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Od Redakcji

Czternasty tom „Rocznika Kolbuszowskiego”, który oddajemy 
do rąk Czytelników, stanowi niewątpliwie kolejny etap prac badawczych 
zmierzających do powstania monografii miasta nad Nilem – Kolbuszowej 
i regionu. Służą temu niewątpliwie artykuły i materiały zawarte w zbiorze 
zatytułowanym „Między Wisłą a Sanem”. Na uwagę zasługuje zwłaszcza 
artykuł mediewisty ks. Włodzimierza Bielaka o wpływach łacińskich 
na Rusi i początkach łacińskiej metropolii lwowskiej. Warto pamiętać, że 
jest to cenne opracowanie do historii wschodniej części naszego regionu 
z Sokołowem Małopolskim i Leżajskiem.

Drugi blok tematyczny „Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja 
Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historyczno-kulturowo-teologicznej” 
ukazuje wybrane aspekty bogatych dziejów tejże wspólnoty wierzących, 
położonej na krańcach dawnej ziemi sandomierskiej, na terenach przyle-
gających do prastarej Puszczy Sandomierskiej.

Sprawozdania zamieszczone w bieżącym numerze naszego perio-
dyku ukazują przejawy życia naukowego Kolbuszowej i Sokołowa Mało-
polskiego. Całości numeru dopełniają liczne recenzje książek o tematyce 
regionalnej.

Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku Nagrodę Regionalnego 
Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara otrzymał dr Edward Gigilewicz, 
dyrektor Instytutu Leksykografii KUL ze Współpracownikami za hasła 
o tematyce odnoszącej się do regionu kolbuszowskiego na łamach Encyklo-
pedii Katolickiej oraz za aktywność pracowników tejże jednostki naukowej 
na łamach „Rocznika Kolbuszowskiego”.

Jednocześnie pragnę poinformować, że od grudnia 2013 roku 
„Rocznik Kolbuszowski” znajduje się na prestiżowej liście czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten sukces 
jest niewątpliwie zasługą wielu osób. Dlatego też w tym miejscu chciałbym 
szczególnie podziękować kolbuszowskim władzom samorządowym za 
troskę o materialne podstawy naszego rocznika. Słowa podziękowania 
składam na ręce panów: starosty Józefa Kardysia i burmistrza Jana Zuby.

ks. Sławomir Zych





STUDIA I MATERIAŁY



Między Wisłą a Sanem
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KS. PAWEŁ BATORY – Lublin

Obraz Maryi Niepokalanej w kolegiacie 
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2013 r., w para-
fii kolegiackiej w Kolbuszowej odbyła się, pod przewodnictwem biskupa 
rzeszowskiego Jana Wątroby, ceremonia wprowadzenia do świątyni i po-
święcenia obrazu Matki Bożej Niepokalanej. Jeszcze do lutego 2012 roku 
malowidło znajdowało się w kaplicy cmentarnej pw. św. Stanisława. Jednak-
że staraniem proboszcza parafii, ks. Lucjana Szumierza, zostało wówczas 
zdemontowane i poddane konserwacji, której dokonali konserwatorzy 
z Rzeszowa: Ewa Sońska, Agnieszka Sońska-Pięta i Tadeusz Soński1. Na-
prawy były pracochłonne, gdyż obraz i rama były w złym stanie. Spośród 
zniszczeń obrazu wymienić można spękania warstwy malarskiej, plamy 
na powierzchni płótna, przedarcia i dziury płótna, pociemniałe werniksy. 
Znacznym uszkodzeniom uległa również drewniana rama obrazu, ozdo-
biona odlewami sztukatorskimi; uszkodzone były kapitele kolumn i krzyż 
wieńczący ramę. Brakowało około połowy ornamentów. Renowacja zakoń-
czyła się pełnym sukcesem2 i płótno mogło powrócić na poczesne miejsce 

1 Zob. S. Zych, B. Walicki, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w  Kolbuszowej 
w okresie staropolskim, Kolbuszowa 2013, s. 86.

2 Jak poinformowała mnie p. Agnieszka Sońska-Pięta, obraz zdjęto z krosna, oczysz-
czono z kurzu, zacieków po wosku i przypadkowych plam farby. Żmudną pracą było 
doczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i  zdjęcie starego, pożółkłego werniksu. 
W rozerwane miejsca płótna wklejono protezy z płótna lnianego. Następnie obraz 
został wyprasowany i zdublowany na stole niskociśnieniowym (dublaż to przykleje-
nie od spodu obrazu nowego płótna). Kolejnym etapem było uzupełnienie warstwy 
zaprawy i zawerniksowanie obrazu. Dopiero po wszystkich technicznych zabiegach 
można było przystąpić do konserwacji estetycznej, czyli uzupełnienia warstwy malar-
skiej. Ostatnią czynnością było nałożenie werniksu końcowego. Krosno obrazu zostało 
oczyszczone, pomalowane środkiem owadobójczym oraz zaimpregnowane. Ramę 
oczyszczono i zdemontowano ruchome części. Poddano dezynsekcji i impregnacji. 
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w kościele parafialnym. Okazuje się bowiem, że ponad 120 lat wcześniej 
obraz został zamówiony dla kolbuszowskiej parafii.

Proboszczem w Kolbuszowej był wówczas ks. Ludwik Ruczka (od 
roku 1848 aż do śmierci w roku 1896). Na czas jego posługi przypadło tra-
giczne wydarzenie z 2 października 1852 r., kiedy to w jednym z pobliskich 
domów wybuchł pożar i rozszerzył się tak, że ogarnął również świątynię. 
Budynek, wraz z całym niemal wyposażeniem, został doszczętnie zniszczo-
ny3. Bardzo szybko mieszkańcy miasteczka i okolic przystąpili do odbudo-
wy kościoła i powtórnego wyposażenia. Fundusze na ten cel przeznaczyli 
m.in. Konstantyn Rucki (Rudzki) – kolator i właściciel Kolbuszowej, Jerzy 
hr. Tyszkiewicz – właściciel pobliskiej wsi Werynia, baron Maksymilian 
Brunicki – właściciel Kupna i Poręb Kupieńskich, Kazimierz hr. Starzyński 
– właściciel Góry Ropczyckiej4. 

Około roku 1890, z inicjatywy hr. Tyszkiewicza, postanowiono 
również zamówić do ołtarza głównego obraz Maryi Niepokalanej, który 
miał zastąpić czczony tu dotychczas wizerunek Immaculaty. Tyszkiewicz 
zamówił obraz w Wiedniu, u uznanego artysty, Tadeusza Rybkowskiego 
(1848-1926)5. 

Był to malarz pochodzący z Kielecczyzny, który studia plastyczne 
odbywał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, pod okiem samego Wła-
dysława Łuszczkiewicza, a następnie w Wiedniu, m.in. u słynnego artysty 
akademickiego Hansa Makarta, stając się jego ulubionym i protegowanym 
uczniem. Pracował najpierw w Wiedniu, a w 1893 roku przeniósł się 
do Lwowa, gdzie był bardzo ceniony, czego wyrazem są liczne stanowiska, 
jakie piastował w organizacjach i instytucjach kulturalno-artystycznych. 
Dużo podróżował (Rzym, Paryż, Monachium, Berlin, Drezno, często od-
wiedzał też Polskę). Jego dzieła znaleźć można m.in. w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie i Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu 

W masie sztukatorskiej dorobiono wszystkie brakujące elementy. Nałożono warstwy 
zaprawy, następnie pozłocono ramę złotem płatkowym na mat i poler. Rama została 
elementem nastawy ołtarzowej w kaplicy cmentarnej, gdzie tworzy ołtarzyk główny 
z mensą, nastawą i centralnie wkomponowanym tabernakulum. Autorem projektu 
nastawy w kaplicy cmentarnej jest artysta plastyk Tadeusz Soński. Dodatkowym ele-
mentem dekoracyjnym, zamykającym całość, będzie rzeźbione i złocone antepedium.

3 Zob. M. Piórek, W  latach 1772-1945, w:  Parafia Kolegiacka Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice, materiały, red. S. Zych, Kolbuszowa 
2010, s. 100.

4 Tamże.
5 Informacje nt. malarza podaję na podstawie: R. Biernacka, Rybkowski Tadeusz, w: Polski 

Słownik Biograficzny, t. XXXIII/3, z. 138, s. 357-361.
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i w Lwowskiej Galerii Obrazów. Po dziś dzień pojawiają się również w obiegu 
aukcyjnym.

Rybkowski zasłynął głównie jako autor obrazów o tematyce histo-
rycznej i rodzajowej (szczególnie upodobał sobie sceny z życia wsi, w tym 
upamiętnienie folkloru huculskiego) i nie ma w swym dorobku wielu ob-
razów religijnych. Jeszcze jako student malarstwa, w 1873 roku, wykonał 
obraz Św. Balbina do kościoła w Zaleszanach, k. Sandomierza. 

W czasie, gdy hr. Tyszkiewicz zamawiał u niego obraz do kościoła 
w Kolbuszowej, Rybkowski od około 12 lat miał już w Wiedniu własny 
warsztat, w którym wraz z pomocnikami wykonywał olejno lub akwarelą 
liczne zamówienia: portrety, pejzaże i weduty, ale przede wszystkim różnego 
rodzaju sceny rodzajowe ukazujące wesela chłopskie, jarmarki, targi, kuligi 
i polowania. Duża część jego dorobku to publikowane w książkach i w prasie 
ilustracje etnograficzne (np. stroje i typy chłopskie) oraz reportażowe (np. 
Transportacja zwłok Adama Mickiewicza z 1890 roku). Wykonywał także 
zamówienia o charakterze zdobniczym (np. karty adresowe, dyplomy, 
zdobienia wachlarzy i parawanów, projekty gobelinów). W czasie pierwszej 
wojny światowej malował wiele obrazów o tematyce wojennej i legionowej. 
Wśród jego klientów zdarzali się arystokraci austriaccy i magnaci węgier-
scy, instytucje kulturalne i państwowe, a jeden z obrazów nabyty został dla 
samego cesarza.

Malarz pozostawił po sobie olbrzymi dorobek i wydaje się, iż 
udział pomocników w niektórych zamówieniach musiał być znaczny. Czy 
jesteśmy w stanie ocenić, jak jest w przypadku interesującego nas obrazu 
Niepokalanej? Większy udział pracowników warsztatu mógłby sugerować 
fakt, że sygnatura Rybkowskiego, wraz z rokiem powstania (1892) znaj-
duje się na odwrocie płótna, co odbiega od normalnej praktyki artysty, 
który najczęściej sygnował swoje obrazy na powierzchni płótna, u dołu, 
w prawym lub lewym rogu. Również religijna tematyka, prawie nieobecna 
w dorobku tego malarza, mogłaby być argumentem za tym, że zamówienie 
zrealizowane zostało przy dużym udziale uczniów i współpracowników. 
Ostateczne potwierdzenie tej hipotezy musiałoby wynikać z głębszej analizy 
porównawczej obrazu kolbuszowskiego z innymi dziełami Rybkowskiego. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Niepokalana z Kolbuszowej jest w za-
sadzie kopią obrazu słynnego hiszpańskiego artysty, Bartolomé Estebana 
Murillo (1617-1682). Wykonał on kilka wersji tego tematu, a obraz, który 
stał się pierwowzorem dla wizerunku kolbuszowskiego (i wielu innych 
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w Polsce i na świecie6), pochodzi z lat 1660-1665 i znajduje się w Muzeum 
Prado w Madrycie7.

Typ ikonograficzny Maryi Niepokalanej, tzw. „Immaculaty ideal-
nej” narodził się w Hiszpanii, za sprawą takich artystów, jak Diego Vela-
zquez, Francisco Pacheco, Francisco de Zurbaran, czy Jusepe de Ribera. To 
oni pierwsi zaczęli malować Niepokalaną jako młodą kobietę, z rozpusz-
czonymi, często złotymi włosami, ubraną w błękitny płaszcz i białą suknię, 
stojącą wśród obłoków na półksiężycu, bez Dzieciątka Jezus, z rękami 
najczęściej złożonymi na piersi. Głowę jej otaczał zwykle wieniec z gwiazd 
dwunastu, a wokół niej znajdowały się nieraz symbole biblijne i niekiedy 
adorujące anioły.

Sam pomysł takiego obrazowania zaczerpnięty został z Księgi 
Apokalipsy (Ap 12,1-18), w której opisana jest tajemnicza „Niewiasta 
Apokaliptyczna”, ukazana w podobny sposób. Postać ta odczytywana była 
zwykle jako personifikacja Ludu Bożego (Izraela, a potem Kościoła), ale 
z czasem zaczęto dostrzegać w niej również odniesienie do Maryi.

Wprawdzie teksty biblijne nie wspominają nic o poczęciu i narodze-
niu Maryi, ale od wieków w chrześcijańskiej interpretacji różnych perykop 
– zwłaszcza ze Starego Testamentu oraz z Apokalipsy św. Jana Apostoła – 
widziano odniesienia do tej, która wydała na świat Bożego Syna. To właśnie 
na podstawie tych tekstów ukształtował się omawiany typ przedstawień. 

Obrazy „Immaculaty idealnej”, jak nazywa się ten typ ikonogra-
ficzny8, ukazują więc Maryję jako „mającą rodzić Niewiastę” (Ap 12,4), 
a więc jeszcze sprzed momentu narodzin Syna Bożego9. Jest to odniesienie 
do idei „preegzystencji Maryi”, czyli poglądu, że Maryja została niejako 
„stworzona” u początku świata, istniała w zamyśle Bożym jako wybrana 
na Matkę Jego Syna, jeszcze przed grzechem pierwszych ludzi. Ta nieco 
kontrowersyjna teza wywołała słynną dysputę o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny, która ciągnęła się od XII w. między najtęższy-
mi umysłami teologów, a swoje apogeum osiągnęła w okresie reformacji. 
Tak wpływowi myśliciele chrześcijańscy, jak św. Bernard z Clairvaux i Jan 
Duns Szkot wysuwali argumenty przemawiające za tym, że „pełna łaski” 
6 Bardzo podobny w układzie wizerunek Niepokalanej znajduje się np. w kościele św. 

Dominika w Turobinie, niedaleko Zamościa.
7 Taką datację podaje oficjalna strona internetowa Museo Nacional del Prado (www.

museodelprado.es).
8 Zob. M. Biernacka, Niepokalane Poczęcie, w: Maryja Matka Chrystusa, red. J. S. Pasierb, 

Warszawa 1987, s. 84-91.
9 Niekiedy w  wizerunkach Immaculaty artyści subtelnie sugerują jej brzemienność 

poprzez widoczny lekko przez suknię zarys ciała, czego dopatrzeć się możemy również 
w obrazie z Kolbuszowej.
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Maryja nie tylko nie popełniła w życiu żadnego grzechu, ale była poczęta 
bez grzechu pierworodnego. 

W 1476 roku kult Maryi Niepokalanie Poczętej zatwierdzony został 
dla całego Kościoła. Efektem rozprzestrzenienia się prawdy o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi były niezliczone obrazy Immaculaty, które powstawały 
przede wszystkim jako naśladownictwa i kopie obrazów hiszpańskich. 
Malowali je w całej katolickiej Europie zarówno wielcy mistrzowie, jak 
Guido Reni, Peter Paul Rubens czy Giovanni Battista Tiepolo, jak i lokalni 
artyści-amatorzy nawet w małych wiejskich świątyniach. Również w Pol-
sce – od Jasnej Góry przez Kalwarię Pacławską i Zebrzydowską, Brzozów, 
Krzeszów, Wrocław i niezliczoną ilość miast, miasteczek i wsi – wizerunek 
ten rozprzestrzenił się błyskawicznie w wiekach XVII i XVIII: w malarstwie 
i rzeźbie, na sprzętach liturgicznych i feretronach, a także na licznych ko-
lumnach maryjnych stawianych w miastach i wioskach (na Podkarpaciu 
zachowała się taka np. w Majdanie Królewskim). Naśladowcy upodobali 
sobie szczególnie przedstawienia Murilla, które wyróżniały się pięknem 
i słodyczą młodej Maryi oraz otaczających ją puttów. Do popularności 
Madonny Murilla na ziemiach polskich przyczyniła się zapewne i uchwa-
ła synodu z 1685 roku, który jako typ godny naśladowania zalecał raczej 
współczesny wizerunek Niepokalanej niż, jak dotychczas, Matki Bożej 
Jasnogórskiej10. Temat Immaculaty odżył na nowo w drugiej połowie XIX 
wieku, po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu w 1854 roku – i to właśnie na fali tej drugiej popularności nama-
lowany został omawiany kolbuszowski obraz.

Jak to było powszechnie w zwyczaju, wykonując kopię Murilla, 
Rybkowski wzorował się najprawdopodobniej na reprodukcji wykonanej 
w technice graficznej (był to zapewne jakiś miedzioryt lub oleodruk). Róż-
nice między hiszpańskim oryginałem a kopią z Kolbuszowej są stosunkowo 
niewielkie (poza jakością wykonania, rzecz jasna): nieznaczne przesunięcia 
aniołków oraz inne proporcje ich ciał, uproszczenie fałd płaszcza i sukni 
Matki Bożej, inaczej malowane obłoki i poświata wokół głowy Niewiasty. 
Inny jest też rozmiar (obraz Murilla ma 274 x 190 cm, a kolbuszowski 265 
x 155 cm), a także kształt obu obrazów (półokrągła górna krawędź płótna 
kolbuszowskiego) oraz ich wykadrowanie (więcej przestrzeni wokół postaci 
na obrazie Rybkowskiego). Malowidła różnią się też oczywiście odcieniami 
zastosowanych barw. Znaczącą różnicą jest sposób ujęcia twarzy Matki Bo-
żej. U Murilla jest ona nieco dojrzalsza i ma lekko uchylone usta. Rybkowski 
ukazał ją nieco młodszą i nadał jej rysy niezwykle słodkie (potęgowane przez 

10 M. Biernacka, s. 88.
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uroczy uśmiech), co zgodne było z powszechnym w XIX wieku gustem. 
Różnicę w jakości wykonania obu obrazów widać szczególnie wyraźnie 
w sposobie operowania światłem. Można by powiedzieć, że Murillo wręcz 
„maluje światłem”. Pada ono od lewej strony obrazu, a jednocześnie w mi-
strzowski sposób niemalże prześwietla postać Maryi i większość aniołków, 
tak iż wydaje się, jakby one same emanowały blaskiem. U Rybkowskiego 
tymczasem poświata wyłania się zza pleców Maryi i otacza Jej postać. 
Występuje tu też silne światło frontalne, padające na postać Niepokalanej 
i centralnie ułożone putto. Światłocień modelowany jest dosyć jednolicie 
i „płasko” i daleko mu do finezji hiszpańskiego pierwowzoru11. Obaj artyści, 
na miarę swojego talentu i możliwości, próbowali w ten sposób oddać ich 
wyobrażenie o Niewieście „obleczonej w słońce” (Ap 12,1).

Jeśli porównamy te obrazy z innymi wizerunkami Niepokalanej, 
zauważymy, że jest to dosyć uproszczony wariant Immaculaty idealnej. 
Artyści zrezygnowali z większości atrybutów występujących w tego typu 
przedstawieniach. Nie mamy tu więc dwunastu gwiazd wokół głowy Maryi 
ani żadnych innych symboli biblijnych (poza księżycem pod stopami)12. 
Ponadto Maryja na tych obrazach ma ciemne włosy, wbrew zaleceniom 
Francisco Pacheco z Arte de la Pintura (1649), że Immaculata ma być uka-
zywana „ze złotymi, rozpuszczonymi włosami”13, jak rzeczywiście często 
malowali ją artyści (np. Velazquez i Zurbarán). Znaczącą różnicą jest to, że 
wzrok Madonny skierowany jest w górę, a nie na ziemię. Ujęcie z oczami 
skierowanymi w dół, również zalecane przez Pacheco, miało wskazywać 
na to, że Niepokalana Dziewica ma dopiero zstąpić na ziemię, co podkreślało 
ideę preegzystencji Maryi14. Tymczasem wzrok skierowany ku niebiosom 
niesie już inne treści, współgrając ze słowami św. Pawła z Listu do Kolosan: 
„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1).

Zaczerpnięty z Księgi Apokalipsy księżyc pod stopami Maryi by-
wał różnie rozumiany. Po słynnym zwycięstwie hiszpańskim pod Lepanto 

11 Gwoli sprawiedliwości dodać jednak trzeba, że w  okresie, w  którym powstał kol-
buszowski obraz, malarstwo kładło nacisk na inne aspekty, podczas, gdy w XVII wieku 
światło było jednym z głównych problemów zajmujących artystów.

12 Na temat symboli biblijnych w przedstawieniach Maryi Niepokalanej zob. M. Bier-
nacka, s. 27-93; A. Klawek, Biblijne symbole maryjne, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 
nr 9 (1956), s. 216-227.

13 Cyt. za M. Wrześniak, Najświętsza Maryja Panna. Niepokalane poczęcie – obraz 
Francisca de Zurbarána, w: Święci według mistrzów. Sto dzieł wielkich malarzy, red. 
E. Olczak, Warszawa 2009, s. 19. Zob. też T. Boruta, Szkoła Patrzenia. Obrazowanie 
świąt kościelnych w dziełach wielkich mistrzów, Kielce 2003, s. 12.

14 M. Wrześniak, s. 21.
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w 1571 roku wielu katolików uznało sierp księżyca pod stopami Niepo-
kalanej za symbol pokonania tureckiego „półksiężyca”. Taka interpretacja 
była szczególnie żywa w naszym kraju w okresie wojen tureckich, o czym 
przypomina fragment Pieśni do Najświętszej Panny z anonimowej poezji 
konfederacji barskiej:

„Nieraz jej Polska pomocy doznała,
Gdy nieprzyjaciół strasznych zwyciężała.
Wszak nieraz starła Turczynowi rogi,
Rzucała księżyc pod zwycięskie nogi”15. 
Oczywiście takie rozumienie tego symbolu było chwilowe i uwa-

runkowane historycznie, w zasadzie wtórne w stosunku do rozumienia 
biblijnego i teologicznego. Ale i ono było różnorakie. Czasem księżyc iden-
tyfikowany był z Janem Chrzcicielem, poprzednikiem Mesjasza na ziemi. 
Był on, obok Maryi, najbardziej czczonym wówczas świętym i razem z Nią 
ukazywanym w tzw. grupie Deesis jako bezpośredni orędownik przed 
tronem Boga16. Niekiedy księżyc utożsamiany był również z Kościołem, 
który święty jest świętością Chrystusa, a nie swoją własną – tak, jak księżyc 
świeci światłem odbitym od słońca, a nie swoim własnym. Jednakże chyba 
najczęściej sierp księżyca był symbolem zła – jako zimny, zmienny i „fał-
szywy”. Dlatego wydaje się, że w wizerunkach Niepokalanej na półksiężycu, 
najlepszym odczytaniem tego symbolu jest zwycięstwo „bez grzechu pier-
worodnego poczętej” nad złem, szatanem i grzechem. Do tego wizerunku 
przypisywany bywał też cytat z księgi Pieśni nad Pieśniami (6,10) „Pulchra 
ut luna” („Piękna jako księżyc”). A Maryja piękna jest przede wszystkim 
pięknością ducha: cnotami, czystością, pełnym miłości zawierzeniem 
Chrystusowi. Te Jej cechy wyrażają również szaty: biała suknia, symbol 
dziewictwa i niepokalanej czystości oraz błękitny płaszcz, który możemy 
odczytać m.in. jako znak jej wiary i niebiańskiej chwały.

Wspomnieliśmy już, że Maryja ukazywana jako Niepokalanie Po-
częta nie trzyma na rękach małego Jezusa. Najczęściej ma ręce złożone, jak 
do modlitwy (np. u Zurbarána na obrazie z Muzeum Prado w Madrycie) 
albo tak, jak na omawianych malowidłach, złożone na piersi. Ten drugi 
układ rąk jest spotykany bardzo często w przedstawieniach Zwiastowania 
i interpretowany jako symbol pokory i przyjęcia woli Bożej przez Maryję. 
Inne gesty (np. ręce rozłożone, jak chociażby w wersji Murilla zwanej 
Walpole z Ermitażu) pojawiają się u Immaculaty idealnej o wiele rzadziej. 

Obraz w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej jest 
15 Cyt. za M. Biernacka, s. 31.
16 Zob. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela 

w kulturze średniowiecznej, Kraków 2012.
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więc dosyć typowym przykładem przeznaczonego do kultu wizerunku 
Niepokalanej. Oparty na znakomitym wzorcu, jakim jest obraz Murilla, 
został solidnie wykonany przez artystę może nie genialnego, ale dobrze 
wykształconego, a w swoim czasie uznanego i szanowanego. Dobrze wpisuje 
się w gusta i potrzeby ogółu wiernych, prezentując przyzwoity poziom aka-
demickiego malarstwa XIX wieku. Cieszy to, że powrócił odrestaurowany 
do ołtarza głównego kolbuszowskiej świątyni i został uratowany od zapo-
mnienia. Kult maryjny, który tak obficie kwitł w tym miejscu od czasów 
staropolskich po okres rozbiorów Rzeczpospolitej17, za sprawą obrazu 
Tadeusza Rybkowskiego, ma szansę odnowy i powtórnego rozwoju.

The Picture of Immaculate Mary in the All Saints 
Collegiate Church in Kolbuszowa

The article concerns Tadeusz Rybkowski’s picture of Immaculate 
Mary from All Saints parish church in Kolbuszowa, painted in 1892. The 
text presents the author of the painting as well as its history: from its order 
in Vienna by count Jerzy Tyszkiewicz, through its location in the cemetery 
chapel, until its renovation and return to the church’s main altar in 2013. 
As the picture is modelled on the painting of the famous Spanish artist 
Bartolomé Esteban Murillo, made in 1660-65, the article carries out the 
basic comparative analysis of both images. It also presents briefly the deve-
lopment of this iconographic type, as well as the meaning of its individual 
elements (heavens with angels, the moon under Mary’s feet, the gesture of 
folded hands, robes).

17 Zob. S. Zych, B. Walicki.
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WŁODZIMIERZ BIELAK – Lublin

Латинські впливи на Руських землях 
та створення Львівської митрополії

Київська Русь, після того, як князь Володимир Великий при-
йняв християнство, опинилась у специфічній ситуації. З однієї сторо-
ни вона увійшла в орбіту візантійських впливів, а з другої – її геогра-
фічне розташування змушувало до підтримування постійних зв’язків 
з Заходом, а особливо з сусідньою Польщею. Прийняття хрещення 
з Візантії не означало, ні в політичному, ні навіть в релігійному зна-
ченні, повного підпорядкування Константинополю. Князь Володимир 
І прагнув збудувати незалежну державу. Однак, заснування Церкви 
було виключно його заслугою. Як подає «Повість минулих літ», він 
особисто дбав про навернення своїх краян. Слід пам’ятати, що на 
вибір східного обряду значний вплив мали другорядні фактори: за-
хоплення багатством Візантійської імперії і Церкви, а також контакти 
з столицею над Босфором його бабусі княгині Ольги. Князь Ярослав 
Мудрий, син і наступник Володимира І, продовжив справу будови 
незалежної руської держави. За часів його панування, Київська Русь 
та Руська церква переживали свій розквіт. Він утримував добрі зв’язки 
з Римом і навіть просив папу Бенедикта VIII прислати латинського 
єпископа до Києва. Це свідчило про усвідомлення єдності обох Цер-
ков, а розігрування справами пов’язаними з вибором церковного 
обряду мало лише на меті осягнення політичних цілей.

Обрядові різниці не перекреслювали свідомості єдності Цер-
кви ні в Польщі, ні на Русі. Яскравим прикладом цього є подружні 
зв’язки в родині Володимира І, його сина Ярослава Мудрого, а також 
інших князів. Русинки виходили заміж за латинників, а латинянки 
ставали дружинами русинів.

Київська Русь, після смерті Ярослава Мудрого, опинилась під 
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владою його трьох синів, князів Ізяслава, Святослава і Всеволода. 
Кожний з них представляв іншу політичну сторону, але жоден не був 
противником Латинської церкви і не мав до неї ворожого ставлення. 
Навіть князь Всеволод, який сприяв Візантії, шахував Константино-
поль погрозами перейти на католицьку віру. На відміну, князь Ізяслав 
належав до палких прихильників папського табору, що мало своє ві-
дображення в його одруженні з донькою польського короля Мешко ІІ, 
палкою католичкою Гертрудою. Після його вигнання з Києва (1073 р.), 
він шукав допомоги у Польщі і Німеччині. Водночас, вислав свого сина 
Ярополка – Петра з місією до папи Григорія VIІ з проханням прийняти 
Русь під опіку Апостольського Престолу. У відповідь, Римський папа 
назвав Ізяслава руським королем і віддав його землі під опіку свято-
го Петра. В листуванні між князем Ізяславом і папою Григорієм VII 
немає жодних слідів церковного розколу. Слід зауважити, що за часів 
папи Урбана ІІ, Рим відвідала делегація київського митрополита, яка 
привезла до Києва багато реліквій, що їх подарував Римський папа.

За церковною єдністю на Руських землях промовляють також 
літургічні звичаї. Є достовірні свідчення про існування культу святого 
Петра та інших святих Західної церкви, в тім єпископів Риму: Леона 
І, Лінуса, Сикстуса чи Мартина. На слов’янську мову перекладалися 
також житіє католицьких святих. Ці факти свідчать про своєрідність 
та певну автономію Руської церкви, а також про її активні зв’язки 
з Римом.

Ситуація змінилася лише на початку ХІІ століття, коли по-
силилась антилатинська пропаганда з боку грецьких монахів та ми-
трополитів. Започаткували її митрополит Никифор (помер у 1121 р.) 
і печерський ігумен Феодосій, котрі свої антилатинські погляди 
представили в численних листах і трактатах. Під кінець ХІІ століття 
антикатолицька акція, котрій сприяв період удільної роздробленості 
на Русі, значно посилилась. В результаті це призвело до швидкої втрати 
єдності Грецької і Латинської церков на Руських землях.

1. Спроби відновлення церковної унії на Русі

Антиримська пропаганда мала найслабший вплив на території 
Галицької Русі. Тут була найменша опозиція щодо латинського обряду. 
Тому, коли зв’язки з латинським світом ослабли, Руська церква на цих 
землях вважалася швидше відокремленою від єдності, ніж фактично 
схизматицькою. Інакше ситуація Церкви виглядала на північно-схід-
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них руських землях, де справа остаточно закінчилася заснуванням 
автокефального московського патріархату.

Руські землі, які з’єднав під своїм пануванням князь Роман 
Мстиславич, становили конгломерат двох культур - східної і західної. 
Сприяли цьому їх географічне положення і близьке сусідство Польщі 
та Угорщини. Руські володарі мали тісні зв’язки з польськими князя-
ми. Тому, ця частина Русі, створювала найкраще підґрунтя для зусиль, 
котрі мали на меті об’єднання Східної і Західної церков, хоча раніше 
Руська церква сприймалась як єдине ціле.

Перші кроки в цьому напрямку зробив папа Інокентій ІІІ. 
Досвід показував, що для осягнення результату, подібно як рані-
ше при християнізації, найважливішим було зацікавити ідеєю унії 
місцевих правителів. На початку ХІІІ століття до таких володарів 
належав Роман Мстиславич, котрий водночас був племінником поль-
ського князя Казимира Справедливого. За допомогою свого дядька, 
на початку, він здобув княжий престол в Бересті, а згодом в Галичі. 
На деякий час князь Володимир усунув його від влади, але невдовзі, 
завдяки краківському князю Лешкові Білому, він зміг повернутися 
на галицький престол, об’єднавши Галицьке і Волинське князівства. 
Роман Мстиславич, вихований при дворі Казимира Справедливого, 
на той час був єдиним руським князем, який прихильно ставився 
до латинського Заходу і давав надію на реалізацію папських планів. 
В одному з літописів говориться про загадкову місію папи Інокентія 
ІІІ до князя Романа. Римський папа мав запропонувати йому коро-
лівську корону взамін за прийняття католицької віри. Вірогідність 
цих фактів в тогочасному історичному контексті була реальна. По-
слаблення позиції Константинополя в 1204 році давало можливість 
папі Інокентію ІІІ створити латинську церковну організацію на зем-
лях, які раніше підпорядковувались Грецькій церкві. Це могло бути 
початком ліквідації схизми. Ймовірно, папа вже на той час мав план 
співіснування двох обрядів під проводом Латинської церкви. Це по-
ложення було сформульоване в 9 каноні Четвертого Латеранського 
собору (1215 р.): «Оскільки в багатьох місцях в межах одного міста 
і єпархії проживає населення, яке спілкується на різних мовах, має 
одну віру, але різні обряди і звичаї, ми твердо наказуємо єпископам 
цих міст і єпархій поклопотатися про визначення відповідних людей, 
які могли б здійснювати мирянам церковні богослужіння і таїнства, 
а також наставляти їх словом і прикладом відповідно в різних обрядах 
і на різних мовах».

Постанови Собору недвозначно свідчили про те, що грецький 
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обряд ще не сприймався як схізматицький, а Інокентій ІІІ допускав 
його існування в Католицькій церкві. Це було дуже мудре положення, 
тому що воно дозволяло включити східних християн в структури 
Західної церкви, без порушення їх прив’язаності до власної традиції. 
Безумовно, це не було можливим на території всіх Руських земель. 
Частина з них назавжди зірвала зв’язок з Латинською церквою, що 
добре розумів папа Інокентій ІІІ.

Галицька Русь була найбільш сприятливим краєм для реаліза-
ції планів Інокентія ІІІ. Якщо б князь Роман фактично отримав корону 
з папських рук і прийняв католицьку віру, то залежність цих земель від 
Риму стала б реальністю. Однак, не зважаючи на твердження певних 
західних джерел, князь Роман все ж таки не був коронований. Він не 
прийняв пропозицію Інокентія ІІІ. Деякі дослідники вважають, що 
таке рішення князя було зумовлене його приналежністю до політич-
ного табору Гогенштауфенів, яке було противником папського табору 
Вельфів. Цей аргумент не є переконливим, тому що королівська ко-
рона давала б князю Роману та його країні автономію і незалежність 
та зміцнювала б позицію серед західних держав. Безумовно йшлося 
про щось інше, що стосувалося внутрішніх справ Руських земель. 
Формальний зв’язок князя Романа з Латинською церквою, поставив 
би його в опозицію до інших руських правителів, які були здебільшого 
противниками католиків і боролися між собою, а також і з князем 
Романом, за владу на Русі. Внутрішня опозиція русинів грецького 
обряду могла б загрожувати стабільності його влади. На це він не 
міг собі дозволити.

Один з намірів папи Інокентія ІІІ все ж таки вдалося част-
ково реалізувати за часів панування Романа Мстиславича. Йдеться 
про встановлення єпископської юрисдикції над християнами латин-
ського обряду, які перебували на території Галицької Русі. Отримали 
її любуські єпископи. Це не вирішувало справи церковної унії на 
цих землях, але створювало більш зручніші умови для поширення 
латинського обряду серед русинів. При збереженні моделі унії Цер-
ков, котру запропонував папа Інокентій ІІІ, можна було б отримати 
ефект співіснування обох обрядів, а можливо і їх з’єднання в рамках 
Римської церкви.

В 1207 році Інокентій ІІІ вислав на Русь свого легата, кардина-
ла Григорія, котрий мав передати русинам лист від римського папи. 
У цьому листі були представлені основні тези стосовно єдності Цер-
кви, яка виникає з волі самого Ісуса Христа, а її гарантом є Святий 
Отець. Однак місія папського легата не осягнула своєї мети. Основною 
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причиною цього стала зміна політичної ситуації на території Галицької 
Русі. На той час князь Роман вже не жив, а його неповнолітні сини 
Данило і Василько, перебували під опікою краківського князя Лешка 
Білого і угорського короля Андрія ІІ. Серед руських бояр панував хаос. 
Князь Лешко і король Андрій ІІ вирішили посадити на галицькому 
престолі своїх дітей – королевича Коломана (сина Андрія ІІ) і заруче-
ну з ним незадовго перед тим дочку Лешка Білого, Соломію. На той 
час вони були ще дітьми, тому було зрозумілим, що влада в Галичі 
залишиться в руках короля Андрія ІІ. Останній, привіз свого сина 
до Галича та одночасно звернувся до римського папи з проханням 
надати королівську корону для Коломана і доручити Естергомському 
архиєпископу коронувати його. Угорський король запевнив також 
Римський Престол про готовність галицьких русинів приєднатися 
до церковної унії. Він навіть переконував, що самі русини вибрали 
Коломана на короля і, за умови заховання грецького обряду, готові 
були підпорядкуватися римському папі. Однак Інокентій ІІІ був 
дуже обережний. Досвід з впровадження латинської влади на землях 
підпорядкованих Візантійській імперії показував, що латинники 
зустрічалися тут з величезним спротивом та ворожнечею зі сторо-
ни візантійців. Остаточно, папа все ж таки дозволив на коронацію 
угорського королевича Коломана, що призвело до повстання галиць-
ких бояр, які взяли в облогу Галич. Про фактичні плани церковної 
унії дізнаємося з другого листа Андрія ІІ до Інокентія ІІІ (1215 р.). 
Римський папа вислав на Русь свого посланця, який мав особисто 
ознайомитись з ситуацією та запросити галицьких єпископів на 
Четвертий Латеранський собор. З огляду на бунт, папський легат не 
зміг прибути до Галичу. В зв’язку з цим угорський король взяв на себе 
обов’язок вислання русинів на собор. Нажаль жодної з королівських 
обітниць не виконано, а Андрій ІІ пояснював це тим, що власне руси-
ни не дотримали даного слова. Вони відстоювали незалежність своєї 
держави та остаточно змусили угорського короля, разом з сином, 
покинути Галич. Політична ситуація стала на перешкоді втіленню 
в життя унійних планів. Виступаючи проти чужоземних правителів, 
русини водночас не погоджувалися на підпорядкування Латинській 
церкві, яку сприймали як елемент угорського поневолення цих земель. 
Однак не належить вбачати ворожості в такому ставленні русинів до 
Католицької церкви.

В 1216 році завдяки інтервенції польських та угорських військ 
вдалося повернути на галицький престол короля Коломана і Соло-
мію. Водночас краківський князь Лешек Білий, без згоди угорського 



22 Włodzimierz Bielak

короля, віддав Володимир Волинський у володіння князю Данилу. Ці 
заходи викликали багато неприємностей, як для Лешка Білого, так 
і для Угорців. Данило дуже швидко спробував звільнитися від свого 
покровителя, вступаючи в союз з іншими руськими князями. Його ціл-
лю був Галич, тому він виступив проти Коломана. Угорський король, 
сподіваючись на співпрацю з краківським князем, вирішив допомогти 
своєму синові. Однак, король Андрій ІІ, не отримавши допомоги 
зі сторони Лешка Білого і, пам’ятаючи про сприяння останнім князю 
Данилові, заатакував і відібрав від бувшого союзника Перемишльську 
та Любачівську землі. Це ще більше підірвало польсько-угорський 
союз і ускладнило ситуацію на Русі. Князь Данило вміло використав 
ситуацію і остаточно зміг з’єднати під своїм володінням Київ, Галич, 
Володимир та Луцьк. В період боротьби за владу на Руських землях не 
могло бути й мови про будь-які спроби запровадження церковної унії.

Коли князь Данило намагався здобути владу в Галицькій Русі, 
можна було б очікувати на можливість реалізування ідеї об’єднання 
Східної і Західної церков. Князь Данило, подібно як його батько Роман, 
був близько пов’язаний з західним світом і освоєний з Католицькою 
церквою. Однак з’явилися деякі обставини, які поставили справу унії 
Церков у зовсім новій площині.

Насамперед змінилися погляди Святого Престолу на позицію 
Східної церкви. У той час як Інокентій III був прихильником співіс-
нування латинського і грецького обрядів та взяття останнього під 
опіку і заступництво Апостольського Престолу, то його наступники 
представляли зовсім іншу позицію. Папа Григорій IХ, подібно до свого 
попередника, розпочав листа до князя Данила Галицького від викла-
дення науки про єдність Церкви та роль, яку відіграє в її підтримці 
Апостольський Престол на чолі з наступником Святого Петра. Далі, 
переконував Галицького князя залишити грецький обряд, перестати 
змушувати своїх підлеглих до його дотримування та приєднатися до 
католицького віровизнання, а свою державу віддати під опіку Рим-
ської церкви. Така концепція церковної унії була недосяжна. Вона 
зовсім ігнорувала традицію русинів, яка була невід’ємною часткою 
їх ідентичності та незалежності. У цьому випадку наcтупники папи 
Інокентія ІІІ добре розуміли, що прихильне ставлення князя Данила 
може лише зміцнити латинські впливи на Русі. 

Другим важливим фактором, який вплинув на ситуацію на 
Русі був татарський наїзд ХІІІ століття. Під час татарської навали, 
коли ще влада на Червоній Русі була поділена між князями Данилом 
і Васильком, які мирно правили у Галичі та Володимирі, а Києвом 
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володів князь Михайло Чернігівський, зникли сліди Київського 
митрополита Йосипа І. Невідомо, що з ним сталося. Константино-
польський патріарх, який на той час перебував у Ніцці, не спішив 
з призначенням його наступника. Не чекаючи на рішення патріарха, 
князь Михайло постановив вибрати на Київський митрополичий 
престол власного кандидата – русина за походженням, Петра. З його 
вибором були пов’язані деякі надії на більш тісніші зв’язки Русі з Ка-
толицькою церквою.

В 1245 році відбувся Перший Ліонський собор, на якому та-
кож обговорювалось питання татарської загрози та здійснено спробу 
заснування антитатарської ліги. За словами двох західних хронік: 
Хроніки Матвія Париса та Хроніки Буртонського монастиря, Київ-
ський архиєпископ Петро прийняв участь у соборних нарадах. Для 
соборних отців він був джерелом інформації про татар та ситуацію на 
Руських землях. Папа Інокентій IV також розмовляв з митрополитом 
Петром про можливість церковної унії та був здивований коректністю 
його богословських поглядів на тему різниць між Сходом і Заходом. 
Після цієї розмови папа Інокентій IV ймовірно переконався про близь-
кість руських християн та про їх позитивне ставлення до Латинської 
церкви, що давало надію на церковну унію. Така думка створювала 
враження, що папа Інокентій IV повернувся до ідеї свого попередника 
Інокентія ІІІ, згідно якої обидва обряди могли б існувати поруч себе, 
а Східна церква визнавала б юрисдикцію Святого Престолу. Однак, 
такий висновок був би перебільшенням. Римський папа міг довіряти 
Київському митрополитові, але змінити відношення Риму до Грецької 
церкви, яке започаткував понтифікат Григорія IX, було на той час 
неможливим. Хто знає, що могло б статися, якби митрополит Петро 
залишився на своїй посаді. Ймовірно, він вже не повернувся до Києва.

Справу взаємовідносин між Церквами утруднювали татари. 
В принципі вони не переслідувати християн, однак суттєво впливали 
на питання церковної унії. По-перше, руські князі були залежні від 
татар. Деякі з них, як Олександр Невський, були навіть союзниками 
татар та при їх допомозі намагалися реалізовувати свої особисті по-
літичні цілі. По-друге, татари повністю ізолювали Русь від західних 
впливів, що несло за собою серйозні наслідки. Вони знали про те, що 
руські князі будуть шукати допомоги на Заході, що Римський папа 
прагне створити антитатарську лігу. Тому, татари пильно стежили 
за руськими князями, щоб вчасно запобігти появі опозиції. Будь-які 
контакти з Римськими папами, навіть чисто церковні, можна було 
б розглядати як початок змови. Це, ймовірно, стало причиною загибелі 
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князя Михайла Чернігівського, якого татари вважали за прихильника 
Заходу, а пізніше смерті князя Ярослава Суздальського.

Приблизно в той самий час, коли в Ліоні проводився Все-
ленський собор, на Русь вирушила папська місія під керівництвом 
францисканця Джованні Плано де Карпіні. В першу чергу він мав 
за завдання ознайомитися з ситуацією татар та можливістю прова-
дження серед них місійної діяльності. Окрім того, він мав чинити 
старання про унію з Східною церквою на Русі. Шлях папської місії 
пролягав через Польщу. Посол папи Пляно де Карпіні, по дорозі до 
татар, зустрів в Ленчиці князя Василька, який супроводжував його 
на Русь. Тоді було обговорено вступні плани релігійної унії. В роз-
мовах брав участь також номінат на митрополичий престол у Києві 
— Кирил. Для прийняття остаточного рішення необхідно було знати 
волю князя Данила, який перебував в Орді. Папський посол Джо-
ванні зустрівся з ним над Доном. Він, ймовірно, розповів йому про 
свою бесіду з князем Васильком. Для папського посла також стало 
ясним, що князь Данило був принижений татарами і не мав наміру 
їм підкорятися. В цій ситуації для отримання допомоги від Заходу, 
він був готовий прийняти церковну унію з Латинською церквою. 
Папський легат постійно інформував Святий Престол про результати 
місії, тому папа Інокентій IV дуже швидко почав надсилати листи до 
князя Данила, в яких заохочував русинів підпорядкуватися Римській 
столиці. У відповідь, князь Данило відправив до папи Інокентія IV 
свого посланця ігумена Григорія. Ймовірно, він підтвердив готовність 
прийняти церковну унії, при умові збереження грецького обряду та 
приєднатися до антитатарської ліги в обмін за фінансову допомогу. 
Волинських князів турбувало лише те, що Римський папа багато 
писав про унію, але нічого не згадував про допомогу проти татар. 
Нездатність Святого Престолу надати військову допомогу стала чи 
не головною причиною поразки ідеї унії. Це правда, що князі Ва-
силько та Данило, у присутності Джованні Плано де Карпіні, який 
повернувся з Орди, письмово зобов’язалися прийняти церковну унію. 
Пізніше, перед папський легатом у Пруссії, вони принесли присягу 
на вірність Римській церкві, але подальші події перекреслили надію 
на підписання унії. Папа не зміг організувати допомогу для руських 
князів, а татари, на звістку про підписання умови з Заходом, почали 
займати руські землі. Крім того, серед русинів зростала неприязнь до 
унії по причині антигрецької пропаганди, яку проводили латинські 
місіонери, а кандидат на Київського митрополита, Кирило, вирішив 
прийняти сан від Константинопольського патріарха. У цій ситуації 
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князь Данило був готовий відмовитися від союзу з Заходом. Святий 
Престол спробував запобігти цьому та запропонував князю Данилу 
королівську корону. Папський легат, абат Опізо, коронував Данила 
Галицького у 1253 році. Однак, звернення Римського папи до руських 
князів і правителів сусідніх країн організувати хрестовий похід проти 
татар, не принесло жодного результату.

Остаточно, князь Данило повернувся до східного церковного 
обряду. Він розчарувався Заходом і надією на його допомогу в боротьбі 
проти татар. З іншого боку, вплив на це рішення мав також негативний 
стосунок русинів до латинян, спричинений експансією католицького 
обряду місіонерами домініканського і францисканського орденів, що 
працювали згідно з принципами папи Григорія ІХ. 

Так закінчилась перша спроба прийняття церковної унії на 
території Великого Литовського Князівства. Поєднання за часів прав-
ління князя Данила, припинилося разом з його смертю в 1264 році.

2. Спроби створення Казимиром Великим латинської 
церковної організації в Галицько-Волинській Русі 

Сприятливі умови для активізації латинських впливів на Русі 
з’явилися ще наприкінці правління польського короля Владислава Ло-
кетка. У 1323 році остаточно згасла гілка руської династії Романовичів. 
Тоді, Владислав Локетек, при допомозі угорців, організував похід на 
Русь та посадив на галицько-волинському троні Болеслава – сина ма-
зовецького князя Тройдена. Він прийняв ім’я Юрія ІІ. Новий правитель 
був пов’язаний з Польщею та проводив активну прозахідну політику. 
Фактично, за часів його правління розпочалося польське панування 
у цій частині Русі, що мало велике значення для започаткування тут 
латинської церковної організації. Проте, пануванню Юрія ІІ з одного 
боку постійно загрожувала опозиція бояр, які неохоче ставилися 
до експансії Заходу, а з іншого боку – татари. У цій ситуації на з’їзді 
у Вишеграді в 1338 році, у якому взяли участь польський король 
Казимир Великий, король Угорщини Карл I Роберт та Юрій II, було 
укладено угоду, яка гарантувала допомогу руському князю з боку 
Польщі та Угорщини. Взамін за це, брати Юрія ІІ зреклися права до 
руського престолу, а сам Галицько-Волинський князь визначив своїм 
наступником короля Казимира Великого. Пізніше Казимир Великий 
підписав також з Карлом І Робертом угоду, яка передбачала, що у разі 
його безпотомної смерті, польська корона перейде до угорського 
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королевича Людвіга. Угорські Андегавени отримали також право 
викупу Руських земель.

Після смерті Юрія II (1340 р.), якого отруїли бояри у Володи-
мирі, Казимир Великий розпочав боротьбу за свої права на Галицьку 
Русь. До спадщини після Юрія ІІ претендували також литовські князі, 
які, подібно як Казимир Великий, мали з ним родинні зв’язки та тата-
ри. Крім того, якщо Галицько-Володимирську Русь захопили б вороги, 
то це безпосередньо загрожувало б польським кордонам. Тому в 1340 
році Казимир Великий організував два походи польсько-угорських 
військ порти Галицько-Волинського князівства. Підчас першого 
походу у квітні він здобув Львів і спалив його оборонні укріплення. 
У червні Казимир Великий ще з більшими силами повернувся на Русь, 
розбив русько-татарські війська та знищив багато укріплених замків. 
Однак, йому не вдалося тоді захопити всю Галицько-Володимирську 
Русь. Він мусив задовольнитись лише прийняттям символічної данини 
вірності від бояр, які не мали наміру підпорядковуватися польському 
пануванню. Бояри поскаржилися ординцями на польського короля 
і просили їх про допомогу. На початку січня 1341 року монголь-
сько-татарські орди вторглися на територію Польщі і лише у лютому 
їх вдалося затримати під Любліном. Однак, Казимир Великий не міг 
далі провадити війни і підписав мирний договір з Дмитром Дедько, 
який став на чолі галицьких бояр і був фактичним правителем у Га-
личі. На підставі цього порозуміння, Дедько прийняв титул старо-
сти і правителя Руської землі, взамін визнаючи владу польського та 
угорського королів. Казимир Великий все ж таки не залишив планів 
розширення свого панування на Руські землі. У 1349 році він більш 
старанніше приготувався до нової військової кампанії. Перш за все 
треба було приспати чуйність Литви. Тому, польський король ста-
рався переконати литовського князя Кєйстута прийняти хрещення, 
обіцяючи йому королівську корону з рук Римського папи та польську 
допомогу в боротьбі проти Тевтонського ордену. У вересні польські 
війська розпочали війну. Казимир Великий захопив Червону Русь зі 
Львовом та Белзську, Холмську і Володимирську землі. Однак Литовці 
не піддавалися і у 1350 році їм вдалося повернути значну частину 
земель завойованих Казимиром Великим. В польських руках зали-
шилася лише Галицька земля зі Львовом. Свій останній похід на Русь, 
Казимир Великий організував у 1366 році. Він закінчився остаточним 
приєднанням до території Польщі: Белзської і Холмської земель та 
західної частини Волині з Володимиром Волинським. Починаючи 
з 1349 року Казимир Великий володів також Галицьким князівством 
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та Львовом. З литовським князем Любартом був підписаний мирний 
договір. Казимир Великий віддав у ленне Холм та Белз Юрію Нари-
мунтовичу, а західну Волинь з Володимиром Волинським Олександру 
Корятовичу. Водночас, польський король зміцнював свою владу на 
Руських землях, прикладом чого була будова оборонного замку у Во-
лодимирі Волинському в роках 1368-1369.

