonic objects premitted to
recreate the atmosphere of the town in which the next successor of Saint Paul was
growing up.
	Keywords
Wadowice, names, verbalization, album

142

Komunikaty
Krzysztof Tunia

Polska Akademia Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

Pierwsza informacja o odkryciu
średniowiecznego zamku w Zatorze
Podczas archeologicznego nadzoru prac inwestycyjnych prowadzonych od 2020 r.
na terenie przypałacowego parku w Zatorze, pow. Oświęcim, natrafiono na korony
murów, których wygląd pozwala odnieść ich chronologię do początkowych etapów
istnienia w tym miejscu zabudowy obronnej i obronno-rezydencjonalnej. Na konstrukcje te natrafiono na wschód od istniejącej obecnie budowli pałacowej. Lokalizacja odkrytych murów to krawędź wysokiej, kilkunastometrowej skarpy opadającej ku
zalewowej terasie lewobrzeża Skawy. Jest to miejsce z natury obronne, przynajmniej
w tym regionie geograficznym (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja średniowiecznego zamku w Zatorze
na tle planu miasta w technice lotniczego skaningu laserowego (ALS)

143

Komunikaty
Stosownie do zlecenia inwestora oraz uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Krakowie prace archeologiczne ograniczono dotąd do oczyszczenia fragmentów koron murów widocznych w dnie wykopu. W rezultacie tych poczynań udało
się stwierdzić – na aktualnym etapie rozpoznania – iż jedną z wyróżnionych struktur
jest mur wykonany z kamienia (piaskowiec) na zaprawie wapiennej, o lekko łukowatym przebiegu, odsłonięty na długości ok. 20 m. Jego szerokość wynosi ok. 110 cm.
Na większej części jego przebiegu widoczny jest brak lica zewnętrznego, przy nieźle
zachowanym licu od strony wewnętrznej. Na odsłoniętym fragmencie murów stwierdzono, iż przylega do niego pięć przypór (fot. 1). Próba interpolacji średnicy koła (lub
owalu?), którego fragmentem jest odkryty mur, sugeruje mniej więcej 30-metrowy
odcinek. I taką też średnicę odkrytego założenia architektonicznego przyjmujemy na
aktualnym etapie jej rozpoznania. Założyć można, iż prezentuje ona mur średniowiecznego zamku o kolistym przebiegu muru obwodowego i jego najstarszy element.
Stwierdzono bowiem, iż był on później przebudowywany. Podczas kolejnej fazy budowlanej część kolistego muru została rozebrana, przebieg muru „wyprostowano”, dobudowując do niego w tym miejscu dwuizbowe pomieszczenie, uchwycone w wykopie
na poziomie stropu piwnic. Niewykluczone, iż w tej fazie budowlanej dostawiono do
muru wspomniane wyżej przypory.
W obrębie wykopu badawczego zlokalizowano również fragmenty murów o trudnym aktualnie do interpretacji przebiegu,
wzajemnym stosunku, funkcji w obrębie założenia i związków z poszczególnymi fazami zabudowy. Pomiędzy nimi natrafiono na
warstwę destruktu składającą się z kamieni
i cegły palcówki. Udało się pozyskać sporą
liczbę fragmentów ceramiki i drobnych ruchomości, w tym monet. Zostaną one poddane wszechstronnym analizom.
Wyniki działalności archeologicznej
osiągnięte w Zatorze podczas dotychczasowych, naszkicowanych powyżej poczynań,
przyczynić się mogą do wyjaśnienia nieznanych bądź wyjątkowo słabo czytelnych
w źródłach historycznych dziejów tego
miejsca. Na aktualnym etapie poznania –
Fot. 1. Zator. Fragment muru obwodowego
który poddany będzie weryfikacji podczas
zamku z przyporami. Fot. K. Tunia
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projektowanych przyszłych badań terenowych i analiz ruchomego materiału archeologicznego – założyć można, iż najstarszym etapem architektury militarnej była tu
konstrukcja zamku o kolistym murze obwodowym. Kolejną wyróżnioną dotąd fazą
rozbudowy tego założenia była prostokątna w rzucie poziomym budowla, podzielona
– przynajmniej na poziomie piwnic – na dwa pomieszczenia. Kres zamku wyznacza
barokowy – lub nieco wcześniejszy – moment wybudowania nieopodal budowli pałacowej, do której konstrukcji bez wątpienia użyto łatwo dostępnego materiału budowlanego pochodzącego z niefunkcjonalnej, niepotrzebnej już średniowiecznej konstrukcji położonej w odległości kilku, kilkunastu metrów.
Zwięzłą próbę skorelowania wyników dotychczasowych prac archeologicznych
i historycznej wiedzy o dziejach zatorskich budowli obronnych i rezydencjonalnych
przedstawić można następująco: najstarszym elementem architektury militarnej jest
zamek o kolistym murze obwodowym, niewzmiankowany ani w źródłach, ani w literaturze kastellologicznej. Dzieje regionu zatorskiego oraz analogie do dzieł architektury militarnej z terenów śląskich, Czech, a poniekąd i innych ziem naszej części Europy
pozwoliłyby go odnieść do wieku XIV, być może nawet do pierwszej jego połowy. Słaby
blask światła na losy tego miejsca rzuca dokument z 1455 r. będący zapisem podziału
ojcowizny pomiędzy trzech synów Kazimierza, księcia oświęcimskiego. W jej wyniku
dokonano podziału sporego niegdyś księstwa na trzy mniejsze – w tym najmniejsze
zatorskie, które przypadło najstarszemu z synów, Wacławowi. Wobec braku w Zatorze
stosownej dla księcia siedziby dokument koncentruje się w interesującym nas zakresie na zapisach dotyczących organizacyjno-finansowych szczegółów budowy takowej.
Brak w nim najbardziej ciekawego dla nas aspektu – opisu jej wyglądu. W świetle danych pozyskanych podczas badań archeologicznych przyjąć można hipotezę, iż dokument ten wzmiankuje nie o budowie, lecz o przebudowie istniejącego tam już zamku
na obiekt dostosowany do nowej – rezydencjonalnej funkcji. Przemawiałyby za tym
krótki, trzyletni okres przewidziany na prace budowlane i wykończeniowe oraz stosunkowo skromne przeznaczone na ten cel kwoty1. Archeologicznym zapisem tych
XV-wiecznych poczynań wydaje się rozbiórka części kolistego muru obwodowego,
„wyprostowanie” jego fragmentu i dobudowanie do niego prostokątnej w rzucie budowli
z dwoma pomieszczeniami piwnicznymi. Następna informacja o omawianym założeniu architektonicznym pojawiła się po 32 latach. Doszło wtedy do podziału księstwa
zatorskiego na dwie części, a zapis tej operacji poświadczono aktem z 28 maja 1477 r.
Przedstawione tam uwagi – w interesującym nas tu aspekcie – nie są jasne i nie wnoszą
1

Nad szczegółami tego i następnego z przytoczonych dokumentów pochyliła się Dorota Żurek w opracowaniu Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 182-196.
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istotnych informacji do ogólnego wyglądu budowli. Dalsze losy omawianej budowli
obronno-rezydencjonalnej po śmierci w 1513 r. księcia Janusza, ostatniego z zatorskich Piastów, nie są również – niestety – dobrze udokumentowane. Zapewne służyła
jakiś czas królewskim urzędnikom, a później, pod koniec XVI w. lub w następnym stuleciu, potraktowano ją jako kamieniołom dla nowej, prostokątnej w rzucie poziomym
barokowej rezydencji, widocznej po przebudowach do dziś dnia.
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Andrzej Nowakowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa
(1931-2021)
Pisząc tekst in memoriam o zmarłym Księdzu Prałacie Zdzisławie Kałwie, pamiętam o tym, że przez dwa lata (1968-1969), będąc wówczas uczniem wadowickiego
liceum, usługiwałem mu w roli ministranta. Dla Zmarłego były to pierwsze lata kapłańskiej posługi w parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, obecnie (od 1992 r.)
bazyliki mniejszej.
Kim był ks. Zdzisław Kałwa i czego dokonał dla wadowickiej społeczności wiernych?
Ks. Zdzisław Kałwa
urodził się 20 grudnia 1931 r.
we wsi Szpitary należącej do
parafii pw. św. Anny w Nowym Brzesku. Był jednym
z pięciorga rodzeństwa.
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do istniejącego wówczas prywatnego gimnazjum św. Jacka
w Krakowie, maturę zdał
w 1950 r. Po maturze napisał
prośbę o przyjęcie go w poKs. Prałat Zdzisław Kałwa (fot. Janusz Gawron)
czet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, chociaż jego macierzysta parafia
należała i nadal należy do diecezji kieleckiej i dekanatu proszowickiego w tejże diecezji.
Prośba została przychylnie rozpatrzona (diecezja kielecka należy do krakowskiej prowincji kościelnej) i w latach 1950-1955 był alumnem krakowskiego seminarium. 26
czerwca 1955 r. w katedrze wawelskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa
Franciszka Jopa, który wówczas pełnił funkcję tymczasowego administratora archidiecezji krakowskiej pod nieobecność ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, wydalonego
z Krakowa przez władze komunistyczne. Natomiast ks. biskup Franciszek Jop po prze147
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mianach politycznych w Polsce w 1956 r. został najpierw administratorem apostolskim,
a następnie biskupem ordynariuszem (biskupem diecezjalnym) diecezji opolskiej.
Młody wówczas kapłan obejmował kolejno stanowiska wikariusza w parafiach
archidiecezji krakowskiej. Najpierw przebywał w parafii w Jeleśni i w Bielsku-Białej
Leszczynach (od 1992 r. obie parafie należą do diecezji bielsko-żywieckiej), a następnie w parafii pw. św. Mikołaja położonej niemal w centrum Krakowa. Krótko – zaledwie przez jeden rok (1967-1968) – posługiwał w charakterze wikariusza ekonoma,
czyli pomocnika proboszcza do spraw gospodarczych, w parafii pw. Marii Magdaleny
w Krakowie-Kosocicach, należącej obecnie do dekanatu Kraków Prokocim.
Niestety w 1968 r. ks. Zdzisław Kałwa uległ ciężkiemu wypadkowi drogowemu.
W celu uratowania życia niezbędny był zabieg trepanacji czaszki. Po tej operacji, w ramach długotrwałej rekonwalescencji, wskazany był spokojny tryb życia. Dlatego też
ówczesny arcybiskup metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła, biorąc pod
uwagę wszystkie okoliczności i przychylając się do prośby samego ks. Zdzisława Kałwy
i jego najbliższych, przeniósł go w charakterze dożywotniego rezydenta do parafii pw.
Ofiarowania NMP w Wadowicach. Dekret metropolitalny o nowym statusie prawno-kanonicznym ks. Zdzisława Kałwy skutkował z dniem 29 czerwca 1968 r. Kiedy nieznany przedtem i niepozorny kapłan przybył do Wadowic, był już jednym z przyjaciół
i współpracowników przyszłego papieża. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ksiądz
rezydent spędzi w Wadowicach ponad 52 lata swego pracowitego życia z blisko 66 lat
pozostawania w kapłaństwie. Odtąd zamieszkał w skromnym mieszkaniu położonym
na piętrze Domu Katolickiego wzniesionego w 1935 r.
Jednak ks. Zdzisław Kałwa, posługując w Wadowicach, przyjął nowe obowiązki.
Był znanym wychowawcą młodzieży – pracował jako katecheta w wadowickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przez większość czasu nauczał w parafialnych salach katechetycznych, ucząc najpierw uczniów ówczesnej Szkoły Podstawowej
nr 1 położonej przy ul. Sienkiewicza, a następnie Liceum i Technikum Ekonomicznego oraz Pielęgniarskiego (obecnie jest to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1) w Wadowicach. Dopiero w ostatnich latach pracy w roli katechety
(w latach 1990-1996) dane mu było nauczać w murach szkolnych. Do pracy dojeżdżał
zwykle „maluchem”, czyli fiatem 126p.
Wiedzę religijną przekazywaną podczas szkolnej katechezy uzupełniał podczas
niedzielnych Mszy św. sprawowanych w każdą niedzielę o godz. 8.00 w kaplicy Domu
Katolickiego przy parafii Ofiarowania NMP. Młodszym wadowiczanom należy się
przypomnienie, że wtedy (w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia) o godz. 8.00 odprawiano równolegle dwie Msze św. Pierwsza w kościele parafialnym przeznaczona była dla
dzieci ze szkół podstawowych, a druga, sprawowana w kaplicy, dla uczniów szkół po148
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nadpodstawowych (średnich) oraz dla studentów pochodzących z Wadowic. Tę Eucharystię zazwyczaj sprawował ks. Zdzisław Kałwa (wówczas jako kanonik), wygłaszając
krótkie i zwięzłe, aczkolwiek treściwe i budujące homilie, jakże potrzebne w ówczesnych trudnych czasach. Pamiętam, że po wyjściu z kaplicy udawaliśmy się biegiem do
domów, aby zdążyć na „Teleranek” emitowany wówczas w TVP o godz. 9.00. Ta emisja w zamierzeniu władz komunistycznych miała służyć odciągnięciu i zniechęceniu
młodych ludzi do pójścia na niedzielną Mszę św. Zresztą z perspektywy dziesięcioleci
wydaje się, że sam celebrans, ks. Zdzisław Kałwa, zdawał się rozumieć nasze potrzeby,
kończąc nabożeństwa zwykle 10 minut przed 9.001.
Był także gorliwym spowiednikiem, niemal „męczennikiem” konfesjonału. W pamięci wadowiczan zapisał się jako „doskonały spowiednik”2. Dopóki stan zdrowia mu
na to pozwalał, spowiadał naprzeciw ołtarza Matki Bożej Różańcowej w bazylice. Miał
tłumy penitentów, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu oraz przed Bożym Narodzeniem. Bywało, że zajęty słuchaniem spowiedzi zapominał o odprawieniu Mszy św. Raz
byłem świadkiem takiego wydarzenia, kiedy to na głos dzwonka oznajmiającego rozpoczęcie kolejnego nabożeństwa wybiegł z konfesjonału, przypominając sobie, że to
właśnie on miał je odprawić. W tej posłudze kapłańskiej związanej ze sprawowaniem
sakramentu pojednania nawiązywał do dwóch znanych i zacnych poprzedników z Wadowic: św. ojca Rafała Kalinowskiego z Karmelu oraz śp. ks. infułata Kazimierza Sudera.
Poza posługą w konfesjonale ks. Zdzisław Kałwa dużą wagę przywiązywał do
spraw małżeństwa i rodziny. Na szczeblu wadowickiego dekanatu, od 1992 r. będącego
dekanatem Wadowice-Północ, pełnił funkcję koordynatora przygotowań młodych ludzi do przyjęcia sakramentu małżeństwa, był odpowiedzialny za prawidłowy przebieg
kursów przedmałżeńskich. Bywało, że skutecznie doradzał małżonkom w przypadku
wystąpienia kryzysów, a nawet pomagał w postępowaniu przed sądami kościelnymi
w prowadzeniu trudnych spraw z tego zakresu.
Szczególny nacisk kładł na sprawowanie posługi liturgicznej przy ołtarzu przez
chłopców i młodzieńców w roli ministrantów, lektorów, kantorów i akolitów. Był opiekunem tych, którzy przygotowywali się do pełnienia tej posługi. A był to czas, w którym
w Kościele polskim wprowadzano stopniowo i bez pośpiechu posoborową odnowę liturgii. Najstarsi zapewne pamiętają, że pierwsza w pełni zreformowana Msza św. odprawiona została w pierwszą niedzielę Adwentu (było to 29 listopada 1970 r.). Ksiądz Zdzisław
Kałwa był dekanalnym moderatorem w zakresie posługiwania przy ołtarzu i dbał o to,
aby wszystkie wymagane czynności liturgiczne sprawowane były dokładnie i starannie.
1

Na podstawie osobistych wspomnień Andrzeja Nowakowskiego i jego rówieśników z klasy maturalnej
wadowickiego liceum (rocznik 1969).

2

www.wadowice.pl/odszedl-ks-zdzislaw-kalwa/ [dostęp: 28 I 2021].
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Spośród jego wychowanków w posłudze ministranckiej aż 15 wybrało stan kapłański. Wśród nich jest były rektor archidiecezjalnego seminarium duchownego
w Krakowie, obecny biskup diecezjalny diecezji bielsko-żywieckiej, ks. biskup Roman
Pindel. Do zasług zmarłego kapłana zaliczyć należy również czynny udział w przygotowaniu kolejnych trzech wizyt papieskich w Wadowicach (w latach 1979, 1991 i 1999).
Szczególnie trudne, a nawet żmudne, ze względu na niechęć ówczesnych czynników
politycznych, były przygotowania do historycznej wizyty Jana Pawła II w rodzinnym
mieście 7 czerwca 1979 r.3 Ksiądz Zdzisław Kałwa miał także znaczący udział w przygotowaniu uroczystości peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
(4-5 października 1998 r.). Wówczas archidiecezjalna peregrynacja zaczęła się od Wadowic. W uznaniu jego niezaprzeczalnych zasług nie tylko dla wadowickiej wspólnoty
parafialnej, ale również dla całej archidiecezji krakowskiej, na wniosek metropolity krakowskiego papież przyznał mu tytuł honorowy Prałata Domowego Jego Świątobliwości4.
Ksiądz często przechadzał się w okolicach wadowickiej bazyliki, w późniejszych
latach życia korzystając z laski. Zawsze wypytywał się o losy swoich podopiecznych,
uczniów i ministrantów. W tym kontekście wypada wspomnieć o jeszcze jednym ważnym epizodzie z jego życia. Niegdyś św. Jan Bosko, założyciel zgromadzenia księży
salezjanów, mawiał: „Człowiek żywy, diabeł martwy”. Tę dewizę z powodzeniem wcielał w życie ks. Zdzisław Kaława, w znacznym stopniu naśladując również metodykę
założyciela ruchu oazowego w Polsce, dziś już Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego. W niełatwych czasach komunistycznych, kiedy to wpływ Kościoła oficjalnie był
ograniczony do murów świątyń i sal katechetycznych, kapłan organizował dla swoich
podopiecznych coś w rodzaju oazowych półkolonii. Aby uniknąć podejrzeń wszechobecnej Służby Bezpieczeństwa o zamiar organizowania nielegalnych zgromadzeń czy
organizacji5, młodzi ludzie w oznaczonym dniu pojedynczo gromadzili się w wyznaczonych miejscach, w których następnie pojawiał się ks. Zdzisław Kałwa, po czym
wspólnie rozpoczynano „Boże wędrowanie” pasmem Beskidu Małego w pobliżu Wadowic, trwające zwykle cały dzień. Była to jedna z form ewangelizowania młodych
ludzi w tamtych czasach6.
3

A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018,
s. 141-155.

4

Po reformie tytułów kościelnych przeprowadzonej przez papieża Franciszka w 2014 r. tytuł prałata
pozostał jedynym tytułem honorowym dla zasłużonych kapłanów.

5

O polityce władz PRL-u wobec niezależnych zgromadzeń pisze A. Nowakowski, Ustawa z dnia 5 lipca
1990 roku – Prawo o zgromadzeniach z komentarzem, Wadowice 2007, s. 21-42.

6

Zob. A. Nowakowski, Działalność rekreacyjno-turystyczna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
w latach 1952-1989. Zarys problematyki, w: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007),
red. S. Zaborniak, P. Król, Rzeszów 2008, s. 151-163,
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Był również, o czym mało kto pamięta, duszpasterzem wadowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) istniejącego przy parafii farnej w Wadowicach w latach
1984-1998. Po zarejestrowaniu z wielkim trudem KIK-u w 1984 r., najpierw jako filii
bielskiego Klubu, a następnie samodzielnego stowarzyszenia, począwszy od 1989 r.,
po niewyjaśnionej śmierci w Kazachstanie poprzedniego opiekuna ks. Jana Wołka,
ks. Zdzisław Kałwa sprawował opiekę duchowną nad członkami tegoż Klubu7.
W ostatnich latach swego długiego i bardzo owocnego życia, złożony długotrwałą chorobą, coraz rzadziej pojawiał się przy ołtarzu w wadowickiej bazylice. Jedynie w największe uroczystości, jak pasterka czy rezurekcja oraz wizytacje biskupie, jego pochylona sylwetka z nieodłączną laseczką była jeszcze widoczna podczas koncelebrowanych
Eucharystii, kiedy z coraz większym trudem wypowiadał słowa kanonu mszalnego.
Wreszcie przestał się pojawiać. Był to widomy znak, że jego życie kapłańskie powoli gaśnie, niczym dopalająca się świeca. Zmarł 21 stycznia 2021 r., przeżywając ponad 89 lat. Cztery dni później, 25 stycznia 2021 r., odbył się jego pogrzeb. Uroczystej
Mszy św. pogrzebowej sprawowanej w wadowickiej bazylice z udziałem licznego duchowieństwa z obu wadowickich dekanatów przewodniczył ks. kardynał senior Stanisław Dziwisz. Następnie trumnę z ciałem Zmarłego przewieziono na nowy cmentarz
komunalny w Wadowicach i złożono w grobowcu przeznaczonym dla miejscowych
księży8. Dokończenie ceremonii pogrzebowej nastąpiło przy zapadającym szybko zimowym zmierzchu, podczas silnego wiatru połączonego ze śnieżycą.
Sylwetkę i trud życia Księdza Prałata zapamiętamy z wdzięcznością na zawsze.

7

A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, s. 277 i n.

8

www.wadowice24.pl/nowe/wydarzenia/15279-wadowice-pozegnaly-w-ostatniej-drodze-ksiedzazdzisława-kalwe.html [dostęp: 27 I 2021].
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Andrzej Kotowiecki

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wadowicach
Wstęp
Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej co piąty obywatel Rzeczypospolitej był członkiem jakiejś spółdzielni. W handlu detalicznym udział spółdzielni
sięgał do 5%, w skupie produktów rolnych do 12%, zaś 20% depozytów oszczędnościowych złożone było w bankach i kasach spółdzielczych. Spółdzielnie mieszkaniowe
nadawały kształt nowo budowanym dzielnicom miast, takim jak warszawski Żoliborz
czy Ochota, i nieraz, jak warszawska WSM, realizowały ambitny program społeczny.
Polscy działacze odgrywali aktywną rolę w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym, uczestnicząc m.in. w opracowaniu zasad spółdzielczych przyjętych przez paryski Kongres Związku w 1937 r. Historia spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
ma swój początek w latach 90. XIX w. Pierwsza spółdzielnia o nazwie Towarzystwo
Pomoc – Spółka Budowlana powstała w Poznaniu. W kolejnych latach zostały utworzone spółdzielnie w Krakowie, Gnieźnie, Inowrocławiu czy Lesznie, jednak niewątpliwie największe znaczenie miała utworzona w roku 1920 Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa. W okresie dwudziestolecia międzywojennego występowały dwa rodzaje spółdzielni mieszkaniowych: własnościowe oraz lokatorskie. Różniły się one
przede wszystkim formą własności, ale także rozmiarem lokali oraz infrastrukturą.
W październiku 1920 r. została uchwalona ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
określająca obowiązki oraz zasady funkcjonowania spółdzielni, z których wiele nadal
obowiązuje. Wybuch II wojny światowej przerwał ten dynamiczny rozwój i przyniósł
ogromne straty potencjałowi gospodarczemu i zasobom ludzkim spółdzielni. Wiele
z nich kontynuowało jednak swoją działalność, współpracując nieraz z polskim podziemiem niepodległościowym.
Natomiast po 1945 r. zasady działania spółdzielczości zostały diametralnie zmienione i całkowicie podporządkowano ją polityce państwa. W ciągu kilkunastu lat po
wojnie działalność ta została poddana odgórnym procesom, jak to określono, etatyzacji, centralizacji i biurokratyzacji. Należy podkreślić, iż spółdzielczość obejmowała
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ogromną liczbę dziedzin handlu, produkcji, bankowości itp. działalności. W Polsce
wykształciły się w szczególności takie spółdzielnie, jak: pracy, rolnicze spółdzielnie
produkcyjne, inwalidów, kółek rolniczych, mleczarskie, mieszkaniowe, ogrodniczo-pszczelarskie, socjalne, wojskowe, wydawnicze, rolników, producentów rolniczych,
banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, zaopatrzenia i zbytu „Samopomoc Chłopska”, a także spożywców. Tuż przed wybuchem II wojny światowej spółdzielnie
mieszkaniowe zrzeszały około 10 000 członków. Najgorszym czasem dla spółdzielni mieszkaniowych był okres powojenny – ze 192 spółdzielni pozostały jedynie 73.
Spółdzielnie nie miały praw do zarządzania mieszkaniami spółdzielczymi, nie mogły
także zaciągać kredytów i kupować materiałów w hurtowych cenach. Przełom nastąpił w 1956 r., kiedy powstały Spółdzielczy Fundusz Budowlany, Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane oraz Bank Spółdzielczy. Wtedy też zmieniła się polityka państwa
w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych. Ustalono zasady budowy oraz normy powierzchni mieszkań. Wprowadzono wiele rozwiązań, które ułatwiały funkcjonowanie
spółdzielni i doprowadziły do ich rozwoju. W związku z tym pod koniec lat 60. liczba
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce wzrosła do 1130 i stale się zwiększała. Obecnie
jest ich ponad 2000 (dane GUS na rok 2016).
W okresie PRL spółdzielczość jednak zatraciła swój samorządny i społeczny
charakter, członkowie utracili jakikolwiek wpływ na to, co działo się w ich spółdzielniach, natomiast władze traktowały je jako element aparatu partyjno-państwowego.
Te względy zadecydowały o tym, że ugruntował się negatywny wizerunek spółdzielczości po zmianach ustrojowych 1989 r., kiedy to nastąpiła gwałtowna przebudowa systemu
spółdzielczego w Polsce. Czy spółdzielczość w związku z nowymi przepisami została
skierowana w dobrym kierunku? Moim zdaniem nie. Niestety wielki dorobek spółdzielczości został zniszczony i zaprzepaszczony, jak zresztą inne gałęzie polskiej gospodarki.
Na terenie Wadowic działało wiele różnych spółdzielni, które szczególnie po
II wojnie światowej wniosły wielki wkład w odbudowę zrujnowanego gospodarczo
miasta. Dały się wtedy we znaki niedostatki podstawowych środków i artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych do życia w mieście, jak również brak mieszkań z uwagi na
postępującą industrializację kraju. W okresie tym następowały wyludnianie wsi oraz
gwałtowny przyrost mieszkańców miast. Dlatego też następował rozwój spółdzielczości mieszkaniowej, która była środkiem prowadzącym do rozładowania przeludnienia
miast. Spółdzielczość mieszkaniowa stanowiła też najprostszy cel do zdobycia własnego M3, chociaż lista oczekujących stale się wydłużała do momentu powstania tzw. fabryk domów i boomu budownictwa mieszkaniowego. Po 1989 r. mocno krytykowany
system budownictwa dał jednał mieszkania wielu milionom Polaków. Powstały nowe
miasta, tzw. sypialnie robotnicze, skoncentrowane przy ośrodkach przemysłowych,
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w szczególności na Śląsku. Niemniej jednak przy wielu krytycznych uwagach dotyczących tego typu budownictwa było to i jest obecnie dla wielu rodzin jedyne rozwiązanie
z uwagi na duże koszty budownictwa indywidualnego. Dlatego też w niniejszym opracowaniu chciałbym przybliżyć historię Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach i jej
bardzo ważnej roli w rozwiązywaniu problemów lokalowych.
Należy też pokreślić, że zgodnie z prawem spółdzielczym spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot gospodarczy, który pozwala na dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczbie członków. Tego rodzaju przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną
i działa na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o prawie
spółdzielczym. Głównym zadaniem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb jej członków, w tym dostarczanie im lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
o innym przeznaczeniu czy domów jednorodzinnych. Spółdzielnie mieszkaniowe
dodatkowo ustanawiają prawa do lokali na rzecz ich członków. Do podstawowych
obowiązków należy również budowanie, nabywanie nieruchomości, które stanowią
własność spółdzielni, oraz zarządzanie nimi. Na podstawie umowy zawartej z właścicielem innych nieruchomości spółdzielnie mogą także zarządzać lokalami, które nie
są jej własnością. Należy zaznaczyć, że członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być
zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jednak w tym przypadku nie mogą one
posiadać spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu. Podstawowe prawa członków
spółdzielni to uczestniczenie w zebraniach, składanie projektów uchwał, wniosków
o poprawki do istniejących już uchwał oraz możliwość oddawania głosów. Członkowie
mogą wybierać lub zostać wybrani do organów spółdzielni. Jednym z praw wynikających z funkcjonowania spółdzielni jest możliwość korzystania z obowiązków ustalonych i zawartych w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Każdy członek ma też prawo
do wglądu w dokumenty wewnętrzne spółdzielni, takie jak protokoły, sprawozdania
finansowe, zawierane umowy czy ustanowione uchwały. Oprócz praw członkowie
spółdzielni mają również swoje obowiązki. Jednym z podstawowych zadań członków
jest przede wszystkim przestrzeganie praw, które ustanowione są w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Każdy z członków powinien ponadto umożliwiać spółdzielni realizowanie jej zadań i dbać o jej dobro. Członkowie muszą także terminowo pokrywać wszelkie opłaty za czynsz, które ustalane są indywidualnie w każdej spółdzielni,
a w ich skład wchodzą między innymi opłaty z tytułu eksploatacji lokalu, jak opłaty za
media czy nieruchomości stanowiącej część wspólną, jak np. opłaty na remont klatki
schodowej, czy też ustanawianie obowiązkowego funduszu remontowego.
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Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach
Warto przypomnieć w tym miejscu, że zaraz po wojnie brakowało dosłownie
wszystkiego w całym kraju zrujnowanym gospodarczo przez okupanta niemieckiego
oraz przechodzący front wojenny. Zniszczonych zostało wiele domów, sklepów i magazynów. Jednak wola mieszkańców, by odbudować miasto tak pod względem urbanistycznym, jak i handlowo-gospodarczym, była ogromna. Miasto podnosiło się po
ciemnym czasie okupacji niemieckiej i wraz z jego rozwojem zaczęło napływać do
Wadowic coraz więcej ludności, w tym też z terenów wiejskich. Zaczątkiem powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej była inicjatywa Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Józefa Majtczaka, który wspólnie z Wandą Pietruszką z Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego i Wiktorem Kopciem z PSS „Społem” w Wadowicach obrał
sobie za cel zebranie osób chętnych, by otrzymać mieszkania, a tym samym powołanie
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach. 7 grudnia 1958 r. odbyło się założycielskie
walne zgromadzenie z udziałem 21 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wadowicach. Uchwaliło ono statut spółdzielni. Członkami założycielami były następujące osoby: Irena Szklarek, Jerzy Jamróz, Florentyna Bartkowska, Stanisław Łopatecki, Mieczysław Dziewiątka, Jan Janas, Zenon Randak, Józef Kozioł, Franciszek
Bucki, Jan Matlak, Stanisław Górak, Jan Barcik, Jadwiga Warchał, Adam Paterak, Władysław Mruczek, Janina Wróblewska, Józef Targosz, Ryszard Jutka, Bronisław Zemła,
Wanda Pietruszka oraz Wiktor Kopeć. Wybrano jednocześnie Zarząd, w którego skład
weszli: Wiktor Kopeć, Stanisław Górak i Wanda Pietruszka, a także Radę Nadzorczą
w składzie: Władysław Mruczek, Czesław Romanowski, Ryszard Jutka, Irena Szklarek,
Stanisław Zemła i Wanda Pietruszka. Po podpisaniu przez wszystkich statutu projekt
planu działania zreferował Józef Majtczak. Jednocześnie zobowiązano Zarząd do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1,9 mln zł, a także wystąpienia do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z wnioskiem o wykup 1 bloku z budownictwa
DBOR, który miał być ukończony w czerwcu 1959 r. W tym miejscu należy wspomnieć, czym był DBOR. Otóż historycznie w PRL pierwszy był Ogólnopolski Zakład
Osiedli Robotniczych, a od 1951 r. funkcjonował Centralny Zarząd Budowy Miast
i Osiedli ZOR jako jedyny w latach 40. i 50. organ inwestycyjny w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. ZOR został powołany do życia dekretem rządu PRL z 26
kwietnia 1948. W tym samym roku powstały także terenowe dyrekcje osiedli robotniczych (DOR) w: Gdańsku, Gliwicach, Kielcach i Warszawie. Od 1951 r. podporządkowany był Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli jako Centralny Zarząd Budowy
Miast i Osiedli ZOR. W 1954 r. nastąpiła zmiana nazw jednostek terenowych – na dyrekcje budowy osiedli robotniczych (DBOR), zarządzane przez władze wojewódzkie.
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ZOR nie tylko odpowiadał za realizację wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, lecz także kierował odbudową zabytkowych dzielnic staromiejskich po zniszczeniach II wojny światowej, kierując się bardzo niskimi normatywami, częstokroć
niezgodnymi z zasadami sztuki konserwatorskiej. Od 1958 r. był podporządkowany
samorządowi terytorialnemu, czyli radom narodowym. W przyjętym statucie spółdzielni, który warto częściowo przytoczyć, na pierwszy plan wysunięto m.in. stwierdzenie, że: Spółdzielnia ma charakter inwestycyjno-eksploatacyjny. Celem Spółdzielni
jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz innych potrzeb gospodarczych,
socjalnych i kulturalnych wynikających z faktu zamieszkiwania we wspólnym osiedlu lub
budynku. Nadto potrzeby mieszkaniowe członków zaspakajane są na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu a także własnościowego prawa do lokalu. Do realizacji swoich zadań Spółdzielnia: 1. Nabywa potrzebne jej tereny na własność lub użytkowanie wieczyste,
2. Buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze oraz lokale użytkowe, 3. Prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym i domami mieszkalnymi przejętymi w administrację, 4. Prowadzi zakłady
produkcji pomocniczej oraz zakłady remontowo-budowlane, świetlice i kluby, 6. Prowadzi działalność społeczno-wychowawczą, organizuje inicjatywy mieszkańców w zakresie
gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zaspakajania potrzeb socjalnych i kulturalnych,
wzajemnej pomocy i krzewienia kultury współżycia, 6. Proponuje zasady racjonalnego urządzenia i używania mieszkań zgodnie z wymogami zdrowotnymi i estetycznymi.
Należy zaznaczyć, że wszystkie prace w początkowym okresie działalności spółdzielni
były wykonywane społecznie według ustalonego i przyjętego podziału zadań.
2 marca 1959 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach została wpisana do
rejestru sądowego jako osoba prawna. W tym samym roku dla jej członków oddano
do użytku 18 mieszkań, których
łączna powierzchnia wyniosła
868 mkw. 17 września 1960 r.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Wadowicach została członkiem Związku Spółdzielni
Mieszkaniowych i Budowlanych
oraz na mocy Zarządu została
zarejestrowana pod nr. 888.
Jak odnotowano w Kronice
Spółdzielni, rok 1960 był ostatnim rokiem planu 5-letniego
Powiatowa Wystawa Rolnicza, 1956 r.
w PRL, dlatego zaznaczono,
(były stadion Klubu Sportowego „Gwardia”)
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iż w latach 1958-1960 wybudowano 3 budynki z 54 mieszkaniami, 144 izbami o łącznej powierzchni 2604 mkw.
W 1961 r. spółdzielnia liczyła już 99 członków, oddano do użytku 36 mieszkań
z 96 izbami o łącznej powierzchni 1736 mkw. i o wartości 45,53 mln zł. W trakcie 1961 r.
nastąpiło zwiększenie liczby członków do 115, w tym, jak podano w sprawozdaniu, w tej
liczbie były 42 kobiety. Oddano też do użytku 18 mieszkań z 48 izbami. Spółdzielnia
posiadał już 4 budynki z 72 mieszkaniami o łącznym metrażu 3472 mkw. Liczba członków spółdzielni szybko wzrastała i w 1962 r. liczyła już 155 członków. 20 marca 1962 r.
walne zgromadzenie uchwaliło regulamin przydziału i zamiany mieszkań oraz regulamin Rady. Spółdzielnia powołała też głównego księgowego, którym został Tadeusz Pitułej. W międzyczasie następowały też zmiany w składzie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej spółdzielni. W latach 1962-1964 oddano m.in. na osiedlu Westerplatte
bloki nr 17, 19, 20 i 21, które dołączyły do wybudowanych w 1959 r. bloków 11 i 12.
Z kolei w 1965 r. oddano do użytku dalszych 36 mieszkań. Podsumowaniem pięciolatki w latach 1961-1965 było zbudowanie łącznie 11 nowych budynków, a w nich
218 mieszkań z 657 izbami o łącznej powierzchni 3480 mkw. Następował bardzo szybki rozwój spółdzielni, o czym świadczy fakt, że tylko w 1966 r. oddano 60 mieszkań.
Zaczęło też przybywać nowych kandydatów na członków (98), jak i członków z pełnym
wkładem (367). 29 kwietnia 1967 r. na zebraniu wszystkich członków spółdzielni wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w składzie: Marian Daruk, Tadeusz Kaperek,
Zdzisław Kozłowski, Zdzisław Duda oraz Zyta Romańska. Wybrano też 14-osobową
Radę Spółdzielni. Przedstawiono również program budowy nowego osiedla przy
ul. Zegadłowicza (obecnie M.B. Fatimskiej). Do nowych osiedli Marcina Wadowity,
Westerplatte i XX-lecia miało dołączyć osiedle Kopernika. Walne zebrania odbywały
się gościnnie w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na
osiedlach budowano też place zabaw i skwery z ławkami. Rok 1968 zamknięty został
inwestycjami na kwotę 78 mln zł, przy czym zostało oddanych 60 mieszkań, przybyło
też wielu członków spółdzielni. W ciągu 10 lat istnienia spółdzielnia przekazała swoim
członkom 14 budynków, w których zamieszkały 302 rodziny liczące 1200 osób. Rok
1969 był przełomowy, gdyż Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalwarii Zebrzydowskiej
postanowiła się połączyć ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Wadowicach. 24 września
została zarejestrowana Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach obejmująca swoim zasięgiem działania powiat wadowicki z wyjątkiem miasta Andrychów.
W 1971 r. spółdzielnia zdobyła II miejsce we współzawodnictwie spółdzielni mieszkaniowych woj. krakowskiego. W tym też roku oddano 60 mieszkań w Kalwarii Zebrzydowskiej i 222 mieszkania w Wadowicach. Od tego czasu zmienił się również profil spółdzielni, która odtąd zaczęła mieć charakter lokatorsko-własnościowy zgodnie
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z uchwałą nr 6 Centralnego Zarządu Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego.
Wzrastała także liczba członków (do 771) i kandydatów (do 150). Zarządowi spółdzielni przewodniczył Marian Daruk, następowały też zmiany w Radzie Nadzorczej.
Kontynuowano też rozbudowę osiedli M. Wadowity oraz XX-lecia – oddanych zostało
łącznie 50 nowych mieszkań. Należy podkreślić, że spółdzielnia przez cały czas prowadziła też działalność społeczno-wychowawczą, taką jak zimowiska, „nieobozowe lato”
dla młodzieży, wycieczki krajoznawcze, odczyty, pokazy, konkursy i inne imprezy.
W 1973 r. oddano do użytku 135 mieszkań z 405 izbami o powierzchni 5817 mkw., ponadto liczba członków wzrosła do 1494, a na mieszkanie czekało 672 kandydatów na
członków. W skład zarządu w 1974 r. wchodzili m.in. Marian Daruk, Stanisław Górak,
Stanisław Malczyk, a na własną prośbę odeszli Franciszek Kasperkiewicz i Kazimierz
Pietkiewicz. Jednocześnie warto odnotować, że w tym roku oddano do użytku mieszkania o wartości ponad 28 mln zł, co stanowiło 222 mieszkania o łącznej powierzchni
9912 mkw. Wskutek zmian organizacyjnych kraju, w tym wejścia Wadowic w skład
nowego województwa z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie uchwały nr 119 Zarządu CZSBM z dnia 17 grudnia 1975 r., spółdzielnia zmieniła nazwę na Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Wadowicach. Podsumowano następny pięcioletni okres działalności
spółdzielni. W tym okresie wybudowano 10 budynków (bloków) z 567 mieszkaniami
z 2189 izbami o powierzchni użytkowej 28 831 mkw., przy czym spółdzielnia planowała wybudowanie 447 mieszkań. Przejęto też bloki budowane pod patronatem ZMS.
Łączny stan budynków spółdzielni w 1976 r. wynosił w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej 35 budynków z 1394 mieszkaniami, z 4388 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 61 518 mkw. W 1977 r. na osiedlu Kopernika w Wadowicach przybyły
3 bloki ze 175 mieszkaniami, a w Kalwarii Zebrzydowskiej 1 blok z 21 mieszkaniami.
W związku z dużym wzrostem liczby osób oczekujących na mieszkanie Zarząd zwrócił się do władz wojewódzkich o przyznanie większych limitów inwestycyjnych. Wart
wspomnienia jest fakt, że od końca lat 60. budownictwo mieszkaniowe opierało się na
tzw. fabrykach domów, skąd transportowano gotowe elementy żelbetonowe do budowy bloków. Do końca 1970 r., licząc łącznie okres pięciolatki 1966-1970, wzniesiono
łącznie 7 nowych budynków z 285 mieszkaniami o łącznej powierzchni 11 774 mkw.
Zakończono też budowę osiedla przy placu Obrońców Westerplatte, a budowę osiedla XX-lecia ukończono w 1971 r. W roku 1972 oddano do użytku budynek przy
ul. 11 Listopada 13 w Kalwarii Zebrzydowskiej. W roku 1973 zaczęło powstawać osiedle Mikołaja Kopernika. W sumie na tym osiedlu wybudowano 1194 mieszkania spółdzielcze. W latach 1977-1993 wybudowano osiedle Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Od roku 1980 do 1992 powstało osiedle Pod Skarpą z 996 mieszkaniami.
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Widok z lotu ptaka na osiedle Westerplatte (fot. Sławomir Mastek)

W roku dwudziestolecia istnienia spółdzielnia mogła się pochwalić 47 budynkami (blokami) z 1850 mieszkaniami (z 6066 izbami) o łącznej powierzchni użytkowej
86 879 mkw.
W Kronice prowadzonej przez spółdzielnię pod wpisami z 1979 r., obok wspomnień Mariana Daruka, Bolesława Śliwy, Jadwigi Kasperek, Teresy Koman, Romana Dąbrowskiego i Józefa Targosza, jest też zamieszczony wiersz (nieznanego autora)
oddający tło życia spółdzielczego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, który
warto przytoczyć:
Coś budowano ni w pięć, ni w dziesięć…
A był rok wtedy pięćdziesiąt dziewięć.
Kto nie miał chęci do taczek, kielni
ten zaczął bąkać coś o Spółdzielni.
Spędzono ludzi do jednej Sali
i dwaj panowie coś tam gadali.
A potem w zgiełku, tłoku i wrzawie
mówili ludzie o mowie trawie …
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Był mały kącik i stos pieczątek
i już Spółdzielni mamy początek….
I aby Prezes miał jakąś chatę
wybudowano w mig Westerplatte.
Ale zastępca nie w ciemię bity
więc i osiedle jest Wadowity.
A czas do przodu wciąż leciał, leciał
aż do rocznicy Dwudziestolecia.
Nowe osiedle więc znowu nam rośnie
a uchwalono je jednogłośnie.
Szczęście, że mania rocznic nam nie znika!
Rosną nam bloki na Kopernika….
W każdym mieszkaniu panowie, panie…
A w każdym bloku straszni mieszczanie.
Tu coś utłuką, tam zrobią dziury,
blok to niestety, nie Dom Kultury.
Lecz już zabłysnął promyk odnowy,
bo powołano Klub Osiedlowy…
Jest dyskoteka, kino, debaty,
Klub to jest mały kagan oświaty.
Na lepsze świat nam się ciągle zmienia,
więc ambitniejsze mamy życzenia…
Zegar słoneczny, lecz z wodotryskiem
i kryty basen wraz z lodowiskiem…
Cyrk i lotnisko, zoo i metro
i żeby czynsze po cenach retro…
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W roku 1990 prezes Zarządu Spółdzielni Marian Daruk w związku z chorobą
przeszedł na rentę i w związku z tym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Dlatego
też ogłoszono konkurs, w wyniku którego mgr inż. Bożena Łabuś została nowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, które to stanowisko piastuje do dziś.
Od 1993 roku jej zastępcą jest inż. Zbigniew Kleszcz.
Warto podkreślić, że latach 1977-1993 wybudowano osiedle Weissa w Kalwarii
Zebrzydowskiej. W okresie 1980-1992 powstało osiedle Pod Skarpą z 996 mieszkaniami. Równolegle z mieszkaniami spółdzielnia budowała obiekty towarzyszące, takie
jak: pawilony handlowo-usługowe, świetlice, kotłownie, biura spółdzielni, garaże stałe
i blaszaki. Wymieniano elementy stolarki okiennej na klatkach schodowych. Spółdzielnia korzystała też z dotacji budżetu państwa na określone prace, w tym modernizacyjne. Do powstania tak znaczącej powierzchni mieszkaniowej przyczynili się długoletni członkowie Zarządów: Marian Daruk, Stanisław Górak, Jerzy Jachnicki, Łukasz
Karpiński, Tadeusz Kasperek, Stanisław Malczyk, Michał Dziubczyk i wielu działaczy
Rady Nadzorczej. Nastąpiła też komputeryzacja spółdzielni. Został rozbudowany Zakład Remontowo-Budowlany prowadzący usługi naprawczo-remontowe dla spółdzielni i jej członków. Ponadto przez pewien czas spółdzielnia prowadziła wywózkę śmieci.

Widok z lotu ptaka na osiedle XX-lecia (fot. Sławomir Mastek)

Dynamiczny rozwój postępował do początku lat 90., lecz w latach 1990-2004
spółdzielnia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W tym okresie poli162
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tyka państwa nie sprzyjała budownictwu spółdzielczemu. Wysokie oprocentowanie
kredytów i znaczne zubożenie społeczeństwa miały ogromny wpływ na brak popytu
na mieszkania spółdzielcze. Państwo wycofało się z kredytów preferencyjnych dla budownictwa oraz pomocy w częściowym umarzaniu kosztów budowy mieszkań. Gwałtownie wzrosło oprocentowanie wcześniej zaciągniętych kredytów na budownictwo
mieszkalne. Wraz ze wzrostem cen mediów dostarczanych mieszkańcom, tj. wody
i centralnego ogrzewania, doszedł jeszcze problem niespełniania wymogów nowych
norm budowlanych. Dlatego też od roku 1994 spółdzielnia rozpoczęła wielką modernizację. Obejmowała ona instalację liczników gazowych pozwalających na indywidualne rozliczanie zużycia gazu, gdyż dotychczas funkcjonowały liczniki zbiorowe.
Dotyczyło to również liczników wody dostarczanych do poszczególnych mieszkań, zarówno ciepłej, jak i zimnej, a także dostaw ciepła do ogrzewania budynków i mieszkań,
z czym wiązało się montowanie na wszystkich grzejnikach podzielników ciepła. Gaz
był doprowadzony do budowanego osiedla Pod Skarpą, a w połowie lat 90. udało się go
doprowadzić do mieszkań na osiedlach Kopernika, XX-lecia, Westerplatte i Wadowity. Wymieniano też pokrycia dachowe. Wszystkie osiedla zaopatrzono w kontenery na
śmieci. W niektórych blokach adaptowano też na mieszkania pomieszczenia tzw. piątych pięter oraz niewykorzystane pomieszczenia biurowe, uzyskując łącznie 13 mieszkań. Z biegiem lat dzięki dotacjom budżetowym oraz członkowskiemu funduszowi
remontowemu ocieplono budynki, poprawiając tym samym ich wygląd zewnętrzny.
Wszystko to udało się wykonać dzięki konsekwentnej realizacji wieloletniego programu modernizacji budynków i działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
członków spółdzielni. Od roku 2004 spółdzielnia ponownie rozpoczęła budowę nowych bloków w Wadowicach oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 2005-2012
wybudowano tu łącznie 259 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych. W 2008
r., w 50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, było wybudowanych łącznie
2967 mieszkań o łącznej powierzchni 143 985 mkw. Jednak w następnych latach nastąpiło spowolnienie inwestycji.

Działalność społeczno-wychowawcza Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wadowicach, Klub „Garsoniera” i współpraca z TKKF w Wadowicach
Praktycznie od przełomu lat 60. i 70. spółdzielnia prowadziła również działalność społeczno-wychowawczą, która jednak tak naprawdę zaczęła się od momentu
powstania Klubu Osiedlowego „Garsoniera”. Jednocześnie nastąpił wzmożony wkład
w tę działalność powstałego w Wadowicach 10 lipca 1961 r., decyzją Urzędu Spraw
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Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, pierwszego
Ogniska TKKF w Wadowicach. Pierwszą siedzibą była Szkoła Podstawowa nr 2, następne z uwagi na coraz większą popularność została przeniesiona do zaadaptowanego
lokalu pralni na osiedlu Obrońców Westerplatte, nr bloku 17. Należy też podkreślić,
że 20 października 1966 r. bezimienne do tej pory Ognisko TKKF przyjęło nazwę „Leskowiec”. W 1970 r. uzyskało ono nową siedzibę w budynku Powiatowej Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 37. Następnie dopiero powstanie
Klubu Osiedlowego „Garsoniera” w nowo otwartym lokalu Wadowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na osiedlu Kopernika nr 10 spowodowało renesans Ogniska TKKF
„Leskowiec”. Wkrótce oprócz różnych form działalności rozpoczęto organizowanie
wielu masowych imprez, w tym sportowo-rekreacyjnych, nie tylko dla członków spółdzielni mieszkaniowej, lecz także dla wszystkich mieszkańców Wadowic i powiatu
wadowickiego. Należy tu w szczególności wspomnieć o słynnej już imprezie o nazwie
Bieg Powsinogi. Warto też dodać, że od 1978 r. Klub Pracy Twórczej Beskidnicy przy
Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej (TMZW), który prowadził Zbigniew
Jurczak, przeniósł się do Klubu „Garsoniera” przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Klub
„Garsoniera”, a w zasadzie spółdzielnia, zapewniał lepsze warunki działalności dla plastyków wadowickich oraz kabaretu. Odtąd w „Garsonierze” prowadzonej przez Halinę Kulbacką artyści mieli swój azyl aż do 1987 r. Biuro towarzystwa zostało w domu
kultury, a działalność była dwutorowa. Jej aspekt imprezowo-administracyjny miał
oparcie w domu kultury dzięki dyrektorowi Stanisławowi Czechowiczowi, a artystyczny – przy Spółdzielni Mieszkaniowej, którą prowadził Zbyszek Jurczak. Warto też dodać, ze od jesieni 1980 r. TMZW angażowało się w ruch Solidarności. W kwietniu
1981 r. zorganizowało koncert pt. Kultura bez cenzury i było formalnym realizatorem
przeniesienia i odnowienia pomnika 12 pp z Cmentarza Wojskowego na poprzednie
miejsce przed koszarami 12 pp, ponieważ wadowicki NSZZ „Solidarność” nie miał
jeszcze osobowości prawnej. Natomiast w roku 2016 Ognisko TKKF „Leskowiec”
w Wadowicach obchodziło jubileusz 50-lecia swego istnienia. Od początku swojej
aktywności było ono i jest organizatorem wielu prozdrowotnych form aktywności
ruchowej (zespoły ćwiczebne, sekcje i kluby) oraz cyklicznych imprez masowych.
Swoim działaniem zawsze dawało dowód przydatności i słuszności programu, który
pomaga czuć się sprawniejszym i zdrowszym.
W latach 60. XX w. działalność TKKF koncentrowała się głównie na realizacji programowych założeń w trzech podstawowych środowiskach, tj. w zakładzie pracy, na
osiedlu mieszkaniowym i w domu. W listopadzie 1963 r. doszło do porozumienia pomiędzy ZG TKKF i Związkiem Spółdzielni Związkiem Budownictwa Mieszkaniowego
(CZSBM) w sprawie zakładania ognisk TKKF i rozwijania ich działalności w osiedlach
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mieszkaniowych. Wskutek tego porozumienia w całym kraju, a zwłaszcza w małych
miejscowościach i osiedlach, powstawały ogniska TKKF. Właśnie te programowe
aspekty i społeczne potrzeby przyczyniły się do utworzenia w Wadowicach nowego
stowarzyszenia 20 października 1966 r. Powstaje wtedy Ognisko TKKF „Leskowiec”,
które na trwałe wpisało się w ogólną historię Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i w historię miasta Wadowic. Na początku działalności w prace zaangażowali
się członkowie pierwszego zarządu Ogniska TKKF „Leskowiec”, m.in. prezes Tadeusz
Kiełtaczyński oraz członkowie Marian Daruk i Zbigniew Karelus. Wkrótce ognisko
uzyskało nową siedzibę w budynku Powiatowej Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 37, niedaleko od poprzedniego lokalu na osiedlu Westerplatte, gdzie pozostawiono wypożyczalnię sprzętu sportowego. W tym okresie działalność
ogniska uległa znacznemu ożywieniu, powstały m.in. sekcje: siatkówki, koszykówki,
hokejowa, brydżowa, wędkarska i tenisa stołowego. Ognisko TKKF „Leskowiec” zrzeszało łącznie 68 członków, skupiając się na systematycznym rozszerzaniu swojej oferty
programowej, adresowanej zwłaszcza do kobiet i młodzieży. Działalność prowadziło
13 zespołów ćwiczebnych, z udziałem 247 uczestników (przeważała młodzież –
150 osób). Zajęcia prowadziło 3 instruktorów, m.in. nauczyciele wychowania fizycznego: Barbara Chmiel, Michał Ogiegło, Tadeusz Jamrozik, Władysław Bursztyn, Andrzej
Dżerski i inni. W latach 1977-1978 ognisko rozpoczęło organizację wielu masowych
imprez sportowo-rekreacyjnych, adresowanych nie tylko do mieszkańców Wadowic,
lecz także stopniowo do ludzi z regionu, a następnie z całej Polski. 5 stycznia 1979 r.
odbyło się walne zebranie Ogniska TKKF „Leskowiec”, które wybrało nowe władze pod
przewodnictwem Jana Białowąsa – miłośnika i promotora sportu masowego w Wadowicach. Jeszcze w tym samym roku, w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej,
zorganizowano coroczny rajd samochodowy na orientację Monte Lgota, Śnieżny
karnawał, z okazji Dnia Dziecka Pokaż, co potrafisz oraz Bieg Wadowiczan,
który rok później zmienił nazwę na Bieg Powsinogi. Od tego momentu Bieg Powsinogi
na stałe wpisał się w polski kalendarz imprez biegowych. Rok 1980 przyniósł kilka
dodatkowych interesujących imprez masowych: uliczny Bieg na wrotkach, w okresie
ferii zimowych i letnich Dyskotekę pod chmurką, Piłkę Nożną w Osiedlu oraz wiele
imprez bez ograniczeń wiekowych: zawody narciarskie o Puchar Dzwonka, o Puchar
Leskowca, Zima – 80, rajdy rowerowe Szlakiem Powsinogi, Babie Lato, konkursy Sport
i rekreacja w naszym Osiedlu, Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego oraz biwaki i rajdy rodzinne. Były to imprezy cykliczne, w większości przetrwały kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat. W grudniu 1982 r. walne zebranie powołało nowy zarząd
Ogniska TKKF „Leskowiec” – jego prezesem został Łukasz Karpiński. Cykliczne imprezy zostały utrzymane, dodatkowo rozwijano inne dziedziny sportowo-rekreacyjne.
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W tym okresie, w związku z rosnącą popularnością wschodnich sportów walki w Polsce,
przy ognisku powstała sekcja karate prowadzona przez Bogdana Czaplę. Pod koniec 1982 r.,
z inicjatywy Jerzego Beckera, Józefa Gabora i Jana Żmudy, przy Ognisku TKKF „Leskowiec” utworzono sekcję narciarską. Była
ona odpowiedzialna za organizację zawodów
w narciarstwie alpejskim: Puchar Leskowca,
Puchar Dzwonka, Puchar Stańczyka, oraz wyjazdów weekendowych na narty. Rozpoczęto
tez cykliczne wyjazdy rekreacyjne na basen
do Oświęcimia, kontynuowane przez wiele lat.
W roku 1984 w Ognisku TKKF „Leskowiec”
– jednym z pierwszych – wprowadzono gimnastykę aerobową (aerobic) dla pań. Zajęcia te
prowadziła Halina Kulbacka.
Data 20 grudnia 1990 r. stała się punktem zwrotnym w działalności Ogniska TKKF
„Leskowiec” w Wadowicach. W miejsce przebywającego za granicą Łukasza Karpińskiego na prezesa Zarządu została wybrana Halina Kulbacka, wiceprezesem został Michał Dziubczyk, sekretarzem Marta Mądry, a Jan Żmuda, Janusz Kanik i Jan Białowąs
objęli funkcje członków Zarządu. Przed nowo wybranym Zarządem ogniska, na czele
z prezes Haliną Kulbacką (która tę funkcję piastuje nieprzerwanie do dziś), pojawiły
się nowe wyzwania. Nie zapominając o dawnych, sprawdzonych formach działalności sportowo-rekreacyjnej, a także o imprezach cyklicznych, zaproponowano nowy
kształt aktywności stowarzyszenia. Wiele z nich zainspirowanych było postacią Ojca
Świętego Jana Pawła II. Działacze Ogniska TKKF „Leskowiec” w różny sposób starali się oddać hołd i szacunek wielkiemu Polakowi i pierwszemu wadowiczaninowi.
Ognisko wypracowało kilka nowych interesujących pozycji programowych, które na
stałe weszły do ogólnopolskiego i wojewódzkiego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych. Oprócz Biegu Powsinogi, Pokaż, co potrafisz z okazji Dnia Dziecka i festynu
rekreacyjnego Sport na wesoło na zakończenie roku szkolnego do tego grona ważnych
przedsięwzięć należy zaliczyć Otwarte Mistrzostwa Wadowic w Szachach i Otwarte
Mistrzostwa Wadowic w Brydżu Sportowym, Międzyosiedlowe Turnieje Piłki Nożnej
dla młodzieży – rozgrywane corocznie z okazji Dnia Wadowic (na przełomie maja
i czerwca), nad którymi od końca lat 80. czuwał Leszek Henzel, turnieje siatkówki dla
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dorosłych Old Boy oraz turnieje Grand Prix w tenisie ziemnym. Z ostrożnych szacunków wynika, że w latach 1990-1996 w 1036 imprezach sportowo-rekreacyjnych
Ogniska TKKF „Leskowiec” wzięło udział ponad 56 273 uczestników. Rok 1996 był
rokiem jubileuszu 30-lecia Ogniska TKKF „Leskowiec”. Według oficjalnych danych
ognisko liczyło wówczas 60 członków (w tym 29 kobiet i 21 osób spośród młodzieży). W tym czasie działalność prowadziło 6 sekcji z udziałem 109 osób ćwiczących.
W latach 90. XX w. aktywnie działały sekcja tenisa czy brydża sportowego, ale tenis stołowy – popularny ping-pong – był najchętniej uprawianą i lubianą dyscypliną sportową. W dniach 1-4 czerwca 2000 r. zorganizowano sztafetę 2000 okrążeń na
2000-lecie” – była to czterodniowa sztafeta biegowa non stop, przeprowadzona na
stadionie MKS „Skawa”. Do organizatorów i współorganizatorów należały: Ognisko
TKKF „Leskowiec”, Spółdzielnia Mieszkaniowa – Klub Osiedlowy „Garsoniera”, Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz MKS „Skawa” Wadowice i Małopolski Klub
Rekreacji, Turystyki i Sportu z Kalwarii Zebrzydowskiej. W wrześniu tego roku przeprowadzono tradycyjnie ogólnopolski Bieg Powsinogi oraz II Pielgrzymkę Biegową –
Sztafetę Wadowice – Watykan. Ognisko brało udział w takich imprezach biegowych
jak: Maraton Pokoju, Maraton Europy w Koszycach, Półmaraton w Żywcu, Bieg Fiata,
oraz w biegach masowych organizowanych w Krakowie, Węgierskiej Górce i innych
miejscowościach. Członkowie klubu brali również udział w sztafetach biegowych Watykan – Wadowice (w 2000 r. i w 2003 r.). W ramach realizacji zadania publicznego
pt. Terapia dla osób III wieku – O zdrowie i sprawność seniora Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF powierzyło Ognisku „Leskowiec” współudział
w organizacji w roku 2007 ogólnopolskich zajęć usprawniająco-relaksujących dla osób
powyżej 55. roku życia obojga płci, prowadzonych zgodnie z ramowymi założeniami
organizacyjno-prawnymi jako Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku (dofinansowanie na zajęcia profilaktyczne i wynajem obiektu). Wadowickie TKKF „Leskowiec”
prowadziło systematyczne zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej pod hasłem O zdrowie
i sprawność seniora, jak też zajęcia teoretyczno-edukacyjno-prozdrowotne Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca itp. W omawianej kadencji kontynuowano też Gimnastykę w wodzie dla pań (raz w tygodniu) na nowo wybudowanym basenie „Delfin”
w Wadowicach. W 2005 r. rozpoczęto stałe wyjazdy do źródeł termalnych na Słowację
– Oravice, a dwa lata później dwukrotnie odbyły się wyjazdy do Zakopanego na kąpielisko „Szymoszkowa”. Oprócz tradycyjnych imprez na stałe wpisanych do kalendarza
Ogniska TKKF „Leskowiec” należy wspomnieć o Sieciowych Mistrzostwach i Sztafecie
Samorządowej Kwietnej Mili, które odbyły się w dniach 27 maja–3 czerwca 2015 r.
w 18 gminach i miastach papieskich. Pomysł przyjęcia Kwietnej Mili, czyli trasy o długości jednej tysięcznej granic Polski, nawiązuje do organizowanego od roku 2004
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Kwietnego Biegu, upamiętniającego przełom, jaki stanowiła w naszej historii pierwsza „kwietna” pielgrzymka św. Jana Pawła II. Wielkie udogodnienie dla pracujących
mieszkańców miasta stanowią organizowane co roku dla ich pociech Wakacje w mieście, które dają dzieciom możliwość spędzania czasu na grach, zabawach i organizowanych dla nich wycieczkach.
Na historię Ogniska TKKF „Leskowiec” składają się przede wszystkim ludzie
i ich bezinteresowne działania. W ciągu 55 lat działalności ogniska to właśnie
działacze i wadowiczanie tworzyli jego
historię dzięki swojej wytrwałości, entuzjazmowi i poświęceniu. Wielu z nich
zapisało się na trwałe w historii Wadowic i naszej małej ojczyzny. Dzięki takim
osobom jak Halina Kulbacka ta wspaniała tradycja jest nadal kultywowana.

Zakończenie
Należy podkreślić, że spółdzielczość, a w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, do 1989 r. rozwijała się bardzo dobrze dzięki priorytetowej działalności rynkowej
dotyczącej zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Po 1989 r., po przemianach w Polsce, zaczęła być traktowana niesłusznie jako pozostałość systemu socjalistycznego, co pociągnęło za sobą niekorzystne zmiany prawne i w wielu przypadkach
prawie całkowity upadek spółdzielczości. Rabunkowa wręcz wyprzedaż majątku narodowego, zamykanie i likwidacja zakładów pracy, kopalń i całych gałęzi przemysłowych
doprowadziły do masowej emigracji młodych uzdolnionych ludzi, a w pozostałej części społeczeństwa – do głębokiego zubożenia. Od ponad 30 lat żyjemy w okresie transformacji gospodarki po przemianach, które zaszły na przełomie lat 1989 i 1990. Przez
dziesięciolecia była ona centralnie planowana w systemie nakazowo-rozdzielczym
aż do wolnorynkowej, w której „niewidzialna ręka rynku” miała dokonać cudu zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych, a „kapitał niemający narodowości”
miał płynąć szerokim nurtem do kraju, służąc poprawie jakości życia Polaków. Jak
można przeczytać na stronach dotyczących spółdzielczości po przemianach gospodarczych, to właśnie dogmat liberalizmu gospodarczego, tak propagowany przez ministra Leszka Balcerowicza i jego następców, przez narzucone nam z zagranicy róż168
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nego rodzaju pomysły i plany, nie dopuścił krytycznych głosów i urzeczywistnienia
innej drogi przeobrażeń ustrojowo-gospodarczych. Nastąpił przez to poważny regres
ideowy i materialny oraz upadek idei spółdzielczej. Bardzo poważnie zmniejszyła się
rola spółdzielczości, zdanej tylko na własne siły, niekorzystającej z żadnych zwolnień
podatkowych, udogodnień kredytowych w gospodarce narodowej. Doszło do marginalizacji, znacznego skurczenia się bądź zaniku prowadzonej wcześniej działalności
społeczno-wychowawczej, kulturalnej. Pomimo tego, że straty zadane spółdzielczości
okazały się bardzo dotkliwe i głębokie, to jednak spółdzielnie mieszkaniowe przetrwały. Natomiast wejście na rynek deweloperów prywatnych przyczyniło się do wzrostu
cen mieszkań i ich działania nie zaspokajały wszystkich potrzeb mieszkaniowych.
Spółdzielniom mieszkaniowym nie udało się jednak osiągnąć stanu z przełomu lat
1980 i 1990 ubiegłego wieku. Spółdzielnie mimo wszystko na bieżąco wykonują prace
remontowe i modernizacyjne, które podnoszą estetykę budynków i terenów zielonych.
Osiedla wyposażone są w coraz lepszą techniczną i społeczną infrastrukturę, a na ich
terenach pojawiają się nowoczesne place zabaw.
Reasumując, osiągnięcia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach można podzielić na dwa etapy, tj. czas jako takiej koniunktury do 1992 r. oraz okres po 1992 r.
Biorąc pod uwagę te daty, w Kalwarii Zebrzydowskiej do 1992 r. spółdzielnia wybudowała 195 mieszkań w 8 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 9106,72 mkw.
Natomiast po 1992 r. do 2021 r. wybudowano 155 mieszkań w 6 budynkach o łącznej
powierzchni użytkowej 8156,77 mkw., przy czym obecnie są to wspólnoty. Tak więc
obecnie w zasobach spółdzielni w Kalwarii Zebrzydowskiej mieszka 389 osób, a we
wspólnotach – 909 osób, według stanu na 9 września 2021 r. Natomiast jeżeli chodzi
o Wadowice, to do 1992 r. wybudowano 3797 mieszkań w 57 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 132 717,82 mkw. Z kolei po 1992 r. wybudowano 173 mieszkania
w 6 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 9001,81 mkw., z czego 1 budynek
należy do zasobów spółdzielni, a 5 budynków do wspólnoty. Ponadto po 1992 r. zaadaptowano w istniejących budynkach należących do spółdzielni 13 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 600,18 mkw. Według stanu z 9 września 2021 r. w zasobach
spółdzielczych w Wadowicach mieszka 5568 osób, a we wspólnotach wybudowanych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wadowicach – 257 osób. Czyli w stosunku do
liczby mieszkańców miasta Wadowice jest to ogromny potencjał ludzki, bo ponad 25%
wszystkich mieszkańców.
Składam serdeczne podziękowania Pani Prezes Zarządu mgr inż. Bożenie Łabuś
oraz zastępcy Prezesa Zarządu inż. Zbigniewowi Kleszczowi, a także Pani mgr Halinie
Kulbackiej za udostępnienie materiałów do niniejszego artykułu.
Zdjęcia dotyczące spółdzielni wykonała firma Wideo-Mix Sławomir Mastek,
pl. Jana Pawła II 16, 34-100 Wadowice.
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

Założył świecki instytut życia
konsekrowanego.
Śp. o. Cherubin Pikoń,
karmelita bosy z Andrychowa –
w stulecie urodzin
Łamy poczytnego rocznika „Wadoviana” zawsze były otwarte na przywoływanie
i upamiętnianie wybitnych osób, które pochodziły z ziemi wadowickiej lub były z nią
związane. Niektóre z nich Autor przybliżył już Czytelnikom na łamach tego pisma1.
Do grona tychże osób nie sposób nie zaliczyć śp. Stanisława Pikonia, w zakonie o. Cherubina od Najświętszej Maryi Panny, karmelity bosego rodem z Andrychowa, który
podjął pionierską i owocną do dziś inicjatywę założenia w Polsce świeckiego instytutu życia konsekrowanego „Elianum”2. Chciejmy więc przywołać postać o. Cherubina,
tym bardziej że przypada stulecie jego urodzin (1921-2021)3.

1

Sz.T. Praśkiewicz, O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD (1934-2015). Wadowiczanin z adopcji, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 7-12; idem, Ponad pół wieku pracował w Rzymie.
Śp. Brat Wacław Woźniak (1903-1989), karmelita bosy z Ziemi Wadowickiej, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 9, s. 206-2013; idem, Wielu z nich kształciło się lub pracowało w Wadowicach. Męczennicy polskiego Karmelu Terezjańskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
2018, nr 21, s. 239-248; idem, Ponad 30 lat duszpasterzował w Ameryce. Śp. o. Symplicjusz Bałys, karmelita
bosy z Woźnik – w piętnastolecie śmierci, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2019, nr 22,
s. 111-115.

2

Dane biograficzne czerpiemy przede wszystkim z następujących źródeł: B.J. Wanat, O. Cherubin od
Najśw. Maryi Panny (Stanisław Pikoń, 1921-2003), „Życie Karmelu”, 2004, nr 6, s. 107-119; J. Lis, Ojciec
Cherubin Pikoń: człowiek wielkiej sprawy Bożej, Rzeszów 2014; http://www.elianum.pl/index.php?go=h
istoria&content=zalozyciel [dostęp: 14 VIII 2021].

3

Sz.T. Praśkiewicz, Rocznica. Apostoł świeckich, „Nasz Dziennik”, 29 VII 2021, s. 7; idem, Setne urodziny
o. Cherubina Pikonia OCD, założyciela „Elianum”, „Biuletyn Tygodniowy C[entrum] I[informacji]
Z[akonów]”, 2021, nr 31, s. 5-6, „Karmel-Info”, 2021, nr 132, s. 11-12.
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Formacja karmelitańska
Stanisław Pikoń, syn Aleksandra i Stefanii
z domu Kolber, urodził się 29 lipca 1921 r. w Andrychowie. Ojciec jego był mistrzem tkackim,
a matka pochodziła z rodziny rolniczej. Rodzice
dali nadto życie dwóm córkom. Naukę Stanisław
rozpoczął w Siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej w Andrychowie. Po jej
ukończeniu w 1933 r., zapewne z inspiracji stryja, o. Tomasza Józefa Pikonia, karmelity bosego4,
zapisał się do Prywatnego Gimnazjum Męskiego
Karmelitów Bosych w Wadowicach, które ukończył w 1937 r., a następnie wstąpił do nowicjatu
karmelitów bosych w Czernej k. Krzeszowic.
Zauważmy, że liczył wtenczas zaledwie 16 lat.
O. Cherubin Pikoń OCD
W czasie trwania nowenny
przed uroczystością Matki Bożej
Szkaplerznej, głównej patronki Zakonu Karmelitańskiego,
tj. 12 lipca 1937 r., otrzymał
habit zakonny oraz nowe imię:
Cherubin od Najświętszej Maryi Panny. Rok później złożył
czasowe śluby zakonne i podjął
studia filozoficzno-teologiczne,
przygotowując się do kapłaństwa. Jakkolwiek planowano, by
klerycy studiowali we Lwowie,
wybuch wojny spowodował, że
Stanisław Pikoń w dniu
Gimnazjalista Stanisław Pikoń
pierwszej komunii św.
z rodzicami i siostrą
skierowano ich wraz z wykładowcami do klasztoru wadowickiego. Zdobywanie wiedzy teologicznej upływało w trudnych warunkach okupacji, wśród ustawicznego zagrożenia ze strony Niemców, którzy stacjonowali w części
4
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Zob. K. Furmanik, O. Tomasz Akwinas od Najsłodszego Serca Maryi (Józef Pikoń), w: Księga
zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej ducha świętego od roku 1881 do 1998,
red. B.J. Wanat, Kraków 1998, s. 139-142.
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klasztoru. Zakonnikom często dokuczały głód i zimno. W warunkach wojennych kleryk Cherubin złożył 1 lipca 1944 r. wieczyste śluby zakonne. Po wyzwoleniu Wadowic
spod okupacji niemieckiej w 1945 r. klerycy zostali przeniesieni do Krakowa. Tam też
8 lipca 1945 r. bp Stanisław Rospond udzielił im święceń kapłańskich.
Pierwsze lata posługi kapłańskiej
Pierwszy rok młody kapłan Cherubin Pikoń spędził w klasztorze w Czernej.
Następnie powrócił do Krakowa i w latach 1946-1947 pracował w duszpasterstwie
w przyklasztornym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Rakowickiej. Latem 1947 r. o. Józef Prus OCD, przełożony prowincjalny
(nb. pochodzący z Andrychowa)5, powołał go na stanowisko osobistego sekretarza do
Warszawy. W 1948 r. nowy prowincjał skierował o. Cherubina do pracy duszpasterskiej w klasztorze przemyskim, gdzie przez trzy lata był opiekunem karmelitańskiego
zakonu świeckich. Już wówczas dał się poznać jako szczególny apostoł osób świeckich,
pragnących żyć duchowością karmelitańską. Inspirował się książkami francuskiego
karmelity bosego, o. Marii Eugeniusza Grialou, zmarłego w 1967 r. i beatyfikowanego
w 2016 r.6, założyciela Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Notre Dame de Vie”7.
W 1951 r. o. Cherubin został ojcem duchowym w Niższym Seminarium Karmelitów
Bosych w Wadowicach, a po jego kasacie przez władze PRL-u w 1952 r., pozostając
nadal w Wadowicach, był wprowadzony przez o. Józefa Prusa w projekt zmierzający do przeszczepienia do Polski wspomnianego francuskiego Świeckiego Instytutu
Karmelitańskiego „Notre Dame de Vie”.
Przedsięwzięcie to było bardzo delikatne ze względu na sytuację polityczną
i ograniczenia w kontaktach zagranicznych, zwłaszcza w celach religijnych,
wprowadzone przez ówczesne władze
państwowe. Działając w wielkiej dyskrecji, o. Cherubin poszukiwał osób, które
wyrażałyby chęć życia w takim instytucie, i gromadził je na dniach skupienia,
m.in. u sióstr pasjonistek w Mucharzu.
O. Cherubin z pierwszymi członkiniami „Elianum”
5

Zob. O. Józef od MB z Góry Karmel (Jan Prus), w: K. Furmanik, O. Tomasz Akwinas..., s. 162-166.

6

Sz.T. Praśkiewicz, Bł. Maria Eugeniusz od Dzieciatka Jezus Grialou, „Na Karmel”, 2016, nr 12, s. 4.

7

Zob. Istituto secolare „Notre Dame de Vie”, w: Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum,
Roma 2013, s. 364.
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Dzieło założycielskie
W czerwcu 1954 r. o. Cherubin osiadł w klasztorze w Czernej. Prowadził zajęcia z języka łacińskiego dla nowicjuszy, ale przede wszystkim pracował duszpastersko wśród osób świeckich, będąc opiekunem tercjarzy karmelitańskich i dyrektorem
Domu Rekolekcyjnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, do którego licznie przybywano na ćwiczenia duchowe i dni skupienia. Zaangażowanie to dawało o. Cherubinowi możliwość werbowania kandydatek do przyszłego instytutu. Jednak plany
o. Józefa Prusa, aby dwie kandydatki z Polski udały się na pewien okres do Francji
i poznały życie w instytucie „Notre Dame de Vie”, a następnie zostały jego pierwszymi
członkiniami w Polsce, nie mogły zostać zrealizowane, gdyż odmówiono im paszportów. Przy poparciu generała zakonu, o. Anastasia Ballestrero, postanowiono więc założyć na wzór francuskiego niezależny instytut polski.
Podstawą prawną powstającego dzieła była konstytucja apostolska Piusa XII Provida Mater Ecclesia”8 i motu proprio Primo feliciter9. Instytutowi, zrzeszającego osoby
świeckie, nadano nazwę „Elianum”, wskazując w postaci proroka Eliasza z Góry Karmel najlepszego patrona i przykład życia w rozmodleniu i gorliwości apostolskiej.

Ofiarna służba instytutowi
Instytutowi o. Cherubin poświęcił ofiarnie całe swoje dalsze życie. Zwłaszcza po
śmierci o. Józefa Prusa, która nastąpiła 5 kwietnia 1962 r., cała odpowiedzialność za
„Elianum” spadła na jego barki. Mieszkając w klasztorze czerneńskim, organizował
struktury prawne instytutu. Kierował w trudnym okresie PRL-u budową domu macierzystego instytutu z kaplicą, co było niezmiernie trudne i wymagało ogromnej odwagi
i męstwa. Jego osobą interesowała się Służba Bezpieczeństwa i dwukrotnie wzywano
go na przesłuchania. Postępował niezwykle ostrożnie i roztropnie. Był człowiekiem
głębokiej wiary i pobożności, bardzo skromnym, pokornym i oddanym Kościołowi.
Opracował projekt konstytucji instytutu i przygotował materiały formacyjne zaplanowane na siedem lat10, pozostawił setki konferencji w maszynopisach lub na taśmach
8

Pius XII, Constititio apostolica „Provida Mater Ecclesia”, „Acta Apostolicae Sedis”, 1947, nr 39, s. 114-124.

9

Pius XII, Motu proprio „Primo feliciter”, „Acta Apostolicae Sedis”, 1948, nr 40, s. 282-286.
Mianowicie: I – życie łaską; II – duchowy element życia religijnego; III – Mistyczne Ciało Chrystusa,
sakramenty, liturgia; IV – cnoty teologiczne z nastawieniem na rady ewangeliczne; V – rady ewangeliczne; VI – ewangelizowanie (apostolstwo); VII – modlitwa i życie bogomyślne. Ważne aspekty programu rozpracował L. Wianowski, Teologia i duchowość rad ewangelicznych w ujęciu O. Cherubina
Pikonia OCD, „Itinera Spiritualia”, 2015, nr 8, s. 129-162. Sam o. Cherubin nt. modlitwy wypowiedział się

10
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magnetofonowych11, liczne biuletyny i drogi krzyżowe, do dziś służące członkiniom12.
Doprowadził do kanonicznego erygowania instytutu przez władze kościelne i do jego
agregowania do zakonu karmelitów bosych13. Co kwartał udawał się w podróż po Polsce do głównych ośrodków instytutu w celu przeprowadzenia dni skupienia, przyjęcia
sprawozdań i osobistego kontaktu z członkiniami. Trasa prowadziła przez Częstochowę, Izabelin lub Laski koło Warszawy, Gdańsk, Gliwice, Opole, Racibórz, Wrocław i w końcu Lublin oraz Przemyśl. Udawał się też z wizytami duszpasterskimi do
obłożnie chorych i brał udział w pogrzebach członkiń instytutu. Miesiące wakacyjne
poświęcał rekolekcjom prowadzonym dla członkiń w Czernej. Posługiwał instytutowi
z wielkim poświęceniem, gorliwością, zapałem i troską o pogłębianie życia duchowego
członkiń i sympatyków „Elianum”, wśród których nie brakowało także mężczyzn14.
Szczególnym szacunkiem o. Cherubin darzył hierarchię kościelną, zwłaszcza kard. Karola
Wojtyłę, u którego często szukał rady w dziele
założycielskim i który już w 1966 r. zatwierdził
pierwszy ceremoniał instytutu15. Po wyborze
kardynała na papieża podczas z jednej z audiencji wręczył Ojcu Świętemu piękny medalion –
drewnianą artystyczną płaskorzeźbę św. proroka Eliasza, co uwieczniono na fotografii.
Także następca św. Jana Pawła II w Krakowie,
kard. Franciszek Macharski, był dla o. Cherubina
O. Cherubin wręcza medalion proroka
pełnym zaufania powiernikiem we wszystkich
Eliasza papieżowi Janowi Pawłowi II
sprawach dotyczących instytutu i współpraca
z nim zaowocowała ostatecznym zatwierdzeniem „Elianum” przez Stolicę Apostolską.
Pod koniec życia, dotknięty trwającą ponad dwa lata chorobą, przykuty do łóżka
w swej celi zakonnej, o. Cherubin służył założonemu przez siebie dziełu przez cierpienie i modlitwę. Bóg doświadczył i oczyścił go cierpieniem „jak złoto w tyglu” (por.
Mdr 3,6). Otoczony fachową opieką lekarską i pielęgniarską oraz opatrzony sakraw rozmowie ze Zbigniewem Ważydrągiem, opublikowanej w miesięczniku „List”, 1998, nr 11.
11

Niektóre zostały opublikowane w książce: Ch. Pikoń, Zachęty do świętości, Kraków 2010.

12

Liczne wydano drukiem: Ch. Pikoń, Drogi Krzyżowe, Kraków 2008.

13

Istituto secolare „Elianum”, w: Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum…, s. 365-366. O charyzmacie instytutu bardzo prostym językiem pisze K. Cwolek, Karmel bez klauzury, „Gość Niedzielny”,
2011, nr 42, https://kosciol.wiara.pl/doc/1004125.Karmel-bez-klauzury/2 [dostęp: 14 VIII 2021].

14

A. Bandura, Nie zrezygnował z walki o dusze, „Niedziela Małopolska”, 2020, nr 47, s. VI.

15

J. Lis, Ojciec Cherubin Pikoń…, s. 54.
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mentami Kościoła zmarł w opinii świętości w klasztorze karmelitów bosych w Czernej
8 grudnia 2003 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
której był wielkim czcicielem.

Pogrzeb i wstępne ukierunkowania procesu beatyfikacyjnego
Pogrzeb założyciela odbył się 11 grudnia 2003 r. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Żałobnej Eucharystii przewodniczył ks. kard. Stanisław Nagy, w asyście dwóch prowincjałów karmelitańskich – o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD i o. Leszka Pawlaka OCarm.,
oraz kilkudziesięciu kapłanów. W nabożeństwie uczestniczyli liczni bracia i siostry zakonne, a zwłaszcza członkinie „Elianum” wraz z posługującą generalną Bogumiłą Golonką,
oraz rzesza wiernych16. Homilię wygłosił o. prowincjał Szczepan T. Praśkiewicz. Przywołał
dzieło założycielskie o. Cherubina, dobrze umiejscawiając je kontekście historycznym. Powiedział m.in.: Oto połowa lat pięćdziesiątych minionego wieku, czas prześladowań Kościoła, zakaz zakładania jakichkolwiek stowarzyszeń religijnych. [--] On jednak, śp. o. Cherubin,
dostrzegł potrzebę szerszego wejścia charyzmatu Karmelu w życie ludzi, także świeckich; on
– otwarty na głos Ducha Świętego, który wieje kędy chce (por. J 3,8), uprzedził niejako czasy,
bo na długo przed Soborem, nie czekając na jego dokumenty o powszechnym powołaniu
do świętości, o zaangażowaniu świeckich w życie duchowe i posługę apostolską, zapragnął
udostępnić niejako możliwość życia duchowością Karmelu osobom świeckim; on zapragnął,
aby charyzmat Karmelu nie pozostał zamknięty w klauzurze mniszek, czy za furtami braci
zakonnych; on chciał, aby ten charyzmat trafił do biur, urzędów, szkół, uniwersytetów, szpitali… Nie zrażał się trudnościami. Zgromadził wokół siebie światłe, wykształcone osoby,
kobiety pragnące duchowej głębi i dla nich zorganizowane struktury życia duchowego. I tak
powstał zatwierdzony przez Kościół i prawnie agregowany do Zakonu Instytut „Elianum”,
należący dziś do najliczniejszych świeckich instytutów życia konsekrowanego w Polsce17.
Nad trumną założyciela przekazano słowa ks. kard. Franciszka Macharskiego,
abp. metropolity krakowskiego18, oraz odczytano listy kondolencyjne ks. kard. Mariana
Jaworskiego, abp. metropolity lwowskiego19, o. Alojzego Aróstegui Gamboi, przełożo16

Pogrzeb o. Cherubina Pikonia, „Nasz Dziennik”, 13-14 XII 2003, s. 4.

17

Czerna – 11 grudnia 2003 – pogrzeb o. Cherubina Pikonia. Homilia o. Szczepana T. Praśkiewicza,
prowincjała, „Życie Karmelu”, 2004, nr 65, s. 61; por. Cz. Gil, Czterysta lat Karmelitów bosych w Polsce
(1605-2005), w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 46.

18

Zob. „Życie Karmelu”, 2004, nr 65, s. 6, przypis 1.

19

Nieżyjący już kardynał poznał o. Cherubina w 1951 r. w Przemyślu i do jego śmierci korzystał z jego
posługi duchowej. Odwiedził chorego w Czernej kilka dni przed jego śmiercią, a nie mogąc przybyć na
pogrzeb, celebrował w Czernej Eucharystię za zmarłego in tricesimo morti (w 30. dniu po śmierci).
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nego generalnego Zakonu Karmelitów Bosych z Rzymu20, i o. Mariana Stankiewicza,
prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych21. Słowa pożegnania w imieniu klasztoru skierował o. przeor Albert Wach, a w imieniu instytutu – radna generalna Irena Dyduch.
Ciało zmarłego spoczęło na klasztornym cmentarzu w Czernej, gdzie grób otoczony jest opieką współbraci zmarłego i członkiń „Elianum”. Ciągle świeże kwiaty
i płonące znicze świadczą o wyjątkowej o nim pamięci. Spośród zaś różnych upamiętniających założyciela inicjatyw wybija się na czoło wstępne zaangażowanie zmierzające do wprowadzenia w Archidiecezji Krakowskiej jego procesu beatyfikacyjnego22
jako człowieka „pełnego Boga”23. W tym celu wydrukowano po polsku i po włosku, za
zgodą Krakowskiej Kurii Metropolitalnej (nr 2709/2019), niewielki folderek o. Cherubina z jego fotografią, krótkim biogramem i wybranymi myślami – zachętami do świętości24. Instytut organizuje nadto sympozja poświęcone myśli założyciela, zapraszając
z referatami znanych wykładowców teologii duchowości25.

Zob. „Życie Karmelu”, 2005, nr 65, s. 6-7.
20

Ibidem, s. 12-13.

21

Ibidem, s. 22-23.

22

W związku z tymi wstępnymi krokami zmierzającymi do ewentualnego rozpoczęcia w Archidiecezji
Krakowskiej procesu beatyfikacyjnego o. Cherubina abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski,
mianował 7 sierpnia 2018 r. o. Szczepana T. Praśkiewicza notariuszem ad hoc do urzędowego odebrania
i poświadczenia świadectw osób, które ad futuram rei memoriam pragnęłyby je złożyć w odniesieniu
do tegoż o. Cherubina (tak pozytywnych, jak i negatywnych), w myśl art. 83 instrukcji „Sanctorum
Mater”. Zob.: Mianowanie notariusza „ad hoc” i zachęta do składania świadectw dotyczących o. Cherubina
Pikonia OCD (1921-2003), „Życie Karmelu”, 2018, nr 154, s. 2. Sz.T. Praśkiewicz, Minęło 15 lat
od śmierci śp. o. Cherubina Pikonia (2003-2019), „Z Karmelu na ołtarze”, 2019, nr 14, s. 21-22; Prośba
o świadectwa do procesu beatyfikacyjnego dot. o. Cherubina Pikonia OCD, „Biuletyn Tygodniowy CIZ”,
2018, nr 39, s. 7; Zachęta do składania świadectw o ojcu Cherubinie, „Karmel-Info”, 2018, nr 98, s. 17,
„Na Karmel”, 2018, nr 10, s. 16.

23

Por. M. Puzewicz, Cherubin pełen Boga, http://itinerarium.pl/2016/12/03/cherubin-pelen-boga/
[dostęp: 14 VIII 2021].

24

Wiadomość o „kandydaturze” o. Cherubina do beatyfikacji przejęły nawet zagraniczne portale internetowe, jak chociażby następujące: http://carmelitassantos.blogspot.com/2018/07/querubin-de-la-santisima-virgen-maria.html [dostęp: 14 VIII 2021]; Hagiography circle. An online resource on contemporary hagiography: http://newsaints.faithweb.com/year/Under_Consideration.htm [dostęp: 14 VIII 2021].

25

Zob. „Życie Karmelu”, 2019, nr 156, s. 38; Spotkanie poświęcone ojcu Cherubinowi w dniach 29 do 31 lipca br.
z okazji 100 rocznicy jego urodzin, http://www.elianum.pl/index.php?go=aktualnosci&page=1
[dostęp: 14 VIII 2021].
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Joanna Pytlowska-Bajak

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Przykłady znakowania książek
w zbiorach Muzeum Miejskiego
w Wadowicach
Funkcjonujące w 2. połowie XIX w. i w okresie międzywojennym liczne wadowickie wypożyczalnie i biblioteki obfitowały w różnorodność książek i tytułów wydawniczych. W zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach znajduje się sporo egzemplarzy ze stemplami tych wypożyczalni. Pieczątki biblioteczne odbijane były w bardzo
różnych miejscach książki. Najczęściej umieszczano je na kartach tytułowych od strony lica lub odwrocie, na ostatniej stronie, a często na innej w środku bloku, dodatkowo
na tablicach ilustracyjnych, szczególnie na mapach lub cennych grafikach. Pieczątki
częściej mają charakter opisowy, choć zdarzają się także wzbogacone o elementy np.
godła, herbu lub symbolu. Niekiedy pieczątki bywają anulowane w momencie selekcji zbiorów i przeznaczania jakiejś ich części do obrotu księgarskiego lub do innych
bibliotek. Wówczas używa się dodatkowych pieczątek z napisem typu „Wycofano ze
zbiorów…” lub „skasowane” krzyżem ukośnym. Czasami egzemplarze dodatkowo
opieczętowane są formułą: „Uprasza się nie niszczyć książek”.
Biblioteki wadowickie działały przy szkołach, instytucjach i stowarzyszeniach.
Swoje wypożyczalnie mieli również żołnierze 12 pp. Podobny sposób znakowania
książek stosowały rodzime wydawnictwa. Drukarze przybijali pieczęcie wskazujące,
z jakiej drukarni czy księgarni pochodzi dany egzemplarz.
Archiwalne książki opatrzone są również odręcznymi zapiskami proweniencyjnymi właścicieli – którzy w ten sposób informują o przynależności książki do konkretnego prywatnego bądź publicznego księgozbioru – wykonywanymi zwykle atramentem, rzadziej kredką lub ołówkiem, bezpośrednio na kartkach książki. Umieszczano
je w różnych miejscach, zazwyczaj na karcie tytułowej, w formie inicjałów z zaznaczeniem, w której klasie w szkole właściciel korzystał np. z podręcznika.
W zbiorach muzeum znajduje się również liczny księgozbiór opatrzony pieczęciami instytucji spoza miasta, a nawet regionu. Jego wykaz również został ujęty w poniższym zestawieniu.
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Wykaz pieczęci bibliotecznych z książek znajdujących się w archiwum Muzeum
Miejskiego w Wadowicach.
Biblioteki szkolne:
1. Prywatne Gimnazjum Męskie OO. Karmelitów Bosych
w Wadowicach, okres międzywojenny, fioletowy tusz,
okrągła, w owalu napis: PRYWATNE GIMNAZJUM
MĘSKIE OO. KARMELITÓW BOSYCH, pośrodku
W WADOWICACH.
2. Gimnazjum Państwowe im. M. Wadowity w Wadowicach. Biblioteka szkolna, okres międzywojenny, tusz
czarny, ramka prostokątna z napisem GIMNAZJUM
PAŃSTWOWE IM. M. WADOWITY W WADOWICACH. BIBLIOTEKA SZKOLNA, Dział: … N.I …..
3. C. K. Biblioteka Gimnazyalna w Wadowicach, 2. połowa
XIX w. (do 1918 r.), tusz fioletowy, kształt okrągły, w otoku
napis: C. K. BIBLIOTEKA GIMNAZYALNA W WADOWICACH, pośrodku godło Austro-Węgier.
4. Zarząd Szkoły im. M. Konopnickiej w Wadowicach,
1. połowa XX w., fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis: ZARZĄD SZKOŁY 7.kl.im. M. Konopnickiej w Wadowicach.
5. Czytelnia uczniów gimnazjalnych w Wadowicach, okres
międzywojenny, fioletowy tusz, owalna, w ozdobnej otoce
napis: Czytelnia uczniów w Wadowicach, pośrodku napis: gimnazyalnych.
6. Spółdzielnia Uczniów Gimnazjum „Świt” w Wadowicach, okres międzywojenny,
fioletowy tusz, owalna, w otoku napis: SPÓŁDZIELNIA UCZ. GIMN. w Wadowicach pośrodku: „ŚWIT”.
7. Biblioteka Gimnazjalna w Wadowicach, I połowa XX w.,
czerwony tusz, okrągła, w otoku BIBLIOTEKA GIMNAZYALNA W WADOWICACH, pośrodku miejsce na
numer inwentarzowy.
8. I. Publiczna Szkoła w Wadowicach, okres międzywojenny,
czerwony tusz, prostokątna, bez obramienia, napis:
I. PUBLICZNA SZKOŁA ZAWODOWA DOKSZTAŁCAJĄCA w WADOWICACH.
9. Biblioteka Uczniów Gimnazjalnych w Wadowicach,
początek XX wieku (1926 r.), czerwony i fioletowy tusz,
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owalna, w otoku napis: BIBLIOTEKA UCZNIÓW GIMNAZJALNYCH, pośrodku:
W WADOWICACH, dodatkowo opatrzona ozdobnym znakiem Gimnazjum
składającym się z inicjałów GA zwieńczonych u góry koroną lub otoczonych
wieńcem laurowym.
10. Dyrekcja Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach, okres międzywojenny, fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis:
DYREKCJA PRYW.GIM. ŻEŃSKIEGO IM. MICHALINY MOŚCICIEJ
W WADOWICACH.
11. Inpektor Szkolny, 1. połowa XX w., czerwony tusz, prostokątna, bez obramienia,
napis: INSPEKTOR SZKOLNY w Wadowicach.
Biblioteki organizacji i stowarzyszeń:
1. Akcja Katolicka, okres międzywojenny, fioletowy tusz, okrągła, w otoku napis:
AKCJA KATOLICKA W PARAFII WADOWICE, pośrodku wizerunek
św. Wojciecha, patrona organizacji.
2. Drużyna Skautowa w Wadowicach, przełom XIX i XX w., fioletowy tusz, owalna,
w otoku napis: I. Dr. Skautowa im. St. Żółkiewskiego, pośrodku napis: WADOWICE.
3. Towarzystwo Szkoły Ludowej, I połowa XX w., czerwony tusz, owalna, w otoku
napis: Centrala Bibljoteczna w Wadowicach, pośrodku napis: T.S.L. i numer
inwentarzowy.
4. Z księgozbioru wypożyczalni Koła Wadowickiego Towarzystwa Szkoły Ludowej
im. Stanisława Staszica, 2. połowa XX w., fioletowy tusz, pieczęć prostokątna, bez
obramienia, napis: Z księgozbioru wypożyczalni Koła Wadowickiego T.S.L.
im. Stanisława Staszica.
5. Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej w Wadowicach, okres międzywojenny,
czerwony tusz, owalna, w otoce napis: Centrala Bibljoteczna w Wadowicach,
pośrodku napis: T.S.L.
6. Collegium Marianum, Księża Pallotyni, okres międzywojenny, fioletowy tusz,
okrągła, w owalu napis: COLLEGIUM MARIANUM WADOWICE-KOPIEC,
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, obok pieczęci numer inwentarzowy.
7. Wypożyczalnia Książek „Kultura” Wadowice, okres międzywojenny, czerwony tusz,
prostokątna w ramce, w środku napis:
Wypożyczalnia Książek „KULTURA”
Wadowice pl. M. Piłsudskiego 19,
obok pieczęci ozdobne inicjały WS.
8. Wypożyczalnia Książek „Kultura”
Wadowice, okres międzywojenny,
fioletowy tusz, prostokątna bez obra181
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mienia, w środku napis: Wypożyczalnia Książek
„KULTURA” Wadowice, Rynek L.10.
Biblioteka Powiatowa w Wadowicach, okres
międzywojenny, fioletowy tusz, owalna, w otoce
napis Biblioteka Powiatowa Wadowice, pośrodku:
Nr inw. 2388.
Bursa w Wadowicach, 1. połowa XX w.,
fioletowe i czerwone tusze, owalna, w otoku napis: BURSA w Wadowicach,
pośrodku napis: im. „Stef. Batorego”.
Biblioteka Nr 618 Zjednoczonej Czytelni Mieszczańskiej w Wadowicach, przełom
XIX i XX w., czarny tusz lub fioletowy, owalna, w otoku napis: Biblioteka w Wadowicach, pośrodku napis: No… Zjednocz. Czytelni Mieszczańskiej.
Koło Mieszczańskie w Wadowicach, okres międzywojenny, fioletowy tusz, owalna,
w otoku napis: KOŁO MIESZCZAŃSKIE w WADOWICACH.
Biblioteka Okręgowa w Wadowicach, przełom XIX i XX w., fioletowy tusz, okrągła,
w owalu napis: BIBLIOTEKA OKRĘGOWA W WADOWICACH, pośrodku
godło Austro-Węgier.
Biblioteka Koła Ministrantów w Wadowicach, okres międzywojenny, czerwony
tusz, prostokątna w formie ramki, trójdzielna, od góry napis: Biblioteka Koła
Ministrantów im. św. Stan. Kostki, Nr… Dz… WADOWICE.
Biblioteka Funkcjonarjuszy Policji Państwowej na Powiat Wadowice, okres międzywojenny, czerwony tusz, prostokątna bez obramienia, napis: BIBLJOTEKA
FUNKCJONARJUSZY POLICJI PAŃSTWOWEJ NA POWIAT WADOWICE.
Biblioteka Sodalicji Pań, okres międzywojenny, fioletowy tusz, kalka, prostokątna,
bez obramienia, napis BIBLIOTEKA Sodalicji Pań WADOWICE.
Bibilioteka Czytelni Żydowskiej w Wadowicach, 1. połowa XX w., tusz czerwony
podłużna bez ramki, napis: BIBLJOTEKA CZYTELNI ŻYDOWSKIEJ
w Wadowicach, zwieńczona Gwiazdą Dawida,
dodatkowa
pieczątka
„Uprasza się nie niszczyć
książek”, tusz czerwony.
Biblioteka Akcji Katolickiej w Wadowicach,
fioletowy tusz, okres
międzywojenny, okrągła, w otoku napis: AKCJA KATOLICKA W PARAFII
WADOWICE, pośrodku krzyż.
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Biblioteki wojskowe:
1. Kasyno Podoficerów Zawodowych 12 pp Wadowice, okres międzywojenny,
fioletowy tusz, kalka, prostokątna, bez obramienia, napis: Kasyno Podoficerów
Zawodowych 12 p.p. WADOWICE.
2. Kasyno chorążych i podoficerów zawodowych 12 pp, okres międzywojenny,
fioletowy tusz, kalka, prostokątna, bez obramienia, napis: Kasyno chor. I podof.
zawodowych 12 p.p.
3. Biblioteka Wojskowa 12 pp, okres międzywojenny,
czerwony tusz, pieczęć w kształcie tarczy z napisem
pośrodku: BIBL.WOJSK.12 p.p., nad tarczą numer inw. 699.
4. Biblioteka Oficerska 12 pp w Wadowicach, okres międzywojenny, fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis:
BIBLJOTEKA OFICERSKA 12.P.P. w WADOWICACH.
5. Biblioteka 56 austriackiego pułku
piechoty stacjonującego w Wadowicach – pieczęć w j. niemieckim:
Bibliothek des 56 ten Lin. Inft Regmt.