Після смерті Казимира Великого (1370 р.) Галицько-Воло-
димирська Русь стала предметом спору між Польщею, Угорщиною 
та Литвою. Остаточно, починаючи з часів королеви Ядвіги, ці землі 
перейшли у володіння Польського Королівства. Ядвіга відмовилася 
від угорських прав на Галицько-Володимирську Русь, а литовські 
претензії вирішила шляхом підписання унії між Польщею та Литвою.

Починаючи з середини ХІV століття на Руських землях, здо-
бутих Казимиром Великим, почали організовуватися латинські єпи-
скопства.

Однією з перших була дієцезія у Перемишлі. Можливо, вона 
була створена ще за часів Юрія II, що відповідало б його прозахідній 
політиці. Перемишльська та Саноцька землі були найбільш заселені 
латинянами, і тому з цих регіонів західна культура могла проникати 
на територію володінь Юрія II. Ми знаємо ім’я перемишльського 
єпископа з першої половині ХІV століття. Його звали Іваном і він 
помер у 1351 році. Можливо, що він міг отримати перемишльське 
єпископство ще до 1340 року. Відомо, що воно існувало за часів пер-
шого польського панування на Русі у 1349 році і було безпосередньо 
залежне від Апостольської Столиці. Римський папа залишив також 
собі право вибору кандидатів на це єпископство. Наступником єпи-
скопа Івана став пріор домініканського монастиря у Сандомирі, отець 
Миколай. Однак, справа його вибору на цю посаду довго відкладала-
ся. Папа Климентій VI призначив його перемишльським єпископом 
на консисторії 14 травня 1352 року, але не видав відповідних на це 
документів. Можливо, що пріора Миколая було викликано до Авінь-
йону. 18 січня 1353 року папа Інокентій VI поновив його номінацію. 
Миколай довгий час перебував при Святому Престолі і лише у 1354 
році він був висвячений на єпископа, але не зміг вступити на Пере-
мишльську кафедру. Ймовірною причиною цього була недостатня 
оплата за отримання єпископства. Невідомо, чи він взагалі прибув 
до Перемишля. Можливо, що до кінця свого життя він залишився 
вікарним єпископом у Ґнєзні.

Під кінець п’ятдесятих років ХІV століття була спроба засну-
вання дієцезії у Холмі. Це свідчить про те, що Казимир Великий вже 
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в той час підтримував зв’язки з литовським князем Юрієм Наримун-
товичем. У 1358 році, він прибув в Авіньйон, де просив Римського 
папу про єпископську номінацію для францисканця Томи. Остан-
ній, отримав її в наступному році, але подібно до перемишльського 
єпископа Миколая, не прийняв своєї дієцезії та виконував обов’язки 
єпископа-помічника у Кракові.

У Володимирі Волинському існувала на той час православна 
єпархія підлегла Константинопольському патріархові. Латинський 
патріарх у Константинополі Вільгельм І Кастелло, вважаючи, що 
Руські землі знаходяться під його юрисдикцією, призначив єпископом 
у Володимирі домініканця Петра. Той, за дозволом духовної влади ор-
дену св. Домініка, отримав єпископські свячення з рук Мейсенського 
єпископа. Коли ж він зрозумів, що ця номінація виходить поза межі 
повноважень Константинопольського патріарха, то звернувся у цій 
справі до Римського папи, який на той час перебував у Авіньйоні. 
Папа Інокентій VI скасував рішення патріарха та особисто призначив 
на Володимирську дієцезію єпископа Петра. Це все що ми знаємо про 
першого католицького єпископа у Володимирі Волинському. Його 
подальша доля на території Польщі і на Руських землях залишається 
невідомою.

Подібно ситуація виглядала також з призначенням першого 
латинського єпископа у Львові. Відомо, що він також належав до мо-
нахів домініканського ордену і мав на ім’я Петро. Він був номінований 
разом з Холмським єпископом. В той самий час, папа Інокентій VI 
передав цю дієцезію під юрисдикцію Латинського патріарха у Кон-
стантинополі. Остаточно, єпископ Петро не прибув до Львова, а виїхав 
у Лондон, де виконував обов’язки вікарного єпископа.

Вищезгадані приклади показують, що перші латинські єпи-
скопи на території Галицько-Володимирської Русі де-факто закінчили 
свою кар’єру як титульні єпископи. Це було зрозумілим, тому що сус-
пільно-політична ситуація на цих землях за часів панування Казимира 
Великого не сприяла існуванню тривалих структур Латинської церкви. 

На той час єпископи у Львові були „львівськими” лише за 
титулом, тому польський король намагався створити тут справж-
нє єпископство. Починаючи з сорокових років XIV століття, Львів 
знаходився під володінням Казимира Великого. Місто дуже швидко 
розвивалося в економічному плані, що призвело до зросту відсотку 
латинського населення. Останній представник династії Пястів на 
польському троні вже в 1363 році просив Римського папу про засну-
вання тут львівської дієцезії. Папа доручив дослідити цю справу Ґнєз-
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ненському архиєпископу, якому мав підпорядковуватися львівський 
єпископ. Після цього справа притихла, а Казимир Великий спрямував 
свої зусилля в дещо іншому напрямку.

3. Плани створення митрополії в Галичі

Ідея організації другої церковної провінції на території Поль-
щі, яка включала б в себе ново здобуті Руські землі, з’явилася у поль-
ського короля Казимира Великого можливо ще в 1366 році. Тоді, 
ймовірно, він залишив план створення єпископства у Львові, яке 
було б залежне від Ґнєзненської митрополії та став роздумувати над 
заснуванням латинської митрополії в Галичі. В 1366 році у Галичі 
була резиденція православного єпископа, але раніше, з перервами 
до 1347 року, тут існувало грецьке архиєпископство. План Казимира 
Великого передбачав створення латинських єпископств в тих містах, 
де були грецькі єпархії. Тому він звернувся до православного патрі-
арха у Константинополі з проханням реактивувати архиєпископство 
у Галичі, де також планував розмістити латинського архиєпископа. 
Водночас, він чинив зусилля перед Святим Престолом, аби заснувати 
на цих землях нову латинську митрополію. Його старання принесли 
лише половинний результат. За його життя було створене латинське 
архиєпископство у Галичі, але Римський папа не дозволив на за-
снування тут нової церковної провінції. Про існування Галицького 
архиєпископства, ми знаємо з документів єпископа Генріха, якого 
у 1371 році було призначено на Володимирську кафедру. Римський 
папа повідомив архиєпископа у Галичі про факт цієї номінації і, таким 
чином, про створення дієцезії у Володимирі.

На перешкоді до створення Галицької митрополії стали пре-
тензії Любуських єпископів, які, починаючи з часів князя Романа, пре-
тендували на єпископські права на Руських землях. Тому, любуський 
єпископ Генрих Банч подав до Римської Курії судовий позов проти 
дії польського короля та одночасно проти латинських єпископів, 
встановлених в середині XIV століття у містах Червоної Русі. Його 
наступник, єпископ Петро, був більш примирливий і в 1368 році 
у Каліші уклав з польським королем угоду. Ми не знаємо сьогодні пов-
ного змісту цієї угоди, але можна з певністю ствердити, що любуські 
єпископи не відмовилися повністю від своїх прав на Руські землі. Про 
це свідчать історичні джерела. Наприклад: Львів називали містом, 
яке належало до Любуських єпископів, які надали індульгенцію для 
костьолу домініканців та затвердили братство Пресвятої Діви Марії 
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при парафіяльному костьолі у Львові. Проте, були і певні обмеження 
їх юрисдикції, які дозволили Казимиру Великому розпочати процес 
заснування Володимирської дієцезії.

За часів панування короля Казимира Великого не створено 
Галицької митрополії, а лише призначено архиєпископа у Галичі, про 
якого згадують пізніші джерела. Його звали Кристин і він став на чолі 
цього єпископства з 1367 року. Про це повідомляють францисканські 
джерела, тому можна припустити, що він належав раніше до членів 
цього ордену. Певним є той факт, що кафедральним собором був тоді 
костьол Св. Марії Магдалини.

Казимир Великий не дожив моменту створення окремої цер-
ковної організації на Русі, про яку він так клопотав останні роки 
свого життя. Однак, він створив стійку основу для цієї структури 
та сильно зблизив Галицько-Володимирську Русь з Польщею. Таким 
чином, показав своїм наступникам напрямок дальших дій в стосунку 
до Руських земель.

4. Створення Галицької митрополії та перенесення 
її столиці до Львова

Після смерті Казимира Великого на польський трон прийшов 
Людвіг Угорський. Ймовірно, в 1370 році помер архиєпископ Кристин. 
У січні 1371 року папа Григорій XI призначив адміністратором Га-
лицької дієцезії серетського єпископа Андрія.

Змінився також стосунок до православних єпископів. План 
Казимира Великого передбачав можливість співіснування православ-
них та латинських єпархій у містах. Папа Григорій XI наказав усунути 
грецьких єпископів з міст Червоної Русі. Це викликало реакцію право-
славного населення, в результаті якої було зруйновано кафедральний 
собор у Галичі та ряд інших латинських костьолів.

В 1372 році Людвіг Угорський віддав Червону Русь під владу 
Владислава Опольчика. Однак, усі урядові установи в цьому регіоні 
залишалися в угорських руках. Угорський король вважав ці землі за 
свої власні і лише королева Ядвіга повернула їх до Польщі. Владислав 
Опольчик в часи свого панування на Русі чинив енергійні старання 
перед Папською Курією про створення Галицької митрополії. Цьому 
сприяла антиправославна політика папи Григорія XI. Останній, бул-
лою “Debitum pastoralis officii” від 13 лютого 1375 року, проголосив 
створення Галицької митрополії. Окрім Львівського архиєпископ-
ства, до складу нової митрополії належали три латинські дієцезії 
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у Перемишлі, Володимирі і Холмі. Папська булла, по суті, ліквідувала 
юрисдикцію Любуських єпископів на Руських землях, хоча на прак-
тиці їх претензії не зникли. Першим галицьким митрополитом був 
угорець — Матвій з Еґер, після нього були Бернард і бл. Якуб Стрепа, 
які належали до францисканського ордену, та Микола Тромба і Ян 
Жешовський.

Від самого початку існування Галицької митрополії, були 
старання про перенесення її осідку з Галича до Львова. Вже в бе-
резні 1375 року до Апостольського Престолу у цій справі надійшла 
відповідна супліка Владислава Опольчика та митрополита Матвія. 
За цим проханням промовляли також практичні міркування. В той 
час, коли Галич був невеликим і напівзруйнованим містом, яке було 
постійно під загрозою татарських та литовських наїздів, Львів за-
лишався багатим і добре укріпленим осередком. Не зважаючи на те, 
що галицькі митрополити від самого початку резидували у Львові, 
перенесення столиці митрополії тривало 37 років. З одного боку, на 
перешкоді цьому стали претензії любуських єпископів, а з іншого 
— спір архиєпископа Бернарда з жителями міста і домініканцями 
та судовий процес львівського плебана Яна (якого підтримували 
угорці та любуські єпископи) з містом у справі парафіяльних прав. 
Сприятливі умови для вирішення цього питання настали в 1412 році. 
Передувало йому остаточне закінчення справи юрисдикції любуських 
єпископів, яким можливо виплачено грошову компенсацію (1400 р.). 
У березні 1412 року в Любовлі підписано договір про мир і союз між 
польським королем Владиславом ІІ Ягайло і угорським королем Си-
гізмундом Люксембургським, котрий остаточно відмовився від угор-
ських прав на Руські землі. У цій ситуації, папа Іван XXIII (на справді 
це був антипапа) буллою In eminenti specula дозволив перенести осі-
док латинського архиєпископства-митрополіїї з Галичі до Львова. 
Фактичне виконання булли наступило в 1414 році, коли закінчився 
спір з львівським плебаном Яном. Відтоді львівський парафіяльний 
костьол Пресвятої Діви Марії став кафедральним собором у Львові.

До Львівської митрополії належали наступні вікарні дієцезії: 
Перемишль, Холм, Володимир, Серет, Кам’янець Подільський, Луцьк 
і Київ.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje zarys historii stosunków Polski z Rusią w śre-
dniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Rusi Halicko-Wło-
dzimierskiej. Relacje te zostały nawiązane u zarania dziejów obu państw, 
które reprezentowały odmienne kręgi kulturowe i wyznaniowe. Zwrócono 
uwagę na przenikanie kultury łacińskiej na Ruś Halicko-Włodzimierską 
oraz procesy dziejowe, które doprowadziły do włączenia tych ziem do Ko-
rony Polskiej i umocnienia tam obrządku rzymskokatolickiego, a ostatecz-
nie utworzenia łacińskiej metropolii lwowskiej. Główny nacisk położono 
na sprawy wyznaniowe w tych procesach. Z powodu sąsiedztwa z łacińską 
Polską, Ruś Halicko-Włodzimierska była naturalnym terenem, gdzie realna 
stała się szansa zawarcia unii kościelnej. Sprzyjała jej sytuacja polityczna 
i związki dynastyczne książąt ruskich z książętami polskimi. Realizacja pla-
nów unijnych była najbardziej prawdopodobna w XIII wieku za panowania 
książąt Romana i Daniela. Pokrzyżował je w dużej mierze najazd Tatarów 
oraz zmiana nastawienia Stolicy Apostolskiej wobec obrządku greckiego, 
a także nasilenie propagandy antyłacińskiej przez Kościół Prawosławny 
na Rusi. Od początku wieku XIV nie obserwuje się już dążeń unijnych, 
lecz ekspansję polską na wschód, w wyniku której, po wyprawach zbroj-
nych Kazimierza Wielkiego, włączono księstwa włodzimierskie i halickie 
do Polski. Jednocześnie tworzono łacińską organizację kościelną – najpierw 
biskupstwa w Przemyślu, Chełmie, Włodzimierzu i Lwowie, a później 
metropolię halicką.
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Latin influence in the Russian lands and the creation 
of the  Metropolis of Lviv

The article presents a brief history of the relations between Poland 
and Rus in the Middle Ages, with particular emphasis on the Galicia-Volhy-
nia Rus. Those relations were established at the beginning of the history of 
the two countries, which represented different cultural and religious circles. 
Special attention was drawn to the penetration of Latin culture into the 
Galicia-Volhynia Rus and historical processes which led to incorporating 
those lands into the Polish Crown, strengthening the Polish Roman Catholic 
rite there, and finally creating the Latin Metropolitan Archdiocese of Lviv. 
The main emphasis was put on religious matters in those processes. Due to 
the proximity to the Latin Poland, the Galicia-Volhynia Rus was a natural 
area where the church union stood a real chance of success. The political 
situation and dynastic connections between the princes of Rus and Poland 
created favourable conditions for the union. The implementation of the 
union plans was most likely in the thirteenth century, during the reign of 
princes Roman and Daniel. Those efforts were thwarted mainly by Tatar 
invasion, and the change in attitude of the Holy See to the Greek rite, as 
well as anti-Latin propaganda mounted by the Orthodox Church in Russia. 
From the beginning of the fourteenth century onwards there were no more 
union aspirations, but there was Polish expansion to the east, as a result of 
which, after Casimir the Great’s military expeditions, the principalities of 
Volodymyr and Halych were incorporated into Poland. At the same time 
a Latin church organization was created- first, bishoprics in Przemyśl, 
Chełm, Volodymyr and Lviv; and later the Metropolitan Archdiocese of 
Halych
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GRAŻYNA BOŁCUN – Stalowa Wola

Śladami ks. Michała Potaczały – z Huciska 
k. Leżajska do Rozwadowa (1912-1944)

Tematem artykułu jest ten okres z życia Michała Potaczały, księ-
dza kanonika1 urodzonego w Hucisku k. Leżajska, gdy, związany z parafią 
w Rozwadowie, zmagał się z rzeczywistością wojenną, jaka nastała po 
1 września 1939 r.

Autorka artykułu oparła się w przeważającej mierze na opracowa-
niu prof. Jana Lachendro pt. Zakochany w każdym człowieku2, poświęconym 
księdzu Potaczale, zawierającym zarówno wspomnienia o księdzu, jak 
i wybór jego pism i wspomnień. 

Niniejszy artykuł zawiera, oprócz wspomnień osób bezpośrednio 
z księdzem związanych, również wspomnienia własne księdza Potaczały 
będące cennym dokumentem historycznym o niezaprzeczalnych walorach 
literackich3. 

Wspomnienia księdza są najobszerniejszym źródłem informacji 
o jego działalności w parafii rozwadowskiej w latach 1939-1942. Odzwier-
ciedlają przejmujący tragizm ludzkiego życia z okresu II wojny światowej 
na tym terenie i różne postawy tych, którzy tego tragizmu doświadczali. 

Z upływem lat, które mijają od śmierci księdza Michała Potaczały 
(zmarł 4 stycznia 1975 r.), szerzy się jego kult jako niepowszedniego kapłana. 
W 2008 roku wniesiono petycję o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.

Ksiądz Michał Potaczało urodził się 8 sierpnia 1912 r. w Hucisku 
k. Leżajska w stosunkowo zamożnej rodzinie chłopskiej, jako siódme 

1 15 grudnia 1970 r. metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła mianował księdza 
kanonikiem z prawem noszenia rokiety i mantoletu.

2 J. W. Lachendro, Zakochany w każdym człowieku. Wspomnienia o ks. Michale Potaczale 
Apostole dobroci i wybór jego pism, Kraków 2011.

3 M. Potaczało, Wspomnienia wojenne, w: J. W. Lachendro, s. 361-375. 
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z kolei dziecko Rocha Potaczały i Marii z domu Kołodziej. Miał czterech 
braci i cztery siostry.

Mając 7 lat, rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Hucisku4. 
Zawsze wyróżniał się zdolnościami i pilnością, co sprawiło, że w 1926 roku 
został przyjęty do Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku, które z powodzeniem ukończył w 1932 roku. Po zdaniu matury 
rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu, które ukończył 
w 1937 roku. Dnia 20 czerwca 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie5.

Po wyświęceniu rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz 
parafii w Pysznicy koło Niska. Dał się poznać jako wielki i zaangażowany 
społecznik, założył w tej wsi kółko rolnicze i sklep, a także przedszkole. 
Opiekował się organizacjami młodzieżowymi, dbając o poziom umysłowy 
i życie religijne młodej społeczności, zwłaszcza tych młodych ludzi, któ-
rzy przyjechali budować Zakłady Południowe w Puszczy Sandomierskiej 
i osiedla robotnicze – przyszłą Stalową Wolę6. 

Po rocznym wikariacie w tej wiejskiej parafii, w 1938 roku roz-
począł pracę jako wikary parafii w Rozwadowie7, w mieście sąsiadującym 
z budowaną wówczas Stalową Wolą. Tam też zastał go wybuch wojny we 
wrześniu 1939 roku. 

Z ziemią rozwadowską ksiądz Michał Potaczało związany był 
przeszło 5 lat, w najtrudniejszym okresie dla swojego życia i kraju, lat 
zawieruchy wojennej. 

Pomagał wówczas ofiarnie mieszkańcom miasta i okolic przetrwać 
ciężkie, wojenne czasy. Organizował żywienie dla potrzebującej ludności 
oraz uchodźców, także Żydów, urządził punkt opieki medycznej dla chorych 
i rannych8, organizował pochówek dla zmarłych i zabitych. Zadbał o odtran-
sportowanie części rannych samochodami i pociągiem pancernym do lepiej 
wyposażonych placówek9. W swych społecznikowskich poczynaniach miał 

4 W obecnej Szkole Podstawowej w Hucisku mieści się stała wystawa poświęcona ks. 
Michałowi Potaczale.

5 Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Franciszka Bardy.
6 Miasto Stalowa Wola powstało w 1938 roku w ramach Centralnego Okręgu Przemy-

słowego, autorstwa wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego.
7 Od 1973 roku Rozwadów jest dzielnicą Stalowej Woli.
8 Punkt opieki medycznej PCK początkowo mieścił się w budynku rozwadowskiego 

„Sokoła”, przeniesiony następnie do gmachu sądu pełnił rolę szpitala polowego. 
9 M. Wiatrowicz, Michał Potaczało (1912-1975), w: Regionalny słownik biograficzny, 

red. A. Garbacz, t. 2, Stalowa Wola 2014, s. 118.
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duże wsparcie ze strony rodziny księcia Jerzego Lubomirskiego10, miesz-
kającej wówczas w pałacu w Charzewicach graniczących z Rozwadowem 

Wkrótce po wejściu Niemców do miasta ksiądz Michał włączył się 
w działalność konspiracyjną. Od 8 października 1939 r. razem z księżną 
Anną Lubomirską11 działał w Narodowej Organizacji Wojskowej, później 
w Armii Krajowej. Brał czynny udział w akcjach AK jako kapelan, zaopa-
trzeniowiec, łącznik i organizator nasłuchu radiowego12.

W czasie wojny Rozwadów był ważną placówką gestapo, często od-
bywały się tu aresztowania i publiczne egzekucje osób działających w kon-
spiracji. Przez swą działalność konspiracyjną ksiądz Michał na tyle naraził 
się Niemcom, że musiał ukrywać się przed gestapo. W 1942 roku poszedł 
do partyzantki, w lasy rozwadowskie i już do Rozwadowa nie wrócił. Co 
prawda dwa lata później, już po wejściu Armii Czerwonej na ziemie polskie 
w lipcu 1944 roku, pojawił się w Rozwadowie u książąt Lubomirskich13, 
ale na krótko14, był bowiem świadom, że jako były akowiec15 znajduje się 
w kręgu zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa16.

W tym trudnym okresie lat 1942-1944 tułał się po Beskidzie Ni-
skim, po Bieszczadach, udając bądź nafciarza, bądź też występując pod 
przybranym nazwiskiem felczera Aleksandra Münza17. W dzienniku swoim 
10 Jerzy Ignacy Lubomirski (1882-1945) ur. w  Bakończycach, ordynat Rozwadowa, 

ostatni potomek męski z rodu książąt Lubomirskich w linii rzeszowsko-rozwadow-
skiej, żonaty z Anną Marią z Zamojskich. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa 
w 1944 r. i w trakcie wywózki do łagru do Związku Radzieckiego został zabity (praw-
dopodobnie). Miejsce i okoliczności śmierci nie są znane. Na wniosek potomków 
księcia Lubomirskiego, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w roku 1993 uznał księcia za 
zmarłego, przyjmując oficjalną datę jego śmierci na 31 grudnia 1955 r.

11 Cyt. za: Mirosław Osowski, Wspomnienia Bolesława Chmury z Niska, „Sztafeta”, 1996, 
nr 24, z dnia 13 czerwca 1996 r., s. 6: „Księżna Anna [żona księcia Jerzego Lubomir-
skiego] była kurierką Narodowej Organizacji Wojskowej i odpowiadała za utrzymanie 
łączności między tą organizacją w Centralnym Okręgu Przemysłowym, a Komendą 
Główną NOW w Warszawie”. Księżna zmarła w 1943 r., pochowana w klasztorze Ka-
pucynów w Rozwadowie w dniu 23 czerwca 1943 r. [niektóre źródła jako datę śmierci 
podają mylnie rok 1942].

12 J. W. Lachendro, s. 146.
13 J. Lubomirska-Pierre, Wspomnienia o księdzu Michale, w: J. W. Lachendro, s. 15. 
14 Ksiądz Michał przyjechał do  księcia Jerzego Lubomirskiego, aby ostrzec go przed 

aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa i namówić do opuszczenia majątku. Książę 
odmówił. Miesiąc później, 20 października 1944 r., został aresztowany pod zarzutem 
współpracy z Armią Krajową. 

15 J. Lubomirska-Pierre, s. 14-16. 
16 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (potocznie zwany UB) działał na mocy PKWN 

od 21 lipca 1944 r. do 7 grudnia 1954 r. 
17 Zachował się Personalausweis ks. Potaczały (niemiecki dowód osobisty wprowadzony 

na terenach okupowanej Polski od listopada 1939 r.): Personalausweis Nr 42, wydany 
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zapisał: „Dziś jest 21 września 1943 r. (…) 13 września minęło 16 miesięcy, 
jak zacząłem tułacze i żebracze życie. Nagle stałem się żebrakiem zdanym 
na ludzkie miłosierdzie. Kto nie próbował żebraczego chleba, ten nie wie, co 
to za straszna rzecz. Przykro jest odbierać od kogokolwiek dar, podawany 
z uśmiechem, jeśli człowiek wie, że nie będzie mógł się odwdzięczyć, ale 
stokroć gorzej jest przyjmować świadczenia od ludzi, gdy skrzywieniem 
twarzy i słowami duszy mówią, że jest im przykro, że są zmuszeni obdarzać. 
(…) Rozumie się, gdybym nie uważał za decorum18 mego zawodu i nie 
pilnował osobistej uczciwości – honoru, mógłbym opływać we wszystko. 
Bardzo często jadłem nic i spałem nigdzie. (…) Czego się w tych wędrów-
kach nauczyłem, to cenić żebraków, których jednak nie rozumiem, że 
żebraczy chleb może im smakować. Z tego okresu został mi jednak strach 
przed głodem, którego się wnet nie pozbędę”19.

W październiku 1944 roku rezydował w Chmielniku k. Rzeszowa, 
gdzie pracował jako kapelan w szpitalu do lutego 1945 roku. Po zakończeniu 
II wojny światowej ks. Michał Potaczało rozstał się z macierzystą diecezją 
przemyską. 

Od listopada 1945 roku był kapelanem ss. Urszulanek w Rokicinach 
Podhalańskich. Od jesieni 1946 roku pracował w Olsztynie jako kapelan 
w szpitalu i katecheta w gimnazjum. W 1948 roku przeniósł się do Skiernie-
wic, następnie do Michalina i Falenicy k. Warszawy, gdzie mieszkał do 1951 
roku20. W roku 1952 mieszkał w Spytkowicach i Poroninie. 19 marca 1954 
roku mianowano go proboszczem parafii w Chrzanowie dla dzielnicy Ro-
spontowa, którą prowadził przez przeszło 20 lat, aż do swojej przedwczesnej 
śmierci 4 stycznia 1975 r.21

Skąpe są źródła z okresu pobytu księdza Michała Potaczały w Roz-
wadowie22.

22 marca 1940 r. przez Magistrat Miasta Rozwadowa na nazwisko Münz Aleksander, 
s. Józefa i Joanny, zawód felczer, ur. 10 października 1912 r. w Przemyślu.

18 Decorum – (łac. decorus) przyzwoity, stosowny.
19 J. W. Lachendro, s. 40-41.
20 W latach 1948-1951 ukończył zaoczne studia historyczno-filologiczne na Uniwersy-

tecie Warszawskim.
21 Ks. Michał Potaczało został pochowany w pobliżu prezbiterium Kościoła Matki Bożej 

Ostrobramskiej w Chrzanowie – Kolonia Rospontowa. Jako proboszcz zyskał u parafian 
ogromny szacunek, zachował się w ich pamięci jako wspaniały duszpasterz i przyjaciel 
młodzieży. W dowód pamięci i uznania, prawie 30 lat po jego śmierci, 30 maja 2003 r. 
Szkole Podstawowej Nr 5 w Chrzanowie nadano imię ks. Michała Potaczały. 

22 Są to: Wspomnienia Bolesława Chmury z Niska opracowane przez Mirosława Osow-
skiego w tygodniku stalowowolskim „Sztafeta”, nr 24 z dnia 13 czerwca 1996 r. oraz 
wspomnienia Eugeniusza Sławomira Łazowskiego (rozwadowskiego lekarza) zawarte 
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Przywołane na wstępie wspomnienia własne księdza, spisane 
w okresie, gdy sprawował funkcję proboszcza w Chrzanowie – Rospontowej, 
datowane na 23 sierpnia 1971 r. są najobszerniejszym źródłem dotyczącym 
działalności księdza na ziemi rozwadowskiej w latach 1939-1942. 

Zostały zaprezentowane z okazji zainicjowania działalności Mu-
zeum Regionu Rozwadowskiego23 w 1996 roku. Celem wspomnień było, 
jak ksiądz podkreślił, „aby nowo otwarte muzeum stało się dla potomnych 
pomnikiem i przykładem służby ojczyźnie”. 

Wspomnienia owe dedykował „mieszkańcom Rozwadowa, Charze-
wic, Stalowej Woli, Niska, Pława, Pysznicy, Krzaków, Studzieńca, Jastkowic, 
Brandwicy, Rzeczycy, Kochan, Pilchowa, Turbi, Zbydniowa, Zaleszan, 
Grębowa, którzy wykazali bohaterskie umiłowanie wolności, nadzwyczajny 
hart ducha i ogromne poświęcenie dla ludzi krzywdzonych przez wojnę”. 
Oto one: 

Jesień roku 1939 w Rozwadowie. Szpital. Pierwszego września 
1939 r., w piątek, o wschodzie słońca spadły pierwsze bomby na tory przed 
budynkiem stacji kolejowej w Rozwadowie. Potężne detonacje zrozumieli 
wszyscy jednoznacznie: wojna. Nemezis, bogini zemsty i sprawiedliwości 
rozpoczęła pisać nowy rozdział historii naszego kraju.

Ludność nie była wybuchem wojny przestraszona. Trzeba było zmu-
szać ludzi do krycia się podczas nalotów lotniczych. Wszyscy byli pewni klęski 
Niemiec w tej wojnie. Dwóch ciężko rannych przenieśliśmy na noszach ze stacji 
kolejowej do budynku „Sokoła”. Jeden z nich został uderzony szyną kolejową 
w plecy, miał uszkodzony kręgosłup. Drugiemu odcięło stopy. Pochodził on 
z Poznania i nazywał się Fabianowski. Zapamiętałem jego nazwisko dlatego, 
ponieważ mężnie znosił swoje nieszczęście. Narzekał tylko, że nie będzie mógł 
bić Niemców i bronić ojczyzny. Założyliśmy im opatrunki, a przypadkowo 
przejeżdżające auto ciężarowe zabrało ich do Lublina.

Węzłowa stacja w Rozwadowie była w te dni zatłoczona transpor-
tami wojskowymi i pociągami osobowymi, którymi zmobilizowani zmierzali 
do swoich jednostek wojskowych. Naloty na dworzec kolejowy ciągle się 
powtarzały, rannych przybywało. Bateria przeciwlotnicza w Stalowej Woli 

w książce pt. Prywatna wojna. Wspomnienia lekarza-żołnierza 1933-1944, Warszawa 
1993. 

23 Muzeum Regionu Rozwadowskiego przy Klasztorze Kapucynów w  Rozwadowie 
otwarto w 1996 r. z inicjatywy regionalisty, ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego 
i ówczesnego gwardiana Klasztoru o. Edwarda Haracza (w podziemiach klasztoru 
leżą prochy członków rodu Lubomirskich). Obecne Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli powstało w 1999 roku. Od 2002 roku siedzibą Muzeum jest Zamek Lubomirskich 
w Rozwadowie. 
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miała kłopoty z odpowiednim ustawieniem celowników. Powstała więc 
konieczność zorganizowania na miejscu prowizorycznego szpitala. Razem 
z panem Jaworskim (imienia nie pamiętam), który pracował w PCK, zajęliśmy 
budynek Sądu Grodzkiego w Rozwadowie, opuszczony przez władze sądowe, 
i w nim urządziliśmy punkt opatrunkowy PCK. Przynoszono tu wielu ciężko 
rannych i punkt z konieczności stał się szpitalem. Od naczelnika stacji otrzy-
maliśmy łóżka z pościelą z domu noclegowego kolejarzy. Do pracy w szpitalu 
poprosiliśmy miejscowych lekarzy, dr. Matuszewskiego i dr. Reicha. Dr Krasoń 
przyjmował w swoim gabinecie lżej rannych i chorych. 

Wielu członków PCK zgłaszało się ochotniczo do pracy w szpitalu. 
Apteka miejscowa dostarczała bezpłatnie lekarstwa i opatrunki. Więzienna 
kuchnia gotowała posiłki z wiktuałów ofiarowanych przez właścicieli sklepów 
spożywczych. Również ofiarni obywatele miasta często przynosili do szpitala 
świeże gotowane obiady. W te gorące dni dyrektor szpitala miał niemałe 
kłopoty, bo rannych przybywało z każdym dniem coraz więcej, brakło łóżek, 
więc rozściełało się słomę i ranni leżeli pokotem. 

(…) Za pełną poświęcenia pracę w szpitalu, oprócz wymienionych 
wyżej lekarzy, należą się słowa największego uznania Jarosławowi Hładijowi, 
ówczesnemu studentowi medycyny, Ludmile Karałaś i Zofii Skowron. Wszyscy 
wtedy mieszkali w Rozwadowie. 

Zanim opowiem dalsze losy szpitala, pragnę opisać fakt mnie osobi-
ście dotyczący. W drugim albo trzecim dniu wojny władze miejskie opuściły 
miasto. Wtedy przyszedł do mnie pewien socjalista, którego nazwiska nie 
pamiętam, z panem Przybylskim, późniejszym sekretarzem w okupacyjnym 
zarządzie miejskim i zaproponowali mi triumwirat24 w zarządzaniu miastem. 
Zgodziłem się, ale ponieważ dworzec kolejowy znowu obrzucono bombami, 
pobiegłem, by udzielić pomocy rannym i nie dokończyłem z nim rozmowy 
o podziale zajęć w tym samozwańczym zarządzie miejskim. Nigdy w magi-
stracie nie byłem z zamiarem urzędowania, a ci dwaj wymienieni panowie 
nigdy się do mnie z niczym nie zwracali. Z kilku policjantów, którzy zostali 
w mieście, stworzyłem służbę porządkową. Zaczęły napływać tłumy zmizero-
wanych i wygłodniałych uchodźców, musiał więc ktoś odpowiadać za porzą-
dek w mieście. Trzeba bezstronnie przyznać, że mimo przechodzenia ulicami 
miasta tłumów uchodźców, którzy biwakowali na wszystkich trawnikach, 
podwórzach, domach, prawie nie zdarzały się gwałty, napady czy kradzieże.

W dziesiątym dniu wojny przyprowadzono do szpitala około godziny 
23:00 człowieka z podciętym gardłem. Opowiadali ci, co go przyprowadzi-
24 Triumwirat – (łac. triumvire) – w starożytnym Rzymie forma ustroju politycznego, 

w którym władzę sprawowały trzy osoby na mocy zawartego między sobą porozu-
mienia; przenośnie: o trzech rządzących razem osobach.
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li, że pięciu młodych ludzi biegło wzdłuż północnej ściany rynku i ostrym 
narzędziem podcinali gardła siedzącym mężczyznom na krawężniku chod-
nika. Pobiegłem w tym kierunku i znalazłem jeszcze dwóch mężczyzn tak 
okaleczonych. W niedzielę, to jest na drugi dzień, znalazł się jeszcze czwarty. 
Zbrodniarze w pośpiechu przecinali chrząstki tarczowe czy pierścieniowate, 
nie uszkadzając na szczęście tętnic i żył. 

W tłumach uchodźców kryły się bandy dywersantów, które podpa-
trywały ruchy wojsk polskich, szerzyły panikę i dokonywały zbrodni. Ich to 
dziełem było podpalanie lasów między Sanem, a Janowem Lubelskim, gdzie 
wiele polskich jednostek wojskowych znalazło schronienie. Na tym tle wielu 
oficerów i podoficerów polskich dostało manii prześladowczej i wielu Polaków 
zastrzelono niewinnie. 

(…) Napływ rannych żołnierzy i uchodźców był coraz większy. Nic 
nie pomagały prośby, by rannych odwożono do szpitali większych i lepiej 
zorganizowanych, składano chorych przed szpitalem i odjeżdżano. Najczęściej 
rannych przywożono wozami na pół żywych, wykrwawionych, z ranami za-
nieczyszczonymi, ze zgorzelą gazową i zakażeniami. W tym ogólnym chaosie 
nigdy jednak żołnierze nie zostawiali swoich rannych bez opieki. Wielu sani-
tariuszy wojskowych pracowało w naszym szpitalu. (..) Po nadejściu Niemców 
całość spraw szpitala wziął w swoje ręce lekarz Matuszewski. 

Uciekinierzy. Tak nazywano uchodźców wojennych nad Sanem. 
Będziemy się posługiwali jednym i drugim mianem. (…) Ludność pomaga-
ła uchodźcom. Prawie wszystkie sklepy spożywcze rozprzedano i rozdano 
uciekinierom. Piekarze piekli chleb na potrzeby miasta, ale znaczną część 
tego chleba rozdawano uchodźcom. Nie było w mieście domu, rodziny, by 
nie przyjmowała nieszczęśliwych „turystów płk. Umiastowskiego25” i nie 
dzielono się z nimi każdym kawałkiem chleba. Klasztor oo. Kapucynów był 
pełen uchodźców, podobnie było i na plebanii rozwadowskiej. Trzeba by było 
mieć tysiące rąk i bardzo wielkie zapasy żywności i lekarstw, by udzielić tym 
nieszczęśliwym choćby zwykłej pomocy. 

Najbardziej przykrym uczuciem jest bezsilność wobec ogromu cier-
pień i potrzeb. Mimo woli rodziło się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność 
za to zbiorowe nieszczęście. Rozumie się, że zbrodnicze Niemcy, którzy bez 
wypowiedzenia wojny napadli na Polskę, ale winien jest też Rząd Rzeczy-

25 Płk Roman Umiastowski, szef propagandy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 
Dnia 6 września 1939 r. podał przez radio komunikat, w którym wzywał mężczyzn 
zdolnych do walki do opuszczenia Warszawy w celu utworzenia nowej linii obrony 
na wschód od Wisły. Ochotnicy mieli zostać uzbrojeni i wcieleni do armii. Osoby, 
które podporządkowały się apelowi, utknęły na  drogach wśród tłumu cywilnych 
uciekinierów. 
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pospolitej i dowództwo armii, które straciło głowę w tych krytycznych dla 
kraju momentach. 

(…) To wszystko, co się wokół nas działo, doprowadzało wielu ludzi 
do rozpaczy. Otóż przed samą wojną niemiecko-polską na odcinku Nisko-
-Rozwadów budowano drogę wykładaną kostką. Wprawdzie budowę tego 
odcinka zakończono, ale zostały drogowskazy objazdu z Rozwadowa do Niska 
przez Bojanów. Tą drogą objazdową płynęły tłumy rozbitków i uchodźców, 
zostawiając Stalową Wolę w spokoju. 

Rozwadów miał most na Sanie, w Brandwicy i tędy kierowali się 
wszelkiego rodzaju uciekinierzy. Most ten usiłowali zniszczyć bombami lotnicy 
niemieccy. Wiankiem wokół mostu spadały bomby, a most stał nieuszkodzo-
ny. Tu należy się publiczne podziękowanie czeskim robotnikom w fabrykach 
zbrojeniowych. Wiele bomb produkcji czeskiej spadających w okolicy było 
wypełnionych piaskiem i trocinami Sabotaż błogosławiony w skutkach. Most 
został zniszczony tuż przed nadejściem Niemców, najprawdopodobniej przez 
tylne straże dywizji Sadowskiego26.

(…) Armia Polska widziana w Rozwadowie. Rząd polski przegrał 
wojnę z Niemcami już jesienią 1938 roku, kiedy to stanął po stronie Hitlera 
przeciw Czechosłowacji. Po zaborze Czechosłowacji kraj nasz otaczali Niemcy 
z trzech stron. Hitler zdobył w Czechosłowacji 50 miliardów dolarów, 1600 
samolotów, 7000 czołgów (taka właśnie ilość czołgów przerwała front polski 
pod Częstochową27), 16 pociągów pancernych, 63 000 karabinów maszyno-
wych i nowoczesne fabryki zbrojeniowe. 

Armia „Kraków” w oparciu o fortyfikację Śląska miała być podstawą, 
do której spływałyby armie z północy. W oparciu o Karpaty, z drzwiami dla 
dostaw broni z Zachodu przez Rumunię, miała Polska utrzymać stan wojny 
z Niemcami aż do zbrojnego wystąpienia sojuszników. Część tej armii i jej 
dowództwo przechodziło przez Rozwadów. Już drugiego września armia 
„Kraków” zaczęła odwrót28. Trzeciego dnia wojny na ulicach Rozwadowa 

26 Gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski w kampanii wrześniowej dowodził Grupą Operacyjną 
„Śląsk” w składzie Armii „Kraków”, następnie przemianowaną na Grupę Operacyjną 
„Jagmin”. GO „Jagmin” brała udział w dalszych działaniach Armii „Kraków”. W dniach 
17 i 20 września 1939 r., okrążona przez Niemców pod Tomaszowem Lubelskim, uległa 
rozbiciu.

27 Po rozbiciu 3 września 1939 r. pod Częstochową 7 dywizji piechoty Armii „Kraków”, 
Niemcy otworzyli sobie drogę na Warszawę. 

28 Armia „Kraków”, by uniknąć okrążenia przez Niemców nad Dunajcem, już 2 września 
1939  r. została zmuszona do  odwrotu. Wycofujące się za Wisłę oddziały tej armii 
wiązały walką do 13 września 1939 r. sześć dużych ugrupowań wojsk niemieckich, 
uniemożliwiając im przekroczenie Wisły w jej środkowym biegu.
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pokazali się żołnierze w pełnym uzbrojeniu. Byli to taborzyści, których wozy 
z materiałem wojennym i żywnością zbombardowały samoloty niemieckie. 

Do dziś nie wiem, dlaczego po miastach nie urzędowały komendy 
wojskowe. Kto wydał rozkaz w pierwszych dniach wojny likwidacji urzędów 
państwowych. Liczba żołnierzy wałęsających się po mieście rosła z każdym 
dniem. Nazywano ich najpierw maruderami i odnoszono się do nich nie-
chętnie, a następnie rozbitkami, bo pytani, powtarzali to jedno słowo, które 
miało tłumaczyć wszystko: rozbili nas. 

W tych krytycznych dniach można było jednak spełniać swoje obo-
wiązki do końca. Do takiej grupy społecznej należeli kolejarze. Stacje i tory 
kolejowe były systematycznie niszczone przez lotnictwo niemieckie i dywer-
santów. Służba kolejowa dzień i noc naprawiała uszkodzenia, zasypywała 
leje po bombach, zakładała nowe odcinki torów, uruchamiała pociągi, które 
uszkodzone stawały na trasach. Była to syzyfowa praca, bo każdego dnia 
o wschodzie słońca znowu stacje i tory były dewastowane. Kolejarze węzłowej 
stacji Rozwadów w czasie wojny zdali egzamin na piątkę. 

Gdy Niemcy doszli do przekonania, że armia polska nie jest zdolna 
do większego oporu29, przestali bombardować i koleje, i zakłady fabryczne. 
Nasilenie bombardowań i ostrzeliwań z samolotów wzmogło się znowu, gdy 
na poczet drugiego tygodnia wojny napływało do Rozwadowa coraz więcej 
żołnierzy. 

Smutny był to widok: wychudzeni, zrezygnowani, bez wiary w lepsze 
jutro, napiętnowani klęską, szli drogami do nikąd, do celów nieznanych. Nie 
znalazł się nikt genialny, kto by te żołnierskie masy pchnął do zwycięstwa, 
albo rozkazem autorytatywnym rozkazał i pozwolił im wrócić do swoich 
domów. Szli najpierw na linię obronną Dunajec-Wisła, ale rozwiała się ta 
nadzieja, bo zmotoryzowane jednostki niemieckie wyprzedzały ich w drodze. 
Potem marzyli o linii obronnej Wisła-San30. Kiedy i to marzenie prysło, jak 
bańka mydlana, stracili zaufanie do swoich dowódców, i w sens wojny, która 
dla nich była ciągłą ucieczką bez planu i ładu. 

A bomby lotnicze zabijały masowo ludzi. Po nalocie widziało się 
szczątki ludzkie wiszące na gałęziach drzew. Ludzie i konie idący na drogach 
razem krwawili potokiem krwi, człowiek wciśnięty podmuchem bomby w me-
talowy płot krzyczał głosem syreny alarmowej. Wiadomo było wszystkim, 
że drugiej linii obronnej nigdzie nie przygotowano, więc gdzie i po co miały 

29 Autor wspomnień ma na myśli całkowite unicestwienie Armii „Kraków” w bitwie 
pancernej z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim w dniach 17 i 20 września 1939 r.

30 Mowa o odwrocie oddziałów Armii „Kraków” znad Dunajca na linię Sanu – po bitwie 
pod Kolbuszową w dniach 8-9 września 1939 r.; zob. więcej: G. Bołcun, Bój o Kolbu-
szową we wrześniu 1939 r., Pruszków 2003.
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się cofać pobite nad granicą wojska polskie. Czym miał walczyć choćby naj-
bardziej dzielny żołnierz, jeśli nie było baz zaopatrzeniowych. Dowództwo 
chyba wiedziało o tym, że nie można było też liczyć na szybką pomoc Anglii 
i Francji. Jeśli znaczną większość wojsk rozlokowano na granicy (większość 
historyków nazywa tę wojnę wojną graniczną), to po przedarciu się Niem-
ców przez front polski należało w rejonach granicznych rozdzielić armię 
na mniejsze jednostki i bić Niemców, niszcząc ich dostawy i zdobywać broń. 
Nie dozbrojone jednostki polskie trzeba było na miejscu demobilizować. Tylko 
w ten sposób rozpęd Niemców mógł być zatrzymany na jakiś czas. Tak więc 
zdezorganizowana armia „Kraków”, otoczona pod Biłgorajem – Tomaszowem 
musiała się poddać31.

(…) Patrole niemieckie weszły do Rozwadowa 13 września 1939 r. 
po południu, około godziny 14. Miasto opustoszało. Ludzie zamknęli się 
w domach, nie mieli bowiem dobrego mniemania o kulturze hitlerowskich 
Niemiec. Nie było dokładnie wiadomym, gdzie się znajdują ich główne siły. 

(…) Radosne chwile w tych dniach nieszczęść przeżyłem, gdy wkra-
czały do Rozwadowa wojska grupy operacyjnej „Śląsk” dowodzone przez 
generała Jana Sadowskiego32. Wchodzili do miasta w karnych, zwartych 
szeregach. (…) Dowództwo zakwaterowało się w klasztorze oo. Kapucynów. 
Spotkałem tam kapelana, dziekana ks. Bombasa. (…) Cieszyłem się, że będzie 
linia obronna na Sanie. Układaliśmy już plany kopania rowów strzeleckich 
i bunkrów. Jest późny wieczór. Nagle wiadomość: Niemcy przeszli Wisłę 
pod Puławami. Krótka odprawa. Zgrupowanie „Śląsk” ma być za godzinę 
gotowe do przeprawy przez San. Ostatnia nadzieja rozwiała się w wietrznej, 
ciemnej nocy. 

(…) Inne formy opieki społecznej. Wojna jest balem maskowym 
wszelkiej krzywdy i zbrodni. Trzeba było wielu Polaków ratować od gło-
du, śmierci i chorób, a dzieciom bezdomnym dawać dach i opiekę. Jak już 
wspomniałem, zorganizowano kuchnię dla uchodźców w oficynie domu pp. 
Zarębskich. Po zajęciu Rozwadowa przez Niemców, kuchnia zaprzestała 
swojej działalności ze zrozumiałych powodów. W mieście zatrzymało się 
wielu uchodźców, wiele zakładów pracy było nieczynnych, albo w trakcie 
organizowania się od nowa, więc dożywianie nawet ludności miejscowej 
było koniecznością. 

W pierwszych dniach października 1939 r. na zebraniu w pałacu 
Lubomirskich w Charzewicach obok Rozwadowa stworzyliśmy oddział Pol-

31 Boje pod Tomaszowem Lubelskim były jedną z  największych i  najcięższych walk 
kampanii wrześniowej. Trwały one od 17 do 27 września 1939 r. 

32 Gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski wraz z Grupą Operacyjną „Jagmin”, po bitwie pod 
Kolbuszową w dniach 8-9 września 1939 r. wycofywał się na linię Sanu. 
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skiego Czerwonego Krzyża, bo dowiedzieliśmy się, że takie oddziały Niemcy 
tolerowali. Prezesem oddziału wybrano pana Jerzego Lubomirskiego, a jego 
zastępcą panią Annę Lubomirską, jego żonę. Cała zresztą rodzina Lubo-
mirskich włączyła się czynnie do pracy charytatywnej. Oprócz wymienionej 
wyżej Anny Lubomirskiej, która wiele czasu, pieniędzy i wysiłku poświęcała 
tej akcji, wymienić należy Gabrielę Przeździecką, która dzielnie pomagała 
w niesieniu pomocy potrzebującym i organizowała tajne nauczanie wraz 
z Jolantą Lubomirską33, która brała udział również w organizowaniu tajnego 
nauczania oraz przygotowywała i wysyłała paczki do obozów i więzień. Rów-
nież pani Karolina Lubomirska z Bakończyc brała czynny udział w pracach 
kuchni i Komitetu PCK. Wielu wysiedlonych znalazło pracę w ogrodach 
Lubomirskich, a ci, mając szerokie znajomości, starali się o zatrudnienie 
dla potrzebujących w sąsiednich majątkach. Wszystkie zaś akcje społeczne 
mieściły się w budynkach należących do Lubomirskich. Członkami Zarządu 
Komitetu, z obowiązkiem codziennych dyżurów w kuchni oraz przyjmowania 
i wydawania darów dla najbardziej potrzebujących, wybrano Tadę Zalewską, 
Lachmajerową, Baranową i mnie. Na księgowego powołano pana Czesława 
Jachimowskiego, emerytowanego naczelnika poczty. 

Niewielkie miasto Rozwadów przyjęło setki wysiedlonych, których 
karmiło się, ubierało i pomagało się im urządzić sobie znośne życie. Bez 
przesady Rozwadów można nazwać miastem bohaterskim. 

Była też w naszym mieście pewna ilość dzieci bezdomnych. Zachodzi-
ła konieczność założenia sierocińca. Sprowadziłem tym celu siostry zakonne 
Franciszkanki. Lubomirscy oddali część domu w Rozwadowie na mieszkanie 
dla sióstr i dla sierot, które znowu rozwadowianie żywili i ubierali. Na po-
czątku roku 1940 Komitet PCK przemianował się na Komitet Rady Głównej 
Opiekuńczej34 [dalej: RGO].

Niemcy w Rozwadowie. Pierwszy raz z Niemcami spotkałem się 
w szpitalu. (…) W ten sam dzień zostałem wpisany na listę zakładników. 
(…) Za wojskiem przyszły władze policyjne, a więc hitlerowcy, i ci zaraz su-

33 Książę Jerzy Lubomirski z żoną Anną miał jedyną prawowitą córkę, Jolantę, blisko 
związaną z rodziną księdza Potaczały. Po śmierci rodziców Ksiądz zapewnił jej opiekę, 
studia na SGGW w Warszawie, następnie emigrację i stypendium we Francji. Obecnie 
księżna Jolanta Lubomirska-Pierre (86 lat) mieszka na portugalskiej wyspie Madera 
(stan na 16 grudnia 2013 r.). 