Biblioteki prywatne:
1. Dr Tadeusz Decowski, okres międzywojenny, czerwony tusz, prostokątna, napis:
Dr. TADEUSZ DECOWSKI Wiceprezes Sądu okręgowego.
2. Tomasz Filip, 1. połowa XX w., czarny tusz, prostokątna, bez obramienia, napis:
EXLIBRIS T.M. FILIP WADOWICE.
3. Biblioteka Juliana Bayera, 1. połowa XIX w., tusz czarny, ramka podłużna zaokrąglona w narożnikach, pośrodku napis: Biblioteka Juliana Bayera.
4. Księgozbiór Jerzego Esmanowskiego, przełom XIX i XX w., niebieski tusz, owalna,
w otoku napis: KSIĘGOZBIÓR JERZEGO ESMANOWSKIEGO, pośrodku miejsce na numer inwentarzowy.
5. Dr Ignacy Wielgus z Zatora, przyp. przełom XIX i XX w., fioletowy tusz, kalka,
prostokątna, bez obramienia, napis: Dr IGNACY WIELGUS ADWOKAT
KRAJOWY W ZATORZE.
6. Lekarz Henryk Weber, okres międzywojenny, czerwony tusz, prostokątna, bez
obramienia, napis: WSZECH NAUK LEKARSKICH Dr. HENRYK WEBER
WADOWICE, 3go Maja.
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7. Tadeusz Lambert, okres międzywojenny, czerwony tusz
Porucznik Tadeusz Lambert.
8. Stopa Alojzy, przełom XIX i XX w. fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis: STOPA ALOJZY KL. VI
GIMN. w WADOWICACH.
9. Michał Duszyński, okres międzywojenny, czerwony tusz,
prostokątna bez obramienia, napis: Michał Duszyński
Rzeźnik i Masarz, Wadowice, Plac Kościuszki 7.
10. Lekarz Samuel Taub, okres międzywojenny, czarny tusz, prostokątna, bez obramienia, napis: Wszech Nauk Lekarskich Dr S. TAUB Wadowice, u. 3 Maja 2,
Telefon Nr 61.
11. Cebrzynski, pieczęć fioletowy tusz, 1. połowa XX w.
12. Biblioteka Domowa Kazimierza Jaworskiego, okres międzywojenny, owalna,
fioletowy tusz, w otoku napis: BIBLIOTEKA DOMOWA KAZIMIERZ JAWORSKI, pośrodku No…
Biblioteki drukarni i wydawnictw:
1. Księgarnia Franciszka Foltina, okres międzywojenny, fioletowy tusz, kalka, prostokątna, bez
obramienia, napis: fioletowy tusz, owalna, w otoce
napis: FR. FOLTIN Wadowice, pośrodku napis
KSIĘGARNIA.
2. Drukarnia i Księgarnia Franciszka Foltina w Wadowicach, okres międzywojenny,
czerwony tusz, prostokątna, bez obramienia, napis: DRUKARNIA I KSIĘGARNIA FR.FOLTIN w WADOWICACH.
3. Franciszek Foltin, Księgarnia, Wadowice, pieczęć owalna, w otoku napis FR.
FOL-TIN WADOWICE, pośrodku napis: KSIĘGARNIA, fioletowy tusz, 1925 r.
4. Franciszek Foltin, Księgarnia, Wadowice, przełom XIX i XX w., niebieski tusz,
pieczęć prostokątna, w podwójnej ramce, napis: FR. FOLTIN KSIĘGARNIA
WADOWICE, mały format: 1,6 x 0,9 cm.
5. Franciszek Cierpiałek, Księgarnia, Wadowice, ok. 1946 r., fioletowy tusz, owalna,
w otoku napis FR. CIERPIAŁEK WADOWICE, pośrodku napis: Księgarnia.
6. Księgarnia Franciszka Cierpiałka, okres powojenny, ok. 1946 r., fioletowy tusz,
prostokątna, bez obramienia, napis: KSIĘGARNIA CZASOPISMA ARTYKUŁY
BIUROWE FRANCISZEK CIERPIAŁEK WADOWICE, MICKIEWICZA 4.
7. W. Mruczek Introligator, 1. połowa XX w., fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis: W. Mruczek INTROLIGATOR Wadowice, Krakowska 16.
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Z innych miejscowości:
1. Stanisław Świętnicki w Krośnie, 2. połowa XIX w., niebieski tusz, owalna, bez
ramki, w otoku napis: STANISŁAW ŚWIĘTNICKI W KROŚNIE, pośrodku:
Handel towarów galanteryjnych i papierowych oraz Sprzedaż książek szkolnych.
2. Biblioteka […]owcy M. ul. KR. Jadwigi N 53.
3. Biblioteka Uczniów Gimnazjalnych w Andrychowie, okres międzywojenny,
czerwony tusz, owalna, z napisem w otoku: Bibljoteka Uczniów Gimnazjalnych
w Andrychowie, pośrodku przestrzeń na nr inwentarzowy.
4. Księgarnia we Lwowie przełom XIX i XX w., fioletowy tusz, owalna, w otoku
napis: SEYFARTH I CZAJKOWSKI LWÓW, pośrodku: księgarnia.
5. Centrala Kolejowa w Przemyślu, okres międzywojenny, fioletowy tusz, okragła,
w otoku napis: CENTRALA KOLEJOWA W PRZEMYŚLU, pośrodku: uskrzydlone
koło – symbol kolejnictwa.
6. Biblioteka Publiczna Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, 1. połowa XX w.,
fioletowy tusz, kalka, okrągła, w owalu napis: BIBLIOTEKA PUBLICZNA T.S.L.
w Krakowie, pośrodku T.S.L.
7. Biblioteka Chrześciajńskiego Zjednoczenia Zawodowego w Andrychowie,
II połowa XX w., czerwony tusz, okrągła, w otoku napis: Biblioteka Chrześciajńskiego Zjednoczenia Zawodowego, pośrodku napis: w Andrychowie.
8. Szkoła Ludowa w Zawoi, 2. połowa XIX w., czarny tusz, okrągła, w otoku napis:
SZKOŁA W ZAWOI, pośrodku napis: LUDOWA.
9. Państwowa Szkoła Stolarska w Kalwarii Zebrzydowskiej, okres międzywojenny,
czerwony tusz, okrągła, w otoku napis: Państw. Szkoła Stolarska w Kalwarii
Zebrzyd., pośrodku godło II Rzeczypospolitej.
10. Ludowa Szkoła Pospolita w Suchy, II połowa XIX w., fioletowy tusz, w otoku napis:
Ludowa Szkoła Pospolita w Suchy.
11. C.K. Sąd Powiatowy w Kalwarii, początek XX w., czarny tusz, okragła, w owalu
napis: C.K. SĄD POWIATOWY W KALWARII, pośrodku godło Austro-Węgier.
12. Sąd Grodzki w Kalwarii, praw. okres powojenny, czarny tusz, okrągła, w otoce
napis: SĄD POWIATOWY W KALWARII, pośrodku godło PRL.
13. Sąd Powiatowy w Kalwarii, okres międzywojenny, okrągła, w otoku napis: SĄD
POWIATOWY w Kalwarii Zebrzydowskiej, pośrodku godło II Rzeczypospolitej.
14. Bractwo wstrzemięźliwości w Rzeszowie, lata 30. XX w., fioletowy tusz, okrągła,
w otoku napis: BRACTWO WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI, pośrodku napis:
w Rzeszowie.
15. Centralna Bibljoteka Sejmiku Hrubieszowskiego, okres międzywojenny, czerwony
tusz, owalna, w otoce napis: CENTRALNA BIBLJOTEKA SEJMIKU HRUBIESZOWSKIEGO, pośrodku nr. inw…
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16. Centralna Bibljoteka Nauczycielska O.S.N. Kraków, okres międzywojenny,
fioletowy tusz, owalna, w otoku napis: Centralna Bibljoteka Nauczycielska O.S.N.
Kraków, pośrodku orzeł w koronie.
17. Dyrekcja szkoły wydziałowej z Krakowa, okres międzywojenny, niebieski tusz,
prostokątna, bez obramienia, napis: Dyrekcya szkoły wydziałowej męskiej im.
św. Floryana w Krakowie.
18. Księgozbiór Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, fioletowy tusz, prostokątna, bez obramienia, napis:
KSIĘGOZBIÓR WYDZ.BUDOWLANEGO ZARZĄDU MIEJSKIEGO Stoł.
Król. M. KRAKOWA.
Przykładowe odręczne zapiski proweniencyjne:
1. Franciszek Foltin, II klasa gimnazjum, granatowy tusz, 1. połowa XX w.,
2. Czesław Rajcki, kl. II gim.,
3. St. Olbrycht, niebieski tusz, przełom XIX i XX w.,
4. Rajski Czesław, kl. IV gim.,
5. Maszlankówna 1927 r., granatowy tusz, okres międzywojenny,
6. Zofia Maszlankówna, Wadowice 1928 r., granatowy tusz,
7. Romanski, L.p.296, granatowy tusz, okres międzywojenny.
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Wiesława Teresa Wójcik

„Odchodzę bez lęku”. Dziennik
i inne dokumenty ostatnich lat życia
Emila Zegadłowicza
W 2019 r. na rynku wydawniczym ukazała się praca dr Wiesławy Teresy Wójcik
pt. „Odchodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila Zegadłowicza.
Publikacja ta, jak pisze we Wstępie Autorka, ma charakter badawczy i edytorski. Zostały w niej opracowane nieznane dotychczas różnorodne dokumenty archiwalne, dotyczące ostatniego okresu życia Zegadłowicza. Zawarte są one w ramach wyznaczonych
datami wybuchu II wojny światowej i śmierci pisarza (24 II 1941). Należą do nich teksty
diarystyczne, myśli autora Zmór, a także korespondencja. Materiały te, przechowywane m.in. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Pracowni Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
oraz archiwach prywatnych, są bardzo zróżnicowane zarówno w formie, jak i w treści.
Dzięki uprzejmości Autorki na łamach „Wadovianów” publikujemy Wstęp do
pracy, w którym omawia ona
zaprezentowany w książce
materiał źródłowy.
Niniejsza praca ma
charakter badawczy oraz
edytorski, jej celem jest
opracowanie
merytoryczne i publikacja nieznanych
dotychczas materiałów archiwalnych
dotyczących
ostatnich lat życia Emila
Zegadłowicza (1888-1941) – przede wszystkim dziennika zat tułowanego Myśli
„Definicjusza”, uwagi i adnotacje „Krytycjuszki” – tj. prowadzonego w okresie
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22 XII 1940–24 II 1941 roku diariusza pisarza – zachowanych w postaci osobnych kart innych zapisków dziennikowych Zegadłowicza, brulionowych redakcji pomysłów artystycznych, szkiców eseistycznych, publicystycznych, a także
korespondencji pisarza i osób pozostających w jego ścisłym kręgu rodzinnym
i towarzyskim1. Ogółem publikuję sześćdziesiąt dwa dokumenty: dwa obszerne teksty
o charakterze diarystycznym, antologię myśli pisarza, korespondencję oraz kontekstowo istotne paralipomena.
Dokumenty te przechowywane są m.in. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Pracowni Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie,
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu
Górnym, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz w archiwach prywatnych. Ich
szczegółowy wykaz i usytuowanie w strukturze publikacji przedstawiam poniżej.
Prezentowany w mojej pracy materiał źródłowy jest niezwykle zróżnicowany –
zarówno w formie (różnoformatowe pojedyncze karty, złożone na pół arkusze, sześćdziesięciodwustronicowy zeszyt, karty pocztowe, koperty, recepty, druki urzędowe
i fotografie), jak i treści (notatki dotyczące aktualnych wydarzeń historycznych, planów artystycznych, szkice dramatyczne, komentarze polityczne i filozoficzne, refleksje
socjologiczne i światopoglądowe). Uprzystępnienie czytelnikowi jedynie treści tych
dokumentów pozbawiłoby go możliwości recepcji ich walorów pozatekstowych (m.in.
oryginalne rozwiązania grafologiczne, zróżnicowanie kolorystyczne używanych atramentów, towarzyszące zapiskom liczne rysunki, wykresy, wklejane wycinki prasowe),
stąd też zdecydowałam się zaprezentować je w formie projektu typograficznego umożliwiającego taką prezentację opracowanych archiwaliów, która zachowuje ich pierwotny układ typograficzny i któremu towarzyszą fototypiczne reprodukcje kart szczególnie
pod tym względem oryginalnych.
Zasadnicze ramy czasowe wyselekcjonowanych do publikacji materiałów wyznaczają dwie daty: 1 września 1939 (wybuch drugiej wojny światowej) i 24 lutego
1941 roku (śmierć pisarza), niemniej jednak dla zarysowania pełnego obrazu dokonań
i planów artystycznych pisarza, wyjaśnienia różnych okoliczności jego życia, niezbędne jest także odwoływanie się do innych źródeł archiwalnych, których czas powstania
wykracza poza wskazany tu okres.
Dzieje dokumentów rekonstruuję przede wszystkim na postawie materiałów źródłowych, tj. korespondencji i wspomnień osób bezpośrednio związanych z Zegadłowiczem i kręgiem jego znajomych: Marii Koszyc-Szołajskiej, Leonarda Ozolsa, Marii
Parafińskiej, Kazimiery Kosińskiej (Moniki Warneńskiej), Hanny Makowskiej, Jadwigi
Maziarskiej, Włodzimierza Jacyszyna, Pawła Hulki-Laskowskiego i Karola Pustelnika.
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Edytowane w mojej pracy dokumenty przedstawiam w uporządkowaniu, którego
kryteriami porządkującymi jest ich atrybucja a następnie chronologia. Pierwszeństwo
w tym względzie przyznaję dokumentom wytworzonym przez Emila Zegadłowicza,
w następnej kolejności – przez osoby pozostające z pisarzem w kontakcie osobistym
i korespondencyjnym. Wobec dokumentów wytworzonych przez pisarza przyjęłam
zasadę publikacji kompletnej, w odniesieniu do archiwaliów innych osób dokonałam selekcji materiałów, starając się w mojej pracy pomieścić wszystkie te, które mają
z Zegadłowiczem związek bezpośredni. Sygnalizowane tu jedynie informacje na temat
publikacji całości bądź fragmentów pozostałych dokumentów prezentowanych w tej
części zamieszczam w przypisach, bezpośrednio po podaniu szczegółów identyfikacyjnych dokumentu. Zachowane, a pominięte przeze mnie dokumenty, każdorazowo
odnotowuję w ich najbliższym kontekście treściowym. Szczegóły sposobu opracowania dokumentów przedstawiam w Nocie edytorskiej. Poniżej charakteryzuję wszystkie
publikowane w mojej pracy dokumenty w przyjętym porządku kompozycyjnym.

CZĘŚĆ I
„O ROKU ÓW”. WOJNA.
31 SIERPNIA–11 PAŹDZIERNIKA 1939
Zachowany w rękopisie dokument stanowi integralną całość zarówno w kontekście chronologii powstania, jak i konceptu gatunkowego. Czas jego powstania możemy
określić na podstawie autorskiego datowania, weryfikacji jego treści i cech formalnych materiałów piśmiennych. Dokument rozpoczynają wtórnie zredagowane najwcześniejsze notatki (nazwane przez pisarza „skrótami kronikarskimi”), powstałe na
przełomie sierpnia i września 1939 roku w czasie, gdy Zegadłowicz przebywał w Bielsku, Białej, Podlesiu, Kętach, Wadowicach i Gorzeniu Górnym, a które wykorzystał
w nowej redakcji tekstu rozpoczętej 11 września 1939 roku w rodzinnej miejscowości.
Najpóźniejszą datą przywołaną w tekście dokumentu jest 1 października 1939 roku,
dzień, jak możemy przypuszczać, zakończenia pracy nad tym rękopisem.
Zachowany dokument nie został opatrzony przez autora tytułem, natomiast luźne
karty dokumentu do obecnego miejsca przechowywania trafiły w kartonowej obwolucie, na której widnieje naniesiony niebieskim atramentem przez nieustaloną osobę
odręczny napis: „O roku ów”. Wojna. Obwoluta, na której przyklejony został obwiedziony czerwoną kredką wycinek z wydrukowanym tytułem epistolarnego tomu Zegadłowicza Piszemy listy, służyła prawdopodobnie pierwotnie jako teka mieszcząca
korespondencję spływającą do autora Zmór po opublikowaniu tej powieści.
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Niezidentyfikowana osoba, która otrzymała od Marii Koszyc-Szołajskiej rękopis
tego dokumentu, 10 października 1941 roku sporządziła następującą charakterystykę
jego treści: „Niedokończone opowiadanie przeżyć z pierwszych dni wojny. Ucieczka,
w której Zegadłowicz sam bierze udział, jakkolwiek szybko wraca do domu. Autor
nie poprzestaje tylko na krótkich opisach działań wojennych, ale gani tu ostro były
rząd polski. Poza tym nowo utworzony rząd polski we Francji, z uwagi na osobę gen.
Sikorskiego, nazywa rządem «faszystowskim i klerykalnym». Wymyśla na polskiego
generała, który na rynku w jednym z miast drze mapę Polski na kawałki z okrzykiem
«Nie ma Polski!» (str. 16) [niedokładny cytat, winno być: «Koniec Polski!» – przyp.
mój – WTW]. Jest pełen podziwu dla niemieckiej propagandy, lecz stwierdza, że przed
żołnierzem niemieckim ukrywała ona prawdę co do czasu trwania wojny”.
Spisany zielonym atramentem rękopis diariusza tworzy trzydzieści pięć kart (numeracja autora) różnego formatu: 30 x 21 cm i mniej. Szesnaście kart (18-33) zapisanych
zostało na odwrocie wydruków Biuletynu Radiofonicznego Polskiego Radia w Warszawie (1934, nr 38 (242), s. 17-20, 5-15; program radiowy na 16-22 września 1934 roku).
Do 11 listopada 1940 roku rękopis znajdował się w Gorzeniu Górnym, skąd jego
autor, wyjeżdżając w towarzystwie Marii Koszyc-Szołajskiej na leczenie do Sosnowca, zabrał go wraz z innymi, uznanymi za najcenniejsze, dokumentami własnymi. Po
śmierci Zegadłowicza dokument pozostawał w rękach jego partnerki, która w końcu roku 1941 (prawdopodobnie na krótko przed 10 października), wraz z rękopisami
sztuk scenicznych Hrabia i Interview, fragmentów powieści Czwartek. Egzystencje oraz
„kilkoma kartkami i zapiskami, w których nie ma nic ciekawego” – jak zapisał ówczesny depozytariusz tych dokumentów, przekazała je nieustalonej osobie.
Rękopis po raz pierwszy został opublikowany w całości przez Mirosława Wójcika
(zob. przypisy, część I). Moje opracowanie tego dokumentu zostało w stosunku do
pierwodruku uzupełnione o pominięte uprzednio trudnoczytelne fragmenty i zaopatrzone w liczniejsze i bardziej szczegółowe komentarze rzeczowe (w tym zawierające
nowe ustalenia faktograficzne).

CZĘŚĆ II
EMIL ZEGADŁOWICZ. DOKUMENTY RÓŻNE.
18 LUTEGO 1940–24 LUTEGO 1941
W tej części zestawiam następujące dokumenty autorstwa Emila Zegadłowicza
wytworzone w okresie 18 lutego 1940 – 24 lutego 1941 roku:
1. Memoriał nr 1 (18 lutego 1940 roku),
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2. Memoriał nr 2 (19 lutego 1940 roku),
3. Manifest nr 3 (20–21 lutego 1940 roku),
4. Manifest nr 4 (22–23 lutego 1940 roku),
5. List do Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny, 12 kwietnia 1940 roku,
6. Notatka na odwrocie fotografii, Gorzeń Górny, 16 czerwca 1940 roku,
7. List do Marii Koszyc-Szołajskiej, Sosnowiec, 12 listopada 1940 roku,
8. List do Marii Koszyc-Szołajskiej, Sosnowiec, 13 listopada 1940 roku,
9. List do Marii Koszyc-Szołajskiej, Sosnowiec, 14 listopada 1940 roku,
10. List do Marii Koszyc-Szołajskiej, Sosnowiec, 15–19 listopada 1940 roku,
11. Notatka, [Sosnowiec, listopad 1940 roku],
12. Notatka, [Sosnowiec, styczeń 1941 roku],
13. Zapiski brulionowe kontynuowanej powieści Sen, [19 lutego 1941 roku],
14. Testament, Sosnowiec, 24 lutego 1941 roku.
Cztery pierwsze dokumenty tej części są swoistym résumé spisywanych post factum opinii pisarza dotyczących historycznych i aktualnych wydarzeń dziejowych,
polityki i przyszłości Europy i Polski (1), ideowych, politycznych i religijnych przyczyn upadku międzywojennej Polski (2), historycznego i politycznego miejsca Polski
w Europie (3) oraz stanu polskiej kultury i piśmiennictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego (4). Zwraca uwagę forma dokumentów (początkową formułę „memoriału” pisarz zastąpił terminem „manifest”) zdająca się sugerować oficjalny, uniwersalny charakter wypowiedzi, z czym zderzona zostaje perspektywa modelowej recepcji
treści, zawężona do osoby życiowej partnerki (każdy z wymienionych tu dokumentów
poprzedza adres: „Do Eli”). Dokumenty te zachowały się w postaci maszynopisu sporządzonego przez nieznaną nam osobę. Niewielkie fragmenty „manifestów” były publikowane przez Andrzeja Piwowarczyka i Monikę Warneńską (zob. przypisy, część II,
dokumenty 1-4),
Adresowane do Marii Koszyc-Szołajskiej listy, oznaczone w tej części mojej pracy
numerami 7, 8, 9, 10 i 12, powstawały w okresie od 12 czerwca 1940 do 22 listopada 1941 roku w czasie pobytu pisarza w sosnowieckim szpitalu. Dokumenty te mają
charakter zapisków diariuszowych ujętych w korespondencyjną formę (nie były one
wysyłane tradycyjną pocztą, a rękopiśmienne karty adresatka odbierała osobiście podczas szpitalnych odwiedzin). Na spisane odręcznie zielonym atramentem na kartach
papieru tego samego formatu listy Zegadłowicza Maria Koszyc-Szołajska naniosła
czarnym atramentem adnotacje, stanowiące utrwalany na bieżąco, w trakcie lektury,
komentarz ich treści. Dodatkowo, już po śmierci pisarza, adresatka sporządziła rękopiśmienną kopię dokumentów nr 7, 8, 10, a dokument 11 zachował się w postaci przy191
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gotowanego przez nieznaną osobę maszynopisu, na który Koszyc-Szołajska naniosła
zielonym atramentem odręczne uzupełnienia.
Listy te mają charakter dokumentu osobistego, ale ich treść dotyczy zarówno
spraw osobistych, a wręcz intymnych (refleksje na temat historii związku pisarza z Marią Koszyc-Szołajską, ewolucji uczucia; szczegóły szpitalnej terapii), jak i rodzących
się koncepcji artystycznych i filozoficznych pisarza (m.in. ilustrowane odręcznymi
wykresami tezy o relacjach łączących świadomość jednostkową człowieka ze świadomością kosmiczną, próby ontologicznej definicji ludzkiej egzystencji) oraz wydarzeń
historycznych, o których informacje pisarz czerpie z doniesień niemieckiej prasy.
Odmienną genezę mają dokumenty 5, 6, 11 i 13: są to zróżnicowane w formie i treści zapiski sporządzone przez Zegadłowicza w ramach porządkowania osobistego
archiwum, utrwalania najważniejszych wydarzeń rozgrywających się w najbliższym
otoczeniu pisarza, notowania historii aktualnych osiągnięć artystycznych (historia
przekładu dzieła Henry’ego Longfellowa Pieśń o Hajawacie (dokument 11) oraz szkicowania pomysłów twórczych – dokument 13.
Opatrzony datą „Sosnowiec, 19 lutego 1941 roku” dokument ten, zawierający
inicjalne partie zamierzonej powieści Sen – zachował się w postaci spisanego zielonym atramentem rękopisu autora na czterech stronicach dwóch arkuszy o wymiarach
ok. 15 x 18 cm. Ponadto zachowała się także maszynopisowa kopia manuskryptu, na
której zielonym atramentem (najprawdopodobniej ręką Marii Koszyc-Szołajskiej)
naniesiono numer stronicy („I”) oraz wymazano słowa: „Hitler” (dwukrotnie) oraz
„Niemiec” (użyte na określenie terenu działalności przywódcy III Rzeszy). Dokument,
wraz z wyjaśnieniem jego genezy, opublikował Tadeusz Januszewski (zob. przypisy,
część II, dokument 13).
Ostatnim dokumentem (14), jaki przytaczam w tej części, jest testament pisarza,
sporządzony w Sosnowcu, 24 lutego 1941 roku. Zapis ostatniej woli pisarza z komentarzem rzeczowym publikowany był w całości przez Mirosława Wójcika (zob. przypisy, część II, dokument 14). W niniejszej edycji zdołałam uzupełnić tło faktograficzne
dokumentu o nieznane dotychczas szczegóły pomieszczone m.in. w korespondencji
partnerki pisarza, Marii Koszyc-Szołajskiej.
Dokumenty 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 nie były dotychczas publikowane.
Składające się na tę część mojej pracy archiwalia przechowywane są dziś w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (zespoły o sygnaturach
974, 980) oraz (dokument 14) w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach.
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CZĘŚĆ III
EMIL ZEGADŁOWICZ, MARIA KOSZYC-SZOŁAJSKA,
MYŚLI „DEFINICJUSZA”,
UWAGI I ADNOTACJE „KRYTYCJUSZKI”,
22 GRUDNIA 1940–24 LUTEGO 1941
Część trzecia mojej pracy stanowi swoisty środek kompozycji zespołu udostępnianych dokumentów. Dziennik Emila Zegadłowicza stanowi zasadniczy punkt ciężkości
kompozycji mojej pracy, zarówno ze względu na swoją postać dzieła skończonego,
jak i objętość (sto dwadzieścia cztery stronice). Jest to szczególny przykład polskiej
literatury diarystycznej XX wieku, jako że pozwala na poszerzenie perspektywy opisu doświadczenia wojny – w wymiarze ogólnoludzkim, ale i artystycznym – dzięki
obserwacjom i refleksjom osoby o właściwych kwalifikacjach intelektualnych, przez
całe swoje życie zaangażowanej w ideowy spór o kulturalne, polityczne i obywatelskie oblicze II Rzeczpospolitej. Dokument ten pozwala nie tylko śledzić wydarzenia,
jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach życia pisarza, ale i rodzące się koncepcje
jego nowych dzieł (m.in. poematu Dziewczyna, powieści Sen, dramatu Sind Sie Jude?,
przekładu Pieśni o Hajawacie Longfellowa), kształtowanie się poglądów twórcy wobec
rozgrywających się wokół niego okrucieństw wojny. Szczególnie interesujące jest to, iż
raptularz ów zawiera notowane na bieżąco konstatacje filozoficzne i historiozoficzne,
artystyczne i polityczne tezy, które niewątpliwie znalazłyby się w powojennej twórczości autora Domku z kart, a których literackie wykorzystanie uniemożliwiła jego
śmierć. Pomijając stosunkowo nieliczne zapiski o charakterze ściśle osobistym, treść
notatek oscyluje wokół kilku zasadniczych tematów: ideologii hitleryzmu, losu Żydów,
wieloaspektowej krytyki Polski przedwrześniowej, diagnozy stanu ówczesnej literatury polskiej i wokół twórczości własnej pisarza.
W dotychczasowych opracowaniach twórczości Emila Zegadłowicza dokument
ten nie ma swojej literatury. Najobszerniejszym, jak dotąd, jego omówieniem są kilkunastostronicowe uwagi pomieszczone w jednym z rozdziałów monograficznego ujęcia
dzieła Zegadłowicza (Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu, Kielce 2005). Opracowanie
i udostępnienie w druku nieznanego dzieła pisarza uzasadnia dodatkowo fakt, iż jego
treść, obok wzbogacenia naszej wiedzy na temat losów polskich artystów w okresie
wojny, może znacząco zmodyfikować stereotypowe opinie dotyczące wyborów światopoglądowych Zegadłowicza, wciąż pokutujące w literaturze przedmiotu.
Dziennik Emila Zegadłowicza, opatrzony iście barokowym tytułem: Myśli „Definicjusza”, uwagi i adnotacje „Krytycjuszki”, 22 grudnia 1940–24 lutego 1941, już poprzez
swoistą pieczołowitość tytulatury i eksponowanie ram czasowych zdaje się być w za193
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myśle autorów zamierzeniem wyjątkowym, wymagającym wyodrębnienia go z rutyny
czasu i rytmu codziennych zdarzeń. Ozdobną kartę tytułową dokumentu wykonała
Maria Koszyc-Szołajska, jej też zapis dzienny, z 22 grudnia 1940 roku, rozpoczyna
ów diariusz, ona również dopisała po śmierci Zegadłowicza na karcie tytułowej datę
zamykającą zapiski powstające w czasie pobytu obojga w Sosnowcu.
W końcu 1945 roku dziennik znajdował się w rękach Kazimierza Czachowskiego,
który (nie ujawniając okoliczności wejścia w jego posiadanie) opublikował charakterystykę treści tego dokumentu (bogato ilustrowaną cytatami) w artykule Poglądy Zegadłowicza („Dziennik Polski” 1945, nr 306, z 9 grudnia).
Dwa krótkie fragmenty dokumentu (charakterystyka mentalności Niemców i postawa Knuta Hamsuna) opublikowano w artykule redakcyjnym Myśli Emila Zegadłowicza („Polska Wyzwolona. Polonia Liberada. Periodico Democrátio Polaco”, Buenos
Aires 1945, nr 31, s 4). W redakcyjnym komentarzu Myśli Emila Zegadłowicza opublikowanych w roku 1945 w „Polsce Wyzwolonej” znalazła się informacja, że wybrane
myśli pisarza „zostały wybrane i przygotowane do druku przez Kazimierza Czachowskiego”. Ta wzmianka, fakt, iż charakteryzując dorobek pisarski Zegadłowicza, redaktor
przywołuje w najbliższym sąsiedztwie Dziewanny i Zmory (tak jak to robi Czachowski
w artykule z grudnia 1945 roku Poglądy Zegadłowicza, dobór cytowanych fragmentów
i informacje o zasobach rękopiśmiennej spuścizny Zegadłowicza – pozostającej w tym
czasie w rękach Czachowskiego – zdają się sugerować, iż to z jego publikacji korzystała
redakcja argentyńskiego periodyku, pisząc o losach dokumentów ostatnich lat życia
pisarza z Gorzenia Górnego. Z drugiej strony, obecne w treści ewidentne błędy faktograficzne (Zmory, a nie Motory, miałyby być skonfiskowane przed wojną), przytoczenie słów Zegadłowicza opublikowanych w artykule Pierwsze słowa („Dziennik Popularny” 1936, nr 1) jako kończących wystąpienie pisarza w czasie lwowskiego Zjazdu
Pracowników Kultury (por. Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu, dz. cyt., s. 383-387),
wskazywałyby na osobę innego, dodatkowego informatora, notabene niezbyt dobrze
zorientowanego w realiach życia i twórczości Zegadłowicza.
Według informacji Władysława Studenckiego, Maria Koszyc-Szołajska sporządziła odpis dokumentu i notowanych przez siebie myśli Zegadłowicza. Liczący sto
trzydzieści pięć stron brulion w granatowych okładkach pozostawiła u Piotra i Sabiny Kowalskich w Sosnowcu (ul. Sucha 10), gdzie zamieszkiwała przez kilka miesięcy
w 1941 roku, po śmierci pisarza. Przechowywany w walizce z osobistymi rzeczami
Koszyc-Szołajskiej brulion trafił na pewien czas do rąk władz niemieckich, a po wojnie
znalazł się w posiadaniu państwa Kowalskich, którzy udostępnili go Studenckiemu.
Dokument ten omawia on (bez wiedzy o zachowanym oryginale) w artykule Dziennik
Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc (zob. przypisy, część III).
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CZĘŚĆ IV
EMIL ZEGADŁOWICZ. KORESPONDENCJA
12 PAŹDZIERNIKA 1940–16 LUTEGO 1941
W części czwartej znalazły się wszystkie zachowane listy Emila Zegadłowicza powstałe w okresie 12 października 1940–16 lutego 1941 roku, z wyłączeniem tych, których
adresatką była Maria Parafińska, a które udostępniłam w mojej książce Mistrz i Maria.
Na ocalałą korespondencję pisarza składają się listy pisane do najbliższych krewnych, Leonarda Ozolsa, Franciszka Suknarowskiego i niewysłany, zachowany jedynie
w postaci brulionowej, list do pisarza ukraińskiego.
Spośród tych listów jedynie dwa adresowane są do członków najbliższej rodziny
pisarza: żony, Marii Zegadłowiczowej ([Sosnowiec], grudzień 1940) oraz starszej córki,
Elżbiety ([Sosnowiec], 16 lutego 1941 roku). Z ich treści możemy wnioskować, że kontakt Zegadłowicza z rodziną był w ostatnich miesiącach jego życia ograniczony, okazjonalny (życzenia świąteczne jako motywacja napisania listu) i zdawkowy. Niestety, nie
zachował się list, o którym pisarz wspomina w karcie pocztowej adresowanej do córki,
a który dotyczył kwestii nieporozumień osobistych, jakie w przededniu wojny podzieliły Elżbietę i Stefana Żechowskiego, ilustratora powieści Motory, od 1936 roku przyjaciela domu Zegadłowicza (natury tych nieporozumień nie omawiam szerzej, jako niezwiązanych z istotnymi okolicznościami życia twórcy, a przy tym ściśle prywatnych).
Na bliższy kontakt z rodzinnym domem pozwalała Zegadłowiczowi wymiana listów z przebywającym w Domu pod modrzewiem Leonardem Ozolsem, który w dość
regularnie wysyłanych listach i kartach pocztowych informował pisarza i Marię
Koszyc-Szołajską o lokalnych wydarzeniach, porządkowaniu pozostałych w Gorzeniu
Górnym zbiorów bibliotecznych, zabezpieczaniu co cenniejszego dobytku i o sytuacji
panującej w Kamiennym Domu.
W części tej udostępniam dziesięć listów Zegadłowicza (z obszernymi dopiskami
Marii Koszyc-Szołajskiej) do przebywającego ówcześnie w Gorzeniu Górnym Leonarda Ozolsa, pisanych w okresie od 12 listopada 1940 do 16 lutego 1941 roku. Korespondencja ta trafiła do Sosnowca po śmierci Zegadłowicza, kiedy Ozols, szukając schronienia, przeniósł się do tego miasta i zamieszkał ze swą ciotką (matką?). Jak wynika
z publikowanych wspomnień Moniki Warneńskiej, w jej rękach znalazły się po wojnie
inne jeszcze listy Zegadłowicza (co najmniej dziewięć), których jednak nie zdołałam
odnaleźć. Szczegółowy wykaz tej korespondencji przytaczam w przypisach (zob. przypisy, część IV, dokument 4).
Nie zachowała się również druga część korespondencji, tj. listy Ozolsa do Zegadłowicza. Można przypuszczać, że nadawca zabrał je ze sobą, kiedy opuszczał Sosno195
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wiec, i nie zdążył (jak to stało się z innymi jego dokumentami przekazanymi Marii
Parafińskiej) skutecznie uchronić ich przed utratą.
Materiały prezentowane w tej części dopełnia karta pocztowa pisarza do Franciszka Suknarowskiego, wysłana z Sosnowca 28 listopada 1940 roku.
Listy Zegadłowicza pisane do żony i córki znajdują się dziś w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Kielcach (mat. niesygn.), natomiast korespondencja kierowana do
Leonarda Ozolsa przechowywana jest w Muzeum Literatury w Warszawie, tu także znajduje się szkicowany przez Zegadłowicza list do pisarza ukraińskiego (sygn. 980). Korespondencja Franciszka Suknarowskiego znajduje się w prywatnym archiwum adresata.

CZĘŚĆ V
EMIL ZEGADŁOWICZ. MYŚLI. 26 CZERWCA 1938–24 LIPCA 1940
Antologia aforyzmów Emila Zegadłowicza jest dokonaną przez Marię Koszyc-Szołajską autorską kompilacją jego wypowiedzi zaczerpniętych przede wszystkim
z korespondencji prywatnej i Dziennika pisarza. Jak można wnioskować zarówno
z treści datowanych źródeł, jak i naniesionych na maszynopis pierwszej (niezachowanej) redakcji Myśli komentarzy Koszyc-Szołajskiej, antologia ta powstała w pierwszych miesiącach po śmierci Zegadłowicza.
Sporządzony przez nieznaną osobę maszynopis Myśli jest obecnie jedyną zachowaną postacią wyboru aforystyki Zegadłowicza, stąd trudno wnioskować o finalnym
kształcie zamierzonej przez Koszyc-Szołajską kompozycji tego dzieła, stopniu zakończenia prac redakcyjnych, wreszcie projektowanym adresacie antologii. W tej postaci,
jaką dysponujemy, antologia nosi wszelkie cechy redakcji chaotycznej, jest pozbawiona wyraźnie zarysowanej dominanty kompozycyjnej, a zatarte kryteria selekcji cytowanych dokumentów źródłowych dowodzą nieumiejętności separowania przez redagującą ów wybór aforystyki sentencji o charakterze uniwersalnym, artystycznym od
treści, których znaczenie zamyka się jedynie w kręgu intymnej biografii, manierycznie
mitologizowanego związku łączącego Koszyc-Szołajską z Zegadłowiczem.
Przytaczane w Myślach aforyzmy pochodzą z korespondencji pisarza, utrwalonych
w pamięci redagującej antologię rozmów z Zegadłowiczem, publikowanego w niniejszej pracy Dziennika (zob. część III), luźnych notatek Zegadłowicza (m.in. jego uwagi
do lektury powieści Louisa Ferdinanda Céline’a Podróży do kresu nocy, szkic treści
wykładu z lipca 1940 roku).
Wśród cytowanych listów najliczniej przywoływana jest korespondencja prowadzona przez pisarza z Marią Koszyc-Szołajską (co najmniej osiemnaście cytowanych
listów z okresu 26 czerwca 1938 do 30 czerwca 1939 roku; pisanych w czasie pobytu
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adresatki w klasztorze mariawickim w Płocku, a następnie w wynajętej dla niej willi
w Podlesiu koło Kęt) oraz z Marią Parafińską (cytowanych siedemnaście listów z okresu 26 maja 1940 do 25 stycznia 1941 roku). W tym ostatnim wypadku redagująca
konsekwentnie usuwa wszelkie ślady pozwalające identyfikować cytowane źródło.
Przytoczony w tej części mojej pracy maszynopis przechowywany jest dziś w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (zespół oznaczony sygnaturą 974).

CZĘŚĆ VI
MARIA KOSZYC-SZOŁAJSKA. WITOLD WYSPIAŃSKI.
PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI. WŁODZIMIERZ JACYSZYN.
JADWIGA MAZIARSKA. MARIA ZEGADŁOWICZOWA
KORESPONDENCJA
DOKUMENTY RÓŻNE
W tej części pracy publikuję powstałe w okresie od 19 września 1940 do
2 czerwca 1943 roku dokumenty różnych osób pozostających w bliskim kontakcie
(osobistym lub korespondencyjnym) z Zegadłowiczem: Marii Koszyc-Szołajskiej,
Witolda Wyspiańskiego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jadwigi Maziarskiej, Włodzimierza Jacyszyna i Marii Zegadłowiczowej. Uporządkowanie prezentowanego materiału
jest odzwierciedleniem roli, jaką w poznaniu warunków twórczości ostatnich miesięcy
życia Zegadłowicza odgrywają poszczególne dokumenty.
Zawartość tej części mojej pracy stanowią poniżej wymienione dokumenty.
Listy i notatki Marii Koszyc-Szołajskiej do:
1. list do Leonarda Ozolsa, Sosnowiec, 20 listopada 1940 roku,
2. list do Leonarda Ozolsa, Sosnowiec, 21 grudnia 1940 roku,
3. notatki, [Sosnowiec], [24-26 lutego 1940 roku],
4. wspomnienie, Sosnowiec, 3 maja 1941 roku,
5. list do Leonarda Ozolsa, Mysłowice, 1 czerwca 1943 roku,
6. list do Leonarda Ozolsa, Mysłowice, 2 czerwca 1943 roku,
7. list (2) do Leonarda Ozolsa, Mysłowice, 2 czerwca 1943 roku,
Listy Witolda Wyspiańskiego:
		
do Emila Zegadłowicza:
8. Sosnowiec, 19 września 1940 roku,
9. Sosnowiec, 28 września 1940 roku,
10. Sosnowiec, 6 października 1940 roku,
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11. Sosnowiec, 15 października 1940 roku,
12. Sosnowiec, 27 października 1940 roku,
13. Sosnowiec 31 października 1940 roku,
		
do Marii Parafińskiej:
14. [Sosnowiec], 21 kwietnia 1941 roku,
Listy Pawła Hulki-Laskowskiego:
		
do Marii Koszyc-Szołajskiej:
15. [Żyrardów], 17 kwietnia 1941 roku,
16. [Żyrardów], 27 kwietnia 1941 roku,
		