34 Rada Główna Opiekuńcza – organizacja charytatywna działająca w czasie I wojny 
światowej na  terenie Królestwa Polskiego została reaktywowana w  lutym 1940  r. 
w Warszawie. Celem RGO było niesienie w czasie okupacji pomocy ludności, bez 
względu na  pochodzenie czy wyznanie. Rada Główna organizowała i  prowadziła 
kuchnie ludowe dożywiające ubogich, warsztaty dające zatrudnienie oraz tzw. akcje 
letnie, które pozwalały wielu mieszkańcom i ich dzieciom przetrwać lata okupacji.
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rowo zakazali żołnierzom niemieckim wszelkich kontaktów z Polakami pod 
surowymi karami. Przekonywali w pogadankach, że Polacy to najbardziej 
zagorzali wrogowie Niemiec, których należy nienawidzić i niszczyć. 

(…) Pierwszym komendantem miasta był Austriak, profesor gim-
nazjum w Linzu, Johann Wadtko. Wszystkich Polaków darzył zaufaniem 
i po kilku kieliszkach wódki wyzywał Hitlera od bękartów za zabór Austrii 
i Polski. Godzina policyjna obowiązywała od godz. 21. 

(…) Na Sanie stała straż niemiecka i trzeba było mieć przepustkę 
na przejście tej rzeki tam i z powrotem. W tym czasie jeszcze trwały targi 
o Lubelszczyznę35. Za San przez Nisko zaczęto już przywozić Żydów z głębi 
Rzeszy. Powstał obóz dla Żydów w Zarzeczu koło Niska36. Sprawami obozów 
dla Żydów zajmował się w Nisku osławiony Eichmann (…). Przybyło też 
do Rozwadowa Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Państwowa. Szefem 
jej był niejaki Held. Siebie uważał za prawnika, czy nim był, nie wiem. Jedno 
wiem na pewno, że nie wierzył w zwycięstwo Niemiec w tej wojnie i o Hitlerze 
do pewnych Polaków mówił z lekceważeniem. 

Gdy z Kancelarii Rzeszy przyszedł rozkaz, aby przed świętem nie-
podległości, obchodzonym w Polsce 11 listopada, w każdym mieście dokonać 
publicznej egzekucji na wrogach Rzeszy, dla siania postrachu i przypomnienia 
urzędującym władzom niemieckim w Generalnym Gubernatorstwie, że nor-
malne prawo nie obowiązuje na tym terenie, Held twierdził, że nie chce brać 
nikogo z więzienia rozwadowskiego, pożyczy sobie więźniów z innego miasta. 

Zdaje mi się, że przed rokiem 1940 zlikwidowano komendanturę 
miasta i siedzibę gestapo w Rozwadowie. Held, jak mówili Niemcy, został 
aresztowany za kontakty z Polakami i wcielony do oddziałów wojskowych. 
Stworzono oddział policji zwanej granatową, komendantem tej policji był 
Waloschek (nie jestem pewny ani nazwiska, ani pisowni), człowiek odzna-
czający się brakiem gorliwości w służbie Niemcom. Starał się nawet pomagać 
Polakom. Dla podwładnych sobie policjantów był pobłażliwy. 

To samo dałoby się powiedzieć o komendancie policji kryminalnej 
w Pysznicy. Natomiast plagą miasta byli agenci gestapo, wywodzący się 

35 Zapewne autor miał na myśli zmianę planów Niemców odnośnie kwestii żydowskiej 
(od października 1939 r. na Lubelszczyznę szły transportów Żydów), postanawiając 
przeznaczyć Lubelszczyznę na teren przesiedleńczy dla Niemców. W związku z tym 
od  1940  r. rozpoczęli systematyczną akcję likwidacji przywożonych Żydów (akcja 
„Reinhard”), natomiast w listopadzie 1942 r. rozpoczęli wysiedlanie ludności polskiej 
z Zamojszczyzny.

36 Pierwszy transport Żydów do obozu koncentracyjnego w Zarzeczu trafił w paździer-
niku 1939 roku. Obóz funkcjonał do kwietnia 1940 roku. Sprawami obozu zajmował 
się SS-Obersturmführer Adolf Reichmann, rezydujący w Nisku.
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z elementów napływowych i tubylców. Ci pierwsi byli liczniejsi i bardziej 
bezwzględni. Mieszkańcy łatwo się na nich poznawali, darzyli ich pogardą. 

Pierwszym burmistrzem mianowanym przez Niemców był niejaki 
Dąbrowski. Zjawił się przed wojną jako kupiec i rozpowiadał wszystkim, że 
należy do Stronnictwa Narodowego. Typ nerwowy i w swoich zamierzeniach 
niepewny (niedługo urzędował). Godność burmistrza przydzielono Koniecz-
nemu, z zawodu stolarzowi. Był to człowiek zrównoważony i nie chcący 
nikomu wchodzić w drogę. Raczej służył Polakom niż Niemcom. 

Żydzi, którzy stanowili większość obywateli miasta Rozwadowa, ani 
podczas wojny, ani po wojnie nie wykazywali żadnej działalności zewnętrznej. 
Zamknęli się w czterech ścianach swoich domów. Inteligencja pochodzenia 
żydowskiego uciekła przed Niemcami na wschód. Zostali kupcy i biedota. 
Chyba w kilka dni po wejściu Niemców stworzono do tego celu osobne grupy 
żołnierzy, rabowali sklepy żydowskie i wywozili towary w nieznane. Żydzi 
znaleźli się od razu w skrajnej nędzy. Kuchnia PCK, stworzona w paździer-
niku dla dożywiania biednych, która przeszła później pod Zarząd Delegatury 
RGO, miała z tego powodu wiele kłopotu. Niemcy nam ciągle robili zarzuty, 
że żywimy Żydów oraz grozili odebraniem kartek żywnościowych i przydziału 
żywności. 

Czyż można było nie pomagać ludziom, którzy przychodzili do nas 
tak wygłodniali, że nie mogli stać na własnych siłach? My zaś musieliśmy 
prowadzić dokładną księgowość wydanej żywności dla kuchni i ludziom (tak 
zwany suchy prowiant), z kwitkami i podpisami. Dobrzy ludzie, zwłaszcza 
okoliczni księża, ofiarowali nam żywność i z tych nadwyżek wspieraliśmy 
wszystkich, którzy nie figurowali na listach opiekuńczych. Do takich należeli 
Żydzi. Prosiłem bogatszych Żydów, by w swoich domach organizowali obiady 
dla najbiedniejszych jako gości, ale tej koncepcji pomocy nie zrealizowali. 
Wyjęcie ich spod wszelkich praw ludzkich, naznaczenie opaską z gwiazdą 
syjońską, ograbienie ze wszystkiego, głód, nędza, tak załamało Żydów psy-
chicznie, że stali się niezdolni do zorganizowanego oporu. 

Jest to pełna analogia z uciekającą zbyt długo armią polską. Żołnierz 
pozbawiony nagle zwykłej ludzkiej organizacji, w której się wychował, ciągle 
zostawał sam, zdany na własne siły, więc musiał przyjąć panikarską zasadę: 
„Ratuj się, kto może”. 

Żydzi z Niemcami kontaktowali się przez organizację kahalną37. Nie 
znam bliżej tej metody Niemców w formie coraz większego nacisku na spo-
łeczność żydowską, gdyż Niemcy izolowali Żydów od reszty społeczeństwa, 

37 Kahał – podstawowa jednostka organizacji wspólnoty żydowskiej, przypominająca 
parafię, jednak o znacznie większych kompetencjach.
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choćby przez wyżej wspomnianą opaskę. Kilku Żydów w zaufaniu mówiło 
mi, że strasząc ich wysiedleniem, [Niemcy] wyciągają od nich złoto i pie-
niądze. Niemcy, by odstraszyć Polaków od pomocy Żydom, opowiadali, że 
Żyd aresztowany lub schwytany poza obrębem getta mówi wszystko, co wie 
i zdradza nawet swoich dobroczyńców. Trzeba zrozumieć psychikę człowieka 
doprowadzonego do skrajnej nędzy, któremu w każdy dzień i na każdym 
kroku grożono śmiercią, przed którą nie miał żadnej obrony. 

Takiej tragedii, jaką przeżył naród żydowski w Polsce, nie zna do-
tychczas historia. Te same metody, jakich używali Niemcy wobec Żydów, 
stosowano też i wobec Polaków, z tą różnicą, że dawkowano je ostrożniej 
i wyniszczenie narodu polskiego rozciągano na dłuższy okres czasu, bo 
w przedwojennej Polsce, Polaków było dziewięć razy więcej niż Żydów. 
Rozbudowana machina wojenna wymagała coraz większej ilości pieniędzy, 
więc Niemcy spieszyli się z ograbieniem Żydów. A ponieważ Niemcy w czasie 
wojen zawsze mieli trudności z żywnością, więc trzeba było Żydów szybko 
zlikwidować w piecach krematoryjnych lub zadręczeniem w gettach. Z tego 
też powodu uśmiercano w Niemczech nieuleczalnie chorych i umysłowo cho-
rych. Majątki, złoto pożydowskie, miało wygrać wojnę i położyć fundamenty 
pod ekonomiczny rozwój tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej. Taki sam cel miała 
niewolnicza praca milionów ludzi przywożonych ze Wschodu.

Konspiracja – obrona Polaków przed zagładą. (…) Pierwsza samo-
dzielna grupa konspiracyjna powstała w Rozwadowie 8 października 1939 r., 
która pod koniec tegoż roku podporządkowała się organizacji podziemnej, 
Związkowi Walki Zbrojnej38. Na czele tej grupy stanął wtedy porucznik re-
zerwy, Puchalski, który zginął podczas okupacji. 

Na przełomie roku 1939-1940 przysłano do Rozwadowa kompanię 
szkoleniową SS-manów. Komendantem jej był nauczyciel z Alzacji nazwi-
skiem Schulz. Praktyczne szkolenie tej kompanii polegało na dokładnych 
rewizjach w domach mieszkańców Rozwadowa (mówiło się o szukaniu 
odbiorników radiowych, biciu Żydów, wywiadu na terenie miasta i okolicy). 
Wyżej wymieniony Schulz na podstawie przygotowanej listy kazał aresztować 
32 obywateli Rozwadowa i Charzewic. Wywieziono ich najpierw do wiezienia 
w Tarnowie, a następnie do Oświęcimia. Nie były to aresztowania za jakieś 
przewinienia wobec władz okupacyjnych, ale zwykła łapanka, by wypełniać 
obozy Polakami i w ten sposób terroryzować i niszczyć naród polski.

Krwawy terror Niemców na naszej ziemi musiał wywołać solidarny 

38 Związek Walki Zbrojnej – siły zbrojne w kraju podczas II wojny światowej, w okresie 
od  13 listopada 1939  r. do  14 lutego 1942  r., następnie przemianowane na  Armię 
Krajową.



49Śladami ks. Michała Potaczały – z Huciska...

sprzeciw całej społeczności polskiej. Polak dla Polaka stał się bratem i wspól-
nymi siłami kruszyli potęgę hitlerowską”39.

Ksiądz Michał, po traumatycznych przeżyciach pierwszych lat 
wojny, opisanych w przywołanych powyżej wspomnieniach, w kolejnych 
latach walki i tułaczki, już poza Rozwadowem, zaznając poniewierki, 
a niejednokrotnie głodu, zatracał się w tęsknocie za rodzinnymi stronami, 
przelewając na papier swoje nostalgiczne uczucia.

Jego „Pieśń o mojej wsi” jest zarówno przykładem umiłowania 
ziemi rodzinnej, jak i umiłowania polskości40:

„(…) Najukochańsza wiosko moja… kolorami tęczy jesteś malowana. 
Widziałem wiele piękności. Tyś ponad to wszystko jaśniejsza, dostojniejsza. 
Słońce nad tobą radośniej świeci. Pola, łąki, lasy i wzgórza bajecznie kolorowe 
zmieniają ciągle barwy i gwarzą odwieczną baśń szczęścia. (…) Wracam 
do ciebie na skrzydłach tęsknoty. Upadam piersią na twoją ziemię i całuję ją 
ze czcią i miłością, i patrzę na ciebie. 

Wiosko moja… Serce moje z ciebie wyrosło, bo krew w nim tętniąca 
jest z krwi twojej ziemi, twoich lasów i łąk. Zboża na polach, sosny w borze 
i kwiaty na łąkach to moje siostry. Serce moje mocno przyrosło do tej szarej 
ziemi, ścian i płotów twoich i ludzi, którzy są moimi braćmi nie tylko z krwi 
i ciała, ale i z ducha. Odszedłem do ciebie, wiosko moja i chciałem wyrwać 
stamtąd serce moje i przenieść je w obce strony. Szukałem długo miejsca, by 
je złożyć, by mogło się zakorzenić, wyrosnąć bujniej i zakwitnąć kwiatem 
szczęścia. Na próżno!” 

Ksiądz Potaczało, człowiek głęboko wierzący, i to w sposób nie 
tyle uczuciowy, ale racjonalny, dał się również poznać jako przenikliwy 
myśliciel i naukowiec41. 

Owe niezwyczajne cechy intelektualne przejawił w swoim Dzien-
niku, datowanym na 13 maja 1955 r., dokumencie o dużych walorach 
filozoficznych i literackich. 

W jednym z rozdziałów autor podejmuje dyskusję i dzieli się 
z czytelnikiem swoimi rozważaniami o dobroci. Stawia tezę, że dobroć jest 
największą użyteczną mądrością42. 

39 M. Potaczało, 361-375.
40 J. W. Lachendro, s. 149.
41 Ks. Potaczało interesował się historią, astronomią, fizyką, archeologią, geologią. Jest 

autorem esejów, opowiadań, wspomnień i  traktatów filozoficznych. Pisał artykuły 
do czasopism, m.in. „Mówią wieki”.

42 M. Potaczało, Dziennik. Wstęp do rozważań o dobroci, w: J. W. Lachendro, s. 203.
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„Żebyśmy lepiej zrozumieli konieczność dobroci w życiu społecznym 
i naszą osobistą odpowiedzialność za wszystko, co się wokół nas dzieje, i za 
szczęśliwą przyszłość tych pokoleń, które po nas przyjdą, przypatrzmy się 
bliżej wpływowi człowieka na człowieka. Wszyscy mamy taki siódmy czy 
dziesiąty zmysł, którym oceniamy wartość człowieka od pierwszego wejrzenia. 

(…) Do dziś człowiek został prawie ten sam, zmienił tylko taktykę 
ograbiania innych. Tragedia leży w tym, że dziś człowiek od człowieka uciec 
nie może. Musi żyć w jakimś społeczeństwie: jeśli sam nie rozkazuje, a nie 
jest łatwo o takie stanowisko, to zawsze musi kogoś słuchać, bez względu 
na to, czy mu to odpowiada, czy nie, ustępować innym, pracować dla drugich 
i korzystać z ich pracy. 

(…) Dziś, gdy przez aparaty radiowe mówią do nas ludzie całego 
świata, gdy przy pomocy szybkich środków lokomocji można w ciągu godziny 
widzieć miliony ludzi i szkodzić im, lub pomagać, gdy człowiek stoi prawie 
przy człowieku, gdy każdym kęsem chleba, każdą nitką mojego ubrania 
zależę od drugich i każde moje słowo, a nawet mój gest pomaga lub szkodzi 
ludziom obok mnie stojącym, osobista dobroć nabiera wagi sprawy najwyż-
szej i zasadniczej43. 

(…) Rośnie walka wszystkich przeciw wszystkim, a światem poczyna 
rządzić prawo dżungli. Nawrót do najbardziej pierwotnych instynktów ludz-
kich jest tym potworniejszy, że człowiek stoi przy człowieku. Przy dzisiejszych 
masowych środkach zagłady i wielkich możliwościach poszczególnych ludzi, 
jeden zły krok może zabijać lub unieszczęśliwiać tysiące, nawet miliony istot 
ludzkich. Dobroć jest więc nakazem chwili, pierwszym i najważniejszym 
przykazaniem czasów obecnych”44. 

Analizowane lata 1938-1942 z życia ks. Michała Potaczały na ziemi 
rozwadowskiej to fragment historii człowieka na tle dziejów ojczystych 
XX wieku. 

Całe życie Księdza, na każdym jego kroku, pokazuje osobowość 
ludzką, kapłańską i społeczną pełną głębokiego patriotyzmu, prawości oraz 
autentycznego humanizmu i zarazem świadczy, że był wielkim człowiekiem, 
ponad przeciętną miarę. 
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Following Rev. Michał Potaczało-from Hucisko near 
Leżajsk to Rozwadów(1912-1944)

The aim of this article is to present the period of life of Rev. Michał 
Potaczało, born in Hucisko near Leżajsk, when, connected with the parish 
of Rozwadów, he struggled with the reality of war, which started after 
September 1, 1939.

The article covers the years 1938-1944, the period when Rev. Pota-
czało was in Rozwadów. The most complete sources from that period are 
Rev. Potaczało’s memoirs, extensively quoted and supplemented with the 
author’s footnotes.

Rev. Potaczało’s memoirs, which are also a valuable historical 
document of undeniable literary qualities, are the most faithful source of 
information about his activities in the parish of Rozwadów in the years 
1939-1942. They reflect the poignant tragedy of human life in the Second 
World War in that area and the different attitudes of those who experienced 
that tragedy.

Rev. Michał Potaczało was born on 8 August 1912 into a relatively 
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wealthy peasant family. In 1937 he graduated from the seminary in Prze-
myśl. He was ordained a priest on June 20, 1937. 

After his death, over the years, his cult as an unusual priest has been 
spreading; he died in the opinion of sanctity. And a petition for initiating 
the process of his beatification was submitted in 2008.

Rev. Michał Potaczało was connected with Rozwadów for over 
five years, at the most difficult time in his life and his country, the years of 
war.After the Second World War, he left the home Diocese of Przemyśl. 
On March 19, 1954 he was appointed a parish priest in Chrzanów for the 
district of Rospontowa, where he stayed for over 20 years, until his untimely 
death on January 4, 1975 at the age of 63.

That part of life of Rev Michał Potaczało in Rozwadów 1938-1944 
is a piece of history of a righteous man against a background of the native 
history of the twentieth century. His whole further life showed him as a 
social and priestly person, full of deep patriotism and true humanism, as 
well as an extraordinary man.
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KRZYSZTOF HAPTAŚ – Mielec 

Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego 
z roku 1918

Wartość źródłowa opisów wizytacji dziekańskich i kanonicznych, 
znajdujących się w archiwach diecezjalnych, podnoszona była w dotych-
czasowej literaturze naukowej wielokrotnie, również na łamach „Rocznika 
Kolbuszowskiego”1. Kilka z dokumentów wizytacyjnych dotyczących terenu 
Kolbuszowszczyzny wydanych zostało nawet w nim drukiem2. W związku 
z powyższym zrodził się pomysł, aby jedne i drugie, dotyczące obszaru deka-
natu kolbuszowskiego, systematycznie prezentować na łamach niniejszego 
czasopisma. Ustalono, by najpierw wydawać drukiem materiały wizytacyjne 
z okresu międzywojennego, stąd w obecnym numerze pisma publikujemy 
opis pierwszej w kolejności wizytacji dziekańskiej z roku 19183.

Prezentowana wizytacja przeprowadzona została, jak sama nazwa 
wskazuje, w 1918 roku, lecz informację o niej ks. Jan Markiewicz, proboszcz 
i dziekan kolbuszowski, przesłał do konsystorza biskupiego w Tarnowie do-
piero w lutym 1919 roku (dokument nosi datę 21 lutego). Objęła ona teren 
ówczesnego dekanatu kolbuszowskiego, przekazując informacje o większo-
ści należących do niego parafii. Wydaje się, że najcenniejsze wśród nich są 
te, które dotyczą miejscowego duchowieństwa – proboszcza i wikariusza 
w Czarnej Sędziszowskiej (odpowiednio ks. Starca i ks. Guńkiewicza) oraz 
księdza ekspozyta w Niwiskach (ks. Kuźniarowicza).

1 Zob. przykładowo: K. Haptaś, Wizytacja dziekańska parafii kolbuszowskiej z 12 lutego 
1878 r., „Rocznik Kolbuszowski” [dalej: RK], 2010, nr 10, s. 75; K. Haptaś, Wizytacja 
dziekańska dekanatu kolbuszowskiego za rok 1926, RK, 2013, nr 13, s. 67.

2 K. Haptaś, Wizytacja dziekańska parafii kolbuszowskiej, s. 75-81; R. Sawa, Stan parafii 
w Cmolasie według akt wizytacji biskupiej z roku 1676, RK, 2012, nr 12, s. 259-268; 
K. Haptaś, Wizytacja dziekańska dekanatu kolbuszowskiego, s. 67-70.

3 Archiwum Diecezjalne w Tarnowie [dalej: ADT], Wizytacje dziekańskie dek.: kolbu-
szowski, sygn. wiz. dz. VI/5, [Sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za r. 1918], nlbs.
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Poniższy wydawany drukiem materiał źródłowy został dla potrzeb 
publikacji odpowiednio zmodernizowany pod względem występującej 
w nim interpunkcji. Poprawiono w nim również rażące błędy ortogra-
ficzne względem dzisiaj obowiązujących zasad. Tekst opisu wizytacji nie 
jest zaopatrzony w numery stron, ale zostały w nim zaznaczone miejsca, 
w których one się rozpoczynają.

The dean’s visitation of the Deanery of Kolbuszowa of 1918

Among a number of sources that are used for understanding the 
history of individual parishes, there are also dean’s and canonical visitations. 
These are a specific type of sources, produced by the Catholic Church. The 
former ones are especially valuable due to the frequency of their produc-
tion, yearly.

The editorial section of „Rocznik Kolbuszowski” came up with an 
idea of publishing all dean’s visitations for the parishes of the Kolbuszowa 
region which were made in the interwar period (1918-1939). The presen-
ted visitation is the first of the mentioned ones. It provides a number of 
interesting information, especially for biographies of the priests who per-
formed pastoral ministry on the area under study. The next visitations will 
be published in the following issues of this magazine whenever possible.

Aneks

[s.] Do Najprzewielebniejszego Konsystorza Biskupiego w Tarnowie
Urząd dziekański w Kolbuszowej

przedkłada sprawozdanie z wizytacyi dziekańskiej za r. 1918.

[s.] Najprzewielebniejszy Konsystorzu Biskupi!
Uniżenie podpisany zwizytował w r[oku] 1918 wszystkie parafie 

w dekanacie, tylko że w jesieni w r[oku] zeszłym wybuchła hiszpanka, która 
dała podpisanemu bardzo dużo zajęcia z chorymi, tem więcej, że i obaj 
księża wikarzy4, jeden krócej, drugi dłużej, słabowali, dlatego dwie parafie, 
Trzęsówkę i Cmolas, wizytowałem przed świętami Bożego Narodzenia. Po 

4 Prawdopodobnie chodzi o ks. Franciszka Andrzeja Bardla (w parafii kolbuszowskiej 
od 15 VII 1918 r.) i ks. Wojciecha Słoninę (na wikariacie w Kolbuszowej od 1 VIII 
1918 r.). A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, 
A-J, Tarnów 2000, s. 36; A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 
1786-1985, t. 4, R-Ż, Tarnów 2004, s. 72.
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świętach było dużo zajęcia „z [............a]”, dlatego tak późno przedkładam 
sprawozdanie z wizytacyi dekanatu za r[ok] 1918.

Przy wizytacyi wszędzie znalazłem wzorowy porządek i czystość 
w kościołach, a przede wszystkiem w tabernakulach i chrzcielnicach. Ko-
ścioły wewnątrz i zewnątrz czyste, dachy całe, ogrodzenia cmentarne – przez 
wojnę zniszczone, prawie wszędzie ponaprawiane.

Plebanie, wikarówki i inne budynki parafialne wszędzie w po-
rządku – tylko przed wchodem do mieszkania ks. wikarego w Ostrowach 
Tuszowskich nie było ganku, wchodziło się z pola wprost do pokoju, co 
jest niewygodnem, bo i wiatr do po[ko]ju wieje i przynosi się na butach 
błoto. Poleciłem ks. proboszczowi Smółce5, aby postarał się o postawienie 
ganku. [s.] Ks. Smółka zarządził postawienie ganku, ale że ks. wikary6 
w październiku bardzo zachorował, nie chcąc choremu robić hałasu, ganku 
nie wykończono – ma być teraz skończony.

Księża proboszczowie obowiązani do odprawiania Mszy św. funda-
cyjnych – Msze te w swoim czasie odprawiali. Księgi metrykalne i rachunki 
ze składek kościelnych znalazłem wszędzie w porządku prowadzone.

Katechizacye z temi dziećmi, które do szkoły nie chodzą, wszędzie 
księża proboszczowie sami pilnie prowadzą.

Wszyscy księża proboszczowie, którzy mają wikarych – prócz 
ks. Zapały7 w Cmolasie, który powiedział, że z powodu, że wikary ks. 

a Wyraz trudny do odczytania. 
5 Józef Smółka, ur. 30 XII 1883 r. (31 XII według ks. A. Nowaka) w Świniarsku jako 

syn Błażeja i  Katarzyny z  d. Skoczeń. Nauki gimnazjalne zakończone egzaminem 
dojrzałości pobierał w Nowym Sączu. 29 VI 1908 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi. Pełnił posługę na kilku wikariatach. 6 VI 1916 r. 
został instytuowany na  probostwo w  Ostrowach Tuszowskich; instalacja nastąpiła 
15 sierpnia tego samego roku. Ze stanowiska zrezygnował 8 VIII 1923 r., zostając 
katechetą w Przecławiu, a następnie (od 1 IX 1924 r.) w Seminarium Nauczycielskim 
żeńskim w Mielcu. 1 X 1928 r. objął probostwo w Rożnowie, ale już 27 X 1930 r. 
otrzymał urlop do czasu uzyskania emerytury. Rezydował w rodzinnej miejscowości. 
Zmarł 30 VI 1945 r. K. Haptaś, Proboszczowie parafii w Ostrowach Tuszowskich doby 
zaborów i II Rzeczypospolitej, w: Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki 
Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, red. E. Gigilewicz, 
W. Pałęcki, S. Zych, Kolbuszowa 2012, s. 105-106; A. Nowak, t. 4, s. 78-79.

6 Chodzi o ks. Jana Węgrzyna, ur. 5 X 1893 r. w Łukanowicach, syna Józefa, rolnika, 
i Katarzyny z domu Lira. 24 VI 1917 r. przyjął on święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
tarnowskiego Leona Wałęgi. Od 1 VIII 1917 r. był wikariuszem w Ostrowach Tuszow-
skich, od 1 VIII 1919 r. w Grybowie, a następnie w Borzęcinie i Kamienicy. Od 1925 r. 
proboszczem w Woli Rzędzińskiej; w roku 1960 przeszedł na emeryturę. Zmarł 8 V 
1969 r., pochowany został w Porębie Radlnej. A. Nowak, t. 4, s. 189.

7 Melchior Zapała, ur. się 2 I 1862 r. w Koninie jako syn Bartłomieja i Katarzyny z domu 
Lupa. 14 VI 1890 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Ignacego 
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Józef Kaczmarczyk8 lubi dużo z ludźmi gadać, nie ma do niego zaufania – 
oświadczyli, że są ze swoich księży wikarych zupełnie zadowoleni. Księża 
wikarzy również oświadczyli, że ze swoich posad są zadowoleni, i że każdy 
otrzymuje od swego proboszcza należącą mu się część z jurium stolae. 
Wszyscy księża przy skrutynium oświadczyli, że zwykle co miesiąc albo 
i częściej się spowiadają, brewiarz odmawiają i że wszystkie nabożeństwa 
według przepisanego porządku dyecez[j]alnego generalnego odprawiają.

Parafianie nigdzie przeciw swoim księżom żadnego zarzutu nie 
podnieśli.

[s.] Znalazłszy wszędzie i wszystko w tak wielkim porządku, uniże-
nie podpisany ośmiela się prosić Najp[rzewielebniejszy] Konsystorz Biskupi 
o łaskawe odznaczenie następujących księży w dekanacie:
1. Ks. Stanisława Starca9, proboszcza w Czarnej. Kapłan ten sam pro-

wadzi się bardzo wzorowo i mimo słabego zdrowia pracuje bardzo 
gorliwie w kościele i w szkole, i nad młodzieżą, która do szkoły nie 
chodzi; prócz 1o stopnia w szkole sam prowadzi i uczy całą młodzież 
w parafii i w kościele ma wzorowy porządek10.

Łobosa. Wikariusz na kilku placówkach kościelnych. 14 XII 1898 r. objął probostwo 
w Cmolasie. Był dziekanem dekanatu kolbuszowskiego, a po rezygnacji z tego urzę-
du dziekanem honorowym. Zmarł 21 XII 1939 r., pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Cmolasie. A. Nowak, t. 4, s. 236-237.

8 Józef Kaczmarczyk, ur. się 23 II 1878 r. w Bystrej k. Jordanowa jako syn Józefa. 19 XI 
1905 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi. Pełnił 
posługę kapłańską na kilku wikariatach, m.in. w Cmolasie; od 10 II 1919 r. w Przecła-
wiu. 10 IV 1920 r. otrzymał zakaz pełnienia jakichkolwiek obowiązków kapłańskich. 
Udał się do Łodzi; objął urząd prefekta w państwowym gimnazjum w Brzezinach łódz-
kich, a następnie innych placówek szkolnych. Zmarł 21 V 1945 r. w Łodzi. A. Nowak, 
Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, K-P, Tarnów 2001, 
s. 9.

9 Stanisław Starzec, ur. się 7 V 1862 r. w Brzesku jako syn Kazimierza i Marii z domu 
Bielewicz. Ukończył gimnazjum w Tarnowie. 22 VII 1886 r. przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego. Wikariusz m.in. 
w Szczepanowie, Wielopolu Skrzyńskim i Górze Ropczyckiej. 28 IX 1896 r. został 
instalowany na probostwo w Czarnej Sędziszowskiej; zrezygnował z niego 18 VIII 
1931 r. i przeszedł na emeryturę. 1 XI 1931 r. objął kapelanię w szpitalu bonifratrów 
w Krakowie. Zmarł 3 V 1945 r. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. A. Nowak, t. 4, s. 101.

10 Na dokumencie wizytacji znalazł się tekst dekretu zezwalającego ks. Starcowi na no-
szenie rokiety i mantoletu. ADT, [Sprawozdanie z wizytacyi...], Dekret A. Reverendo 
Domino Stanislao Starzec Parocho in Czarna, Tarnoviae die 27 Martii a. 1919, nlbs 
(ks. Nowak w swoim słowniku biograficznym podaje, że 3 IV 1919 r. odznaczony 
został również expositorum canonicale).
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2. Ks. Franciszka Kuźniarowicza11, ekspozyta w Niwiskach. Jest to 
ksiądz niezmordowanej pracy. Codziennie latem i zimą o godz. 5ej 
już siedzi w konfesyonale. Parafianie mają do niego zaufanie – to 
też nie włóczą się po obcych kościołach, ale wszyscy tak kobiety, 
jak i mężczyźni do niego chodzą do spowiedzi, i to po kilka razy 
rocznie, tak że „roczniak” w Niwiskach jest bardzo rzadki okaz. 
Jest bardzo pilny w nauczaniu katechizmu tak dzieci szkolnych, 
jak i pozaszkolnych. Wprawdzie katechizujący jego dziatwę nie 
zawsze bywa z jego katechizacyi zadowolony, ale to tylko w teo-
ryi, gdyż w praktyce nie tylko starsi, ale i te dzieci, które pierwszy 
raz przystępują do spowiedzi św. – spowiadają się bardzo dobrze. 
W kościele ma wzorowy porządek i schludniutko, i aparatów 
kościelnych dużo i pięknych. Z dobrowolnych składek wymalo-
wał kościół, [s.] sprawił nowy organ, dał staingutową posadzkę 
w kościele i nasprawiał dużo aparatów kościelnych. Sam prowadzi 
się wzorowo. Do proszenia o łaskawe odznaczenie ks. Kuźniaro-
wicza nie tylko zniewalają mię jego osobiste zasługi, ale krzywda 
jaka mu się stała zeszłego roku. Prawdopodobnie dwie rozpustne 
dziewczęta należące do róży, które on publicznie z róży wyrzucił, 
wniosły oszczerczą skargę do Najp[rzewielebniejszego] Konsy-
storza Biskupiego na ks. Kuźniarowicza o marnowanie majątku 
kościelnego, zdradę sekretu spowiedzi itp. Wskutek tak ciężkich 
zarzutów na polecenie Najp[rzewielebniejszego] Konsystorza Bi-
skupiego musiał z przybraniem sobie ks. Zapały przeprowadzić 
jak najściślejsze dochodzenie. Z zeznań podanych świadków pod 
przysięgą przesłuchanych okazało się, że to są wszystko oszczer-
stwa i najpodlejsze potwarze, ale zawsze oskarżony bardzo dużo 
moralnie ucierpiał. Przez odznacze[nie] go będą parafianie widzieli, 
że Najp[rzewielebniejszy] Konsystorz Biskupi uznał krzywdę, jaką 
niecne osoby przez fałszywe oskarżenie go mu wyrządziły. Prócz 
pracy par[afialnej] prowadzi i Kasę Raiffeisena12.

11 Franciszek Jan Kuźniarowicz, ur. się 3 XII 1860 r. w Nowym Sączu jako syn Jakuba, 
murarza, i Józefy z domu Klimek. Nauki gimnazjalne pobierał w mieście rodzinnym 
i tutaj też zdał maturę. 20 VII 1887 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnow-
skiego Ignacego Łobosa. Wikariusz m.in. w Nowym Wiśniczu, Wojniczu i Dąbrowie 
Tarnowskiej. 6 X 1899 r. został wikariuszem eksponowanym w Niwiskach. Od roku 
1925, kiedy to w Niwiskach utworzona została parafia, został jej pierwszym probosz-
czem. Zmarł 19 VII 1933 r. w miejscu proboszczowania i tam też został pochowany 
na cmentarzu parafialnym. A. Nowak, t. 3, s. 125.

12 Na dokumencie wizytacji znalazł się tekst dekretu, na mocy którego ks. Kuźniarowicz 
został udekorowany expositorum canonicale. ADT, [Sprawozdanie z  wizytacyi...], 
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3. Ostatnim kapłanem, który zasługuje na odznaczenie, jest ks. Alojzy 
Guńkiewicz13, wikaryusz w Czarnej. [s.] Kapłan ten widocznych 
zasług dla Kościoła i dla społeczeństwa wprawdzie nie położył, 
ale pracował jako współpracownik zawsze bardzo gorliwie według 
sił i zdolności swoich. Przede wszystkiem był niezmordowanym 
spowiednikiem. Dla władzy swojej był zawsze bardzo uległy i pro-
boszczów swoich, choć młodszych, bardzo szanował, czego mamy 
dowód, bo w Czarnej siedział 18 lat. Był czasem może dziwakiem, 
ale to nikomu nie szkodziło. P[ana] Jezusa gorąco kochał, to też 
często Go odwiedzał, był zawsze mężem orationis, to też i obyczaje 
jego były zawsze czyste. O odznaczenie ks. Guńkiewicza miałem 
prosić dopiero na drugi rok, bo myślałem, że w moim dekanacie 
będzie obchodził 50-letni jubileusz kapłaństwa – ale ponieważ te-
raz zaniemógł i już zdaje się więcej do pracy parafialnej nie wróci, 
dlatego bardzo proszę o odznaczenie go teraz.

Z Urzędu dziekańskiego
Kolbuszowa dnia 21 lutego 1919

Ks. J[an] Markiewicz14

Dziekan

Dekret Reverendo Domino Francisco Kuźniarowicz Exposito in Niwiska, Tarnoviae 
die 27 Martii a. 1919, nlbs.

13 Alojzy Guńkiewicz, ur. się 14 IV 1845  r. w  Tarnowie jako syn Kazimierza, cieśli, 
i Katarzyny z domu Kluskiewicz. Ukończył tarnowskie gimnazjum. 12 VIII 1870 r. 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego. 
Wikariusz m.in. w Starym Sączu, Dąbrowie Tarnowskiej, Tuchowie, Wadowicach Gór-
nych, Pilźnie, Borowej, Czerminie, Lisiej Górze, w 1896 r. w Czarnej Sędziszowskiej, 
jeszcze w tym samym roku w Górze Ropczyckiej. W 1901 r. z powrotem w Czarnej 
Sędziszowskiej (z krótkim pobytem w międzyczasie w Witkowicach). 5 VII 1919 r. 
przeszedł na emeryturę; udał się na leczenie do Krakowa, gdzie zmarł 4 V 1921 r. 
A. Nowak, t. 2, s. 260-261.

14 Jan Markiewicz, ur. się 25 XI 1854 r. w Dobroniowie jako syn Jana, sługi dworskiego, 
i Małgorzaty z domu Sieja. Nauki gimnazjalne pobierał w Nowym Sączu i Rzeszowie. 
22 VII 1882 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Alojzego 
Pukalskiego. Wikariusz m.in. w Bochni, od 28 VIII 1888 r. w Kolbuszowej. 20 IX 1889 r. 
instytuowany został na probostwo w Korzennej; wicedziekan dekanatu bobowskiego. 
W 1897 r. przeniósł się na probostwo w Kolbuszowej i jeszcze w tym samym roku objął 
urząd dziekana kolbuszowskiego. Sprawował również funkcję prefekta Towarzystwa 
św. Wojciecha i św. Józefa, oraz komisarza biskupiego ds. małżeńskich i dyscypliny 
kleru. Zmarł 25 III 1920 r. w Kolbuszowej i tam też został pochowany. A. Nowak, t. 3, 
s. 186-187.
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GRZEGORZ MISIURA – Lublin

Okoliczności powstania książek księdza Marcina 
Ziółkowskiego (1914-1976)

W 2013 roku ukazał się artykuł biograficzny o ks. Marcinie Ziół-
kowskim, pochodzącym z Kopci w gminie Dzikowiec1. Wspomniano tam, 
że napisał on kilka książek i artykułów z eschatologii. Wydanie drukiem 
jego prac wymaga jednak szerszego omówienia, co zostanie dokonane 
w niniejszym artykule. Zostanie także przedstawione uzyskanie przez ks. 
Marcina Ziółkowskiego stopnia magistra teologii na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1948 roku. Informacje 
te w większości są nowe i dotychczas niepodawane w literaturze. Część 
informacji powtarzających się w poprzednim artykule rozbudowano i uzu-
pełniono, żeby dokładniej zaprezentować życie ks. Marcina2.

Źródła, które posłużyły do napisania niniejszego artykułu, znajdują 
się w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie, 
Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu, Archiwum Generalnym Zgro-
madzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej oraz 
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz szerokiej 
kwerendy, informacji dostarczyła także korespondencja z Archiwum Pro-
wincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Niestety, nie zachowały się dokumenty zakonne dotyczące ks. 
Ziółkowskiego. Podczas działań wojennych bowiem przepadły dokumenty 
kolegium pińskiego, a także dokumenty związane z jego dymisją z zakonu. 

1 G. Misiura, Życie i  działalność duszpastersko-naukowa ks. Marcina Ziółkowskiego 
(1914-1976), „Studia Sandomierskie” 20:2013, nr 2, s. 41-62.

2 Niniejszy artykuł stanowi rozszerzoną i przeredagowaną wersję referatu pt. Jezuicki 
kleryk Marcin Ziółkowski. Pobyt w zakonie i dorobek pisarski, wygłoszonego na Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Ad maiorem Dei gloriam. 450 lat obecności Towa-
rzystwa Jezusowego na ziemiach polskich, mającej miejsce w dniach 8-9 maja 2014 r. 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.



60 Grzegorz Misiura

Z kolei w Krakowie przebywał tylko kilka tygodni, więc nie powstała jeszcze 
jego dokumentacja. Nazwisko Marcina Ziółkowskiego podają jednak spisy 
zakonne. On sam wspominał o swoim pobycie u jezuitów, gdy ubiegał się 
o przyjęcie do seminarium duchownego w Łucku, a następnie w Sando-
mierzu. Przez ten krótki czas pobytu w zakonie ujawniły się jego aspiracje 
naukowe, które rozwinął w późniejszym czasie. Warto też wspomnieć, że 
jego biogramy znajdują się w Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach 
Polski i Litwy 1564-1995 oraz w Słowniku jezuitów polskich 1564-1990. 
T. XII3. Ze względu na wartość napisanych przez niego prac, jego biogram 
pojawił się w Słowniku polskich teologów katolickich4. Na temat naukowych 
dokonań ks. Ziółkowskiego powstała praca magisterska, napisana w 1999 
roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Podsumo-
wuje ona dorobek pisarski ks. Ziółkowskiego5. Po jego śmierci ukazało 
się wspomnienie w „Kronice Diecezji Sandomierskiej”, a w „Tygodniku 
Powszechnym” pojawił się nekrolog6.

1. Informacje biograficzne

Marcin Ziółkowski urodził się 10 listopada 1914 r. w Kopciach, 
parafia Dzikowiec, w diecezji przemyskiej, jako syn Franciszka i Julianny 
Ziółkowskich. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w miejscowej szkole po-
wszechnej, a w 13. roku życia w gimnazjum klasycznym w powiatowym 
mieście Kolbuszowa. Po skończonej 4 klasie gimnazjum (27 czerwca 1931 r.) 
przerwał naukę, chcąc wstąpić do zakonu jezuitów7.

Dnia 4 sierpnia 1931 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezuso-
wego w Starej Wsi. Kilka lat później, w podaniu o przyjęcie do seminarium 
duchownego w Łucku napisał, że do zakonu wstąpił „za namową”. Nie 
wiadomo jednak, kto go do tego namówił, ale faktem jest, że cztery dni 
przed wstąpieniem (31 lipca) w bazylice starowiejskiej przyjął sakrament 
bierzmowania z rąk bpa Anatola Nowaka, ordynariusza przemyskiego8. 

3 Ziółkowski Marcin, w: Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na  ziemiach Polski i  Litwy 
1564-1995, red. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 793; Ziółkowski Marcin, w: L. Grzebień, 
Słownik jezuitów polskich 1564-1990. T. XII W-Z, Kraków 1993, s. 232.

4 J. Krasiński, Ziółkowski Marcin, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981. 
T. 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 493-494.

5 L. Biłas, Eschatologia w ujęciu Księdza Marcina Ziółkowskiego, Lublin 1999.
6 W. Wójcik, Ks. Marcin Ziółkowski (1914-1976), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 

[dalej: KDS] 69:1976, z. 7-8, s. 186-192; nekrolog ks. Marcina Ziółkowskiego, „Tygo-
dnik Powszechny” 30:1976, nr 19, s. 7.

7 G. Misiura, Życie i działalność, s. 41-43; Ziółkowski Marcin, w: Słownik, s. 232.
8 Ośrodek Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [dalej: ABMK], Archiwum Diecezji 

Łuckiej [dalej: ADŁ], Wyższe Seminarium Duchowne w Łucku [dalej: WSDŁ], Mf 4687 
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Bierzmowany zatem został w jezuickiej bazylice we wspomnienie św. 
Ignacego Loyoli, a przyjęcie tego sakramentu było zapewne konieczne, aby 
rozpocząć naukę w jezuickim kolegium. Można przypuszczać, że podczas 
nauki w kolbuszowskim gimnazjum Marcin Ziółkowski zawarł znajomość 
z jezuitami ze Starej Wsi i któryś z nich namówił 17-letniego wówczas 
młodzieńca, by wstąpił do tego zakonu. Tak też się stało. Dwa lata później, 
6 sierpnia 1933 r., w Starej Wsi złożył pierwsze śluby zakonne na ręce 
o. Wojciecha Trubaka TJ, rektora tamtejszego kolegium w latach 1929-349.  
Został więc zakonnikiem Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego. 
W latach 1933-1935 uzupełniał wykształcenie gimnazjalne w kolegium 
w Starej Wsi, gdzie od 1934 roku rektorem był o. Augustyn Dyla TJ10. 
Następnie, w latach 1935-1937, uczył się w kolegium w Pińsku, które było 
częścią kompleksu jezuickiego11. Rektorami byli tam wówczas o. Józef Pa-
chucki TJ (w latach 1931-1936) i o. Paulin Zabdyr TJ (w latach 1936-1939)12.

[mikrofilm] Akta osobowe alumnów (1923-1939), Ziółkowski Marcin, Poświadczenie 
bierzmowania, b.d., s. 35; G. Misiura, Życie i działalność, s. 43; Ziółkowski Marcin, 
w: Słownik, s. 232.

 Anatol Nowak (1862-1933), święcenia kapłańskie przyjął w 1885 r., w 1900 r. został 
biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej, a od 1924 r. aż do śmierci był ordy-
nariuszem diecezji przemyskiej. H. Borcz, Nowak Anatol, w: Encyklopedia Katolicka 
[dalej: EK], t. 14, Lublin 2010, kol. 30-31.

9 Stara Wieś, w: Encyklopedia wiedzy, s.  641-642. Wojciech Trubak TJ (1869-1949), 
święcenia kapłańskie przyjął w 1903 r. w Krakowie, profesor seminarium duchowne-
go w Jassach (1896-1900, 1904-1906), socjusz mistrza nowicjatu i duchowny domu 
w Starej Wsi (1906-1917), superior, rekolekcjonista i moderator Sodalicji Mariańskiej 
we Lwowie (1917-1920), mistrz nowicjatu w  Starej Wsi (1920-1926), superior we 
Lwowie (1926-1929), rektor w Starej Wsi (1929-1934) oraz superior w Czechowicach 
(1934-1938), instruktor III probacji we Lwowie (1939-1940) oraz superior w Kołomyi 
(1940-1946). Trubak Wojciech, w: tamże, s. 701.

10 Augustyn (Dominik) Dyla TJ (1885-1958), święcenia kapłańskie przyjął w 1915 r. 
w Krakowie, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1918-1919), profe-
sor filozofii i nauk przyrodniczych w Nowym Sączu (1917-1918), teologii moralnej 
w Krakowie (1918-1919), kosmologii, biologii i fizyki w Nowym Sączu (1919-1926), 
magister nowicjatu w Starej Wsi (1926-1939) i tamże rektor (1934-1939), instruktor 
III probacji w Starej Wsi (1939-1942), Lwowie (1942-1944), Starej Wsi (1944-1945), 
Opolu (1945-1946) i Czechowicach (1947-1956). Dyla Augustyn, w: tamże, s. 138.

11 Wiadomość z  Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 
do autora artykułu z dnia 18 marca 2014 r.

12 Pińsk, kolegium 1919-1939, w: Encyklopedia wiedzy, s. 510.
 Józef Pachucki TJ (1892-1954), święcenia kapłańskie przyjął w 1922 r. w Krakowie, 

profesor fizyki i matematyki oraz wychowawca w konwikcie w Wilnie (1922-1923), 
profesor religii w Chyrowie (1923-1924) oraz historii, geografii i języka łacińskiego 
w Starej Wsi (1925-1928), redaktor „Naszych Wiadomości” (1928-1930), rektor kole-
gium w Pińsku (1931-1936) oraz superior w Częstochowie (1936-1939), podczas wojny 
pracował w klasztorze paulinów w Częstochowie, po wojnie operariusz w Zakopanem 
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Od 1935 roku, jak sam wspominał, „oddał się pracy pisarskiej 
na mniejszą skalę”. W Krakowie wydano napisane przez niego Godzinki 
o Przenajświętszym Sakramencie, Podręcznik do adoracji Najświętszego 
Sakramentu i Drogę Krzyżową, na użytek młodzieży z Krucjaty Eucha-
rystycznej. Dwie ostatnie powstały na życzenie krajowego Dyrektora 
Krucjaty Eucharystycznej, którym był od 1927 roku jezuita, o. Józef Bok 
TJ13. Pierwsza z tych pozycji to Godzinki o Przenajświętszym Sakramencie 
Ołtarza. Jest to zbiór modlitw wzorowanych na Liturgii Godzin, który 
zawiera dodatkowo litanię o Przenajświętszym Sakramencie14. Nazwisko 
Marcina Ziółkowskiego nie jest tam wymienione, co nie wyklucza jego 
współudziału przy powstawaniu modlitewnika. Na pewno nie jest on jego 
samodzielnym autorem, jak to zasugerował w swoim życiorysie. Niestety, nie 
udało się odnaleźć pozostałych dwóch pozycji, ponieważ napisane zostały 
do wewnętrznego użytku wspomnianej organizacji15. Kleryk Ziółkowski 

(1945-1947), superior w  Czechowicach (1947-1950), duchowny domu zakonnego 
w Poznaniu (1950-1953) i Warszawie (1953-1954), ponadto opiekun stowarzyszeń 
katolickich, konferencjonista i rekolekcjonista. Pachucki Józef, w: tamże, s. 487.

 Paulin Zabdyr TJ (1896-1976), święcenia kapłańskie przyjął w 1928 r. w Lublinie, 
profesor fizyki i matematyki w Wilnie (1921-1923) i Pińsku (1923-1924, 1929-1932, 
1933-1936), rektor tamtejszy (1936-1939), podczas wojny rektor kościoła w Lublinie, 
profesor tajnego nauczania w Warszawie (1940-1941) i superior w Lublinie na ul. Kró-
lewskiej (1941-1945), dyrektor gimnazjum (1945-1947) i rektor (1947-1950) w Gdyni, 
Kaliszu (1950-1952) i Warszawie (1952-1955) oraz superior w Poznaniu (1955-1964), 
tamże dyrektor chóru kościelnego i animator kościelnego chóru amatorskiego. Zabdyr 
Paulin, w: tamże, s. 775.

13 ABMK, ADŁ, WSDŁ, Mf 4687, Ziółkowski Marcin, Życiorys M. Ziółkowskiego z dnia 
26 lipca 1938 r., s. 7; G. Misiura, Życie i działalność, s. 43. Józef Bok TJ (1886-1952), 
święcenia kapłańskie przyjął w  1914  r. w  Krakowie, profesor filozofii, pedagogiki 
i wymowy w Nowym Sączu (1916-1922), superior i kierownik Sodalicji Mariańskich 
w  Kołomyi (1922-1924) oraz Czechowicach (1924-1927, 1931-1934), od  1927  r. 
redaktor pisma „Hostia” i kierownik krajowego Sekretariatu Krucjaty Eucharystycz-
nej, redagował serię opowiadań dla dzieci i  młodzieży „Młodzi ulubieńcy Jezusa” 
(1929-1947), od 1938 r. rekolekcjonista i kierownik Sodalicji Mariańskiej we Lwowie, 
w czasie wojny opiekował się siostrami Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, po 
wojnie szerzył ideę Krucjaty Eucharystycznej w piśmie „Posłaniec Serca Jezusowego” 
i redagował serię książek młodzieżowych w cyklu „Biblioteczka Eucharystyczna”. Bok 
Józef, w: Encyklopedia wiedzy, s. 55.

14 Godzinki o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza zestawione z modlitw liturgicznych 
oraz hymnów św. Tomasza z Akwinu, Kraków 1935.

15 Nie ma ich w bibliotece Eucharystycznego Ruchu Młodych, sukcesora Krucjaty Eu-
charystycznej ani w Bibliotece Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie. Wiadomość 
z  Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w  Krakowie 
do autora artykułu z dnia 18 marca 2014 r.; wiadomość z Sekretariatu Eucharystycz-
nego Ruchu Młodych w Poznaniu do autora artykułu z dnia 27 marca 2014 r.



63Okoliczności powstania książek księdza Marcina Ziółkowskiego...

musiał wyróżniać się jednak wśród uczniów kolegium, skoro powierzono 
mu napisanie tekstów do nabożeństw, co nie jest rzeczą łatwą.

Naukę w gimnazjum w Pińsku ukończył 25 maja 1937 r.16 W mie-
siącach letnich przeniósł się do Krakowa, by tam studiować filozofię na Wy-
dziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie17. Rektorem 
tamtejszego kolegium był wówczas o. Józef Godaczewski TJ (w latach 
1932-1939), a prefektem studiów (dziekanem) o. Eugeniusz Chomrański 
TJ (od 1934 roku)18. Niedługo po rozpoczęciu nauki, tj. 21 października 
1937 r., Marcin Ziółkowski złożył w Krakowie dymisję z zakonu19. Tym 
samym zakończył się okres jezuicki w jego życiu, jednak był to początek 
jego drogi do kapłaństwa diecezjalnego.

W piśmie do ordynariusza łuckiego, bpa Adolfa Piotra Szelążka20, 
prosząc o przyjęcie do tamtejszego seminarium duchownego w 1938 roku, 

16 Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od  Dzieciątka Jezus 
w Podkowie Leśnej [dalej: AGCST], sygn. APSZ, Diecezja Łucka [dalej: DŁ], Życiorys 
M. Ziółkowskiego z dnia 31 października 1943 r.; G. Misiura, Życie i działalność, s. 43.

17 Wiadomość z  Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 
do autora artykułu z dnia 18 marca 2014 r.

18 Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w: Encyklopedia wiedzy, 
s. 767-770.

 Józef Godaczewski TJ (1894-1940), święcenia kapłańskie przyjął w 1923 r. w Krakowie, 
studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1926-1930), profesor języka 
greckiego i matematyki w Chyrowie (1919-1920), profesor retoryki i homiletyki oraz 
współpracownik Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, rektor tamtej-
szego kolegium (1932-1939), członek redakcji „Przeglądu Powszechnego” i „Sodalis 
Marianus”, współpracownik „Posłańca Serca Jezusowego”, autor licznych artykułów 
religijnych, kaznodzieja, rekolekcjonista i konferencjonista. Godaczewski Józef, w: tam-
że, s. 185.

 Eugeniusz Chomrański TJ (1886-1958), święcenia kapłańskie przyjął w  1918  r. 
w Krakowie, studiował teologię w Dziedzicach (1915-1918) i Starej Wsi (1918-1919) 
oraz prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie (1921-1922), pro-
fesor etyki (1929-1958) i prawa kanonicznego (1922-1926, 1948-1952) na Wydziale 
Filozoficznym i Teologicznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, kapelan kliniki 
chirurgicznej (1926-1935), spowiednik i rekolekcjonista, kapelan sióstr Córek Bożej 
Miłości (1946-1958), obrońca węzła małżeńskiego w Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
(1928-1942) oraz sędzia prosynodalny (1942-1957), opublikował podręcznik etyki oraz 
ponad 100 artykułów na tematy moralności chrześcijańskiej. Chomrański Eugeniusz, 
w: tamże, s. 93.

19 Ziółkowski Marcin, w: Encyklopedia wiedzy, s. 793; Ziółkowski Marcin, w: Słownik, 
s. 232.

20 Adolf Szelążek (1865-1950), święcenia kapłańskie przyjął w 1888 r. w Płocku, w 1918 r. 
został biskupem pomocniczym diecezji płockiej, a od 1925 r. był ordynariuszem die-
cezji łuckiej na Wołyniu, aresztowany przez sowietów w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. 
i więziony w Łucku i Kijowie, skąd zwolniono go 15 maja 1946 r., od 20 sierpnia tego 
roku aż do śmierci mieszkał w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia, na terenie diecezji 
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napisał, że „musiał (…) wystąpić [z zakonu] z powodu niedomagań fizycz-
nych”21. Władze seminaryjne postanowiły zbadać tę sprawę i w odpowiedzi 
na ich zapytanie, prowincjał Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezu-
sowego, o. Władysław Lohn TJ22, prowincjał w latach 1935-1947, napisał: 
„Zdolny nieprzeciętnie, zdradzał wielki zapał do głębszych i zagranicznych 
studiów, który to zapał, nie dając się ująć w ryzy zakonnej reguły, był przy-
czyną jego dymisji”23. Wynika z tego, że Marcin Ziółkowski wykazywał 
wielką chęć do nauki, nawet za granicą, i nie mogąc się podporządkować 
w tej kwestii władzom zakonnym, musiał z niego wystąpić. Poza tym za-
chorował, o czym sam wspomniał, i to również przyśpieszyło jego decyzję 
o odejściu z zakonu24.

Po wystąpieniu z niego przez rok studiował filozofię w Rzymie, po 
czym złożył podanie o przyjęcie do seminarium duchownego w Łucku. 
Tam skończył kurs I, ale w wyniku działań wojennych dalsze lata studiów 
odbywał w Krakowie i w Sandomierzu. W tym ostatnim miejscu został 
wyświęcony na kapłana dnia 13 lutego 1944 r. i podjął pracę duszpasterską. 
Zmarł 18 kwietnia 1976 r. na plebanii we Wrzawach, w diecezji przemyskiej, 
gdzie proboszczem był jego najmłodszy brat Michał25.

2. Początek działalności pisarskiej ks. Ziółkowskiego

Okoliczności lat wojny i okupacji, a potem włączenie polskich 
Kresów Wschodnich w granice ZSRR sprawiły, że ks. Marcin Ziółkowski 
zaczął swoją posługę w diecezji sandomierskiej. W Sandomierzu począt-
kowo pracował przy parafii św. Józefa, następnie uczył w sandomierskich 

chełmińskiej, który stał się centrum duchowym „diecezji łuckiej na wygnaniu”. M. Dę-
bowska, Szelążek Adolf, w: EK, t. 19, Lublin 2013, kol. 27-29.

21 ABMK, ADŁ, WSDŁ, Mf 4687, Ziółkowski Marcin, Pismo M. Ziółkowskiego do ordy-
nariusza diecezji łuckiej z dnia 8 maja 1938 r., s. 1-2.

22 Władysław Lohn TJ (1889-1961), święcenia kapłańskie przyjął w 1917 r. w Czecho-
wicach, studia z  teologii fundamentalnej i  dogmatycznej odbył na  Uniwersytecie 
Gregorianum w  Rzymie (1919-1921), profesor teologii w  Krakowie (1922-1926), 
rektor kolegium Bobolanum w Lublinie (1926-1928), profesor teologii na Uniwersy-
tecie Gregoriańskim (1928-1934) i na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Lublinie 
(1934-1935) oraz prowincjał małopolski (1935-1947), podczas wojny organizował 
tajne nauczanie i akcję pomocy materialnej dla więźniów i wysiedlonych, po wojnie 
dyrektor Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1948-1956), współredak-
tor „Posłańca Serca Jezusowego” i wizytator zakonu augustianów. Lohn Władysław, 
w: Encyklopedia wiedzy, s. 370.

23 ABMK, ADŁ, WSDŁ, Mf 4687, Ziółkowski Marcin, Pismo W. Lohna do rektora semi-
narium duchownego w Łucku z dnia 18 sierpnia 1938 r., s. 29.

24 G. Misiura, Życie i działalność, s. 43-44.
25 Tamże, s. 44, tabela 2, s. 49, tabela 3, s. 50, 61; Ziółkowski Marcin, w: Słownik, s. 232.
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szkołach, wreszcie został notariuszem Sądu Biskupiego, obrońcą węzła 
małżeńskiego i rektorem kościoła św. Jakuba w tym mieście26. Tam też zo-
stały wydane napisane przez niego książki, za wyjątkiem ostatniej, wydanej 
w Toronto, w Kanadzie. Ks. Marcin napisał także 4 artykuły, w tym trzy 
hasła do Encyklopedii Katolickiej27. Jak już wspomniano, książki i artykuły 
ks. Ziółkowskiego zostały przebadane przez ks. Lesława Biłasa28.

Swoją pierwszą książkę zatytułował Dogmat widzenia uszczęśliwia-
jącego w świetle eschatologii katolickiej. Dnia 21 czerwca 1946 r. otrzymała 
Nihil obstat oraz Imprimatur i została wydana w tym samym roku w San-
domierzu, nakładem autora. Ułożył on ciekawą dedykację: „Eucharystycz-
nemu Sercu Jezusa pracę niniejszą poświęcam. Autor”29.

Już na samym początku książki stwierdził: „Praca niniejsza posiada 
charakter studium dogmatycznego, ale rozwija zagadnienie w sposób po-
pularny, jest wyjaśnieniem nauki, którą głosi o widzeniu uszczęśliwiającym 
Kościół katolicki. (…) Oddając tę książkę do rąk czytelników, jedno mam 
gorące życzenie, a mianowicie, żeby swą treścią przeniknęła ich umysły 
i pobudziła skutecznie wolę do pożądania ideałów niezniszczalnych, ni-
gdy nieprzemijających i wiecznotrwałych, do ukochania ponad wszystko 
Boga – tej odwiecznej Prawdy nieskończonej i niezmierzonej otchłani 
bezgranicznego Dobra”30.

O poczytności jego książki niech świadczy pismo doktora B. Bilskie-
go z Gowarczowa do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu: „Uprzejmie proszę 
Zarząd Kurii Biskupiej w Sandomierzu o łaskawe poinformowanie mnie, 
gdzie obecnie przebywa ksiądz Ziółkowski, który wydał w Sandomierzu 
książkę pod następującym tytułem: Dogmat widzenia uszczęśliwiającego 
w świetle Eschatologii Katolickiej. Pragnę nabyć tę książkę, która jest wy-
czerpana w nakładzie Księgarni św. Wojciecha. Może ksiądz Ziółkowski 
ma u siebie jeszcze egzemplarz tej książki i zechce mi takowy sprzedać. 

26 Archiwum Diecezji Sandomierskiej [dalej:ADS], Akta ks. Marcina Ziółkowskiego 
(1945-1976) [dalej: MZ], Życiorys ks. M. Ziółkowskiego, [październik 1958], b.p.; 
G. Misiura, Życie i działalność, s. 51-56; Ziółkowski Marcin, w: Słownik, s. 232.

27 M. Ziółkowski, Widzenie uszczęśliwiające objawieniem i dopełnieniem życia łaski, „Głos 
Karmelu” 21:1952, nr 7-8, s. 237-244; W. Hryniewicz, M. Ziółkowski, Anglikańskie 
święcenia, w: EK, t. 1, Lublin 1973, kol. 598-599; M. Ziółkowski, Anioł stróż. W teologii, 
w: EK, t. 1, kol. 61; tenże, Anzelm z Cantenbury, w: EK, t. 1, kol. 733-735.

28 L. Biłas, Eschatologia, passim.
29 M. Ziółkowski, Dogmat widzenia uszczęśliwiającego w świetle eschatologii katolickiej, 

Sandomierz 1946, s. 1, 4-5.
30 Tamże, s. 8.
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Również o tę samą sprawę proszę Zarząd Kurii Biskupiej w Sandomierzu: 
Proszę mi takową książkę wysłać za zaliczeniem pocztowym”31.

W odpowiedzi napisano do niego: „Kuria komunikuje Panu Dok-
torowi w odpowiedzi na Jego pismo, że Ks. Marcin Ziółkowski mieszka 
w Sandomierzu. Można również tutaj u autora nabyć dzieło o widzeniu 
uszczęśliwiającym. Kuria powiadomiła X. Ziółkowskiego, że Pan Doktór 
pragnie kupić jego książkę”32.

Nie jest znany finał tej korespondencji, ale świadczy ona o zainte-
resowaniu książką ks. Ziółkowskiego także wśród osób świeckich. W 1947 
roku wyszło drugie wydanie książki, również nakładem autora. Nihil obstat 
wydano 6 marca tego roku, a dzień później Imprimatur33. Nakład książki 
prawdopodobnie został wyczerpany, dlatego trzeba było zrobić wznowienie. 
W porównaniu z pierwszym wydaniem, przesunięciu o jedną stronę uległy 
rozdziały II-V, a zakończenie książki o dwie strony, co wynikało z nowego 
układu graficznego. Ponadto w Rozdziale IV, „Intuicyjne poznanie Boga 
w nauce katolickiej”, zmieniono tytuł na „Dogmat nauki katolickiej o ist-
nieniu intuicyjnego poznania Boga”34.

3. Uzyskanie magisterium z teologii

Wspominając o wydaniu wymienionej wyżej pracy, należy przed-
stawić okoliczności, w których ks. Marcin Ziółkowski został magistrem 
teologii. W dniu 12 kwietnia 1948 r., przedkładając drugie wydanie swojej 
książki, ks. Marcin zwrócił się z prośbą do Dziekana Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ks. prof. dra Aleksego 
Klawka35, o zaliczenie jej jako pracy magisterskiej. Powołał się przy tym 

31 ADS, MZ, Pismo B. Bilskiego do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, [luty 1947], b.p.
32 Tamże, Pismo Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu do B. Bilskiego z dnia 14 lutego 1947 r., 

nr 769/47, b.p.
33 M. Ziółkowski, Dogmat widzenia uszczęśliwiającego w świetle eschatologii katolickiej, 

wyd. 2, Sandomierz 1947, s. 4-5.
34 Toż, Sandomierz 1946, s. 115; toż, wyd. 2, s. 119.
35 Aleksy Klawek (1890-1969), święcenia kapłańskie przyjął w 1913 r. w Gnieźnie, studia 

teologiczne z biblistyki i orientalistyki odbył w Münster (1914-1917), Monachium, 
Berlinie i Wrocławiu, doktorat w 1917 r., od 1918 r. wykładał Pismo Święte w Gnieźnie 
i Poznaniu, w 1922 r. przebywał w Paryżu, profesor Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1923-1939), podczas wojny był aresztowany 
i  więziony w  Poznaniu (do 1941), po wojnie był kierownikiem katedry egzegezy 
Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1945-
1954) i dziekanem tego Wydziału (1948-1952), od 1954 r. wykładał Stary Testament 
w seminariach krakowskim, śląskim i częstochowskim. B. Szier-Kramarek, Klawek 
Aleksy, w: EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 88-89.
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na rozmowę na ten temat ks. prof. Wincentego Granata36 z Dziekanem, 
która odbyła się podczas  podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Teo-
logicznego w Krakowie. Dostarczył też inne wymagane dokumenty, tj. 
świadectwa z poszczególnych lat studiów. Dziekan wyraził na to zgodę 
7 maja, a już pismem z dnia 19 maja na recenzenta pracy został wyznaczony 
ks. prof. Ignacy Różycki37. Praca została oceniona dostatecznie. Na mocy 
uchwały Rady Wydziału Teologicznego, studia seminaryjne zostały mu 
zaliczone w poczet studiów uniwersyteckich. Dnia 1 czerwca 1948 r. zdał 
kolokwium magisterskie i dzień później ks. Marcin Ziółkowski otrzymał 
dyplom magistra teologii, wydany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie38.

4. Kolejne prace ks. Marcina Ziółkowskiego

Po uzyskaniu tytułu zawodowego wzrósł prestiż ks. Ziółkowskiego 
w diecezji sandomierskiej i wkrótce zaczęto mu powierzać coraz bardziej od-
powiedzialne stanowiska. Kontynuował też rozpoczętą działalność pisarską.

36 Wincenty Granat (1900-1979), świecenia kapłańskie przyjął w 1924 r. w Sandomierzu, 
studiował na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z filozofii 
(1925) i teologii (1928), prefekt szkół podstawowych (1928-1929) i średnich (1930-
1933) w Radomiu, profesor seminarium duchownego w Sandomierzu (od 1933) i In-
stytutu Wyższej Kultury Religijnej w Radomiu (od 1938), w okresie okupacji prowadził 
tajne nauczanie, wykładowca w KUL jako zastępca profesora (od 1952), następnie jako 
docent (1956-1960) i profesor (1961-1970), kierownik katedry teologii dogmatycznej 
na Wydziale Teologii w KUL, rektor tej uczelni (1965-1970). H. I. Szumił, Granat 
Wincenty. Życie i dzieła, w: EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 38-39.

37 Ignacy Różycki (1911-1983), święcenia kapłańskie przyjął w  1934  r. w  Krakowie, 
przedtem od 1930 r. studiował filozofię i teologię w seminarium duchownym w Kra-
kowie i  na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecie 
Angelicum w Rzymie (1931-1937), gdzie też uzyskał doktorat, odbył staż naukowy 
w Monachium (1938), prefekt (do 1939) i rektor (1939-1940) Niższego Seminarium 
Duchownego w  Krakowie, jednocześnie pracownik Wydziału Teologicznego UJ, 
wykładowca dogmatyki w seminarium duchownym krakowskim i częstochowskim 
(od 1939), habilitacja w 1946, docent, następnie profesor nadzwyczajny (1954) i zwy-
czajny (1969), kierownik katedry dogmatyki szczegółowej na UJ, profesor Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1957). Z. Krzyszkowski, Różycki Ignacy, w: EK, 
t. 17, Lublin 2012, kol. 499-500.

38 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, WT II, 252, Ziółkowski Marcin, 
Pismo ks. M. Ziółkowskiego do Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 1948 r.; tamże, Pismo Dziekanatu Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do ks. M. Ziółkowskiego z dnia 
19 maja 1948 r., nr 229/48; tamże, Informacja o zdanym kolokwium magisterskim przez 
ks. M. Ziółkowskiego, b.d.; tamże, Kopia dyplomu magistra teologii dla ks. M. Ziółkow-
skiego z dnia 2 czerwca 1948 r., nr 229/48. Kopie w zbiorach autora.
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Druga jego książka została wydana już nie nakładem własnym, 
lecz w Wydawnictwie Diecezjalnym w Sandomierzu i nosiła tytuł Ta-
jemnica przeznaczenia. Nihil obstat oraz Imprimatur do książki wydano 
13 października 1949 r. Druk ukończono 26 kwietnia 1950 r., w liczbie 
1000 egzemplarzy. Posiadała ona następującą dedykację: „Pamięci moich 
Rodziców pracę niniejszą poświęcam. Autor”39. Dedykacja ta związana 
była ze śmiercią jego ojca, który zmarł 15 września 1949 r. w Kopciach, 
a więc książkę złożono do druku miesiąc po jego zgonie. Matka natomiast 
zmarła 4 lata wcześniej, 11 grudnia 1945 r.40. W ten sposób ks. Marcin 
uczcił swoich rodziców.

W części „Od autora” wyjaśnił tematykę książki i formę przeka-
zanych treści: „Zagadnienie przeznaczenia jest tajemnicą, wobec której 
umysł ludzki jest bardzo słaby. Chodzi bowiem tutaj o fakty porządku 
nadprzyrodzonego, o wolne postanowienia zbawczej woli Stwórcy, które 
dla człowieka w tym życiu zawsze pozostaną wielką zagadką. Książka 
niniejsza przedstawia kwestię przeznaczenia w sposób popularny [przy-
stępny – w wyd. 2], opierając się na Bożym Objawieniu, nauce Kościoła 
Chrystusowego i opiniach katolickich teologów.”41.

Recenzja książki, która ukazała się w „Kronice Diecezji Sando-
mierskiej”, podkreślała, że zostało w niej przystępnie wyjaśnione zagad-
nienie predestynacji. Autor przedstawił stanowisko Kościoła w tej sprawie 
i wytknął najczęściej spotykane błędy. Książka ta była wówczas pierwszą, 
która poruszała ten temat w polskiej literaturze teologicznej42. Rok później 
wydrukowano kolejne 1000 egzemplarzy, ale jako drugie wydanie książki, 
zawierające pewne korekty. Nihil obstat wydano 13 sierpnia 1951 r., a dzień 
później Imprimatur, druk zaś ukończono 5 grudnia 1951 r. Pozostawiono 
niezmienioną dedykację43. W porównaniu z pierwszym wydaniem zmie-
niono układ graficzny, który spowodował zmianę liczby stron. Rozdział I, 
który nosił tytuł Których przeznaczył, tych też i wezwał, w drugim wydaniu 
zmieniono na Zna Pan tych, którzy są jego. Pozostałe tytuły tylko rozbudo-
wano. Punkt 3 w Rozdziale III miał tytuł Głos tradycji, a w drugim wydaniu 
Głos chrześcijańskiej tradycji. Rozdział VI miał tytuł O liczbie predestyno-
wanych, a w drugim wydaniu O liczbie predestynowanych do nieba. Ostatni 

39 M. Ziółkowski, Tajemnica przeznaczenia, Sandomierz 1950, s. 3-5.
40 Archiwum Parafii Kopcie, Liber mortuorum 1944-2004, akt nr 16 z 1949 r.; tamże, akt 

nr 18 z 1945 r.
41 M. Ziółkowski, Tajemnica przeznaczenia, s. 7.
42 J. Krasiński, Recenzja książki »Tajemnica przeznaczenia«, KDS 43:1950, nr 3, s. 140.
43 M. Ziółkowski, Tajemnica przeznaczenia, wyd. 2, Sandomierz 1951, s. 3-5.
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Rozdział VII miał tytuł Znaki przeznaczenia, a w drugim wydaniu Znaki 
przeznaczenia do chwały.

Kolejna książka dotyczyła zagadnienia zmartwychwstania ciał. 
Pomimo, że Nihil obstat wydano 3 sierpnia 1950 r., a dzień później Impri-
matur, druk ukończono dopiero 20 kwietnia 1951 r., w liczbie 1500 egzem-
plarzy44. Dedykacja książki była podobna do tej z pierwszej, ale nawiązująca 
do tematyki zmartwychwstania: „Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest 
»życiem i zmartwychwstaniem naszym« pracę niniejszą poświęcam. Autor” 
i pojawiło się motto oparte na dwóch cytatach z Pisma Św.: „Rzekł Jezus: 
Jam jest zmartwychwstanie i żywot: kto we mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. A wszelki, który żyje a wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Jan 
11,25-26). „Pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy” (1 Tes 4,18)45.

Można więc zauważyć, że ks. Marcin Ziółkowski otaczał kultem 
Najświętsze Serce Jezusa i w Nim upatrywał zbawienia i życia wiecznego 
człowieka. W części „Od autora” napisał: „Nie ulega wątpliwości, że do-
gmat zmartwychwstania ciał jest jednym z najpiękniejszych w katolickiej 
nauce o rzeczach ostatecznych. Przypomina on bowiem człowiekowi tę 
pełną pociechy prawdę, że nie tylko dusza jest nieśmiertelna, żyje dalej po 
śmierci, ale i ta materialna część jego istoty, a mianowicie ciało powstanie 
kiedyś z prochów ziemi do życia. Mam nadzieję, że praca niniejsza, choć 
skromna objętościowo [80 stron – przypis GM], przyczyni się jednak 
przynajmniej trochę do umiłowania tych wzniosłych ideałów, które kryje 
w sobie nauka o zmartwychwstaniu ciał”46. Książka ta miała sześć rozdzia-
łów i jedno wydanie.

Kolejna książka ks. Ziółkowskiego to podręcznik do nauki escha-
tologii. O ile wcześniejsze publikacje miały od kilkudziesięciu do stu kilku-
nastu stron, to Eschatologia miała aż 452 strony tekstu. Posiadała kolorową 
okładkę zaprojektowaną przez Stanisława Hiszpańskiego. Wydana została 
w Wydawnictwie Diecezjalnym w Sandomierzu, w nakładzie 3000 egzem-
plarzy. Nihil obstat wydano 27 lutego 1958 r., Imprimatur 1 marca, a druk 
ukończono w lipcu 1959 roku47. Spis treści był już znacznie rozbudowany 
– podzielony był na 10 części, z których każda miała oddzielną numerację 
rozdziałów48. W recenzji opublikowanej w „Kronice Diecezji Sandomier-
skiej” podkreślono biegłość autora w opisywanej kwestii, oczytanie także 
w literaturze zagranicznej (łacińskiej i francuskiej, mniej w niemieckiej 

44 Tenże, Dogmat zmartwychwstania ciał, Sandomierz 1951, s. 3-5.
45 Tamże, s. 5.
46 Tamże, s. 7.
47 M. Ziółkowski, Eschatologia, Sandomierz 1958, s. 2-3, 456.
48 Tamże, s. 449-452.
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i angielskiej), przytaczanie tekstów biblijnych, Ojców Kościoła i innych 
teologów. Uwzględnił on także materiał z wierzeń przedchrześcijańskich 
i współczesnych niechrześcijańskich oraz wiedzę z nauk ścisłych49. W 1962 
roku wyszło drugie wydanie tej książki. Nihil obstat wydano 15 stycznia, 
Imprimatur 22 stycznia tego roku, a druk ukończono 27 kwietnia 1963 r., 
w nakładzie aż 3900 egzemplarzy, co świadczy o naprawdę dużym zaintere-
sowaniu dziełem. Liczba stron tekstu wynosiła 562, ale wynikało to głównie 
z innej szaty graficznej, choć pewne kwestie rozszerzono w porównaniu 
z pierwszym wydaniem. Zamieniono kolejnością część drugą i trzecią 
z pierwszego wydania, część dziewiąta zmieniła nazwę z Drugie przyjście 
Chrystusa na ziemię i sąd ostateczny na Paruzja Chrystusa i sąd ostateczny 
oraz część dziesiąta z Nowe niebiosa i nowa ziemia na Odnowienie wszech-
świata50. Eschatologia księdza Ziółkowskiego została napisana w przeddzień 
rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, jednak tematyka w niej poruszana 
pozostaje do dzisiaj aktualna.

Następną wydaną pracą kilka lat po zakończeniu obrad soboro-
wych, była Teologia kosmosu. Swoim zakresem obejmowała również escha-
tologię, ale w ujęciu skali całego wszechświata. Nihil obstat oraz Imprimatur 
wydano 16 maja 1970 r. Złożono ją do druku w Wydawnictwie Diecezjalnym 
w Sandomierzu 13 października tego roku. Druk ukończono w maju 1971 
roku. Okładkę zaprojektował ks. Stanisław Makarewicz (1940-2009)51. Ca-
łość podzielono na sześć rozdziałów, a każdy z nich na oddzielne paragrafy, 
z czego najobszerniejszy był trzeci rozdział pracy52. Już w „Przedmowie” 
autor wyjaśnił swoje teologiczne zainteresowania kosmosem: „Wszechświat 
materialny jest przedmiotem nie tylko filozofii i różnych gałęzi nauk przy-
rodniczych. Jest on również przedmiotem teologii”53. Na jej końcu napisał: 
„Niniejsza rozprawa najwięcej miejsca poświęca eschatologii kosmosu. 
Eschatologia kosmosu bowiem w kontekście końcowych wydarzeń w skali 
wszechświatowej ukazuje w całej pełni ostateczny cel stworzenia i właściwy 
sens historii”54.

49 J. Krasiński, Recenzja książki »Eschatologia«, KDS 52:1959, nr 10, s. 311-312.
50 M. Ziółkowski, Eschatologia, wyd. 2, Sandomierz 1962, s. 4, 564; toż, wyd. 1, s. 449-

452; toż, wyd. 2, s. 559-562.
51 Tenże, Teologia kosmosu, Sandomierz 1971, s. 4, 240; Radomska pamięć o zmarłych, 

http://www.diecezja.radom.pl/ogolne-artykuly/380-radomska-pami-o-zmarych, 
[dostęp 11 czerwca 2014 r.].

52 Tamże, s. 237-238.
53 Tamże, s. 6.
54 Tamże, s. 8.



71Okoliczności powstania książek księdza Marcina Ziółkowskiego...

W recenzji ks. Michała Hellera z Tarnowa55 zwrócono uwagę, że 
sam fakt podjęcia tematu o kosmosie przez teologa jest czymś pozytyw-
nym. Jednak zarzucał mu niedostatecznie opanowaną wiedzę z zakresu 
nauk przyrodniczych. Poddał analizie podrozdział pierwszy z rozdziału 
pierwszego pt. Kosmogeneza. Autor recenzji zarzuca ks. Ziółkowskiemu 
używanie nieprecyzyjnego języka i przestarzałych danych, łączenie w jedną 
dwu sprzecznych ze sobą teorii dotyczących kosmosu oraz podawanie obok 
siebie teorii aktualnych i już nie obowiązujących. Książkę uważał wręcz za 
„szkodliwą”, z punktu widzenia fizyki i kosmologii. Postulował „współpra-
cę” seminariów duchownych z ośrodkami akademickimi, by klerycy mieli 
większą wiedzę na aktualne tematy naukowe56. Dodać należy, że dzisiaj ten 
postulat jest już realizowany.

Ostatnia książka ks. Ziółkowskiego została wydana w Kanadzie 
w 1975 roku. Okoliczności jej wydania związane były z wyjazdem autora 
w odwiedziny do swojego najstarszego brata Jana, który mieszkał w Toronto. 
Ks. Ziółkowski przebywał tam przez rok, od lipca 1974 roku do połowy 
czerwca 1975 roku57. Nihil obstat do książki został wydany w Sandomierzu 
17 stycznia 1974 r., a Imprimatur tamże dwa dni później. Okładkę zaprojek-
tował ks. dr Stanisław Makarewicz. Dedykacja do książki brzmiała nastę-
pująco: „Mojemu bratu Janowi Ziółkowskiemu (zam. w Toronto, Ontario) 
niniejszą książkę poświęcam. Autor”58.

Drukiem wyszła na początku 1975 roku w drukarni „Paul Malak 
& Son”, znajdującej się pod adresem Toronto-Ontario 2255 Dundas St. W.59 
Pisząc w „Przedmowie” o wszechświecie, autor zauważył: „Wszechświat 
ma najściślejszy związek z Bogiem tak jak skutek ze swoją przyczyną 
sprawczą”60. Dalej napisał, jak będzie wyglądał koniec świata: „Przyczyną 
zaś tej katastrofy kosmicznej, [tzn. końca świata – przyp. GM] będzie 
ogień, jak mówi św. Piotr: »To samo słowo (Boże) zabezpieczyło obecnie 
niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu… Jak złodziej 

55 M. Heller, Recenzja książki »Teologia kosmosu«, „Collectanea Theologica” 42:1972, 
z.  2, s.  179-181. Michał Heller (ur. 1936), święcenia kapłańskie przyjął w  1959  r. 
w Tarnowie, studiował na Wydziale Filozofii KUL, gdzie uzyskał doktorat z kosmo-
logii relatywistycznej oraz habilitację (1969), profesor zwyczajny Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie (1990). http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Heller 
[dostęp 11 czerwca 2014 r.].

56 M. Heller, Recenzja książki, s. 181.
57 G. Misiura, Życie i działalność, s. 54-55.
58 M. Ziółkowski, Teologia końca świata, Toronto 1975, s. 4-6.
59 Tamże, s. 4. O terminie jej wydania należy wnioskować z dedykacji, jaką autor napisał 

na egzemplarzu dla ks. Makarewicza, w dniu 27 marca 1975. Tamże, s. 2.
60 Tamże, s. 10.
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przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy 
się w ogniu rozsypią.« (2P 3,7,10) Wszystko więc stanie w płomieniach 
i rozpadnie się na najprostsze elementy – solvet seaculum in favilla. (…) 
Świat – z powodu panującego na nim ładu – nazwany przez starożytnych 
kosmos w dniu swego końca zostanie zdezorganizowany i pozbawiony 
piękna. »Przemija postać tego świata,« (1Kor 7,31) – mówi św. Paweł. 
Takie już jest bowiem nieubłagane prawo przemijalności wszystkiego, co 
jest doczesne. Kreacja materialna jednak nie zostanie nigdy unicestwiona. 
Po konflagracji powszechnej u kresu czasów i w czasie powrotu Chrystusa 
nastąpi zmartwychwstanie umarłych i odnowienie wszechświata”61. Dalej 
przytaczał też soborowe dokumenty, co jest dowodem na uwzględnianie 
najważniejszego i najnowszego wówczas stanowiska Kościoła. Dziękował 
też za pomoc w wydaniu książki „na Kanadyjskiej Ziemi – w Toronto”, ks. 
Ryszardowi Kosianowi OMI62. Książka posiada cztery rozdziały, z czego 
dwa pierwsze mają rozbudowaną strukturę63.

W ramach podsumowania należy podkreślić, że w pierwszych 
swych książkach, wydanych przed rozpoczęciem Soboru Watykańskie-
go II, ks. Marcin Ziółkowski korzystał z polskiego wydania Pisma Świętego 
w jezuickim przekładzie z 1935 roku64. Prawdopodobnie posiadał jego 
egzemplarz jeszcze z czasów swojej młodości, gdy był w zakonie. W obu 
wydaniach Eschatologii korzystał jednak z Nowego Testamentu w prze-
kładzie późniejszym, z 1952 roku65. W dwóch ostatnich jego książkach, 
wydanych w latach 70. XX wieku, nie podano informacji o wydaniu Pisma 
Świętego, z którego cytowano przytaczane fragmenty. Przypuszczalnie było 
to wydanie z 1952 roku lub późniejsze, posoborowe.

61 Tamże, s. 14-15.
62 Tamże, s. 18. Ryszard Kosian OMI (ur. 1932), święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r., 

przez 10 lat pracował w Polsce, w 1969 r. wyjechał do Kanady i pracuje tam w dusz-
pasterstwie polonijnym. http://www.tnpolonia.com/ks_kosian_01.html [dostęp 
11 czerwca 2014 r.].

63 M. Ziółkowski, Teologia końca świata, s. 139.
64 Tenże, Dogmat widzenia uszczęśliwiającego w świetle eschatologii katolickiej, Sando-

mierz 1946, przypis 1, s. 7; toż, wyd. 2, przypis 1, s. 7; tenże, Tajemnica przeznaczenia, 
Sandomierz 1950, przypis 2, s. 62; toż, wyd. 2, przypis 2, s. 78; tenże, Dogmat zmar-
twychwstania ciał, Sandomierz 1951, przypis 2, s. 9; tenże, Eschatologia, Sandomierz 
1958 (tylko Stary Testament), przypis 1, s.  5; toż, wyd. 2 (tylko Stary Testament), 
przypis 1, s. 5.

65 Tenże, Eschatologia, Sandomierz 1958, przypis 1, s. 5; toż, wyd. 2 (teksty z Nowego 
Testamentu w języku greckim pochodzą z krytycznego wydania rzymskiego z 1957 r.), 
przypis 1, s. 5.
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* * *

Ksiądz Marcin Ziółkowski zasługuje na uznanie w oczach współ-
czesnych ludzi. Prezentacja jego losów, a także okoliczności wydania 
napisanych przez niego książek, przybliżyły jego postać współczesnemu 
czytelnikowi. Podziw może budzić jego wytrwałość i konsekwencja w dąże-
niu do kapłaństwa, która trwała przez wiele lat i napotykała na różne oko-
liczności, związane także z losami Polski. Będąc już kapłanem, podjął pracę 
pisarską, która wymagała od niego ciągłego doskonalenia się i zdobywania 
nowej wiedzy. Prezentacja zagadnień w jego książkach jest bardzo przy-
stępna i nawet bez specjalistycznej wiedzy teologicznej można przyswoić 
sobie przekazane tam treści. Jego ciekawe i obfite w wydarzenia życie oraz 
spuścizna z zakresu eschatologii, jaką pozostawił przyszłym pokoleniom, 
nie powinny zostać zapomniane.

 
Ks. Marcin Ziółkowski (1914-1976)

The circumstances of publishing Rev. Marcin Ziółkowski’s 
books (1914-1976)

The following article presents in detail the circumstances of pu-
blishing books written by Rev. Marcin Ziółkowski; it does not refer to the 
articles written by him. His 6 books discuss the issues connected with 
eschatology. They are written for the general public, which makes them 
accessible to readers who have no theological training. At the beginning, 
the article focuses on Rev. Ziółkowski’s biography, including his path to the 
priesthood. Rev. Ziółkowski was a priest of the Diocese of Lutsk in Volyn, 
but he worked in Sandomierz, where he was a school prefect, a notary of 
the Episcopal Court, the Defender of the Bond and the rector of St. Jacob 
Church. The paper also describes the circumstances in which Rev. Zółkow-
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ski obtained a Master’s degree in theology at the Faculty of Theology of the 
Jagiellonian University in Cracow. Rev. Marcin Ziółkowski published his 
works throughout his priestly life, and thus he contributed to preaching 
the Word of God.
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WOJCIECH MROCZKA – Kolbuszowa 

Samorządowa władza w wioskach 
należących do raniżowskiego dominium 

pod koniec XVIII wieku

Dobra królewskie, zwane królewszczyznami, położone po prawej 
stronie Wisły i nadzorowane przez sandomierskie starostwo, pod koniec 
dziejów I Rzeczpospolitej były podzielone na pięć kluczy: mokrzyszowski, 
niżański raniżowski, tuszowski i zarzecki1. Klucze: niżański, raniżowski i za-
rzecki zostały utworzone dopiero w 1744 roku w wyniku podziału rozległego 
klucza przyszowskiego2. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku zostały przejęte 
przez skarb austriackiego państwa i zmieniło się nad nimi zarządzanie. 
W tym też celu w 1775 roku na szczeblu krajowym powołano Administra-
cję Dóbr, którą w 1789 roku zamieniono na Administrację Dóbr i Salin. 
Ten organ jeszcze kilka razy zmieniał swoją nazwę. W 1793 roku pojawiła 
się Administracja Domen, w 1801 roku – Administracja Domen i Salin, 
w 1818 roku –Administracja Dóbr i Salin, a w 1830 roku – Administracja 
Dochodów Skarbowych3. Tej najwyższej krajowej władzy nad byłymi kró-
lewszczyznami podlegały Dyrekcje Okręgowe, zwane Ekonomiami, które 
utworzono w 1782 roku. W 1806 roku zmieniły nazwę na Inspektoraty 
Okręgowe, a w 1830 roku na Inspektoraty Dochodów4. Z kolei na szczeblu 
poszczególnych kluczy utworzono Urzędy Gospodarcze, które stanowiły 
odpowiednik dominium w dobrach prywatnych5. Taki urząd ustanowiono 

1 K. Czemeryński, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1870, 
s. 129.

2 J. Rawski, Puszcza Sandomierska, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”, nr 8, 1994, 
s. 43.

3 S. Grodziski, Historia ustroju społeczno- politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 222.

4 Tamże. 
5 Tamże.
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również w kluczu raniżowskim. Jego siedziba znajdowała się jednak nie 
w Raniżowie, a w Dzikowcu.6 Zadecydowało o tym przede wszystkim to, że 
Dzikowiec, począwszy od 1566 roku, był siedzibą wójtostwa składającego 
się z folwarków wójtowskich w: Dzikowcu, Lipnicy i Woli Raniżowskiej. 
W niektórych historycznych źródłach to dzikowieckie wójtostwo było okre-
ślane nawet tak zaszczytną nazwą jak: Dzikowieckie Starostwo Niegrodowe7. 
Tak więc to Dzikowiec, będąc od wieków siedzibą rozległego wójtostwa 
mającego swe majątki w trzech wioskach, posiadał odpowiednie budynki, 
w których można było umieścić austriackich urzędników. Poza tym w tej 
wiosce był również duży, murowany spichlerz, w którym przechowywano 
zboże z miejscowości należących do raniżowskiego klucza. Tak więc to baza 
materialna, jaką zaborcza władza przejęła po zlikwidowanym dzikowieckim 
wójtostwie, zadecydowała o tym, że siedzibą władz Urzędu Gospodarczego 
był Dzikowiec, a nie Raniżów.

Austriacy, przejmując na rzecz swego skarbu dawne dobra zwane 
królewszczyznami, ustanowili nie tylko na szczeblu krajowym, okręgowym 
i dominialnym nadzór nad nimi, ale również zadbali o to, aby każda wioska 
posiadała swój samorząd. Patentem z dnia 13 kwietnia 1784 r. postano-
wiono, że każda wieś powinna posiadać jednego wójta oraz odpowiednią 
liczbę przysiężnych8. Wójta wybierał dziedzic wsi spośród trzech kandy-
datów przedstawionych przez poddańczą gromadę. Z kolei przysiężnych 
wybierała sama gromada w porozumieniu z wójtem9. Należy zaznaczyć, 
że liczba przysiężnych nie mogła być większa niż 12. Obowiązywała zasa-
da, że na każde 50 domów wybierano 2 przysiężnych10. Ponieważ wioski 
wchodzące w skład dominium raniżowskiego stanowiły własność skarbu 
Austrii, to wybierani w nich wójtowie musieli być zatwierdzani przez za-
rządcę (prefekta) stojącego na czele Urzędu Gospodarczego w Dzikowcu. 
W aktach metrykalnych był on na ogół określany jako Prefectus cameralis 

6 O tym, że Dzikowiec był siedzibą Urzędu Gospodarczego utworzonego do zarządzania 
dawnymi dobrami królewskimi wchodzącymi w skład klucza raniżowskiego, świad-
czą między innymi zapisy zamieszczone w aktach metrykalnych parafii Dzikowiec, 
pochodzących z początku XIX w.

7 S. Orgelbrand, Encyklopedia Powszechna, t.  III, Warszawa 1877, s. 478; zob. także: 
Archiwum Parafii Dzikowiec [dalej: APDz], Ks. S. Sudoł, Kronika parafii Dzikowiec 
od  1 IX 1939  r., b.n.s.; W. Mroczka, Dzieje parafii Dzikowiec w  latach 1577-1945, 
Dzikowiec 2011, s. 27.

8 R. Rozdolski, Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. I, Warszawa 1962, s. 168.; zob. 
także: S. Grodziski, Historia ustroju, s. 78.

9 Tamże.
10 Tamże.
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Raniszoviensis11 (Zarządca kamery raniżowskiej). Czasami jednak zapisy 
dotyczące tych osób były niezwykle wzniosłe. Z takim zapisem spotkamy 
się w księdze zmarłych wsi Dzikowiec, gdzie pod datą 4 kwietnia 1803 r. 
odnotowano: Marianna filia Perillustris Magnifici Domini Wicenti Wolfram 
Bonorum Cameralium Prefecti12. Ta metryka zgonu Marianny, córki Win-
centego Wolframa, ówczesnego zarządcy dóbr kameralnych raniżowskiego 
dominium, nie tylko potwierdza, że mieszkał on wraz ze swoją rodziną 
w Dzikowcu, ale wskazuje także na wielką pozycję społeczną i niekwestio-
nowany szacunek, jakim był darzony w lokalnym środowisku. Przemawiają 
za tym łacińskie słowa, jakie zapisano przed jego imieniem i nazwiskiem: 
Perillustris Magnifici Domini (Wielce Oświecony Wielmożny Pan).

Nastanie zaborczej austriackiej władzy nie spowodowało zmian 
co do sposobu zwoływania zebrania gromady oraz miejsca i przebiegu jej 
obrad. W wioskach królewskich przed 1772 rokiem to prawo przysługiwało 
panu wsi i urzędnikom administracji dworskiej13. Na obrady zwoływał wójt 
za pomocą umówionego znaku. Zebrania gromady odbywały się najczę-
ściej w karczmie, a czasami w domu wójta. Obrady były prowadzone w ten 
sposób, że za stołem siedział wójt i przysiężni. Kolejne miejsca zajmowali 
pierwsi z majątku i poważania kmiecie, a dalej zasiadali ci mniej zamożni 
i o mniejszym autorytecie. Z gromady w zasadzie wyłączeni byli: komornicy, 
parobcy i wyrobnicy14. 

Kiedy władza nad wioskami klucza raniżowskiego przeszła pod 
zarząd Urzędu Gospodarczego, to prawo do zwoływania gromady mieli 
jego urzędnicy, co zapewne musieli wcześniej uzgodnić z prefektem, a więc 
osobą stojącą na czele tego urzędu. 

Informacji o tym, jakie były składy osobowe samorządu wiejskiego 
w 1787 roku, w niektórych wioskach przynależnych do dominium raniżow-
skiego, dostarcza Metryka Józefińska wsi Lipnica15 i Dzikowiec16. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w tym źródle składy osobowe wiejskiej władzy sa-

11 Tak został odnotowany 6 lipca 1808 r. Wincenty Wolfram stojący wówczas na czele 
Urzędu Gospodarczego w Dzikowcu, w: APDz, Liber Baptisatorum (1802-1816), s. 35. 

12 APDz, Liber Mortuorum (1802-1828), s. 4.
13 A. Falniowska-Gradowska, Ostatnie lata działalności Sądu Referendarskiego Koronnego 

(1768-1793), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 32.
14 Tamże, s. 33.
15 Zbiory autora, Pomiar wsi Lipnica w państwie kameralnym sandomierskim w kluczu 

raniżowskim (mikrofilm), Oryginał w Centralnym Państwowym Historycznym Ar-
chiwum Ukrainy we Lwowie [dalej: CPHAU we Lwowie], Metryka Józefińska, nr 222.

16 Archiwum Urzędu Gminy Dzikowiec [dalej: AUGDz], Pomiar wsi Dzikowiec w pań-
stwie kameralnym sandomierskim w  kluczu raniżowskim (mikrofilm). Oryginał 
w CPHAU we Lwowie, Metryka Józefińska, nr 219.
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morządowej w 1787 r. w: Dzikowcu, Kopciach, Lipnicy, Raniżowie, Wilczej 
Woli i Woli Raniżowskiej przedstawiały się następująco: 
Dzikowiec: wójt – Mikołaj Stykowski; przysiężni: Stanisław Zuba, Marcin 

Zięba, Wojciech Czupa, Szymon Olejarz, Grzegorz Mroczka.
Lipnica: wójt – Józef Krzyżanowski; przysiężni: Kacper Nowak, Wojciech 

Paluszek, Franciszek Kwaśnik, Mikołaj Brzuszek, Andrzej Tęcza.
Raniżów: wójt – Bartłomiej Borawa; przysiężni: Stanisław Wiącek, Ignacy 

Jarosiński, Franciszek Piekarz, Marcin Potocki, Wojciech Dworak.
Wola Raniżowska: wójt – Stanisław Ozga; przysiężni: Tomasz Kula, Tomasz 

Żak, Mateusz Gola, Jakub Stec, Bartłomiej Fusiel.
Kopcie: wójt – Marcin Tęcza; przysiężni: Wawrzyniec Kopeć, Wojciech 

Kulig, Maciej Góral, Wojciech Góral, Sebastian Tęcza.
Wilcza Wola: wójt – Jakub Wdowiak, deputowani: Jan Jarosz i Józef Stolarz, 

leśny- Jakub Stec.
Powyższy wykaz osobowych składów wiejskiej, samorządowej 

władzy jest niepełny, gdyż wymieniono w nim tylko te osoby, które zostały 
odnotowane w protokołach sporządzonych w sierpniu 1787 roku na oko-
liczność ustalenia granic wsi Dzikowiec i Lipnica17. 

Pełne osobowe składy tej wiejskiej, samorządowej władzy we 
wszystkich wioskach raniżowskiego dominium są zamieszczone w kontr-
akcie abolicyjnym z lat 1784-179618. Dominium to wówczas składało się 
z 15 wiosek. Były nimi: Cisów Las, Dzikowiec, Gwoździec, Kopcie, Lipnica, 
Mazury, Nart, Ranischau, Raniżów, Rusinów, Staniszewskie, Wilcza Wola, 
Wildenthal, Wola Raniżowska, Wola Rusinowska19. Należy jednak zazna-
czyć, że w dokumencie tym pisownia nazw kilku z tych miejscowości jest 
odmienna niż ta dzisiejsza. I tak Kopcie zostały odnotowane jako Kopcze, 
Wildenthal jako Wildenthall, a dwuczłonowe obecne nazwy wsi: Cisów 
Las, Wilcza Wola, Wola Raniżowska, Wola Rusinowska zostały zapisane 
w formie jednoczłonowej: Cissówlas (Cisowa), Wilczawola, Wolaraniżow-
ska, Wolarusinowska. Przy wioskach, które powstały w ramach kolonizacji 
józefińskiej, odnotowano, że są to kolonie niemieckie (Wildenthal i Rani-
schau) oraz polskie (Cisów Las, Gwoździec, Wola Rusinowska)20.

17 AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec; zbiory autora, Pomiar wsi Lipnica.
18 CPHAU we Lwowie, Kontrakt abolicyjny dominium raniżowskiego z lat 1784-1796, 

fond 134, opis 2, sprawa 672. (Autor miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem 
dzięki życzliwości i uprzejmości pana mgr. Joachima Popka z Mazurów, doktoranta 
Uniwersytetu Rzeszowskiego)

19 Tamże, k. 18 i 19.
20 Tamże.
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Składy osobowe wiejskiej władzy samorządowej w wyżej wymie-
nionych wioskach w 1796 roku prezentuje poniższy wykaz21.
Dzikowiec: wójt – Mikołaj Stykowski; przysiężni: Jan Błażejewski, Sta-

nisław Zuba, Piotr Zawadzki; wybrani mężowie: Wojciech Ciupa, 
Grzegorz Mroczka, Wojciech Sito, Marcin Zięba, Szymon Olejarz, 
Maciej Matejek.

Raniżów: wójt – Wojciech Piekarz; przysiężni: Michał Wiącek, Stanisław 
Gil; wybrani mężowie: Józef Bełza, Walenty Jędrusowicz, Szymon 
Faraś, Ignacy Jarosiński, Sebastian Piekarz, Błażej Tęcza.

Lipnica: wójt – Józef Drapała; przysiężni: Jan Kulig, Józef Nowak, Andrzej 
Sidor, Bartłomiej Kulig; wybrani mężowie: Franciszek Kwaśnik, 
Wawrzyniec Wiącek, Wojciech Paluszek, Piotr Ziółkowski, Józef 
Siębor, Tomasz Wilk.

Kopcie: wójt – Wojciech Kopeć; przysiężni: Marcin Kopeć, Szymon Cieśla; 
wybrani mężowie: Maciej Góral, Wojciech Góral, Adam Kopeć, 
Sebastian Tęcza, Augustyn Kopeć, Wojciech Kopeć.

Wola Raniżowska: wójt – Jakub Gola; przysiężni: Sebastian Konefał, Marcin 
Dul, Marcin Rembisz, Wojciech Chudzik; wybrani mężowie: Piotr 
Fudali, Wojciech Sasiela, Józef Kasica, Sebastian Krawiec, Bartłomiej 
Fusiel, Tomasz Żak.

Mazury: wójt – Adam Zimny; przysiężni: Grzegorz Popek, Tomasz Sondej; 
wybrani mężowie: Wojciech Lachowski, Mateusz Olszowy, Bartło-
miej Dec, Antoni Lachtara, Antoni Przypysz, Tadeusz Dec.

Nart: wójt – Stanisław Szott; przysiężny: Jan Iena; wybrani mężowie:Filip 
Sudoł, Sebastian Szott, Marek Fila.