do Marii Parafińskiej:
17. [Żyrardów], 17 kwietnia 1941 roku,
18. [Żyrardów], po 17 kwietnia 1941 roku,
19. [Żyrardów], 21 kwietnia 1941 roku,
20. [Żyrardów], 1 maja 1941 roku,
21. [Żyrardów], po 21 kwietnia 1941 roku,
22. Żyrardów, 16 czerwca 1941 roku,
23. Żyrardów, 14 lipca 1941 roku,
24. Żyrardów, 30 lipca 1941 roku,
Listy Włodzimierza Jacyszyna do Marii Koszyc-Szołajskiej:
25. Wadowice, 22 marca 1941 roku,
26. Wadowice, 2 czerwca 1941 roku,
Listy Jadwigi Maziarskiej:
27. do Marii Parafińskiej, Sosnowiec, 12 marca1941 roku,
28. do Elżbiety Zegadłowiczówny, Kraków, 21 kwietnia 1941 roku,
Listy Marii Zegadłowiczowej do Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej,
29. Gorzeń Górny, 21 marca 1941 roku,
30. [Gorzeń Górny], 1941 rok.
Niewątpliwie, tekstami o zasadniczym znaczeniu w tym względzie są listy Marii Koszyc-Szołajskiej i teksty o charakterze wspomnieniowym, zarówno dotyczące
genezy dzieł pisanych wspólnie z autorem Domku z kart, jak i okoliczności śmierci pisarza i najwcześniejszych zabiegów mających na celu ocalenie jego spuścizny.
Niezaprzeczalną wartość faktograficzną ma korespondencja z Leonardem Ozolsem,
w której względy praktyczne i autentycznie dramatyczne okoliczności pozwalają piszącej porzucić właściwą jej manierę egotycznego eksponowania miłości własnej na
rzecz przekazu dyskursywnego, koncentrującego się na realiach świata zewnętrznego. Z tego też względu rezygnuję z przytaczania in extenso zachowanych listów
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Koszyc-Szołajskiej do Marii Parafińskiej (zob. powyżej charakterystykę zasobu teki
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, sygn. 988), poprzestając
na cytowaniu fragmentów najistotniejszych dla odtworzenia losów Zegadłowiczowskich archiwaliów i na odwoływaniu się do ich treści w formie cytatów ilustrujących
faktograficzne tło szczegółów wyjaśnianych w przypisach. Zasadniczym argumentem
przemawiającymi za niepublikowaniem tej korespondencji w całości jest jej ograniczona wartość dokumentacyjna. Listy te powstawały w szczególnej sytuacji życiowej
piszącej, w atmosferze bezpośredniego zagrożenia jej życia, konieczności gorączkowego poszukiwania środków przetrwania, w tym znalezienia miejsca zamieszkania poza
Sosnowcem. Perswadując adresatce jej moralne obowiązki, Koszyc-Szołajska manierycznie dramatyzowała własną rolę w ocaleniu pamięci o Zegadłowiczu i zachowaniu – rzekomo jej tylko znanych – pozawerbalnych wartości artystycznych dokonań
pisarza. W emocjonalnych słowach, niedalekich niekiedy od ewidentnego szantażu
moralnego, sugerowała adresatce swoje przeniesienie się do Krakowa i zamieszkanie
pod wspólnych dachem z Marią Parafińską. Tylko w tych warunkach – zapewniała
partnerka życiowa pisarza – mogłaby powstać jego biografia w formule dialogicznego
powiązania jej własnej wiedzy z interpretacją twórczości Zegadłowicza, jakiej wyraz
dała Parafińska w korespondencji łączącej ją z pisarzem od 1937 roku. Przy znikomej
treści o charakterze faktograficznym, korespondencję te wypełniają natarczywie ponawiane szczegóły dotyczące aktualnego samopoczucia piszącej, relacjonowanych z egotyczną przesadą stanów ducha, przeczuć i bezkrytycznie wyolbrzymianych własnych
zalet intelektualnych.
Sześć listów Witolda Wyspiańskiego do Emila Zegadłowicza, powstałych w okresie od 19 września do 31 października 1940, i jeden, wysłany przez stryjecznego brata
autora Wesela do Marii Parafińskiej po śmierci pisarza, 21 kwietnia 1941 roku, są trudnym do przecenienia źródłem wiedzy o warunkach życia w okupowanym Sosnowcu,
działalności konspiracyjnej ugrupowań niepodległościowych, wreszcie perypetii życiowych Marii Stachelskiej, niegdysiejszej partnerki Zegadłowicza.
Listy Pawła Hulki-Laskowskiego pisane do Marii Koszyc-Szołajskiej oraz do Marii
Parafińskiej dokumentują m.in. los korespondencji pisarza przechowywanej przez obie
adresatki, usiłowania zmierzające do zachowania pamięci o zmarłym (propozycja Hulki-Laskowskiego, by Koszyc-Szołajska poświęciła się stworzeniu biografii Zegadłowicza),
przynoszą także sceptyczną ocenę duchowych i intelektualnych możliwości Parafińskiej2.
Podobnie krytyczne opinie dotyczące tym razem intelektualnych predyspozycji
Marii Koszyc-Szołajskiej odnajdujemy w przytaczanych przeze mnie w tej części listach Włodzimierza Jacyszyna.
Ostatnimi dokumentami tej części są dwa listy Jadwigi Maziarskiej, która przedstawia okoliczności śmierci Zegadłowicza Marii Parafińskiej i córce pisarza, Elżbiecie
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oraz list żony pisarza, Marii Zegadłowiczowej, relacjonującej ostatnie miesiące życia
męża wieloletniej przyjaciółce Jadwidze Marszewskiej-Ziemięckiej.
Żaden z dokumentów składających się na tę część mojej pracy nie był dotychczas drukowany.
W toku opracowywania prezentowanych tu materiałów starałam się śledzić ich
dzieje od momentu wytworzenia do chwili złożenia ich w miejscu obecnego przechowywania. Poniżej przedstawiam wyniki moich ustaleń, sytuując publikowane przeze
mnie materiały w porządku zespołów archiwalnych, w których skład wchodzą obecnie, co pozwala uchwycić etapy ich wędrówki i umożliwi identyfikowanie czasowych
ich dysponentów.
	Zespół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (ML)
Zespół ten jest najobszerniejszym zbiorem dokumentów ostatnich lat życia pisarza. Dziś przechowywany jest w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, gdzie
poszczególne jego części trafiły jako przekaz Biblioteki Związku Literatów Polskich
w roku 1968 (teczki z sygnaturami 974, 975, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
988, 989, 990, 991, 992), jako dary żony Kazimierza Czachowskiego Jadwigi w roku 1977
(978 – tj. Dziennik pisarza, zob. część III) i Macieja Słomczyńskiego3 (980, k. 14-15)
oraz przekaz Barbary Olszańskiej4 (976; zob. poniżej).
Losy dokumentów, które w większości składają się dziś na zawartość tego zespołu,
możemy odtworzyć m.in. na podstawie wspomnień świadka tamtych wydarzeń, Kazimiery Kosińskiej (Moniki Warneńskiej), która w artykule wspomnieniowym opublikowanym bezpośrednio po drugiej wojnie światowej wspominała:
W kilka dni po jego pogrzebie, do pokoju, gdzie przemieszkiwał w ostatnich tygodniach życia, wtargnęło Gestapo. Zrewidowano i przetrząśnięto mieszkanie, zabierając zeń wszystkie książki i rękopisy zmarłego poety – dom znalazł się pod czujną strażą
niemieckich szpiclów. Nie było w nim wówczas, na szczęście, Marii Koszyc, która –
przypadkiem nieobecna i na czas ostrzeżona, wyjechała do Gorzenia Górnego. Po kilku tygodniach zjawiła się znów w Sosnowcu i tu już pozostała. Początkowo mieszkała,
a raczej ukrywała się kątem u życzliwych ludzi – bez zameldowania, bez pracy, bez
kart żywnościowych. Nie chciała, nie mogła wbrew radom i przestrogom, wyjechać
z Zagłębia, przenieść się na teren tzw. G.G. Głodowała niemal, przenosiła się z miejsca
na miejsce w ciągłej obawie «wsypy» wobec okupanta – i trwała. W miarę upływu
czasu warunki jej życia polepszyły się nieco. Zdołała swój pobyt zalegalizować, przy
pomocy grona życzliwych jej ludzi zdobyła mieszkanie, w którym osiedliła się wraz
ze swoim siostrzeńcem, wychowywanym przez nią od lat kilku, młodym malarzem,
Leonardem Ozolsem; handlując i udzielając lekcji rosyjskiego, zarabiała na życie. Cho200
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ciaż w dalszym ciągu nie brak jej było materialnych trosk, choć wciąż odnawiała się
w niej niezagojona rana bólu po śmierci najbliższego człowieka, chociaż konieczność
zarobkowania paraliżowała jej własne plany i zamiary twórcze – w tym czasie odżyła
nieco, przyszła do siebie, nawiązała kontakty z ludźmi”5
Innym źródłem informacji są w tym względzie ocalałe listy Koszyc-Szołajskiej do
Marii Parafińskiej. Partnerka Zegadłowicza w liście pisanym 15 marca 1941 roku informowała adresatkę o ówczesnych depozytariuszach spuścizny Zegadłowicza:
W Gorzeniu znalazłam obraz straszliwego zniszczenia: biblioteka, zbiory, obrazy,
kilimy (częściowo) wywieziono – To, co ukrył w moim prywatnym mieszkaniu, zabrała „rodzina” (straszne tam były stosunki „rodzinne” – niesłychanie tragiczne – męczył
się Poeta przez całe życie: był za łagodny – więc znęcano się nad nim nie-prawdo-podobnie – i córki też! – przezywały Go – niedającymi się powtórzyć słowami (słyszałam
sama! Leonard też!) – no i… głodziły Go i… mówiły… o tym zresztą tomy pisać!
Rzadko się bywa świadkiem podobnego żywota – ja takim świadkiem byłam. Jestem.
Czy będę jutro – gdy zdołam zaświadczyć? – Kto wie? Na wszelki wypadek do wiadomości Drogiej Pani: O „Dzienniku” Mistrza (na razie jeszcze jest tu, w Sosnowcu, lecz
co będzie jutro?) wiedzą: Józef Wysznacki, Sosnowiec, Resnweg – bloki – (prof. Wyspiański zna Wysznackiego) – również dużo inform. udzielić może w razie potrzeby
w przyszłości Jan Mleczko – Sosn., Zum Steüzbruch [24], o rękopisach – również. (poprawiony przekład „Hajawaty” – w rękach władz), „Progi” – „Dziewczyna” (poemat-prozą), „Domek z kart” (dramat (?) – to wszystko – w Wadowicach – (maszynopis
i rękopisy u dr. Jacyszyna (Włodzimierz Jacyszyn) – „Domek z kart” – wspólnie
z M. Koszyc – „Hajawata”– również” (ML 988, k. 9 nn.).
Po śmierci Zegadłowicza Koszyc-Szołajska przez pewien czas mieszkała w Sosnowcu u Piotra i Sabiny Kowalskich. W lutym 1943 roku została aresztowana przez
Gestapo6 i trafiła do więzienia w Mysłowicach (Policyjne Więzienie Zastępcze przy
ul. Mikołowskiej) (zob. poniżej charakterystykę zespołu dokumentów pozyskanych od
Janiny Mikuśkiewicz). Jej dalsze losy są niejasne. Wiadomo, że 2 czerwca 1943 roku
zdołała jeszcze napisać pożegnalny list do Leonarda Ozolsa, informując go, że oczekuje na transport do Auschwitz (zob. część VI, dokument 7).
O powojennych losach dokumentów ostatnich lat Zegadłowicza pisała we wspomnieniach Monika Warneńska:
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Rękopisy Zegadłowicza powierzone przez Marię Koszyc mnie i moim rodzicom
przetrwały wojnę, zaginęły jednak w kilka lat po jej zakończeniu. W marcu 1945 roku,
po przyjeździe do Warszawy, przekazałam je Kazimierzowi Czachowskiemu, który
był wówczas dyrektorem departamentu literatury w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Dwa spośród tych rękopisów: Domek z kart, sporządzony przez autora własnoręcznie
na luźnych arkuszach papieru, oraz dziennik poety (w brulionie) – były przez Marię
Koszyc zapieczętowane. W takim stanie trafiły do rąk Kazimierza Czachowskiego. Pozbawiony początku i zakończenia dramat Sind Sie Jude? pisany był na kartkach zeszytowych, ołówkiem. Przeważająca część tekstu wyszła spod ręki Marii Koszyc. Niewiele
stronic (pisanych atramentem) nakreślił własnoręcznie sam poeta. Inne drobniejsze
utwory, artykuły na tematy społeczne, polityczne i kulturalne, które Zegadłowicz nazwał „manifestami”, uwagi, aforyzmy, listy do Marii Koszyc, przekład Hiawathy Longfellowa oraz ciekawy wstęp do tego utworu, zawierający informacje o pracy poety oraz
atmosferze, w jakiej żył podczas okupacji – były kopiami maszynopisów.
W roku 1944 trafiły do moich rąk odpisy listów Zegadłowicza i Marii Koszyc do
Leonarda Ozolsa, sporządzone przez adresata w osobnym brulionie, który zawiera
również nie dokończoną relację Marii Koszyc o ostatnich chwilach poety.
Drobna cząstka tej części spuścizny Zegadłowicza, którą przekazałam Kazimierzowi Czachowskiemu, została przez niego ogłoszona w roku 1945 w numerze 26.
tygodnika „Odrodzenie”, w którym zamieszczono również dostarczoną wtedy przeze mnie redakcji fotografię ciekawego studium portretowego Zegadłowicza, pędzla
Leonarda Ozolsa. […]. Znaczna część ocalałych rękopisów poety znalazła wreszcie
po latach należyte miejsce w bibliotece Związku Literatów Polskich w Warszawie. Ale
dziennik pisarza i dramat Sind Sie Jude?, dwa utwory pierwszorzędnej wagi w twórczości Zegadłowicza, które ocalały z lat wojny i dostępne były w roku 1945 (Kazimierz
Czachowski informował o nich ustnie poetę Edwarda Kozikowskiego), zaginęły7.
Uzupełnieniem relacjonowanych tu losów dokumentów Zegadłowicza niech będą
słowa Jana Radeckiego, dziennikarza częstochowskich „Przemian”, który w roku 1945
usiłował ustalić szczegóły tej spuścizny: „Równocześnie prawie [z pogrzebem Zegadłowicza] w pokoju poety odbywała się rewizja. Znajomi i przyjaciele zdołali jednak na
czas usunąć rękopisy. Ostatnio znajdowały się w posiadaniu jednej z urzędniczek dzisiejszego Ministerstwa Kultury i Sztuki [Moniki Warneńskiej – przyp. mój – WTW].
Drobne wiersze posiada kilka osób”8.
Dokumenty Zegadłowicza z lat 1939–1945 trafiły do biblioteki Związku Literatów Polskich w Warszawie. Tu uporządkowaniem spuścizny pisarza zajmował się na
początku lat 50. XX wieku Aleksander Maliszewski9. Z tymi materiałami, które może202
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my zidentyfikować jako przechowywane obecnie w Muzeum Literatury w Warszawie
archiwalia oznaczone sygnaturami: 975, 976, 977, 980, 982, 984, 985, 988, 990, 991,
zapoznał się w roku 1953 Andrzej Piwowarczyk. Ich zawartość szczegółowo opisał
w liście do Stefana Żechowskiego10, jakkolwiek trudności z identyfikacją nastręczają
zasoby opisane przez Piwowarczyka jako: „listy do Ozolsa od jego przyjaciół”, ale być
może jest to błędna informacja dotycząca listów Ozolsa do Marii Parafińskiej (989).
Na podstawie cytatów, jakie przytacza Piwowarczyk we wspomnianym liście, można
stwierdzić, że jego charakterystyka zespołu archiwaliów Zegadłowicza nie jest ani pełna, ani ścisła (np. cytuje fragment listu Marii Koszyc-Szołajskiej do Marii Parafińskiej
z października 1941 roku, w którym pisząca twierdzi, że rodzina pisarza odmawiała
mu „nawet kropli mleka”, przypisując jego autorstwo samemu Zegadłowiczowi11).
Ponadto Piwowarczyk w powstałym na podstawie lektury dokumentów Zegadłowicza zdeponowanych w bibliotece ZLP w Warszawie artykule opublikowanym
w „Nowej Kulturze” przytacza fragmenty dokumentów, których dziś nie sposób odnaleźć. Na przykład z listów pisanych do nieustalonych „przyjaciół z Krakowa” w 1939
cytuje informacje o powrocie pisarza do Wadowic na przełomie sierpnia i września
1939 roku oraz wydarzeniach późniejszych: „Zbyt oszałamiające, zbyt dojmujące na
to, aby cokolwiek pisać czy mówić”; o niemieckiej komisji inwentaryzującej zbiory
biblioteczne pisarza w Gorzeniu Górnym: „Muszę kończyć, bo z okna widać, że idą,
znowu idą… Spisują to rozmaici. Ciągle spisują”; o kłopotach finansowych: „zdobycie jednej reichsmarki urasta do niebosiężnego problemu”; o kondycji własnej: „bóle
fizyczne nie pozwalają spać, a jeśli do tego dodamy sytuację psychiczną – no, to już
będzie cała, mizeracka aura”; fragment opinii wystawionej (przez Włodzimierza Jacyszyna?) na żądanie władz niemieckich weryfikujących prawdziwość zaświadczenia
lekarskiego wystawionego pisarzowi: „człowiek ten nie pożyje więcej niż pięć miesięcy”; o zaginionym u Stefana Jaracza rękopisie sztuki Wasz korespondent donosi:
„Rekonstrukcja, do której się zabiorę, będzie wymagała wielkiego wysiłku”; przytoczone słowa członka komisji niemieckiej inwentaryzującej zbiory w Gorzeniu Górnym: „prawo jest jednak dla pana zbyt ciężkie” (te słowa odnajdujemy także w liście
pisarza do Marii Parafińskiej z 16 września 1940 roku12); „lekarz powiedział, że chory
jestem bardzo, potrzebna operacja. Będę musiał wyjechać do Sosnowca” (słowa cytowane w nieco zmienionej redakcji w liście pisarza do Marii Parafińskiej z 5 października 1940 roku13; o pomocy udzielonej mu w Sosnowcu „a to nie byłoby możliwe
w Bielsku, ani w Katowicach”; o leczeniu w Sosnowcu: „wzięto tkankę gruczołową do
badania […] diagnoza brzmi: lymphosarcoma”; o pobycie w Sosnowcu: „Żyję tutaj
i prosperuję dzięki gminie żydowskiej, która samorzutnie zaopatruje poetę w mleko,
którego tu w ogóle nie ma, cukier, masło, czasem gotówkę”; cytat z listu Włodzimierza
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Jacyszyna, do którego przyjaciele Zegadłowicza zwrócili się w sprawie przechowania
rękopisów pisarza: „z ludźmi z ostatniego okresu życia Emila Zegadłowicza, z ludźmi
spod ciemnej i czerwonej gwiazdy – nie chcę mieć nic wspólnego” (por. list Jacyszyna
do Marii Koszyc-Szołajskiej z 22 marca 1941 roku – część VI, dokument 25); z listu
Zegadłowicza pisanego w Sosnowcu w styczniu 1941 roku: „Muszę do Gorzenia. Tam
działy się rzeczy straszne”. Z kolei cytując dziennik pisarza (zob. część III), Piwowarczyk informuje, iż w dokumentach, do których ma dostęp, „brak kopii «Dziennika»”
sporządzonego przez Marię Koszyc-Szołajską, ale przytaczanych przezeń fragmentów
nie ma w zachowanym oryginale tego dokumentu, nie ma ich także w jego odpisie dokonanym przez Marię Koszyc-Szołajską: „Przerażony jestem słabowitością tych utworów” (o cyklu Dziewanny); o swej twórczości, która „może się na coś przydać”; „życie
moje ani dobre, ani harmonijne. Brak mi charakteru” (ten z kolei cytat nie pochodzi
z dziennika, ale z listu pisarza do Marii Parafińskiej z 24 października 1940 roku14);
nie ma tu także cytowanego fragmentu „relacji Marii Koszyc, spisanej w kilka dni później”: „odszedł o godz. 14:30 dnia 24 lutego 1941 r. i został pochowany tak, jak sobie
życzył”, i dokumentu opisanego przez Piwowarczyka jako „album fotografii z Jasnej
Polany, z własnoręcznymi wpisami Zegadłowicza po rosyjsku”15.
Z kolei Edward Kozikowski, który na zlecenie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich prowadził po wojnie dochodzenie w sprawie zaginionych dokumentów
Zegadłowicza, tak charakteryzował poczynione przez siebie starania:
Zdaje się, że pod koniec 1939 roku powstał w ogólnych zarysach szkic innego
dramatu Sind Sie, Jude? Wiem z całą pewnością, że Kazimierz Czachowski na wiosnę 1945 roku był w posiadaniu rękopisu tej sztuki. Wspominał mi o tym w czasie
naszego wspólnego urzędowania w Ministerstwie Kultury i Sztuki i nosił się z zamiarem opublikowania poszczególnych scen w „Odrodzeniu”. Rękopis sztuki otrzymał od
Kazimiery Kosińskiej, która przyjechała z Sosnowca do Warszawy i została przyjęta
w charakterze urzędnika do Ministerstwa Kultury i Sztuki. […] Prosiłem Czachowskiego, aby użyczył mi na kilka dni manuskrypt sztuki Sind Sie, Jude? Odpowiedział —
pamiętam: „Kiedy dałem już do przejrzenia Kruczkowskiemu. Ale gdy zwróci, chętnie
użyczę tobie…” Po wrześniu 1945 roku wyjechałem na kilka lat na Dolny Śląsk i sztuki
tej nie zdążyłem nawet obejrzeć. […]
Po osiedleniu się w Warszawie na stałe […] wyjeżdżałem do Gorzenia Górnego, Choczni, Sosnowca i Krakowa. Odbyłem szereg rozmów i konferencji z córkami
Zegadłowicza, Józefem Putkiem, Irmą Pelszykową, kolegami krakowskimi, Adamem
Polewką, Tadeuszem Kwiatkowskim, Janem Jaźwiecem, Stefanem Otwinowskim,
Henrykiem Markiewiczem i Adamem Włodkiem, oraz z synem Kazimierza Czachowskiego, Adamem. Następnie w Warszawie przeprowadziłem rozmowę z Moni204
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ką Jelonkiewicz-Warneńską, która oświadczyła, że rękopisy Zegadłowicza otrzymała
w Sosnowcu od Marii Koszyc. Było to w roku 1941. Z Kazimierzem Czachowskim
nawiązała korespondencję w roku 1942, zasięgając rady w sprawie posiadanych przez
nią rękopisów Zegadłowicza. Maria Koszyc zginęła w maju lub w czerwcu 1943 roku
w Katowicach czy w Szopienicach. Po jej śmierci Warneńska utrzymywała kontakt listowny z synem czy też siostrzeńcem Koszyc, Leonardem Ozolsem […]. W roku 1945
Warneńska została zaangażowana przez Czachowskiego do Ministerstwa Kultury
i Sztuki, przyjechała z Sosnowca do Warszawy i wręczyła Czachowskiemu następujące
rękopisy Zegadłowicza: Dziennik, składający się z zeszytu umieszczonego w brązowej
kopercie, zapieczętowanej i zalakowanej, Domek z kart pisany zielonym atramentem
ręką Zegadłowicza, również zapieczętowany, odpis maszynowy przekładu Hiawathy
Longfellowa, manuskrypt dramatu Sind Sie, Jude?, pisany na kartkach zeszytu bez
okładki, przy tym znaczna część manuskryptu była pisana zielonym atramentem ręką
Zegadłowicza, a część ołówkiem ręką Marii Koszyc. Manuskrypt robił wrażenie brudnopisu z licznymi poprawkami i skreśleniami. Poza tym było kilka egzemplarzy artykułów społeczno-politycznych, tzw. „manifestów”, artykuł atakujący literaturę przedwrześniową, zwłaszcza pisarki, jak Kossak-Szczucką i Szelburg-Zarembinę. Z rzeczy
drobniejszych było jeszcze kilka kartek, zawierających aforyzmy Zegadłowicza w maszynopisie, wstęp do Hiawathy również w maszynopisie, listy poetyckie do Marii
Koszyc, maszynopis powieści Sen i odpis wiersza Na dnie skrzypiec, dokonany przez
Marię Koszyc. O dalszych losach manuskryptów Zegadłowicza, wręczonych K. Czachowskiemu, Warneńska nic nie umiała powiedzieć. Zaskoczyła ją tylko wiadomość,
wyczytana w pismach, że rękopisy te zaginęły. Zapytywany przeze mnie, Leon Kruczkowski zaprzeczył kategorycznie, jakoby otrzymał od Czachowskiego do przejrzenia
manuskrypt Sind Sie, Jude? i oświadczył, że w ogóle żadnych rękopisów Zegadłowicza
nie wypożyczał od Czachowskiego i nawet ich nie oglądał […].
Aczkolwiek z zeznania Adama Czachowskiego, syna Kazimierza, wynika, że cały
pakiet rękopisów, znajdujący się w rękach ojca jego, a zawierający rękopisy sztuk: Sind
Sie Jude? i Domek z kart (jedyny rękopis tej sztuki pisany ręką Zegadłowicza!) oraz tzw.
Dziennik poety, został złożony jako depozyt w Oddziale Krakowskim Związku Literatów, wydaje mi się to mało prawdopodobne16.
Poniżej prezentuję zawartość zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie według sygnatur, jakimi opatrzono poszczególne teki zegadłowicianów:
974: Poza materiałami przedrukowanych w drugiej części mojej pracy w tece zachowały się ponadto (tu i w pozostałych wypadkach poszczególne dokumenty opisuję
w kolejności ustalonej przez obecnego dysponenta archiwaliów):
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– maszynopis wiersza *** [incip.: „Nad wodą czarną, głęboką, chłodną”], z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami (m.in. data: „1919”) naniesionymi ołówkiem, nieznaną ręką,
– sporządzone przez Marię Koszyc-Szołajską dwa rękopiśmienne odpisy wiersza
Emila Zegadłowicza Na dnie skrzypiec, Gorzeń Górny, 3 listopada 1940 roku; jeden
opatrzony informacją: „Ostatni wiersz Mistrza, przepis. M. Koszyc”,
– dokonany ręką Marii Koszyc-Szołajskiej odpis fragmentu poematu Emanuela
von Geibela Antwort zanotowany przez matkę Zegadłowicza pod datą 27 listopada
1892 roku, a cytowany przez pisarza w liście do Marii Parafińskiej z 28 maja 1940 roku17,
– sporządzone przez Marię Koszyc-Szołajską odpisy fragmentów dziennika pisarza (z 6 i 7 stycznia 1940 roku),
– sporządzone przez Marię Parafińską kopie (maszynopisy) zapisków Zegadłowicza z 19 lutego 1941 (dotyczący powieści Sen), z ok. listopada 1940 roku (dzieje prac
translatorskich związanych z poematem Henry’ego Longfellowa Pieśń o Hajawacie), listów pisarza do Marii Koszyc-Szołajskiej z 4 października 1938, 15 kwietnia 1939 (z odręcznymi adnotacjami adresatki), 18 listopada, 28 sierpnia 1938, zapisków z pamiętnika podarowanego Zegadłowiczowi przez rodziców w 1898 (z sierpnia, 28 i 29 września,
1 października 1938 roku), wierszy Zegadłowicza: Najniespodzianiej (Gorzeń Górny,
27 maja 1938), Zaplątany w trawy (28 maja), W ramach otwartego okna (29 maja),
Kiedy mówię (30 maja), Most z myśli (31 maja), Ten dzień (1 czerwca; z odręcznymi adnotacjami Marii Koszyc-Szołajskiej), Wczoraj (2 czerwca), List czytany nocą
(3 czerwca), Dzisiaj – dzisiaj u Ciebie… (4 czerwca; u dołu ostatniej stronicy maszynopisu odręczny dopisek Koszyc- Szołajskiej: „12 czerwca 1938, Gorzeń Górny, E. Z.,
– ELI – Na okładce drzeworyt Ludwika Misky’ego”).
Zespół dokumentów opatrzony sygnaturą 974 uzupełnia, niegdyś należąca najprawdopodobniej do pisarza, teczka koloru czarnego, z ozdobnymi wytłoczeniami
i metalowym zamkiem.
975, 976: W zespołach tych znajduje się rękopis pierwszej redakcji (975) i czystopis (976) dramatu Zegadłowicza Domek z kart. Dramat w czterech obrazach. Liczący
trzydzieści osiem kart rękopis pierwszej redakcji sporządzony został przez Marię Koszyc-Szołajską; na odwrocie jednej z kart Zegadłowicz zapisał wiersz *** [inc. „Jeśli
kochasz ziemi mowę”]. Czystopis sztuki, spisany na stu jeden kartach ręką Zegadłowicza nosi tytuł Domek z kart. Dramat w czterech aktach i opatrzony jest skreśloną ręką
pisarza adnotacją na stronie tytułowej: „marzec – kwiecień 1940. Gorzeń Górny”, oraz
końcowej: „Pisaliśmy od 2-go lutego do 30-go kwietnia 1940 r. w Gorzeniu Górnym
– Maria Koszyc, Emil Zegadłowicz”. W stosunku do trzyaktowej wersji dramatu zaadaptowanego na scenę przez Adama Ważyka w roku 1954 czystopis (oprawny brulion
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o karatach formatu 34 x10,5 cm) jest zdecydowanie odmienną redakcją dzieła (zarówno w zakresie objętości – cztery akty: „Skandal w stolicy”, „Na letnisku”, „Dansing”,
„Na posterunku” – jak i estetycznej konwencji prezentowanych treści ideowych)18.
977: Zespół stanowi sporządzony przez nieznaną osobę maszynopis (czterdzieści
kart, z odręcznymi uwagami naniesionymi przez Marię Koszyc-Szołajską) przekładu
poematu Song of Hiawatha zatytułowany: „Henry Longfellow, Hajawata. Przekład
Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc”, opatrzony odręczną adnotacją: „Rękopis od
22 paźdz. 1939 do 14 stycznia 1940 (w Gorzeniu Górnym)”19.
978: Zawartość tego zespołu stanowi publikowany przeze mnie w części trzeciej niniejszej pracy Dziennik pisarza darowany Muzeum przez Jadwigę Czachowską
w 1997 roku.
980: Na tekę opatrzoną tą sygnaturą składają się listy Emila Zegadłowicza do Marii
Koszyc-Szołajskiej i Leonarda Ozolsa z okresu 18 listopada 1938 do 16 lutego 1940 roku.
Poza dokumentami publikowanymi w części drugiej w zespole tym znajdują się następujące dokumenty:
– list Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny, 18 listopada 1938 roku
(z naklejonymi na arkusz dwiema fotografiami przedstawiającymi pisarza i Dom pod
modrzewiem – tę fotografię adresatka opisała jako „nasz domek”)20,
– list Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej, Bielsko, 18 stycznia 1939 roku
(adresowany do Hotelu Polskiego),
– karta pocztowa Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny,
2 maja 1939 roku,
– karta wizytowa Emila Zegadłowicza opisana na odwrocie „Elinaj!, maj 1938 –
maj 1939. =eli= Kocham” z naklejoną fotografią pisarza (wykonaną w Sandomierzu,
w 1938 roku) i zasuszonym kwiatkiem”,
– list Emila Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny, 28 sierpnia
1939 roku,
– zapisany na karcie przedtytułowej powieści Martwe Morze list Emila Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny, 15–17 kwietnia 1939 roku,
– zapisana na karcie Mojej pieśni wieczornej Jana Kasprowicza dedykacja Emila
Zegadłowicza dla Marii Koszyc-Szołajskiej, Gorzeń Górny, 7 stycznia 1940 roku,
– sporządzone przez adresatkę odręczne odpisy fragmentów listów Zegadłowicza
z 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 listopada 1940 roku.
981: Zbiór zawiera korespondencję Zegadłowicza i Marii Parafińskiej z okresu
4 maja 1937 – 25 stycznia 1941 roku, uporządkowaną i przechowywaną przez adresatkę w tece opatrzonej tytułem Listy Emila Zegadłowicza do Kryszny Parafiańskiej [!].
207

Miscellanea
Rysunek zdobiący okładkę teki autorka objaśniła słowami: „Skopiowane przez M. ze
stylizowanego motywu góralskiego – [autor nieznany] – Kraków, dnia 20 września
1942 roku – [niedziela] –”. Wszystkie listy tego zbioru opublikowałam w mojej książce
Mistrz i Maria.
982: Teka opatrzona tą sygnaturą zawiera (w poniższym wykazie pomijam dokumenty publikowane w niniejszej pracy):
– kartkę zapisaną odręcznie przez Wandę Kaiszarową, z datą 28 kwietnia 1933 roku,
– list Marii Koszyc-Szołajskiej do Zegadłowicza, [Płock], 7 sierpnia 1938 roku,
– telegram wysłany do pisarza przez Bolesława Leśmiana z Zakopanego, 22 sierpnia 1922 roku,
– listy Bolesława Leśmiana do Zegadłowicza: Hrubieszów, 9 marca 1923; [Zamość] 20 marca 1923 i Warszawa 28 września 1935 roku,
– kartka pocztowa Seweryna Kurowskiego do pisarza, Poznań, 14 maja 1932 roku.
983: Składające się na tę tekę dokumenty Zegadłowicza wytworzone w czasie pobytu pisarza w sosnowieckim szpitalu (m.in. zaświadczenia lekarskie, recepty, akt zgonu) publikuję w części drugiej. Ponadto w zespole tym znajdują się jeszcze:
– luźne kartki z notatkami Zegadłowicza dotyczącymi m.in. zakupów i spraw bieżących (jedna zapisana na odwrocie drukowanej ulotki zawiadamiającej o zorganizowanym przez Klub Towarzyski Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Będzinie
odczycie pisarza „Martwe morze poszukiwań autora”, 23 stycznia 1939 roku; inna na formularzu zaproszenia na raut urządzonego w dworze gorzeńskim 1 czerwca 1933 roku),
– kartka żywnościowa wystawiona na nazwisko Marii Szołajskiej, uprawniająca ją do
kupowania w sklepie Klary Kowalskiej w Sosnowcu (Kolonialwaren, ul. Erbsengasse 2),
– projekt okładki czeskiego przekładu powieści Zegadłowicza Hodina před jitřni
(Praha 1930; Godzina przed jutrznią),
– dwie akwarele nieznanego autorstwa (jedna z zapisaną przez Marię Koszyc-Szołajską datą: „25 III 37 r.”.
984: Pamiętnik Zegadłowicza (dar od ojca, Tytusa, z 1898 roku) notes oprawny
w okładkę z czerwonego płótna, zdobioną wytłoczeniami i pozłacanym tytułem Stammbuch, z wpisami ojca pisarza, matki (Wadowice, 6 listopada 1898) i obdarowanego
(19 maja 1899, 25 września 1938), Marii Koszyc-Szołajskiej 28 września, 1, 4 i 14 października 1938 roku; Płock),
– list Tytusa Zegadłowicza do Elżbiety Kaiszarówny, Gorzeń Górny, 25 września
1898 roku.
985: W tece znajdują się dokumenty rodziców pisarza z okresu 1873-1896:
– niemieckojęzyczne rękopisy Tytusa Zegadłowicza sygnowane datami: 1877,
27 października 1892, 19 kwietnia 1895, 3 lutego 1896,
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– partytura Marszu Sokołów opatrzony uwagą Emila Zegadłowicza: „Rękopis
Matki mojej. E. Z. ”,
– karta Tytusa Zegadłowicza z życzeniami noworocznymi,
– karty „Z powinszowaniem imienin” dla Tytusa Zegadłowicza od rodziny żony
(z datami 4 stycznia 1883, 1885, 1887 roku) oraz od J. Thom. (z datą 4 stycznia 1873),
– dwie koperty adresowane do Tytusa Zegadłowicza,
– listy Tytusa i Emila Zegadłowicza do Elżbiety Kaiszarówny,
– notes Tytusa Zegadłowicza z adresami różnych osób (przy nazwisku „Karolina
Zegadłowicz” uwaga Emila Zegadłowicza: „adres siostry Ojca. E. Z. ”) oraz notatkami
z lat 1872–1873.
986: Poza kartą pocztową Marii Koszyc-Szołajskiej do Mariana Ruzamskiego
(Płock, 16 października 1938 roku) wszystkie dokumenty stanowiące zawartość zespołu opatrzonego tą sygnaturą udostępniam w części piątej (notes z roku 1940 z wpisami Zegadłowicza i Koszyc-Szołajskiej) i szóstej (grypsy pisane do Leonarda Ozolsa,
listy Pawła Hulki-Laskowskiego, Włodzimierza Jacyszyna) mojej pracy.
987: W tece opatrzonej tą sygnaturą znajdują się listy otrzymywane przez Marię
Parafińską po śmierci Zegadłowicza, których nadawcami są następujące osoby:
– Bogusław i Wiktora Czyżowie (Sosnowiec, 5, 24, 28 marca, 8, 14 kwietnia,
27 października 1943 roku,
– Hanna Makowska (27 grudnia [1942], Brzesko, 4 marca, 6 sierpnia 1943,
28 grudnia 1944 roku),
– Jadwiga Maziarska (Sosnowiec, 12 marca 1941 roku),
– Kazimiera Kosińska [Monika Warneńska], Sosnowiec, 2 listopada 1943 roku).
Pozostałe dokumenty tej teki przytaczam w części VI (listy Pawła Hulki-Laskowskiego i Witolda Wyspiańskiego).
988: Zawartość tego zespołu stanowią pięćdziesiąt dwa listy (w tym siedem kart
pocztowych) Marii Koszyc-Szołajskiej pisane w Sosnowcu, w okresie od 26 stycznia do
31 grudnia 1942 roku, do Marii Parafińskiej.
989: W tece znajdują się siedemdziesiąt cztery listy (w tym dwadzieścia dwie karty pocztowe) Leonarda Ozolsa (podpisującego się od 1944 roku nazwiskiem „Orkisz-Ozols”), do Marii Parafińskiej powstałe w okresie od 7 maja 1941 do 7 stycznia 1945 roku
w Sosnowcu, Małogoszczu, Działoszycach, Krzepinie i Ostrowcu Kieleckim. Prócz
listów teka zawiera rękopis wierszy i dedykacji Ozolsa (List do Karola Pustelnika,
Do cioci Telimeny) oraz jego notes z rysunkami.
990: Teka o tej sygnaturze zawiera trzy bruliony wierszy Leonarda Ozolsa przepisanych przez Marię Parafińską w 1945 roku.
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991, 992: Na zespoły te składają się fotografie należące do Zegadłowicza (pięćdziesiąt dwa zdjęcia z lat 1890–1940) i Marii Koszyc-Szołajskiej (trzydzieści cztery fotografie z lat 1915–1938)21.
	Zespół Biblioteki Narodowej
Kolejny zespół dokumentów Zegadłowicza, przechowywany dziś w zbiorach Pracowni Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, pozyskano jako zakup od Heleny Balickiej-Kozłowskiej w marcu 1956 roku (dwieście dwadzieścia pięć kart). Niestety, nie zdołałam ustalić, w jakich okolicznościach dokumenty te znalazły się w jej
posiadaniu. Jak sugerują dopiski na niektórych listach, część dokumentów tego zespołu w latach 50. znajdowała się w prywatnych archiwach osoby sprzedającej i Marii
Jerzego Augartena.
Dziś na zespół ten składa się pięć teczek, których zawartość prezentuję według
nadanych im sygnatur:
Akc. 006780 (20 k):
– fotografia pisarza z dedykacją: „Drogiemu Panu Marii Jerzemu Augartenowi
w serdecznym upominku Emil Zegadłowicz, Gorzeń Górny 30 IV 1937”,
– osiem pisanych w Gorzeniu Górnym listów Zegadłowicza do Marii Jerzego Augartena (30 kwietnia, 20 maja, 18 czerwca, 5 (dwa listy z tą datą) i 24 lipca (tu dopisek
ołówkiem „Augartenowa, Otwock, 2 XII 54”), 18 sierpnia (z odręcznymi dopiskami:
„1954 k 613”, „Balicka-Kozłowska H., 27 X 54 r.”), 23 października 1937 roku.
Akc. 007186 (część 1, 13 k):
– list Zegadłowicza do Marii Jerzego Augartena, Płock, 16 sierpnia 1938 roku,
– maszynopis tłumaczenia Dumy o obronie Sigetu Milkósa Zrínyi’ego (Poznań
1932) z odręcznym dopiskiem Zegadłowicza: „E. Z., Chwaliszewo, grudzień 1931 r. Kochanemu Giorgione, Marii Jerzemu Augartenowi, Emil Zegadłowicz, Otwock, 10 VIII
1938 r.”,
– list Andrzeja Piwowarczyka do Marii Jerzego Augartena (Poznań, po 10 sierpnia 1938),
– partytura pieśni Stefana Bolesława Poradowskiego Na wiecznej fali ze słowami
Emila Zegadłowicza, Poznań 1930.
Akc. 007186 (część 2, 27 k):
– fragmenty (część rozdziału XIII) rękopisu powieści Martwe Morze. Pamiętnik
Jana w Oleju Zydla (Warszawa 1939),
Akc. 007186 (część 3, 12 k): fragmenty (m.in. nota Do moich czytelników) rękopisu powieści Martwe Morze (Płock, 20 VIII 1938 roku),
– wycinki prasowe: Dodatek literacki, „Kurier Łódzki” 1938, nr 27 (z 3 lipca).
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	Akc. 0010031 (103 k):
– spisany ręką Zegadłowicza rękopis aktu I („23 XI 1940 r., Sosnowiec”)
i III dramatu Wasz korespondent donosi (pod wcześniejszym tytułem Interview.
Dramat w trzech aktach; „Cieszyn i Bielsko, 9–10–11 lutego 1939 r. Eliczny rok II”),
– spisany ręką Marii Koszyc-Szołajskiej Zegadłowicza (z adnotacjami Zegadłowicza) rękopis aktu I dramatu Wasz korespondent donosi (pod wcześniejszym tytułem Mohikanie).
	Akc. 010032 (68 k):
– rękopiśmienne zapiski Zegadłowicza do powieści Martwe Morze,
– sporządzony przez Zegadłowicza rękopis fragmentu 2. tomu (Czwartek) powieści Martwe Morze (pod wcześniejszym tytułem Egzystencje; „Gorzeń Górny, 30 października 1935 r.”),
– rękopis Zegadłowicza: fragment powieści Martwe Morze (pod wcześniejszym
tytułem Białe pięści, lub Czyn Melchiora Saczka; „Gorzeń Górny, 10 IX 1938 r.”),
– spisany przez Zegadłowicza rękopis autobiograficznego tekstu prozatorskiego
(„Dwudziestego szóstego marca 1938 r. rozmawialiśmy – Stefan Żechowski i ja – pod
balkonem gorzeńskiego domu…”).
	Akc. 010033 (część 1, 32 k):
– rękopis zredagowanych wtórnie zapisków dziennika z okresu 31 sierpnia–11 października 1939 roku „O roku ów”. Wojna – zob. część I; na obwolucie kart rękopisu naklejony wycinek drukowanego tytułu antologii epistolarnej Zegadłowicza Piszemy listy,
– pismo Szymona Natansona z redakcji „Dziennika Popularnego”, z 9 grudnia
1936 roku, w sprawie ustalenia daty rozpoczęcia publikacji na łamach tego periodyku
nowej powieści Zegadłowicza Egzystencje. Na odwrocie pisma naniesione niebieską
kredką, niebieskim atramentem i czerwonym atramentem odręczne zapiski pisarza
zatytułowane „Notatki do Egzystencji” oraz obliczenia dotyczące liczby wierszy tekstu,
– rękopis zapisanego przez Zegadłowicza dwustronicowego szkicu literackiego
opatrzonego tytułem W Sandomierzu kwitną wajgelie i datą: „2 VII 1938, Tarnobrzeg”,
którego treścią jest (zawierająca motywy autobiograficzne) podróż koleją Eliasza
Koszyca na trasie Kraków–Lwów, 23 czerwca 1938 roku.
	Akc. 010033 (część 2, 20 k):
– rysunek ołówkiem opisany przez Zegadłowicza: „Młody poeta Leszek Wysznacki,
Jadwiga Maziarska, młoda malarka, Maria Koszyc, młoda krytyczka. Rysunki Witolda
Wyspiańskiego (stryjecznego Stanisława). 1 grudnia 1940 r. Sosnowiec, Pogoń. E. Z.”.
Maria Koszyc-Szołajska: „A wszystkie napisy – wiecznie młodego poety – elicolovitae”
(zob. reprodukcja nr 11),
– Jadwiga Maziarska, dwadzieścia trzy rysunki ołówkiem (akty kobiece); jeden na
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odwrocie maszynopisu programu radiowego rozgłośni krakowskiej z 9 sierpnia 1936 roku;
dwa opisane przez Zegadłowicza: „na [x] za Niemca nie [x] = przedKurjerk. Krakow.=”; „Jadwiga Maziarska. Sosnowiec”,
– wycinek prasowy: Nowe znaczki w Generalnym Guberatorstwie, „Dziennik Poranny”, Kraków, z dn. 22 grudnia 1940 roku,
czarno-biała reprodukcja rysunku Rudolfa Cronau z opisem: „Bemalte Büffelhaut
des Dacotah-Indianers «Langer Hund», ihn selbst auf dem Frauen und Pferdediebstahl darstellend” z czasopisma „Die Gartenlaube” 1882, s. 365,
– zapisana odręcznie przez Zegadłowicza karta rękopisu III aktu dramatu Wasz
korespondent donosi,
– koperta listu od nieznanego nadawcy (datowany: Warszawa, 15 grudnia 1936
roku) adresowana do pisarza w Gorzeniu Górnym z odręcznymi notatkami Zegadłowicza zapisanymi ołówkiem i zieloną kredką na odwrocie.
	Akc. 010033 (część 3, 18 k):
– notes pisarza, ok. 10x5 cm, dziewięć zapisanych stron, zapiski sprzed lipca 1936 roku
(m.in. dotyczące dramatu W pokoju dziecinnym, pytania do Pawła Hulki-Laskowskiego),
– notatki do dramatu Wasz korespondent donosi zapisane na odwrocie kart „Biuletynu Radiofonicznego” 1934, nr 49 (253).
	Akc. 01003:
– brulion z rękopisem dramatu Sind Sie Jude?, „Obraz pierwszy”, sc. 1-16 zapisany
ręką Zegadłowicza zielonym i niebieskim atramentem oraz ołówkiem (część tekstu
sceny IX zapisana ołówkiem nieznaną ręką); z informacją pracownika Biblioteki Narodowej: „Wersja II odtworzona z pamięci”.
Niektórezdokumentówtegozespołuwytworzonezostałyprzedokresem,któregoramy
wyznacza kompozycja mojej pracy, niemniej jednak sam fakt, iż pisarz uznał za konieczne
zabranie ich z rodzinnego Gorzenia Górnego, może świadczyć o jego planach artystycznych, woli kontynuowania rozpoczętych niegdyś dzieł (m.in. powieści Martwe Morze).
Bezpośrednio po nabyciu tych dokumentów od Heleny Balickiej-Kozłowskiej pracownicy Biblioteki Narodowej sporządzili i przekazali rodzinie pisarza (nie ujawniając
tożsamości sprzedawczyni) ich fotokopię, która obecnie włączona jest do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach (BU, mat. niesygn.).
Zespół Janiny Mikuśkiewicz
W 70. latach XX wieku rodzina Zegadłowicza, powiadomiona przez Antoniego
Mitoraja22, skontaktowała się z zamieszkałą w Sosnowcu Janiną Mikuśkiewicz, która po
wojnie weszła na krótko w posiadanie dokumentów pisarza. Według spisanej przez nią
relacji, Maria Koszyc-Szołajska, przebywając wówczas w więzieniu w Mysłowicach23,
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zdołała przekazać poza jego mury posiadane przy sobie własne dokumenty osobiste
i rękopisy Zegadłowicza. Janina Mikuśkiewicz, zamieszkała w Sosnowcu przy ul. Pastewnej 7, zatem w najbliższym sąsiedztwie niemieckiego więzienia śledczego, brała
udział w konspiracyjnej działalności, pośrednicząc w przekazywaniu więźniom jedzenia i odbieraniu od nich grypsów. Poinformowana przez Wandę Skrzypczak, z d. Kornik, o schowanych „w polu, gdzie rosną pomidory, pod kamieniem” grypsach i „wielu
różnych rzeczach”24, materiały te przeniosła do domu. Wśród dokumentów znajdowały
się dwa bruliony rękopiśmienne, ponadto, jak pisała Mikuśkiewicz: „dużo grypsów,
zdjęcia Zegadłowicza, testament, była książka od chrztu, bo Maria Koszyc pochodzenia
była rumuńskiego; w tej książce były kwiaty zasuszone […] jeden [gryps] czytałam.
Maria miała syna, ale mówiono, że jest [to] siostrzeniec. Dopiero jak ją z Mysłowic
wywozili do Oświęcimia, pisała «Leonardzie, ty jesteś synem moim». Naz[y]wano go
Ozol[s], tak sobie życzył Zegadłowicz. Maria Koszyc pisała w grypsach, że ją zdał Czarny Piotrek z Pogoni; gdzie są zakopane kilimy, porcelana, w ogrodzie, w altanie. Były
zdjęcia: maska twarzy, ręki, dłoni, pogrzebu, jak profesor Wyspiański przemawiał na
cmentarzu w Pogoni”25.
Oba bruliony Mikuśkiewicz wypożyczyła, na jego prośbę księdzu Muszkietowi26,
a po ich zwrocie jeden – już w czasach powojennych – przekazała Witoldowi Wyspiańskiemu (zamieszkałemu wówczas w Krakowie, przy ul. Rękawki 45), a drugi – wraz
z grypsami – Hannie Makowskiej, której adres odnalazła wśród przeglądanych archiwów, a która ówcześnie przebywała wraz z matką u sióstr zakonnych w Sosnowcu.
Zgodnie z relacją córki pisarza, która rozmawiała z Janiną Mikuśkiewicz, wspomniane materiały przemycone zostały poza teren więzienia w walizce. Maria Koszyc-Szołajska,
która spodziewała się skierowania do obozu, prosiła o ich przekazanie tej właśnie osobie.
Jadwiga Makowska, której adres Mikuśkiewicz odnalazła w walizce, odmówiła przyjęcia
materiałów. Po wojnie dokumenty odebrała córka nieżyjącej już wówczas Jadwigi Makowskiej, Hanna.
Taki stan rzeczy możemy odtworzyć na podstawie oświadczenia Janiny Mikuśkiewicz, spisanego językiem niekiedy niegramatycznym, niewolnym od dwuznaczności
i błędów logicznych. Wobec faktu, iż Mikuśkiewicz nie podała bliższych szczegółów
dotyczących przechowywanych przez siebie materiałów, trudno określić, co zawierały
wspomniane bruliony. Cytowana przez Mikuśkiewicz treść grypsów, każe nam domniemywać, że nie są one tożsame z tymi, które obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (zob. część VI, dokumenty 5, 6 i 7).
W zachowanej korespondencji Hanny Makowskiej do Marii Parafińskiej odnajdujemy natomiast wzmiankę o dokumentach przekazanych przez Marię Koszyc-Szołajską
(nieujawnionej z nazwiska przez piszącą) Janinie Mikuśkiewicz: „Dziś byłam u pewnej
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osoby, która ma kontakt z «lagrem» w Mysłow., gdzie p. Maria do 2 VI była. Na jej ręce
przyszły – drogą «lewą» – książki, rękopis «Ugorów» [!], «Hajawata», fotografie i kilka
drobiazgów – jak trudno nazwać mi te przedmioty drobiazgami – jednym słowem,
rzeczy, które p. Maria ze sobą w Mysł. miała. Było także kilka luźnych kartek – listy
do L[eonarda Ozolsa] i do mojej matki w przeddzień wyjazdu do Ośw-mia pisane. To
przede wszystkim błaganie o opiekę nad Leo. i o modlitwę za Jej duszę. W tych ostatnich listach – pisanych, jak sama mówi – w śmiertelnym lęku – jest wiele modlitwy do
Boga i do Matki Chrystusa – więc p. Maria w więzieniu zyskała (?) wiarę. – Wspomina
(realia) – o tym, że u Pani jest dokument E. Z. i prosi o opiekę nad nim”27.
Nieprecyzyjna jest informacja o rękopisie Ugorów. Taki tytuł dla mającego powstać
jako dzieło wspólne dramatu sugerowała Maria Koszyc-Szołajska w liście z 23 grudnia
1938 roku, informując pisarza: „Opornie mi idzie, dialogi – do niczego – nieciekawe.
Dziś jeszcze popiszę. […] Właściwie w sztuce dam tylko kanwę – dobrze? A Eliczek
– napisze samą sztukę – tak?” (BU, mat. niesygn.). Trudno ocenić, czy Janina Mikuśkiewicz myślała o tym dramacie, nie sposób również ustalić, czy jej informacja o Pieśni
o Hajawacie odnosi się do zaginionego rękopisu, czy do zachowanego w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza maszynopisu (ML 977) przekładu dzieła Longfellowa.
Zespół Milana Kwiatkowskiego
Spokrewniony z rodziną Zegadłowicza Milan Kwiatkowski28 opublikował fragmenty zapisków29 Marii Koszyc-Szołajskiej odnalezione, jak pisał, „zupełnie przypadkowo w 1976 roku” przez Kazimierza Wiśniaka30. Odnaleziony zbiór rękopisów Marii
Koszyc-Szołajskiej obejmuje następujące dokumenty:
– zeszyt z powstałymi w Gorzeniu Górnym w okresie 27 maja–4 czerwca 1938
roku wierszami Emila Zegadłowicza dedykowanymi Koszyc-Szołajskiej (zeszyt ozdobiony na okładce drzeworytem Ludwika Misky’ego,
– obszerne fragmenty (43 strony) drugiego aktu dramatu Domek z kart pt. „Nalot”
datowanego 2 lutego 1940 roku,
– trzy listy (osiem obustronnie zapisanych kart formatu papieru kancelaryjnego)
i telegram Koszyc-Szołajskiej do Marii Parafińskiej,
– notatki dotyczące okoliczności śmierci pisarza,
– odręczny odpis wiersza Zegadłowicza Na dnie skrzypiec,
– zdjęcia Zegadłowicza.
W przywołanym powyżej artykule Milan Kwiatkowski dzieli się z czytelnikiem
swymi przypuszczeniami, że rękopisy te, przekazane przez Marię Koszyc-Szołajską po
śmierci pisarza Marii Parafińskiej, odnalezione zostały w latach 70. XX wieku wśród pamiątek rodzinnych niegdysiejszej korespondentki Zegadłowicza. Cytowana przez Kwiatkowskiego treść tych rękopisów nie budzi wątpliwości co do ich autentyczności, niemniej
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jednak, jako że nie jestem w stanie odtworzyć ich z rękopisu, przytaczam je w przypisach
do części szóstej.
Usiłując zrekonstruować losy tych dokumentów, przeprowadziłam rozmowy zarówno z członkami rodziny Marii Parafińskiej, jak i z Kazimierzem Wiśniakiem, natomiast nie powiodły się próby kontaktu z obecnym dysponentem archiwum Milana
Kwiatkowskiego. Marek Parafiński, krewny niegdysiejszej przyjaciółki pisarza, zaprzeczył przypuszczeniom Milana Kwiatkowskiego, zapewniając, iż w archiwach rodzinnych nie zachowały się żadne z przywoływanych powyżej dokumentów.
Kazimierz Wiśniak potwierdził natomiast, że przekazane na własność Milanowi
Kwiatkowskiemu archiwalia otrzymał z rąk Norberta Zawiszy31, który z kolei we wczesnych latach 60. XX wieku pozyskał je od koleżanki ze studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Krystyny Ciszek32, córki przedwojennego dobrze prosperującego
przedsiębiorcy z Będzina33. Niestety, nie udało się wyjaśnić okoliczności pozyskania
tych materiałów, być może pośrednikiem w ich przekazywaniu była Jadwiga Maziarska, wówczas początkująca artystka malarka.
	Zespół Barbary Olszańskiej
W 1973 roku w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie znalazł się, przekazany w darze od Barbary Olszańskiej, liczący sto jeden kart
rękopis dramatu Zegadłowicza Domek z kart – czystopis sporządzony ręką pisarza,
z adnotacją „Pisaliśmy od 2-go lutego do 30-go kwietnia 1940 r. w Gorzeniu Górnym
– Maria Koszyc, Emil Zegadłowicz” (ML 976). Okoliczności, w jakich darczyni weszła
w posiadanie tego dokumentu, nie są mi znane.
	Zespół Macieja Słomczyńskiego
Do zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie trafiła
w roku 1962 jako dar od Macieja Słomczyńskiego karta z tomu Moja pieśń wieczorna
Jana Kasprowicza z zapisaną odręcznie dedykacją Zegadłowicza dla Marii Koszyc-Szołajskiej oraz autograf pisarza na luźnej kartce papieru (ML 908, k. 14-15). Nie
zdołałam ustalić, w jaki sposób znalazły się one w zbiorach darczyńcy.
Dokumenty zaginione
Powyższą charakterystykę dokumentów ostatnich lat życia Zegadłowicza chcę
uzupełnić wykazem materiałów, które wciąż nie zostały odnalezione, a których ślady
wielokrotnie odnajdywałam w toku prowadzonych przez mnie prac badawczych i edytorskich. Do dokumentów zaginionych należą:
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rękopis przekładu poematu Henry’ego Longfellowa Pieśń o Hajawacie, o którym Monika Warneńska pisała: „W moich papierach przechował się otrzymany niegdyś z rąk Marii Koszyc brulion przekładu Hajawaty, fragment czystopisu oraz kilka
wycinków ze starych książek i rysunków o tematyce indiańskiej; świadczą one o usiłowaniach poety, zmierzających do wejścia w klimat, w koloryt krajobrazu Ameryki
i rozgrywających się na legendarnym tle wydarzeń. Brulion przekładu z piętrzącym się
nad każdą linijką mnóstwem poprawek i przekreśleń, świadczy nie tylko o pracy nad
samym poematem, ale o dążeniu do wyswobodzenia się z wielosłownej rozlewności,
jaka cechowała autora Zmór. Na marginesach poeta kreślił ornamenty i rysunki, związane z treścią poematu. Obszerne fragmenty czystopisu, starannie sporządzone przez
poetę, noszą na wstępie adnotację: «RĘKOPIS PIERWSZY przekładu Pieśni o Hajawacie rozpoczętego 22 października 1939 – ukończono 4 stycznia 1940 r. – DRUGI
ukończone czternastego stycznia 1940 r. – TRZECI»34.
rękopis dramatu Sind Sie Jude?, o którym wiadomo, iż w 1942 roku Monika Warneńska dysponowała rękopisem czterech aktów tego dramatu. Kazimierz Czachowski,
w którego rękach dokument ten znalazł się po wojnie, charakteryzował go słowami:
„Tekst w brulionie ołówkowym (z poprawkami i skreśleniami obojga autorów) spisała
Maria Koszyc. Zawiera on prolog (bez początku, który gdzieś zapodziano) i 4 akty (lub
obrazy). Prolog, w całości pióra Zegadłowicza, znajdujemy w dzienniku poety. Dwie te
dochowane redakcje prologu różnią się w szczegółach (wariantami tekstu), lecz łatwo je
uzgodnić, bo w akcji zmian nie ma”35. Streszczenie sztuki podała Warneńska w dwóch
szkicach wspomnieniowych poświęconych autorowi dramatu (zob. część III, przypis 75);
rękopis Myśli – zachował się jedynie sporządzony przez nieznaną osobę maszynowy odpis skompilowanego przez Marię Koszyc-Szołajską wyboru pisemnych i ustnych wypowiedzi Zegadłowicza (zob. część V). Wiadomo, że pomocą w powielaniu
dokumentów Zegadłowicza służyła mieszkająca w Krakowie Maria Parafińska, niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, iż rękopis ów powstał w pierwszych miesiącach
po śmierci Zegadłowicza, jak i to, że na gotowy już maszynopis Koszyc-Szołajska zdążyła nanieść odręczne komentarze, sądzić można, że odpis ów powstał w Sosnowcu
i być może pozostał w rękach osoby sporządzającej maszynopis.
dziennik pisarza przywoływany w zdawkowych cytatach przez Edwarda Kozikowskiego w jego książce wspomnieniowej Portret Zegadłowicza bez ramy; m.in. zapis
z 1 stycznia 1939 roku36.
oryginał testamentu Zegadłowicza, listy:
– listy Emila Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej cytowane przez adresatkę
w antologii Myśli pisarza: co najmniej osiemnaście cytowanych listów z 26 czerwca
(Tarnobrzeg), 16 lipca, 3, 20 i 25 sierpnia, 10, 11 i 29 września, 5 października, 30 listopada, 16 i 20 grudnia 1938, 13, 28, 30 stycznia, 30 kwietnia, 22 i 30 czerwca 1939 roku,
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– list Zegadłowicza do Marii Koszyc-Szołajskiej z 26 grudnia 1939 roku (cytowany
przez Edwarda Kozikowskiego37),
– listy Zegadłowicza do Edwarda Kozikowskiego z lata 1940 roku38.
Odnalezienie tych materiałów nadal pozostaje postulatem badawczym.
Przygotowując niniejszą publikację, korzystałam z pomocy wielu instytucji i osób,
spotykając się zawsze z wielką życzliwością dla mojej pracy. W tym miejscu pragnę
wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a w szczególności pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, Dyrekcji
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, pracownikom Czytelni
Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, właścicielom archiwów prywatnych:
Mariannie Żechowskiej, Barbarze Chęcińskiej, Kamilowi Suknarowskiemu, rodzinom
Alicji Onisk oraz Karola Pustelnika.
Osobne podziękowania składam biografowi Emila Zegadłowicza dr. hab. Mirosławowi Wójcikowi, prof. UJK i recenzentom tej pracy: pani prof. zw. dr hab. Annie
Nasiłowskiej i panu prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Rośkowi, których wnikliwe uwagi
pozwoliły mi uniknąć wielu błędów i nadać mojej pracy doskonalszy kształt.
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Przypisy
Komentarz rzeczowy odnoszący się do szczegółów faktograficznych treści wstępu
(biogramy, fakty historyczne, wskazówki bibliograficzne i in.) odnajdzie czytelnik
w przypisach do zasadniczej części mojej pracy. W tym miejscu przypisami opatruję te
tylko szczegóły, które nie pojawiają się w dalszych częściach pracy.
2.
Wśród opublikowanych dwudziestu czterech listów Zegadłowicza do Pawła Hulki-Laskowskiego dwa, pisane w Gorzeniu Górnym 11 lutego 1939 i 21 maja 1940 roku,
są cennym uzupełnieniem przytaczanej przeze mnie korespondencji. Zob. Michał
Kuna, Listy Emila Zegadłowicza do Pawła Hulki-Laskowskiego, „Osnowa. Literatura.
Nauka. Sztuka”, lato 1969, s. 148-150).
3.
Maciej Słomczyński (1920-1998), pisarz i tłumacz; wiceprezes międzynarodowego
stowarzyszenia Fundacja Jamesa Joyce’a; autor przekładów literatury angielskiej, m.in.
Ulissesa Jamesa Joyce’a, Raju utraconego Johna Miltona oraz dzieł wszystkich Williama
Shakespeare’a.
4.
Barbara Olszańska (1935-2015), redaktor, wydawca, tłumaczka. W latach 1952–1968
zatrudniona w wydawnictwie „Iskry” na stanowisku kierowniczki Redakcji Literatury
Polskiej, 1974–1983 zastępca redaktora naczelnego WAiF.
5.
Kazimiera Kosińska [Monika Warneńska], Pani Maria w Sosnowcu. (Wspomnienie o Marii Koszyc, Warszawa, w sierpniu 1945), „Walka Młodych” 1945, nr 28, s. 5.
W opublikowanym w roku 1987 szkicu Kosińska, używająca teraz pseudonimu Monika Warneńska, przedstawiała wspomniane tu okoliczności nieco inaczej: „Nazajutrz
po pogrzebie [Zegadłowicza] do mieszkania przy ulicy Mariackiej 4 wtargnęło gestapo. Rewizja, której poddano pokój pisarza, ogołociła jego ostatnie schronienie z książek i rękopisów. Mimo iż przed domem stanął na straży szpicel hitlerowski, dwoje
ludzi spośród przyjaciół Zegadłowicza zdołało przedostać się tegoż wieczora do jego
pokoju. Jedną z tych osób była moja matka. Ocalono maskę pośmiertną poety, sporządzoną przez jednego z miejscowych lekarzy, oraz kilka drobiazgów osobistych. Rękopisy, nad którymi pracował, książki, które dopomagały mu znieść godziny długich,
bezsennych nocy okupacyjnych – przepadły bezpowrotnie. Ocalały na razie tylko
manuskrypty, które miała przy sobie Maria Koszyc. Chwilowo nieobecna, uniknęła
wówczas aresztowania” – Monika Warneńska, Emil Zegadłowicz, jakim go pamiętam,
[w:] tejże, Niegasnące ognie. O pisarzach na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Śląski
Instytut Naukowy, Katowice 1987, s. 159. Dysponujący jedynie informacjami przekazanymi mu w Sosnowcu Jan Radecki tak charakteryzował los partnerki Zegadłowicza: „Koszyc-Szołajska zajmuje się handlem – biegając całymi dniami od domu do
domu, od bramy do bramy, z ulicy na ulicę. Pośredniczy. Tu weźmie, zaufa jej ktoś.
1.
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Tam sprzeda. Wieczór: kilka czy kilkanaście marek zarobku. Kilka gramów «alucolu»
dla chorego. Dziesięć deko cukru, którego chory pochłaniać musi pokaźne ilości. […]
Koszyc prowadziła akcję odczytową w zakonspirowanych kółkach robotniczych, które
potem miały się przekształcić w komórki PPR” – tenże, Pamięci poety z Gorzenia Górnego. (Ostatnie godziny Emil Zegadłowicza), „Przemiany” (dodatek „Głosu Narodu”,
Częstochowa) 1945, nr 2, s. 2.
6.
Zaprzyjaźniona w tamtym czasie z Marią Koszyc-Szołajską Kazimiera Kosińska pisała w sierpniu 1945 roku: „Aresztowanie i śmierć Marii Koszyc – to wynik donosu i denuncjacji złożonej do sosnowieckiego Gestapo. […] Fala aresztowań zagarnęła w lutym
1943 roku Marię Koszyc jako podejrzaną o komunizm. […] żyła jeszcze przez szereg
tygodni w więzieniu mysłowickim […]. Została stracona w czerwcu lub z początkiem
lipca tegoż roku, najprawdopodobniej przez ścięcie; w więzieniu katowickim znajdowała się wówczas gilotyna, którą hitlerowscy oprawcy zgładzali przeważnie więźniów
politycznych [Informację tę powtarza Jan Radecki, pisząc: „[Maria Koszyc-Szołajska]
oddała głowę pod topór faszystowski w Katowicach” – tenże, Pamięci poety z Gorzenia
Górnego, dz. cyt., s. 2] […] od nadejścia urzędowej karty z Gestapo, oznajmiającej
«wykonanie wyroku» minęło już przeszło dwa lata” – Kazimiera Kosińska [Monika
Warneńska], Pani Maria w Sosnowcu, dz. cyt., s. 5). Na temat gilotyny używanej jako
narzędzie egzekucji osadzonych w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej zob.
Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939–1945,
red. Andrzej Szefer, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1983. Jak można wnioskować
z treści listu Hanny Makowskiej pisanego z Sosnowca do Marii Parafińskiej 6 sierpnia
1943 roku, kilka tygodni wcześniej poczta dostarczyła na nazwisko Leonarda Ozolsa zawiadomienie urzędowe o konieczności stawienia się adresata na Gestapo. „Takie
samo wezwanie otrzymała tegoż dnia pewna niewiasta – pisała nadawczyni – i w odpowiednim urzędzie dowiedziała się o śmierci męża. A sprawy były bliskie. Więc
prawdopodobnie – dla nas p. Marii już nie ma” – ML 987, k. 22.
7.
Monika Warneńska, Emil Zegadłowicz, jakim go pamiętam, dz. cyt., s. 140-162.
8.
Jan Radecki, Pamięci poety z Gorzenia Górnego, dz. cyt., s. 1.
9.
Andrzej Piwowarczyk, Ostatnie lata Emila Zegadłowicza, „Nowa Kultura” 1953,
nr 6 (150), s. 3-4.
10.
W prywatnym liście do Stefana Żechowskiego Andrzej Piwowarczyk prezentował
własne rozumienie treści Memoriału, pisząc m.in.: „Memoriały zawierają wykład jego
ideologii politycznej: kretyństwa! Streszczam najważniejsze punkty moimi słowami:
wszystkie idee są stare, dwie nowe: komunistyczna i narodowosocjalistyczna: dlatego
się dogadały. Obie (tu słowa EZ) opierają się na robotnikach i chłopach. Idea nar.-soc.
jest teraz dynamiczna, a więc przesadzona, jak każda wielka idea na początku. Sprawa
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żydowska: «niech się to raz wreszcie skończy». «Żydzi są potwornym narodem», itd.
Pisze równocześnie EZ do MP [Marii Parafińskiej – przyp. mój – WTW], że usiłuje
przestawić swój sposób myślenia itd. Nie deklaruje się wyraźnie za hitleryzmem
w listach do MP. I to «przestawianie się» można rozumieć tylko w zestawieniu z trzema
wspomnianymi wyżej memoriałami. Zadałem sobie pytanie, czy te memoriały nie
były pisane po prostu od oka na wypadek wizyty Gestapo, po to, by im zaszklić oczy…
Niestety, wiele wskazuje na to, że nie, że w tym czasie EZ naprawdę tak myśli!”. Odbitka
kserograficzna listu (maszynopis, szesnaście stron z odręcznymi korektami autora)
Andrzeja Piwowarczyka do Stefana Żechowskiego z 5 stycznia 1953 roku zachowała
się w prywatnym archiwum Ryszarda Pietkiewicza, skąd została przekazana do moich
zbiorów.
11.
Tamże.
12.
Mistrz i Maria. Listy Emila Zegadłowicza i Marii Parafińskiej 1937-1941, wstęp,
opracowanie i komentarze Wiesława Teresa Wójcik, Kielce 2017.
13.
Tamże, s. 190.
14.
Tamże, s. 224.
15.
Andrzej Piwowarczyk, Ostatnie lata Emila Zegadłowicza, dz. cyt., s. 3-4.
16.
Edward Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle
wspomnień osobistych, Warszawa 1966, s. 553-555.
17.
Mistrz i Maria, dz. cyt., s. 95 i przypis 6 na s. 96.
18.
Na ten temat zob.: Władysław Studencki, „Domek z kart”, „Pokój dziecinny”, w tegoż, Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962,
s. 113-127; Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza,
Kielce 2005, s. 459-464.
19.
Zob. Monika Warneńska, Nieznany przekład „Hajawaty”, „Przegląd Humanistyczny” 1961, nr 5; s. 133-141.
20.
Zob. przypisy, część I, przypis 66.
21.
Przechowywane w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza materiały Emila
Zegadłowicza składające się na tekę oznaczoną sygnaturą 979 zostały w roku 1986
zakupione od Rajmundy Balickiej i nie pozostają w związku z archiwaliami omawianymi w tym miejscu (zostały wytworzone w latach 1932–1938 i nie znajdowały się
wśród dokumentów, jakie pisarz posiadał w czasie pobytu w Sosnowcu). Charakterystykę zawartości tego zespołu podaje Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie, tom II: sygnatury 501-1000. Poezja polska XX w., pod red.
Tadeusza Januszewskiego, oprac. Alicja Bałakier, Andrzej Fiett, Małgorzata Górzyńska
i in., Warszawa 2002, s. 348-349)
22.
Antoni Mitoraj (1905-1982), urodzony w Malcu, koło Oświęcimia, uczeń gimna220
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zjum w Wadowicach, następnie uczeń szkoły rolniczej w Pilźnie koło Tarnowa. Działacz ruchu ludowego, współzałożyciel i członek oddziału Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici” w Malcu (1929), aktywny także w Stronnictwie Ludowym. W czasie okupacji
niemieckiej uczestniczył w ruchu oporu na terenie dawnego powiatu bialskiego; od
1939 roku w Związku Walki Zbrojnej. Uczestnik konspiracji ludowców; współorganizator i członek Chłopskiej Straży („Chłostra”), następnie Batalionów Chłopskich
(pseudonim „Baca”. Współzałożycie i redaktor konspiracyjnej gazetki publikowanej
na terenie Ziemi Oświęcimskiej „Wiadomości Podziemia” (następnie pod tytułem
„Orka”). Inicjował zbiórki żywności, leków i ubrań, które później osobiście dostarczał
więźniom obozu. Pośredniczył w tajnej wymianie korespondencji więźniów z najbliższymi. Przejmował grypsy i meldunki dokumentujące zbrodnie nazistowskie. Działalność tę umożliwiał fakt, że jako robotnik zatrudniony w Wasser-Wirtschafts-Amt
(Urząd Gospodarki Wodnej) w Bielsku, pracował przy pomiarach i regulacji Soły, także na terenie należącym do obozu; zob. Ludzie Dobrej Woli. Księga Pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz, pod. red. Henryka
Świebockiego, Oświęcim 2005.
23.
Mowa o funkcjonującym w Mysłowicach w latach 1941–1945 niemieckim Policyjnym
Więzieniu Zastępczym, w którym przesłuchiwanych poddawano torturom, a po
zakończeniu czynności śledczych tracono w publicznych egzekucjach lub wysyłano do
obozu Auschwitz-Birkenau. Położony w okolicach dzisiejszej ulicy Powstańców obóz,
nazywany potocznie mianem Rosengarten („Ogród Róż”), pozostawał pod zarządem
komendantów Hansa Thomasa i Karla Reichela. Szacuje się, że w latach działalności
więzienia trafiło tu ok. dwadzieścia tysięcy osób. Po wojnie władze komunistyczne
urządziły tu Obóz Karny funkcjonujący do 1947 roku.
24.
Cyt. za przekazaną mi przez Ryszarda Pietkiewicza z Sosnowca kserograficzną odbitką oświadczenia spisanego odręcznie przez Janinę Mikuśkiewicz na dwóch stronicach
kratkowanego papieru; dokument bez daty (powstał po 1958 roku) PMW, mat. niesygn.
25.
Tamże.
26.
Prawdopodobnie mowa o Czesławie Muszkiecie (1914-?), duchownym Kościoła
Rzymskokatolickiego (święcenia w 1937 roku), po drugiej wojnie światowej proboszczu w Białej koło Wielunia (do 1963), następnie w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Pajęcznie (1963-1992).
27.
List Hanny Makowskiej do Marii Parafińskiej, [Sosnowiec], 6 sierpnia 943 roku; ML
987, k. 22-23v.
28.
Milan Kwiatkowski (1938-1999) – polonista, dramatopisarz, kierownik literacki teatrów, teatroznawca; pierwszy mąż wnuczki Emil Zegadłowicza.
29.
Milan Kwiatkowski, Ten, który chciał wszystko kochać i nie zawsze potrafił, „Prze221
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krój” 1978, nr 1716, s. 7-8.
30.
Kazimierz Wiśniak (1931-–), scenograf, malarz, rysownik, grafik; współtwórca Piwnicy pod Baranami.
31.
Norbert Zawisza, historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły
Filmowej w Łodzi, wieloletni dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
32.
Krystyna Ciszek (?–2015), urodziła się w Będzinie, studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kilka lat po wojnie wyszła za mąż za Włodzimierza Baranowskiego, pracownika warszawskiej Zachęty (małżeństwo zakończyło się
rozwodem po kilkunastu miesiącach).
33.
Z relacji Norberta Zawiszy wnioskować można, że był to bogaty przedsiębiorca,
hurtownik wyrobów szklanych, dysponujący własną bocznicą kolejową, przy tym
kolekcjoner dzieł sztuki o guście dość tradycyjnym. Dokumenty przedwojenne wśród
będzińskich handlowców wymieniają dwie osoby o tym nazwisku: Henryka Ciszka
(„sprzedaż mat. piśm., ul. Małachowskiego 7”) oraz Wacława Ciszka („handlowiec,
ul. 3 Maja 29”); być może któryś z nich był ojcem Krystyny Ciszek – Spis abonentów
sieci telefonicznych dyrekcji okręgu poczt i telegrafów w Katowicach oraz sieci okręgowej
Zagłębia Dąbrowskiego i niemieckiego Górnego Śląska Beuthen (Bytom), Gleiwitz
(Gliwice) i Hindenburg (Zabrze) na 1939 r., Warszawa – styczeń 1939, s. 169.
34.
Monika Warneńska, Nieznany przekład „Hajawaty”, dz. cyt., 137-138.
35.
Kazimierz Czachowski, Ostatnie lata Zegadłowicza, „Odrodzenie” 1945, nr 26, s. 4.
36.
Edward Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy, dz. cyt., s. 504-505.
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============================
prof. dr hab. Stanisław Rosiek (Uniwersytet Gdański), fragmenty recenzji:
[Opracowane archiwalia] Składają się […] na spójny, świetnie skomponowany układ
dokumentów ukazujących aktywność – życiową, artystyczną i intelektualną – Emila
Zegadłowicza z ostatniego okresu jego biografii. Przyjęte przez doktorantkę granice
chronologiczne są w pełni uzasadnione, by nie powiedzieć nieuniknione, bo historyczno-metafizyczne. „Zasadnicze ramy czasowe wyselekcjonowanych do publikacji
materiałów wyznaczają – zapowiada we wstępie – dwie daty: 1 września 1939 (wybuch drugiej wojny światowej) i 24 lutego 1941 roku (śmierć pisarza)”. Okres ten był
opisywany już w pierwszych powojennych szkicach poświęconych „ostatnim latom”
Zegadłowicza (przez Kazimierza Czachowskiego w 1945 roku, przez Andrzeja Piwowarczyka w 1953, później przez Monikę Warneńską czy Mirosława Wójcika), lecz recenzowana praca daje podstawę do oglądu szerszego. Przynosi dokumenty na ogół
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nieznane (lub bardzo mało znane). Dla mnie ich lektura była rewelacją. W dosłownym
sensie: odsłonięciem nieznanych dotąd obszarów biografii Zegadłowicza, także jego
życia emocjonalnego (uczuciowego) i intelektualnego ostatnich lat.
[Wiesława Teresa Wójcik] publikując dokumenty nieraz bardzo poruszające, by nie
powiedzieć szokujące – nie zastosowała żadnej ze znanych nam dobrze form osłabiania i łagodzenia ich wymowy (z „fragmentaryzacją” i dyskretnym pominięciem
na czele). Przeciwnie. „Wobec dokumentów wytworzonych przez pisarza przyjęłam
zasadę publikacji kompletnej” – zaznacza. Publikuje więc dokumenty in extenso, pozostawiając czytelnikowi pełną swobodę interpretacji i oceny. Przyznam, że czytając
niektóre zdania i opinie Zegadłowicza, miałem niemały kłopot z utrzymaniem obowiązującego historyka badawczego dystansu. Myślę, że takie dokumenty jak kolejne
„memoriały” słane Marii Koszyc-Szołajskiej powinny zyskać rozgłos i stać się przedmiotem szerokiej debaty historyków na temat Polski międzywojennej i patriotyzmu,
że jego notatki z pierwszych dni wojny mogłyby okazać się ważnym dokumentem życia cywilnego tamtego czasu (obok na przykład Pierwszych trzech miesięcy Peipera), że
liczne strony z dziennika i fragmenty listów to świetny materiał do rozważań na temat
skomplikowanych emocjonalnych węzłów (rodzinnych, miłosnych, seksualnych) łączących bliskich sobie ludzi…
[Komentarze] Stanowią […] objętościowo połowę pracy, lecz merytorycznie ważą
znacznie więcej. Stoi za nimi głęboka znajomość skomplikowanej biografii Zegadłowicza, jego twórczości, historycznego kontekstu. Ale także rozległej konstelacji tekstów powiązanych, które oświetlają publikowane dokumenty. Swoimi komentarzami
i przypisami doktorantka dowodzi gruntownej erudycji, obejmującej zarówno wiedzę
o Zegadłowiczu, jak też o kulturowych, historycznych i filozoficznych kontekstach
jego biografii i dzieła. Choć we wstępie, odżegnując się od interpretacji, skromnie deklaruje, że jej przypisy „mają charakter językowy i rzeczowy (bibliograficzny, słownikowy i faktograficzny: biograficzny i rzeczowy”, to jednak co chwila pokazuje, że jest
komentatorką wnikliwą i błyskotliwą, odkrywającą nowe perspektywy badawcze.
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100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
w Wadowicach
Miniony już 2020 r. był szczególny dla Wadowic z uwagi na obchodzoną w tym roku
100. rocznicę urodzin wielkiego wadowiczanina Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
W całym kraju zaplanowano na tę okazję organizację wielu wydarzeń, wystaw czy
koncertów. Jak świętowała tę wyjątkową rocznicę gmina Wadowice, prezentuje poniższe kalendarium.
STYCZEŃ
19 STYCZNIA
Nowo rozpoczęty rok 2020 zapowiadał się niezwykle uroczyście z uwagi na przypadającą 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Pierwszym wydarzeniem inaugurującym
cykl uroczystości był świąteczny koncert Grajmy Panu – kolędy i pastorałki. Rozpoczęcie widowiska nastąpiło o godz. 16.30 w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach.
Wspólne kolędowanie w góralskim stylu z radośnie rozśpiewaną i niezwykle muzykalną rodziną Golców było wspaniałym przeżyciem. Świąteczne melodie w ich wykonaniu
chwytały uczestników koncertu za serca. Następnie ze świątecznym repertuarem wystąpił znany i lubiany zespół Kordian. W trakcie koncertu można było złożyć symboliczną
cegiełkę, która stanowiła wsparcie dla Fundacji Odzyskaj Nadzieję i jej podopiecznych.
20 STYCZNIA
Urząd Miejski w Wadowicach ogłosił konkurs na zaprojektowanie i wykonanie tortu
na 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Przyjmowanie słodkich prac konkursowych trwało do 18 lutego. Uczestnikom polecono, aby przy projekcie tortu na
papieskie urodziny zwrócili uwagę na jego wygląd zewnętrzny. Ustalono, że projekt
będzie można przedstawić w cyfrowej wersji, w formie rysunku na papierze, makiety
3D oraz w postaci gotowego wypieku, ale w miniaturze. W szranki o najlepszy tort
mogły stawać cukiernie, ciastkarnie oraz piekarnie.
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LUTY
5 LUTEGO
Samorząd Wadowic wystosował zaproszenie na Światowe Dni Pamięci św. Jana Pawła II i ogłosił program obchodów. Wówczas zaplanowano, że uroczystości potrwają
od 16 do 24 maja i zgromadzą tłumy wiernych z Wadowic, Polski, a nawet z całego
świata. W programie uroczystości przewidziano między innymi duży koncert z TVP,
spotkanie z ojcem Adamem Szustakiem, spektakl Antygona na wadowickim rynku,
zjazd szkół z całej Polski, koncert orkiestr dętych, zawody sportowe, koncert Chóru
Wadowiczan, biesiadę i wiele innych wydarzeń kulturalno-sportowych dla wielu tysięcy osób, w tym dla oficjalnych delegacji i młodzieży z miast partnerskich Wadowic
– z Portugalii, Niemiec, Węgier i Włoch.
18 LUTEGO
W ramach cyklu Takim Go pamiętamy. Wspomnienia o Janie Pawle II tego dnia w sali
teatralnej Domu Katolickiego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła
II zorganizowało spotkanie z Grzegorzem Gałązką – papieskim fotografem. Licznie
przybyli goście wysłuchali jego wspomnień, a także obejrzeli wystawę zdjęć. Na blisko
40 fotografiach można było zobaczyć wyjątkowe i wzruszające ujęcia Jana Pawła II
z całego pontyfikatu.
20 LUTEGO
Władze miasta zapraszały uzdolnioną muzycznie młodzież powyżej 10. roku życia do
udziału w castingu do Chóru Wadowiczan, który 18 maja miał zaśpiewać na wielkiej scenie na wadowickim rynku w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Rozpoczęcie castingu zaplanowano na 7 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej
w Wadowicach.
21 LUTEGO
Urząd Miejski w Wadowicach przedstawił wyniki cukierniczej rywalizacji o zaprojektowanie i wykonanie tortu na 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Zwycięzcą
została Ciastkarnia Rarytas, która ujęła jurorów wyjątkową formą i smakiem proponowanego przez siebie wypieku. Prezentację i degustację tortu zaplanowano na 18 maja
2020 r. podczas wielkich uroczystości na wadowickim rynku. Zdradzono wówczas, że
wypiek urodzinowy będzie wytrawnym tortem czekoladowym z orzeźwiającą galaretką z owoców czarnej porzeczki oraz niespodzianką.
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27 LUTEGO
Pod koniec miesiąca w wypełnionej po brzegi widownią Wadowickiej Bibliotece Publicznej odbył się pierwszy z sześciu zaplanowanych na ten rok wykładów o mało znanych wątkach z życia Karola Wojtyły. Cykl ten gmina Wadowice organizowała wspólnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Podczas spotkania zebrani
usłyszeli wykład ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka (rektora Uniwersytetu Papieskiego) pt. Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w życiu świętego Jana Pawła II
oraz wykład ks. prof. nadzw. Adama Olszewskiego pt. O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką. Moderatorem dyskusji był ks. dr hab. Robert Nęcek. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez Uniwersytet Papieski Krakowskim
Kalendarzem Ekumenicznym 2020 wydanym przez Fundację im. św. Królowej Jadwigi
dla UPJPII w Krakowie.
MARZEC
4 MARCA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, pragnąc umożliwić jak największej liczbie osób odwiedzenie miejsca urodzin papieża, wystosowało
komunikat o zasadach zwiedzania tego obiektu w dniach 16-19 maja 2020 r. Ustalono,
że podczas uroczystości obowiązywać będzie zmieniona forma zwiedzania ekspozycji stałej muzeum. Grupy do 30 osób miały być wpuszczane co 10 minut od 8.30 do
19.00 (wejście ostatniej grupy). Zwiedzanie miało odbywać się w sposób indywidualny, bez przewodnika.
9 MARCA
Po wielkich emocjach, jakie towarzyszyły uczestnikom castingu do Chóru Wadowiczan, gmina przedstawiła skład chóru, do którego weszło 25 zdolnych młodych ludzi.
Planowano, że to właśnie oni wystąpią na wielkiej scenie plenerowej podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Przesłuchania miały miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Wadowicach. Jurorzy sprawdzali muzykalność i skalę głosu kandydatów. Potem chętne osoby
miały możliwość zaprezentowania wybranej przez siebie piosenki. Dzieci i młodzież
śpiewały wspaniale, do chóru dostało się wiele prawdziwych talentów! Stres towarzyszący castingowi dla wszystkich uczestników był silny, bowiem dla niektórych kandydatów był to pierwszy tego rodzaju sprawdzian umiejętności na scenie.
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12 MARCA
Poinformowano, że metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ogłosił decyzję
o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. Jana Pawła II.
Po pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu zgody Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie decyzja abp. Marka Jędraszewskiego była kolejnym
prawnym wymogiem do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego. Stosowne dokumenty
dotarły do parafii Archidiecezji Krakowskiej, a o rozpoczęciu procesu wierni zostali
poinformowani i poproszeni o przekazanie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie do
dnia 7 maja 2020 r. jakichkolwiek dokumentów, pism lub wiadomości dotyczących
Sług Bożych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
16 MARCA
Zaproszono młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w 100. rocznicę
urodzin patrona Wadowic. Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu odnoszącego
się do wybranego przesłania Ojca Świętego (cytat Świętego Jana Pawła II należało
zamieścić na plakacie w językach polskim i angielskim). Prace mogły być wykonane
techniką manualną lub cyfrową. Ogłoszono, że najlepsze z nich zostaną nagrodzone
przez Urząd Miejski w Wadowicach i opublikowane, wraz z podaniem autora grafiki,
w formie wystawy plenerowej na terenie miasta. W tym samym dniu wystosowano
również zaproszenie do najmłodszych, dzieci i młodzieży do 15. roku życia, aby wzięły
udział w konkursie plastycznym, polegającym na przygotowaniu pocztówki z Wadowic z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Prace mogły również być wykonane
techniką manualną lub cyfrową, a najlepsze także planowano nagrodzić i wydać jako
oficjalne jubileuszowe pocztówki z Wadowic.
KWIECIEŃ
2 KWIETNIA
Tego dnia w imieniu mieszkańców gminy Wadowice na pustym placu Jana Pawła II
burmistrz Wadowic złożył pod pomnikiem Ojca Świętego biało-żółty wieniec, aby
uczcić 15. rocznice śmierci naszego rodaka. Zwyczaj ten praktykowany jest w Wadowicach każdego roku. Z tej okazji ma miejsce uroczysta Msza święta, po której wierni
oddają hołd, zapalają znicze i składają kwiaty pod pomnikiem papieża na rynku.
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20 KWIETNIA
Samorząd Wadowic wystosował oficjalne oświadczenie, że z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane Światowe Dni Pamięci św. Jana Pawła II zaplanowane na
maj z okazji 100. rocznicy urodzin naszego wielkiego wadowiczanina Karola Wojtyły.
Burmistrz poinformował, że jeżeli tylko okoliczności pozwolą, część tych wydarzeń
zostanie przełożona na drugą połowę roku, w szczególności na październik.
MAJ
5 MAJA
Na początku miesiąca gmina Wadowice zapraszała do podzielenia się wszystkimi swoimi osobistymi wspomnieniami dotyczącymi Jana Pawła II. Można było opowiedzieć
np. o tym, co szczególnie zapadło w pamięć i serce, o osobistym uczestnictwie w spotkaniu z papieżem, o pobudce skoro świt i wielokilometrowym spacerze, aby wziąć
udział we wspólnym święcie, o wrażeniach, jakie towarzyszyły jego wizytom w Ojczyźnie, czy też o ostatnim pożegnaniu. Do podzielenia się wspomnieniami zachęcano
rodziców i dziadków, aby i oni opowiedzieli innym, co na zawsze zachowają w pamięci. Proponowano nakręcenie krótkiego filmiku, ok. 100 sekund, i wrzucenie go na swój
profil na Facebooku, a także oznaczenie gminnego wydarzenia na Facebooku oraz
dopisanie hasztagu #100sekundnastulecie. Celem tej akcji było wspólne stworzenie
kroniki wspomnień – prawdziwego pomnika pamięci o Janie Pawle II. Dla uczestników gmina Wadowice przewidziała wyjątkowe prezenty związane z 100. rocznicą
urodzin Świętego.
6 MAJA
Gmina Wadowice przystąpiła do akcji #oknodlajp2
– Udekoruj swoje okno! – organizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św.
Jana Pawła II, której pomysłodawcą byli wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej
uczestnikiem mógł stać się każdy, kto samodzielnie udekorował w maju (a szczególnie 18 maja,
w dniu urodzin Karola Wojtyły) swoje okno
ozdobami nawiązującymi do postaci świętego
papieża. Własnoręcznie wykonane dekoracje
miały być swego rodzaju wyjątkowym podzięko228