Wilcza Wola: wójt – Wojciech Guściora; przysiężni: Michał Koptyra, 
Mateusz Wyka, Jakub Konefał; wybrani mężowie: Grzegorz Jarosz, 
Kazimierz Kozak, Wawrzyniec Serafin, Łukasz Klecha, Szymon 
Sudoł, Jan Majcher.

Rusinów: wójt – Walenty Kwaśnik; przysiężny: Tomasz Kasica; wybrani 
mężowie: Sebastian Kwaśnik, Wojciech Kasica.

Wola Rusinowska: wójt – Kazimierz Dziuba; przysiężni: Wojciech Cebula, 
Kacper Sołtys, Wojciech Kwaśnik, Krzysztof Kasica; wybrani mężo-
wie: Stanisław Dziuba, Maciej Kwaśnik, Michał Lepionka, Tomasz 
Tęcza, Sebastian Jarosz.

Gwoździec: wójt – Walenty Rembisz; przysiężni: Krzysztof Fusko, Stanisław 
Kozak; wybrani mężowie: Jan Czochara, Mikołaj Sudoł, Tomasz 
Malawka, Sebastian Konefał, Maciej Iskra, Wojciech Sulek.

21 Tamże, k. 41-47.
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Cisów Las: wójt – Jakub Puzio; przysiężni: Piotr Szczęch, Jakub Guściora; 
wybrani mężowie: Andrzej Nowak, Łukasz Müller, Józef Puzio, Ma-
teusz Cebula, Wawrzyniec Cebula, Wawrzyniec Kobylarz, Jan Fuśko.

Staniszewskie: wójt – Jakub Kussy; przysiężni: Marcin Rzeszutko, Andrzej 
Cebula; wybrani mężowie; Mateusz Cebula, Józef Majcher, Tomasz 
Majowicz, Stanisław Pomykała, Wojciech Gazda, Tomasz Bembenek.

Należy zaznaczyć, że tak niektóre nazwiska jak i imiona były od-
notowywane w taki sposób, jak je wówczas powszechnie wymawiano. I tak 
imię Mateusz było zapisywane jako Matus, Andrzej jako Jędrzej, Sebastian 
jako Sobek, Wawrzyniec jako Wawrzek, Kacper jako Kasper, Bartłomiej jako 
Bartek. Inna też była pisownia imion Józef i Jakub. Były pisane w formie 
Juzef, Jakób. Z kolei nazwisko Tęcza było zapisywane jako Tenca, Siębor 
jako Siembur, Sasiela jako Zasiela, a miano Czupa było sporadycznie od-
notowywane w niezbyt eleganckiej formie – Ciupa.

Oddzielnego omówienia wymagają składy osobowe władzy sa-
morządowej w koloniach niemieckich Ranischau i Wildenthal. Pierwszy 
imienny wykaz przedstawicieli tych wsi został odnotowany w kontrakcie 
abolicyjnym z 1784 roku, który został sporządzony w Nisku22. W doku-
mencie tym kolonie te nie są jeszcze określane niemieckimi nazwami: 
Ranischau i Wildenthal, tylko zostały zapisane jako Dzikowice i Raniszów. 
Należy sądzić, że wymienione z imienia i nazwiska w tym dokumencie 
osoby nie stanowiły ówczesnej samorządowej władzy, lecz byli to przedsta-
wiciele mieszkańców, którzy mieli przyjąć do wiadomości przedstawione 
w kontrakcie abolicyjnym ustalenia. Przemawia za tym choćby to, że 
patent w sprawie samorządu wiejskiego został wydany 13 kwietnia 1784 r. 
natomiast dokument, w którym zostali odnotowani mieszkańcy koloni 
niemieckich w Dzikowcu i Raniżowie, pochodzi z 9 czerwca 1784 r.23 Ra-
czej trudno zakładać, aby przy ówczesnej komunikacji i środkach przekazu 
patent ten został w tak krótkim czasie już wdrożony w życie. Poza tym przy 
nazwiskach brak jest określeń wskazujących, jaką funkcję pełniła dana 
osoba, co też wskazuje na to, że byli to raczej przedstawiciele miejscowych 
środowisk, którzy ze względu na poważanie, jakim cieszyli się wśród miej-
scowych kolonistów, zostali wytypowani do reprezentowania społeczności 
kolonii przed prefekturą w Nisku, gdzie dany dokument był sporządzony 
i odczytany im do zaakceptowania. Charakter zapisu odnotowanych imion 
i nazwisk kolonistów wskazuje, że został sporządzony przez jedną osobę. 
Nie są to więc podpisy wymienionych w tym dokumencie osób. Zgodnie 

22 Tamże, k. 7-8.
23 Tamże.
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z odczytem i tłumaczeniem sporządzonym przez mgr. Sławomira Kułacza 
imienne wykazy osób reprezentujących kolonistów z Dzikowca i Raniżowa 
w 1784 roku przedstawiały się następująco:24

Dzikowiec Raniżów
Andreas Bucho Schulz Johann Martin Schneider
Franz Bernbach Geschitz Genistein [Ehrestein?] Kerneburger
Jozeph Eiers Ludwig Fuhrman
Heinrich Ludwig Johan Michel Dam
Andreas Heintz Heinrich Waldek
Johanes Franz Ernst Hartung
Johan Steuer Daniel Pretter
Johannes Menzuer Jakob Pfalt
Georg Plass Friedrich Hanss.

Z kolei pod kontraktem abolicyjnym sporządzonym w sierpniu 
1796 roku w Urzędzie Gospodarczym w Dzikowcu mamy odnotowane 
osobowe składy samorządowej władzy kolonii Ranischau i Wildenthal. 
Kolonie te zostały już odnotowane pod niemieckimi nazwami. Wykazy 
osób nie są sporządzone jednakowym pismem. Należy domniemywać, 
że ich imiona i nazwiska nie zostały zapisane przez osobę sporządzającą 
dany dokument, lecz prawie każdy z nich podpisał się własnoręcznie. Tyl-
ko w trzech przypadkach przy nazwiskach kolonistów z Dzikowca mamy 
postawione krzyżyki, co przemawiałoby za tym, że nie podpisali się oni 
sami. Takich znaków przy kolonistach z Raniżowa nie ma. Te własnoręcz-
ne podpisy sprawiają wielką trudność w ich odczytaniu. Mimo to udało 
się ustalić, że urząd naczelnika (vorsteher) kolonii Ranischau sprawował 
wówczas Sebastian Göhner. Przysiężnymi tam byli: Ludwig Fuhrman 
i kolonista o nazwisku Fabig. Poza nimi w skład tamtejszej władzy wiej-

24 Nazwiska jak i cały dokument został sporządzony tzw. kurendą( ręcznym gotykiem) 
i jego odczytanie i tłumaczenie na język polski wykonał mgr Sławomir Kułacz z Le-
żajska, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei autor niniejszego artykułu miał 
możliwość, w oparciu o akta metrykalne parafii Dzikowiec zweryfikowania popraw-
ności odczytu większości nazwisk, ale tylko kolonistów z  Dzikowca. Zgodnie z  tą 
weryfikacją należy stwierdzić, że mieszkańcami Wildenthalu na początku XIX w. były 
osoby odnotowane w tym dokumencie i określane nazwiskami: Bernbach, Eiers, Franz, 
Ludwig, Plass, Steuer. Jednak w aktach metrykalnych zapisy tych nazwisk nie zawsze 
były jednakowe. Najczęstsze formy ich zapisu to: Birnbach, Eyers, Franc, Ludwig, Pless, 
Stayur. Autorowi niniejszego opracowania udało się również odszukać akty zgonu: 
Johana Stayra( Steuera), Heinricha Ludwiga, Georga Plassa (Plessa). Ten pierwszy 
zmarł 3.12.1803 r. Żył 60 lat. Heinrich Ludwig dożył 86 lat. Zmarł 12.01.1822 r., a Georg 
Plass(Pless) zmarł 30.05.1822 r. Żył 77 lat. Na podstawie ich aktów zgonu możemy 
obliczyć, ile mieli lat, kiedy przybyli do Dzikowca w 1783 r. Pierwszy z nich miał lat 
30, drugi 47, a trzeci 38 lat.
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skiej wchodzili: Georg Wonan Schulz, Elias Koff, Friedrich Pfathnicher, 
Andreas Ganfius i kolonista o nazwisku Pedendinal25. Natomiast w skład 
samorządowej władzy wiejskiej w kolonii Wildenthal w 1796 roku wcho-
dzili: Georg Nidenthal Schulz, Anton Beler (przysięgły), Michał Gräber, 
Sebastian Hann, Johanes Feldman, Martin Hart, Martin Ungehauer oraz 
kolonista o nazwisku Ludwig, który był przysiężnym26.

Powyższe wykazy składów osobowych wiejskiej władzy samorządo-
wej wskazują, że władza ta składała się z trzech części: wójta, przysiężnych 
i tzw. wybranych mężów. W każdej wiosce, zgodnie z patentem z dnia 
13 kwietnia 1784 r., był tylko jeden wójt. Natomiast liczba przysiężnych 
była uzależniona od wielkości wioski. I tak jeden przysiężny był w Narcie 
i Rusinowie; dwóch w: Mazurach, Raniżowie, Cisówym Lesie, Staniszew-
skim, Gwoźdzu, Kopciach, Ranischau i Wildenthalu; trzech w Dzikowcu 
i Wilczej Woli, a najwięcej, bo czterech było w Lipnicy, Woli Raniżowskiej 
i Woli Rusinowskiej. Powstaje zatem pytanie: dlaczego było ich tak mało, 
jeżeli w wyżej wymienionej ustawie z 1784 roku jest mowa, że na każde 50 
domów miano wybierać 2 przysiężnych. Zgodnie z tą zasadą w Lipnicy, 
w której według zapisów w Metryce Józefińskiej łącznie z osadą Jeziorko od-
notowano prawie 240 domów, a w 1796 roku było ich już ponad 250, winno 
być 10 przysiężnych. Tymczasem było ich tylko 4. Należy jednak zaznaczyć, 
że odnotowano jeszcze sześciu wybranych mężów. Tak więc razem gromada 
wybierała do wiejskiej władzy dziesięciu swoich przedstawicieli. Tylko, że 
jedni z nich byli nazywani wybranymi mężami, a drudzy przysiężnymi. 
Można więc sądzić, że przysiężnymi nazywano tylko tych, którzy pełnili 
funkcje tzw. zaprzysiężonych sędziów ludowych lub wiejskich. Składali oni 
przysięgę, że uczciwie i bezstronnie będą ferować wyroki. Byli oni cząstką 
władzy sądowniczej na jej najniższym, czyli wiejskim szczeblu. Władza 
ta należała do justycjariuszy, którzy zostali wprowadzeni patentem z dnia 
13 lipca 1786 r.27. Ponieważ jednak sądownictwo nad chłopami w Galicji 
dość powszechnie było oparte o samorząd gromadzki, to przysiężni zwani 
zaprzysiężonymi sędziami ludowymi lub wiejskimi towarzyszyli justy-
cjariuszom w prowadzeniu spraw sądowych i brali udział w wydawaniu 
wyroków. Fakt, że tacy ludowi (wiejscy) zaprzysiężeni sędziowie byli we 
wioskach należących do raniżowskiego dominium, potwierdzają między 
innymi zapisy w aktach metrykalnych. I tak pod datą 1 kwietnia 1819 r. 

25 Jednego z nazwisk nie udało się odczytać. Wiemy tylko, że kolonista ten miał na imię 
Konrad. 

26 Należy sądzić, że skład osobowy z Wildenthalu jest bardziej wiarygodny, gdyż można 
go było skonfrontować z zapisami w aktach metrykalnych parafii Dzikowiec.

27 R. Rozdolski, Stosunki poddańcze, s.161.
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w Liber Baptisatorum wsi Lipnica został odnotowany Wawrzyniec Wiącek, 
który został określony jako: Iuratusen Iudex Plebis28 (zaprzysiężony sędzia 
chłopski). Z kolei w tym samym źródle 23 października 1820 r. mamy 
odnotowanego Jana Kwaśnika, który został zapisany jako: Iudex villa29 
(sędzia wiejski).

Zgodnie z zapisem zamieszczonym we wspomnianym wcześniej 
kontrakcie abolicyjnym wójtowie byli wynagradzani. Jaka była wysokość 
tego wynagrodzenia w poszczególnych wioskach ilustruje to poniższe 
zestawienie30: 

Raniżów – 5 złotych reńskich (złr), 
Wola Raniżowska – 5 złr i 30 krajcarów (kr)31, 
Dzikowiec – 5złr, 
Lipnica – 5 złr, 
Mazury – 5 złr, 
Staniszewskie – 4 złr, 
Nart – 2 złr 30 kr, 
Wilcza Wola – 6 złr, 
Kopcie – 3 złr 30 kr, 
Rusinów – 2 złr 30 kr, 
Wildenthal – 8 złr, 
Ranischau – 12 złr, 
Cisów Las – 5 złr, 
Gwoździec – 7 złr, 
Wola Rusinowska – 8 złr. 
Powyższy wykaz jednoznacznie wskazuje, że najwyższej byli opła-

cani wójtowie w nowo założonych koloniach niemieckich (Wildenthal 
i Ranischau) oraz polskich powstałych na leśnych karczowiskach (Wola 
Rusinowska, Gwoździec, Cisów Las).

W kontrakcie abolicyjnym zaznaczono również, że to wynagrodze-
nie było nagrodą zamiast przeszłego uwolnienia od roboty32. Przez roboty 
należy rozumieć pracę pańszczyźnianą, z której wójtowie byli wcześniej 
zwalniani w wymiarze 12 dni w roku33. 

Wynagradzani byli też tzw. rozkaźni, a więc posłańcy realizujący 
zadania urzędników dominium i samorządu wiejskiego. Otrzymywali 

28 Archiwum Parafii Lipnica [dalej: APL], Liber Baptisatorum (1816-1827), s. 21.
29 Tamże, s. 42.
30 CPHAU we Lwowie, fond 134, opis 2, sprawa 672, k. 18 i 19.
31 Jeden złoty reński równał się 60 krajcarom.
32 CPHAU we Lwowie, fond 134, opis 2, sprawa 672, k. 18.
33 R. Rozdolski, Stosunki poddańcze, s. 169.
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oni zapłatę w wysokości: Raniżów – 2 złr 30 kr, Wola Raniżowska – 5 złr, 
Dzikowiec – 5 złr, Lipnica – 3 złr 45 kr, Mazury – 2 złr 30 kr, Staniszewskie 
– 1 złr 15 kr, Wilcza Wola – 2 złr 30 kr, Kopcie – 1 złr 15 kr, Nart – 1 złr 
15 kr, Gwoździec – 4 złr 40 kr, Cisówlas – 3 złr 30 kr, Wola Rusinowska – 
5 złr 20 kr34.

W wykazie wynagrodzenia rozkaźnych nie zamieszczono miejsco-
wości: Wildenthal, Ranischau i Rusinowa. Przemawia to za tym, że w tych 
wioskach nie było osób, które pełniłyby tę funkcję. Należy domniemywać, 
że dla tych małych osad ich zadania spełniali rozkaźni z sąsiednich dużych 
wsi. Dla Wildenthalu rozkaźny z Dzikowca, dla Ranischau z Raniżowa, 
a dla Rusinowa z Woli Rusinowskiej. Wskazuje na to choćby wysokość ich 
uposażenia, które było znacznie wyższe niż z innych wsi. 

Aby ocenić, jaka była realna wartość wyżej wymienionych wyna-
grodzeń, należy zaprezentować przynajmniej kilka cen, jakie obowiązywały 
wówczas na terytorium dawnego raniżowskiego klucza35. 

Korzec pszenicy36 – 3 złr 30 kr.
Korzec żyta – 2 złr 24 kr.
Korzec jęczmienia – 2 złr 2 kr.
Korzec owsa – 1 złr 12 kr.
Porąbanie jednego sążnia drewna twardego37 – 20 kr.
Porąbanie jednego sążnia drewna miękkiego – 15 kr.
Dniówka żniwiarza – 7,5 kr.
Dniówka pracy w polu parą bydła – 18 kr.
Pieszy posłaniec na odległość 1 mili – 3 kr.
Konny posłaniec na odległość 1 mili – 5 kr. 
Uwzględniając powyższe ceny, możemy stwierdzić, że uposażenie 

wójtów i rozkaźnych to raczej nagroda niż wynagrodzenie. Można tak są-
dzić, gdyż najwyżej wynagradzany z wójtów, którym był wójt niemieckiej 
kolonii Ranischau, otrzymywał w skali rocznej 12 złr., co stanowiło wartość 
niecałego trzech i pół korca pszenicy. Ale za taką kwotę żniwiarz przy kosze-
niu zboża sierpem, a więc pracy bardzo ciężkiej, musiał przepracować aż 96 
dniówek. Świadczy to o tym, jak wtedy nisko była ceniona praca fizyczna.

Osoby wybierane wówczas w skład wiejskiej samorządowej władzy 
to elita ówczesnego społeczeństwa tak pod względem statusu materialne-
go, jak i prestiżu społecznego. Możemy tak sądzić na podstawie zapisów 

34 CPHAU we Lwowie, fond 134, opis 2, sprawa 672, k. 19-20.
35 Prezentowane ceny zaczerpnięto z kontraktu abolicyjnego w: CPHAU, fond 134, opis 

2, sprawa 672, k.:15, 17, 26.
36 Były to korce miary lwowskiej składające się z 32 garnców.
37 Jeden sążeń (sąg) to 4 metry przestrzenne drewna. 
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zamieszczonych w Metryce Józefińskiej i w aktach metrykalnych. Oto 
kilka informacji potwierdzających tę tezę, a zamieszczonych w wyżej wy-
mienionych źródłach. 

Wójtem w Dzikowcu tak w 1787 roku, jak i w 1796 roku był Mikołaj 
Stykowski. Mieszkał i gospodarzył w części wsi Dzikowiec zwanej Góra. Jego 
dom był oznaczony numerem 6038. Gospodarstwo należące do niego miało 
powierzchnię 17 morgów i 665 sążni39. Jak na warunki tej niezbyt zamożnej 
wsi było dość znacznej wielkości. Był wójtem w 1787 roku i w 1796 roku, 
czyli pełnił ten urząd przynajmniej przez kilka kadencji. Jeżeli więc był on 
wiele razy wybierany na urząd wójta, to znaczy, że nie tylko jego materialny 
status o tym decydował. Zapewne musiał być przede wszystkim darzony 
wielkim szacunkiem przez swoich ziomków. Zdobył też uznanie, a może był 
tylko takim dyspozycyjnym, wygodnym człowiekiem dla Urzędu Gospodar-
czego, bo to ten organ w końcu decydował, kto zostanie wójtem, wybierając 
go spośród trzech kandydatów zaprezentowanych przez gromadę. 

Wójt Lipnicy Józef Krzyżanowski, odnotowany w Metryce Józefiń-
skiej w 1787 roku, to niezwykle ciekawa postać. Był neofitą. Kiedy porzucił 
judaizm, ochrzcił się i przyjął wiarę katolicką, tego dokładnie nie wiemy. 
Ale w metryce jego ślubu z dnia 6 lipca 1765 r. zanotowano: „… matrimo-
nio contractum inter Jozephum Krzyżanowski Parochia Dzikovecens Neofita 
et Zofia Wuycikowna virginem de Zarębki”40. Z tego metrykalnego zapisu 
jednoznacznie wynika, że Józef Krzyżanowski był neofitą, czyli osobą 
świeżo nawróconą na chrześcijaństwo. Odnotowano, że pochodził z parafii 
Dzikowiec, ale z jakiej wsi, tego już nie wiemy. Można tylko domniemywać, 
że jeżeli był później wójtem w Lipnicy, to zapewne tam mieszkał. Jego żoną 
została panna – Zofia Wójcik, mieszkanka Zarębek. W kolejnych dwóch 
zapisach metrykalnych z dnia 16 lutego i 20 października 1767 r., kiedy to 
został ponownie wymieniony w aktach metrykalnych parafii Cmolas, ale 
już jako mieszkaniec Zarębek, nie podano informacji o tym, że zmienił wy-
znanie41. Nie znajdziemy w tym źródle żadnego zapisu, który wskazywałby 
na jego szczególny status materialny czy społeczny. Ale 20 lat później, to 
jest w 1787 roku, kiedy to został w Metryce Józefińskiej odnotowany jako 
wójt Lipnicy, możemy stwierdzić, że był już niezwykle zamożny. W Lip-
nicy należały do niego dwa duże gospodarstwa. Jedno miało 34 morgi 
i 666 sążni. Drugie było niewiele mniejsze, bo jego wielkość to 27 morgów 

38 AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec
39 Tamże.
40 Archiwum Parafii Cmolas [dalej: APC], Liber Copulatorum (1731-1774), b.n.s.
41 Tamże, b.n.s.
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i 1275 sążni42. Również w Dzikowcu posiadał duże gospodarstwo ponad 27 
morgowe43. Nie można wykluczyć, że był posiadaczem jakiś gruntów w Za-
rębkach, które otrzymała we wianie jego żona. Był człowiekiem niezwykle 
przedsiębiorczym, jeżeli udało mu się zgromadzić tak znaczny majątek. 
Miał też dobre relacje z zaborczą władzą austriacką, jeżeli powierzyła mu 
urząd wójta. Nie wiemy jednak, przez ile kadencji go pełnił. Wiemy, że był 
nim na pewno w 1787 roku. Osiągnął wysoki status materialny, ale jeszcze 
wyższy społeczny. W metryce jego śmierci z dnia 10 marca 1804 r. zapisano: 
„Generosus Dominus Josephus Krzyżanowski”44 (Szlachetnie Urodzony Pan 
Józef Krzyżanowski). Również jego córka Maria, która została kilka razy 
odnotowana jako matka chrzestna dzieci lipnickich włościan była określana 
jako Nobiles45 (szlachta). Mimo tych wzniosłych metrykalnych zapisów 
wskazujących, że Józef Krzyżanowski i jego dzieci to szlachetnie urodzeni, 
to jednak z całą stanowczością należy stwierdzić, że ich szlachectwo nie 
pochodziło z urodzenia. Był neofitą, ożenił się z chłopką, więc o jakim 
szlachectwie można tu mówić. Mimo, że nie był szlachcicem z urodzenia, 
ale to jego mądrość, przedsiębiorczość, zgromadzony majątek powodowały, 
że był człowiekiem znanym, uznawanym za znakomitego, cieszącym się 
wielkim autorytetem. To zapewne było powodem, że ówcześni dzikowiec-
cy księża przed jego nazwiskiem i jego dzieci zapisywali łacińskie słowa 
Generosus, czy Nobiles.

Z kolei wójt Lipnicy Józef Drapała, odnotowany w 1796 roku, to już 
zwykły włościanin, ale również zamożny. Jego gospodarstwo liczyło łącznie 
25 morgów i 1482 sążni46. Z zapisów zamieszczonych w Metryce Józefiń-
skiej można wywnioskować, że stał się bogatym włościaninem dopiero po 
rozparcelowaniu przez austriacką władzę folwarku królewskiego w Lipnicy, 
gdzie otrzymał ponad 20 morgowy nadział gruntu oraz dwie niewielkie łąki 
o łącznej powierzchni 933 sążni na tzw. Wójtowskich Zagrodach47.

Zamożnymi i cieszącymi się powszechnym uznaniem włościanami 
byli nie tylko wójtowie, ale również wielu innych przedstawicieli ówczesnej 
wiejskiej władzy samorządowej. I tak Kacper Nowak z Lipnicy, odnotowany 
jako przysiężny w 1787 roku, posiadał prawie 26 morgów gruntu48. Prawie 
42 Zbiory autora, Pomiar wsi Lipnica.
43 AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec.
44 APL, Liber Mortuorum (1802-1828), s. 4.
45 Tak została określona między innymi :11 lipca 1802 r., w: APL, Liber Baptisatorum 

(1802-1816) s. 3 oraz 19 czerwca 1819 r., w: APL, Liber Baptisatorum (1816-1828), 
s. 13.

46 Zbiory, autora, Pomiar wsi Lipnica.
47 Tamże.
48 Tamże.
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o połowę mniejsze gospodarstwo miał kolejny przedstawiciel lipnickiej 
władzy – Franciszek Kwaśnik, który w 1787 roku został odnotowany jako 
przysiężny, a w 1796 roku zapisano go w grupie tzw. wybranych mężów. 
Należy sądzić, że jeżeli przez wiele lat był wybierany w skład wiejskiej wła-
dzy, to decydował o tym nie tyle jego niezbyt wielki majątek, co uznanie 
i autorytet, jakim się cieszył wśród swoich ziomków. Niektórzy z włościan, 
którzy przez wiele lat pełnili urzędy wiejskie, zdobywali sobie taki szacunek 
i uznanie, że w aktach metrykalnych byli określani jako honestus, a więc 
zacni, szczególnie poważani, pełniący urząd. Tak został określony Grzegorz 
Mroczka z Dzikowca, który w 1787 roku był przysiężnym49, a w 1796 roku 
wymieniono go w składzie tzw. wybranych mężów50. 11 lipca 1802 r. został 
odnotowany w aktach metrykalnych jako: „Ho[nestus] Gregorius Mrocz-
kowski”51. Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że był człowiekiem zacnym, 
poważanym i aby jeszcze bardziej go wyróżnić, to nawet jego nazwisko 
zostało zapisane w formie bardziej dostojnej, a więc Mroczkowski, a nie 
Mroczka. 

Kompetencje ówczesnej wiejskiej władzy były dość skromne. W za-
sadzie ograniczały się do:

 – zarządzania majątkiem gromadzkim, 
 – sądownictwa polubownego, bez prawa karania czynów przestęp-

czych,
 – realizacji zadań samopomocowych,
 – wykonywania zleceń dworu.

Ówczesna władza wiejska, składająca się z wójta, przysiężnych oraz 
tzw. wybranych mężów, stanowiła organ pomocniczy i wykonawczy Urzędu 
Gospodarczego w Dzikowcu. To ten urząd opracowywał książki z wykazem 
danin dla każdej gromady. Natomiast wiejska władza miała tylko dopilno-
wać, aby każdy z mieszkańców wiedział, jakie obowiązki do niego należą. 
Dotyczyło to nie tylko danin w naturze i pieniądzu. Urząd Gospodarczy 
w Dzikowcu nakładał na poddanych raniżowskiego klucza szereg innych 
zadań, których realizacji musiała dopilnować miejscowa wiejska władza. 
Oto kilka takich zadań:
1. Utrzymanie w należytym stanie grobli, dróg i innego wspólnego 

dobra na obszarze dominium, przy których poddani byli zobowią-
zani przepracować w ciągu roku po 4 dni pieszo i tyleż dni bydłem52.

49 AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec.
50 CPHAU, fond 134, opis 2, sprawa 672, k. 42.
51 APL, Liber Baptisatorum( 1802-1816), s. 3.
52 CPHAU we Lwowie, fond 134, opis 2, sprawa 672, k. 40
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2. Przywóz pańskich trunków za wynagrodzeniem po 3 krajcary 
od jednej mili i beczki piwa53.

3. Zakaz dzielenia, sprzedawania i opuszczania gospodarstwa bez 
zostawienia zdatnego i przyzwoitego zastępcy, jeżeli się nie miało 
się na to zgody urzędu54.

4. Zakaz zamiany koni na woły55,
5. Wydawanie drewna na budowle i na opał pod nadzorem leśni-

czego56,
6. Zostawianie części gruntów na łąki niezbędne do utrzymania 

bydła57.
Były i takie zadania, które musieli realizować nie poddani, a tylko 

osoby wchodzące w skład miejscowej samorządowej władzy wiejskiej. Do ta-
kich zadań należał między innymi udział w ustaleniu granic wsi, mierzeniu 
pól oraz poborze do wojska. To wójt i przysiężni, pod nadzorem geometrów, 
dokonywali pomiarów pól, łąk, pastwisk, stawów, terenów zakrzaczonych, 
nieużytków. Przy ich udziale obchodzono i ustalano granice wsi. Należeli 
do tych, którzy mieli udział w usypaniu kopców granicznych i podpisywali 
się pod protokołami dotyczącymi opisu granic danej miejscowości. Z kolei 
ich podpisy i tzw. mężów wybranych znajdowały się w opracowanych przez 
Urząd Gospodarczy książkach z wykazem danin i obowiązków poddanych 
z poszczególnych wsi. Należy jednak zaznaczyć, że prawie wszystkie osoby 
wchodzące wówczas w skład władzy wiejskiej nie znały sztuki pisania. Nie 
podpisywali się sami, tylko ich imię i nazwisko oraz funkcję wpisywała 
osoba sporządzająca dany dokument, a oni obok swego imienia i nazwiska 
stawiali krzyżyk.

Wójt i przysiężni byli również zobowiązani do uczestniczenia 
w bardzo niewdzięcznym przedsięwzięciu, jakim był pobór do wojska. Do 
1804 roku służba w austriackim wojsku była dożywotnia58. Udział w takiej 
komisji poborowej powodował, że dość często pod adresem wójta i przy-
siężnych padały przezwiska i złorzeczenia od rodzin tych, którzy zostali 
objęci poborem.

Na stanie wiejskiej władzy samorządowej znajdowała się skrzynka, 
w której była pieczęć wsi oraz takie dokumenty jak: przywileje, księgi sądo-
we, księga ewidencji danin i powinności, kontrakt abolicyjny. W skrzynce 

53 Tamże, k. 21.
54 Tamże, k. 37.
55 Tamże, k. 38-39.
56 Tamże, k. 39.
57 Tamże, k. 38.
58 S. Grodziski, Historia ustroju, s. 250.
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tej przechowywano też pewne kwoty pieniężne, którymi dysponowała 
miejscowa władza.

The local government in the villages of the dominion 
of Raniżów at the end of the 18th century

The initial section of the article presents the change in the mana-
gement of the former royal demesne on the Polish lands which after 1772 
came under Austrian rule. The author also made an attempt to explain why 
the headquarters of the Economic Office, which took over the management 
of the former royal demesne of Raniżów, was in Dzikowiec. Next, the article 
discusses how the local government was chosen and presents the villages 
which at the end of the eighteenth century were part of the above men-
tioned demesne. Then, on the basis of a contract of abolition of 1796 the 
author shows who held the office of voyt, przysiężny and so called chosen 
men; and on the basis of the Joseph’s Register of the villages of Lipnica and 
Dzikowiec, the author presents personal lists of rural power of 1787, but 
only in the villages: Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Raniżów, Wilcza Wola and 
Wola Raniżowska. The article also includes the salary of the then voyts and 
so called rozkaźni in the dominion of Raniżów and shows its real value 
giving the then price of cereals and payment for some jobs. It also provides 
a brief overview of Mikołaj Stykowski – a voyt of Dzikowiec in 1787 and 
1796 and voyts of Lipnica, Józef Krzyżanowski in 1787 and Józef Drapała 
in 1796, as well as some przysiężni from Dzikowiec and Lipnica. In the end, 
the author briefly discusses the competence of the then local government 
and provides the description of the seal which was then used by the local 
government in some villages of the dominion of Raniżów.
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MARIAN PIÓREK – Kolbuszowa

Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w powiecie kolbuszowskim  
w latach 1905-1944 (cz. I)

Proces kształtowania się zawodu nauczyciela na ziemiach polskich 
został zapoczątkowany w okresie powstawania szkół parafialnych w okresie 
średniowiecza i trwał aż po wiek XIX, zaś nauczycielski ruch zawodowy 
swymi początkami sięgał zaledwie połowy wyżej wymienionego stulecia.

Pierwszą zawodową organizacją nauczycielską było utworzone we 
Lwowie w 1868 roku Towarzystwo Pedagogiczne. Następnie, w 1896 roku, 
powstało w Nowym Sączu Towarzystwo Nauczycieli Szkół Ludowych. 
Wzrost nastrojów radykalnych i rewolucyjnych oraz ożywienie się życia 
politycznego w Galicji na początku XX wieku spowodowały rozwój ruchu 
zawodowego nauczycieli. W 1903 roku powstało Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Ludowych i Wydziałowych w Krakowie, następnie powstał Krajowy 
Związek Nauczycielstwa Ludowego o charakterze ogólno-galicyjskim. Or-
ganizacja ta posiadała już cechy organizacji związkowej i reprezentowała 
interesy nauczycieli szkół ludowych1.

Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego znalazł najwięcej 
uznania wśród historyków dziejów oświaty i szkolnictwa i uważany jest 
za poprzednika działającego do dziś Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego był zawsze dobrowolną, nieza-
leżną i samorzutną organizacją zawodową pracowników oświaty i wycho-
wania, szkolnictwa wyższego i nauki, emerytów i rencistów oraz współpra-
cujących z nimi instytucji. Trzeba do tego dodać, że organizacja ta „była 
i jest rzecznikiem ich uprawnień, a przede wszystkim broni zawodowych, 

1 Z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego na Rzeszowszczyźnie w latach 1905-1985, 
red. Andrzej Jagusztyn, Rzeszów 1989.
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ekonomicznych i socjalnych interesów czynnych zawodowo, jak i byłych 
pracowników”2.

Bolesław Grześ tak pisał: „Związek troszczy się o kształtowanie 
demokratycznego oblicza polskiego szkolnictwa i szerokiej do niego do-
stępności, wychowanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności 
i godności osobistej”3.

W dotychczasowych badaniach dziejów Związku na uwagę zasłu-
gują następujące publikacje: m. in. E. Podgórskiej4, która daje informa-
cje o powstaniu i działalności tej pierwszej organizacji związkowej; pod 
red. Szymona Kędryny5 – o dziejach ZNP w województwie katowickim; 
J. Hellwiga i B. Głębowicza6 – na Pomorzu; pod red. St. Michalskiego7 – 
w Wielkopolsce; E. Szala8 – ZNP w okręgu rzeszowskim po drugiej wojnie 
światowej oraz J. Kaszuby, J. Marmaja, St. Rusznicy9 – o działalności ZNP 
w mieście Rzeszowie i powiecie rzeszowskim w PRL, a ostatnio ukazała 
się na rynku wydawniczym praca B. Grzesia – byłego przewodniczącego 
Zarządu Głównego ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po 
współczesność10.

Na terenie województwa rzeszowskiego dopiero obchody jubile-
uszowe 80-lecia ZNP stały się inspiracją i podstawą do odbycia konferencji 
naukowej. Jej pokłosiem było wydanie publikacji pod red. Andrzeja Jagusz-
tyna11 w 1989 roku. W niej zawarty jest także mój artykuł12 omawiający 
skrótowo dzieje ZNP w powiecie kolbuszowskim.

Przez kilka lat byłem przewodniczącym Komisji Historycznej 
przy Podkarpackim Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego 

2 B. Grześ, Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesność, Warszawa 
2000, s. 3-4.

3 Tamże, s. 4.
4 E. Podgórska, Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905-1918, War-

szawa 1973.
5 50 lat ZNP w województwie katowickim (1922-1972), red. Sz. Kędryna, Katowice 1972; 

autor ten był moim promotorem pracy magisterskiej na Uniwersytecie Śląskim w 1970 
roku.

6 J. Hellwig, Wkład ZNP…, B. Głębowicz, Zarys dziejów i  działalności Pomorskiego 
Okręgu ZNP 1922-1966, Warszawa 1969.

7 ZNP w Wielkopolsce w służbie oświaty i nauki, red. S. Michalski, Poznań 1979.
8 E. Szal, ZNP w  okręgu rzeszowskim w  latach 1944-1948, w: Prace Humanistyczne 

Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Rzeszów 1982, z. 19, s. 169-202.
9 J. Kaszuba, J. Margaj, S. Rusznica, Działalność ZNP w mieście Rzeszowie i byłym powiecie 

rzeszowskim w 40-leciu Polski Ludowej, Rzeszów 1985.
10 B. Grześ, Związek, passim
11 Z dziejów ZNP na Rzeszowszczyźnie, passim
12 Tamże; M. Piórek, Działalność ZNP w powiecie kolbuszowskim 1905-1975, s. 133-138.
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w Rzeszowie za kadencji Stanisława Rusznicy (1994-2001). Aktywnymi jej 
członkami byli m.in.: Franciszek Batory, Józef Kolbusz, Adam Rząsa, dr 
E. Szal. Braliśmy aktywny udział w przygotowaniu uroczystej wojewódzkiej 
akademii z okazji jubileuszu 90. rocznicy powstania ZNP.

Od dawna marzyłem o napisaniu dziejów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego na terenie powiatu kolbuszowskiego. Przez okres 40 lat mojej 
pracy pedagogicznej była to moja organizacja związkowa, z jej inspiracji 
zdobywałem ostrogi w zawodzie nauczyciela, najpierw jako członek Ogniska 
w Dzikowcu i w Kolbuszowej (nr 2), następnie sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZNP w Kolbuszowej, prezes Ogniska przy Zespole Szkół 
Rolniczych w Weryni, a obecnie członek Sekcji Emerytów i Rencistów przy 
Radzie Zakładowej ZNP. 

Doświadczenia moje zebrane w trakcie pracy społecznej pomogły 
mi w pełnieniu takich stanowisk w oświacie jak: Gminny Dyrektor Szkół 
w Starym Dzikowcu i zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Wychowania, 
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Powiatowego w Kolbuszowej w latach 
1973-1976.

Niniejsza publikacja stanowi w pewnym stopniu pokłosie tej pracy, 
a zarazem jest próbą ujęcia w zakresie historycznym działalności związ-
kowej na wspomnianym już terenie. Jeden z moich przyjaciół – wieloletni 
działacz związkowy – tak przed laty wyraził się: „ZNP był lustrem, w któ-
rym odbijały się takie zjawiska i procesy, jak: atmosfera pracy w szkołach 
i placówkach oświatowo-wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów 
w gronie nauczycielskim, kształtowanie się poglądów ideologicznych, 
politycznych działaczy i członków, stosunek do nadzoru pedagogicznego, 
administracyjnego i odwrotnie, koleżeńskość i przyjacielstwo oraz sprawy 
bytowe”. Myślę, że nie trzeba tutaj nic ani ująć, ani dodać; bo taka była nasza 
działalność związkowa.

W pracy naukowej głównym materiałem dokumentalnym były 
protokoły z posiedzeń prezydium i plenarnych odbytych w latach 1945-
1975, sprawozdania Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Kolbuszowej, 
kronika autorstwa Michała Czartoryskiego13, praca konkursowa M. Piórka 
i J. Sudoła – o dziejach ZNP w powiecie kolbuszowskim14, materiały zebrane 
przez H. Dudzińską w ramach konkursu oraz wywiady i wspomnienia.

Najbardziej udokumentowany jest rozdział trzeci zatytułowany 
Jawne i tajne nauczanie, wzbogacony o relacje, wspomnienia uczestników 
i zapisy w kronikach szkolnych.
13 M. Czartoryski, Kronika ZNP w powiecie kolbuszowskim, Kolbuszowa 1965.
14 Zbiory autora, M. Piórek, J. Sudoł, Dzieje ZNP w powiecie kolbuszowskim w latach 

1905-1975, Kolbuszowa 1979.
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Materiał zaprezentowany w całości jest zgodny z przyjętą termi-
nologią okresów historycznych (1905-1918, 1918-1939, 1939-1944 i 1945-
1975 z podrozdziałami 1945-1951 i 1952-1961, 1962-1975) i biogramami 
najbardziej zasłużonych działaczy Związku. Ujmują one historię Związku 
w różnorakich aspektach działalności na przestrzeni 70 lat. Poza tym praca 
zawiera wstęp, zakończenie, przypisy i bibliografię. Rok 1975 jest datą koń-
cową i oznacza zlikwidowanie powiatu kolbuszowskiego; gmina Majdan 
Królewski została włączona do województwa tarnobrzeskiego, zaś Sokołów 
Małopolski do rejonu i powiatu rzeszowskiego.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem wieloletniej pracy jako 
nauczyciela szkół podstawowych i średnich, historyka regionalisty, aktyw-
nego członka i działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Działalność związkowa i kulturalna w Galicji. Początki 
związkowego ruchu nauczycielskiego w latach 1905-1918

W 1905 roku w Krakowie na zjeździe mężów zaufania nauczyciel-
stwa ludowego z całej Galicji podjęto uchwałę o utworzeniu Krajowego 
Związku Nauczycielstwa Ludowego. Powołano także organ pod nazwą 
„Głos Nauczycielstwa Ludowego”15. Funkcję prezesa objął Stanisław Nowak, 
działacz PSL „Piast” z Krakowa16.

Pierwsze ognisko związkowe ukonstytuowało się w naszym po-
wiecie w Majdanie z początkiem 1907 roku w składzie: Edmund Banicki, 
Wincenty Angerbauer, Walerian Wietki, Wojciech Bobak, Jan Wanato-
wicz17. Kolejne ognisko powstało w roku 1908 w Kolbuszowej z inicjatywy 
Stanisława Nowaka, który przybył na zebranie założycielskie. Zebranie 
organizacyjne odbyło się w prywatnym mieszkaniu ks. Jana Chrząszcza – 
katechety Szkoły Męskiej w Kolbuszowej przy udziale nauczycieli: Józefa 
Cudo, Stanisława Gruszki, Marii Ogonkówny, Gotwaldówny, Wiktora Sie-
kierskiego, Aleksandra Wilczyńskiego i Antoniego Winiarskiego. Prezesem 
Ogniska został Michał Mróz, kierownik Szkoły Męskiej w Kolbuszowej18. 
Podobne ogniska związkowe powstały w Raniżowie – w 1910 roku (prezes 

15 B. Grześ, s. 32.
16 M. Piórek, Historia rozwoju szkolnictwa podstawowego w pierwszym dwudziestopię-

cioleciu PRL na terenie powiatu kolbuszowskiego (w latach 1944-1969), Kolbuszowa 
1970, s. 25; M. Piórek i Józef Sudoł, s. 25; B. Grześ, s. 22; M. Piórek, Działalność ZNP 
w powiecie kolbuszowskim 1905-1975, w: Z dziejów ZNP na Rzeszowszczyźnie, s. 33.

17 A. Meissner, Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji Środkowej 1905-
1918, w: Z dziejów ZNP na Rzeszowszczyźnie, s. 29.

18 Michał Czartoryski, s. 4; A. Meissner, s. 29.
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– Ignacy Rozmus) i Trzęsówce w 1911 roku (prezes – Michał Kisielewski)19. 
Do podstawowych zadań związkowych należały: walka o sprawy bytowe 
nauczycieli, krzewienie życia towarzyskiego i praca kulturalno-oświato-
wa w środowisku. Do wybitnych działaczy na tym terenie należeli m.in.: 
M. Mróz z Kolbuszowej, Michał Borodzic z Kolbuszowej Górnej, W. Siekier-
ski z Nowej Wsi, Ignacy Rozmus z Woli Raniżowskiej, Stanisław Gruszka 
z Kolbuszowej i wielu innych20.

W Sokołowie w 1907 roku powstał Związek Katolicko-Społeczny 
z udziałem wielu miejscowych nauczycieli, a przewodniczącym został 
Stanisław Jaworski, kierownik Szkoły Żeńskiej21.

Z zestawienia Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego 
z 1913 roku wynika, że na terenie powiatu kolbuszowskiego działały na-
stępujące ogniska: Kolbuszowa (przewodniczący – W. Siekierski, zastępca 
– S. Lisiński, sekretarz – A. Wilczyński, skarbnik – M. Mróz); Majdan 
Królewski (przewodniczący – J. Krawiec, zastępca – H. Swobodówna, 
sekretarz – O. Swobodówna, skarbnik – T. Roszwic); Raniżów (przewod-
niczący – J. Pieńczak, zastępca – M. Górecka, sekretarz – A. Bukalanka, 
skarbnik – L. Burkiewicz)22.

Pod koniec XIX wieku ożywiło się na terenie powiatu kolbuszow-
skiego życie kulturalne i oświatowe. Przodowały w tym przede wszystkim 
takie miasteczka, jak: Kolbuszowa i Sokołów. Aktywną w nich działalność 
przejawiały: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Towarzystwo Szkoły 
Ludowej23.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Kolbuszowej powstało 
pod koniec lat 90. XIX wieku. W 1904 roku, po zakupieniu parceli u Marii 
i Michała Siedmiograjów przy ul. Pańskiej (dzisiaj Obrońców Pokoju), 
wybudowano piękny budynek o nazwie „Sokolnia”. Uroczyste otwarcie 
nastąpiło w dniu 15 sierpnia 1908 r. Wokół niego zbudowano kręgielnię, 
plac ćwiczeń i zabaw. Tutaj przez wiele lat szkoliły się drużyny sokole24.

TSL w Kolbuszowej zostało zorganizowane w 1894 roku, a aktywną 
działalność zaczęło prowadzić dopiero od 1906 roku. W kolbuszowskim 

19 Tamże; A. Meissner, s. 23.
20 M. Piórek, J. Sudoł, s. 13.
21 „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 1907, z. 1, s. 111; A. Kula, Szkolnictwo podstawowe 

w Sokołowie Młp. do 1918 r., „Rocznik Sokołowski”, nr 3, 2001, s. 78.
22 Z dziejów ZNP na Rzeszowszczyźnie, s. 166.
23 K. Skowroński, Z  przeszłości kolbuszowskiego powiatu i dzieje i  rejony osadnictwa. 

Wiatr od  Puszczy, „Biuletyn Towarzystwa Ochrony Zabytków, Przyrody i  Kultury 
w Kolbuszowej”, nr 1, 1964, s.  99; M. Piórek, Szkice do dziejów Dzikowca i  okolic, 
Kolbuszowa 1995, s. 60-61.

24 „Głos Rzeszowski”, 1908, nr 31, s. 3; „Głos Rzeszowski”, 1910, nr 22, s. 2.
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Kole była skupiona przede wszystkim miejscowa inteligencja. Prezesem 
był Roman Serednicki, sekretarzem – Józef Gocel, skarbnikiem – Edmund 
Siekierski25. Członkowie tej organizacji prowadzili ożywioną działalność 
poprzez organizowanie odczytów, przedstawień teatralnych, zakładanie 
czytelni i bibliotek.

W Sokołowie TSL powstało w 1912 roku. Zajmowało się m. in. 
zakładaniem czytelni, organizowało odczyty, pogadanki, przedstawienia 
i zabawy, a także obchody rocznic narodowych26. Nauczyciele sokołowscy 
aktywni byli we wspieraniu inicjatyw społecznych, m.in. przesłali 40 koron 
uzbieranych z wolnych datków podczas uroczystych obchodów Święta 
Królowej Polski, Konstytucji 3 Maja na Dar Narodowy TSL 27.

Innym stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym było Towarzystwo 
Resursy Powiatowej w Kolbuszowej. Powstało w latach 80. XIX wieku pod 
nazwą „Resursa” i w swoich szeregach skupiało miejscową inteligencję 
(urzędnicy administracji, sądu powiatowego, księża, adwokaci, lekarze 
i ziemianie). Zdzisław hr. Tyszkiewicz przekazał im nieodpłatnie budynek 
dawnej karczmy dworskiej, stojący w części miasta zwanej Lipnikiem 
(dzisiaj mieści się tam Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1, dawniej 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące). 

Do zadań Towarzystwa „Resursa” należało organizowanie i roz-
budzanie życia towarzyskiego oraz umysłowego w Kolbuszowej poprzez 
m.in. występy teatralne, odczyty, zabawy taneczne i inne akcje o charakterze 
patriotycznym. O sukcesach tego stowarzyszenia rzeszowska prasa infor-
mowała bardzo często, np. w 1883 roku bawił teatr Piotra Woźniakowskiego 
ze swoim programem, zespół amatorski wystawił „Zemstę” A. Fredry, 
zorganizowano loterię fantową w celu zebrania funduszy na pogorzelców 
miasta Głogowa i Woli Raniżowskiej oraz Wólki Sokołowskiej, urządzono 
zabawę w dniu św. Katarzyny i Sylwestra28.

Do rąk mieszczan kolbuszowskich i sokołowskich dochodziły 
różnego rodzaju czasopisma o następujących tytułach: „Czas” z Krakowa, 
„Głos Narodu”, „Nowa Reforma”, „Gazeta Lwowska” – czasopismo urzę-
dowe, wiedeńskie – „Neves”, „Wiener Journal” i „Neue Freie Presse”29. Na 

25 Zbiory autora, Wspomnienie Stanisława Przybyło; Kalendarz TSL na rok 1908, s. 271.
26 Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności TSL za rok 1931, Kraków 1932; 

A. Kula, s. 78.
27 „Głos Rzeszowski” z 19 maja 1912 r.; A. Kula, s. 78.
28 „Kuryer Rzeszowski”, 1883, nr 14, s. 3; „Kuryer Rzeszowski”, 1890, nr 21, s. 4; „Tygodnik 

Rzeszowski”, 1883, nr 36, s. 3; „Tygodnik Rzeszowski”, 1883, nr 47, s. 2.
29 J. S. Serednicki, Kolbuszowskie wspomnienia, „Biuletyn Muzeum Regionalnego w Kol-

buszowej”, nr 1, 1966, Kolbuszowa 1966, s. 58.
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początku XX wieku prowadziła działalność usługową drukarnia Efroima 
Haara. Drukowano w niej pisma urzędowe, formularze, odezwy do lud-
ności, druki patriotyczne, religijne i pocztówki30.

W roku 1867 Sokołów przestał być miastem powiatowym i został 
włączony do powiatu kolbuszowskiego. Miasto liczyło wówczas 4.197 
osób (dane według spisu ludności z dnia 31 grudnia 1869 r.). Wcześniej, 
bo w roku 1860, powstała tam pierwsza apteka prowadzona przez Jędrzeja 
Dańczaka i ajencyjna placówka pocztowa. Kilkanaście lat później (1878) 
rozpoczęły działalność: czytelnia czasopism i wypożyczalnia książek zało-
żona z inicjatywy sokołowskiego Kółka Rolniczego31.

Część mieszkańców Sokołowa zorientowanych patriotycznie 
uczestniczyła w częstych spotkaniach tzw. „Zgromadzeniach mickiewi-
czowskich”. Z okazji 100. rocznicy urodzin poety przypadającej na 1898 
roku powstał nawet projekt budowy pomnika ku jego czci. Pomysł ten 
jednak nie został zrealizowany32.

Z inicjatywy burmistrza Piotra Podstawskiego zbudowano w latach 
1903/1904 Dom Ludowy. Ledwie ukończony, padł ofiarą pożaru w roku 
1904. W nim znajdowała się m.in. sala teatralna, czytelnia33. Rolę ośrodków 
życia towarzyskiego w Kolbuszowej i Sokołowie w drugiej połowie XIX 
wieku odgrywały także kasyna.

Nie trzeba podkreślać, że dla „małych ojczyzn” olbrzymie znaczenie 
miała kultura ludowa. Zawsze posiadała cechy spontaniczności, amatorstwa 
i przylegała ściśle do codziennego życia. Wyrosła z potrzeb tych społecz-
ności i została zbudowana na wielopokoleniowych tradycjach.

Z łatwością można stwierdzić, iż krzewienie kultury w miastach 
jest o wiele łatwiejsze niż w małych miejscowościach. Do takich zaliczymy 
wsie powiatu kolbuszowskiego, gdzie także rozwijała i prowadzona była 
działalność kulturalna, prowadzona z inspiracji wielu nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach 1918-1939

W trudnych warunkach oświatowych w powiecie kolbuszowskim 
nieprzerwanie rozwijała się wśród nauczycieli szkół powszechnych dzia-

30 Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicyi, Lwów 1906, s. 335; Kolbuszowa 
na dawnej pocztówce, „Ziemia Kolbuszowska”, 2004, nr 12, s. 20.

31 A. Wójcikiewicz, Życie muzyczno-kulturalne w Sokołowie Młp., „Rocznik Sokołowski”, 
nr 3, 2001, s. 181.

32 A. Dańczak, Monografia Sokołowa Młp. O dawnym Sokołowie, t. I, Sokołów Młp. 1990, 
s. 42.

33 Tamże.
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łalność związkowa. Pierwsze zebranie w odrodzonym państwie polskim 
odbyło się w ognisku kolbuszowskim pod koniec 1918 roku.

W trudnej sytuacji gospodarczej kraju działacze Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego zwrócili największą uwagę na sprawy bytowe swoich 
członków np. Karol Kozioł z Kolbuszowej jeździł kilka razy do Krakowa 
po skóry na buty dla nauczycieli34.

Wśród szeregów nauczycielskich przejawiała się także praca kul-
turalno-oświatowa. Przy dużej ich aktywności w Kolbuszowej utworzono 
w roku 1919 Mieszczańskie Towarzystwo „Przyjaźń”. W istniejącym zaś 
„Sokole” urządzano pod kierunkiem nauczycieli J. Krawca i B. Jagielskiego 
przedstawienia i obchody rocznic narodowych35. Podobne formy działal-
ności prowadzone były w innych miejscowościach m. in. w Ostrowach 
Tuszowskich, gdzie kierownikiem Szkoły Powszechnej był Leopold Hahn.

W kolejnych, odbywających się na wyższym szczeblu, zjazdach 
nauczycielskiej organizacji związkowej z naszego terenu brali udział m.in.: 
Maria Ogonkówna z Majdanu, Jan Książek z Ostrów Baranowskich, Broni-
sław Jagielski z Kupna, Antonina Krawcówna z Brzostowej Góry36.

Równocześnie w wielu miejscowościach powstały koła Towarzy-
stwa Szkół Ludowych, których koordynatorem na szczeblu powiatu był 
Stanisław Przybyło z Kolbuszowej. Był także inicjatorem założenia ponad 
40 bibliotek ruchomych na tym terenie. Od roku 1929 działała zorganizo-
wana 3-letnia szkoła dokształcająca zawodowo młodzież zarówno męską, 
jak i żeńską w zakresie rzemiosła o rozszerzonym programie księgowości, 
handlu, szycia, kroju, haftu itp.

W 1925 roku w Brzostowej Górze powstało jeszcze jedno Koło 
TSL, które urządzało z dziećmi przedstawienia. Z inicjatywy działaczy w tej 
wiosce powstały jeszcze: Koło Młodzieży, świetlica, zorganizowano kurs do-
kształcający, a zajęcia prowadziła A. Krawcówna. Na zjeździe związkowym 
w Warszawie otrzymała ona wspólnie z Heleną Szulc za swoją działalność 
srebrny krzyż zasługi.

W latach 1926-1927 ostatecznie w powiecie ukształtowała się 
struktura ZNP (ogniska rejonowe i Zarząd Powiatowy). Prezesem Zarzą-
du Powiatowego został Wacław Januszewski – kierownik Szkoły Męskiej 
w Kolbuszowej. Według relacji naocznych świadków tę prezesurę poprze-
dziła ostra kampania wyborcza pomiędzy W. Januszewskim a St. Przybyłą. 
W latach 1929-1939 sekretarzem Zarządu ZNP była Natalia Babka, która 
również bardzo aktywnie pracowała w miejscowym Hufcu Związku Har-
34 M. Piórek, J. Sudoł, s. 20.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 21.
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cerstwa Polskiego, zaś skarbnikiem był Jan Leśniewicz (późniejszy więzień 
Oświęcimia) – oboje z Kolbuszowej, a w latach 1937-1939 Jan Sarapuk37.

W latach 30. XX wieku ognisko raniżowskie – znane wcześniej 
z dużej aktywności – uległo podziałowi na: raniżowskie i sokołowskie. 
Prezesem Ogniska w Raniżowie został Stanisław Chodorowski i funkcję tę 
pełnił do wybuchu wojny (1924-1939). Wcześniej tę funkcję bezpośrednio 
po wojnie pełnili: Ignacy Rozmus i Tadeusz Górecki. Wspierali ich tacy 
nauczyciele, jak: Franciszek Mazur, Wojciech Mruczek – kierownik PSP 
w Woli Raniżowskiej i Maria Chodorowska z Raniżowa38. Zarząd Ogniska, 
w porozumieniu z wszystkimi członkami ZNP, wysunął wiele postulatów 
pod adresem miejscowych władz samorządowych i państwowych, m.in. 
budowy nowych szkół na wsi, szczególnie w Raniżowie i Woli Raniżowskiej. 
Wnioski te pozytywnie zostały załatwione, gdyż w obu miejscowościach 
podjęto takie zadania inwestycyjne, zahamowane przez wojnę39. W okresie 
zawieszenia Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, ognisko to nie uiszczało 
składek członkowskich, jednocząc się z ogólnym ruchem nauczycielskim 
przeciw powołaniu nowego Zarządu Głównego – prosanacyjnego.

Zarząd Ogniska w Sokołowie ukształtował się następująco: prezes 
Jakub Pieńczak (1919-1915) – kierownik Szkoły Powszechnej z Nienadówki; 
sekretarz – Ignacy Dec, skarbnik – Władysław Woliński, obaj z Sokołowa40. 
Działacze sokołowskiego Ogniska organizowali odczyty w każdą niemal 
niedzielę dla miejscowej ludności, sprowadzali i rozdzielali deputaty żyw-
nościowe, na zebraniach z udziałem nauczycieli opracowywali referaty po-
pularnonaukowe. Do najaktywniejszych członków, działaczy związkowych, 
należeli m.in. Jan Bielak – kierownik Szkoły Powszechnej w Trzebosi, Leon 
Burkiewicz – kierownik Szkoły Powszechnej w Mazurach, Stanisław Cho-
dorowski – kierownik Szkoły Powszechnej w Wólce Sokołowskiej, Helena 
Rybiszewska – kierownik Szkoły Powszechnej w Górnie, Stanisław Jaworski 
– kierownik Szkoły Męskiej w Sokołowie i wielu innych. W sokołowskim 
Ognisku związkowym po odejściu Jakuba Pieńczaka na emeryturę (1925) 
funkcję prezesa w kolejności pełnili: Stanisław Marczyk (1925-1926), Ma-
rian Trznadel (1936-1937) – kierownik Szkoły Powszechnej w Sokołowie41.

Wszystkich nauczycieli – związkowców w tym trudnym okresie 

37 Tamże.
38 J. Wiącek, 100-lecie ZNP. Dzieje ogniska Raniżów – fragmenty, „Wieści Raniżowskie”, 

2006, nr 106, s. 11.
39 Tamże.
40 M. Czartoryski.
41 A. Dańczak, Z przeszłości Sokołowa. 400-lecie miasta Sokołowa Młp. 1564-1964, „Biu-

letyn”, nr 2, 1964, s. 41.
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politycznym łączyła wspólna inicjatywa budowy sanatorium przeciwgruź-
liczego w Zakopanem, na które opodatkowali się 1 % od poborów. Świad-
czenia pieniężne były odprowadzane dalej tak, że zakończono budowę willi 
w Krynicy, folwarku w Brodach i Domu Nauczycielskiego w Warszawie42.

Na podstawie relacji przekazanych przez nauczycieli pracujących 
w tym okresie należy stwierdzić, że praca związkowa była bardzo ożywiona. 
Dominującym kierunkiem działalności była praca kulturalno-oświatowa. 
Wszystkim nauczycielom dawała dużą satysfakcję i zadowolenie.

W spisie licznych towarzystw i organizacji działających w roku 1934 
w Kolbuszowej znajdowało się Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo 
Gimnazjalne i Ognisko Nauczycielskie43.

W latach 1931-1934 przy Zarządzie Powiatowym ZNP istniał 
nauczycielski chór mieszany, zorganizowany i prowadzony pod egidą Jana 
Sarapuka, nauczyciela w Trzęsówce44. Członkami tego zespołu byli nauczy-
ciele z całego powiatu m.in.: Bazyli Całyniuk z Woli Raniżowskiej, Stanisław 
Chodorowski z Raniżowa, Jan Mac z Widełki, Franciszek Mazur z Majdanu, 
Wróblewski z Bukowca, Maria Musiałówna z Brzostowej Góry, Natalia 
Babkówna, Maria Gruszkówna, Helena Pomorska, Zofia Gruszkówna, Zofia 
Golisówna, Karolina Pielówna, Józef Leja, Stanisław Wiśniowski – wszy-
scy z Kolbuszowej i wielu innych. Próby chóru odbywały się w niedzielę. 
Członkowie z terenu dojeżdżali furmankami lub dochodzili na piechotę. 
W programie chóru, oprócz pieśni ludowych i żołnierskich, znalazły się 
takie pozycje, jak Wesele Sieradzkie, Wesele Krakowskie, Hymn do Bałtyku, 
Przylecieli Sokołowie i inne. Miejscem występów chóru była świetlica „So-
koła” a także towarzyskie międzyogniskowe zabawy nauczycielskie. Jedna 
z takich bardzo udanych imprez odbyła w 1934 roku w kinie „Jutrzenka” 
w Kolbuszowej. Nauczyciele – działacze związkowi prowadzili także po-
dobne zespoły w swoich szkołach np. w Trzęsówce – Jan Sarapuk. Jego 
zespół uczestniczył w ogólnokrajowych dożynkach w Spale w 1932 roku. 

Wielu nauczycieli brało udział w czynach społecznych, realizo-
wanych przy budowie domów ludowych, świetlic i budynków szkolnych 
na terenie całego powiatu kolbuszowskiego.

W okresie drugiej kadencji Sejmu II RP nauczyciel Jan Bielak 
(1886-1943) był posłem. Dzięki jego staraniom został wzniesiony Kopiec 
Niepodległości w Trzebosi na pamiątkę strajków chłopskich45.

42 Tamże; B. Grześ, s. 68-69.
43 „Wiadomości Kolbuszowskie”, 1934, nr 12, s. 3.
44 E. Wilk, Dzieje szkoły i nauczania w Trzęsówce do 1950 r., Rzeszów 2000, s. 58-62.
45 Z. Bielak, Zarys dziejów wsi puszczańskiej Trzeboś (XVII-XX w.), Rzeszów 2003,  

s. 38-39.
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Nauczyciele ci pozostawili trwały ślad w rozwoju kultury i oświa-
ty, w kształtowaniu patriotyzmu i tożsamości narodowej tak potrzebnej 
w nowo odrodzonym państwie polskim po zniewoleniu przed laty Polski 
przez zaborców

Okupacja niemiecka w latach 1939-1944. 
Jawne i tajne nauczanie

Okres okupacji hitlerowskiej był dla szkoły polskiej w powiecie 
kolbuszowskim szczególnie trudny, zaś dla nauczycieli okrutny i tragiczny. 
Okupant, mając na uwadze zniszczenie polskości, uderzył przede wszyst-
kim w szkołę i usiłował zahamować jej działalność patriotyczno-obywa-
telską. Wyniszczeniu miały ulec przede wszystkim elementy najbardziej 
uświadomione politycznie i społecznie, najbardziej świadome odrębności 
narodowej, toteż szczególny atak skierował się przeciw inteligencji i dzia-
łaczom partii politycznych. Chodziło nie tylko o wyniszczenie inteligencji 
chłopskiej, ale o umożliwienie jej odrodzenia się. Temu celowi miała służyć 
polityka w dziedzinie oświaty i kultury. Organizacja szkolnictwa, programy 
nauczania, miały przygotować młodzież polską w przyszłości do pełnienia 
najcięższej pracy fizycznej i do potulnego spełnienia woli narodu panów. 
W związku z tym zadaniem, jakie wyznaczono polskiej szkole, zamknięto 
szkoły wyższe i średnie. Na terenie tak zwanej Generalnej Guberni pozosta-
wiono tylko szkoły podstawowe i szkoły zawodowe, obniżając ich poziom 
oraz usuwając z programów wszystkie przedmioty, które mogły budzić 
świadomość odrębności narodowej.

Na początku wojny, po zajęciu ziem polskich przez wojska nie-
mieckie, wytworzyła się trudna sytuacja dla oświaty i szkolnictwa. Okupant 
nakazał zamknięcie wszystkich szkół średnich i ograniczył program szkół 
powszechnych, a nauczycielstwo objął terrorem, przemieszczeniem lub 
wysiedleniem. Zmusiło to istniejące do tej pory organizacje nauczycielskie 
do bardzo szybkich działań w kierunku przeciwstawienia się tej polityce.

W październiku 1939 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego 
zmienił swoją nazwę na Tajną Organizację Nauczycielską (TON) i rozpo-
czął nową działalność. W skład centralnego kierownictwa weszli: Zygmunt 
Nowicki, Czesław Wycech, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, Teofil 
Wojeński. W miarę rozwoju sytuacji powiększono zespół kierowniczy oraz 
przyjęto dwustopniowy podział na prezydium i wydział wykonawczy. Przy 
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tworzeniu struktury terenowej oparto się na przedwojennej sieci, tworząc 
tzw. „trójki” powiatowe i gminne46.

W Krakowie na czele okręgowej władzy TON stanął jej przewodni-
czący Roman Serkowski, a do Zarządu weszli: Ignacy Jakubiec, Franciszek 
Inglot, Henryk Szlenkier, Władysław Wiśniewski. W 1940 roku w Rzeszowie 
Rudolf Auriga stworzył komórkę TON-u, do której należeli: Józef Rohlof, 
Roman Herman, Leon Łabaj, Stanisław Marczyk, Kazimierz Mikosz, Alek-
sander Szczepan, Stefania Grochal i inni47.

W Kolbuszowej początkowo nie było TON-u, dopiero później 
na teren powiatu kolbuszowskiego delegowany został Antoni Kościółek48.

Głównym zadaniem podziemnych placówek TON była opieka nad 
tajnym nauczaniem oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej, przede 
wszystkim dla nauczycieli bezrobotnych i wysiedlonych. Mimo, że organi-
zacja ta miała największy zasięg działania, to nie docierała do wszystkich 
środowisk nauczycielskich. Z upływem czasu jawna i tajna działalność 
oświaty oraz szkolnictwa zaczęła się rozwijać na terenie okupowanej Pol-
ski, a szczególnie Generalnej Guberni. Powstawały tajne komplety szkół 
średnich, np. podziemne Gimnazjum w Kolbuszowej.

Drugi nurt podziemnych władz szkolnych o charakterze central-
nym wywodził się z konspiracji wojskowej, a mianowicie ze Służby Zwy-
cięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Pod 
koniec 1939 roku w Warszawie powołano kierownictwo oświatą pod nazwą 
Komisji Oświecenia Publicznego na czele z Kazimierzem Pierackim, a łącz-
nikiem był Stanisław Godecki. Krakowskim Okręgiem Szkolnym kierował 
Włodzimierz Gałecki. Natomiast w Rzeszowie placówkę KOP organizował 
dr Vilim Francić, a latem 1940 roku funkcję męża zaufania powierzono 
Rudolfowi Reitmajerowi. Został on łącznikiem, a pracą na miejscu zajęli 
się Stanisław Jachimowski i Marcin Wołowiec49.
46 Cz. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warszawa 1964, 

s. 5-17.
47 S. Dobosz, Konspiracyjne władze oświatowe powiatu rzeszowskiego (1940-1944), „Rocz-

nik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, 1967, z. 1, s. 110; B. Chrzan, Tajne 
władze oświatowe w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, „Rocznik 
Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 1968, t. 8, s. 44-51; tegoż, Tajne władze oświatowe 
w powiatach podziemnego okręgu krakowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-
1945, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XI – Oddział PAN w Krakowie, 
Ossolineum 1970, s. 53. (nadbitka).

48 A. Meissner, Tajna Organizacja Nauczycielska na Rzeszowszczyźnie, w: Z dziejów ZNP, 
s. 65.

49 T. Szczechura, Skład osobowy kierownictw tajnej oświaty w czasie okupacji hitlerow-
skiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1975, nr 4, s. 674-579; J. Draus, R. Terlecki, 
Oświata na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Wrocław 1984, s. 114, 116.
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Innym ośrodkiem prowadzenia tajnej oświaty na terenie Inspekto-
ratu ZWZ-AK Rzeszów była działalność „Kuźnicy” – wojskowego ośrodka 
tajnej oświaty. Jej utworzenie można zawdzięczać Józefowi Lutakowi ps. 
„Orzeł”, „Dyzma”. Kierownikiem został dr Gabriel Brzęk, ps. Dewajtis. 
„Kuźnica” w latach 1940-1943 organizowała sieć kompletów i komisji 
egzaminacyjnych na terenie Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów (Rzeszów, 
Dębica, Ropczyce, Kolbuszowa, Strzyżów). W 1943 roku podporządkowała 
się Powiatowej Komisji Kultury i Oświaty w Rzeszowie50.

Nowy etap w działalności i rozwoju podziemnego państwa pol-
skiego zapoczątkowało w 1940 roku utworzenie Delegatury Rządu Rze-
czypospolitej na Kraj. Dyrektorem Departamentu Oświaty i Kultury został 
działacz ruchu ludowego Czesław Wycech. W tym resorcie stanowiska objęli 
jeszcze: Teofil Wojeński – kierownik tajnego nauczania, Józef Kama, później 
Leszek Klima – kierownik organizacyjny, Władysław Gacki – sekretarz, 
Anna Laskowska i Ewa Szymkiewicz – łączniczki. Głównym celem było 
ujednolicenie struktur władzy w terenie w dziedzinie oświaty i szkolnictwa 
oraz rozszerzenie form tajnego nauczania. 

Odpowiednikiem tej władzy w okręgu krakowskim była Okręgowa 
Komisja Oświaty i Kultury (zwana także Okręgowym Biurem Szkolnym), 
której kierownikiem został Jan Smoleń. Jego współpracownikami byli: 
Ignacy Jakubiec, Karol Ziarno, Tadeusz Furman, Włodzimierz Gałecki. 
W połowie 1941 roku powstały na terenie okupowanego kraju placówki 
terenowe podporządkowane centrali w Warszawie51.

Natomiast w Rzeszowie scalanie ośrodków kierowniczych przez 
KOP i TON – jak już wspominałem – przeprowadził V. Francić po spo-
tkaniu z działaczami obu organizacji. Kierownictwo Powiatowej Komisji 
Oświaty i Kultury na tym terenie objął Rudolf Auriga, a po jego denun-
cjacji i aresztowaniu – Ludwik Wójcik. W skład kierownictwa z siedzibą 
w Rzeszowie weszli już wcześniej znani działacze tajnego nauczania: Leon 
Łabaj, Władysław Ulewicz, Andrzej Grochal, Rudolf Reitmajer, Stanisław 
Jachimowski, Marcin Wołowiec52.

W roku 1942 nastąpił proces powoływania gminnych komisji. 
50 G. Brzęk, Tajne nauczanie w  oddziałach konspiracyjnych i  partyzanckich na  Rze-

szowszczyźnie, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN:, 1967, t. 19, s. 82-103; 
J. Draus, Kształtowanie się konspiracyjnych władz oświatowych na terenie wschodniej 
Rzeszowszczyzny w latach 1939-1944, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 1980, t. 23.

51 J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, War-
szawa 1977, s. 81-97; J. Jakubiec, B. Chrzan, S. Gawęda, Kierownicze ośrodki tajnego 
nauczania na obszarze podziemnego Okręgu Szkolnego Krakowskiego, „ Rocznik Komisji 
Nauk Pedagogicznych PAN”, 1970, t. 11, s. 25.

52 D. Wiącek, Tajne nauczanie w Kolbuszowej, s. 49.
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W Kolbuszowej Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury powstała w później-
szym okresie, tj. w połowie 1943 roku. Teren ten był dość silnie penetrowany 
i kontrolowany przez Niemców. Tutaj były zlokalizowane na pewnej części 
obszaru trzy poligony (Blizna, Nowa Dęba i Górno) oraz trwała od 1942 
roku akcja wysiedlania wsi przyległych lub położonych na obszarze poligo-
nowym. Przewodniczącym Komisji został Bolesław Nazimek ps. „Cichy”, 
nauczyciel Powszechnej Szkoły Podstawowej w Nienadówce, a następnie 
w Trzebosi, działacz ZNP, komendant powiatowy BCH i działacz ROCH-a53.  
Członkami tej komisji byli: Kazimierz Skowroński, Gabriel Marek, Maria 
Frączkówna. Zygmunt Żytkowski objął kierownictwo Komisji Egzamina-
cyjnej54.

Proces powoływania podstawowych ogniw władzy oświatowej taj-
nego nauczania zakończył etap kształtowania struktur oświaty i szkolnictwa 
w okupowanej Polsce, a szczególnie w Generalnej Guberni podporządko-
wanej administracyjnie Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej na Kraj.

Na terenie Generalnej Guberni istniał jeszcze jeden ośrodek kieru-
jący częścią podziemnego szkolnictwa pod nazwą Biuro Oświatowo-Szkolne 
Ziem Zachodnich. Jego geneza wywodziła się z tajnej organizacji poznań-
skiej „Ojczyzna”. Nazwę tę w 1940 roku przemianowano na Delegaturę 
Rządu dla Ziem Wcielonych do Rzeszy, a następnie podporządkowano 
Delegaturze jako wydział oświatowo-szkolny. Jej korzenie nawiązywały 
do ideologii Stronnictwa Narodowego, działającego w okresie między-
wojennym w Wielkopolsce. Tym nurtem na terenie Rzeszowa i okolic 
kierował Ignacy Stein55. Po wsypie uległo likwidacji przez Gestapo w 1941 
roku i stało się samodzielną organizacją działającą pod kierownictwem ks. 
dr. Maksymiliana Rode ps. „Mariańczyk” z Poznania56.

Wybuch wojny na naszym terenie przekreślił terminowe roz-
poczęcie nauki. Liczne grono nauczycielskie zostało odsunięte od pracy 
w szkołach w wyniku sierpniowej mobilizacji mężczyzn do wojska, część 
nauczycielek w ogólnej panice opuściła swoje miejscowości, budynki czę-
ściowo uległy zniszczeniu albo zostały zajęte przez wojsko okupanta57. Uru-
chamianie szkół rozpoczęto dopiero po zakończeniu kampanii wrześniowej, 
z chwilą zajęcia tych terenów przez wojsko okupacyjne i ustanowieniu 
prawa wojennego, na mocy którego wszyscy obywatele polscy zatrudnieni 

53 B. Chrzan, s. 59.
54 Tamże; J. Draus, R. Terlecki, s. 116.
55 J. Krasuski, s. 100-105; J. Draus, R. Terlecki, s. 134.
56 Tamże.
57 J. Draus, R. Terlecki, s. 40.
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przed wojną w instytucjach państwowych i społecznych wracali do swych 
miejsc pracy58.

Po kilkutygodniowej przerwie w nauce, spowodowanej zajęciem 
tego terenu przez okupanta, dopiero w końcu października 1939 roku 
nastąpiło powtórne otwarcie szkół. W Sokołowie szkoła rozpoczęła swoje 
zajęcia dopiero w dniu 20 października 1933 r. Pod nieobecność kierownika 
Mariana Trznadla kierownictwo objął Władysław Woliński59. Do pracy 
przystąpiły tylko szkoły podstawowe w atmosferze beznadziejności spowo-
dowanej klęską armii polskiej i sukcesami wojsk niemieckich, oczywiście 
bez podręczników i pomocy naukowych.

Pod względem administracji szkolnej powiat nasz został podzielony 
na trzy części, które zostały przyłączone do sąsiednich powiatów: dębickie-
go, jarosławskiego i rzeszowskiego. Największa część należała do Rzeszo-
wa60. Obszar ten został włączony do dystryktu krakowskiego Generalnej 
Guberni. Szkolnictwo podlegało wydziałowi ds. szkolnych, a nadzór nad 
nim w powiatach sprawował radca szkolny, podlegający zarówno wydzia-
łowi, jak i powiatowemu staroście.

W Rzeszowie funkcję starosty powiatowego objął pod koniec 
grudnia 1939 roku dr Heinz Ehaus, pod którego administrowanie podlegał 
także były powiat kolbuszowski. Pierwszym radcą szkolnym, mianowanym 
w styczniu 1940 roku, został Krauze – nauczyciel gimnazjalny pochodzący 
z Rzeszy Niemieckiej, a jego zastępcą Georg Sollich – oficer wojskowy, 
nauczyciel szkoły powszechnej ze Śląska. Po odejściu jesienią 1940 roku 
Krauzego, jego następcą został Sollich, a po jego przeniesieniu do Krakowa 
stanowisko to pełnił Alfred Noerenberg61.

Od 1941 roku na tym terenie mianowano pełnomocnikiem staro-
sty rzeszowskiego z tytułem landrata zniemczonego Waltera Twardonia. 
Wcześniej rolę taką w Kolbuszowej pełnił Niemiec Stefan Polhal. Komen-
dantem placówki policji kryminalnej w Kolbuszowej został Włodzimierz 
Halicki – przedwojenny policjant kolbuszowski pochodzenia ukraińskiego. 
W pierwszych tygodniach września, a nawet wcześniej – według wywiadu 
ZWZ (AK) – skupił on wokół siebie grupę inteligencji pochodzenia ukra-
ińskiego o nastawieniu nacjonalistycznym; na liście znajdowało się także 

58 J. Krasuski, s. 30.
59 A. Dańczak, Monografia, s. 233.
60 M. Piórek, Powiat kolbuszowski w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944, 

Werynia 1976, s. 30, mps.
61 R. Terlecki, Podziemne Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej, „Przegląd Historyczno-

-Oświatowy”, 1981, nr 2, s. 272; J. Draus, R. Terlecki, s. 36.
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trzech nauczycieli62. W chwili wybuchu wojny w powiecie kolbuszowskim 
na ogólną ilość 64 086 mieszkańców 87 było narodowości ukraińskiej tj. 0,13 
%63. Ich zachowanie było pilnie obserwowane przez wywiad i kontrwywiad 
polskiego podziemia. Grupa ta – zdaniem moim – nie odegrała większej roli 
na tym terenie. Podinspektorem ds. szkolnych na dawny powiat kolbuszow-
ski był nauczyciel i przedwojenny podinspektor Polak o nazwisku Szwarc, 
który w kwietniu 1943 roku został aresztowany i zwolniony z pracy64.

Większość nauczycieli w powiecie podjęła pracę w szkołach w dość 
trudnych i wojennych warunkach. Były to placówki szkolne o okrojonym 
programie nauczania, np. w Szkole Powszechnej w Mechowcu dopiero 
3 listopada 1939 r. rozpoczęto naukę w myśl programu z wyjątkiem hi-
storii i geografii politycznej65. Nauczyciele pragnący podjąć nauczanie 
musieli w inspektoratach dołączyć do dokumentów ankietę personalną 
i fotografię. Odmowa zgłoszenia powodowała zwolnienie z pracy, a nawet 
aresztowanie66.

W listopadzie niemieckie władze okupacyjne wydały nowe zarzą-
dzenie o stanie zatrudnienia. Na jego podstawie doszło do natychmiasto-
wego zwolnienia ze szkół nauczycielek zamężnych kontraktowych oraz 
właścicieli najmniejszych nawet działek uprawowych67. Z dniem 29 lu-
tego 1940 r. została zwolniona z posady nauczycielskiej Helena Halicka 
z Weryni68. Maria Chodorowska z Raniżowa została zwolniona z pracy, 
zakwalifikowana jako mężatka, a jej dwoje starszych dzieci: Józefa i Elżbietę 
aresztowano oraz skierowano do wywózki na roboty do Rzeszy. W drodze 
udało im się uciec, dzięki wstawiennictwu Gabriela Marka69.

Następnym ciosem dla szkolnictwa było zarządzenie rzeszow-
skiego Kreisschulratu dr. Krause o usunięciu ze szkół godła państwowego, 
przekazaniu do inspektoratu bibliotek i zbiorów map, zakazie używania 
przedwojennych podręczników, urządzania zebrań i obchodów świąt na-
rodowych i innych. Wcześniej, bo w listopadzie 1939 roku, Niemcy rozpo-
częli aresztowanie większości czynnych nauczycieli, przewożąc część z nich 
do więzienia w Rzeszowie, skąd dopiero po upływie kilku tygodni zostali 
zwolnieni. Aresztowano między innymi nauczycieli z Woli Raniżowskiej. 

62 Zbiory autora, Wspomnienia Franciszka Bielenia z Weryni, oficera ZWZ i BCH.
63 J. Draus, R. Terlecki, s. 90
64 Tamże, s. 36.
65 Kronika Szkoły Podstawowej w Mechowcu.
66 G. Brzęk, s. 30-32.
67 J. Draus, R. Terlecki, s. 51.
68 Kronika Szkoły Podstawowej w Weryni.
69 J. Wiącek, s. 13.
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W Raniżowie został aresztowany Stanisław Chodorowski – kierownik 
Szkoły Powszechnej. Po zwolnieniu podjął pracę w Zgłobniu, w powiecie 
rzeszowskim. Nauczycieli wywieziono do wspomnianego więzienia, po 
drodze drwiono z nich, zdejmując im czapki z głowy70. Podobnie uczyniono 
w Sokołowie w dniu 4 listopada 1939 r. Pod pozorem konferencji nauczy-
cielskiej z całego rejonu, pedagodzy zostali przewiezieni autem do Rzeszowa 
i tu dostali się do więzienia71. W następnym roku Niemcy prowadzili dalsze 
aresztowania wśród nauczycieli. Z Kolbuszowej wywieziono do obozu 
w Oświęcimiu Jana Leśniewicza (wkrótce tam zginął), Jana Tokarza i ks. 
Wojciecha Słoninę ze Szkoły Męskiej, obaj wrócili po wojnie72.

Jednocześnie na terenie całego powiatu dokonano gruntownego 
ruchu służbowego zgodnie z dekretem nominacyjnym dla nauczycieli 
Hauptmanna Kreisa w Rzeszowie – ważnym z dniem 1 marca 1940 r., 
w wyniku którego nauczyciele zostali przeniesieni z powiatu kolbuszow-
skiego do powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i odwrotnie73. Od dnia 
1 marca 1940 r. z powiatu rzeszowskiego do Mechowca przeniesiono 
dwoje nauczycieli: Marię Dziubińską z Jasionki i Stanisława Piątka – pro-
fesora gimnazjalnego z Błędowej Zgłobieńskiej74. Leon Łabaj ps. „Baca”, 
nauczyciel Szkoły Powszechnej w Rzeszowie, został przeniesiony do Huty 
Komorowskiej, po roku wrócił na dawne stanowisko; Władysław Socha, 
kierownik Szkoły Powszechnej w Lipnicy, został przeniesiony do Mrowli 
w dniu 15 września 1940 r., a na jego miejsce zostali zatrudnieni Jan Śli-
wa z Rzeszowa, Józefa Borykówna z Wysokiej Strzyżowskiej i Genowefa 
Kobylakówna z Przewrotnego75; kierownik Szkoły Powszechnej w Weryni 
Karol Kozioł został przeniesiony do Rudnej Małej, zaś Józefa Piekarska 
do Rzeszowa, do tej szkoły również przydzielono nauczyciela Tadeusza 
Łykusa z Jawornika Polskiego na kierownika szkoły76. Rudolf Auriga, kie-
rownik Szkoły Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie, został 
przeniesiony do Woli Raniżowskiej, a za działalność w strukturach tajnego 
nauczania we wrześniu 1943 roku został aresztowany i rozstrzelany w dniu 
3 listopada 1943 r. w Złotnikach k/ Mielca77. Do Sokołowa został skiero-

70 M. Czartoryski, s. 16.
71 A. Dańczak, Monografia, s. 234.
72 M. Czartoryski, s. 16.
73 Archiwum Historyczne Muzeum Kultury Ludowej w  Kolbuszowej, nr  inw. 303, 

K. Skowroński, Tajne nauczanie w powiecie Kolbuszowa w latach okupacji. Stan w roku 
szkolnym 1939-1940.

74 Kronika Szkoły Podstawowej w Mechowcu.
75 Kronika Szkoły Podstawowej w Lipnicy.
76 Kronika Szkoły Podstawowej w Weryni.
77 B. Chrzan, s. 53.
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wany do pracy prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Rzeszowie Bronisław 
Korczowski, który nie podporządkował się decyzji Schulamtu, następnie 
w kilka miesięcy później został aresztowany i wysłany do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau, gdzie zginął78. Kierownikiem Publicznej Polskiej Szkoły 
Ludowej (Offentliche Polnische Volksschule) w tej miejscowości (od dnia 
14 lutego 1940 r. do 31 marca 1942 r.) został Sabin Budzynowski, nauczyciel 
narodowości ukraińskiej. Po nim do końca okupacji był p.o. Czesław Karp, 
a następnie Władysław Woliński79. Z dniem 30 czerwca 1940 r. wszyscy 
nauczyciele powrócili na swoje dawne stanowiska. 

Placówki szkolne zaczęto pozbawiać najniezbędniejszych pomocy 
poprzez dewastację budynków, inwentarza, niszczenie pomocy naukowych, 
obrazów historycznych, księgozbiorów i podręczników celem obniżenia 
poziomu nauczania uczniów; np. czynili to żołnierze niemieccy w zajętym 
budynku Gimnazjum i Liceum oraz w Szkole Żeńskiej w Kolbuszowej80.

W budynku Szkoły Powszechnej w Sokołowie we wrześniu 1939 
roku ulokował się prowizoryczny lazaret dla rannych żołnierzy polskich 
i uchodźców staraniem żony miejscowego lekarza Józefa Oberca81.

W grudniu 1939 roku poinformowano kierowników szkół, że 
budżet zostanie obniżony o 1/3 wysokości w stosunku do poprzedniego 
roku, jeszcze okresu przedwojennego oraz obniżenie poborów i cofnięcie 
wszystkich dodatków82.

Tabela 1. Szkoły powszechne w powiecie kolbuszowskim w 1939 roku83.

Lp. Pełna nazwa szkoły po-
wszechnej

Okres nauki
15 VI 1939

mies.  godz.           ilość  
pracy  tyg.   naucz. ucz.  abs.

Okres nauki
IX    -   XII 1939

mies.  godz.          ilość  
pracy  tyg.  naucz. ucz. abs.

 1 2 3        4         5          6      7 1       2        3        4       5

 1 PSP w Kolbuszowej Górnej 
(II st.) 5 ½    112        4       241     12 18    112       4      208      -  

Dni

 2 PSP w Bukowcu - Domat-
ków (II st.) 10        72        2       175      -    1       72       2        -        -

 3 PSP Żeńska (III st.)
w Kolbuszowej 10      197        7       360     -    3     165       6      360     -

 4 PSP Męska   (III st.)
W Kolbuszowej 10     168        7       352     31  10       -         6         -       -

78 Helena Piróg, Gmina Sokołów w okresie II wojny światowej, „Rocznik Sokołowski”, 
nr 4, 2002, s. 40.

79 A. Dańczak, Monografia, s. 234.
80 D. Wiącek, s. 53.
81 A. Dańczak, Monografia, s. 233.
82 G. Brzęk, s. 33.
83 Patrz przypis niżej – 39
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 5 PSP Zbiorcza
w Sokołowie (III st.) 10     338       11      633     28    3     183     11      489     -

 6 PSP (III st.)
w Cmolasie 10     168        6      338      23 nauki nie było z powodu

epidemii tyfusu

 7 PSP w Dąbrówce
(I st.) 10       30        1        35        3   10      30       1        35      3

 8 PSP (III st.)
w Dzikowcu 10     120        4      260        9 2 ½     120      4       260    10

od 15.10. 1939 r.
 9 PSP w Górnie 10       94        3      189       18    3        60       2       202     -

 10 PSP niepełna niższa
w Hadykówce (I st.) 10       58        2      100         -    8        30       1         70     -

 11 PSP w Hucisku  -          -         -         -            -    -          -         -           -      -

 12 PSP niepełna (I st. )
w Hucinie 10       30        1        50         -    3        30       1         50     -

 13 PSP (II st.) w Hucie
Komorowskiej 10       90        3      235         -  10        86       3        218    -

 14 PSP (I st.)
w Jagodniku 10       36        1        54         -   -          -          -           -      -

 15 PSP niepełna (1-kl.)
w Klatkach 10       30        1        80         - nieczynna z powodu wysie-

dlenia, szkoła zniszczona

 16 PSP (II st.)
w Komorowie 10       30        3       200        -   2         30        2        200     -

 17 PSP niepełna (I st.)
w Korczowiskach 10       30        1         70        -   1         30        1          30     -

 18 PSP (I st.) 3-kl.
w Kosowach 10       30        3       145        -   4         30        3         145    -

 19 PSP (II st.) zbiorcza
w Kupnie 10     30        3          205      1   2       30       3          190    -

 20 PSP (I st.) niepełna
w Leszczach 10     34        2            69      -  10      34       2            95    -

 21 PSP (II st.)
w Lipnicy 10   114        4          250      -  2,5     60       2          240    -

 22 PSP (I st.)
w Markowiźnie brak informacji   2       30       1            85    -

 23 PSP (I st.)
w Mechowcu 10     30        2           99       -  10     30        2           99     -

 24 PSP (II i III st.) 7 kl.
w Nienadówce Środ. 10     98        3          241     16    1     58        2          297    21

 25 PSP (II i III st.)
w Niwiskach 10   100        3         206       -    4    100       3          185     -

 26 PSP (II st.)
w Nowej Wsi  -       -          3           -          -    -       -         2            -        -

 27 PSP (I st.)
w Ostrowach Baran. 10    32         2          90       30 szkoła nieczynna z powodu

wysiedlenia ludności

 28 PSP (I i II st.)
w Ostrowach Tusz. 10   30         2         210        -    4      -          2           210     8

 29 PSP (I st.)
w Płazówce 10   36         1           75       10 szkoła nieczynna – brak 

danych
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 30
PSP (I st.)
w Porębach
Kupieńskich

brak danych brak danych

 31 PSP (I st.)
w Posuchach 10   30          1     do 100       - brak danych – szkoła nie-

czynna

 32 PSP (I st.) niepełna w Przy-
łęku (2 kl.) 10   58          2          157      14 szkoła nieczynna – brak 

danych

 33
PSP (I st.) 
w Porębach
Dymarskich

10   60          2          110       -    4      30         1          95      -     

 34 PSP (III st.) 
w Raniżowie 10  163         6            35       - brak danych – szkoła nie-

czynna

 35 PSP (I st.)
w Rusinowie 10    30         1            70       -    4      30         1         70       -

 36 PSP ( st.)
w Siedlance 10    34         1          120      -     3      34         1        120      -

 37 PSP (I st.)
w Staniszewskim 10    62         2          150      -   4       62         2        150      -

 38 PSP (I st.) 
w Świerczowie 10    34         1            60      -    3      34         1          60      -

 39 PSP (I st. )
w Toporowie   2    30         1            40      -    4      30         1          40      -

 40 PSP (I st.) w Trześni
od listopada 1939 r.      nieczynna    2      30         1          70      -

 41 PSP ( I st.) 2 kl.
w Trzebusce 10    30         2           160      7    1      30         2         160     -

 42 PSP (II st.)
w Trzebosi brak danych  1      30        5         360       -

 43 PSP (II st.)
w Trzęsówce 10   86       3           230        5  2      86        3         230       -

 44 PSP (III st.)
w Widełce 10  224      8           479        - Nieczynna

 45 PSP Wilcza Wola
(5 klasowa) 10    30      2           100        -   4     30         2        100        -

 46
PSP (III st.)
w Woli
Raniżowskiej

10    276    8           505        -  4     276      8         505        -

 47
PSP (II st.)
w Woli
Rusinowskiej

10     -       4             -           -  -        -         4          -           -

 48
PSP (I st.)
W Wólce
Sokołowskiej

10    58      2          101        4 szkoła nieczynna

 49 PSP (I st.) 
w Zarębkach 10    64     2          116         2   1   58        2       114            - 

 50 PSP (I st.)
w Zielonce ½    64      2          143         - 3    64         2       130         -

 50 RAZEM -       -     135       7.638      223 -     -         102    5.802       42
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Wyjaśnienia: Dane te w kilku przypadkach należy uznać jako szacunkowe, gdyż 
kierownicy szkół nie zrozumieli pytań w ankiecie. Do niektórych placówek 
szkolnych brak było danych, gdyż akta zostały w czasie wojny zniszczone.

1. Zapisy w konikach szkolnych84

Gmina Cmolas
W Cmolasie „Po zakończeniu akcji wojennej w r. 1939 na skutek 

uszkodzenia szkoły i z powodu epidemii tyfusu w tutejszej wiosce, nauka 
została przerwana i rozpoczęła się dopiero 13 stycznia 1940 r. Do tego cza-
su szkoła była kilka razy zajmowana przez wojsko niemieckie na przeciąg 
kilku dni”85.

W Zarębkach „W tym czasie kwaterujące oddziały niemieckie 
zniszczyły urządzenia szkoły. Usunięto i zabrano ze szkoły godło, mapy, 
globus, bibliotekę szkolną. Dzieciom nakazano oddać wszystkie podręczniki 
szkolne. Zabroniono nauczania historii i geografii”86.

W Porębach Dymarskich „W czasie okupacji niemieckiej do roku 
1941 nauka odbywała się w tym samym budynku. Uczyły początkowo 
2 siły nauczycielskie. W 1941 r. przyjechał leśniczy Dec, który zajął budy-
nek szkolny na potrzeby administracji leśnej oczywiście na rozkaz władz 
okupacyjnych. W chwili zajmowania budynku wszystkie sprzęty szkolne 
zabrali furmankami obywatele z Mechowca, a obecny w tym czasie sołtys 
nie spisał ilości zabranego sprzętu szkolnego. Po zajęciu budynku szkolnego 
nastąpiła przerwa w nauce, która trwała 1 rok. W tym czasie czynione były 
starania ze strony tut. mieszkańców u władz okupacyjnych w Dębie w celu 
zezwolenia na rozpoczęcie nauki. Po jednorocznej przerwie wynajęto 1 izbę 
u ob. Kopcia, gdzie rozpoczęła się nauka”87.

W Ostrowach Baranowskich „Nauki w czasie okupacji nie było, 
gdyż wioska była wysiedlona”88. 

W Ostrowach Tuszowskich „Po wkroczeniu okupanta wznowiono 
naukę (początkowo bez książek, gdyż wszystkie książki wraz z dokumen-
tami szkolnymi zostały zniszczone), która odbywała się normalnie do 1 III 
1941 r. Z dniem 1 III 1941 cała gromada została wysiedlona przez Niem-
ców i nauka została przerwana. Młodzież w niewielkiej liczbie uczęszczała 

84 Są to zapisy wyciągnięte z kronik poszczególnych szkół dotyczące sytuacji w życiu 
szkoły w  pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej 1939  r. i  następnych latach 
(znajdują się w zbiorach autora). Podział administracyjny na gminy po 1973 r.

85 Ankieta kier. PSP w Cmolasie Robaka z dnia 27 marca 1959 r. 
86 Ankieta kier. PSP w Zarębkach Mazurkiewiczowej Natalii z dnia 1 kwietnia 1959 r. 
87 Ankieta p. ob. kier. PSP w Porębach Dymarskich Sondeja z 1959 r. 
88 Ankieta p. ob. kier. PSP w Ostrowach Baranowskich Szlachetka z dnia 15 kwietnia 

1959 r.
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do szkół w miejscowościach osiadłych przez rodziców, reszta pozostała 
bez nauki”89.

W Toporowie „W okresie jesieni 1939 r. nauczycielkę, która wów-
czas tutaj pracowała, zabrali Niemcy i zaginęła bez żadnej wieści. Nauka 
została przerwana, bo też i szkoła zburzona”90.

Gmina Kolbuszowa
W Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej w Kolbuszowej nr 1 

„(…) na zorganizowanie nauki zezwolono z końcem października 1939 r. 
Podręczniki polskie do wszystkich klas należało oddać Zarządowi miasta. 
2 listopada uwięziono nauczycieli tej szkoły: Stanisława Przybyłę, Zofię 
Gottwald, ks. Wojciecha Słoninę i Marię Przybyło. Po dwóch tygodniach 
wszystkich wypuszczono. Nauka z różnymi przeszkodami jak: brak opału, 
zespołu nauczycielskiego, zajmowanie budynku przez wojsko okupanta, 
nastąpiła przerwa i trwała do 1 marca 1940 r. (…) Nauka odbywa się z du-
żymi przerwami spowodowanymi chorobami zakaźnymi (tyfus) i częstym 
zajmowaniem budynku przez wojsko okupanta. W 1943 r. z powodu zajęcia 
budynku szkolnego przeniesiono się do budynku Szkoły Żeńskiej. Wreszcie 
w listopadzie tego roku scalono obydwie szkoły pod jednym kierownictwem 
i taki stan trwał do czerwca 1944 r.”91.

W PSP Żeńskiej w Kolbuszowej (nr 2) „Od 1939 roku do 1941 roku 
szkoła była nieczynna, budynek zajęty był przez wojska hitlerowskie. Na 
podwórzu szkolnym wybudowano garaże i baraki wojskowe. Wszystkie 
pomoce naukowe, biblioteka, akta i sprzęt szkolny uległy zniszczeniu. Po 
napadzie wojsk hitlerowskich na Związek Radziecki zdemolowany budynek 
opróżniono. W roku 1942 zaczęto organizować naukę szkolną”92.

W Kolbuszowej Dolnej „Dnia 9 września 1939 roku wojska nie-
mieckie zajęły Kolbuszowę Dolną. O godzinie 13.30 dały się słyszeć pierwsze 
wystrzały armatnie, które mieszały się ze strzałami karabinowymi. Garstka 
żołnierzy w tyralierze na pastwisku obok szkoły zaczęła odstrzeliwać się. 
Wtem pokazały się niemieckie czołgi, przeszły koryto rzeki i na huk strza-
łów karabinowych stanęły, strzelając pociskami zapalającymi z karabinów 
maszynowych. Walka trwała 3 godziny. Niemcy zapalili wieś równocześnie 
w kilku miejscach. Jedno morze płomieni okryło wioskę. Walka ustała, 
żołnierze polscy, wystrzelawszy ostatnie naboje, musieli się poddać. Dzięki 
zorganizowanej akcji przez kierownika szkoły Pedenkowskiego nie do-

89 Ankieta kier. PSP w Ostrowach Baranowskich Wilka Jan z dnia 15 kwietnia 1959 r.
90 Ankieta kier. PSP w Toporowie z 29 kwietnia 1959 r.
91 Ankieta kier. PSP Męskiej w Kolbuszowej Franciszka Mazura z 1959 r. 
92 Ankieta kier. PSP Żeńskiej w Kolbuszowej Jana Sarapuka z dnia 31 marca 1959 r. 
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puszczono do rozszerzenia się ognia, z dymem poszło 145 domów miesz-
kalnych z budynkami gospodarczymi z całą krescencją, gdyż zboże było 
już w stodołach i ze wszystką odzieżą, narzędziami i meblami. O godzinie 
6-tej wieczorem Niemcy stali się panami Kolbuszowej Dolnej, a jako znak 
ukończenia na tym odcinku działań wojennych nieprzyjacielski samolot 
okrążył wieś, rzucił świetlną białą rakietę. Ludność sąsiadującą z miastem 
wypędzono z domów na rynek. Po częściowym unormowaniu stosunków 
i zapanowaniu względnego spokoju naukę rozpoczęto 20 X 1939 r.”93.

W Widełce „(…) 8 grudnia 1939 r. rozpoczął się rok szkolny. Do 
pracy przystąpili nauczyciele, którzy pracowali tu przed wojną. Budynek 
szkolny był zajęty przez wojsko. Nauka odbywała się w salach wynajętych. 
Dopiero w 1940/1941 roku nauka zaczęła się odbywać w budynku szkolnym. 
Zniszczone zostały sprzęty i pomoce przez wojsko”94.

W Kupnie „(…)Nauka w szkole rozpoczęła się dopiero dnia 7 stycz-
nia 1940 r., gdyż przez kilkanaście dni budynek był zajęty przez oddział 
żołnierzy niemieckich. Wtedy spłonęły książki z biblioteki i mapy”95.

W Domatkowie „(…) W 1939 r. naukę rozpoczęto dopiero od li-
stopada. Uczył wtedy Wróblewski Jan. Nauczycielom nie płacono poborów. 
Pomagali nauczycielom ludzie. Dopiero później otrzymywali pensje (…). 
Po wysiedleniu mieszkańców wsi nauka odbywała się w Bukowcu”96.

W Bukowcu „(…) nauka rozpoczęła się dopiero 22 listopada 
1939 r.”97.

W Przedborzu „W 1939 r. w październiku władze niemieckie 
zabierają szkole mapy, obrazy, gabinet fizyczny jak również bibliotekę. 
Kierownikiem szkoły zostaje od 1 stycznia 1940 r. Wiśniewski Władysław, 
pracujący do listopada 1944 r. (…) po wysiedleniu części zachodniej 
Przedborza i zajęciu budynku przez Niemców nauka odbywała się w domu 
prywatnym u Kowalskiego Antoniego. Kierownik szkoły, ucząc w szkole, 
stawiał na straży jednego z obywateli, ponieważ spodziewał się aresztowania 
przez Niemców. Oprócz przedmiotów obowiązujących uczono w tajemnicy 
przed władzą szkolną historii Polski, geografii, by tym podtrzymać i po-
krzepić ducha w narodzie. Nauka w szkole jest często przerywana na skutek 
różnych epidemii”98.

W Nowej Wsi „Z nastaniem okupacji nauka została przerwana, 

93 Ankieta kier. PSP w Kolbuszowej Dolnej z 1959 r. 
94 Ankieta kier. PSP w Widełce z dnia 25 kwietnia 1959 r. 
95 Ankieta kier. PSP w Kupnie Wojciecha Mruczka z dnia 21 marca 1959 r.
96 Ankieta kier. PSP w Domatkowie Deca Stanisława z dnia 24 marca 1959 r.
97 Ankieta kier. PSP w Bukowcu z dnia 10 kwietnia 1959 r. 
98 Ankieta kier. PSP w Przedborzu z dnia 18 kwietnia 1959 r. 



114 Marian Piórek

bo Niemiec zajmuje szkołę i założył bauerstwo. Dzieci niektóre przeszły 
do szkół w Kolbuszowej, Świerczowie i Kolbuszowej Dolnej”99.

W Weryni „W dniu 8 września wkroczyło wojsko niemieckie 
na teren tutejszej gromady. Budynek szkolny zamieniony został na szpital 
dla rannych żołnierzy. Nauka rozpoczęła się przy końcu października 1939 
roku”100.

Gmina Raniżów
W Staniszewskiem „W pierwszym roku okupacji niemieckiej w cza-

sie drugiej wojny światowej naukę rozpoczęto 4 listopada 1939 r. Budynek 
szkolny został od początku zajęty przez wojska niemieckie, a nauka odby-
wała się w wynajętych izbach wiejskich”101.