Dekoracja rynku, maj 2020 r.
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
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waniem za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II. W czasie trwania akcji zachęcano do sfotografowania swojego „okna dla Jana Pawła II” i podzielenia się zdjęciem
w mediach społecznościowych z oznaczeniem #oknodlajp2. Dzięki temu, pozostając
w swoich domach z powodu pandemii COVID-19, można było aktywnie włączyć się
w świętowanie tej wyjątkowej, szczególnie dla naszego regionu rocznicy.
7 MAJA
Tego dnia w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach miała miejsce pierwsza uroczysta sesja trybunałów w obecności wszystkich dziekanów archidiecezji krakowskiej.
Po formalnym rozpoczęciu procesu abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św.
o pomyślny jego przebieg i łaski za wstawiennictwem Sług Bożych Karola i Emilii
Wojtyłów. Postulatorem procesów kanonizacyjnych został ks. Sławomir Oder, który
był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.
Pierwszym sędzią trybunału został abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski,
którego – jako delegat – w procesach reprezentował ks. Andrzej Scąber, referent
ds. kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej. Promotorem sprawiedliwości ogłoszono ks. Tomasza Szopę, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Powołano także
dwóch notariuszy – ks. Grzegorza Kotalę i ks. Pawła Ochockiego. Wszyscy członkowie
trybunałów złożyli przysięgę dochowania tajemnicy i wiernego wypełnienia powierzonego im zadania – wykazania, że Emilia i Karol Wojtyłowie praktykowali cnoty
w sposób heroiczny, cieszą się opinią świętości, a za ich wstawiennictwem ludzie wypraszają łaski u Boga.
11 MAJA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w ramach jubileuszu papieskich
narodzin rozpoczęło 7-odcinkowy cykl krótkich filmów pt. Dom mojego dzieciństwa
opowiadających historię rodziny Wojtyłów sprzed czasu narodzin małego Lolka. Codziennie przez kolejne dni o godz. 17.00 na muzealnym profilu na Facebooku zamieszczało link do kolejnej części. Historie rodzinne Wojtyłów prezentowano prosto z muzeum w krótkiej i przystępnej dla każdego widza formie. Na filmikach pokazywano
zarówno wnętrza muzealne, jak i pamiątki po Janie Pawle II.
14 MAJA
Tego dnia coraz bardziej czuło się klimat zbliżającego się 100-lecia urodzin naszego
Świętego. Wówczas Wadowice zdobyły wyjątkową monetę. „W uznaniu zaangażowania Papieskiego Miasta w kultywowanie pamięci o Polaku na Stolicy Piotrowej”
Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego,
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przekazała Muzeum Miejskiemu, Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Muzeum Domowi Rodzinnemu Ojca Świętego Jana Pawła II po dwie srebrne monety
kolekcjonerskie, jakie NBP wydał z okazji tej wyjątkowej rocznicy. Szykowano wielkie wydarzenie na rynku w Wadowicach, z wystawą plenerową, strefą edukacyjną dla
dzieci, a przede wszystkich możliwością nabycia monet. Niestety ze względu na stan
epidemii impreza została odwołana. Mimo tego emisja monet odbyła się tego samego
dnia. Zakupów można było dokonać przez internet oraz w kasach NBP.
15 MAJA
Gmina Wadowice poinformowała, że w związku z panującą wówczas sytuacją epidemiczną nie będzie możliwe przeprowadzenie degustacji tortu, który przygotował
zwycięzca konkursu, czyli Ciastkarnia Rarytas. Zdecydowano, że tort zostanie zaprezentowany w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Nazaretanek przy ul. Lwowskiej w Wadowicach i przekazany jego mieszkańcom 18 maja o godz. 12.00 przez burmistrza
Wadowic Bartosza Kalińskiego oraz Ciastkarnię Rarytas.
W zaistniałej sytuacji gmina Wadowice ogłosiła kolejną akcję i zaprosiła wszystkich
do włączenia się w wielkie przedsięwzięcie „Cała Polska piecze tort na #100JP2”. Zachęcano, aby świętując ten piękny jubileusz w domu, uczestnicy upiekli tort lub ciasto
i udekorowali je papieskimi akcentami. Autorzy wypieków, którzy opublikowali swoje
zdjęcia na gminnym profilu na Facebooku, otrzymali unikatowe jubileuszowe
koszulki z napisem „Jestem radosny, wy też bądźcie!” oraz przypinki okolicznościowe.
Na zdjęcia czekano do 18 maja.
18 MAJA
Uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zainaugurował burmistrz
Wadowic, który wczesnym rankiem wspólnie z samorządowcami oraz parlamentarzystami złożył wieniec pod pomnikiem najważniejszego wadowiczanina. W południe Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry nazaretanki otrzymał z rąk
burmistrza urodzinowy tort dla swoich podopiecznych. Kilkaset porcji pięknego
tortu przekazano także dla wadowickich domów pomocy społecznej, Kuchni Brata
Alberta i Domu Samotnej Matki. Tego dnia rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą pocztówkę z Wadowic. Zgodnie z założeniem cztery najciekawsze zostały wydrukowane jako oficjalne jubileuszowe kartki. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Amelia
Niedziółka, Klaudia Wiktor, Filip Kruczek i Igor Kruczek oraz Dominika Frączek.
18 maja miała również miejsce premiera nowej aranżacji utworu Moje miasto Wadowice, która wybrzmiała z wieży bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Jej autorami byli Krzysztof Odrobina i Michał Dziewiński, którzy zaangażowali w to
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ogromne przedsięwzięcie muzyków oraz mieszkańców Wadowic. Wykonanie bazowało na oryginalnym utworze Adama Deca oraz Pawła Jarosza, którym zawdzięczamy
najsłynniejszą wadowicką pieśń. W tym samym dniu w sali teatralnej Wadowickiego
Centrum Kultury odbyła się uroczysta XIX Sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się ona
projekcją filmu o Janie Pawle II pt. Zawsze z nami byłeś, jesteś i będziesz zrealizowanego
przez Władysława Bieńka. Następnie burmistrz Wadowic oraz przewodniczący Rady
Miejskiej wręczyli papieskie medale honorowe osobom, które miały szczególny udział
w upowszechnianiu ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania
św. Jana Pawła II. Odlane z brązu medale, wybite z okazji 100. rocznicy urodzin papieża, trafiły m.in. do: ks. infułata Jakuba Gila, Parafii ONMP w Wadowicach, parafii
pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach,
Domu Macierzystego Księży Pallotynów na Kopcu w Kleczy Dolnej, Muzeum Domu
Rodzinnego Ojca Św. Jana Pawła II, Muzeum Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Wadowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Choczni, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła
II w Radoczy, Fundacji OSP Chocznia, pani Marii Zadory, pana Pawła Jarosza, pana
Zdzisława Szczura, pani Stanisławy Wodyńskiej – Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły, pana Marka Brzeźniaka oraz pana posła Filipa Kaczyńskiego. Medal
o symbolicznym numerze 100 przeznaczony był dla Honorowego Obywatela Wadowic
– pana Eugeniusza Mroza, w imieniu którego odebrała go pani Maria Zadora. Dzień
wcześniej jeden egzemplarz przekazano na ręce abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas
sesji nieobecne były pani poseł Ewa Filipiak oraz siostra Magdalena Strzelecka, dla
których również przewidziane były medale. O godzinie 17.00 z inicjatywy Muzeum
Domu Rodzinnego Jana Pawła II cała Polska zaśpiewała Barkę. Ulubiona pieśń Karola
Wojtyły wybrzmiała na wadowickim rynku prosto z serc wiernych, którzy przybyli tu, by świętować ten okrągły jubileusz. Zwieńczeniem uroczystości było wypuszczenie 100 symbolizujących pokój i pojednanie gołębi dzięki uprzejmości Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wadowice.
W tym szczególnym dniu do Wadowic przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka gościła w papieskim muzeum, a na zakończenie wizyty pozostawiła wpisy w księdze pamiątkowej. Prezydentowi i jego małżonce towarzyszyli: dyrekcja muzeum, burmistrz
Wadowic oraz przedstawiciele duchowieństwa. Dla uczczenia pamięci Jana Pawła II
prezydent wraz z pierwszą damą złożyli również kwiaty przy pomniku papieża, po
czym nawiedzili wadowicką bazylikę Ofiarowania NMP.
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29 MAJA
Tego dnia o godz. 19.00 miała miejsce telewizyjna premiera wyjątkowego projektu
multimedialnego pt. Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła. Jego celem było
upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego, jaką jest postać Ojca Świętego. W widowisku wystąpili: Łukasz i Paweł Golcowie, Maciej Miecznikowski, Halina
Mlynkova, Kasia Moś, Janusz Radek, Anna Wyszkoni oraz Zespół Dziecięcy z Wadowic. W trakcie tego widowiska artyści wystąpili w przestrzeniach papieskiego muzeum,
wykonując piosenki nawiązujące tematycznie do etapów życia Ojca Świętego. Całość
wzbogaciła opowieść narratora. W projekcie wykorzystane zostały również materiały
archiwalne. Po tym niezwykłym świecie publiczność oprowadził ks. Łukasz Piórkowski,
dyrektor muzeum. Widowisko, wzbogacone oprawą graficzną i wizualizacjami, podzielone zostało na siedem części odpowiadających strefom wadowickiego muzeum.
CZERWIEC
1 CZERWCA
Z okazji Dnia Dziecka w biurze Informacji Turystycznej w Wadowicach przy ul. Kościelnej 4 odbyła się premiera i zarazem promocja najnowszej bezpłatnej publikacji dla
dzieci pt. Jak Karol z Wadowic został świętym – Kolorowanka z zagadkami, która powstała w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Wydawnictwo
ukazało się w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej Zawartość w przystępnej formie przybliża postać papieża Polaka jako chłopca i młodzieńca, który w Wadowicach spędził pierwsze 18 lat swojego życia. Informowano, że opracowanie składa
się z obrazków do pokolorowania czy łamigłówek do rozwiązania oraz gry planszowej
znajdującej się na wewnętrznej stronie okładki.
7 CZERWCA
Muzeum Miejskie uczciło 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły okolicznościową wystawą. W siedzibie muzeum na ul. Kościelnej 4 można było zobaczyć niemal
100 medali ilustrujących papieskie pielgrzymki do Ojczyzny i spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami rodzinnego miasta. Prezentowana w sali ekspozycji czasowych
wystawa fotograficzna Spotkania z Janem Pawłem II przedstawia trzy wizyty papieża
w Wadowicach. Jej autorką jest Agnieszka Matuła, a fragmenty papieskich przemówień i homilii wybrała jako ilustrację fotografii Joanna Pytlowska-Bajak. Wyjątkowym elementem ekspozycji jest kolekcja blisko 100 medali wybitych według projektu
Krzysztofa Chwaleby, przedstawiających wszystkie papieskie wizyty w Polsce. Medale
zostały przekazane do zbiorów Muzeum Miejskiego przez Ryszarda Bala.
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10 CZERWCA
W tym dniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprezentowało
w ramach dorocznego Święta Małopolski nowy cykl pt. Znani Małopolanie w życiu
Jana Pawła II. Przez cały czerwiec zaprezentowano sylwetki siedmiu Małopolan, których losy nierozerwalnie łączyły się z osobą Karola Wojtyły. Cykl rozpoczął się prezentacją bliskiego przyjaciela z czasów wadowickich – Jerzego Klugera. W kolejny
odsłonach pojawili się: ks. Kazimierz Figlewicz, ks. Edward Zacher, Eugeniusz Mróz,
ks. kard. Adam Stefan Sapieha, Mieczysław Kolarczyk i kard. Franciszek Macharski.
18 CZERWCA
W budynku Muzeum Miejskiego był kręcony październikowy odcinek Ziarna. W pracach nad nim brali udział również pracownicy tego muzeum. Z uwagi na rok papieskiego jubileuszu odcinek ten był poświęcony papieżowi Polakowi – św. Janowi Pawłowi II. Emisja telewizyjna miała miejsce 11 października w TVP 1.
20 CZERWCA
Od 20 czerwca do 18 lipca w roku 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
papieskie muzeum w Wadowicach zachęcało, aby wspólnie sięgnąć do literackich
dzieł Karola Wojtyły. Wraz z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego i Wydawnictwem
św. Stanisława BM w Krakowie zapraszało do dzielenia się interpretacjami jego utworów poetyckich i dramatycznych. W ramach projektu „Wojtyła od-czytany” muzeum co
tydzień prezentowało wykonanie jednego utworu przez specjalnych gości. Zachęcało
wszystkich zainteresowanych akcją do wzięcia do rąk tych pięknych, ale wciąż nieodkrytych tekstów. Proponowano czytanie indywidualne lub w rodzinach i grupach
przyjacielskich. Nagrania można było umieszczać na stronie wydarzenia na Facebooku, a także oznaczając je @domjp2 lub #wojtylaodczytany lub na profilu muzealnym
na Facebooku.
LIPIEC
4 LIPCA
1411 gołębi dalekodystansowych z całej Polski i Słowacji wyruszyło specjalnym busem
z Wadowic do Rzymu. 6 sierpnia ze wzgórza w Castel Gandolfo, gdzie znajduje się
letnia rezydencja papieska, w jednym momencie zostały wypuszczone w niebo tysiące
gołębi, nie tylko z Polski i Słowacji, lecz także z Węgier, Albanii, Rumunii i Włoch. Ptaki rozleciały się po całej Europie, aby dotrzeć do swoich domów. W ten symboliczny
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sposób gołębiarze z sześciu krajów europejskich uczcili 100. rocznicę urodzin św. Jana
Pawła II. Cała akcja była inicjatywą Klubu Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
„Maratończyk” Wadowice.
W tym samym dniu w roku 100. urodzin Jan Pawła II Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej przy swojej siedzibie, w budynku dawnej Czytelni Mieszczańskiej,
na ul. Krakowskiej, otwarło czasowa wystawę plenerową pt. Wadowickie lata
św. Jana Pawła II składającą się z kilkunastu fotogramów. Zaprezentowano na nich zdjęcia
rodzinne Jana Pawła II oraz dawnych Wadowic. Zaprezentowano również ciekawa mapę
miasta, na której zaznaczono miejsca ważne dla dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły.
5 LIPCA
Tego dnia odbył się 100. mecz Reprezentacji Polski Oldbojów w Futsalu, która zagrała
towarzyski mecz z oldbojami Zaskawianki Wadowice na 100-lecie urodzin św. Jana
Pawła II. Pierwotnie rozgrywka miała się odbyć w maju w Wadowicach podczas uroczystości 100-lecia urodzin, jednak ze względu na stan epidemii została przełożona.
Pierwszy gwizdek tego spotkania zabrzmiał o godzinie 11.00 na wadowickim orliku
(ul. Błonie). Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem reprezentacji Polski 26:4.
Wydarzenie odbyło się w pięknej rodzinnej atmosferze. Dla dzieciaków przygotowano specjalny sportowy tor, za którego pokonanie czekały drobne upominki od gminy
Wadowice. Z kolei w przerwie spotkania kibice mogli podziwiać występ Andrzeja Kukli, mistrza żonglerki, który 22 lata temu ustanowił rekord Guinessa, podbijając piłkę
przez 3 godziny i 50 minut!
7 LIPCA
Takiego wydarzenia jeszcze w historii Wadowic nie było. Miasto papieskie było gospodarzem międzynarodowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej na poziomie ministerialnym. Do Wadowic przyjechali szefowie dyplomacji Polski, Węgier, Słowacji i Czech.
Wizyta rozpoczęła się od rozmowy plenarnej ministrów, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Tuż przed tym spotkaniem wpisu do księgi
pamiątkowej dokonał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa na wadowickim rynku. Następnie Jacek Czaputowicz, Tomáš Petříček, Ivan Korčok i Péter Szijjártó złożyli kwiaty pod pomnikiem
św. Jana Pawła II, a na koniec wizyty odwiedzili bazylikę i muzeum papieskie. Spotkanie
szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) inaugurowało szóste już polskie
przewodnictwo w V4. Polska przewodniczyła V4 od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Motto polskiego przewodnictwa brzmiało: „Powrót na właściwe tory” (Back on
track). Wizyta w Wadowicach była pierwszym od kilku miesięcy osobistym spotka234
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niem ministrów spraw zagranicznych V4. Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania działań w ramach czeskiego przewodnictwa w V4 oraz zaprezentowania głównych założeń polskiej prezydencji w Grupie.
Tego samego dnia o godz. 11.15 z wadowickiego rynku wystartowali kolarze Tour
de Pologne. Na starcie w Wadowicach nie zabrakło oczywiście również m.in. dyrektora wyścigu Czesława Langa, który przed rozpoczęciem wyścigu zdążył zjeść
papieską kremówkę, a później wspólnie z kardynałem oraz burmistrzem Bartoszem
Kalińskim otworzył papieski etap. Wadowice, jako jedna z pięciu miejscowości w Polsce, po raz pierwszy w historii były miastem startowym 77. Wyścigu Tour de Pologne.
Miasto nad Skawą zostało gospodarzem trzeciego etapu. Kolarze wystartowali z wadowickiego rynku i zrobili honorową pętlę ulicami: Mickiewicza, Słowackiego, Szpitalną
oraz Jagiellońską, a następnie ponownie powrócili na plac Jana Pawła II i pożegnali się
z kibicami. Fani kolarstwa mogli z bliska zobaczyć takie gwiazdy, jak m.in. Tim Wellens,
Richard Carapaz, mistrz świata Mads Pedersen czy Rafał Majka. Prawdziwe ściganie rozpoczęło się dopiero po 2,7 kilometra na Łazówce. Uczestnicy wyścigu pojechali w kierunku Wieprza oraz Andrychowa, po 200 kilometrach finiszowali w Bielsku-Białej.
SIERPIEŃ
10 SIERPNIA
W tym dniu z Wadowic wyruszyła Ekosztafeta, która udała się do Radzymina na
elektrycznych hulajnogach. Kilkoro śmiałków miało do pokonania ok. 500 kilometrów. Na starcie rajdu pojawił się burmistrz Wadowic, który pogratulował uczestnikom wspaniałej inicjatywy i życzył bezpiecznego dotarcia do celu. Organizatorem
wydarzenia był Emobi – Instytut Elektromobilności i Zrównoważonego Transportu.
Sztafeta odbywała się w ramach projektu pt. „Klimat jest dobrem wspólnym. Ekologiczne dziedzictwo Jana Pawła II”. Projekt zakładał przygotowanie i organizację serii
wydarzeń i wypraw z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i 100. rocznicy Cudu
nad Wisłą, który miał miejsce właśnie w Radzyminie. Jednym z elementów projektu
była wspomniana Ekosztafeta. W podróży brały udział tylko pojazdy elektryczne. Na
czele peletonu jechały hulajnogi, a za nimi podążały samochody, w tym polski elektryczny pojazd Sokół 4×4. Trasa sztafety prowadziła wzdłuż miast położonych nad
Wisłą, takich jak: Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Tarnobrzeg, Sandomierz, Józefów
nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin, Góra Kalwaria, Warszawa. Finał sztafety
przewidziano w sobotę (15 sierpnia) w Radzyminie.

235

Miscellanea
15 SIERPNIA
W dniu święta Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą oraz w jubileuszowym roku urodzin papieskich Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej na placu Jana Pawła II
o godz. 16.00 zorganizowało wspólne śpiewanie piosenek. Uczestnikom tego wydarzenia rozdano 230 szt. Szkolnego śpiewnika Karola Wojtyły. Wydawnictwo przygotowane
przez Towarzystwo stanowi zbiór pieśni z dwudziestolecia międzywojennego przeplatanych wspomnieniami rówieśników i kolegów szkolnych papieża z Wadowic.