W Woli Raniżowskiej „(…) W roku 1941/1942 ogromna liczba 
dzieci nie klasyfikowanych z powodu nie uczęszczania do szkoły. Brak 
dzienników i papieru utrudniały pracę. Budynek szkolny po wysiedleniu 
mieszkańców został ogołocony, bez okien, drzwi, pieców, a niektóre sale 
zamieniono na magazyny. Z braku opieki i konserwacji budynek ulegał 
zniszczeniu”102.

W Posuchach „(…) od 1 IX 1939 r. do roku 1941 do jesieni nauka 
w szkole nie odbywała się, gdyż na początku wojny nauczyciele tutejsi opu-
ścili Posuchy i wyjechali do swoich rodzin. W roku 1941 siedemnastego 
września rozpoczęto wysiedlenie Posuch, a 7 X tegoż roku całą miejscowość 
spalono i zrównano z ziemią”103.

W Korczowiskach „Szczególnie fatalny dla wsi był rok 1941, gdyż 
na zarządzenie władz okupacyjnych ludność wysiedlono, a szkołę rozebra-
no i wywieziono do Mazurów, aby ją przerobić na lokal dla Niemców”104.

W Porębach Wolskich „(…) W pierwszych dwóch latach nauki 
wcale nie było. W 1942 r. Poręby Wolskie zostały spalone i wysiedlone. Na 
wysiedleniu część młodzieży rozpoczęła naukę w wioskach, do których 
zostali wysiedleni”105.

Gmina Majdan Królewski
W Brzostowej Górze „(…) Niemcy wysiedlają wieś, wypędzają na-

uczycieli, palą zabudowania chłopskie. Budynek szkolny zostaje rozebrany 

99 Ankieta kier. PSP w Nowej Wsi J. Tuni z 1959 r. 
100 Ankieta kier. PSP w Weryni Serafina Franciszka z dnia 2 maja 1959 r.
101 Ankieta kier. PSP w Staniszewskiem Katy Czesława z dnia 5 maja 1959 r. 
102 Ankieta kier. PSP w Woli Raniżowskiej Kaflowskiego Kazimierza z dnia 24 kwietnia 

1959 r.
103 Ankieta kier. PSP w Posuchach z 1959 r.
104 Ankieta kier. PSP w Korczowiskach z 1959 r.
105 Ankieta kier. PSP w Porębach Wolskich Rzeszutek Zofii z dnia 2 kwietnia 1959 r.
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aż do fundamentów i użyty do naprawy dróg. Uchodząca ze wsi ludność 
uratowała tylko część sprzętów (stół, biurko, 2 szafy, umywalkę oraz pewną 
ilość książek z biblioteki) i przechowała je aż do wypędzenia Niemców”106. 

W Woli Rusinowskiej „(…) Okupant pozostawił tylko jednego 
nauczyciela. W 1941 r. ludność tut. wioski została wysiedlona, budynek 
gromadzki rozebrany, a w szkole pozostały same mury. Naukę przerwano 
do 1943 r.”107.

W Rusinowie „(…) W okresie okupacji w roku 1940 okupant ka-
zał zdjąć dach z budynku szkolnego (dachówkę), a resztę jak twierdzą tut. 
Obywatele, rozebrali ludzie. Nauka więc na skutek wysiedlenia nie odbywała 
się pod żadną postacią”108.

W Krzątce „Po wybuchu wojny nauka odbywała się we własnym 
budynku do kwietnia 1942 r. W latach 1942-1943 nauka nie odbywała się 
w ogóle, gdyż ludzie zostali wysiedleni. Szkołę w tym czasie przebudowano 
na biura i magazyny”109.

W Komorowie „Z chwilą wybuchu wojny szkoła nie była czynna. 
Dopiero 20 IX 1939 r. rozpoczęto naukę. (…) Nauczanie trwało do 24 III 
1941 r. i wtedy wieś została wysiedlona, a szkoła zniszczona, nie zostało 
nic prócz ścian budynku szkolnego”110.

W Klatkach „(…) Od 1 IX 1939 nauka nie odbywała się wcale. 
Okupant wysiedlił ludność tej miejscowości, a budynek szkolny został ro-
zebrany przez Niemców. Skromne sprzęty szkolne (…) zostały wywiezione 
do Majdanu”111.

W Hucie Komorowskiej „(…) już w maju 1940 r. budynek szkolny 
został zajęty przez okupanta dla potrzeb wojskowych. Mieszkańcy wioski 
zostali w tymże roku wysiedleni do innych miejscowości, a tereny wsi i jej 
pobliskich zamieniono na plac ćwiczeń wojsk okupacyjnych. Budynek 
szkolny został na rozkaz wojsk niemieckich rozebrany, a materiał rozwie-
ziony na drogi służące do użytku wojskowego. Sprzęt szkolny zajęty przez 
wojsko z budynkiem zaginął całkowicie”112.

W Majdanie Królewskim „(…) Naukę rozpoczęto dopiero 15 wrze-
śnia 1939 r., a więc w czasie narastania natężenia wojny (…). W miesiącu 
wrześniu w godzinach popołudniowych grupa żołnierzy niemieckich 

106 Ankieta kier. PSP w Brzostowej Górze Węglarza Edwarda z dnia 10 kwietnia 1959 r.
107 Ankieta kier. PSP w Woli Rusinowskiej Rachwała Ludwika z 1959 r.
108 Ankieta kier. PSP w Rusinowie Sitarza Mieczysława z dnia 26 marca 1959 r.
109 Ankieta kier. PSP w Krzątce Jana Zdeba z 1959 r.
110 Ankieta kier. PSP w Komorowie Ochalika Jana z 1959 r.
111 Ankieta kier. PSP w Klatkach G. Serafinowej z dnia 30 marca 1959 r.
112 Ankieta kier. PSP w Hucie Komorowskiej Kopcia Adama z 1959 r.
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wtargnęła do budynku szkolnego. Żołnierze ci zdemolowali częściowo 
inwentarz szkolny. Księgozbiór biblioteki szkolnej wyrzucili na podwórko 
szkolne i spalili. Zniszczyli obrazy historyczne, geograficzne, biologiczne, 
połamali stoły, stołki i narzędzia. W nocy nieznani sprawcy skradli warsztaty 
stolarskie oraz część sprzętu szkolnego”113.

Gmina Dzikowiec
W Mechowcu „(…) W roku 1939 nowy rok szkolny z polecenia 

Powiatowego Starostwa zaczęto 3 listopada”114.
W Nowym Dzikowcu „Z początku zorganizowano tu szkołę nie-

miecką dla dzieci niemieckiego pochodzenia tj. Volksdeutsche Schule, 
a następnie po przesiedleniu w okolice Borowej w 1942 r. utworzono 
w opuszczonym budynku szkołę polską”115.

W Lipnicy „W czasie okupacji Niemcy urządzili sobie ze szkoły 
magazyn, nauka odbywała się tylko w jednej izbie lekcyjnej”116.

W Spiach „Na początku okupacji budynek pożydowski, w którym 
odbywała się nauka, został rozebrany i zniszczony, nauka przestała się 
odbywać, ludność tut. rejonu została wysiedlona, cały sprzęt szkolny oraz 
wszystkie akta szkolne uległy całkowitemu zniszczeniu, nauczyciele zostali 
przeniesieni do sąsiedniej szkoły, tajnego nauczania nie było”117.

W Wilczej Woli „Nauka w szkole prowadzona była do 1941 r., 
w którym miejscowa ludność została poprzez władze okupacyjne wysie-
dlona. W czasie okupacji budynek szkolny wraz z urządzeniami został 
spalony”118.

W Kopciach „Już w początkach okupacji budynek szkolny uległ 
dewastacji, gdyż był zajmowany przez stacjonowane wojska niemieckie. 
Nauka rozpoczęła się dopiero z dniem 1 marca 1940 roku”119.

W Płazówce „W budynku szkolnym mieszkali Niemcy, którzy kie-
rowali pracą i pilnowali ludności pracującej przy naprawie drogi. Niemcy 
wyniszczyli wszystkie dowody szkolne, a także sprzęty, jakie szkoła posia-
dała”120.

113 Ankieta kier. PSP w Majdanie Królewskim Szulca Henryka z dnia 25 marca 1959 r.
114 Ankieta kier. PSP w Mechowcu Sudoła Józefa z 1959 r.
115 Ankieta kier. PSP w Nowym Dzikowcu Ochoroka Stanisława z dnia 20 maja 1959 r.
116 Ankieta kier. PSP w Lipnicy J. Sasieli z dnia 18 kwietnia 1959 r.
117 Ankieta kier. PSP w Spiach J. Zemke z dnia 15 kwietnia 1959 r.
118 Ankieta kier. PSP w Wilczej Woli Czabanowskiej Stanisławy z dnia 2 kwietnia 1959 r.
119 Ankieta kier. PSP w Kopciach Niedziochy z dnia 2 kwietnia 1959 r.
120 Ankieta kier. PSP w Płazówce Perecowej z dnia 30 marca 1959 r.
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W Osiej Górze „W 1942 r. tut. ludność została wysiedlona. Budynek, 
w którym mieściła się wynajęta sala lekcyjna, został rozebrany”121.

Gmina Niwiska
W Niwiskach „Od 1940 do 1941 roku następuje wysiedlenie miesz-

kańców, a nauczyciel Kasza Franciszek uczy dzieci pozostałej (40 %) lud-
ności”122.

W Hucisku „W czasie okupacji niemieckiej szkoła ta została przez 
okupanta zamknięta i nauka została przerwana”123.

W Leszczach „W styczniu 1941 r. szkoła została przez okupanta 
zamknięta. Budynek rozebrany i wywieziony. Mieszkańcy zostali wysiedleni 
do dalszych miejscowości”124.

W Przyłęku „W okresie okupacji ludność tut. wsi była całkowicie 
wysiedlona w związku z zajęciem terenu pod poligon niemieckiej armii. 
Szkoła podlegała całkowitej rozbiórce i tylko dzięki sprytowi i zdecydowanej 
postawie ob. Koby Wojciecha pełniącego obowiązki gajowego, budynek 
pozostał”125.

W Kosowach „W roku 1940 budynek szkolny, dom nauczycielski, 
budynki gospodarcze zostały rozebrane i wywiezione przez okupantów 
niemieckich. Wieś wysiedlona, na terenie pól uprawnych zbudowano 
poligon artyleryjski”126.

W Trześniu „Szkoła w czasie okupacji niemieckiej została rozebrana 
i wywieziona w 1940 r. Ludność tej wioski była wysiedlona”127.

Gmina Sokołów Małopolski
Kierownik Szkoły Powszechnej w Sokołowie Marian Trznadel zo-

stał aresztowany wraz z żoną Stanisławą, tutejszą nauczycielką we wrześniu 
1939 roku128. Budynek szkolny został zamieniony na szpital dla rannych 
żołnierzy polskich, a po zajęciu miasta przez Niemców przejęli go na własny 
użytek129. Z chwilą zorganizowania nauki cały budynek był zdewastowany 
i ograbiony z mienia szkolnego.

W Wólce Sokołowskiej „Okres okupacji niemieckiej pogorszył 

121 Ankieta kier. PSP w Osiej Górze Piekarza Al. z dnia 30 marca 1959 r.
122 Ankieta kier. PSP w Niwiskach Deca Bolesława z 1959 r.
123 Ankieta kier. PSP w Hucisku Bawoła Edwarda z dnia 14 kwietnia 1959 r.
124 Ankieta kier. PSP w Leszczach Byry Jana z dnia 25 marca 1959 r.
125 Ankieta kier. PSP w Przyłęku Dudka Mariana z dnia 29 kwietnia 1959 r.
126 Ankieta kier. PSP w Kosowach Marca Bronisława z 1959 r.
127 Ankieta kier. PSP w Trześniu z 1959 r.
128 A. Dańczak, Monografia Sokołowa Młp., t. II, Sokołów Młp. 1991, s. 136; H. Piróg, 

s. 39.
129 Tamże.
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znacznie stan nauki i frekwencji szkolnej. Do szkoły chodził, kto chciał. 
A ponieważ w tym okresie ludność była w ciągłym niepokoju, gnębiona 
wysokimi kontyngentami, łapankami – mało zajmowała się dziećmi. Wsku-
tek tego młodzież po trzech – czterech latach dorywczego uczęszczania 
do szkoły, przerywała ostatecznie naukę. W takich warunkach nie było też 
mowy o zorganizowaniu tajnego nauczania”130.

W Nienadówce „Nauka odbyła się pod okupacją niemiecką dopiero 
od 23 października 1939 r.”131. „Rozpoczęto ją tylko w dwóch szkołach. 
W Nienadówce Górnej nauczyciel Eugeniusz Stefanowicz wyjechał na po-
czątku wojny. W dniu 4 listopada policja niemiecka aresztowała nauczycieli. 
Z Nienadówki Środkowej zabrano Karola Robaka – kierownika szkoły 
i nauczycielkę Józefę Wilkównę, zaś z Nienadówki Dolnej Irenę Seńków. 
Po upływie tygodnia zatrzymanych zwolniono132.

W Trzebusce „Na skutek wojny zmniejszono ilość nauczycieli, 
ograniczając do 2 osób. Realizowali oni program 5 klas ówczesnej szkoły 
podstawowej. Szkołę w tym czasie wizytował volksdeutsch Eimeles. Wi-
zytację ograniczył tylko do przeglądania czystości i wyszukiwania w roz-
maitych skrytkach polskich książek. W okresie okupacji wieś przeżywała 
łapanki, 2 pacyfikacje, których dokonano na skutek wykrycia współpracy 
miejscowej ludności z organizacjami podziemnymi (oddział GL „Iskra”). 
Ówczesny kierownik szkoły Zieleziecki133 niby współpracował z władzami 
okupacyjnymi, a w rzeczywistości brał czynny udział w pracy organizacji 
podziemnych. Dowodem tego jest zorganizowanie przez niego tajnego 
nauczania. Wykładowcami byli: Zieleziecki Michał, Jarosz Stanisława, 
inż. Nowiński, literat Jan Bolesław Ożóg, prof. Winogrodzki Michał i ks. 
Chmielowski134. W tajnym nauczaniu brało udział 15 słuchaczy. Na skutek 
represji stosowanych przez władze okupacyjne na tutejszej ludności ucier-
piała bardzo szkoła, ponieważ zniszczyli sprzęt i pomoce, które jeszcze 
szkoła posiadała i budynek”135.

W Trzebosi „Lokal szkolny był często zajmowany przez kwate-
rujące wojska niemieckie, co wpływało ujemnie na naukę. W miesiącach 
zimowych nauka nie odbywała się ze względu na brak opału w szkole, jak 
również brak obuwia i ubrania u dzieci. Nauczycielstwo boryka się z cięż-

130 Ankieta kier. PSP w Wólce Sokołowskiej z dnia 15 kwietnia 1959 r.
131 Ankieta kier. PSP w Nienadówce Janika Ludwika z 1959 r.
132 E. Winiarski, Wojna i okupacja w Nienadówce, „Rocznik Sokołowski”, nr 4, 2002, s. 72.
133 W materiałach historycznych dot. Trzebuski nazwisko to zapisano jako Zieleniecki 

Modest
134 Chodzi zapewne o ks. Alfonsa Chmielowca
135 Ankieta kier. PSP w Trzebusce z 1959 r.
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kimi warunkami materialnymi. Żyje w nieznośnej atmosferze psychicznej, 
w ciągłym lęku o aresztowanie czy wywiezienie do obozu i dzieli swój czas 
na pracę w szkole oraz dodatkową zarobkową, aby wyżyć”136.

W Markowiźnie „Rok szkolny zaczął się 6 listopada 1939 r. Nauka 
odbywała się z dużymi przerwami – w sumie od listopada do marca 1940 r. 
było 40 dni nauki. W zimie duże mrozy, brak obuwia i odzieży u dzieci nie 
pozwoliły na prowadzenie nauki (…). W 1941 r. dnia 14 listopada wieś 
Markowizna została wysiedlona – budynki i szkołę zburzono, a sprzęty 
szkolne częściowo zniszczone, częściowo przewiezione do szkoły w Niena-
dówce i w Trzebusce. W okresie okupacji w przysiółku Markowizna Mała 
licząca 31 domów gospodarz Maziarz Józef zorganizował tajne nauczanie. 
Nauka odbywała się codziennie w innym domu. Radą i pomocą służył 
mu kierownik szkoły z Górna Sarama oraz Franciszek Tupaj – kierownik 
Spółdzielni z Górna”137.

W Górnie „W pierwszym roku okupacji nauka w ogóle nie odby-
wała się. Dopiero w roku 1940/1941 została zorganizowana w szkole nauka 
dzięki ob. Saramie, który w toku zawieruchy wojennej znalazł się na tut. 
terenie i prawdopodobnie nie był nauczycielem w pełnym znaczeniu, 
zorganizował naukę w szkole poprzez zawarcie znajomości z ówczesnymi 
władzami szkolnymi, znał bowiem doskonale język niemiecki. (…) Naukę 
w zakresie poziomu gimnazjalnego prowadził Maziarz Czesław. Prześla-
dowań w stosunku do nauczycieli nie było dzięki ówczesnemu kier. szkoły 
ob. Saramie”138.

Z przeprowadzonej analizy139 wynika, że w pierwszym roku szkol-
nym 1939/1940 zgłosiło się w całym powiecie kolbuszowskim do szkół 
około 50 % zapisanych uczniów; od września do grudnia pracowało tylko 
39 szkół z przerwami w zajęciach lekcyjnych. W lekcjach brało udział 5.802 
uczniów, a zatrudnionych było 102 nauczycieli140. Dokładniejsze informacje 
na ten temat zawiera poniższa tabela.

136 Ankieta kier. PSP w Trzebosi z 1959 r.
137 Ankieta kier. PSP w Markowiźnie Goclona Czesława z 1959 r.
138 Ankieta kier. PSP w Górnie Godka z dnia 17 marca 1959 r.; Cz. Maziarz w okresie 

PRL był prof. od historii oświaty dorosłych.
139 M. Piórek, Powiat kolbuszowski, s. 12-14.
140 Archiwum Wydziału Oświaty PPRN w Kolbuszowej, Dane statystyczne opracowane 

zostały na podstawie ankiet sporządzonych przez kierowników szkół w listopadzie 
1946 r.
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Tabela 2. Charakterystyka działalności szkół powszechnych w powiecie kolbuszow-
skim w okresie lat okupacji niemieckiej (1939-1944) w świetle danych 
statystycznych141.

Okres pracy szkół Ogółem szkół Ilość zatrudnionych 
nauczycieli Ogółem uczniów

1 2 3 4
IX-XII 1939 r. 39 102 5.802
I-VI 1940 r. 40 90 6.449
1940/1941 37 86 6.408
1941/1942 28 88 5.720
1942/1943 29 87 5.776
1943/1944 32 101 6.296

Największy spadek ilości szkół, nauczycieli i uczniów zanotowa-
no w latach 1941/1942-1942/1943, a wynikało to z największych represji 
okupanta niemieckiego wobec społeczeństwa powiatu kolbuszowskiego 
i akcji wysiedleńczej związanej z oczyszczaniem terenów przylegających 
do poligonów Blizna, Górno i Nowa Dęba142.

Z powodu ostrej zimy i trudności opałowych większość czynnych 
szkół przerwała zajęcia. W Kronice szkolnej w Mechowcu tak zapisano: 
„(…) w ciągu 4 miesięcy było 49 dni nauki przy maksymalnej frekwencji 
34 uczniów na ogólną ilość 59 w całej szkole. Trzęsły się od wichrów i zamie-
ci ściany mocno grzybem podszytej szkoły, waliły się jej piece od rozgrzania 
mokrym drzewem. W tych warunkach życiu placówki groziło zamarcie. 
Ratowało ją przed nim 36 bohaterów spośród dzieci szkolnych”143.

W Szkole Powszechnej w Raniżowie w wyniku zmian kadrowych 
kierownikiem został mianowany Stefan Korlatowicz – uchodźca przybyły 
z zachodniej Ukrainy, a nauczycielami byli: Emilia Korlatowicz, Zofia 
Krajewska, Klotylda Pivirotto, Genowefa Grzebyk, Apolonia Błachut i ks. 
Władysław Rachwał144. Nauczyciele w czasie nauki wprowadzali zakazane 
treści programowe z języka polskiego, historii i geografii145.

Ustanowienie niemieckiej administracji władz oświatowych, wyda-
nie wielu zarządzeń, stosowanie różnego rodzaju szykan zmusiły nauczycieli 
i pracowników szkoły do oficjalnego respektowania zarządzeń. Niemniej 
jednak, nie rezygnowano z walki o polską szkołę. Trzeba stwierdzić, że ta 
141 Tamże.
142 M. Piórek, Polityka okupanta hitlerowskiego w stosunku do  społeczeństwa polskiego 

w powiecie kolbuszowskim w latach 1939-1944, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 3, 1994, 
s. 235-237.

143 Kronika Szkoły Podstawowej w Mechowcu.
144 J. Wiącek, s. 13.
145 Tamże.
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początkowa działalność miała charakter często żywiołowy i samorzutny. 
W tym okresie nie było jeszcze przywódców i organizatorów, brakowa-
ło często koordynacji i planowanego działania w walce o przywrócenie 
humanitarnych norm pracy i przeciwstawienie się wszelkiemu złu, jakie 
przyniosła hitlerowska okupacja.

Na terenie legalnie istniejących szkół zaczęto organizować działal-
ność nielegalną, mającą na celu uzupełnienie okrojonego programu, a także 
znaczne wykroczenie ponad obowiązujący poziom szkoły. Nauczyciele 
sami podejmowali decyzję o przekazywaniu uczniom wiedzy z zakazanych 
przedmiotów z narażaniem nieraz swojego życia; np. Piotr Sikora w Turzy 
(uczył wcześniej we Lwowie, następnie uciekł późną jesienią 1939 roku, 
bojąc się represji ze strony nacjonalistów ukraińskich i Sowietów) uczył 
dzieci pod numerem domu 150; nauczycielka Franciszka Kasza uczyła 
w Niwiskach do 1941 roku w swoim domu. W miejscowości Mazury uczył 
wspomniany już Józef Rohlof ps. „Krajniak”, przeniesiony w listopadzie 
1939 roku z Rzeszowa do tej miejscowości w ramach akcji przesiedleńczej 
nauczycieli. Zaprzyjaźnił się z gospodarzem o nazwisku Białas, u którego 
zamieszkał. Wspólnie słuchali radia ukrytego w pobliskiej stodole146.

W legalnie działającym szkolnictwie powszechnym nauczyciele 
uzupełniali – jak już wspominałem – okrojony program przy okazji naucza-
nia innych przedmiotów oraz na specjalnie organizowanych kompletach. 
Wybór sposobu zależał od otoczenia i sytuacji w danej placówce szkolnej. 
Na naszym terenie w zakresie szkolnictwa powszechnego nielegalna pra-
ca dydaktyczna prowadzona była na lekcjach. Była to metoda odważna, 
niebezpieczna, ale stanowiła jedyny ratunek w działalności szkoły, gdyż 
władze okupacyjne oświatowe stale zmniejszały liczbę godzin i ograniczały 
program.

Zgodnie z zarządzeniem Hauptmanna Kreisa w Rzeszowie (Ab-
teilung III) od 1 marca 1940 r. zmieniono program nauczania w szkołach 
powszechnych. Wprowadzono do realizacji następujące zarządzenie: 
1. Obowiązkowe obciążenie tygodniowe dla nauczycieli: mężczyźni 

(30-32 godziny), kobiety (28-30 godzin); 
2. Tygodniowa ilość godzin dla uczniów wszystkich szkół wiejskich 

niezależnie od liczby nauczycieli: 
a/ Untterstufe – stopień niższy (1 rok nauki – 12 godzin, 

2 rok – 12 godzin, 3 rok – 14 godzin, 4 rok – 14 godzin); 
b/ Mittelstufe – stopień średni (5 rok nauki – 16 godzin, 6 rok 

nauki – 16 godzin); 

146 M. Piórek, Powiat kolbuszowski, s. 82-84.
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c/ Oberstufe – stopień wyższy (7 rok nauki – 8 godzin). 
Program nauczania języka polskiego ograniczono do wypowia-

dania się ustnego na tematy środowiskowe, do czytania „Steru”, czasopi-
sma szkolnego redagowanego w duchu niemieckim. Naukę matematyki 
ograniczono do liczb całkowitych i ułamkowych. Poza tym uwzględniono 
naukę o przyrodzie, zajęcia praktyczne i rysunek. Na stopniu niższym 
obowiązywało: czytanie, pisanie, rachunki, gry i zabawy, religia. Zarzą-
dzenie zobowiązało do nauczania uczniów bez podręczników. Językiem 
wykładowym był wyłącznie język polski147.

Warto tu przytoczyć zapis dotyczący jednego dnia nauki w Szkole 
Powszechnej w Mechowcu w roku 1940. 

Roczniki Treść zajęć Czas lekcji Obecni
1 2 3 4

3 i 4 Ćwiczenia gramatyczne 8 – 10.30 13 i 5

5 i 6 Wstęp ludoznawczy (Arianie, Słowianie, Germanie, 
ludy romańskie, ich języki); rzeczownik i czasownik -„-

Klasa I Rachunki: dodawanie w zakresie 20; pisanie: odpis 
z tablicy i czytanie z tablicy 11 – 12.35 4 i 8

Klasa II Rachunki: przykłady praktyczne; czytanie: czytanie 
powiastki -„-

Wyjaśnienie: Dzienników zajęć szkolnych nie prowadzono148.

Łamanie zarządzeń okupanta na terenie naszego powiatu w dzie-
dzinie edukacyjnej kończyło się często represjami. Kierownik Szkoły Po-
wszechnej w Kolbuszowej Górnej Władysław Mazurkiewicz wprowadzenia 
do nauki zakazanych przedmiotów omalże nie opłacił śledztwem i wywózką 
do obozu149. Podobnie czyniło to wielu nauczycieli, a wśród nich: Antoni 
Kościółek, ks. Jan Puzio, obaj w Dzikowcu150; Czesława Książek, Helena 
Tyboń w Hucie Komorowskiej i wielu innych151.

W okresie okupacji niemieckiej przez krótki czas funkcjonowały 
szkoły niemieckie w Kolbuszowej i Raniżowie (Ranischau). W roku szkol-
nym 1941/1942 czynna była również tego typu placówka szkolna w Dzi-

147 Kronika Szkoły Podstawowej w Mechowcu.
148 Tamże.
149 G. Brzęk, s. 72.
150 M. Piórek, Szkice do dziejów Dzikowca, s. 115.
151 D. Wiącek, s. 56.
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kowcu. Uległa likwidacji z chwilą przeniesienia się w 1942 roku byłych 
kolonistów – volksdeutschów do powiatu mieleckiego (okolice Borowej)152.

Na jesieni 1939 roku w Kolbuszowej, jako jedyna w powiecie, zo-
stała zorganizowana przez władze okupacyjne Szkoła Zawodowa Wieczo-
rowa, nazwana w języku niemieckim Gewerbliche Berufschule153 z klasami 
krawiecką i handlową w budynku zawieszonego wcześniej przez władze 
okupacyjne Prywatnego Gimnazjum i Liceum. Podstawą prawną było 
zarządzenie wydane w GG w dniu 31 października 1939 r. o zakładaniu 
dotychczas istniejących szkół zawodowych154. Stało się to dzięki odważnym 
staraniom kierownika Szkoły Powszechnej Męskiej Stanisława Przybyły. 
Miała ona być kontynuacją istniejącej przed wybuchem wojny tzw. „Prze-
mysłówki” – szkoły dla młodzieży rzemieślniczej. Kierownikiem jej został 
mgr Stefan Nawara (zięć St. Przybyły). Nauczycielami tej nowo powstałej 
placówki szkolnej zostali w większości byli jej nauczyciele z wyższym wy-
kształceniem m.in.: Władysław Burkiewicz, Zygmunt Żytkowski. Zajęcia 
odbywały się tu wieczorem z uwagi, iż rano uczyli się uczniowie Szkoły 
Powszechnej.155 Celem tej szkoły było minimalne przygotowanie absolwen-
tów do zawodów rzemieślniczych w krawiectwie i handlu. Innych placówek 
tego typu nie było na tym terenie.

Tajne nauczanie w zakresie wyższych klas szkoły powszechnej 
i średniej na terenie naszego powiatu ukształtowało się ostatecznie w dwóch 
miejskich ośrodkach, a mianowicie w Kolbuszowej i Sokołowie. Pierwszy 
– kolbuszowski organizował się w oparciu o nauczycieli przedwojennego 
gimnazjum i liceum, a początkowo bazą dla niego była Publiczna Obo-
wiązkowa Szkoła Zawodowa lub Publiczna Rzemieślnicza i Przemysłowa 
Szkoła Zawodowa156 (Wieczorowa Szkoła Zawodowa); drugi sokołowski 
powstał w oparciu o oddziaływanie Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, 
o studentów pochodzących z tych okolic i przebywających na wysiedleniu 
profesorów wyższych uczelni. Oba te ośrodki w połowie lat okupacji pod-
legały organizacyjnym strukturom konspiracyjnych władz oświatowych. 
Uczniowie byli podzieleni na komplety, a wykrycie takiej grupy mogło być 
poczytywane przez okupanta za konspirację polityczną, za którą groziła 
śmierć lub wywózka do obozów koncentracyjnych. Schulrat rzeszowski 

152 Verzeichnis der deutschen Volks-u- Hauptschulen in Distrikt Krakau, Nach dem 
strande vom 1 X 1942, AS, AZBDO, sygn. I/31/Kba; J. Draus, R. Terlecki, s. 100.

153 Zbiory autora, Z. Żytkowski, Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej w powiecie 
kolbuszowskim w latach 1939-1944. Wspomnienia oparte na dokumentach.

154 D. Wiącek, s. 57.
155 Tamże.
156 J. Draus, R. Terlecki, s. 74, 77.
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Sollich w swoich zarządzeniach zaznaczył, że będzie karał, jeśli będzie 
prowadzona nauka zbiorowa. W takich właśnie grupach nielegalnych 
przystąpiono przystąpiono najpierw do czytania gazet, lekkich powieści 
według opracowanej metody. Te formy nauki stosowane były w okresie 
od 15 września 1940 roku do kwietnia 1943 r.

2. Ośrodek kolbuszowski
Publiczna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, Filia w Kolbuszowej 

(Publiczna Szkoła Zawodowa Rzemieślniczo-Kupiecka w Kolbuszowej) 
w dniu 30 września 1942 r. liczyła 321 uczniów, uczących się w 11 oddzia-
łach; stan taki istniał także w roku szkolnym 1943/1944157. O tej szkole 
wspomina Maria Płaza z d. Plis, lat 71, zam. w Weryni pod nr 148: „Do tej 
szkoły uczęszczałam za okupacji niemieckiej w latach 1941-1943, do klasy 
o specjalizacji: krawiectwo lekkie. Oprócz tego była jeszcze specjalizacja 
handlowa. Pierwszy rok uczęszczałam do budynku gimnazjalnego, ponie-
waż w drugiej klasie szkoła nasza została przeniesiona do budynku Publicz-
nej Szkoły Powszechnej Męskiej (obok kościoła parafialnego). W budynku 
pogimnazjalnym stacjonowało wojsko niemieckie. Niektórzy nauczyciele 
wykładający m.in.: Stefan Nawara – dyrektor, wykładał takie przedmioty 
jak: rysunek; Władysław Burkiewicz – matematyka; Zygmunt Żytkowski – 
korespodencja i język niemiecki; p. Ratajówna i Jarnowska – krawiectwo; 
Katarzyna Kasprzyk – materiałoznawstwo, ks. Władysław Smoleń – religia. 
W tej szkole prawdopodobnie było w granicach 340-360 uczniów. Na dział 
handlowy chodzili uczniowie z miasta, a ze wsi najczęściej na krawiectwo. 
Razem ze mną do tej szkoły uczęszczali m. in.: Zofia Ryszkiewicz (zakon-
nica), Anna Antos, Michalina Szypuła, Helena Kosiorowska, Anna Kiwak, 
Zofia Skowron, Józefa Wrońska z Weryni, Wiktoria Polek, Stefania Polek, 
Helena Kobylska, Weronika Kusik (po mężu Płaszczyńska) z Kolbuszowej 
Dolnej, Kazimiera Jagodzińska, Izydor Furgał, Zofia Hodorowska, Helena 
Hodorowska, Halina Dudzińska, Bronisława Fryc z Kolbuszowej i wielu 
innych. Wielu uczniów uczęszczało z bliskich i oddalonych miejscowości 
od Kolbuszowej, nawet z okolic Stalowej Woli”158.

Głównym organizatorem tajnego nauczania w Kolbuszowej był 

157 Tamże, s. 77; Notatka z oryginału świadectwa Marii Plis – ur. 13 maja 1919 r. w Weryni, 
uczęszczała do Trzyletniej Publicznej Szkoły Zawodowej w Rzeszowie, filia w Kolbu-
szowej do klasy krawieckiej od 1 września 1940 r. do 15 czerwca 1943 r.; na okrągłej 
pieczęci znajduje się napis: „Publiczna Szkoła Zawodowa Rzemieślniczo-Kupiecka” 
w Kolbuszowej”; w jęz. niemieckim „Oeffentliche Gewerbliche U. Kaufmaennische 
Berufsschule in Kolbuszowa”; wychowawcą klasy był Władysław Burkiewicz, zaś 
kierownikiem szkoły Stefan Nawara (odpis w zbiorach autora).

158 Zbiory autora, Wspomnienie Marii Płaza z domu Plis z Weryni.
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Zygmunt Żytkowski ps. „Kufel”. W dniu 6 grudnia 1939 r. został nauczycie-
lem Szkoły Zawodowej Wieczorowej. Od 1940 roku uczył materiałoznaw-
stwa w klasie rzemieślniczej oraz towaroznawstwa w klasie krawieckiej. Od 
1 września 1940/1941 uczył również w klasie handlowej. Uzyskał certyfikat 
od władz szkolnych okupacyjnych na nauczanie języka niemieckiego wyda-
ne przez Schulrata Sollicha zezwalające uczyć tego przedmiotu w grupach 
5 osobowych. Równocześnie uczył tego przedmiotu polskich policjantów, 
w tym Włodzimierza Halickiego – szefa policji kryminalnej159. Od września 
1941 roku rozpoczęło się systematyczne przerabianie materiału gimnazjal-
nego160. W skład pierwszej grupy wchodzili: Halina Wilczkówna, Michalina 
Widuchowska, Anna Dudzińska i Maria Pędzimąż. Lekcje prowadził bez 
podręczników, według własnej metody, wprowadzał czytanie gazet i lekkich 
opowieści161.

W 1940 roku Z. Żytkowski zorganizował kolejne trzy grupy mło-
dzieżowe nauczania języka niemieckiego, do czego doszły z nakazu Schul-
rata kursy tego języka dla załogi firmy „Sagewerk in Kolbuszowa”. W 1941 
roku zorganizował dalsze dwie grupy, w tym jedną dla urzędników. Podjął 
się również z Anielą Mielcuszną opracować w ciągu 6 miesięcy materiał na-
uczania II klasy gimnazjalnej. To samo przerabiał z uczniami na kursach162.

Z zapisów pamiętnika: „…6 grudnia 1942 r. rozpoczynają się ma-
sowe łapanki na roboty do Niemiec. Jestem zmuszony przerwać nauczanie 
i zmienić miejsce. Uczniowie i uczennice pracują nerwowo, nie sypiają 
w domach, uczą się po strychach i stodołach, do mojego mieszkania przy-
chodzą polnymi ścieżkami. Pan starosta Twardoń chwyta młodzież do lat 
20 po ulicach i odstawia wprost do Rzeszowa. Ogólne zdenerwowanie było 
tak wielkie, że drżeliśmy wszyscy na widok żandarma niemieckiego”163.

Z. Żytkowski od stycznia 1942 roku uczył indywidualnie Karola 
Tokarza, przerabiając materiał II klasy gimnazjalnej. Pracował też z 3 
grupami po 2 godziny z każdą. Stało się to, że Szkoła Zawodowa została 
zamknięta z powodu tyfusu. Lekcje odbywały się wieczorem w jego pry-
watnym mieszkaniu.

Według zapisów Z. Żytkowskiego przez jego komplety tajnego 

159 Z  relacji pani I. Stelmach podanej na  spotkaniu uczestników tajnego nauczania 
w Kolbuszowej w 1971 roku wynika, że W. Halicki ostrzegał prof. Z. Żytkowskiego, 
aby uważał na  konsekwencje udziału jego w  tajnym nauczaniu (Oddz. Pow. ZNP 
w Kolbuszowej – organizatorem był M. Piórek).

160 Zbiory autora, M. Piórek, Zygmunt Żytkowski – notka biograficzna.
161 Z. Żytkowski.
162 Tamże, s. 2-3.
163 Tamże, s. 4-5.
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nauczania na terenie miasta Kolbuszowej i okolic przeszło 107 osób. Wykaz 
szczegółowy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Kursy, terminy i ilość uczniów uczących się164.
Kurs Czas trwania Ilość uczniów

1 2 3
I 1 IX 1941 - 31 I 1942 4
II 15 II 1942 - 15 VIII 1942 12
III 1 IX 1942 - 31 I 1943 18
IV 15 II 1943 - 15 VIII 1943 18
V 1 VII 1943 - 31 I 1944 55
5 RAZEM 107

Kolejnym nauczycielem tajnego nauczania był dr Kazimierz Skow-
roński. Najpierw tworzył grupki, a potem komplety uczniów w oparciu 
o liczną rodzinę w Kolbuszowej i okolicy, ucząc młodzież w mieszkaniach 
ich rodziców lub własnym w latach 1941-1944 w Kolbuszowej Dolnej165.

W Dzikowcu naukę w kompletach tajnego nauczania w zakresie 
klasy wyższej Szkoły Powszechnej i Gimnazjalnej jako pierwszy podjął 
Antoni Kościółek, nauczyciel i oficer ZWZ-AK w obwodzie „Kefir” – Kol-
buszowa166. Do pomocy służyli mu m.in. Czesław Kata, Honorata Rudnicka, 
Adam Józef Żak, Wanda Ciepielowska – była nauczycielka gimnazjalna 
w Gnieźnie, ks. Jan Puzio, Marcin Ziółkowski – alumn Seminarium Du-
chownego i ks. Paweł Komborski167. H. Rudnicka „Die Lehrerin Honorata 
Rudnicka wird mit dem 1. Okt. 1942 von ihrer bisherigen Dienststelle in 
Przedborz, Gem. Kolbuszowa Gorna als Lehrerin an die oeffentl. Poln. 
Volksschule in Dzikowiec, Gem. Dzikowiec, Post Dzikowiec versetzt 
(w tłum. na j. polski „Nauczycielka Honorata Rudnicka będzie przeniesiona 
z dniem 1 X 1942 r., dotychczasowa posada w Przedborzu gmina Kolbuszo-
wa Górna jako nauczycielka na posadę w Publicznej Szkole Powszechnej 
w Dzikowcu, poczta Dzikowiec”)168.

164 Tamże, s. 39.
165 J. Draus i R. Terlecki, s. 116, 126-127, 151, 153,193. W swoim pamiętniku Z. Żytkowski 

pisze, że namawiał K. Skowrońskiego do przystąpienia do pracy w tajnym nauczaniu, 
ale odmówił. Dopiero uczynił to jesienią 1943 roku, po klęsce Niemców pod Stalin-
gradem.

166 Z relacji A. Kościółka wynika, że tajne nauczanie organizowano już w grudniu 1939 r. 
z inicjatywy nauczycieli członków konspiracyjnej organizacji ZWZ.; m. in. namawiał 
Franciszka Mazura z Kolbuszowej, ale odmówił (w zbiorach autora).

167 M. Piórek, Szkice, s. 115.
168 Zbiory autora, Pismo Inspektoratu Okręgowego (Kreisschulrat) w Rzeszowie (Reich-

shof), den 15.09. 1942 do „An den Herrn Gouverneur fur den Distrikt Krakau – Abt. 
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Na naukę w tajnych kompletach uczęszczało około 20 uczniów, 
m.in. obie córki Pawła Posłusznego, Zawadzki, Franciszek Serafin, Sito, 
Jakub Wit, córka Sochy z Lipnicy i wielu innych. Do egzaminu dojrzałości 
doprowadzono 7 osób. Nauka odbywała się w domu Pawła Posłusznego, 
gdzie zgromadzono biblioteczkę TSL sprzed wojny, a także w budynku ple-
banii w Dzikowcu. Na egzaminy przyjeżdżał Z. Żytkowski – przewodniczący 
Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej. Z funduszy Delegatury Rządu na Kraj 
wspomniane wyżej nauczycielki oraz żona kierownika szkoły w Widełce 
Tokarzowa, której mąż był więziony, otrzymały zapomogi pieniężne 169.

W pobliskiej Lipnicy tajne nauczanie prowadzili ks. Adam Sudoł 
i Mieczysław Nowak. Ks. Adam Sudoł po latach tak pisał: „na skutek wojny, 
Seminarium nie zostało otwarte, więc przebywałem u rodziców w Lipnicy, 
pomagając w gospodarstwie. Późną jesienią zgłosiło się do mnie trzech 
chłopców: dwóch z Woli Raniżowskiej (Żak i Fudali), jeden z Lipnicy 
(Kwaśnik). Ja uczyłem ich polskiego, historii, geografii, łaciny a Mietek 
Nowak matematyki i fizyki. W tym samym czasie zgłosili się do nas z Lip-
nicy: Janka Sochówna (córka kierownika szkoły) i Józef Nowak (syn byłego 
wójta). Przerabialiśmy III klasę gimnazjum: ja przedmioty humanistyczne 
a Mietek ścisłe. Tamta trójka przerabiała klasę II”170.

Tajne nauczanie prowadzone było również w Cmolasie (Wyka), 
Kupnie, Nowej Wsi, Porębach Kupieńskich, Raniżowie, Weryni, Widełce 
i przerabiano program wyższych klas szkoły powszechnej i niższych klas 
gimnazjalnych. A oto, co pisała Grażyna Jaskowska z Rawicza – uczestnicz-
ka tajnego nauczania: „Do podjęcia nauki w tajnym nauczaniu namówił 
i zachęcił mnie prof. Z. Żytkowski. Jego też uważam za organizatora tajnego 
nauczania w zakresie szkoły średniej. Na naukę uczęszczałam z Katarzyną 
Koczoń – obecną Młyńską, Anielą Mielcuszną – Kosiorowską, Stanisławą 
Snopkowską – Jadachową. Lipką (Lidką?) Snopkowską. Lekcje odbywały się 
w domu prof. Żykowskiego i Lipki Snopkowskiej. W 1939 roku ukończyłam 
II klasę gimnazjalną. W t.n. żadnej klasy nie ukończyłam. Mój brat Jerzy 
Młyński na t.n. nie uczęszczał. Najzagorzalszymi uczniami byli: Wanda 
Stelmach i Karol Tokarz. Prof. Siedmiograj Zdzisław udzielał lekcji z mate-
matyki, chemii, fizyki, propedeutyki filozofii. Lekcje odbywały się w domu 

Wissenschaft und Unterricht – Technungsstelle in Krakau”.
169 Tamże.
170 A. Sudoł, Polska Ojczyzna moja, cz. I, Sanok 1999 r., s. 37; Mieczysław Nowak po 

wojnie wyjechał na stałe do USA, gdzie był wybitnym fizykiem i pracował w Instytucie 
Energii Atomowej; Józef Nowak po wojnie zamieszkał na stałe w Sandomierzu, gdzie 
przez wiele lat pełnił stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.
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mojej matki Heleny Młyńskiej. Pierwszym uczniem prof. Siedmiograja był 
Karol Tokarz”171.

3. Ośrodek sokołowski
Bazą do działalności tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej 

była działająca nadal 3-letnia Publiczna Szkoła Rzemieślniczo Zawodowa 
(Offenbliche Gewerblische Berufschule), inna nazwa – Publiczna Rzemieśl-
nicza i Przemysłowa Szkoła Zawodowa w Sokołowie172. Liczba uczniów 
w dniu 30 września 1942 r. wynosiła 142, uczących się w 7 oddziałach, 
a w roku szkolnym 1943/1944 – 9 oddziałów173.

Pierwsze komplety tajnego nauczania w Sokołowie powołano 
do życia w roku 1942, a głównym organizatorem był Bolesław Nazimek174. 
Rozdzielał on tu „nominacje na kierowników kompletów i równocześnie 
wypłacał nauczycielom za niebezpieczne zajęcie wynagrodzenie w walucie 
wówczas obowiązującej”175. W Sokołowie tajne nauczanie zorganizował 
i prowadził prof. Michał Winogrodzki176, nauczyciel języka francuskiego, 
uczący przed wojną w jednym z gimnazjów w Poznaniu. Zajęcia lekcyjne 
odbywały się w jego prywatnym mieszkaniu przy ulicy Turskiej, a uczęsz-
czało na nie około 25 osób z miasta Sokołowa i następujących wsi: Turzy, 
Trzebuski, Raniżowa. Dodatkowo uczył jeszcze takich przedmiotów, jak: 
język łaciński, język niemiecki, historia, geografia i matematyka w opar-
ciu o program gimnazjalny. Do pomocy służyli mu tacy nauczyciele, jak: 
Modest Zieleniecki – nauczyciel Szkoły Powszechnej w Trzebusce i Danuta 
Gołojuchówna z Sokołowa, która była po egzaminie dojrzałości. Do klasy 
I i II gimnazjum uczęszczali m.in. Krystyna Darocha, Maria Dudek, Zofia 
Trznadel i Maria Wolińska z Sokołowa; Józef Bąk, Tadeusz Pikor i Tadeusz 
Rumak z Trzebuski; Stanisław Szeliga z Turzy, Jan Krudysz z Raniżowa oraz 
Wojciech Ożóg z Nienadówki. Materiał klasy III przerabiali m.in.: Zenon 
Bałamut, Helena Czuszkiewicz, Władysław Gabriel, Józef Koziarz, Zenon 
Matuła, Józef Piela i Stanisław Woliński z Sokołowa. Grupę najstarszą 
stanowili m.in.: Kazimierz Barylski, Zbigniew Brzozowicz, Karol Burszta 

171 Zbiory autora, List Grażyny Jaskowskiej z Rawicza z dnia 23 maja 1972 r.
172 A. Dańczak, Monografia, s. 234-235.
173 J. Draus, R. Terlecki, s. 77.
174 B. Chrzan, s. 59.
175 J. B. Ożóg, ps. „Sól”, Wspomnienie z  tajnego nauczania w powiecie kolbuszowskim, 

„Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XV, 1973, s. 173.
176 Prof. Michał Winogrodzki był uchodźcą z poznańskiego, oficjalnie pracował w Urzę-

dzie Miasta w Sokołowie.
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i Zygmunt Pękalski z Sokołowa, którzy ukończyli przed wojną III i IV klasę 
gimnazjalną w Rzeszowie177.

J. B. Ożóg tak wspomina: „Winogrodzki prowadził każdego dnia 
zajęcia po kolei w kilku grupach. Dla bezpieczeństwa uczniowie kryli się 
w stodole gospodarza do pory, kiedy skończy ćwiczenia poprzednia gru-
pa. Po nauce uczniowie wymykali się pojedynczo na polne drogi. W razie 
kontroli ze strony władz niemieckich mieli oni przygotowane do pokazania 
podręczniki z języka niemieckiego, którego uczyć nie zabraniano”178.

W pobliskiej wsi Nienadówka w kompletach przygotowywała się 
w 1943 roku młodzież do egzaminów z zakresu programu siódmej klasy 
i pierwszej klasy gimnazjalnej. Uczyli nauczyciele miejscowej Szkoły Po-
wszechnej: Józef Guzenda, Karol Robak i były student Politechniki Lwow-
skiej Jan Nowiński. Na komplety uczęszczało 10 chłopców, a wśród nich 
m.in. Stanisław Kołodziej i Stanisław Ożóg179.

Jan Bolesław Ożóg w Nienadówce prowadził i uczył w kompletach 
liczących razem 17 osób. Byli to uczniowie pochodzący z Nienadówki, 
Trzebuski i Turzy w wieku od 15 -20 lat. Wśród nich znajdowali się chłopcy 
i dziewczęta o następujących nazwiskach: klasa I – Helena Chorzępa, Jan 
Drapała, Władysław Drapała, Jan Nowak, Jan Ożóg, Julia Ożóg, Stanisław 
Ożóg, Ryszard Robak, Józef Śliż i Ludwik Śliż z Nienadówki, Czesława Ożóg 
i Janina Ożóg z Trzebuski; klasa II – Józef Bąk, Tadeusz Pikor i Tadeusz 
Rumak z Trzebuski oraz Wojciech Ożóg z Nienadówki, Stanisław Szeliga 
z Turzy. Ci ostatni z klasy II uzupełniali naukę w Sokołowie, dochodząc 
na piechotę lub dojeżdżając rowerami180.

Na naukę do Nowińskiego chodził z Nienadówki Kazimierz Gro-
towski, który w czasie okupacji przejściowo zamieszkał w tej miejscowości 
ze swoją matką i młodszym bratem Jerzym181.

Tajne nauczanie prowadzono we wsi Górno, a prowadził maturzy-
sta Józef Kiełb; materiał programowy klasy II przerabiały: Leonia Maziarz 
i Janina Tęcza, zaś klasę III Janina Wołcz.

W Sokołowie w latach okupacji niemieckiej prowadziła także 
działalność Zawodowa Szkoła Rzemiosła, której kierownikiem był Cze-
sław Karp. Uczył on rysunku technicznego i materiałoznawstwa, chemii, 
fizyki; Maria Fączek uczyła korespondencji i dodatkowo potajemnie treści 

177 Tamże, s. 174; H. Piróg. s. 40-43.
178 Tamże.
179 Tamże; E. Winiarski, s. 87.
180 Tamże, s. 175.
181 Jeden z nich, Jerzy Grotowski, został głośnym w Polsce i za granicą eksperymentalnym 

reżyserem teatralnym w latach PRL-u.
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programowych z języka polskiego, historii i kultury; Władysław Woliński 
uczył języka niemieckiego, a także wiadomości z gramatyki języka polskiego 
i historii182.

Końcowe egzaminy dla całego ośrodka sokołowskiego odbyły się 
w maju 1944 roku, a uczestniczyli w nich: Zygmunt Żytkowski z Kolbu-
szowej, prof. Winogrodzki i Jan Bolesław Ożóg. W Nienadówce odbyły się 
egzaminy ze szkoły powszechnej w domu Jakuba Buczaka, a gimnazjalne 
w domu Andrzeja Chorzępy; z I klasy przeegzaminowano 14 osób, z II 
klasy – 6 i z III klasy – 1 (Kazimierz Grotowski otrzymał notę celującą). 
Komisja stwierdziła dobre postępy uczniów i wszyscy zaliczyli egzaminy.

Po wypędzeniu Niemców w lipcu 1944 roku odbyły się w Sokołowie 
egzaminy uzupełniające z klas gimnazjalnych przy komisji jawnej i posze-
rzonej z udziałem prof. Winogrodzkiego, ks. dr. Stefana Szydelskiego, Jana 
Bolesława Ożoga i ks. Alfonsa Chmielowca. Ponad 20 uczniów uzyskało 
zaświadczenia z ukończenia klas I, II, II, IV183.