Rodzinny Rajd Rowerowy (fot. archiwum Urzędu Miejskiego)

30 SIERPNIA
Tego dnia Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach
zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym szczególnym roku organizowany był
z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jako motyw przewodni wybrano ukazanie bogactwa lokalnych obiektów sakralnych należących do szlaku architektury drewnianej na ziemi ojczystej Jan Pawła II. Punktem kulminacyjnym imprezy tradycyjnie
był piknik z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy z nagrodami.
WRZESIEŃ
24 WRZEŚNIA
W ostatni czwartek września o godz. 17.00 w sali teatralnej Domu Katolickiego muzeum papieskie w Wadowicach zrealizowało wyjątkowe wykłady współorganizowane z Gminą Wadowice oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Była to kontynuacja serii wykładów pt. Aby życie miało sens organizowanych z okazji
100. rocznicy urodzin papieża Polaka. Wiosenny cykl wykładów został przerwany przez
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pandemię. Tematy, które poruszono podczas tego wrześniowego spotkania, były interesujące. Prelegenci posiadali ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych
przez siebie tematów. Najpierw wystąpił ks. prof. nadzw. dr hab. Bogdan Zbroja z tematem Sumienie człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II w aspekcie pielgrzymki do
Skoczowa. To właśnie podczas tej pielgrzymki w 1995 r. Ojciec Święty pytał o kondycję
naszych sumień: Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt
– po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu – trzeba [--] zrobić [--] dogłębny rachunek
sumienia: Dokąd idziemy? W którą stronę podążają sumienia?. Następnie przemawiał
ks. prof. nadzw. dr hab. Robert Nęcek, który opowiadał o kulisach pracy rzecznika prasowego w instytucji kościelnej. Słuchacze dowiedzieli się m.in., jak w pracy rzecznika
udzielać informacji, by zostać dobrze zrozumianym, oraz jak odpowiadać na trudne
i niewygodne pytania.
27 WRZEŚNIA
W tym dniu na Groniu Jana Pawła II o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św.
w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz w intencji Ojczyzny. Inicjatorem tego
wydarzenia był NSZZ „Solidarność” Region Małopolski, Oddział Nr 7 w Wadowicach.
PAŹDZIERNIK
3 PAŹDZIERNIKA
W tym dniu odbył się coroczny wyścig kolarski Ponikiew Time Trial, zorganizowany
przez KS Aquila Peleton Wadowice. Był on dedykowany 100. rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II. Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00 przy pizzerii Czartak. Dwie
godziny wcześniej otwarto biuro zawodów. Trasa wyścigu miała 6,5 km i prowadziła
główną ulicą Ponikwi. Zawodnicy startowali indywidualnie w 1-minutowych odstępach czasowych. Organizatorzy przewidzieli trzy kategorie: Kobiety OPEN, Mężczyźni
OPEN oraz kategoria wiekowa 50+.
11 PAŹDZIERNIKA
Tego dnia obchodzono XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. Na ten dzień Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach promował wyjątkową publikację: Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Urodziłem się w Wadowicach
1920-2020, wydaną z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
W tym samym dniu o godz. 16.00 w wadowickim kinie Centrum miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pt. Jan Paweł II. Takiego widzę Go do dzisiaj. Jest to
opowieść o wielkim pontyfikacie Jana Pawła II z perspektywy wadowiczan. Zaanga237
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żowane w projekt osoby podzieliły się w nim swoimi przeżyciami, wspomnieniami
i refleksjami. Ten niezwykły dokument zrealizowało Muzeum Miejskie we współpracy
z krakowską Fundacją Nowych Ujęć. W projekcie wzięli udział: siostra Bogumiła Baran, nazaretanka, Zofia Ryba, Ewa Rzycka oraz Stanisław Zadora, Twórcami filmu byli
Anna Pankiewicz i Marcin Kaproń działający w Fundacji Nowych Ujęć w Krakowie.
Od 12 października film był dostępny w sieci na stronie Muzeum Miejskiego. Realizacja projektu możliwa była tylko dzięki dofinansowaniu ze środków MHP w ramach
programu „Patriotyzm jutra”.
16 PAŹDZIERNIKA
W tym dniu o godz. 18.00 odbyła się premiera online pełnometrażowej filmowej rejestracji spektaklu Totus Tuus...
– misterium muzyczne. Był to autorski spektakl poświęcony postaci Jana Pawła II w wykonaniu
Teatru A z Gliwic, który przełożono na język filmowy. Totus
tuus… – misterium muzyczne odwoływało się do wielowiekowej
chrześcijańskiej tradycji hymnografii, poświęconej Maryi.
W prezentowanej sztuce zaakcentowano tragiczne, przełomoKoncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II
we wydarzenia z życia narodu,
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
w których przyszło uczestniczyć
Karolowi Wojtyle. W spektaklu pojawiły się fragmenty Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, śpiewane „rdzennie” przez kilku starszych artystów
z uznanego na Podhalu Zespołu Regle z Poronina. W sztuce znalazły się także fragmenty starogreckiego hymnu maryjnego Akatyst ku czci Bogurodzicy, w wykonaniu Chóru
Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, przygotowanego przez muzykologa
ks. dr. Piotra Towarka. W warstwie tematycznej artyści gliwickiego Teatru A oraz zaproszeni do współpracy wyjątkowi twórcy postanowili sięgnąć do zapisków i dokumentów dotyczących przede wszystkim wcześniejszego okresu w biografii Karola Wojtyły, w przeświadczeniu, że wczesna śmierć ziemskiej matki w duchowym wymiarze
zbliża Karola do Matki Boga. Z sepii fotografii i dokumentów wyłaniał się obraz zwykłego człowieka, uwikłanego w dzieje swojego narodu, niezłomnego o tyle, o ile niezłomność definiujemy jako dorastanie do zadań z człowieczeństwa. W tym znaczeniu mie238
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liśmy do czynienia z teatralnym
esejem o zwykłym człowieku.
W tym samym dniu Muzeum
Miejskie dokonało prezentacji pamiątkowego banknotu
kolekcjonerskiego,
wydanego
z okazji 100. rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II. Był to pierwszy
na świecie banknot pamiątkowy,
wydany z okazji jubileuszu, zawierający w pełni polski motyw.
Koncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II
Wadowicki banknot ukazuje
(fot. archiwum Urzędu Miejskiego)
młodego Karola Wojtyłę z czasów, kiedy mieszkał w Wadowicach, i stanowi unikatowe w skali światowej przedstawienie. Trudno bowiem znaleźć wśród dotychczasowych emisji monet i banknotów
kolekcjonerskich wizerunek młodego Wojtyły. Dopełnienie stanowi współczesny herb
Wadowic, zaś w tle widoczna jest przedwojenna panorama miasta. Miasta, w którym
wszystko się zaczęło. Projektantką tego i innych polskich banknotów pamiątkowych
0 euro jest Małgorzata Pławecka-Jasek. Banknot sprzedawany był poprzez specjalną
platformę sprzedażową od 21 listopada, a potem także w Muzeum Miejskim.
18 PAŹDZIERNIKA
Na rynku wadowickim o godz. 17.30 rozpoczęło się wydarzenie religijne Wadowice,
tu wszystko się zaczęło, które było transmitowane w TVP 1 na żywo. Zostało one poprzedzone nabożeństwem dziękczynnym za życie i pontyfikat Jana Pawła II o godz.
16.45. Podczas koncertu na ogromnej scenie wystąpiła plejada polskich gwiazd, takich
jak: Halina Mlynkova, Kasia Moś, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, Arka Noego, Mała Armia
Janosika oraz Sargis Davtyan. Koncert poprowadził Artur Żmijewski. Ze względu na
sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się z bardzo ograniczonym udziałem publiczności. Zwracano uwagę, by nie gromadzić się poza strefą imprezy, a na miejscu
ustawiono znaki nakazujące noszenie maseczek. Zgromadzona na miejscu publiczność w liczbie ok. 300 osób uczestniczyła w wydarzeniu z zachowaniem zasad dystansu, zasiadając na pojedynczych krzesłach rozstawionych co kilka metrów.
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LISTOPAD
9 LISTOPADA
Muzeum Miejskie w Wadowicach dzięki współpracy gminy Wadowice z włoską gminą
Introd i stowarzyszeniem La Memoria Viva przygotowało wystawę fotograficzną pt.
Pobyty Ojca Świętego w Introd w Dolinie Aosty prezentującą zdjęcia Grzegorza Gałązki. Ekspozycję można było zwiedzać do końca lutego 2021 r. Papież uwielbiał kontemplować widoki Doliny Aosty, ponieważ dzięki temu czuł się znacznie bliżej Boga
i Stworzenia. Również w Polsce, w młodości, Jan Paweł II uwielbiał kontakt z przyrodą, a zwłaszcza z górami. Papież Benedykt XVI częściowo poszedł w jego ślady, czego
przykładem są pobyty w gminie Introd podczas jego pontyfikatu. Można było to obserwować na 50 fotografiach wybranych na wystawę, którą gmina Introd postanowiła
wykonać w lipcu 2020 r. z okazji 100. urodzin świętego papieża. To zbiór najbardziej
symbolicznych ujęć zrealizowanych w latach 1989-2009, które dotyczą tylko terenów
Introd i Les Combes, letniej rezydencji papieży. To kawałek historii Kościoła, ale też
regionu Doliny Aosty, który miał niepowtarzalną okazję przyjąć tak wybitnych gości.
Z tej pięknej ziemi pochodziły również bardzo ważne i głębokie orędzia, skierowane nie tylko do wiernych obecnych na niedzielnej modlitwie Anioł Pański, lecz także
do całego świata. Z uwagi na zaostrzenie zaleceń sanitarnych muzeum zapraszało do
oglądania tej wystawy online.
20 LISTOPADA
Lokalne media poinformowały, że na wydawniczym rynku ukazała się książka autorstwa Zbigniewa Bieniasza pt. Lolek złotempisany, opisująca obszernie wadowicki okres
życia Karola Wojtyły. Publikacja ta powstała staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i przy dofinansowaniu gminy Wadowice. Książka stanowi obszerną
biografią młodzieńczego okresu życia papieża Jana Pawła II na tle dziejów Wadowic.
Autor jest synem kolegi szkolnego Karola Wojtyły i dzięki temu znajdziemy tu relacje rówieśników z lat szkolnych i gimnazjalnych, sąsiadów i nauczycieli Lolka. Można
ich także posłuchać dzięki załączonej do publikacji płyty DVD. Bogato ilustrowana
unikalnymi zdjęciami (ponad 600) książka opowiada szczegółowo dzieje rodu Wojtyłów: od XVII w. po przybycie rodziny do Wadowic w 1913 r., od dzieciństwa i lat
gimnazjalnych aż po maturę i wyjazd Lolka do Krakowa.
23 LISTOPADA
Urząd Miejski Wadowicach oddał do użytku mieszkańców i turystów odnowiony
Szlak Karola Wojtyły prowadzący przez najważniejsze miejsca związane z dzieciń240
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stwem i młodością papieża. Zrewitalizowany szlak obejmuje łącznie 14 obiektów, bowiem został poszerzony o kolejne miejsce – wadowicką synagogę. Każda nowa tablica
została poświęcona odrębnemu miejscu i faktom z życia Karola Wojtyły w Wadowicach. Wyposażono je w indywidualne unikatowe zdjęcia, tekst główny w 3 językach
(polskim, angielskim i włoskim) wyjaśniający związki miejsca z osobą Jana Pawła II
oraz oś czasu. Wszystkie tablice tworzą kompletną opowieść o rodzinie, dzieciństwie
i młodości papieża z Wadowic, pełniąc nie tylko funkcję informacyjną, lecz także edukacyjną. Rewitalizację istniejącego od 2005 r. Szlaku Karola Wojtyły zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
GRUDZIEŃ
9 GRUDNIA
Z myślą o najmłodszych papieskie muzeum w Wadowicach przygotowało niespodziankę w postaci 10-odcinkowego cyklu czytanej przez aktorów książki dla dzieci Przygoda
w Wadowickim Muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła II. W zaczarowaną podróż małego Maksa przez muzeum i życie Karola Wojtyły zabrali odbiorców znakomici aktorzy:
Piotr Piecha i Marcin Kobierski – autor książki. Wszystkie odcinki były tłumaczone na
polski język migowy i emitowane w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 19.00
na profilu muzeum na Facebooku, jego kanale YouTube oraz stronie internetowej.
12 GRUDNIA
W ramach działań z okazji 100-lecia papieskich urodzin Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II o godz. 19.00 w sali teatralnej Domu Katolickiego zorganizowało wystawienie spektaklu pt. JP2 – Oczekiwane Pokolenie. Został on przygotowany przez Fundację „Damy Radę – z Kulturą!” wraz z Krakowskim Teatrem Komedia. Można było go zobaczyć bezpłatnie za pośrednictwem streamingu internetowego.
Sztuka ta opowiadała o Karolu Wojtyle, zanim został Świętym Janem Pawłem II.
Ze względu na zainteresowania teatralne Karola Wojtyły pokazywała także aktorskie
przesądy, których aktorzy przestrzegają także w dzisiejszych czasach. W spektaklu
widzowie mogli odnaleźć ciekawostki z życia Karola Wojtyły, m.in. zamiłowanie do
sportu oraz wiele cytatów „naszego papieża”. Sztuka ta pokazywała siłę przebaczenia
oraz łączenia pokoleń, które mimo różnic potrafią mówić jednym językiem. Spektakl stanowił lekcję historii o wybitnym Polaku, jego zasługach dla kraju i świata, ale
przede wszystkim dawkę informacji przekazaną w niekonwencjonalny sposób. Było
to przedstawienie komediowe przeznaczone dla widzów w każdym wieku, na którym
można było się wzruszyć, ale i serdecznie pośmiać. Projekt ten, zrealizowany ze środ241
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ków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był skierowany przede wszystkim do Polonii
i Polaków we Włoszech.
13 GRUDNIA
Papieskie muzeum w Wadowicach o godz. 18.00 zorganizowało w sali teatralnej Domu
Katolickiego, w miejscu, gdzie pierwsze kroki na scenie stawiał młody Karol Wojtyła,
premierę sztuki Emilia. Matka Papieża. Spektakl w wykonaniu mnikowskiego Teatru
Albertus zgromadził komplet publiczności. Dorota Kamińska – scenarzysta i reżyser
przedstawienia – doskonale odtworzyła klimat początku XX w., łącząc biografię rodziny Wojtyłów i wątek historyczny znany doskonale z podręczników. Spektakl stanowił opowieść o życiu Emilii. Rozpoczynając od wspomnień, którymi powróciliśmy
do roku 1906, kiedy to Wojtyłowie zawarli związek małżeński, wspólnie podążaliśmy
ścieżkami ich życia. W tle historycznych wydarzeń związanych z wojskową karierą
Karola autorka opowiedziała o życiu w Wadowicach, śmierci Olgi i wielkiej radości
z narodzin Lolka. Sztuka dostarczyła widzom wielu wzruszeń i radości.
21 GRUDNIA
Na wadowickim rynku pojawiła się wystawa będąca efektem współpracy wojewody
małopolskiego oraz Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W ramach projektu Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez
Polskę w okresie dążeń niepodległościowych powstały mobilna wystawa czasowa oraz
strona internetowa, która stanowiła jej uzupełnienie. Na wspomnianej stronie znaleźć
można dodatkowe materiały merytoryczne, fotograficzne i audiowizualne. Poprzez
realizację projektu muzeum zachęcało do rozwoju postaw patriotycznych oraz inspirowania rodaków takimi wartościami, jak wolność, solidarność, poszanowanie praw
i godności człowieka.
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Andrzej Kotowiecki

Geneza wystawy
Skarby nie z tej Ziemi
Na początku 2021 r. zapowiadałem w internecie plany zorganizowania wystawy
meteorytów w Wadowicach. Mój pomysł został zaakceptowany i dzięki życzliwości
kierownika Muzeum Miejskiego w Wadowicach Marcina Witkowskiego oraz dyrektora Wadowickiego Centrum Kultury Piotra Wyrobca ustalono wstępnie termin wystawy, jak również sformułowano tytuł: Skarby nie z tej Ziemi. Z uwagi na przepisy
pandemiczne w tym okresie termin był nieznacznie przesuwany. Do grona wystawców
zaprosiłem swoich kolegów z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, m.in. Kazimierza Mazurka z Zabrza, który posiada jedną z największych prywatnych kolekcji meteorytów w Polsce i wielokrotnie wystawiał swoje zbiory na terenie kraju. Według jego
wyliczeń wadowicka wystawa miała być 17. Drugim z wystawców, którego zaprosiłem,
był Tomasz Ogłaza z Krakowa działający w zarządzie PTMet-u jako skarbnik. Była to
dla niego pierwsza możliwość wystawienia równie dużej i pięknej kolekcji. Ze swojej
strony postanowiłem podarować własną skromną kolekcję do muzeum jako zaczątek zbiorów materii kosmicznej w Wadowicach. Celem wystawy było umożliwienie
poznania materii kosmicznej, która dociera do Ziemi każdego dnia. Cóż, meteoryty
spadają wszędzie, tak więc można było zobaczyć prawdziwe okazy materii kosmicznej
oraz podyskutować na ten temat. Szczególną okazję stanowiło zachęcenie młodzieży
do spędzenia wakacji na poszukiwaniach ciekawych okazów kamieni, w tym może
również tych „nie z tej Ziemi”. Możliwe też, że wystawa przyczyni się w przyszłości do znalezienia także w okolicach Wadowic następnego polskiego okazu meteorytu.
Meteoryty są bardzo cenne dla nauki jako „darmowe sondy kosmiczne”, które przybywają do nas z przestrzeni kosmicznej. Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz
Wadowic Pan Bartosz Kaliński, który był też obecny 29 maja 2021 r. na wykładzie
inauguracyjnym prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Meteorytowego prof.
Łukasza Karwowskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Prelekcja ta odbyła się
w Wadowickim Centrum Kultury. Wystawa trwała do 26 września 2021 r. 28 sierpnia
Kazimierz Mazurek wygłosił bardzo ciekawy referat Gwiazdka z Nieba dla każdego.
Zwieńczeniem „projektu meteorytowego” było zaś spotkanie 24 września 2021 r.
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z generałem Mirosławem Hermaszewskim. Miałem w tym
też swój skromny udział, gdyż
zaproponowałem zaproszenie
pierwszego i jedynego kosmonauty Polaka, udostępniając jego
prywatne dane kontaktowe. Rozmowy na temat przyjazdu oraz
spotkanie przygotował dzięki wyrażeniu zgody burmistrza miasta
Pana Bartosza Kilińskiego kierowOd lewej: Tomasz Ogłaza, Kazimierz Mazurek
nik muzeum Marcin Witkowski.
i Andrzej Kotowiecki (fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
Kiedy tak naprawdę zacząłem
interesować się „skarbami z nieba”? Otóż w połowie lat 80. ubiegłego wieku przebywałem na terenie USA. Podróżując do Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado w Arizonie,
4 lipca 1986 r. (w weekend Święta Niepodległości USA) odwiedziłem znajdujący w pobliżu Meteor Crater nazywany też Diabelskim Kanionem (Canyon Diablo). Miejsce to
zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zobaczyłem wtedy krater o szerokości ok. 1200 m
i głębokości ok. 170 m, który powstał od uderzenia meteorytu żelaznego o masie 300 000
t, poruszającego się z prędkością 12 km/s. Energia uderzenia odpowiadała eksplozji
2,5 mln tom trotylu. Większość meteorytu stopiła się, rozbryzgując się po okolicy. Do
dziś są znajdowane meteoryty w promieniu wielu kilometrów od tego krateru. Wtedy
jeszcze można było chodzić po okolicy i samemu szukać okazów. Znalazłem osobiście
dwa, kilka innych zakupiłem w sklepiku przy muzeum, a kilka dalszych od Indian
Navajo i Hopi na terenie ich rezerwatu. Od tego momentu zacząłem się interesować
meteorytami bardzo serio. Później też tektytami, którymi zafascynowałem się z uwagi
na ich tajemnicze pochodzenie. Tak też nieziemskie kamienie stały się moim hobby.
Należy podkreślić, że zainteresowanie meteorytami w Polsce bardzo wzrosło na przełomie końca XX w. i początku XXI w. dzięki niestrudzonej pracy popularyzatorskiej
prowadzonej przez Andrzeja S. Pilskiego – astronoma z Fromborka, którego śmiało
można nazwać ojcem współczesnego polskiego ruchu meteorytowego. Duże znaczenie miało także odnalezienie dwóch nowych polskich meteorytów – Baszkówki (1994)
oraz Zakłodzia (1998). Miłośnicy meteorytów zachęcani przez Andrzeja Pilskiego
spotykali się już od wielu lat. Najpierw na Seminariach Meteorowo-Meteorytowych,
czyli imprezach o charakterze popularnonaukowym, połączonych z wykładami i referatami. Pierwszy dzień zazwyczaj poświęcony był meteorom, a drugi w całości meteorytom. Natomiast od 1998 r. odbywały się tzw. Pikniki Meteorytowe. Miłośnicy me244
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teorytów spotykali się również i spotykają do tej pory na giełdach minerałów w Polsce
oraz poza granicami Polski, a także na wyprawach poszukiwawczych w miejsca spadków meteorytów. Koncepcja powstania Klubu Meteorytowego narodziła się przed wyjazdem dużej grupy kolekcjonerów na zagraniczne targi meteorytów w Gifhorn, które
miały miejsce na jesieni 2001 r. Następnie informacja o spotkaniu w tej sprawie wraz
z propozycją Statutu Klubu Meteorytowego pojawiła się w nr 1 z 2002 r. kwartalnika
„Meteoryt” wydawanego przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Pojawił się też wtedy pomysł, aby polska grupa miała jakiś wspólny znak rozpoznawczy, np. w postaci znaczka wpinanego w ubranie. Pierwszym jego posiadaczem
został burmistrz miejscowości Gifhorn, w której odbywały się wspomniane targi meteorytowe. Wykonawcą tego znaczka był Sławomir Derecki, natomiast pomysł graficzny
to wspólne dzieło Sławomira Dereckiego i Andrzeja S. Pilskiego. Znaczek przedstawiał
bolid, w którego smugę wpisano napis Meteorite Club (Klub Meteorytowy). Wykonany był ze złota oraz meteorytu Gibeon, który stanowił jądro bolidu. W kwietniu 2002 r.
doszło do spotkania miłośników meteorytów na terenie Zagrody Guciów w miejscowości Guciów niedaleko Zwierzyńca koło Zamościa. Właścicielem Zagrody Guciów
jest znalazca meteorytu „Zakłodzie”, Stanisław Jachymek, na którego zaproszenie
przyjechały wtedy 22 osoby. Przybyli nie tylko miłośnicy kolekcjonowania meteorytów, lecz także przedstawiciele świata nauki. Tak więc w dniach 18-21 kwietnia 2002 r.
w Guciowie obecni byli: prof. dr hab. Łukasz Karwowski, Jarosław Bandurowski,
Szymon Kozłowski, Marcin Cimała, Andrzej Kotowiecki, Anna Ludwig, Ewa Janaszak,
Grzegorz Pacer, dr Jacek Siemiątkowski, prof. dr hab. Andrzej Manecki,
Kazimierz Mazurek, dr Jadwiga Biała, Elżbieta Pacer, Sławomir Derecki, Michał Kosmulski, Jacek Drążkowski, Krystyna Mościcka, Stanisław Jachymek, Jerzy Strzeja,
Marek Wierzchowiecki, Andrzej S. Pilski, Michał Gregorczyk. Pierwszego dnia pobytu
zwiedzano okolicę, a także Zamość i Muzeum Etnograficzne na terenie Zagrody Guciów.
W kolejnym dniu miała miejsce piesza wycieczka „Dzikie knieje” po Roztoczańskim
Parku Narodowym. Odbyła się również pierwsza sesja referatowa. Trzeciego dnia kontynuowano zwiedzanie okolicy oraz przeprowadzano obserwacje Słońca za pomocą
teleskopu przywiezionego przez Jerzego Strzeję, miał także miejsce dalszy ciąg sesji
referatowej, podczas której wygłosiłem referat pt. Meteoryty w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych. W tym też dniu odbyło się zebranie Klubu Meteorytowego. Przyznam szczerze, że gdy zobaczyłem, jak dobrze został przygotowany statut
Klubu Meteorytowego, opracowany przez Jarosława Bandurowskiego, zaproponowałem, że przerobię większość fragmentów tak, aby mógł powstać nie klub, lecz Polskie
Towarzystwo Meteorytowe. Sprzeciwił się wtedy tylko prof. Andrzej Manecki z AGH
w Krakowie, tłumacząc, że jest obecnie działające Polskie Towarzystwo Mineralogiczne,
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którego siedziba jest przy uczelni, którą on reprezentuje, i które to towarzystwo zajmuje
się również problematyką meteorytów. Kontynuując, powiedział, że lepiej spróbować
pierwsze z Klubem, gdyż wiele powstałych towarzystw z biegiem lat przestaje działać.
Cóż, nie przekonały mnie te argumenty i oświadczyłem, że Towarzystwo Mineralogiczne zajmuje się wieloma aspektami minerałów i geologii, natomiast wraz z rozwojem
badań kosmicznych w wielu krajach świata powstały specjalne ośrodki badań meteorytów, jak również towarzystwa naukowe poświęcone badaniom meteorytów. Poprosiłem
o przerwę w obradach, aby przygotować statut Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, na co wszyscy zebrani wyrazili zgodę. Ponad godzinę spędziłem przy komputerze w domu Stanisława Jachymka wraz z twórcą statutu klubowego Jarosławem
Bandurowskim. Na podstawie tego statutu i ustawy o stowarzyszeniach opracowałem Statut Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Po odczytaniu go na zebraniu
statut został jednogłośnie przyjęty
(został też później przyjęty w Sądzie
Rejonowym w Sosnowcu przy rejestracji naszego stowarzyszenia).
Pomagałem również w prowadzeniu zebrania wyborczego, przewodniczył mu Jarosław Bandurowski.
Zostały wówczas powołane powołane zarząd z prezesem w osobie
prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego
oraz Komisja Naukowa, Komisja
Rewizyjna i Sąd Koleżeński, którego
Założyciele Polskiego Towarzystwa Meteorytowego,
jestem przewodniczącym do dziś,
Guciów, 21 kwietnia 2002 r.
czyli prawie 20 lat.
Polskie Towarzystwo Meteorytowe rozwija się, zrzeszając wielu naukowców, z którymi
współpracują kolekcjonerzy i poszukiwacze meteorytów. Obecnie liczy ok. 160 członków,
w większości bardzo aktywnych. O działalności naukowej można poczytać na stronie
internetowej PTMet-u http://www.ptmet.org.pl/meteoryty/. Można też znaleźć wszelkie informacje o tym, jak stwierdzić, czy znaleziony okaz jest meteorytem, i gdzie
można zbadać taki podejrzany okaz. Od momentu powstania PTMet-u zaczęła
się również moja prawnicza przygoda z meteorytami. Tak też powstały moje liczne
publikacje dotyczące statusu prawnego znalezionych meteorytów i wiele innych.
Brałem czynny udział w Międzynarodowych Konferencjach Polarnych. Między innymi w Krakowie w trakcie XXIX Międzynarodowego Sympozjum Polarnego w 2003 r.
wygłosiłem referat na temat statusu prawnego meteorytów znajdowanych na obsza246
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rach polarnych, w trakcie którego postulowałem, aby wszystkie polskie ekspedycje
naukowe w rejony polarne uwzględniały poszukiwania meteorytów. Moja współpraca
z muzeami i zbiorami ma dosyć długą historię. Otóż pierwsze swoje zbiory przekazałem jako młody chłopak do kolekcji Technikum Geologicznego w Krakowie. Było
to w latach 1969 i 1970, a kolekcja obejmowała minerały i kamienie półszlachetne. Kolekcjonowanie było i jest moją pasją.
Poprzez te zainteresowania poszerzałem
swoją wiedzę na temat historii, geografii,
geologii itp. oraz wiedzę ogólną. Od 20 lat
wzbogacam zbiory różnych muzeów, przekazując antyki, starodruki, monety, fotografie itp.
Są to m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Miejskie w Suchej
Beskidzkiej, Muzeum Miejskie w Wadowicach
oraz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
w Wadowicach (przekazałem m.in. pamiątki
z II pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II
do Ojczyzny, w trakcie której byłem pierwszym
i jedynym akredytowanym dziennikarzem
w obsłudze tej wizyty z Wadowic, tj. z wadowicAndrzej Kotowiecki
kiego Almanachu Kulturalnego „Nadskawie”).
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
Natomiast moje okazy meteorytów i tektytów,
czyli kamieni z kosmosu, pochodzące z mojej kolekcji, znajdują się do tej pory w kilku
muzeach polskich i nie tylko, a mianowicie:
– W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie znajduje się meteoryt „Cieszyn”
oraz po jednym okazie meteorytu księżycowego i marsjańskiego.
– W Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach
znajduje się ofiarowana przez ze mnie w 2006 r. kolekcja tektytów i meteorytów.
– Dwa meteoryty podarowałem 2008 r. ks. Janowi Byrtowi, proboszczowi parafii
ewangelicko-augsburskiej w Szczyrku-Salmopolu, który postanowił na Górze Kotarz
(974 m n.p.m.), niedaleko przełęczy Biały Krzyż, wybudować ołtarz z kamieni ofiarowanych ze wszystkich państw europejskich, aby tam modlić się za przyszłość Europy.
Kotarz znajduje się w głównym grzbiecie pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.
I tak w ołtarz ten zostały wmurowane również „kamienie nie z tej Ziemi”.
– Muzeum Geologicznemu w Tataouine w Tunezji (miejsce spadku deszczu meteorytów w 1931 r.) przekazałem w czasie wizyty w roku 2012 r. jeden okaz meteorytu
z Maroka o nazwie NWA 869. Przy okazji tej wyprawy mój syn Konrad znalazł jeden
247

Wydarzenia
okaz meteorytu Tataouine.
– w Planetarium w Puttaparthi w stanie Andhra Pradesh w Indiach znajduje się
kolekcja meteorytów i tektytów ofiarowana w 2015 r. oraz w latach następnych. Zbiór
zawiera moje meteoryty i tektyty, a także inne, ofiarowane przez członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, m.in. okaz tzw. „piętki” NWA (meteoryt z Sahary)
ofiarowany przez Jerzego Strzeję, okaz meteorytu Gao ofiarowany przez Kazimierza
Mazurka, kilka okazów NWA i Gao ofiarowanych przez Tomasza Jakubowskiego
oraz jeden Gao od Piotra Górskiego. Planetarium, z którym współpracuję, jest jedynym w tym regionie Indii, gdzie można oglądać materię kosmiczną. Znajdują się tutaj
szkoły podstawowe, szkoła średnia i uniwersytet. Nie tylko okoliczna ludność, lecz
także młodzież szkolna oraz wielu turystów z całego świata korzysta z planetarium.
Miasto Puttaparthi w okresach jesienno-zimowych było moją bazą w podróżach po
subkontynencie indyjskim i Azji Południowo-Wschodniej.
– Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu – znajduje się tu tektyt
znaleziony przeze mnie na wyspie Havelock w archipelagu Andamanów i Nikobarów na Oceanie Indyjskim 25 lutego 2018 r. Wcześniej przekazałem kolekcję minerałów przywiezioną przeze mnie z „Wyprawy po zorzę polarną” na Islandię w roku 2015,
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
Zacząłem też poszukiwać meteorytów w Afryce Północnej i Azji. Może nie tak zawodowo, jak wielu moich młodszych kolegów z PTMet-u, ale satysfakcjonująco. Meteoryty stały się dla mnie odskocznią od pracy. Wypoczywałem, pisząc lub czytając o tych
kosmicznych kamieniach. Była to też i jest nadal jedna z głównych moich pasji. Tym
bardziej że meteoryty zajmowały w historii ludzkości znaczącą, a czasem nawet „boską” pozycję. W moim kręgu zainteresowań znajdują się też szklane meteoryty, tj. tektyty, z uwagi na tajemnicze pochodzenie. O tektytach napisałem dwie książki o zabarwieniu fantastyczno-naukowym, mianowicie: Szkliwo nie z tej Ziemi (Cieszyn 1999)
i Tektyty: relikty gwiezdnych wojen (Cieszyn 2000), oraz wiele artykułów. W kręgu
moich zainteresowań znalazły się również bardzo rzadkie zabytki wykonane z żelaza
meteorytowego oraz z tektytów. Od 2012 r. prowadzę na Facebooku kilka stron edukacyjnych, m.in. Origin of Tektites, Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego,
Legal status of meteorites found, Antiques or manmade artifacts of meteorites and tektite glass – poświęcone meteorytom, i Legal Status of Polar Territories – poświęcona
terytoriom polarnym oraz poszukiwaniu tam meteorytów. Mam ogromną satysfakcję,
że wystawa w Wadowicach cieszyła się dużym zainteresowaniem i wraz z przyjaciółmi mogłem przekazać wiedzę na temat meteorytów. Opisując moją przygodę życiową
z cząstkami kosmosu, zachęcam w szczególności młodzież do poszukiwań meteorytów, może również znalezienia sobie nowego hobby na całe życie. Te „darmowe sondy
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kosmiczne” spadają wszędzie na Ziemi. To prawda, że najłatwiej je znaleźć na terenach pustynnych czy też lodowcach. Jednak kto nie szuka i nie zwraca uwagi na te
okazy, po prostu ich nie znajduje. Przed wyruszeniem na poszukiwania warto zapoznać się ze statusem prawnym znalezionych meteorytów, aby nie popaść w konflikt
z prawem. Należy też uważać, aby nie prowadzić poszukiwań na terenach rezerwatów, parków narodowych, miejsc archeologicznych czy też terenów, gdzie toczyły się
działania wojenne. Trzeba wspomnieć również o dużej czasem wartości tych okazów,
nie tylko pod względem naukowym, lecz także materialnym. Informacje i przykłady,
jak rozpoznać meteoryty, są dostępne w Internecie w postaci filmów i zdjęć. Można
je także znaleźć na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego oraz na stronie
wiki.meteoritica.pl, prowadzonej przez członków PTMet-u Jana Woreczko & Wadi,
czyli Marka Woźniaka i jego żonę. Należy zaznaczyć, że ta ostatnia strona ma od początku istnienia w Internecie już ponad 14 mln odsłon. Warto wiedzieć, że zgodnie z §
9 Statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego „Członkiem zwyczajnym może być
osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i której kandydatura została zaproponowana przez dwie osoby spośród dotychczasowych członków Stowarzyszenia oraz
została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia”. Oczywiście jest też możliwość
bycia członkiem juniorem, co zostało określone § 11 w brzmieniu: „Członkiem juniorem może być osoba niepełnoletnia w wieku 16-18 lat oraz osoba małoletnia w wieku
poniżej 16 lat za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, która jednocześnie spełnia
pozostałe warunki członka zwyczajnego” (na
końcu znajdują się stosowne linki). Na zakończenie życzę wszystkim znalezienia „gwiazdki
z nieba”. Jestem naprawdę szczerze wdzięczny burmistrzowi Bartoszowi Kalińskiemu,
prof. Łukaszowi Karwowskiemu, wszystkim
pracownikom Muzeum Miejskiego, jak również dyrektorowi WCK Piotrowi Wyrobcowi
za przygotowanie wystawy oraz imprez towarzyszących, a przede wszystkim moim kolegom z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Prof. dr hab. Łukasz Karwowski
za bezinteresowne poświęcenie swojego czasu
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
oraz pokazanie mieszkańcom Wadowic swoich
wspaniałych zbiorów.
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Skarby nie z tej Ziemi
– projekt Muzeum Miejskiego
Od 29 maja do 26 września 2021 r.
w Muzeum Miejskim w Wadowicach prezentowana była wystawa meteorytów i tektytów,
przygotowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Meteorytowym. Na ekspozycję złożyło się ponad 200 okazów „skarbów nie z tej
Ziemi” znalezionych na wszystkich kontynentach, od afrykańskiej Sahary przez Amerykę
Południową po Australię. Swoje zbiory udostępnili trzej kolekcjonerzy – Kazimierz Mazurek, właściciel jednej z największych kolekcji meteorytów w Polsce, Andrzej Kotowiecki
oraz Tomasz Ogłaza. Wystawa zapoczątkowała
większy projekt, w ramach którego zorganizowane zostały wykłady, cykl wakacyjnych spoKazimierz Mazurek
tkań warsztatowych oraz konkurs plastyczny
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
na Kosmiczny lapbook.
Meteoryty są okruchami skał, które dotarły na Ziemię z przestrzeni kosmicznej.
Powstały w początkach tworzenia się Układu Słonecznego. Ich wiek często przekracza
4,5 mld lat, są więc najstarszymi skałami, które możemy wziąć do ręki. Ocenia się, że
na obszar o powierzchni Polski spada rocznie od kilkudziesięciu do 175 meteorytów
o masie ponad 100 g. Niektóre zawierają składniki starsze od Układu Słonecznego, pochodzące z gwiazd i przestrzeni międzygwiezdnej: ziarna diamentu, grafitu, korundu
oraz niektóre związki organiczne. Klasyfikacja meteorytów oparta jest na kryteriach
mineralogicznych, strukturalnych i chemicznych, a nazwy pochodzą od miejsca ich
upadku. Prezentowana na wystawie kolekcja meteorytów i tektytów była bardzo zróżnicowana. Największą grupę stanowiły meteoryty kamienne, tzw. chondryty, najbardziej
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pierwotne, zbudowane z niewielkich ziarenek krzemianów i żelaza; stąd zresztą ich
nazwa – „chondros” to z greckiego „ziarno”. Do tej grupy meteorytów pokazanych na
ekspozycji należały m.in. Kendleton (Teksas, USA), Chelyabinsk (Rosja), Saint-Severin
(Francja) czy blisko kilogramowy meteoryt z północno-zachodniej Afryki. Kolejną
liczną i zróżnicowaną grupę meteorytów kamiennych stanowiły tzw. achondryty,
czyli skały kosmiczne pozbawione chondr, wśród których warto wymienić: achondryt
eukryt Millbillilie (Australia), saharyjski NWA 31591, marsjański meteoryt Zagami
(Nigeria) czy płytkę Shisr 162 pochodzącą z największego w polskich zbiorach, liczącego ponad 5 kg meteorytu księżycowego znalezionego na pustyni omańskiej przez
poszukiwacza z Polski. Do osobnej grupy należy zaliczyć meteoryty żelazne zbudowane z metalicznego żelaza o dużej zawartości niklu, reprezentowane na wystawie przez
takie okazy jak: Sikhote-alin (rejon usurski, Rosja), Lake Murray (Oklahoma, USA),
Gibeon (dzisiejsza Namibia), Campo del Cielo (Argentyna) czy Canyon Diablo pochodzący z najpiękniej i najlepiej zachowanej struktury uderzeniowej na Ziemi – Krateru Meteorytowego w Arizonie. Następne meteoryty to tzw. pallasyty i mezosyderyty o charakterze żelazno-kamiennym, które zachwycają kryształami oliwinów, a na
wystawie reprezentowane były przez: Esquel (Argentyna), Fukang (region Sinciang,
Chiny), chilijski Imilac czy Vaca Muerta z pustyni Atacama. Na ekspozycji nie zabrakło
polskich meteorytów, których jest stosunkowo niewiele, bo w „Meteoritical Bulletin”
zarejestrowanych zostało zaledwie 25 okazów. Kolekcjonerzy zaprezentowali na ekspozycji kilkanaście okazów znalezionych na terenie Polski, pośród których były m.in.
Pułtusk, Baszkówka, Morasko, Sołtmany i Lechówka. Dopełnieniem kolekcji meteorytów były tzw. „kosmiczne relikwie”, do których należały trzeci najstarszy meteoryt
znany nauce – czeski Elbogen z 1400 r. lub Ensisheim, który spadł w pobliżu alzackiego miasteczka w 1492 r.
Osobną grupę wśród prezentowanych okazów stanowiły tektyty, czyli fragmenty
ziemskich skał całkowicie stopionych i wyrzuconych z miejsca uderzenia ogromnego
meteorytu na odległość kilkuset kilometrów. Na wystawie można było zobaczyć m.in.:
szkło Pustyni Libijskiej, mołdawity, tektyty z Wietnamu, Australii czy Filipin. Całości
ekspozycji dopełniły plansze informacyjne znajdujące się w sali, w korytarzu muzeum,
przed budynkiem oraz na wadowickim rynku. Wystawie towarzyszył katalog, do którego tekst przygotowali Kazimierz Mazurek i Andrzej Kotowiecki. Stroną graficzną
projektu zajął się Piotr Kowalczyk. Jeszcze przed otwarciem ekspozycji meteoryty
i tektyty udostępnione na wystawę przez Andrzeja Kotowieckiego zostały oficjalnie
przekazane przez niego do zbiorów Muzeum Miejskiego.
1

W przypadku meteorytów saharyjskich, gdy brakuje charakterystycznego punktu odniesienia (miejscowości czy poczty), otrzymują one nazwę NWA (North West Africa) oraz DaG (Dar al Gani) z dodaną
liczbą wskazującą kolejność odkrycia na danym obszarze (m.in. Maroko czy Mauretania).
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Uroczyste otwarcie wystawy
Skarby nie z tej Ziemi, połączone z wykładem prof. Łukasza
Karwowskiego, geologa, mineraloga, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, odbyło się
30 maja 2021 r. w sali kameralnej
Wadowickiego Centrum Kultury.
W spotkaniu uczestniczyło ponad
70 osób, a przez cały okres ekspoUczestnicy lekcji muzealnej
zycji meteorytów i tektytów obej(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
rzało je blisko 4 tys. zwiedzających.
W ramach projektu przygotowane zostały specjalne lekcje muzealne dla uczniów
szkół podstawowych i średnich, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać charakterystyczne cechy meteorytów, ich klasyfikację oraz wyjątkowe miejsca, gdzie kosmiczne skały zostały odnalezione. W czerwcu i we wrześniu w zajęciach tych wzięło
udział ponad tysiąc uczniów z wadowickich i okolicznych szkół. Dla dzieci i rodzin
przygotowane zostały z kolei warsztaty wakacyjne. Podczas pierwszych zajęć, które
odbyły się 19 lipca, uczestnicy przygotowywali Dziennik kosmicznych wspomnień.
12 sierpnia w warsztatach udział wzięły przede wszystkim dziewczynki, które z koralików, kamyków, wstążek i sznurków wykonywały prostą biżuterię. Na zakończenie
wakacyjnego cyklu odbyło się spotkanie dedykowane całym rodzinom zatytułowane
Gwiazdka z nieba dla każdego. Poprowadził je Kazimierz Mazurek, opowiadając zebranym w Muzeum Miejskim ciekawostki związane z meteorytami i ich kolekcjonowaniem.
Wydarzeniem towarzyszącym
wystawie Skarby nie z tej Ziemi był
konkurs na Kosmiczny lapbook,
czyli teczkę lub większą kartkę
z możliwością jej składania, w której w formie rysunków, wykresów,
otwieranych okienek czy ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. W zorganizowanym
przez Muzeum Miejskie konkursie mogli uczestniczyć uczniowie
klas 4-8 ze szkół podstawowych.
Kosmiczne lapbooki (fot. Sławomir Mastek)
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Ich zadaniem było wykonanie lapbooka o „kosmicznej” tematyce. Taka artystyczna
i kreatywna forma prezentacji miała w zamierzeniu zachęcić dzieci do poszukiwań
informacji na temat kosmosu i materii kosmicznej, rozbudzić indywidualne zdolności i zainteresowania, rozwinąć talenty plastyczne i estetyczne oraz umiejętności
przekazywania i prezentowania swojej wiedzy. Cel ten udało się osiągnąć. Wpłynęło
w sumie 31 prac dzieci ze szkół podstawowych z Choczni, Kleczy Dolnej, Paszkówki,
Sosnowic, Wadowic, Woli Cygowskiej oraz Zembrzyc. Jury nagrodziło siedem „kosmicznych lapbooków” autorstwa: Mai Boguni, Wiktorii Ogiegło, Martyny Ostrowskiej, Natalii Podstawy, Aurelii Puchały, Jakuba Sutera oraz Antoniny Westenholz.
Twórcy prac oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali nagrody ufundowane przez:
Pana Andrzeja Kotowieckiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Rodzinny Park
Rozrywki ENERGYLANDIA, Gminę Wadowice, Europejską Agencję Kosmiczną oraz
marki CzuCzu i Mudpuppy.
Uroczystym zakończeniem projektu Skarby nie z tej Ziemi było spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim, poprzedzone wręczeniem nagród laureatom konkursu przez burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego. Wydarzenie zorganizowane
24 września w sali teatralnej
WCK zgromadziło prawie
300 osób. Gościem specjalnym spotkania był jedyny
jak dotąd polski astronauta
gen. Hermaszewski. Opowiedział o swoich kilkuletnich
przygotowaniach do lotu orbitalnego, w który wyruszył
27 czerwca 1978 r. Podczas
ponadgodzinnego wykładu
zaprezentował liczne fotografie, m.in. zdjęcia wykoSpotkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim
(fot. Mirosław Mastek)
nane przez niego podczas
pobytu w kosmosie.

255

Wydarzenia
Joanna Pytlowska-Bajak

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Działalność Muzeum Miejskiego
w 2021 r.
Wystawy
Na działalność wystawienniczą muzeum składają się: stała wystawa prezentowana na
piętrze budynku i wystawy czasowe organizowane w sali wystawienniczo-edukacyjnej
lub w przestrzeni miasta. Wystawa stała Wadowice, miasto, w którym wszystko się zaczęło
opowiada historię od lokacji Wadowic aż po okres tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ekspozycji zaaranżowanej z wykorzystaniem multimediów towarzyszą materiały dodatkowe i specjalna przestrzeń warsztatowa. Informacje w salach dopełnia system
beaconów umożliwiających korzystanie z aplikacji Visitmałopolska.
Na początku roku można było obejrzeć wystawę fotograficzną Pobyty papieskie
w regionie Introd, wypożyczoną Wadowicom przez gminę Introd we Włoszech i stowarzyszenie La Memoria Viva. Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią muzeum zorganizowało wystawę meteorytów Skarby nie z tej Ziemi, prezentowaną do 26 września. Pomysłodawcą i współtwórcą wystawy był Andrzej Kotowiecki,
a prezentowane okazy pochodziły z kolekcji Kazimierza Mazurka i Tomasza Ogłazy.
Projekt dopełniły liczne wydarzenia – wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof.
dr. hab. Łukasza Karwowskiego, spotkanie z Kazimierzem Mazurkiem, wakacyjne warsztaty, konkurs dla dzieci na Kosmiczny lapbook i wykład jedynego polskiego
kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
Listopadowe święto niepodległości
uczczone zostało ekspozycją plenerową ustawioną wzdłuż budynku muzeum
i koło pomnika Poległych Żołnierzy
12 Pułku Piechoty. Ponadto na balkonie
kamienicy przy ul. Kościelnej 4 ustawiona została patriotyczna dekoracja, a w sali
edukacyjnej zaprezentowano wystawę czasową przygotowaną we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zatytułowaWykład gen. Mirosława Hermaszewskiego
ną Polskie Symbole Narodowe.
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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W minionym roku muzeum dwukrotnie wypożyczało wystawę czasową Jan Paweł II
w drodze do świętości. Od 31 marca do 30 czerwca ekspozycja ta prezentowana była
w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, a od 11 do 25 października w III Liceum
Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.

Noc w Muzeum
Z okazji Europejskiej Nocy Muzeów
w sobotę 15 maja przygotowano widowisko,
którego scenariusz napisany został na podstawie opowiadania Śledztwo Rybarskiego
autorstwa Marcina Witkowskiego (opublikowane pod pseudonimem Łukasz Micnar).
Reżyserem i twórcą scenariusza był Paweł Buszewicz, a w poszczególne postacie wcielili się:
Janusz Brańka, Ludwik Leśniewski, Marcin
Witkowski, Jacek Zaborowski oraz Anna Żmuda. Widowisku towarzyszyły efekty specjalne
w postaci gry świateł i dymów (technika Piotr
Kowalczyk i Mateusz Paździora). Wyjątkową
niespodzianką dla uczestników było zdjęcie
„Noc w Muzeum”
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
z „duchami” – wykonywane podczas spektaklu, a następnie odpowiednio opracowywane
graficznie przez Piotra Kowalczyka. Pod koniec widowiska uczestnicy otrzymywali
fotografię, na której „nie było” siedzących na fotelach głównych bohaterów. Na potrzeby spektaklu przygotowano również krótki film, nagrany i opracowany graficznie
(„postarzony”) przez Janusza Gawrona, przedstawiający rozprawę sądową. Wystąpili
w nim odpowiednio ucharakteryzowani pracownicy Wadowickiego Centrum Kultury,
a niezbędne do realizacji filmu prawnicze precjoza wypożyczyli: emerytowany sędzia
Witold Rozmanit (łańcuch sędziowski) oraz mecenas Adam Wiklik (toga).
Trzyczęściowe opowiadanie Łukasza Micnara pt. Śledztwo Rybarskiego to kryminalna historia rozgrywająca się w latach 30. XX w. w prowincjonalnym, nieznanym
z nazwy miasteczku na południu Polski. Jej bohaterowie pochodzą z różnych warstw
społecznych, ale niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że ich losy, często tragiczne,
łączą się i wzajemnie przenikają.
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W tygodniu przed „Nocą w Muzeum” ukazały się dwie pierwsze części opowiadania
– 10 maja (poniedziałek) i 13 maja (czwartek); trzecią częścią było sobotnie widowisko.
Ze względu na obostrzenia w związku z pandemią uczestnicy mogli wziąć udział
w przedstawieniu tylko po wcześniejszym odebraniu specjalnych wejściówek. W sumie odbyły się trzy przedstawienia: o 21.00 (11 uczestników), 22.00 (12 uczestników)
oraz 23.00 (7 uczestników). Po każdym spektaklu uczestnicy otrzymywali pamiątkową
fotografię oraz „Kurier Wadowicki” z całym opowiadaniem Łukasza Micnara.

Warsztaty, lekcje muzealne i spacery historyczne
Od 16 do 19 marca prowadzone były warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych. Po raz pierwszy zajęcia te odbywały się poza siedzibą
muzeum, w budynkach szkół, a część z nich ze względu na pandemię prowadzona była
online za pomocą komunikatorów internetowych. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali dawne tradycje świąteczne, przymierzali stroje przebierańców zwanych „pucherokami”, chodzili „z kogutkiem”, uczyli się piosenek, a podczas części plastycznej
wykonywali ozdoby do koszyczków. W zajęciach tych udział wzięło ponad 100 osób.
Kolejne zajęcia warsztatowe prowadzone były podczas trwania wystawy czasowej
Skarby nie z tej Ziemi. Pracownicy muzeum przeprowadzili 44 lekcje, w których udział
wzięło ponad 1000 dzieci i młodzieży, zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich.
Godzinne spotkania poświęcone były meteorytom i ich kosmicznemu pochodzeniu.
Jak co roku muzeum przygotowało również zajęcia wakacyjne dla dzieci.
Podczas pierwszych, przeprowadzonych w lipcu,
uczestnicy własnoręcznie
przygotowywali dziennik
kosmicznych wspomnień.
Kolejne zajęcia zatytułowane zostały Skarby nie z tej
Ziemi, a ich tematykę stanowiły ozdobne bransoletki wykonywane m.in. z kamyków. Na zakończenie
wakacji o kolekcjonowaniu meteorytów opowieWarsztaty z okazji Narodowego Święta Niepodległości
dział Kazimierz Mazurek.
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
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Z okazji Święta Niepodległości nasze muzeum gościło dzieci i młodzież na spotkaniach warsztatowych, podczas których uczestnicy poznawali historię symboli narodowych i wykonywali biało-czerwone kotyliony. W zajęciach udział wzięło ponad
250 uczniów ze szkół podstawowych z Wadowic, Leńcz, Kleczy Dolnej, Lanckorony
i Zebrzydowic. Ponadto w oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy pracownicy muzeum przeprowadzili warsztaty
wyjazdowe dla trzech grup dzieci.
Na zakończenie roku tradycyjnie w okresie przedświątecznym odbyły się zajęcia
przygotowujące do Bożego Narodzenia. Wiele działań aktywizujących dzieci i młodzież
skupionych było wokół dawnych zwyczajów wigilijnych. W świątecznie udekorowanej
sali uczestnicy poznawali różne sposoby dekorowania choinki, przygotowywali także
papierowe bombki. W zajęciach wzięło udział ponad 200 uczniów. Ponadto w niedzielę
12 grudnia wszystkich chętnych zaprosiliśmy do muzeum na warsztaty świątecznych
lampionów prowadzone przez Anetę Pajor.
W ofercie muzealnej są także stałe zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów. Ze
względu na pandemię w minionym roku odbyło się tych zajęć dużo mniej w porównaniu z latami wcześniejszymi. Zostało przeprowadzonych kilka spotkań zatytułowanych
Wspomnienia niebieskiego mundurka. Ponadto trzy grupy uczestniczyły w warsztatach
Podróże z Janem Pawłem II.
W okresie sprawozdawczym
oferta edukacyjna rozszerzona
została o spacery historyczne po
cmentarzach wojskowym i parafialnym. W niedzielę 3 października
po Cmentarzu Narodów oprowadzał Michał Siwiec-Cielebon. W listopadzie natomiast pracownicy
muzeum Joanna Pytlowska-Bajak
i Marcin Witkowski prowadzili
spacery w przestrzeni wadowickiego cmentarza parafialnego dla
Spacer po cmentarzu parafialnym, 13 listopada 2021 r.
uczniów (27 października 2021 r.)
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
i wszystkich chętnych wadowiczan
(13 listopada 2021 r.).
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„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”
i działalność wydawnicza muzeum
Promocja 23. numeru rocznika „Wadoviana” w związku z pandemią możliwa była
dopiero 17 czerwca. Podczas spotkania wykład towarzyszący, zatytułowany Epidemie
w Wadowicach w okresie przedrozbiorowym a geneza obecnego patrocinium najstarszej
wadowickiej świątyni wygłosił dr hab. Tomasz Graff z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Autor biografii Marcina Wadowity rozważał podczas wykładu,
czy istniał związek między trapiącymi staropolskie Wadowice epidemiami a wezwaniem najstarszego kościoła w mieście.
Rocznik ukazujący się od 1998 r. ma już ugruntowaną pozycję w środowisku naukowym. Jest jednym z liczących się tytułów wśród pism regionalistycznych w kraju, wpisany na listę czasopism punktowanych MNiSW posiada obecnie 40 pkt. „Wadoviana”
znajdują się w prestiżowych indeksach i bazach czasopism naukowych ERIH PLUS
(European Reference Index for the Humanities and the Social Scienes), CEJSH (The
Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum oraz Index
Copernicus Journal Master List. Od 2021 r. pismo jest dostępne w repozytorium naukowym CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Wyrobiec. Rada Naukowa, opiniująca artykuły skierowane do teki redakcyjnej, składa się z ośmiu historyków i literaturoznawców
z Polski, Austrii, Ukrainy i Słowacji. Redakcję, której sekretarzem jest Marcin Witkowski, wspiera w pracach sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne. Rocznik posiada
swoją stronę internetową (wadoviana.eu), gdzie znajdują się m.in. archiwalne numery
pisma, które można pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

Muzeum w sieci
W poniedziałki na stronach muzeum.wadowice.pl i wadoviana.eu publikowane
były teksty historyczne i etnograficzne oraz fragmenty zapisków, kronik, kalendariów
i pamiętników o różnej tematyce, m.in.: rozwoju turystyki na ziemi wadowickiej, miejscowościach letniskowych w Dolinie Skawy, o obozach wędrownych organizowanych
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wadowic czy praktycznych wskazówkach dla turystów na podstawie przedwojennych opracowań. Kilka tekstów poświęconych było historii i symbolice wadowickich cmentarzy: wojskowego, parafialnego
i żydowskiego. Ponadto na portalu społecznościowym Facebook muzeum publikowało przygotowywane przez Karolinę Krzeszowską krótkie filmiki na temat lapbooków
i planowanych działań, spotkań, warsztatów czy spacerów.
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Działalność naukowo-badawcza
Działania podejmowane przez muzeum związane były z przeprowadzaniem licznych kwerend. W minionym roku kontynuowane były badania nad dziejami mieszkańców Wadowic i osób związanych z miastem, na podstawie których powstają biogramy umieszczane następnie na stronie wadowiczanie.pl. W tym celu prowadzone
były kwerendy m.in. w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i w zbiorach archiwum
IPN Oddział Kraków. Ponadto przygotowanie opowiadania Śledztwo Rybarskiego wymagało opracowania dziejów rodziny Gedlów oraz historii domów w obrębie ulicy
Kościelnej. Przeprowadzona została kwerenda w archiwum parafialnym Ofiarowania
NMP w Wadowicach w księgach narodzin i zgonów, księgach małżeństw (Liber copulatorum), najstarszych księgach i dokumentach parafialnych w związku z badaniami
nad zmianą wizerunku pieczęci parafii na przestrzeni XIX w. Publikacja różnych tekstów historycznych i etnograficznych w sieci wymagała licznych poszukiwań w materiałach źródłowych, archiwalnych czasopismach i literaturze. Kierownik Marcin
Witkowski udzielał licznych konsultacji merytorycznych na temat historii przedwojennych Wadowic oraz dziejów podziemia antykomunistycznego na ziemi wadowickiej.
Badacze dziejów mogą korzystać z naszych zasobów, wchodząc m.in. na stronę internetową wadowiczanie.pl. Gromadzenie, archiwizowanie i opracowywanie zbiorów
odbywa się z wykorzystaniem programu MUZEO. W minionym roku do systemu wprowadzone zostały kolejne rekordy opisujące poszczególne eksponaty muzealne. Wprowadzono m.in. wszystkie publikacje książkowe znajdujące się w inwentarzu muzealnym,
a także skany okładek i ciekawszych pieczęci, którymi owe publikacje zostały opatrzone.

Współpraca i udostępnienie zbiorów
Muzeum chętnie współpracuje z różnymi osobami i instytucjami przy realizacji projektów historycznych. W ramach współpracy z Wadowickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Marcin Witkowski wygłosił w styczniu wykład zatytułowany
Schwarzowie, Zawilscy, Gedlowie – ulica Kościelna 4 i jej najbliższe okolice na przełomie
XIX i XX wieku. Spotkanie w wersji online było nadawane z jednej z sal ekspozycyjnych muzeum, co wprowadzało dodatkowy, wyjątkowy klimat dla omawianego tematu. Ponadgodzinna prelekcja, podczas której słuchacze mogli zadawać pytania w formie komentarzy, poświęcona była dziejom rodów Schwarzów, Zawilskich, Gedlów
i innych rodzin, które na przełomie XIX i XX w. mieszkały w budynku dzisiejszego
Muzeum Miejskiego oraz w jego najbliższym sąsiedztwie.
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Muzeum zajęło się również dystrybucją numizmatów i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez spółkę Banknoty Pamiątkowe z Warszawy. Pierwszy banknot o nominale 0 euro wydany został w listopadzie 2020 r. i upamiętniał 100. rocznicę
urodzin Karola Wojtyły; drugi, z wizerunkiem papieża Polaka, wyemitowany został
z okazji 10. rocznicy jego beatyfikacji. Ponadto w sprzedaży znajduje się pierwszy na
świecie pamiątkowy numizmat z wizerunkiem młodego Karola Wojtyły. Podobnie jak
w latach ubiegłych muzeum przyłączyło się do organizowanej przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu akcji pt. Weekend seniora z kulturą, której celem było zachęcenie osób starszych do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Z tej okazji
3 października odbył się spacer po cmentarzu wojskowym. Nasze muzeum zaangażowało się również w projekt Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej, realizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy wsparciu Województwa
Małopolskiego. Z tej okazji 18 listopada w sali kameralnej WCK odbyło się spotkanie z dziennikarzem i publicystą Bogdanem Wasztylem połączone z projekcją filmu
dokumentalnego Nieobojętni. Film opowiadał o działaniach AK, głównie oddziałów
Sosienki i Garbnik, a także zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy pomagali więźniom KL Auschwitz.
W mijającym roku z zasobów muzeum korzystało m.in.
Muzeum Getta Warszawskiego,
w którym powstaje ekspozycja
dotycząca historii i funkcjonowania gett w czasie II wojny światowej na obszarze całej Polski.
Muzeum włączyło się również
w realizację programu telewizyjnego TVP Historia o Mieczysławie Kotlarczyku, udostępniając
materiały archiwalne materiałów
Przekazanie kolejarskiego sztandaru
dotyczących
przedwojennych
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego)
Wadowic. W październiku na
wystawie stałej w muzeum realizowany był program TVP pt. Zakochaj się w Polsce.
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Wydarzenia
Darczyńcy i kolekcja muzeum
W minionym roku zbiory muzealne powiększyły się o kolejne 150 pozycji, głównie dzięki uprzejmości Marii Kozłowskiej, Barbary Ostafin, Ewy i Ryszarda Balów,
Roberta Borudzkiego, Andrzeja Kotowieckiego, Józefa Łasaka, Zbigniewa Połącarza
oraz Janusza Sobali. Darczyńcy wzbogacili kolekcję muzealną m.in. o 134 medale pamiątkowe, zbiór artystycznych fotografii czy archiwalne czasopisma. Ponadto
powiększyła się kolekcja zbiorów sztuki współczesnej m.in. dzięki 63 akwarelom
autorstwa Zdzisława Połącarza. Swoje pamiątki z podróży po Nepalu, m.in. siodło
tybetańskie wraz z uprzężą i ozdobnymi dzwonkami, przekazał do muzeum Andrzej
Kotowiecki. Jego darowizną była również unikatowa kolekcja 16 meteorytów m.in.:
Morasko, Baszkówka, Pułtusk, Sołtmany, Lechówka, Nantan czy Czelabińsk, oraz
17 tektytów odnalezionych w Tajlandii, Wietnamie, Kambodży, Chinach, Australii,
USA, Afryce, Polsce, na Filipinach i Jawie.
W święto Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy (25 listopada), do zbiorów muzeum przekazany został stuletni sztandar, ufundowany przez pracowników kolei w 1921 r. Zawód kolejarza był wówczas jednym z najbardziej prestiżowych. W okresie międzywojennym załoga stacji liczyła około 200 osób. Na sztandarze z jednej strony
widnieje oleodruk z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i napis „Pod Twoją
Obronę”. Z drugiej wyhaftowane zostały: orzeł w koronie, uskrzydlone koło – znak
kolejnictwa, oraz napis: „Kolejarze, Wadowice 1921”. Sztandar ten przez dziesięciolecia towarzyszył wadowickim pracownikom kolei, zwłaszcza podczas uroczystości religijnych, łącznie z procesjami Bożego Ciała. Był obecny w 2004 r. na uroczystości
odsłonięcia obelisku ku czci ofiar wielkiej katastrofy kolejowej w Barwałdzie Średnim
w 1944 r. i kolejnych okrągłych rocznicach tej tragedii. Wiek sztandaru odcisnął się na
jego stanie zachowania i wymaga on pilnej renowacji.
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Obóz nr 2 dla jeńców wojennych
i internowanych w Wadowicach
1918-1921 r.
Jeńcy 1920, praca zbiorowa M. Korkucia,
W. Rezmera i Z. Karpusa, red. P. Gryc,
Kraków–Warszawa 2020, s. 264, Instytut
Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ISBN 978-83-958671-4-9
Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej
wpisuje w swoje działania popularyzację historii nie tylko z okresu Polski „ludowej”, ale
i wcześniejszych dziesięcioleci. Mowa między
innymi o zbrodni katyńskiej, wojnie polsko-bolszewickiej, Bitwie Warszawskiej, traktacie ryskim, zbrodniach nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej i wielu innych
wydarzeniach z dziejów Polski, Europy, świata. Szczególną zasługą IPN jest odkłamywanie
historii oraz ukazywanie polskich bohaterów.
Do historiografii okresu międzywojennego zalicza się kolejna, rzetelna praca
zbiorowa autorstwa Macieja Korkucia, Waldemara Rezmera i Zbigniewa Karpusa, zawierająca interesującą syntezę funkcjonujących w Polsce na przestrzeni lat 1918-1921
obozów dla jeńców wojennych i internowanych żołnierzy wrogich nam armii. Część
tejże publikacji traktuje o istniejącym w Wadowicach w latach 1918-1922 obozie nr
2, o którym pisano już także na łamach „Wadovian”. Wymieńmy tu przykładowo
teksty Wiktora Węglewicza1. Fragmenty niezwykle cennych materiałów źródłowych
1
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W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu dla jeńców w Wadowicach w latach 1918-1921, „Wadoviana.
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(archiwaliów) Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus i Ewa Rossowska opublikowali
uprzednio w książce Jeńcy sowieccy w Polsce 1920-1921 (w wersji polsko-rosyjskiej).
Jest to, jak głosi podtytuł, Zbiór komunikatów Sekcji Jeńców i Internowanych Sztabu
Ministerstwa Spraw Wojskowych2. Zawarte w owej publikacji z 2013 r. 34 dokumenty dopełniają jej treści. Tak więc obie publikacje są komplementarne i uzupełniają naszą lukę w wiedzy na temat losów jeńców wojennych z lat 1919-1921.
Warto podkreślić, że na 7096 jeńców bolszewickich w Polsce w listopadzie 1919 r.
Obóz Jeńców nr 2 w Wadowicach miał ich aż 1860. Przypomnijmy, że było wówczas
w Polsce pięć obozów jenieckich3 oraz trzy obozy internowanych4. W większości załączonych w publikacji archiwalnych dokumentów przewijają się relacje z wykazami
obrazującymi szczegółowo funkcjonowanie obozu nr 2 w Wadowicach.
Należy podkreślić, że do obozu jenieckiego nr 2 w Wadowicach trafiali jeńcy bolszewiccy, ukraińscy (z wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919), ale także litewscy czy czescy.
Znajdowali się w nim także internowani byli towarzysze broni – Ukraińcy i Rosjanie.
Obóz w Wadowicach był jednym z największych pośród obozów jenieckich, a pierwotnie przeznaczono go głównie dla jeńców i internowanych narodowości ukraińskiej.
Warto na początku wnieść małą uwagę. Otóż nie jest to typowa książka popularnonaukowa. Ma bowiem znacznie większą wartość, zwłaszcza z uwagi na dołączony aneks.
Publikacja składa się z trzech autorskich tekstów. Scharakteryzujmy je pokrótce.
Pierwszy tekst, autorstwa Macieja Korkucia, pt. „Wykorzystać – jeżeli to się okaże niezbędne”. Jeńcy 1920 i Anty-Katyń (s. 7-64), obrazuje – w 80. rocznicę (1940-2020) –
zbrodnię katyńską dokonaną przez Sowietów na polskich oficerach. Publikowanie tejże
tematyki, przypominanie i przedstawianie postaw ówczesnych władz sowieckich oraz
podporządkowanych Moskwie polskich komunistów jest ze wszech miar potrzebne.
Korkuć w swoim tekście rozważa również postawy antypropagandowe w okresie reżimu komunistycznego w zniewolonej Polsce. Naświetla także postawy Rosjan, w tym

2

3

4

Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 163-178; idem, Jeńcy z Ukraińskiej Armii Halickiej
i internowane osoby cywilne z Galicji Wschodniej w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach (1918-1920),
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2020, nr 23, s. 77-101; idem, Jeńcy z Ukraińskiej Armii
Halickiej i internowane osoby cywilne z Galicji Wschodniej w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach
(1918-1920), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 163-178.
W. Rezmer, Z. Karpus, E. Rossowska, Jeńcy sowieccy w Polsce 1920-1921. Zbiór komunikatów Sekcji
Jeńców i Internowanych Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, Toruń 2013. Książka powstała dzięki
Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu
i Centralnemu Archiwum Wojskowemu.
Były to: Obóz Jeńców nr 1 w Strzałkowie – 2784 jeńców, Obóz Jeńców nr 2 w Wadowicach – 1860,
Obóz Jeńców nr 3 w Łańcucie – brak danych o liczbie jeńców, Obóz Jeńców nr 4 w Pikulicach – 2036,
Obóz Jeńców nr 5 w Brześciu Litewskim (w likwidacji) – 1002.
Obóz Internowanych nr I w Dąbiu – 1274, Obóz Internowanych nr II w Dęblinie (w likwidacji) – brak
danych o liczbie jeńców, Obóz Internowanych nr III w Modlinie – brak danych o liczbie jeńców.
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ówczesnego generalnego sekretarza KPZR – Michaiła Gorbaczowa, który w imieniu
ZSRS przyznał, że za zbrodnią katyńską na Polakach stoi Związek Sowiecki. Oczywiście nie zapominano o losach jeńców sowieckich z lat 1919-1920. Zarówno wątek
katyński, jak i kwestia wojny polsko-sowieckiej od dziesięcioleci uwikłane są w wielką
politykę. Autor słusznie podkreśla, że nie można stawiać na równi obu wydarzeń (jak
chce tego współczesna Rosja), gdyż sprawa Katynia ma o wiele większy ciężar gatunkowy i faktograficzny niż losy jeńców sowieckich początku lat 20. XX w. W tekście zobrazowane zostały przyczyny i tło wydarzeń na bazie faktów wojny z bolszewicką Rosją w latach 1919-1920. Bez tej dogłębnej analizy nie można byłoby zrozumieć istoty
przegranych przez Sowietów bitew pod Warszawą i nad Niemnem, a w konsekwencji –
całościowej porażki Lenina. 18 marca 1921 r. zawarty został ryski traktat pokojowy,
kończący wojnę Polaków z Sowietami. Podkreślić należy, że agresorem był Związek
Sowiecki, a Polska jako ofiara napaści musiała się bronić. Co prawda podpisano pokój, ale nienawiść Sowietów do Polaków pozostała na dziesięciolecia. Stąd kolejny
ich na Polskę atak – 17 września 1939 r. Następny dyktator – Stalin uzależnił Polskę
od Moskwy na dziesiątki lat. Autor podkreśla i udowadnia stosowanie przez ZSRR
wszechwładnej propagandy, opierającej się na kłamstwach i wyolbrzymianiu, a także
wskazywaniu rzekomych zdrajców i gnębicieli w II Rzeczypospolitej. Przeanalizował
dostępne podręczniki i publikacje, w których powielano i pogłębiano kłamstwo katyńskie, a także wskazywano na „czarną reakcję” jako przyczynę gnębienia „dobrych”
komunistów. Korkuć pochylił się nad zagadnieniem jeńców wojennych, którzy według
narracji sowieckiej byli nieludzko traktowani w polskich więzieniach i obozach, co
stoi w ewidentnej sprzeczności z faktografią. Co ciekawe, w wielu publikacjach brak
jest zupełnie informacji o tychże sowieckich „jeńcach wojennych”. W Rosji nie widziano potrzeby, aby zaznaczyć, jak naprawdę wyglądała wojna Polaków o niepodległość
i granice. Strona rosyjska konsekwentnie unikała podawania faktów, które mogłyby
polską stronę przedstawić w pozytywnym świetle. Według narracji rosyjskiej obowiązującej przez cały okres istnienia ZSRS „burżuazyjno-obszarnicza Polska” miała
być narzędziem w rękach najgorszych potęg sprzymierzonych przeciwko młodemu
państwu sowieckiemu. Autor skrupulatnie wypunktował wszystkie działania strony
sowieckiej (od odkrycia zbrodni w 1943 r.) aż do upadku ZSRS, a także – można zaryzykować stwierdzenie – obnażył charakter, a także sposoby działania sowieckiej dyplomacji, stosującej najbardziej brutalne metody w maskowaniu i osłanianiu zbrodni oraz
jej mocodawców i wykonawców. Nad wszystkimi działaniami sowieckimi górowały
dwa czynniki: zbrodnia i kłamstwo. Zarówno Stalin, jak i Niemcy rozgrywali na swoją
korzyść zbrodnię katyńską, przy milczącym przyzwoleniu i obojętności Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Autor szczegółowo opisuje działania dezinformują266
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ce światową opinię publiczną, a także wynikające z nich reperkusje i problemy. Szczególnie bolesne dla Polski i Polaków były postawy lojalności i dyspozycyjności polskich
komunistów (z Wojciechem Jaruzelskim włącznie). Niszczenie pomników upamiętniających ofiary Katynia, inwigilacja i dotkliwe prześladowania polskich działaczy
niepodległościowych, wszechobecna cenzura, zakazy i nakazy nie zatarły w pamięci
Polaków owej zbrodni stulecia. Dla ZSRS, w tym Gorbaczowa, ujawnienie dokumentów o prawdzie zbrodni katyńskiej, zdeponowanych w przepastnych archiwach KGB,
było nie na rękę. Dlatego też jako przeciwwagę do sprawy katyńskiej usiłowano wyolbrzymić straty Sowietów podczas wojny 1919-1920. Próbowano rozgrywać zbrodnię
katyńską nieczystymi metodami politycznymi. Dodatkowo rok 1989 i dokonujące się
w Polsce przemiany były bacznie obserwowane z Kremla. Rosjanie nadal lawirowali
wśród kłamstwa i półprawd. Przełomem, na co wskazał Korkuć, był 13 kwietnia 1990 r.,
gdy podczas wizyty Jaruzelskiego w Moskwie Gorbaczow przekazał mu dwie teczki zawierające kopie wybranych dokumentów. W oficjalnym komunikacie ZSRS
przyznał, że sprawcą zbrodni było NKWD. Porównywanie losów jeńców sowieckich
z wojny 1919-1920 r. oraz dokumentacji archiwalnej z tajnym rozkazem Stalina i jego
popleczników oraz utajnianie dokumentacji katyńskiej na Kremlu jest nieadekwatne, a nawet wysoce niemoralne. Jak w każdej wojnie, również w tej sowiecko-polskiej
jeńcy wojenni byli traktowani przez stronę polską zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, dokonywano ich godnych pochówków, a miejsca oznaczano. Również pełna dokumentacja nie była nigdy przez stronę polską zastrzeżona
i nieudostępniana, w przeciwieństwie do sowieckiej. Szukanie anty-Katynia przełomu
XX i XXI w. nie zakończyło się w Rosji. Ogromnie negatywną rolę odgrywają media,
w tym rosyjskie, które nazywają m.in. miejsca internowań z lat 1919-1920 „obozami śmierci”, a losy jeńców polskich tejże wojny, jak również zagadnienia katyńskie
są przemilczane, marginalizowane lub nadal relatywizowane przez stronę rosyjską.
Również w obecnych czasach, przy aprobacie Władimira Putina, byłego oficera KGB.
Maciej Korkuć w omawianym tekście dokonał przeglądu i rzetelnej analizy bolesnych zagadnień należących do dwóch zupełnie odrębnych wątków w historiografii
Polski i Rosji, które praktycznie do tej pory rzadko były powiązywane ze sobą i stawiane jako przeciwwaga, a czemu dały wyraz i co nadal uparcie usiłują udowadniać rosyjskie czynniki polityczne. Oczywiście sprawa przegranej przez Sowietów wojny z Polską
w 1920 r. do dzisiaj jest zarzewiem rosyjskich niedomówień i wyolbrzymiania, a nawet
relatywizowania wielu faktów. Autor rzetelnie cytuje zarówno źródła polskie, jak i rosyjskie, w tym najnowsze – z XXI w. Szczególnie interesujące są dane naświetlające
prace Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Instytutu Pamięci Narodowej
(sprzed 2016), a następnie IPN w sprawie skompletowania list personalnych dotyczą267
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cych osób pochowanych na polskiej ziemi w latach 1919-1921, a będących żołnierzami
rosyjskimi. Zdumiewa brak zainteresowania dyplomacji rosyjskiej spoczywającymi na
ziemiach polskich, w tym na obszarze krakowskim, żołnierzami rosyjskimi z innych
formacji niż Armia Czerwona. Pochylono się nad liczbą pochówków danej narodowości, a więc Polaków, Ukraińców, Rosjan, Czechów, Węgrów, Żydów, Austriaków
i Niemców, którzy zmarli z ran i trudów wojennych oraz na skutek chorób i epidemii
w latach 1919-1920 (s. 63-64).
Drugi tekst publikacji, autorstwa Waldemara Rezmera, nosi tytuł Jeńcy polscy
w niewoli sowieckiej (s. 65-155). Jak zaznaczono, powstał on w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2017/25/B/HS3/02877, finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki (s. 65). Autor swój wywód słusznie zaczął od podania podstawy prawnej, jaką była konwencja haska z 18 października 1907 r., która regulowała kwestię
jeńców wojennych podczas I wojny światowej i kilkanaście lat po jej zakończeniu. Jak
zaznaczył: na terenie Rosji w latach 1917-1920 z siłami bolszewickimi walczyło w odosobnieniu kilka polskich oddziałów i związków taktycznych. Największe ich skupiska
były we wschodniej Rosji i na Syberii (trzon stanowiła 5. Dywizja Strzelców), na Kubaniu, później w obszarze Odessy – 4. Dywizja Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego, na
Białorusi w obszarze Bobrujska – I Korpus Polski gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, na
Ukrainie – III Korpus Polski gen. Eugeniusza Henninga de Michaelisa, na „Murmanie”,
czyli w północnej Rosji, w okolicach Murmańska i Archangielska (s. 69). Nie zawsze
konwencja ta była przez stronę rosyjską przestrzegana. Najgorszy los spotkał polskich
żołnierzy, którzy dostali się w ręce czerwonoarmistów. Podstawowym problemem, na
który Autor zwrócił uwagę, jest data rozpoczęcia wojny polsko-sowieckiej. Zagadnienie to nie zostało definitywnie rozstrzygnięte zarówno przez historyków polskich,
jak i rosyjskich. Nadto za publikacją z 1934 r. podane zostały liczby strat osobowych
wojsk polskich. Łącznie dało to liczbę ponad 47 tys. poległych i zmarłych5. Autor wyszczególnia w wykazach straty wojsk polskich według rodzaju śmierci i rodzaju broni
(tab. 2, s. 80-81), wykaz rannych (tab. 3, s. 81-83), a także żołnierzy zaginionych w analizowanym okresie wojny (tab. 4, s. 84-85). Istotny jest fakt, że spośród pięćdziesięciu
czterech tysięcy sześćdziesięciu trzech żołnierzy, którzy zaginęli w trakcie prowadzonych
wtedy walk, zdecydowana większość trafiła do niewoli (s. 85). 44 tys. żołnierzy Wojska
Polskiego, których wykazywano jako zaginionych, znajdowało się w niewoli sowieckiej. Nadto Rezmer przytacza in extenso raport polskich organów kontrwywiadowczych, sporządzony we wrześniu 1921 r. Do sowieckiej niewoli na stacji Klukwiennaja
trafił płk Czuma i jego żołnierze. Do końca lata 1921 r. do Polski wróciła tylko część
zakładników, więźniów politycznych, internowanych, jeńców wojennych, uchodźców
5
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Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934.
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i emigrantów. Jak zaznaczono, kapitulacja 5. Dywizji Strzelców 11 stycznia 1920 r. koło
Krasnojarska, w wyniku której w niewoli sowieckiej znalazło się około ośmiu tysięcy
polskich żołnierzy, była największym pod względem liczebności jednorazowych aktem
przejęcia żołnierzy polskich przez wrogą stronę podczas całej wojny polsko-sowieckiej
(s. 98). Słusznie podkreślił Autor w swoim wywodzie, że niemożliwe będzie sporządzenie kompletnego rejestru żołnierzy polskich, którzy w latach 1918-1920 trafili do niewoli sowieckiej albo litewskiej lub byli internowani w Niemczech. W wypadku większości
z nich nie ma również szans na ustalenie pełnych danych personalnych (s. 98). Podaje przy tym kilka istotnych powodów tego stanu rzeczy. Zgodnie z postanowieniami
układu o repatriacji w połowie marca 1921 r. rozpoczęto wymianę jeńców wojennych:
wojsk polskich i czerwonoarmistów. Autor podaje skrupulatnie za Centralnym Archiwum Wojskowym przebieg akcji wymiany jeńców wojennych między Polską a Rosją Sowiecką od 16 marca do 12 października 1921 r. (tab. 5, s. 104). Najistotniejsze
elementy sowieckiej polityki wobec polskich jeńców wojennych i stosowane metody
zawarto w opracowanym we wrześniu 1921 r. raporcie lubelskiej Ekspozytury Oddziału II Sztabu Dowództwa Okręgu, który to dokument Autor przytacza dosłownie.
Dokładnie podaje przy tym dane o zbrodniach popełnianych na polskich żołnierzach,
którzy zostali wzięci do niewoli, a także ich losy, posiłkując się wspomnieniami naocznych świadków, w tym także z powojennych memuarów żołnierzy Armii Czerwonej. Obozów było 34, przebywało w nich 24 tys. jeńców. Warunki sanitarno-lokalowe,
a także wyżywienie żołnierzy były przyczynami szerzenia się epidemii i chorób, które
dziesiątkowały żołnierzy polskich. Żołnierzy powracających z niewoli badano przy
pomocy „Kwestionariusza” opracowanego specjalnie na wojskowe potrzeby (s. 152).
Autor, dokonując szczegółowych analiz, doszedł do wniosku, że do lipca 1922 r. do
Polski wróciło ich około trzydziestu pięciu i pół tysiąca. Część jeńców – około dwóch
tysięcy – postanowiła pozostać w Rosji Sowieckiej. Można więc uznać, że wiadomo, co
się stało z około trzydziestoma siedmioma tysiącami pięciuset jeńcami po wojnie. Nie
ma jednak wciąż odpowiedzi, co z resztą, nieznany jest bowiem los pozostałych sześciu
i pół tysiąca (s. 155). Rezmer słusznie zauważa, że odpowiedzi na wiele pytań o losy
polskich jeńców za wschodnią granicą Polski można uzyskać dzięki szczegółowym
kwerendom naukowym w terenowych archiwach rosyjskich i ukraińskich, znajdujących się na obszarze, na którym funkcjonowały obozy polskich jeńców wojennych
oraz oddziały robocze z nich sformowane (drużyny, pułki, brygady). Znając rzetelność
i dociekliwość oraz determinację polskich naukowców, w tym Waldemara Rezmera,
jest to jak najbardziej realne i ze wszech miar pożądane.
Trzeci, a zarazem ostatni tekst, ale z punktu widzenia historiografii Wadowic, jak
się wydaje, najistotniejszy, autorstwa Zbigniewa Karpusa, zatytułowany Jeńcy sowieccy
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w niewoli w Polsce w latach 1919-1921 (s. 157-206), przybliża czytelnikowi zarówno
miejscowości, jak i szczegółowe warunki, w jakich znajdowali się jeńcy – zarówno
rosyjscy, jak i innych narodowości. Autor szczegółowo podaje genezę obozu dla jeńców
wojennych w Wadowicach, a także opisuje jego położenie, wyposażenie i funkcjonowanie. W lipcu 1919 r. obóz w Wadowicach otrzymał oficjalną nazwę Obóz Jeńców nr 2
i został przeznaczony dla jeńców oraz internowanych osób cywilnych narodowości
ukraińskiej pochodzących z Galicji Wschodniej. Obóz w Wadowicach funkcjonował
do końca października 1921 r., czyli do momentu zakończenia akcji wymiany jeńców
wojennych między Polską a Rosją bolszewicką (s. 186-190). Istotna jest geneza jeńców bolszewickich na terytorium Polski. Należy podkreślić, że w pierwszej fazie wojny
polsko-sowieckiej walki nie były zbyt intensywne. Gdy w listopadzie 1919 r. walki na
wschodzie zostały wstrzymane, miały miejsce rokowania polsko-sowieckie w Mikaszewiczach. Wówczas na terytorium Polski znajdowało się 7396 jeńców bolszewickich. Rokowania te obejmowały również zagadnienie wymiany jeńców. Trzeba wspomnieć, że warunki bytowe w obozach (w tym również w Wadowicach) zimą przełomu
1919/1920 r. były trudne (pogorszyła się sytuacja epidemiczna, notowano problemy
aprowizacyjne). Dlatego też poszczególne obozy jenieckie były hospitowane przez delegacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wiosną 1920 r. część jeńców zwolniono do
domu, a pozostała grupa znalazła zatrudnienie w rolnictwie i instytucjach państwowych. Skutkiem tego była poprawa warunków życia jeńców. Podkreślić trzeba, że problem z jeńcami zaczął się po Bitwie Warszawskiej. Jeńców w obozach przybyło (było
ich łącznie ok. 80 tys.), część z nich zadeklarowała przystąpienie na ochotnika do formowanych w Polsce antybolszewickich oddziałów wojskowych (gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza, gen. Borysa Peremykina, oddziałów kozackich esaułów Wadima Jakowlewa i Aleksandra Salnikowa oraz oddziałów ukraińskich Symona Petlury) (s. 163). Wywodzili się oni z oddziałów wojskowych ukraińskich, rosyjskich, kozackich oraz białoruskich. Spośród podanych przez Autora danych liczbowych warto przeanalizować
liczby jeńców bolszewickich osadzonych w obozie nr 2 w Wadowicach. W 1919 r. było
ich 1860, w 1920 r. po Bitwie Warszawskiej przybyło 439 (dane z 10 XI 1920) i 1705
(20-22 XII 1920). Po podpisaniu traktatu w Rydze strona polska optowała za jak najszybszą obustronną wymianą jeńców. 31 grudnia 1920 r. ostatecznie została podpisana
umowa z Polską przez delegatów sowieckich z Komisji ds. Wymiany Jeńców, Uchodźców, Zakładników i Wygnańców. Zakładała ona, że wymiana jeńców wojennych rozpocznie się po 10 dniach, czyli po 10 stycznia 1921 r. Jednakże układ o repatriacji
musiał zostać podpisany przez delegacje obu krajów na posiedzeniu plenarnym. Rosja
zwlekała, dążąc do jak najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań. 24 lutego 1921 r. bolszewiccy delegaci podpisali umowę. Jedną z przyczyn zwłoki był fakt nieprzygotowania się strony sowieckiej na wymianę dużej liczby jeńców. W okresie styczeń-maj 1921
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r. w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach przebywało 702 jeńców (26 I 1921). Liczba ta
zmniejszyła się dziesięciokrotnie, gdyż już 5 marca było tylko 74 jeńców, a 30 maja – 71.
W dalszej części tekstu Autor przedstawia szczegółowo opiekę sanitarną i medyczną nad jeńcami. W każdym obozie jenieckim, a więc także w Wadowicach, problemem i wyzwaniem były zachorowania na choroby zakaźne. Przykładowo w okresie
10-15 lutego 1920 r. na ogólną liczbę 2930 jeńców chorych na tyfus plamisty było 201
(a więc prawie 10%), na tyfus powrotny – 65, na czerwonkę – 197, a na inne choroby –
11 jeńców. Interesująca jest liczba chorych i zmarłych oraz łączna liczba jeńców bolszewickich w Obozie Jenieckim nr 2 w Wadowicach w okresie od 22 grudnia 1920 r.
do 12 października 1921 r. Dokładne dane zawarte zostały w tab. 6 (s. 180-181). Autor
podaje przy tym szczegółowe statystyki dotyczące również wszystkich innych obozów
jenieckich. Następstwem epidemii chorób zakaźnych była wzrastająca liczba zgonów
jeńców w obozach, w tym w Wadowicach. Biorąc pod uwagę inne obozy jenieckie, Autor słusznie podkreślił, że dobre warunki lokalowe i sanitarne obozu w Wadowicach
oraz wzorowe zarządzanie nim przez ppłk. Kazimierza Polkowskiego6, co stwierdziły
liczne komisje odwiedzające obóz w latach 1920-1921, były korzystne dla jeńców pomimo wybuchających epidemii chorób zakaźnych. O wiele niekorzystniej przedstawiała się sytuacja w innych opisywanych w tekście obozach jenieckich.
Omówione powyżej trzy niezwykle rzetelne teksty uzupełnione są aneksami, na
które składa się 13 cennych i interesujących, dotychczas niepublikowanych dokumentów, w tym również planów, szkiców, tabel. Ich proweniencja to: Archiwum Akt
Nowych (AAN), Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej
w Moskwie.
Na szczególną uwagę zasługuje 14 szczegółowych tabel w tekście Z. Karpusa,
a także Aneks nr 1 pt. Raport o stanie obozu w Wadowicach z 25 października 1920 r.
(CAW, Oddział II Ministerstwa Spraw Wojskowych /1772/89/, t. 1788). Jak podano na
wstępie: Tekst „Raportu o stanie obozu w Wadowicach” publikowany jest bez żadnych
skrótów. Zmieniono jedynie pisownię oraz rozwinięto mniej zrozumiałe skróty. Upowszechnienie tego dokumentu przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o funkcjonowaniu
obozów dla jeńców i internowanych w Polsce w okresie międzywojennym oraz o warunkach bytowania jeńców bolszewickich7. Ów pierwszy aneks zajmuje aż 11 stron druku.
Dokument sporządzony został przez Komendę Obozu Jeńców w Wadowicach w dniu
25.10.1920 r. z liczbą [dziennika] 599 oraz gryfem „poufne”, a podpisał go dowódca
6

Kazimierz Sylwester Polkowski, ps. „Kazik” (ur. 13 I 1893 r. w Warszawie, zm. 7 XII 1961 r. w Londynie)
– lekarz z tytułem doktora, podpułkownik służby zdrowia Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych.

7

Jeńcy 1920, red. P. Gryc, Kraków–Warszawa 2020, s. 209-219.
271

Recenzje i Omówienia Książek
obozu ppłk Polkowski. Jego pełny tytuł brzmi: Raport o stanie Obozu spisany w myśl
rozporządzenia Dowództwa Okręgu Generalnego Wydziału II Sztabu L. 100015/II. Def.
Zawiera on szczegółowe informacje, a więc: Organizację obozu (1. Ewidencja, 2. Stan,
3. Porządek wewnętrzny, 4. Wyżywienie i pobory, 6. Nastrój polityczny, zachowanie się
jeńców i traktowanie ich, 7. Życie jeńców), Wnioski. Raport ten jest niezwykle szczegółowy i wyczerpujący. Zawiera opis życia jeńców, ich charakterystykę ogólną oraz
ówczesną rzeczywistość, a także problemy pojawiające się w obozie. Mówienie więc
o krzywdzie, jaka rzekomo miała dziać się w tymże obozie, jest nieprawdą. O wiele
gorsze warunki mieli polscy jeńcy w obozach rosyjskich. Świadczą o tym zarówno
dokumenty, jak i memuary. Podobne raporty (według przyjętych zagadnień) przygotowane zostały dla innych istniejących w tym czasie obozów jenieckich na terenie
II Rzeczypospolitej i skierowane do wiadomości Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Nadto w aneksie znalazły się dokumenty sporządzone po inspekcji obozów przez
Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Całości dopełniają skany oryginalnych Planów Obozów Jeńców oraz wykazy tabelaryczne liczebności jeńców sowieckich w obozach jenieckich w Polsce w poszczególnych latach. O tym, że ukraińskim
i rosyjskim jeńcom wojennym w obozach nie działa się krzywda, świadczą prezentowane skany ulotek kolportowanych przez Polaków na froncie wschodnim, zachęcające
żołnierzy Armii Czerwonej do dobrowolnego oddawania się do niewoli (ulotki w języku rosyjskim). Było to propagandowe działanie strony polskiej wobec nieprzyjacielskiej armii. W aneksie nie mogło zabraknąć przykładowych dokumentów, takich jak
karty zgonu. Na s. 259-264 autorzy zawarli alfabetyczny spis wykorzystanej w publikacji obfitej literatury przedmiotu.
Warto podkreślić, że książka została opublikowana w dwóch wersjach językowych
(odrębnie w języku polskim i w języku rosyjskim). Główną ideą sporządzenia publikacji
i jej druku, jak można domniemywać, była potrzeba dotarcia z prawdą historyczną zarówno do narodu polskiego, jak i rosyjskiego w celu odkłamywania relacji polsko-rosyjskich.
Podsumowując, należy podkreślić trafny dobór tematyki, wysoki poziom i jakość
tekstów, jak również bardzo wysokie kompetencje Autorów publikacji. Wiele jeszcze
białych plam w relacjach polsko-rosyjskich oczekuje na ujawnienie i opublikowanie.
Duża w tym rola naukowców Instytutu Pamięci Narodowej i innych środowisk naukowo-badawczych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Książka Jeńcy 1920 powinna zainteresować nie tylko badaczy historii XX w., lecz także mieszkańców miasta
i gminy Wadowice.
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Kęty. Blaski i cienie miasta
w minionych wiekach.
Monografia historyczna
Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych
wiekach. Monografia historyczna, t. I,
red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek,
Kęty 2019, s. 416
Recenzowana książka jest pierwszym
z dwóch tomów historycznej monografii miasta Kęty, która powstała dzięki współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie (Konrad Meus,
Dorota Żurek) z Muzeum im. Aleksandra
Kłosińskiego w Kętach (Maria Tylza-Janosz).
Po przeczytaniu publikacji możemy dostrzec, że została w niej poruszona tematyka
nie tylko przeszłości samych Kęt, ale i okolicznych wsi (Bielany, Bulowice, Łęki, Nowa
Wieś, Malec, Witkowice). Stanowi to pewien
mankament w odniesieniu do tytułu recenzowanej pozycji, który jednoznacznie tyczy
się Kęt. Autorzy sygnalizują jednak we Wstępie (s. 11), iż mają tego pełną świadomość, a umieszczenie dziejów sąsiadujących wsi wpisuje się w szersze spojrzenie na
losy miasta, które nierzadko współtworzyli okoliczni włościanie. W preludium Redaktorzy nakreślili dotychczasowy stan badań nad dziejami Kęt, a zarazem podkreślili, iż
niniejsza publikacja wnosi nowe ustalenia poczynione w trakcie kwerend badawczych
w archiwach krajowych i zagranicznych.
Książkę podzielono na sześć rozdziałów, które mają różną objętość. W rozdziale
pierwszym omówiono środowisko przyrodnicze gminy Kęty (s. 22-51). Warto podkreślić, że dodatkowym atutem mógłby być w przypadku tego rozdziału słowniczek
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niektórych pojęć/zjawisk (np. s. 25: faza sawska, utwory mioceńskie; s. 27: prądy
zawiesinowe; s. 28: utwory akumulacji eolicznej) albo umieszczenie ich znaczenia
w przypisach. Niestety nie zostało to uwzględnione.
W rozdziale drugim przedstawione zostały źródła archeologiczne do dziejów miasta i gminy (s. 52-87), zaś rozdział trzeci prezentuje zagadnienia sfragistyczne o pieczęciach kęckich od XVI w. do XVIII w., a także herbie miasta (s. 88-123). Następny
rozdział nawiązuje częściowo do poprzedniego, ponieważ tyczy się pieczęci sąsiadujących wsi, które wchodziły w granice gminy Kęty (s. 124-135). Ciekawym rozdziałem, jednym z obszerniejszych, jest ten poświęcony średniowiecznym dziejom miasta
(s. 136-229). Ostatni rozdział prezentuje dzieje Kęt od początku XVI stulecia do 1772 r.
(s. 230-349). Na końcu publikacji umieszczony został aneks zawierający: katalog
stanowisk archeologicznych w gminie Kęty, trzy tabele z informacjami o władzach
miejskich Kęt od XVI w. do XVIII w., wykaz przyjętych do prawa miejskiego za lata
1587-1694 oraz wykaz wczesnonowożytnych cechmistrzów kęckich. Po nim zaprezentowane zostały bibliografia do pierwszego tomu i indeks osobowy.
Pomimo drobnych mankamentów recenzowana monografia, a właściwie jej
pierwsza część, stanowi długo oczekiwaną publikację. Dzięki holistycznemu podejściu
Autorów do badanej tematyki poznajemy panoramę dawnego miasta i okolicznych
wsi, które nie tylko współistniały obok siebie, lecz także przenikały się, tworząc historię. Można rzec, widzimy jej wyrywek na wielowiekowej wstędze czasu. Książka stanowi cenne dzieło także pod kątem badań regionalistycznych. Poznawanie przeszłości
swoich małych ojczyzn pozwala zespolić więzi współczesnych pokoleń, jak również
pielęgnować pamięć o dziedzictwie lokalnych przodków. Do plusów recenzowanej
pracy możemy zaliczyć także zamieszczone w niej kolorowe ilustracje, mapy i przejrzyste informacje zawarte w wyszczególnionych tabelach.
Reasumując, publikacja o tytułowych blaskach i cieniach Kęt jest godna polecenia.
Stanowi barwną mozaikę dziejów miasta i poniekąd regionu od czasów najdawniejszych do 1772 r.
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DZIEJE PARAFII
W WITANOWICACH
Kolejna z miejscowości położonych w okolicach Wadowice doczekała się publikacji monograficznej, ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej. Nie dotyczy ona całościowo
ujętych dziejów wsi, lecz wybranego elementu jej funkcjonowania. Jest to książka Z dziejów parafii Witanowice, wydana w 2021 r.
przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi
Lgota, przy współfinansowaniu ze strony
Powiatu Wadowickiego, Gminy Tomice
i wspomnianego stowarzyszenia. Książka liczy 260 stron, z tego prawie 90 zajmują zdjęcia, także kolorowe.
Jej autorami są – jak wynika ze spisu treści –
przede wszystkim dwie osoby: Matylda Boroń
i Ryszard Góralczyk. Całość składa się z ośmiu
części, poświęconych takim zagadnieniom
jak: parafia w Witanowicach „w XIV wieku”
(tytuł nie jest zbyt fortunny, o czym mowa dalej), księża pracujący w tejże parafii, osoby
duchowne pochodzące z tytułowej miejscowości. Publikacja zawiera również dwa
kalendaria (jedno dotyczące okresu do końca XVIII w., drugie od początku XIX stulecia).
Ważny – jak się wydaje – składnik całości stanowią liczne zdjęcia stanowiące znakomitą ilustrację zmieniających się czasów. Można tu znaleźć fotografie z okresu międzywojennego, tużpowojennego, jak i czasów nam współczesnych.
Większość publikacji zajmuje nieopublikowana praca Matyldy Boroń, żyjącej
w latach 1914-2003 byłej nauczycielki z Lgoty, a także kierowniczki Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tomicach. Fragment ten jest nieco myląco zatytułowany, bowiem zawiera informacje o parafii witanowickiej od XIV w. aż do okresu XX w. Są to dane w pew275
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nej części oparte na dawnej literaturze przedmiotu, częściowo zaś bazują na dawnych
danych, które dziś niekoniecznie są uznane za kompletne źródła historyczne. Tekst ten
powstał około 2000 r., zatem Autorka nie mogła dotrzeć do współczesnej, bogatej literatury na ten temat. Nie zmienia to faktu, iż jest to główna część publikowanej obecnie
książki, żeby nie powiedzieć – podstawowa. Budzi moje zdziwienie fakt, iż w tytule
publikacji nie wymieniono nazwiska Matyldy Boroń. W zasadzie bez jej pracy recenzowane dzieło nie ujrzałoby światła dziennego. Wartością tej części publikacji są rozważania dotyczące wręcz codziennego życia dawnej parafii, m.in. także wyglądu dawnego drewnianego kościoła w Witanowicach, który spłonął w 1963 r. Wszystko to jest
przedstawione na tle zawikłanych dziejów pogranicza śląsko-małopolskiego (czesko-polskiego), którym to skomplikowaniem cechowały się średniowieczne dzieje okolic
obecnych Wadowic. Z tą opowieścią wiążą się także losy kościelnych – Michalskich
– wspomnianych przez Autorkę. W pewnym sensie byli oni dowodem na stabilność
i swego rodzaju „pamięć instytucjonalną” tejże parafii.
Fragment poświęcony księżom pracującym w parafii Witanowice stanowi swego
rodzaju spis, istotny z punktu widzenia historii parafii i miejscowości. Opublikowano
go w sposób chronologiczny, jest to przejrzysty rejestr księży i wikariuszy. Jak łatwo
się spodziewać, owe biogramy są tym dokładniejsze, im bliżej współczesności. Wśród
nich znalazł się biogram księdza Antoniego Karabuły, budowniczego obecnego kościoła, który to (jak i całe przedsięwzięcie) odegrał bezsprzecznie rolę integracyjną
dla lokalnej społeczności w okresie komunistycznym, będąc proboszczem (pierwotnie
administratorem) w Witanowicach przez 33 lata. Co godne podkreślenia, nie pominięto także sióstr zakonnych, które pracowały na rzecz parafii. Na ponad 40 stronach
znalazło się miejsce na stosunkowo szczegółowe kalendarium dziejów witanowickiej
parafii, począwszy od 1317 r., kiedy to po raz pierwszy miało mieć miejsce wspomnienie wsi, a za kilka lat i parafii.
Słabością publikacji jest stosunkowo rzadkie odnoszenie się do innych niż religijne aspektów funkcjonowania miejscowości. Z drugiej strony tytuł publikacji wyraźnie
sugeruje, czemu jest ona poświęcona, więc trudno formułować pod tym względem
zarzuty wobec wydawców. Oczywiście gdyby była to monografia miejscowości, takie
podejście byłoby naganne, lecz tak nie jest, gdyż parafia i jej funkcjonowanie stanowiły
główny punkt odniesienia. I ten cel w mniej lub bardziej szeroki sposób został osiągnięty.
	Można postawić pytanie: czy tego rodzaju publikacje są potrzebne? Odpowiedź
jest, moim zdaniem, jednoznaczna: tak. Nie mają one co prawda charakteru naukowego – to pozostaje poza dyskusją – jednak przyczyniają się do poszerzenia naszych
informacji na temat danego miejsca, w tym wypadku Witanowic. Mamy tu rzecz jasna
do czynienia ze skupieniem się na jednym, wybranym, ważnym wątku dotyczącym
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funkcjonowania tejże miejscowości. Dostarcza on jednak materiału do przemyśleń
osobom, które być może w przyszłości podejmą trud pogłębionych i kompleksowych
badań nad dziejami Witanowic. Choćby z tego punktu widzenia książkę warto polecić
każdemu, dla kogo istotna jest mała ojczyzna.
Publikacja ukazała się w nakładzie tylko 200 sztuk, co czyni z niej wręcz białego kruka
na rynku wydawniczym. Z punktu widzenia mieszkańca władze gminy Tomice (jako jeden ze sponsorów wydawnictwa) powinny podjąć trud, aby nakład został rozszerzony.
Powiem więcej, publikacja mogłaby (i powinna) znaleźć się w każdym domu tytułowej
miejscowości i bynajmniej nie stanowiłoby to obciążenia budżetu gminy. Korzyść byłaby niewątpliwa. Tymczasem książka jest dostępna jedynie w wersji wręcz limitowanej.
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Joanna Małocha
ks. Krzysztof Tyburowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jan Paweł II, który zmienił oblicze
świata, cz. 2: 100-lecie urodzin
Karola Wojtyły
Recenzja książki: Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata, cz. 2: 100-lecie urodzin
Karola Wojtyły, red. R. Tyrała, B. Mielec, Wydawnictwo Naukowe UPJPII,
Kraków 2020, s. 216
Jan Paweł II jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych przedstawicieli narodu polskiego i najbardziej znanym synem ziemi wadowickiej. Jego życie i działalność jako naukowca i duszpasterza, hierarchy stojącego na czele Kościoła krakowskiego, a następnie zasiadającego przez ponad ćwierć wieku na
stolicy św. Piotra, wreszcie – osoby wyniesionej do chwały ołtarzy dały impuls
do powstania trudnej do zliczenia ilości publikacji o mniej czy bardziej naukowym charakterze. Nie zmienia to jednak faktu, iż kolejne rocznice związane
z życiem i pontyfikatem św. Jana Pawła II stają się okazją do podejmowania tych rozważań ciągle na nowo, z uwzględnieniem zmieniających się z coraz to większą szybkością realiów społecznych i kondycji duchowej współczesnego świata.
Nie inaczej było w przypadku jubileuszu 100-lecia urodzin papieża Polaka, który
przypadł w trudnym, bo naznaczonym pandemią roku 2020. Tym bardziej że niemal
równolegle obchodzono 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
Okoliczności te spowodowały, iż w środowisku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie zrodziła się inicjatywa uczczenia obydwu jubileuszów w sposób właściwy dla instytucji naukowej, a zatem poprzez opracowanie i wydanie monografii
stanowiącej zbiór różnorakich tekstów poświęconych patronowi uczelni. Przedmiotowa publikacja wpisała się tym samym w bogaty program obchodów 100. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły, szczegółowo przedstawiony w jednym z artykułów autorstwa
ks. dr. Bogusława Mielca.
Różnorodny charakter rzeczonych wydarzeń i inicjatyw jubileuszowych został
także przyjęty przez redaktorów pracy za swoistą podstawę dla układu zawartości opisywanej publikacji. Odwołując się zatem do obchodów o wymiarze liturgicznym, jako
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pierwsze teksty zamieszczono rocznicowe homilie, które kard. dr Stanisław Dziwisz
wygłosił w Krakowie, zaś abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski w Wadowicach
i Krakowie. Dodatkowe uzasadnienie dla takiej decyzji stanowi fakt, iż pierwszy z wymienionych hierarchów jest byłym kanclerzem UPJPII, natomiast drugi pełni tę funkcję aktualnie. Same zaś homilie z naukowego punktu widzenia mogą już uchodzić za
źródło do przyszłych badań. Podobny charakter mają także opublikowane w dalszej
części monografii wspomnienia kard. Giovanniego Battisty Re, długoletniego pracownika Kurii Rzymskiej. Złożył on świadectwo o polskim papieżu jako o mężu opatrznościowym dla przełomowych czasów, na jakie przypadł jego pontyfikat, gorliwym
obrońcy praw, godności i wolności każdego człowieka oraz Bożym wizjonerze opierającym się na przenikliwości umysłu oraz sile modlitwy.
Z kolei druga część przedstawianej monografii nawiązuje do istoty aktywności uniwersyteckiej, a zarazem do analogicznych publikacyjno-konferencyjnych inicjatyw rocznicowych. Obejmuje ona sześć artykułów o charakterze naukowym, których autorzy –
w większości pracownicy UPJPII – w miarę pandemicznych uwarunkowań zadbali
o zaopatrzenie swoich prac w stosowny aparat i nierzadko zamieszczali w nich obszerne cytaty źródłowe. Teksty te zawierają zatem anglojęzyczne abstrakty i słowa kluczowe
oraz przypisy dolne odwołujące się – w zależności od prezentowanej tematyki – do archiwaliów, literatury przedmiotu czy oficjalnych dokumentów kościelnych. Na końcu
publikacji umieszczono zaś zbiór not o poszczególnych autorach. Brak natomiast spisów bibliograficznych, choć może to wynikać z koncepcji tomu, jaką przyjęli redaktorzy
i recenzenci czuwający nad poprawnością merytoryczno-stylistyczną całości.
Część naukową pracy otwiera artykuł ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały – obecnego
rektora UPJPII – poświęcony misji i zadaniom tej uczelni, jakie Jan Paweł II nakreślił
w trakcie konkretnych spotkań ze społecznością akademicką czy w dokumentach bezpośrednio dotyczących uniwersytetu. Z kolei trzy dalsze teksty odnoszą się do pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Przy tym ks. dr hab. Bogdan Zbroja,
prof. UPJPII – jako biblista – ukazał bogatą symbolikę rocznicowej liczby
40, występującą w Piśmie Świętym i szeroko rozumianej kulturze. Natomiast
ks. dr Bogusław Mielec z perspektywy naukowca specjalizującego się w zagadnieniach z zakresu teologii moralnej rozważał aktualność przesłania, które
Karol Wojtyła przekazał Kościołowi i narodowi polskiemu w trakcie pielgrzymki z 1979 r. Do słów wypowiedzianych wówczas przez Jana Pawła II nawiązał także historyk dr hab. Tomasz Graff. Jednak w tym przypadku obiektem analizy były
papieskie wspomnienia o rodzinnych Wadowicach i ich mieszkańcach. Wreszcie
prof. dr hab. Krystyna Chałas z Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersyteckiego
Lubelskiego przedstawiła wymiar programowo-metodyczny proponowanej przez Jana
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Pawła II koncepcji wychowania ku wartościom. Przy tym jako bazę dla swych wniosków przyjęła treść wybranych listów, orędzi, homilii i przemówień papieskich skierowanych do młodzieży na przestrzeni całego pontyfikatu Karola Wojtyły.
Ostatnią część publikacji stanowi aneks zawierający dwa oficjalne dokumenty władz uniwersyteckich. Pierwszy z nich to apel rektorów KUL i UPJPII z dn.
22 października 2020 r., zachęcający wykładowców i studentów obydwu uczelni do
zachowania w dzisiejszym świecie postawy wzorowanej na osobie papieża Polaka oraz
dążenia do owocnego pogodzenia wiary i rozumu. Zaś drugi zacytowany dokument to
uchwała Senatu UPJPII z 30 listopada 2020 r. w obronie dobrego imienia Jana Pawła II,
obejmująca również wezwanie skierowane do środowisk akademickich o prowadzenie
rzetelnych i bezstronnych badań nad spuścizną Karola Wojtyły.
Omawiana monografia pozwala po raz kolejny, lecz z innej, nowej perspektywy
spojrzeć zarówno na samą osobę polskiego Papieża, jak i na współczesną percepcję
jego życia i wielopłaszczyznowej działalności. O wartości tego spojrzenia decyduje niejednorodny charakter zgromadzonych materiałów oraz fakt, iż przy ich powstawaniu
podjęli współpracę przedstawiciele różnych instytucji i dyscyplin naukowych.
Należałoby zatem oczekiwać, iż inicjatywa ta będzie kontynuowana przez wydawanie kolejnych interdyscyplinarnych publikacji przybliżających następnym pokoleniom
postać człowieka, który zmienił oblicze świata.
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Publikacje za rok 2001
1. Dzieje i rozwój Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie
1791-2001, kol. red. J Stawarz et al., Wydawnictwo „SCAL-bis”, Andrychów 2001,
s. 139 [8], tabl., il. kolor., err.
	Oprawa miękka, 24 cm
Początki tej szkoły sięgają końca XVIII wieku, kiedy panował tu jeszcze analfabetyzm.
Szkoła powstała dzięki porozumieniu tutejszej właścicielki dominium, Katarzyny hr. Ankwiczowej, oraz ówczesnego wójta, którzy zadeklarowali świadczyć na jej utrzymanie.
Szkoła od początku swego istnienia borykała się z dużymi trudnościami lokalowymi
i kadrowymi. Pomimo to przyczyniła się do szerzenia oświaty wśród tutejszej ludności
i dała podstawy wykształcenia kilku pokoleniom. Kończyli ją honorowi obywatele miasta, ludzie zasłużeni dla swojego środowiska, wykonujący różne zawody, znani nie tylko
w Polsce. Historia szkoły nierozerwalnie jest związana z kulturą i tradycją Andrychowa.
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku uzyskała statut szkoły etatowej, stopniowo zwiększając liczbę oddziałów do pięciu. W okresie międzywojennym stała się pełną szkołą
siedmioklasową, stwarzając warunki absolwentom do podejmowania dalszej nauki
w szkołach średnich i zawodowych. Rozwój tego szkolnictwa został zahamowany w okresie okupacji niemieckiej.
Po drugiej wojnie światowej szkoła wznowiła swoją działalność, podlegając różnym
reformom dotyczącym zagadnień dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnym.
210. rocznica utworzenia szkoły stanowi okazję do uporządkowania historii jej powstania, rozwoju i wieloletniego dorobku.
(Z Przedmowy J. Stawarz, dyrektor szkoły)
2. 	Gruszczyńska D., W Wadowicach wszystko się zaczęło…, Wydawnictwo
„Apostolicum”, Ząbki 2001, s. 45[2], il. kolor.
	Oprawa twarda, 21 cm
Autorka, Danuta Gruszczyńska z Pukłów (1920-2005), była wadowiczanką, rówieśnicą i koleżanką Karola Wojtyły, a poprzez rodzinę matki, Zofię z Wiadrowskich,
jego daleką kuzynką. W bogato ilustrowanej fotografiami z rodzinnego albumu książce
opisała swoją młodość w rodzinnym mieście, naukę w Gimnazjum Żeńskim i udział
w spektaklach Międzyszkolnego Teatru Dramatycznego.
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Krótka recenzja książki Danuty Gruszczyńskiej ukazała się w numerze 7 rocznika
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” z 2002 r.1
3. Historia szkoły w Wieprzu. 110 rocznica działalności szkoły w Wieprzu,
oprac. I. Cinal, S. Pustuła, nakł. własny, Wieprz 2001, s. 16, il.
	Oprawa miękka, 21 cm
Publikacja w sposób syntetyczny przedstawia dzieje szkolnictwa w Wieprzu, od
niewielkiej szkółki parafialnej, uruchomionej listopadzie 1837 r. z inicjatywy proboszcza parafii Wieprz, po najnowsze dzieje tamtejszej oświaty, związane z uruchomieniem w 1999 r. publicznego gimnazjum.
Praca zawiera m.in. archiwalne fotografie oraz wykazy nauczycieli pracujących
w oświacie w Wieprzu na przestrzeni lat 1837-2001.
4. Kalwaria Zebrzydowska. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. Informator,
tekst M. Rudyk OFM, Wydawnictwo Zet, Wrocław 2001, s. 64, il. kolor.
	Oprawa miękka, 19 cm
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z najczęściej odwiedzanych
miejsc pątniczych w Polsce, zaliczane jest także do najciekawszych założeń krajobrazowo-architektonicznych w Europie. Rocznie przybywa tu ponad milion pielgrzymów.
Największą frekwencją cieszą się obchody Wielkiego Tygodnia z Chwalebnym Misterium
Pańskim oraz uroczystości Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej w sierpniu. Sanktuarium kalwaryjskie rozłożyło się na stokach góry Lanckorońskiej (530 m) i góry Żar (527 m) [- -].
Sanktuarium składa się z barokowej bazyliki pw. Matki Bożej Anielskiej, z klasztoru bernardynów oraz zespołu kościołów i z kaplic w stylu barokowym i manierystycznym, rozmieszczonych na przestrzeni 6 km, wkomponowanych w malowniczy krajobraz beskidzki, swoją kompozycją topograficzno-architektoniczną przypominających miejsca święte
w Jerozolimie. Jest to więc „swoista kopia jerozolimskiej Drogi Bolesnej” z kaplicami do
odprawiania rozważań o Męce Pańskiej oraz o Tajemnicach życia Matki Bożej.
(Ze Wstępu)
5. Karol Pustelnik, oprac. tekstu K. Sowińska, Muzeum Miejskie w Wadowicach,
tom XVII Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity,
Wadowice 2001, 15 s., il. kolor.
	Oprawa miękka, 21 cm
Katalog wystawy prac artysty – malarza Karola Pustelnika prezentowanych w Mu1
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Publikacje
zeum Miejskim. Zmarły w 2010 r. Autor uprawiał malarstwo olejne i akwarele, członek
Grupy Krakowskiej, który, jak pisała o Nim Krystyna Sowińska, pozostał „swoistym
outsiderem”, nieulegającym nowoczesnym trendom, stale poszukującym, pełnym
temperamentu, z którego wynikał Jego „niepokój twórczy”.
W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które są dziełem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta,
przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z ludowych obrazków – podporządkowane są tutaj szczegółowej, irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją w dziwnej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów „przedmioty gotowe”, prawem
wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu w umownej,
wielowymiarowej przestrzeni jak z collage’u, czy – kiedy indziej – w przestrzeni „symultanicznej”, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze sobą elementy różnych poetyk i różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne wewnętrznie całości
porządkowane szczególnym poczuciem ładu.
(Marta Tarabuła, krytyk sztuki, właścicielka Galerii Zderzak w Krakowie)
6. 	Knaflewska J., Jan Paweł II, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka,
seria Portrety Polaków, Poznań 2001, s. 48, il. kolor.
	Oprawa twarda z obwolutą, 30 cm
7. 	Korkuć M., Ptak A., Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Fundacja Centrum
	Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej,
	Kraków 2001, s. 125 [8], tabl., il.
	Oprawa miękka, 24 cm
Na publikację składają się dwie niezależne od siebie części. Opracowanie Macieja Korkucia Oddział partyzancki Mieczysława Wądolnego „Mściciela” jest oparte o informacje
zgromadzone przez autora w ramach badań nad dziejami podziemia zbrojnego w latach
czterdziestych XX w. Szeroko wykorzystał on m.in. zachowane dokumenty podziemia,
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie.
Część druga to opracowanie Apolonii Ptak w pełni oparte na relacjach żyjących jeszcze podkomendnych Mieczysława Wądolnego, zgromadzonych w wyniku prowadzonego
z dużym uporem i konsekwencją „prywatnego śledztwa” autorki.
Zamierzeniem wydawców jest, aby obie części uzupełniały się wzajemnie, pokazując realia i okoliczności partyzanckiej walki z władzą komunistyczną.
(Z okładki)
Publikacja zawiera indeksy: geograficzny, osobowy i rzeczowy.
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8. 	Kowalczyk T., Wiktor S., Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945,
Wydawnictwo „SCAL-bis”, wyd. 4 rozszerzone, nakł. Gminy Tomice,
	Tomice 2001, s. 135 [1], il., faks., mapy.
	Oprawa miękka, 21 cm
Publikacja zawiera bibliografię.
9. 	Kozieł D. CSFN, Początki Nazaretanek na ziemiach polskich, Wydawnictwo
	Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2001, s. 208, tab., fot.
	Oprawa twarda, 20,5 cm
Autorka, należąc do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, nie tylko wykorzystała
bardzo dokładnie bogate materiały archiwalne, ale rozumiejąc ducha Zgromadzenia,
podjęte zagadnienia przedstawiła we właściwym świetle. Dlatego też prezentowane opracowanie ukazuje nie tylko fakty z dziejów własnej rodziny zakonnej, ale kompetentnie
wyjaśnia cele i kierunki różnych form jego działalności. Na tej podstawie wyraźnie można dostrzec, że Siostry Nazaretanki, podejmując charakterystyczną dla swego Zgromadzenia działalność, realizowały misję Kościoła w nowych dziedzinach. Szczególnie na
polu ewangelizacji poprzez szerzenie oświaty. W początkowych latach niepodległej Polski
ta działalność miała wyjątkowe znaczenie.
(Z Przedmowy ks. prof. dr. hab. Jana Związka)
Publikacja zawiera bibliografię.
10. 	Kubal G., Andrychów. Miasto, gmina i okolice, Wydawnictwo „Roksana”,
	Krosno 2001, s. 144[8], il. kolor.
	Oprawa miękka, 24 cm
Książka [- -] nie ma być jedynie typowym przewodnikiem turystycznym. Posiada
bowiem rozbudowaną część historyczną, pozwalającą prześledzić dzieje miasta i regionu oraz wpływ historii na dzień dzisiejszy Ziemi Andrychowskiej. Omówione zostały
pokrótce różnorodne atrakcje tej ziemi [- -] wiadomości o zabytkach, szlakach turystycznych, wystawach i imprezach kulturalnych, wreszcie informacje na temat bazy gastronomiczno-noclegowej. Ostatnia część książki dotyczy okolic Andrychowa – okolic niezwykle
interesujących i dzięki położeniu miasta – łatwo dostępnych. Położenia Andrychowa na
pograniczu regionów geograficznych a poniekąd i kulturowych czyni z niego doskonałą
bazę wypadową.
Publikacja zawiera bibliografię.
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11. 	Machniak J., Abp Józef Bilczewski. Pasterz kościoła lwowskiego, Wydawnictwo
Św. Stanisława BM, Kraków 2001, s. 111.
	Oprawa miękka, 19 cm
Książka ks. Jana Machniaka jest kolejnym tomem serii Święci Wśród Nas. Autor
przedstawił w niej postać abp. Józefa Bilczewskiego (1860-1923), pochodzącego z Wilamowic absolwenta wadowickiego gimnazjum (w szkole nosił nazwisko Biba), teologa i profesora Uniwersytetu Lwowskiego. 17 grudnia 1890 r. kapłan został metropolitą
arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Zasłynął jako społecznik, dobroczyńca różnych środowisk, w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego przewodniczący komitetu, który dostarczał żywność ubogim. Jego staraniem na ziemie polskie przybyli
księża pallotyni, zakładając w 1907 r. swój pierwszy dom w Jajkowcach (archidiecezja
lwowska) – drugi, nazwany Collegium Marianum, powstał na Kopcu pod Wadowicami. Abp Bilczewski, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI w 2005 r., uważany
jest za jednego z najwybitniejszych wychowanków gimnazjum w Wadowicach.
Publikacja zawiera bibliografię.
12. Marcin Wadowita (1567-1641) In Universitate Collegii Maioris Professor
7 grudnia 2000 – 27 stycznia 2001, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XV
Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001,
36 s., il. kolor.
	Oprawa miękka, 19 cm
Katalog towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim poświęconej
postaci Marcina Campiusa Wadowity, wywodzącego się z Wadowic teologa i profesora
Uniwersytetu Krakowskiego. Autorem scenariusza ekspozycji prezentowanej od
7 grudnia 2000 r. do 27 stycznia 2001 r. byli Aleksander Strony oraz Piotr Wyrobiec.
Teksty przygotowali Aleksander Strojny, będący jednocześnie komisarzem wystawy
i twórcą not katalogowych, oraz Marcin Płaszczyca.
13. 	Nowak A., Jan Paweł II. Ilustrowana biografia, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2001, s. 128, il. kolor.
	Oprawa twarda, 29 cm
Syntetyczny przewodnik po biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ukazujący jego
postać od małego chłopca w rodzinnych Wadowicach przez studenta polonistyki UJ,
robotnika i aktora podziemnego teatru w okupowanym Krakowie, młodego księdza,
metropolitę krakowskiego po najwyższy urząd w Kościele. Kolejne etapy życia Autor
przedstawił na szerszym tle historii Polski, a blisko 300 ilustracji przedstawiających papieża w różnych kontekstach i życiowych sytuacjach dopełnia tę wyjątkową biografię.
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14. 	Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w regionie nadwiślańskim Spytkowice –
Brzeźnica (1884-2000). Przyczynek do dziejów powiatu wadowickiego, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 52, il kolor.
	Oprawa miękka, 21 cm
Najnowsza publikacja nawiązuje do dwóch poprzednich opracowań poświęconych
historii kolejnictwa w powiecie wadowickim, zatytułowanych: Z dziejów wadowickiej
kolei (1887-1999), wyd. Wadowice 1999 oraz Zarys dziejów kolei w Andrychowie
(1887-2000). Przyczynek do historii kolei galicyjskiej i małopolskiej, wyd. Wadowice
2000. Traktuje ona o dziejach kolei w nadwiślańskim regionie powiatu wadowickiego –
węźle spytkowickim oraz w gminach – spytkowickiej i brzeźnickiej. [--] Należy wyrazić
nadzieję, że ta skromna książeczka przyczyni się do poszerzenia wiedzy o dziejach kolejnictwa nie tylko w północnej, nadwiślańskiej części powiatu wadowickiego, lecz również
na obszarze zachodniej Galicji i Małopolski, stanowiąc mały przyczynek do dnia dzisiejszego kolei u progu XXI wieku.
(Ze Wstępu Autora)
Publikacja zawiera bibliografię oraz streszczenie w językach angielskim i niemieckim.
15. Obrazy sacrum w sztuce. Wystawa zorganizowana w ramach Konfrontacji
Artystycznych „Sacrum w sztuce”, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XVIII
Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001,
24 s., il. kolor.
	Oprawa miękka, 20 cm
Konkurs na rysunek i obraz o tematyce biblijnej był w założeniu twórczą zachętą
i inspiracją do podjęcia odwiecznych motywów – obecnych w kulturze jako dzieła sztuki, znaki wartości, świadectwa poszukiwania prawdy, wreszcie jako swoisty dokument
współczesnego przeżywania Biblii.
Organizatorzy mają nadzieję, że młodzi artyści poszukujący swego miejsca
w sztuce i życiu – zechcą odszukać w Biblii inspirację obejmującą zarówno formę, jak
i przesłanie.
(prof. dr hab. Stanisław Rodziński)
Patronat honorowy nad wystawą objęli ks. kard. Franciszek Macharski,
prof. dr hab. Stanisław Rodziński, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz
prof. dr hab. Jacek Popiel, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Fotografie do folderu wykonał Kazimierz Koczur.
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16. 	Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego
1918-1939, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 48.
	Oprawa miękka, 20 cm
Publikacja zawiera bibliografię.
17. 	Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego
1945-1951, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 67.
	Oprawa miękka, 20 cm
Publikacja zawiera bibliografię.
18. Praśkiewicz Sz.T. OCD, W cieniu Ostrej Bramy. Życie świętego Rafała
Kalinowskiego, przekład J. Praśkiewicz, Wydawnictwo „San Set”, „Lemrac”,
Przemyśl 2001, s. 35 [1], [4] s. tabl., il. kolor.2
	Oprawa miękka, 21 cm
19. Szkice z dziejów wadowickiego i beskidzkiego „Sokoła”. In memoriam Doctoris Bronisław Czapik, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 62 [2].
	Oprawa miękka, 21 cm
Na publikację składa się sześć artykułów, których Autorzy przybliżają historię
gniazd sokolich na Podbeskidziu. Aleksander Wiecheć jest autorem dwóch tekstów.
W pierwszym opracował zarys dziejów „Sokoła” w Jordanowie, wskazując m.in., jak
działalność tej organizacji wpłynęła na rozwój życia społeczno-kulturalnego miasta, konsolidację mieszczańskich elit oraz popularyzację kultury fizycznej i turystyki
wśród wszystkich mieszkańców Jordanowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Drugi artykuł Aleksandra Wiechecia dotyczy zlotu doraźnego członków
I okręgu krakowskiego Polskiego Towarzystwo Gimnastycznego w Wadowicach, który
odbył się w 1909 r. W artykule Zarys dziejów gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1914 jego autorka Aleksandra Zagórska przypomina postacie działaczy związanych z kalwaryjskim gniazdem, zwłaszcza postać naczelnika Władysława
Niemczynowskiego. Historię założonego w 1901 r. miejskiego gniazda Towarzystwa
Gimnastycznego w Kętach przedstawiła Danuta Stysło. W podsumowaniu swoich rozważań Autorka konkludowała, iż „Sokół” wywarł [- -] wpływ na kształtowanie oblicza
małego, prowincjonalnego miasteczka, jakim były Kęty. Poza upowszechnianiem sportu
oraz propagowaniem różnych dyscyplin kultury fizycznej kęckiemu gniazdu przypisywano duże zasługi w krzewieniu szeroko rozumianej oświaty3. Działalność Towarzystwa
2

Oryginalny tytuł Der heilige Rafael Kalinowski.

3

A. Stysło, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach w latach 1901-1939, w: Szkice
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Gimnastycznego w Zatorze w latach 1906-1914 opisał Andrzej Nowakowski, zwracając uwagę na prężny jego rozwój w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej oraz skład osobowy tamtejszego gniazda. Z kolei Jan Gajczak przedstawił dzieje
sokoła wadowickiego w okresie II Rzeczypospolitej. Towarzystwo w Wadowicach miało już wówczas bogatą tradycję sięgającą 1887 r., kiedy zostało tu założone trzynaste
w Galicji gniazdo „Sokoła”.
Publikację uzupełnia opracowane przez dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego kalendarium wadowickiego „Sokoła”.
20. Wiecheć A., Dzieje gniazd sokolich w obecnym powiecie suskim, Drukarnia
i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 176 [1], tab., wykr., fot. kolor.
	Oprawa miękka, 21 cm
Recenzowana praca obejmuje beskidzki obszar Galicji i Małopolski zachodniej. Po
1885 r. – założeniu gniazda sokolego w Krakowie, ruch sokoli, głównie dzięki Wadowicom, prężnemu centrum oświaty i kultury, w którym „Sokół” powstał w 1887 r., szybko
zdobywał nowych zwolenników, zwłaszcza wśród miejscowej inteligencji i mieszczaństwa. Ze względu na dogodne warunki terenowe i klimatyczne gniazda „Sokoła” w Beskidach Zachodnich, co podkreśla Autor, przywiązywały dużą wagę do popularyzacji
sportów zimowych, w tym narciarstwa i turystyki narciarskiej.
(Z recenzji dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeksy geograficzny i osobowy.
21. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce Południowej. In honorem Kazimierz Toporowicz w 70-lecie urodzin, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo
„Grafikon”, Wadowice 2001, s. 136.
	Oprawa miękka, 20 cm
Niniejsza skromna publikacja powstała w ramach seminarium doktoranckiego
z zakresu historii kultury fizycznej prowadzonego pod auspicjami Katedry Nauk Humanistycznych AWF w Katowicach. Autorami większości publikacji są młodzi adepci tej
dyscypliny naukowej w ramach nauk o kulturze fizycznej, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedmiotów humanistycznych, zatrudnieni w szkolnictwie województwa
śląskiego, a także powiatów – suskiego i wadowickiego w województwie małopolskim.
Głównym przedmiotem rozważań są dzieje gniazd sokolich w Galicji i Małopolsce oraz w Zagłębiu. To właśnie tutaj – w warunkach autonomii galicyjskiej, a później
II Rzeczypospolitej – ogniskowało się życie społeczne lokalnych wspólnot, zwłaszcza w małych miastach, a nierzadko również w środowisku wiejskim. Lokalne gniazda „Sokoła”
z dziejów wadowickiego i beskidzkiego „Sokoła”, red. A. Nowakowski, Wadowice 2001, s. 38.
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były przez wiele dziesięcioleci głównymi ośrodkami nie tylko sportu, rekreacji i turystyki,
lecz również działalności kulturalnej, oświatowej i charytatywnej.
(Ze Wstępu dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego)
22. 	Zagórska A., Imprezy sportowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach w latach 1990-2000. Na dziesięciolecie odrodzonego gniazda sokolego
w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 44,
il. kolor.
	Oprawa miękka, 21 cm
Wadowicki „Sokół”, który wznowił działalność w 1990 roku, jest sojusznikiem nauczycieli wychowania fizycznego w procesie aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży.
Uzupełnia infrastrukturę szkolnych organizacji sportowych, w tym SKS, LZS oraz powstających w ostatnim czasie uczniowskich klubów sportowych (UKS). Z reguły „Sokół”
oferuje takie imprezy i dyscypliny, które nie są przedmiotem zainteresowań pozostałych
organizacji. Z drugiej jednak strony w działalności „Sokoła” obecne są tak modne wśród
młodzieży gry zespołowe, sporty siłowe, strzelectwo, lekka atletyka oraz kolarstwo górskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, TG „Sokół” w Wadowicach jest organizatorem imprez sportowych związanych z tymi dyscyplinami. Z roku na
rok zwiększa się zainteresowanie tego typu imprezami, o czym świadczy ilość zaangażowanych szkół nie tylko z powiatu wadowickiego oraz rosnąca wciąż liczba uczestników.
(Z Wprowadzenia)
Publikacja zawiera bibliografię.
23. 	Zinkow J., Wadowice i okolice. Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich
częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Beskidu Małego, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 562, il. kolor, mapy.
	Oprawa miękka, 16 cm
W Wadowicach i okolicach starałem się uporządkować, wyjaśnić i powiązać w jedną całość różne, rozproszone i pozornie oderwane od siebie zagadnienia i wydarzenia.
Do takich na przykład należą: skomplikowane powiązania rodzinne i majątkowe między
tymi samymi lub różnymi „herbowymi rodami”, które w ciągu kilku wieków wymieniały
między sobą „po mieczu” lub „po kądzieli” wsie i majątki ziemskie; identyfikacja rodzin
o tych samych nazwiskach, ale o obcych sobie rodowodach i herbach (choćby Palczowscy
herbu Sasowskie i herbu Raszyc, Brandysowie herbu Radwan i Brandysowie pochodzenia chłopskiego, którzy herb Radwan zakupili sobie dopiero u cesarza austriackiego).
(Z Wstępu Autora)
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Publikacje za rok 2021
1. 	Antos J. SJ, Parafia Paszkówka. Materiały do historii parafii i wspomnienia,
przygot. do druku W. Królikowski SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021,
s. 184, faksymilia, fot., il., mapy.
	Oprawa twarda, 19 cm
Publikacja składa się dwóch części. Pierwszą stanowi zbiór materiałów dotyczących historii rodzinnej parafii autora, jezuity Józefa Antosa (1928-2019). Są to przede
wszystkim łacińskie dokumenty z archiwum parafialnego w Paszkówce, których fragmenty zostały przetłumaczone na język polski. Materiały te nie tylko dokumentują
dzieje parafii, lecz także stanowią przyczynek do historii lokalnej gminy Brzeźnica
i całego regionu. Druga część pracy to osobiste wspomnienia ks. Antosa z lat młodości,
które spędził w rodzinnej Paszkówce. Wspomnienia te ukazują życie społeczne i religijne mieszkańców wsi oraz przywołują postacie, które na stałe zapisały się w pamięci
lokalnej społeczności.
2. 	Graff T., Epidemie w dziejach Wadowic w okresie przedrozbiorowym – studium
przypadku miasta małopolskiego, „Studia Historica Gedanensia”, t. XII, 2021,
s. 192-209, tab.
	Oprawa miękka, 24 cm
Analizując dokumenty znajdujące się m.in. w archiwum Kurii Metropolitalnej
w Krakowie oraz archiwum parafialnym wadowickiej parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, autor odnalazł informacje dotyczące licznych epidemii trapiących staropolskie Wadowice. Na dużą skalę zarazy dotknęły miasto w latach 1585,
1601, 1652-1653. Lokalne epidemie miały też miejsce w latach 1730-1772. Odnaleziona przez badacza w archiwum wadowickim notatka z 1756 r., spisana przez ówczesnego ks. proboszcza Antoniego Smolikowskiego, pozwoliła na wskazanie związków
między cyklicznie nawiedzającymi miejscowość zarazami a wezwaniem ołtarza głównego w kościele Wszystkich Świętych, Ofiarowania NMP. Zgodnie bowiem z zapiską
proboszcza podczas epidemii lat 1652-1653 mieszkańcy Wadowic zawierzyli swoje
miasto opiece Matki Bożej. Publikacja zawiera aneks, w którym zawarta jest wspomniana relacja o konsekracji kościoła i ołtarza głównego oraz o pożarach i epidemiach
nawiedzających miasto. Aneks jest w łacińskim oryginale i polskim tłumaczeniu.
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3. Historia Kalwarii Zebrzydowskiej w obrazach oczami Kazimierza Wiśniaka
widziana i Jego ręką narysowana. Wydanie II poszerzone, red. i wybór tekstów
	A. Bucki, Wydawnictwo 3Kolory, Kalwaria Zebrzydowska 2021, s. 122, fot.,
il. kolor.
	Oprawa twarda, 24 cm
Inspiracją do opracowania i wydania niniejszej książki stał się brak publikacji o charakterze informatora, w prosty i interesujący sposób przedstawiającej historię [--] Miasteczka oraz górującego nad nim dostojnego Sanktuarium. Sądzę, że dla Mieszkańców
Kalwarii [Zebrzydowskiej] i okolic, nade wszystko zaś dla przebywających tu Pielgrzymów oraz Turystów, lektura tej pozycji będzie przydatna i ubogacająca.
Uroki [--] regionu zostały pięknie opisane przez XIX-wieczną poetkę Marię Sandoz-Podolankę. Dzieje Sanktuarium z kolei opracowane przez o. Czesława Bogdalskiego
oraz ks. prof. Hieronima Wyczawskiego.
(Od Autora)
4. 	Kołpak P., Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia
budowy kościoła św. Bartłomieja, Societas Vistulana, Kraków 2021, s. 457[3],
tab., fot., kolor.
	Oprawa twarda, 26 cm
Dzieje każdej miejscowości to historia ludzi z nią związanych. [--] To także historia gorliwych duszpasterzy [--]. Dzieje miejscowości to w końcu historia dziedzictwa
kulturowego i materialnego – to dzieje świątyni, w których jak w zwierciadle odbija się
religijność tutejszej wspólnoty. To również dzieje niezwykłych kapliczek, wyznaczających
szlaki pobożności, oraz cmentarza parafialnego [--], nekropolii będącej miejscem pamięci o zmarłych. Dzieje każdej miejscowości to przecież historia nas samych i naszych
przodków. W taki sposób skonstruowana została ta książka. Wychodząc od dziejów
miejscowości, zmierzamy do poznania historii parafii, by w końcu zagłębić się w koleje
losu duchowego centrum wsi – kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła.
(Z okładki)
Autorem publikacji jest dr Piotr Kołpak z Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor książki Kult
świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów.
5. 	Nowakowski A., Rejman A., Prawno-organizacyjne podstawy działalności
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce. Od 1867 r. do czasów współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, s. 136, tab.,
fot., kolor.
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	Oprawa miękka, 26 cm
Monografię cechuje prawidłowa warstwa edytorska, dobry język, który jest łatwy w odbiorze dla Czytelnika [--] Wszystko to sprawia, iż wywód i przedstawienie
poszczególnych problemów jest prawidłowe i logiczne [--] Zasadniczo mamy do czynienia z pracą, która stoi na odpowiednim poziomie badawczym, jest interesująca zarówno
dla znawców podjętej przez Autorów tematyki, jak i dla osób, które posiadają po prostu
potrzebę poszerzenia swoich wiadomości na temat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pracę oparto na solidnym materiale bibliograficznym [--] Stworzona w ten sposób
baza z jednej strony budzi szacunek, a z drugiej powoduje, że jest ona różnorodna, co
także pozytywnie rzutuje na całość rozważań [--] Uważam, że przedstawiona praca powinna [--] zostać opublikowana, gdyż stanowi ważny przyczynek do podjętej tematyki.
Zwrócono w niej także uwagę na mało akcentowane do tej pory kwestie, jak [--] prawne
podstawy funkcjonowania TG „Sokół”.
(Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Koźbiała, prof. UJ)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeksy geograficzny i osobowy.
6. Obywatel świata. Patron Kalwarii Zebrzydowskiej. Wydanie drugie opracowane
w pierwszą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej,
oprac. P. Bielecki, red. K. Bielecki, Wydawnictwo 3Kolory, Kraków 2021,
s. 36[24], faksymilia, fot., il., mapy.
	Oprawa twarda, 23 cm
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie 1921-2021. Stulecie społecznej służby,
red. D. Fryc-Piętak, Wydawnictwo Scal-Bis Tomice, Ryczów 2021, s. 75[1], fot.
	Oprawa miękka, 22 cm
8. Płonka K., Powrót, przygot. do druku M. Biel-Pająkowa, Wyd. Maria BielPająkowa i Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2021, s. 45.
	Oprawa miękka, 21 cm
Tomik poezji Krzysztofa Płonki, mieszkańca Choczni i studenta Akademii Górniczo-Hutniczej, opracowany i przygotowany do druku przez Marię Biel-Pająkową, dzięki
której dorobek młodego, dwudziestojednoletniego poety został ocalony od zapomnienia. Krzysztof Płonka zginął w Krakowie 4 grudnia 1979 r. w do dziś niewyjaśnionych
okolicznościach.
9. 	Sak J., Jeśli zechcę, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2021, s. 61[1].
	Oprawa miękka, 21 cm
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10. Witkowski K., Witkowski M., Historyczne wykorzystanie potencjału doliny
Skawy, „Energetyka Wodna”, ,nr 1/2021 (37), s. 40-42, fot. kolor, mapa
	Oprawa miękka, 30 cm
Potencjał hydroenergetyczny doliny dolnej Skawy jest wykorzystywany przez człowieka od ponad 500 lat. W okresie XVI–XIX wieku w dnie doliny Skawy utrzymywano sztuczną młynówkę, nad którą ulokowane były młyny zbożowe, tartaki i folusze. Po
upadku tradycyjnego młynarstwa wodnego przez blisko sto lat nie korzystano z siły płynącej z wody. Liczne pomysły na produkcję energii elektrycznej na Skawie lub jej dopływach ziściły się dopiero w 2019 roku na zaporze w Świnnej Porębie.
(Ze wstępu)
11. Wichman W., Związek Strzelecki na zatorszczyźnie (1913-1914), wprowadzenie, oprac. nauk., red. K. Meus, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka,
	Kraków–Zator 2021, s. 182, tab., fot.
	Oprawa miękka, 21 cm
Autor sam w sobie mógłby stać się tematem osobnego opracowania. Ten wybitny
społecznik i patriota niewątpliwie zasługuje na upamiętnienie nie tylko poprzez wydanie
jego pracy. Tekst jego autorstwa stanowi cenny przyczynek do dziejów zarówno Zatora,
jak i polskich organizacji paramilitarnych tego okresu.
Obszerne wprowadzenie do tekstu obejmuje informacje na temat tekstu źródłowego,
odnalezionego w zespole Towarzystwo Sportowe „Strzelec” zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Następnie redaktor prezentuje sylwetkę autora, niezmiernie interesującej
postaci, o czym już wspomniano. Z kolei charakteryzuje Zator i Zatorszczyznę okresu
sprzed wybuchu I wojny światowej jako środowisko działalności Związku Strzeleckiego,
zwracając szczególną uwagę na organizacje społeczne, tzw. niepolityczne. Istotne dane
zilustrował tabelami. Natomiast w ostatniej części wprowadzenia przedstawia dzieje zatorskiego „Strzelca” na tle rozwoju tej organizacji w Galicji.
(Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Janusza Wojtyczy)
Publikacja, która jest pierwszym tomem projektu wydawniczego „Książnica Zatorska”, zawiera indeksy osobowy i geograficzny.
11. Z dziejów parafii Witanowice, red. R. Góralczyk, S. Putek, Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Wsi Lgota, Lgota 2021, s. 258, il., fot.
	Oprawa miękka, 24 cm.
Kolejna publikacja wydana przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Lgota.
Zespół redakcyjny pod kierunkiem Szymona Putka i Ryszarda Góralczyka opracował
niepublikowaną dotąd pracę Matyldy Boroń Czternastowieczna parafia witanowska,
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jej stara świątynia i plebania, opatrzył przypisami i dokonał korekty nieścisłości, które
znalazły się w tej opowieści. W publikacji zawarto kalendarium dziejów parafii oraz
biogramy księży w niej pracujących1.

1
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Recenzję autorstwa Krzysztofa Koźbiała publikujemy na s. 273-275.
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Noty o autorach
Andrzej Fryś
Emerytowany inżynier mechanik, historyk amator, autor kilkudziesięciu artykułów na temat historii techniki, historii rodziny oraz historii Andrychowa. Wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Paweł Glugla
Doktor nauk humanistycznych w specjalności historia, absolwent Akademii
Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, studiów podyplomowych w Krakowskiej
Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, specjalność I stopnia w zakresie epidemiologii i higieny. Autor książek, tekstów publikowanych w periodykach naukowych i popularnonaukowych oraz portalach internetowych. Od 1998 r. stały współpracownik
wydawnictwa Ambrozja. W kręgu jego zainteresowań obok historii lokalnej, dziejów
kresów, historii Kościoła, zwłaszcza zgromadzeń wincentyńskich i przedwojennych
polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także działalność aparatu represji w powojennej Polsce oraz dzieje obu wojen światowych.

	Ewelina Kazienko
Historyk, absolwentka studiów magisterskich na kierunku historia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze: średniowiecze Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła (kult świętych, patrocinia, dzieje zakonów, diecezja krakowska), historia regionalna
(Małopolska). Autorka artykułów i recenzji naukowych na łamach czasopism: „Nasza
Przeszłość”, „Res Historica”, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”. Współpracuje z portalami historycznymi Historykon.pl, NowaStrategia.org.
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	Daniel Korbel
Absolwent Wydziału Prawa i doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Miłosza Skrzypka
przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wojny o Śląsk Cieszyński w 1919 r. Od
2013 r. publikuje artykuły dotyczące polsko-czeskiego sporu granicznego w pierwszej
połowie XX w. m.in. na łamach czasopism: „Slezský sborník” „Pamiętnik Cieszyński”,
„Těšínsko”, „Kalendarz Cieszyński”, „Polityka” i „Polska Zbrojna”.

	Andrzej Kotowiecki
Wadowiczanin (ur. 1954 r.), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wykształcenia prawnik, z zawodu prokurator, z zamiłowania historyk, geolog,
religioznawca, kolekcjoner i podróżnik. Autor kilku książek oraz licznych artykułów
z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego, a także archeologii,
historii, numizmatyki, filatelistyki, meteorytyki i fantastyki. Publikował w takich czasopismach, jak: „Meteoritics & Planetary Science” (USA), „Ius et Administratio” (Uniwersytet Rzeszowski), „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” (Polskie Towarzystwo Meteorytowe), „Kwartalnik Meteoryt”, „Biuletyn Polarny”, „Prokuratura i Prawo”,
„Nadskawie”, „Filatelista”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Eko Świat”, „Nieznany Świat”,
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, „Fundacja Nautilius”. Stały współpracownik portalu dziennikarskiego Pressmania.pl, Fundacji Nautilius oraz miesięcznika
„Nieznany Świat”. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji Polarnych.

	Karolina Krzeszowska
Politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.
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	Krzysztof Koźbiał
Profesor UJ, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, politolog i historyk. Zainteresowania naukowe związane przede wszystkim z systemami politycznymi, procesem integracji europejskiej, polityką zagraniczną
i wewnętrzną państw europejskich (w szczególności mikropaństw, obszaru niemieckojęzycznego i państw Europy Środkowej). Autor ponad 110 publikacji naukowych,
w tym również dotyczących Wadowic i najbliższych okolic. Członek Rady Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, od 2019
r. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek
Rady Naukowej Stowarzyszenia Visegrad coetus Association.
W ramach programów Erasmus+ (wcześniej Erasmus) i CEEPUS prowadził zajęcia na
uniwersytetach w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie (Słowacja), Chemnitz (Niemcy) i Piliscsaba (Węgry). Badania naukowe i staże odbył m.in. na Ruhr-Universität w Bochum
oraz Technische Universität w Chemnitz (Niemcy), w archiwach czeskich i niemieckich oraz w Liechtenstein-Institut w Bendern (Liechtenstein).

	Joanna Małocha
Magister historii i archeologii, doktor nauk humanistycznych oraz licencjonowany
archiwista i tutor akademicki. Od 2006 r. zatrudniona na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, była również
wykładowcą w Instytucie Kulturoznawstwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz na
Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum. Obszar jej zainteresowań badawczych
obejmuje świadectwa kultu męczenników i miejsc świętych, od dowodów archeologicznych poczynając, a na archiwaliach zakonnych kończąc. Ubocznie zajmuje się także
sztuką i literaturą egipskich chrześcijan oraz metodyką nauczania języka koptyjskiego.
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	Andrzej Nowakowski
Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. W latach 2002-2018 był profesorem uczelni w ówczesnej Katedrze Nauk Humanistycznych Wydziału WF Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie (od 2018 r.) pracuje
w Katedrze WF w ramach Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie. Jest autorem (współautorem) ok. 300 publikacji z zakresu kultury fizycznej, historii i prawa.
Wypromował 3 doktorów i 6 razy pełnił funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, raz recenzując rozprawę habilitacyjną.
Od 1996 r. działa w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Za działalność
solidarnościową w 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, a w 2017 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał mu uprawnienia przysługujące
byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. W 2020 r. uzyskał tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Stryszów, a w 2021 r. burmistrz Wadowic udekorował go okolicznościowym medalem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

	Mirosław Płonka
Asystent w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, historyk sztuki (absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ) i teatrolog (Katedra Performatyki Przedstawień UJ), doktorant na kierunku historia w Instytucie
Historii i Archiwistyki UP. Autor pracy magisterskiej pt. Finis theatri sacri? Wpływ
reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła katolickiego, za którą otrzymał nagrodę
specjalną Fundacji Wspierania Kultury IRSA. Sekretarz redakcji „Rocznika Krakowskiego”. Założyciel studenckiego czasopisma naukowego AKS ODK UJ „Skarbniczka”.
Organizator i inwentaryzator Archiwum Parafii Stryszów.

Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty
i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum Tradycji
Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej. W 2018 r. odznaczony Krzyżem Wolności
i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, od 1998 r. konsultor, a obecnie relator
watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Autor wielu artykułów z dziedziny
duchowości i hagiografii. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca
in difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek,
Burgos 1999; Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004; Duchowość maryjna, Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, Kraków 2013; Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni Rodziny Karmelitańskiej,
Przemyśl–Wadowice 2018. Mieszka w Rzymie.

	Joanna Pytlowska-Bajak
Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy Wadowice – miasto, w którym
wszystko się zaczęło. Koordynator projektów: Badania nad współczesną duchowością
gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej oraz Oblicza kobiet.

	Krzysztof Tunia
Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, kierownik Pracowni
Archeologicznej w Igołomi. Zainteresowania badawcze: prahistoria Karpat, zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej oraz peruwiańskich Andów. Uczestnik wielu projektów naukowych dotyczących tych terenów oraz ekspedycji badawczych na Słowacji,
Ukrainie i w Peru.
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ks. Krzysztof Tyburowski
Dyplom „in teologia e scienze patristiche” (1996), a następnie licencjat (1996)
i doktorat (1999) uzyskał w rzymskim Augustinianum. Był wykładowcą Wyższych Seminariów Duchownych w Rzeszowie, Lwowie i Instytucie Nauk Religijnych w Gródku
oraz pracownikiem naukowym Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2007-2015). Obecnie pełni funkcję
kapelana irlandzkiej Polonii w Limerick.

	Katarzyna Węgorowska
Lingwokulturolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 1996 r. kierownik
stworzonej przez siebie Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego, inicjatorka i redaktor naukowa cyklu Studia Kresowe, twórczyni lit(h)olingwistyki(a w jej obrębie ambronimii, gemmonimii, gliptonimii, tezauronimii) oraz
konch(i)olingwistyki, recenzent naukowa serii Rzemiosło artystyczne i wzornictwo
w Polsce. Biżuteria w Polsce wydawanej staraniem Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

	Marcin Witkowski
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Historii
UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okresie stalinowskim. Kierownik
Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.
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Wiesława Teresa Wójcik
Doktor nauk humanistycznych, nauczycielka, historyk literatury, edytor. Tytuł
magistra filologii polskiej uzyskała w 1987 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach. W 1999 r. ukończyła tu studia podyplomowe w zakresie języka polskiego w reformowanej szkole, a w roku 2011 studia podyplomowe w zakresie etyki i filozofii religii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od roku 2009 współpracuje z działającą przy PAU w Krakowie Herbaciarnią Naukową
„Aromaty Wiedzy” powołaną przez Fundację Panteon Narodowy Na Skałce. Od roku
1987 jest nauczycielką języka polskiego i etyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach.
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2019 r. na podstawie dysertacji
„Odchodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila Zegadłowicza.
Opublikowała epistolarny tom pt. Mistrz i Maria: listy Emila Zegadłowicza i Marii
Parafińskiej 1937-1941, Kielce 2017; jest także współautorką edycji spisanego przez
Lucjana Zawistowskiego Pamiętnika wygnańca z roku 1863, Kielce 2015. Artykuły naukowe publikowała m.in. w tomie zbiorowym Dziecko – literatura – sztuka – język,
red. R. Starz, Kielce 2016, oraz w „Roczniku Biblioteki Uniwersyteckiej UJK”, Kielce 2018.

s. Elżbieta E. Wróbel CSFN
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania badawcze: historia powszechna i historia Kościoła w czasach nowożytnych, przemiany
obyczajowe i religijne zachodzące w społeczeństwie w ciągu stuleci, ze szczególnym
uwzględnieniem historii rodziny.

	Michał Żmuda
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik Informacji Turystycznej w Wadowicach. Współautor publikacji promocyjno-informacyjnych.
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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, dwudziesty czwarty numer rocznika
„Wadoviana”. Gdy w 1998 r. wydawaliśmy jego pierwszy tom nie spodziewaliśmy się,
że 23 lata później pismo będzie jednym z bardziej rozpoznawalnych i docenianych tytułów w środowisku naukowym oraz wśród regionalistów podejmujących badania nad
dziejami zachodniej Małopolski. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną
listę czasopism punktowanych a w kolejnych latach do baz naukowych i repozytoriów
takich jak CEEOL, CEJSH, BazHum, POL-Index oraz ICI Journals Master List. W mijającym roku redakcja podjęła skuteczne działania na rzecz umieszczenia pisma w kolejnej międzynarodowej bazie czasopism jaką jest ERIH PLUS (European Reference
Index for the Humanities and Social Sciences). To właśnie dzięki temu w grudniowym
wykazie czasopism punktowanych „Wadoviana” otrzymała 40 punktów, które autorzy
artykułów w „Wadovianach” będą mogli wpisać do swego dorobku naukowego.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i cennych uwag członków międzynarodowej Rady Naukowej, w której w mijającym roku nastąpiły zmiany. Jej skład opuścił
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, a zaproszenie w jej poczet przyjęło dwóch akademików
z Polski i zagranicy – dr hab. Michał Rogoż, prof. UP z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, specjalizujący w komunikacji społecznej i mediach oraz
prof. Petr Kozák z Uniwersytetu w Opawie, archiwista i badacz dziejów pogranicza
polsko-czeskiego.
Skierowane do teki redakcyjnej artykuły i rozprawy recenzowało 16 historyków
oraz specjalistów w dziedzinie sztuki i literatury z Uniwersytetów: Jagiellońskiego,
Pedagogicznego, Rzeszowskiego oraz Jana Kochanowskiego w Kielcach. Surowej
i drobiazgowej oceny nie przeszły dwa teksty.
Tematyka artykułów w numerze jest zróżnicowana. Daniel Korbel szczegółowo
przeanalizował okoliczności śmierci kpt. Cezarego Hallera, poległego podczas konfliktu o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r., dr Elena Wróbel CSFN z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przybliżyła dzieje parafii zebrzydowskiej i jej
proboszczów a dr Krzysztof Tunia przedstawił wstępne wyniki badań archeologicznych na stanowisku w pobliżu zamku zatorskiego. Otwarciem pisma na nowe dziedziny nauki jest artykuł prof. Katarzyny Węgorowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
kierownika a zarazem twórcy Pracowni Języka i Kultury Ludowej, będący lingwokulturologiczną refleksją nad dziedzictwem Jana Pawła II. Obok stałych punktów publikacji, jakimi są recenzje i omówienia książek oraz zestawienie publikacji, czytelnik
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znajdzie na łamach numeru ciekawe teksty poświęcone m.in. znajdującej się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach kolekcji odcisków pieczęci oraz dziejom wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W numerze znalazło się także podsumowanie
dużego projektu realizowanego przez Muzeum we współpracy z członkami Polskiego
Towarzystwa Meteorytowego – „Skarby nie z tej Ziemi”, w ramach którego powstała
wyjątkowa wystawa, którą odwiedziło kilka tysięcy osób.

			

Marcin Witkowski

Piotr Wyrobiec
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