J. B. Ożóg tak ocenia tajne nauczanie w ośrodku sokołowskim: „(…) 
młodzież uczęszczająca na tajne komplety była również bardzo odważna 
i ofiarna, nie cofała się przed żadnymi trudnościami, a pamiętać należy, że 
w razie wykrycia organizacji czekały ją przecież także najcięższe represje. 
Byli to na pewno najzdolniejsi i najambitniejsi chłopcy i najpracowitsze 
dziewczęta”184.

Na bazie dużego dorobku ośrodka sokołowskiego w działalności 
tajnego nauczania została podjęta przez ówczesnego Ministra Oświaty 
i Oświecenia Publicznego dra Stanisława Skrzeszewskiego decyzja o utwo-
rzeniu Gimnazjum i Liceum w Sokołowie Małopolskim, a nauka zaczęła 
się w dniu 9 września 1944 r. w czterech pełnych klasach gimnazjalnych 
i jednej licealnej.

Tragiczny los nauczycielstwa powiatu z początkowych lat okupacji 
pogorszyły jeszcze bardziej w następnych latach zarządzenia niemieckich 
władz szkolnych dotyczące obowiązku kolportażu miesięczników „Ster” 
i „Mały Ster”, prowadzenia hodowli jedwabników, zbierania ziół, szkła, 
złomu żelaza, kości, żołędzi, kasztanów, obowiązkowych prac na potrzeby 
gospodarki i wojska oraz prac polowych. Dużym obciążeniem a także 
utrapieniem były łapanki, aresztowania i wywózki na roboty przymusowe 
do Rzeszy, liczne przerwy w nauce, głównie z powodu braku opału, obuwia 
i odzieży, chorób i epidemii tyfusu, czerwonki, zajmowanie budynków 
na cele gospodarcze, szpitale,. Nadzór nad wykonywaniem tych zarządzeń 
182 J. Wiącek, s. 13.
183 J. B. Ożóg, s. 176.
184 Tamże
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spoczywał na landracie Twardoniu i szefie policji kryminalnej Włodzimie-
rzu Halickim.

Na terenie zakładanych poligonów w powiecie kolbuszowskim 
zlikwidowano kolejno 13 szkół, które w większości zostały zniszczone, np. 
w Hucie Komorowskiej w 1940 roku, gdzie materiał z budynków szkol-
nych zużyto przy budowie dróg dojazdowych185. Zniszczone zostały trzy 
wyznaniowe szkoły żydowskie w czasie likwidacji gett w Kolbuszowej, 
Majdanie Królewskim i Sokołowie oraz synagogi. Zanim doszło jeszcze 
do holokaustu w szkołach tych uczyli nauczyciele wyznania mojżeszowego, 
jak: Thau, dr Anderman, M. Schen Perlmuter tajnie nie tylko „Talmudu,” 
ale języka polskiego186. Okres ten wspomina Anna Łysiak – nauczycielka 
w Ostrowach Tuszowskich w swoich wspomnieniach: „W tym czasie ofi-
cjalnie nie pracowałam. Ob. Ginter przyjechał do mnie z delegacją, prosząc, 
abym otworzyła szkołę na poligonie, gdyż wysiedlona ludność powoli wraca 
do swych domostw, a dzieci rozproszone przez dłuższy okres czasu pragną 
się uczyć. Zgodziłam się. Zamieszkałam z mężem i dzieckiem w jednym 
pokoiku, gdyż całą szkołę zajął ob. Mycek, którego dom spłonął. W naj-
większej sali był skład sągów drewna. (…) Uczę sama 130 dzieci, które 
wystraszone, przelękłe wróciły do swej wsi. Segreguję je i tworzę 3 klasy. 
Tak jest 3 lata. Opuszczam nieraz szkołę, gdyż odbywają się ćwiczenia 
na poligonie, wyjeżdżając na furze z innymi. Po powrocie znów wznawiam 
naukę. Uczę na zakazanych książkach”187.

W strukturze tajnych władz oświatowych Okręgowego Biura Szkol-
nego w Krakowie w połowie 1942 roku podjęto decyzję o wyodrębnieniu 
samodzielnie pracującego powiatu kolbuszowskiego Doszło w konspiracyj-
nej pracy między siłami politycznymi do porozumienia. Został ostatecznie 
ustalony skład Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury z przewodniczącym 
Bolesławem Nazimkiem ps. „Cichy”. Obsadzono poszczególne stanowiska; 
Wojciech Wiśniewski z Widełki przejął zadania referenta do spraw szkol-
nictwa podstawowego, Antoni Kościółek z Dzikowca został referentem 
ds. oświaty dorosłych i opieki nad tajnym nauczaniem miejscowości wy-
siedlonych, dr K. Skowroński z Kolbuszowej – referentem ds. szkolnictwa 
średniego, Gabriel Marek z Poręb Kupieńskich – referentem ds. organizacji 
społecznych, a po gminach ustalono składy komisji gminnych188.

Wcześniej z „Kuźnicą” w powiecie kolbuszowskim współpracowali 

185 J. Draus, R. Terlecki, s. 42.
186 Archiwum Historyczne Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr inw. 303, A. Ły-

siak, Wspomnienie z czasów okupacji. 
187 Tamże.
188 D. Wiącek, s. 65.
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m.in. Józef Guzenda, Bolesław Nazimek, Jan Nowiński, Jan Bolesław Ożóg 
z ośrodka sokołowskiego. Po umocnieniu się cywilnych władz oświatowych, 
z godnie z poleceniem Inspektoratu AK w Rzeszowie, w dniu 30 września 
1943 r. „Kuźnica” została rozwiązana, a jej działaczy przejęła PKOiK. 
Zwiększyła się liczba tajnych kompletów w obu istniejących ośrodkach 
(Kolbuszowa i Sokołów), gdyż naukę podjęli członkowie Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich. Wszystkie te komplety realizowały w pełni 
program gimnazjum w zakresie klas I-III. Do nauczycieli docierały już 
instrukcje Departamentu Oświaty i Kultury, które ułatwiały pracę również 
w zakresie pełnego programu szkoły powszechnej, np. geografii Polski: 
tematy z programu oficjalnego: ryby, zmiany zachodzące w przyrodzie 
opady, temperatura, niedźwiedź brunatny, żubr; tematy z programu tajnego: 
rzeki polskie, jeziora, ryby morskie, Gdynia, Hel, klimat polski, powietrze 
górskie, letniska górskie, Karpaty, Tatry, Białowieża189.

Z pewnym odchyleniem od instrukcji pracowały komplety reali-
zujące program szkoły średniej. Nauka odbywała się w turnusach seme-
stralnych, po dwie klasy w roku kalendarzowym, bez wakacji, po 3 godziny 
dziennie i obowiązywały wszystkie przedmioty programowe, w większości 
nauczane przez prowadzącego dany zespół. Były przypadki udzielania ko-
repetycji z języka niemieckiego, matematyki i łaciny indywidualnie.

Organizacja i przebieg tajnego nauczania na poziomie pełnej szkoły 
powszechnej nie uległy zmianie do końca okupacji. Rozwój tajnego szkol-
nictwa średniego ogólnokształcącego przejawiał się bardziej dynamicznie.

Rozwijająca się sytuacja polityczna w 1943 roku w Europie Wschod-
niej i na ziemiach polskich wpływała niekorzystnie na nasze społeczeństwo. 
Klęska pod Stalingradem i inne przegrane bitwy spowodowały nasilenie 
terroru okupanta. Liczne łapanki, aresztowania, pacyfikacje, egzekucje 
niewinnych ludzi były zjawiskiem codziennym na naszym terenie. Do 
pracy w Rzeszy niemieckiej zaczęto masowo wywozić Polaków w wieku 
produkcyjnym, a szczególnie młodzież. Mimo to nie przerwano tajnego 
nauczania.

189 Tamże.
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Tabela 5. Jeden dzień pracy tajnego nauczania prof. Z. Żytkowskiego – marzec 1943 
roku190.

Czas trwania zajęć Typ klasy Imię i nazwisko uczestników
1 2 3

godzina
6 – 9.30 pierwsza licealna

Anna Dudzińska
Zofia Chodorowska
Karol Tokarz

godzina
9.45 – 12.15 druga gimnazjalna

Maria Rychel
Janina Kaczor
Włodzimierz Chodorowski
Tadeusz Rychel

godzina
12.30 – 15.00 pierwsza gimnazjalna

Irena Sypek
Halina Dudzińska
Helena Widuchowska
Genowefa Maciąg
Kazimierz Soja
Jan Czachor

godzina
15.00 – 17.45 trzecia gimnazjalna

Wanda Stelmach
Teresa Ozimek
Józefa Tokarz

godzina
18.00 – 20.30 czwarta gimnazjalna 1. Zofia Dec

2. Janina Weryńska

W ośrodku kolbuszowskim 4 komplety klas gimnazjalnych pro-
wadził również dr K. Skowroński; po 1 komplecie Władysław Burkiewicz 
i Siedmiograj; w Dzikowcu pracowały pod kierunkiem A. Kościółka – dwie 
grupy (klasa I i II) gimnazjalne; w Widełce zajęcia prowadził Władysław 
Wiśniowski, w Cmolasie – Antoni Wyka, w Raniżowie – Stefan Korlatowicz. 
Nowe komplety powstały w Majdanie Królewskim, Ostrowach Baranow-
skich, Niwiskach i Porębach Dymarskich191.

Po nawiązaniu w 1943 roku ściślejszej współpracy z Rzeszowem 
udało się Z. Żytkowskiemu powołać dodatkowo Podkomisję Egzaminacyjną 
w Kolbuszowej do przeprowadzenia egzaminów w ośrodku kolbuszow-
skim. W jej skład weszli: Z. Żytkowski ps. „Kufel” – przewodniczący, dr 
K. Skowroński ps. „Figa” – zastępca, dr Zdzisław Siedmiograj ps. „Piwo”, 
a od lipca 1944 roku mgr S. Nowara ps. „Fąfara”, „Fujara” i Wł. Burkiewicz 
ps. „Dziadek”, „Burek”. Komisja upoważniła wszystkich prowadzących 
komplety niższego gimnazjum w powiecie do przygotowania i przeprowa-
dzenia egzaminów weryfikacyjnych dla klasy I i II we własnym zakresie, 
z udziałem przedstawicieli komisji i oceny tych wyników. Pod koniec wojny 
do współpracy dołączyli jeszcze tacy nauczyciele jak: Maria Augustynowicz, 
Stanisław Kądziela, Maria Siedmiograjowa i dr Jan Czekanowski w Cmo-

190 Z. Żytkowski, s. 5.
191 K. Skowroński, Tajne nauczanie, s. 22-23.
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lasie192. Trzeba stwierdzić, że wielu nauczycieli oprócz pracy w kompletach 
tajnego nauczania działało w konspiracji jako żołnierze AK i BCH.

W końcowej fazie wojny, od lutego 1944 roku, rozpoczęły się 
egzaminy małej i dużej matury. W mieszkaniu Z. Żytkowskiego odbył się 
egzamin pisemny z takich przedmiotów, jak: język polski, język łaciński, 
język niemiecki i matematyka, a zdawali go: Jerzy Jabłoński, Józefa Karnas, 
Kamil Magda, Marian Magda, Genowefa Serwańska, Stanisław Smyrski, 
Maria Zielińska193. Podobne egzaminy przeprowadzono w pozostałych 
kompletach. W dniu 22 kwietnia 1944 r. (niedziela) Komisja pod prze-
wodnictwem Z. Żytkowskiego egzaminowała w Kupnie – 5 osób w zakresie 
I klasy gimnazjum; w Dzikowcu 6 osób. 

W tajnym nauczaniu egzaminy były przygotowane i przeprowadzo-
ne z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i w wielkiej tajemnicy, na wzór 
przygotowania wojskowego do działań z wrogiem. O tym było powiadomio-
ne miejscowe dowództwo AK. Do wyznaczonego punktu i w odpowiednim 
czasie przybywała tajna Powiatowa Komisja Egzaminacyjna pod pozorem 
odbywającego się wesela lub innej imprezy rodzinnej. Powojenna Komisja 
Weryfikacyjna zatwierdziła z rejonu Kolbuszowej 56 egzaminów uczniów 
klas I, II, II, IV gimnazjalnych, I i II licealnych. Dla całego powiatu podaje 
się liczbę 100 zatwierdzonych egzaminów gimnazjum i liceum194.

W dniu 1 września 1944 r. otwarto Gimnazjum i Liceum w Kol-
buszowej, do którego do różnych klas zapisało się 183 uczniów, w więk-
szości uczestników tajnego nauczania195. Podobnie stało się w Sokołowie 
Małopolskim, gdzie zapisało się 175 uczniów196. W literaturze naukowej 
słuszniezapisano, że podczas okupacji niemieckiej w obu miasteczkach 
powiatu kolbuszowskiego działały „podziemne gimnazja”.

W powiecie kolbuszowskim w czasie wojny stracili życie następują-
cy nauczyciele: Karjewicz Leon z Wólki Sokołowskiej (działania wojenne), 
Książek Jan z Kolbuszowej Górnej (działania wojenne), Leśniewicz Jan 
z Kolbuszowej (obóz koncentracyjny), Mac Jan z Widełki (zginął w Katy-
niu), Maniara Józef z Dąbrówki (działania wojenne w 1945 roku)197.

192 G. Brzęk, s. 73.
193 D. Wiącek, s. 71.
194 J. Draus, R. Terlecki, s. 153-154.
195 Tamże.
196 Tamże, s. 154
197 Tamże, s. 232.
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Tabela 6. Spis nauczycieli biorących udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły 
powszechnej, gimnazjum i liceum w pow. kolbuszowskim w latach 1939-
1944198.

Lp. Miejscowość Tajne nauczanie powszechne Tajne nauczanie średnie
 1  2  3  4

1 Kolbuszowa -

1. Augustynowicz Maria
2. Burkiewicz Helena
3. Burkiewicz Władysław
4. Golewicz Maria
5. Nawara Stefan
6. Siedmiograj Maria
7. Siedmiograj Zdzisław
8. Skowroński Kazimierz
9. Smoleń Władysław ks.
10. Żytkowski Zygmunt

 2 Kolbuszowa Dolna 1. Januszewska Stefania  -
 3 Kolbuszowa Górna 2. Mazurkiewicz Władysław  -

 4 Cmolas  - 11. Czekanowski Jan
12. ks. Jagła

 5 Dubas 3. Golis Klementyna  -

6 Dzikowiec 4. Kościółek Antoni
13. Ciepielowska Wanda
14. Kościółek Antoni
15. Puzio Jan ks.

 7 Górno  - 16. Kiełb Józef
 8 Kupno 5. Mruczek Wojciech 17.MruczekWojciech

9 Lipnica  - 18. ks. Adam Sudoł
19. Mieczysław Nowak

10 Majdan Królewski 6. Książek Czesława
7. Tyboń Helena  -

11 Mazury 8. Bąk Józef ks.
9. Fila Bronisław

20. Bąk Józef ks.
21. Fila Bronisław 

12 Nienadówka
10. Guzenda Józef
11. Nowiński Jan
12. Robak Tadeusz

22. Nowiński Jan
23. Jan Bolesław
Ożóg

13 Ostrowy Tuszowskie - 24. Litwiński Dominik ks
25 Warentzak

14 Sokołów 13. Szymonik Genowefa

26. Burszta Władysław
27. Chmielowiec Alfons ks.
28. Dańczak Andrzej
29. Gajoch Danuta
30. Szydelski Szczepan ks.
31. Winogrodzki Michał
32. Zieleniecki Modest

15 Trzeboś 14. Coufal Janina 33. Coufal Janina
16 Trzebuska 15. Jarosz Stanisława  -

198 Tamże, s. 245-246.
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17 Werynia 16. Mytych Antoni
34. Bieleń Franciszek
35. Fugietowa
36. Kozioł Karol

18 Widełka  - 37. Wiśniewski Wojciech

Z tabeli wynika, że tajne nauczanie było prowadzone w 18 miejsco-
wościach powiatu kolbuszowskiego i uczestniczyło w nim 16 nauczycieli 
realizujących program nauczania w zakresie szkoły podstawowej oraz 37 
nauczycieli – program gimnazjum i liceum.

Tabela 7. Spis (częściowy) byłych uczestników tajnego nauczania z lat 1939-1944 
zamieszkałych na terenie naszego kraju – stan na dzień 8 lutego 1974 r.199

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość zamieszkania
 1  2  3
 1 Bieleń Edward Nowa Huta
 2 Biesiadecka Irena Kolbuszowa
 3 Bujakowska Zofia Niedźwiedź
 4 Buksińska Wanda Wrocław
 5 Chodorowski Włodzimierz Kraków
 6 Ciostoń Jadwiga Wrocław
 7 Czachor Jan Opole
 8 Czyżewski Mieczysław
 9 Diaczek Teresa Zabrze

10 Doraczyńska Aleksandra Lublin
11 Drausowa Zofia Tarnów
12 Draus Tadeusz Tarnów
13 Dublańska Janina Kolbuszowa Dolna
14 Dudzińska Halina Kolbuszowa
15 Frączek Jadwiga Rzeszów
16 Godlewski Mieczysław Werynia
17 Godlewska Krystyna Werynia
18 Gumiński Zygmunt Poznań
19 Hodór Czesław Przemyśl
20 Hodor Jadwiga Katowice
21 Jabłoński Jerzy
22 Jachomowska Janina Kraków
23 Jadach Roman Rzeszów
24 Jadach Stanisława Kraków - Bronowice
25 Jadach Władysław Kraków
26 Jaskowska Grażyna Rawicz Rynek 
27 Kaczor Stanisław Grodno 86

199 Częściowy spis sporządzony 8 lutego 1974 r. przez Komitet Organizacyjny zjazdu ko-
leżeńskiego w składzie: Marian Piórek, Stanisław Smyrski, Halina Dudzińska, Maciej 
Skowroński, dr Kazimierz Skowroński i Anna Pikuła.
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28 Karnas Józefa
29 Kłos Lidia Kraków
30 Kossolik Zofia Wrocław
31 Kotula Irena Kolbuszowa
32 Kotulecki Jerzy Kraków
33 Kręcka Krystyna Kolbuszowa Dolna
34 Krudysz Barbara Kolbuszowa
35 Krzysztofowicz Bolesław
36 Łagowski Jan
37 Magda Helena Mielec
38 Magda Helena Nowa Dęba
39 Magda Marian Zabrze
40 Malanek Jadwiga Rzeszów
41 Mazur Marian
42 Mielcuszny Ireneusz
43 Młyński Jerzy Tarnów
44 Młyńska Katarzyna Tarnów
45 Muller Maria Kraków
46 Napora Kamila Krosno
47 Ożóg Jan Bolesław Kraków
48 Pędzimąż Maria Kolbuszowa
49 Piątek Maria Rzeszów
50 Pikuła Anna Kolbuszowa
51 Polkowa Kazimiera (p. Piotrowska) Szczecin
52 Rychel Tadeusz Opole
53 Saja Kazimierz
54 Sech Zygmunta Mielec
55 Serwańska Eugenia Kolbuszowa
56 Skowrońska Julia (p. Smyrska) Lubaczów
57 Smyrski Stanisław Kolbuszowa
58 Snopkowska Elżbieta Kolbuszowa
59 Śliwińska Stefania
60 Tokarz Józefa Kraków
61 Tokarz Karol Kraków
62 Wojan Teresa Tyczyn
63 Wojewóda Jolanta
64 Wroński Feliks Warszawa
65 Zasowski Lesław
66 Zienkiewicz Jelenia Góra
67 Żytkowski Stanisław Bielsko Biała

Wyjaśnienie. W tabeli tylko częściowo przedstawiono spis aktualnie przebywają-
cych w różnych terenach Polski byłych uczestników kompletów tajnego 
nauczania w zakresie szkoły średniej. U wielu kobiet nazwiska były inne, 
gdyż po wyjściu za mąż zmieniły się, tylko imiona pozostały te same. 
Wielu z nich do tej pory już zmarło.
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The history of the Polish Teachers’ Union in the district 
of Kolbuszowa in the years 1905-1944 (part 1)

The first part of the article covers only the years 1905-1944, so the 
final Galician period of the Second Polish Republic and German occupa-
tion. the Polish Teachers’ Union in Poland was always a voluntary, inde-
pendent and spontaneous organization of staff connected with education, 
higher education and science; pensioners; and educational and scientific 
institutions. In the district of Kolbuszowa its origins date back to the early 
twentieth century, and the following places were the centres where the Po-
lish Teachers’ Union was formed: Kolbuszowa, Majdan Królewski, Sokołów 
and Raniżów. Here, primarily thanks to teachers, cultural and educational 
life was flourishing.

First, in the final Galician period the Polish Teachers’ Union col-
laborated, among others, with the Association of Folk Schools, the Polish 
Gymnastic Society “Falcon” and other cultural and educational associations 
in both Kolbuszowa and Sokołów. The same situation was during the Se-
cond Polish Republic. A lot of new educational institutions were created 
and the number of new teachers increased. All those factors contributed 
to the intensification of cultural and educational activities (theater and 
reading groups, meetings and conferences). They also provided financial 
assistance. The members of the Polish Teachers’ Union took an active part 
in the implementation of community actions, the aim of which was to build 
schools, folk houses, clubs, etc.

In the second part of the article the author focused on the history 
of education during the German occupation (1939-1944). It was a very 
difficult time. The German invader limited opportunities not only to obtain 
high school education or even higher one, but also a lot of schools were 
liquidated, and the occupant got rid of all the elements in programs which 
referred to any forms of patriotism and Polish culture. Despite the threat 
of restrictions and arrests, the majority of teachers showed courage and 
heroism. They taught young people in clandestine schools at the level of 
primary and secondary comprehensive education.



139Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936)

BARTOSZ WALICKI - Sokołów Małopolski

Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936)

Wśród zasłużonych, lecz nieco zapomnianych kapłanów wywo-
dzących się z ziemi sokołowskiej poczesne miejsce zajmuje ks. Sylwester 
Jan Bazylski1. Kapłan ten urodził się dnia 27 grudnia 1888 r. w Sokołowie. 
Pochodził z mieszczańskiego, szanowanego ogólnie rodu sokołowskiego, 
o bogatej i chlubnej przeszłości. Poród chłopca odebrała akuszerka Agniesz-
ka Jędrzykiewicz. Jego rodzicami byli Tadeusz Bazylski i Katarzyna z domu 
Woś. Trzy dni po urodzeniu przyszły kapłan został ochrzczony w sokołow-
skim kościele parafialnym przez wikariusza ks. Józefa Tokarskiego. Godność 
rodziców chrzestnych powierzono Janowi Łuszczkiemu i Franciszce Woś2.

W młodym wieku Sylwester mieszkał wraz z rodzicami w domu 
nr 420. Początkową naukę odebrał w miejscowej kilkuletniej szkole ludowej. 
Później zdobywał wykształcenie w Rzeszowie, gdzie w latach 1901-1908 
odbył studia gimnazjalne. Uczęszczał do oddziału „A”. Uczył się bardzo 
dobrze. Corocznie klasyfikowany był ze „stopniem pierwszym”. Władał 
językami: polskim, niemieckim i łacińskim3.

1 Postać ks. Sylwestra Bazylskiego została w ostatnich latach przybliżona w dwóch tek-
stach dostępnych dla mieszkańców ziemi sokołowskiej. Por. B. Walicki, Ks. Sylwester 
Bazylski, „Kurier Sokołowski”, 2002, nr 4, s. 6-7; tenże, Ks. Sylwester Bazylski, w: Postacie 
sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne, t. 1, red. B. Walicki, Sokołów Małopolski 2013, 
s. 9-15. W całym tekście w cytatach i tytułach zachowano pisownię oryginalną.

2 Archiwum Parafialne w Sokołowie Małopolskim, Liber Natorum pro Oppido Sokołów 
Parochiae Sokołoviensis ab anno 1874 usque ad annum 1889, t. Va, k. 71, rps.

3 Sprawozdanie Dyrektora C.K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1901, 
Rzeszów 1901, s. 37; Sprawozdanie Dyrektora C.K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie 
za rok szkolny 1902, Rzeszów 1902, s.  100; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższego 
Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1903, Rzeszów 1903, s. 141; Sprawozdanie 
Dyrekcyi C.K. Wyższego Gimnazyum w  Rzeszowie za rok szkolny 1904, Rzeszów 
1904, s. 69; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok 
szkolny 1905, Rzeszów 1905, s. 66; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Wyższego Gimna-
zyum w Rzeszowie za rok szkolny 1906, Rzeszów 1906, s. 62; Sprawozdanie Dyrekcyi 
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Po pomyślnym zdaniu egzaminu dojrzałości Sylwester podjął 
studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W prośbie o przyjęcie 
do tego zakładu teologicznego zapisał: „Niżej podpisany Sylwester Bazylski 
ukończony gimnazyalista uprasza Jaśnie Wielmożny Najprzewielebniejszy 
Konsystorz obrz. łac. w Przemyślu o łaskawe przyjęcie go w poczet alumnów 
seminaryum duchownego obrz. łac. w Przemyślu. Na poparcie mej prośby 
przedkładam następujące załączniki: metrykę, świadectwo dojrzałości wraz 
z wszystkimi świadectwami z gimnazyum, świadectwo ubóstwa, świadec-
two lekarskie”. Podanie to wpłynęło do konsystorza przemyskiego w dniu 
17 czerwca 1909 r.4

Co ciekawe, Sylwester Bazylski był jednym z aż szesnastu rzeszow-
skich abiturientów, którzy po maturze wstąpili do seminarium przemyskie-
go. Przez cztery lata uzyskiwał w seminarium wiedzę filozoficzną i teologicz-
ną. W czasie tym kształtował także swój charakter i podejmował pracę nad 
sobą. W efekcie zyskał bardzo pozytywny odbiór zarówno u przełożonych, 
jak i kolegów. Współcześni wyrażali się o nim: „W nauce, pracy sumienny, 
od siebie wymagający bardzo wiele, nawet przechodził trudności ze skru-
pułami, dla kolegów usłużny, uczynny, pociągający wszystkich szczególną 
swą dobrocią, której wymowny wyraz, charakterystyczny uśmiech, nigdy 
z jego twarzy nie schodził”. W seminarium Sylwester zasłynął jako zawołany 
śpiewak i muzyk. Prowadził nawet klerycką orkiestrę5.

Kilkuwymiarowa formacja do kapłaństwa sokołowianina uwień-
czona została w 1912 roku przyjęciem sakramentu kapłaństwa. W dniu 
16 czerwca wraz z 35 kolegami kursowymi otrzymał święcenia subdiako-
natu6, później diakonatu, a 29 czerwca, w święto Apostołów Piotra i Pawła, 
święcenia prezbiteratu7. Sakrament ten przyjął z rąk ordynariusza przemy-
skiego bpa Józefa Sebastiana Pelczara8.

Dbając o duszpasterstwo powierzonych mu wiernych, ks. Sylwester 

C.K. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1907, Rzeszów 1907, s. 62; 
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1908, 
Rzeszów 1908, s. 39.

4 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz], Akta Personalne Kapłanów. 
Teczki Personalne [dalej: APK TP], Teczka ks. Sylwestra Bazylskiego [dalej: TSB], 
Podanie Sylwestra Bazylskiego o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
rps. 

5 [S.] Momidłowski, Ś. p. Ks. Sylwester Bazylski. Proboszcz w  Pstrągowej 1888-1936, 
„Kronika Dyecezyi Przemyskiej” [dalej: KDP], 1938, z. 7-8, s. 277.

6 Święcenia kapłańskie, KDP, 1912, z. 4, s. 155.
7 AAPrz, Akta Personalne Kapłanów. Tabele Służbowe, Tabela służbowa ks. Sylwestra 

Bazylskiego, rps.
8 AAPrz, APK TP, TSB, Świadectwo święceń kapłańskich ks. Sylwestra Bazylskiego 

z 29 czerwca 1912 r., rps. 



141Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936)

Bazylski nie zaniedbywał po święceniach własnej stałej formacji duchowej 
i pastoralnej. Należał do Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej i od-
prawiał związkowe Msze św., do czego zobowiązywała go przynależność 
do tegoż związku. Był czuły na potrzeby osób biednych, chorych i starszych. 
Wkrótce po otrzymaniu święceń kapłańskich, w dniu 10 lipca 1912 r., 
przystąpił dobrowolnie jako członek zwyczajny do Towarzystwa Charitas9. 
Składał również wypływające z tego członkostwa ofiary pieniężne. Wedle 
zachowanych informacji do dnia 31 grudnia 1916 r. wpłacił na cele orga-
nizacyjne dość dużą kwotę 237 kor. 60 h10.

Jako neoprezbitera skierowano ks. Sylwestra Bazylskiego najpierw 
do Staromieścia. Przez okres wakacyjny pomagał tamtejszemu duchowień-
stwu w pracy parafialnej11. Pierwszą właściwą placówką duszpasterską 
nowo wyświęconego kapłana był wikariat w rzymskokatolickiej parafii 
w Samborze12. Stosowna aplikata wystawiona została w dniu 28 sierpnia 
1912 r. przez biskupa pomocniczego Karola Józefa Fischera13. Na stanowi-
sku tym młody ksiądz pracował od 1 września tegoż roku do 30 września 
1916 r.14 Sam Sambor był dużą parafią liczącą aż 15.326 wiernych. Zasiedlali 
oni prócz samego miasta sześć przedmieść: Dolne, Powodowe, Powtórne, 
Średnie, Zamiejskie i Zawidówkę, a także sześć okolicznych wsi: Biskowice, 
Kulczyce, Neudorf, Radłowice, Szade i Uherce. Patronem miejscowego 
kościoła parafialnego był św. Jan Chrzciciel15.

Ks. Sylwester Bazylski pomagał w tym czasie w obowiązkach pa-
rafialnych proboszczowi ks. Ludwikowi Bikowskiemu. U kapłana tego, 
który znany był ze świątobliwości, gorliwości oraz roztropności pasterskiej, 
sokołowianin zdobył podstawowe doświadczenie duszpasterskie. Jak za-
pisano później: „Młody wikary miał tutaj doskonałą szkołę, gdyż ś. p. ks. 
Bikowski (…) mógł wszystkim kapłanom służyć za wzór. Nic dziwnego, 
że wyszedłszy z takiej praktycznej szkoły, w której przebył 4 lata, ś. p. ks. 
Bazylski często bardzo, w chwilach trudnych, pytał samego siebie, co by 
na to powiedział ks. Bikowski, jakby on postąpił”16.

W międzyczasie sokołowianin podjął pracę w C.K. Gimnazjum 

9 Z Towarzystwa Charitas, KDP, 1912, z. 7-8, s. 283.
10 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa „Charitas” za lata 1914, 1915 i 1916, s. 3.
11 Zmiany na stanowiskach i urzędach kościelnych [dalej: Zmiany], KDP, 1912, z. 9, s. 312;
12 Zmiany, KDP, 1912, z. 10, s. 353.
13 AAPrz, APK TP, TSB, Aplikata ks. Sylwestra Bazylskiego na wikariusza w Samborze 

z 28 sierpnia 1912 r., rps. 
14 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego.
15 Schematismus universi Venerabilis Cleri saecularis er regularis Dioecesis rit. lat. Pre-

milsiensis pro anno Domini 1914, Premisliae 1913, s. 218-220.
16 [S.] Momidłowski, s. 277.
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w Samborze. Stosowny akt mianowania otrzymał w dniu 23 września 
1915 r. W piśmie przesłanym do „Wielebnego Księdza Sylwestra Bazyl-
skiego, kandydata stanu nauczycielskiego w Samborze” przez zastępcę 
namiestnika C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Białej przeczytać można m.in.: 
„C.k. Rada szkolna krajowa mianuje Księdza zastępcą nauczyciela w c.k. 
gimnazyum (filia) w Samborze z obowiązkiem udzielania nauki w przepi-
sanej liczbie godzin i renumeracyę w myśl § 8 ustawy z dnia 19 września 
1898 Dz.p.p. Nr 173. Chciej Ksiądz po otrzymaniu niniejszego dekretu 
udać się bezzwłocznie na miejsce swego przeznaczenia i przedstawić się 
Panu Dyrektorowi zakładu celem złożenia przepisanej przysięgi służbowej 
i objęcia czynności nauczycielskich. Równocześnie asygnuje się Księdzu 
od dnia rozpoczęcia służby aż do dalszego zarządzenia w c.k. Urzędzie 
podatkowym w Samborze tymczasową renumeracyę w kwocie 1400 K, t.j. 
jednego tysiąca czterystu Koron w ratach miesięcznych z góry za listami 
płatniczemi, przez Dyrekcyę potwierdzonemi, tudzież za okazaniem przy 
pierwszej wypłacie zawiadomienia opatrzonego marką stemplową na 30 
K z wyciśniętą na niej pieczęcią urzędową Dyrekcyi”17. Wzmiankowaną 
przysięgę służbową ks. Sylwester Bazylski złożył w dniu 7 października 
1915 r. Od tej pory rozpoczął nauczać religii w klasach I-VIII w wymiarze 
dwóch godzin tygodniowo w każdej (razem szesnaście godzin), głosząc 
ponadto dwie egzorty18.

Funkcję wikarego sokołowianin spełniał także w kolejnej parafii, 
do której posłał go dekret biskupi, w Nozdrzcu19. Aplikatę tę podpisał ordy-
nariusz przemyski bp Józef Sebastian Pelczar20. Była to parafia w dekanacie 
dynowskim, z murowanym kościołem wzniesionym w roku 1746, a konse-
krowanym w roku 1806 pod wezwaniem św. Stanisława. Zamieszkiwało ją 
2.242 wiernych z Huty Niewiszczańskiej, Karolówki, Niewistki, Nozdrzca, 
Rzek, Siedlisk i Wary. Młody kapłan wspomagał wówczas jako kooperator 
ad personam proboszcza ks. Stanisława Schenkera21. Jako wikariuszowi 
nozdrzeckiemu przyznano mu z dniem 17 września 1917 r. pierwszy do-
datek pięcioletni22.

17 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo C.K. Rady Szkolnej Krajowej do ks. Sylwestra Bazylskiego 
z 23 września 1915 r., mps. 

18 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo kierownika Filii C.K. Gimnazyum w  Samborze 
L. 524/1915, rps.

19 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego; Zmiany, KDP, 1916, z. 8-10, s. 134.
20 AAPrz, APK TP, TSB, Aplikata ks. Sylwestra Bazylskiego na wikariusza ad personam 

w Nozdrzcu z 30 września 1916 r., rps.
21 Schematismus pro anno 1917, Premisliae 1916, s. 79-80.
22 AAPrz, APK TP, TSB, Przyznanie pierwszego dodatku pięcioletniego ks. Sylwestrowi 

Bazylskiemu z 17 września 1917 r., rps.



143Ks. Sylwester Bazylski (1888-1936)

Z dniem 15 października 1917 r. Ordynariat Biskupi o. ł. w Prze-
myślu przeniósł ks. Sylwestra Bazylskiego na stanowisko zastępcy katechety 
w gimnazjum brzozowskim23. Wcześniej bp Józef Sebastian Pelczar pisał 
niego: „Niniejszem powierzamy Wielebności Twojej obowiązki zastępcy 
katechety c.k. Gimnazyum w Brzozowie na przeciąg czasu, dopóki stały 
katecheta tegoż Gimnazyum ks. Jakób Szypuła nie zostanie zwolniony 
od duszpasterskiej służby wojskowej. Przy tem wyrażamy nadzieję, że 
Wielebność Twoja sumiennem i gorliwem spełnianiem powierzonych sobie 
obowiązków zaufanie nasze usprawiedliwi”24. Stosowny akt mianowania wy-
stawiony został przez C.K. Radę Szkolną Krajową dnia 19 listopada 1917 r.25

Tabela służbowa kapłana z Sokołowa informuje, że nauczał on 
religii w tej szkole przez trzy lata, do 30 września 1920 r.26 Praca ta zaj-
mowała mu dość dużo czasu. Wspomnieć wystarczy, że już w pierwszym 
roku katechetury w Brzozowie ks. Sylwester Bazylski prowadził 18 godzin 
lekcyjnych w klasach I-VIII. Jego obowiązkiem było również głoszenie 
dwóch egzort tygodniowo dla uczniów. Dodatkowo w okresie od 23 listo-
pada 1917 r. do 16 lutego 1918 r. uczył przez cztery godziny tygodniowo 
języka polskiego27.

W rzeczywistości kapłan pracował w Brzozowie tylko przez dwa 
lata. Już w sierpniu 1919 roku bp Karol Jozef Fischer z Przemyśla zwrócił 
się do niego z propozycją objęcia posady katechety w gimnazjum strzyżow-
skim. W odnośnym piśmie oferta ta została przedstawiona następująco: 
„Dyrekcya prywatnego gimnazyum z prawem publiczności w Strzyżowie 
zwróciła się do Ordynaryatu Biskupiego z prośbą o wyznaczenie kate-
chety do tego Zakładu. Płaca miesięczna wynosi 900 K. Nie zmuszając, 
wyrażamy nadzieję, że Wielebny Ksiądz, zwolniony obecnie przez powrót 
Księdza Szypuły od obowiązków zastępcy katechety w Brzozowie, zgodzi 
się na objęcie proponowanej posady w Strzyżowie. Celem zapoznania się 
ze stosunkami miejscowymi i warunkami pracy najlepiej będzie osobiście 
udać się do Strzyżowa. O swej ostatecznej decyzji należy Ordynaryat Biskupi 

23 Zmiany, KDP, 1917, z. 9-10, s. 174; Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis iuxta 
statum de mense Aprili A. D. 1919, Premisliae 1919, s. 44.

24 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo bpa Józefa Sebastiana Pelczara do ks. Sylwestra Bazyl-
skiego z 4 października 1917 r., mps.

25 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo C.K. Rady Szkolnej Krajowej do ks. Sylwestra Bazylskiego 
z 19 listopada 1917 r., mps.

26 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego.
27 AAPrz, APK TP, TSB, Wykaz zajęć ks. Sylwestra Bazylskiego w C.K. Gimnazyum 

w Brzozowie w roku szkolnym 1917/1918, rps.
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rychło uwiadomić”28. Sokołowianin odpowiedział pozytywnie na wezwanie 
władzy duchownej i jesienią 1919 roku podjął nowe obowiązki w Strzyżo-
wie, katechizując w tamtejszym Gimnazjum Realnym Miejskim29. Na ten 
czas otrzymał urlop ze strony władz oświatowych30.

Praca katechetyczna jednak niezbyt odpowiadała młodemu ka-
płanowi. Wolał zaangażować się w duszpasterstwo parafialne. Naprzeciw 
jego pragnieniom wyszedł biskup, który skierował go do Strzyżowa, gdzie 
na powrót pracował jako wikary ad personam31. Aplikata na to stanowisko 
została wystawiona przez ordynariusza przemyskiego w dniu 5 paździer-
nika 1920 r.32 Obowiązki swe wypełniał przy proboszczu ks. Stanisławie 
Kwiecińskim. Prócz zajęć w kościele parafialnym, sporo czasu pochłaniało 
mu także nauczanie religii w miejscowej szkole.

W Strzyżowie sokołowianin rozbłysnął w pełni swoimi zaletami 
i cnotami. Ks. Kwieciński napisał po latach: „Jako proboszcz i dziekan mogę 
oświadczyć, że ks. Sylwester stanął na wysokości swego zadania. W gim-
nazjum zdobył sobie zaufanie i szacunek u grona profesorów i uczniów, 
w pracy parafialnej w całej pełni zabłysła jego gorliwość, a przede wszystkim 
zapał w głoszeniu słowa Bożego. Parafianie pamiętają ten ogień, z jakim 
głosił kazania w kościele, a zapraszany ze słowem Bożym do sąsiednich 
kościołów rozwijał swoją sławę kaznodziejską i nauki jego wielkiego nabie-
rały rozgłosu. W pracowitości duszpasterskiej niełatwo mu kto dorównał; 
pracując na swoich placówkach, nie odmówił nigdy współpracy sąsiadom, 
a siedział – jak mówiono – kamieniem w konfesjonale. Nadto ks. Bazylski 
był «uweseleniem» dekanatu; pogodę i wesele, które zawsze go cechowały, 
umiał przelewać nie tylko na młodych kapłanów, ale i na starszych, dla któ-
rych miał zawsze należny szacunek”33. Jako wikariusz, w dniach 11-12 paź-
dziernika 1922 r., sokołowianin zdał egzamin konkursowy na proboszcza34.

Latem 1923 roku wola księdza biskupa posłała ks. Sylwestra Bazyl-

28 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo bpa Karola Józefa Fischera do ks. Sylwestra Bazylskiego 
z 27 sierpnia 1919 r., rps.

29 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo bpa Józefa Sebastiana Pelczara do ks. Sylwestra Bazyl-
skiego z 28 września 1919 r., mps.

30 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo kierownika Gimnazyum Realnego w Strzyżowie do ks. 
Sylwestra Bazylskiego z 4 grudnia 1919 r., rps.

31 Zmiany, KDP, 1920, z. 9-10, s. 118.
32 AAPrz, APK TP, TSB, Aplikata ks. Sylwestra Bazylskiego na wikariusza ad personam 

w Strzyżowie z 5 października 1920 r., rps.
33 [S.] Momidłowski, s. 277-278.
34 AAPrz, APK TP, TSB, Świadectwo egzaminu konkursowego na proboszcza ks. Sylwe-

stra Bazylskiego z 12 października 1922 r., rps; AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra 
Bazylskiego; Zmiany, KDP, 1922, z. 9-12, s. 175
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skiego ze Strzyżowa do parafii w Żyznowie, w dekanacie strzyżowskim35. 
Spełniał tam rolę ekspozyta, roztaczając pieczę duszpasterską nad 1.169 
wiernymi. Zajmował się m.in. celebrami i szafowaniem sakramentów 
w murowanym kościele pw. Przemienienia Pańskiego i nauczaniem religii 
w jednej szkole36. Prawy charakter oraz aktywna działalność duszpasterska, 
podejmowana przez kapłana, były zauważane przez wiernych, nad którymi 
roztaczał opiekę. Doceniła je także Kuria Biskupia w Przemyślu. W dniu 
30 września 1926 r., na mocy dekretu L. 3995/26, kapłan został uhonoro-
wany kościelnym odznaczeniem Expositorio canonicali37.

W połowie grudnia 1926 roku ks. Sylwestrowi Bazylskiemu po-
wierzono funkcję administratora in spiritualibus et temporalibus parafii 
w Pstrągowej, również w dekanacie strzyżowskim38. W dekrecie mianują-
cym kapłana na to stanowisko bp Anatol Nowak zaznaczył: „Niniejszem 
powierzamy Wielebności Twojej zarząd parafji w Pstrągowej z wszystkimi 
obowiązkami i uprawnieniami, jakie do stanowiska czasowego administra-
tora w rzeczach duchowych i doczesnych przywiązane są z prawa kanonicz-
nego ogólnego i diecezjalnego. Posadę tę należy objąć bezzwłocznie i nie 
opuszczać jej bez Naszego zezwolenia. Wyrażamy nadzieję, że Wielebność 
Twoja, jako czasowy rządca parafji pilną pracą dla dobra dusz pieczy Twojej 
powierzonych oraz czuwaniem nad całością temporaliów, zaufaniu Nasze-
mu w zupełności odpowie”39.

Zaznaczyć warto, że parafię pstrągowską dnia 11 listopada 1925 r. 
wyłączono z diecezji tarnowskiej i wcielono do diecezji przemyskiej. Ks. 
Sylwester zarządzał nią początkowo tylko tymczasowo z powodu nieobsa-
dzonego stanowiska proboszcza. Wcześniej duszpasterzem pstrągowskim 
pozostawał ks. Michał Kronenberg. Został on jednak usunięty z tego probo-
stwa z powodu apostazji od Kościoła katolickiego. Po ogłoszeniu konkursu, 
jako jedyny kandydat do kierowania tą wspólnotą parafialną zgłosił się ks. 
Sylwester Bazylski. „(…) tegoż kandydata XX. Egzaminatorowie prosy-
nodalni uznali za godnego i zdolnego na to probostwo”. Patronem parafii 
w Pstrągowej był nieżyjący już wtedy Stanisław Wasilewski. Dla zachowania 
przepisów kościelnych bp Anatol Nowak zwrócił się w dniu 5 kwietnia 
35 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego; Zmiany, KDP, 1923, z. 5-8, s. 114.
36 Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1924, Premisliae 

MCMXXIV, s. 76; Schematismus pro anno 1927, Premisliae MCMXXVII, s. 138.
37 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego; AAPrz, APK TP, TSB, Dekret przy-

znający ks. Sylwestrowi Bazylskiemu przywilej Expositorio Canonicale z 30 września 
1926 r., rps.

38 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego; Zmiany, KDP, 1927, z. 1, s. 37.
39 AAPrz, APK TP, TSB, Aplikata ks. Sylwestra Bazylskiego na administratora w Pstrą-

gowej z 14 stycznia 1927 r., rps.
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1927 r. do jego spadkobierców, aby udzielili prezenty nowemu duszpa-
sterzowi40. Stosowna zgoda została wyrażona przez nich dokumentem 
wystawionym w Zakopanem już dziesięć dni później41. W dniu 22 kwiet-
nia 1927 r. rodak sokołowski uzyskał kanoniczną instytucję na tamtejsze 
probostwo. Akt mianowania podpisali biskup przemyski Anatol Nowak 
i kanclerz ks. Teofil Chciuk42. Trosce kapłańskiej nowego rządcy poddanych 
zostało 2.910 osób43.

W powierzonej mu parafii sokołowianin zastał mały, drewniany 
kościółek, za szczupły, by wystarczał on dla zaspokojenia religijnych potrzeb 
mieszkańców. Początkowo kapłan zamierzał wznieść nową, murowaną 
świątynię. Planował także wybudować cegielnię, z której część cegieł po-
służyłaby jako materiał budowlany, a za pozostałą cześć uzyskano by środki 
finansowe na budowę kościoła. Z pragnień tych musiał zrezygnować. Bu-
dowa taka trwać musiałaby sporo lat, a tymczasem warunki przynaglały 
do szybkich i skutecznych działań. Biorąc pod uwagę zarówno istniejące 
potrzeby, jak i dostępne środki, proboszcz zdecydował się na rozbudowę 
starego kościółka. Do budynku dobudował nawy boczne, a całą świątynię 
podwyższył. Dodatkowo zatroszczył się o jej pomalowanie, położenie 
w niej nowej posadzki i o przykrycie budynku dachem z blachy. Oprócz 
tego jego staraniem zwiększyło się znacznie wyposażenie kościoła w sprzęty 
liturgiczne. Przybyła do niego m.in. nowa monstrancja, bielizna kościelna 
oraz szaty liturgiczne44.

Chciał ks. Sylwester Bazylski wpłynąć także na wszechstronny 
rozwój wsi i całej parafii. Dzięki jego zabiegom i wizytom w urzędach 
powiatowych rzeszowskim i strzyżowskim zbudowano nową drogę. Pod-
jął zabiegi o powstanie nowego gmachu szkolnego i wzniesienie domu 
dla nauczycieli. Wybudował organistówkę, a przy niej salę przeznaczoną 
na zebrania i wystawianie spektakli teatralnych. Zamierzał również wznieść 
Dom Katolicki i – na koniec – odremontować plebanię. Działania te we 
wspomnieniu pośmiertnym sokołowianina opisano następująco: „Stara się 
o budowę szkoły, co więcej, myśli o zbudowaniu domu, w którymby całe 

40 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo bpa Anatola Nowaka do  Spadkobierców Stanisława 
Wasilewskiego jako patrona probostwa w Pstrągowej z 5 kwietnia 1927 r., mps.

41 AAPrz, APK TP, TSB, Aplikata ks. Sylwestra Bazylskiego na proboszcza w Pstrągowej 
z 22 kwietnia 1927 r., rps.

42 AAPrz, APK TP, TSB, Pismo bpa Anatola Nowaka do  ks. Sylwestra Bazylskiego 
z 19 kwietnia 1927 r., rps; AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego; Zmiany, 
KDP, 1927, z. 4-5, s. 138.

43 Schematismus pro anno 1928, Premisliae MCMXXVIII, s. 146-147.
44 [S.] Momidłowski, s. 278; A. Ziętek-Salwik, Parafia na miarę Patrona, NP, 2002, nr 11, 

s. I-II, IV.
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nauczycielstwo pracujące w szkole mogło mieć przyzwoite pomieszkania, 
dotychczas bowiem dusiło się po chałupach. Buduje organistówkę, a przy 
niej salę na zebrania, na przedstawienia, którą ozdabia malowanymi przez 
siebie kulisami”45.

Zdumiewające było, jak dobrze sokołowianin potrafił porozumieć 
się z ludźmi i trafić do nich swoją argumentacją. Temu właśnie zawdzięczała 
Pstrągowa, że znalazła się ofiarodawczyni, która zdecydowała się cały swój 
majątek przeznaczyć na ochronkę. Sukcesem zaowocowały także starania 
o powołanie do życia w Pstrągowej Kasy Stefczyka i Kółka Rolniczego. 
Kapłan podporządkował sobie oddział „Strzelca”. Idąc po myśli wskazań 
papieskich, założył również męskie i żeńskie Katolickie Stowarzyszenia 
wchodzące w skład Akcji Katolickiej i sam je prowadził. „Umiał trafić 
do ludzi (…). Bez niego nie było we wsi polityki, on na wszystkim wyciskał 
piętno katolickie, Boże, rada gminna miała do młodego proboszcza tak 
wielkie zaufanie i szacunek, że jego słowo było zawsze ostatnie”46.

Osiągnięcia ks. Sylwestra Bazylskiego wzbudziły szczere przywią-
zanie parafian do jego osoby. Dostrzegli je także pracownicy administracji 
cywilnej. To zaważyło na przyznaniu mu m.in. złotego krzyża zasługi. 
W latach 1930-1933 pozostawał członkiem Tymczasowej Rady Powiatowej 
w Rzeszowie, w latach 1933-1937 członkiem Rady Powiatowej w Rzeszo-
wie47.

Nie sposób jednak zapomnieć, że nie tylko nagrody spotykały 
kapłana za jego starania i wysiłki. Zdarzały się przypadki rzucania na nie-
go oszczerstw i fałszywych oskarżeń. Ze wszystkich zarzutów oczywiście 
sokołowianin szybko się oczyszczał, jednak były one niezwykle przykre. 
Nie brakło też i zamachów na osobiste rzeczy duszpasterza. Pod koniec 
jego życia odnotowano napad na plebanię i kradzież skromnego majątku 
proboszcza. Wspomnieć wystarczy, że „do trumny trzeba było koszulę 
kupować, bo jej brakowało; i tego ręka złodziejska nie zostawiła”. Po śmierci 
sokołowianina, w pośmiertnej prezentacji jego sylwetki, zamieszczono 
smutną refleksję: „(…) nikczemne jednostki potrafiły na nieskalanego ka-
płana miotać oszczerstwa; zdziałał zbyt wiele dobrego, by ludzka podłota 
nienawidząca jasnego, promiennego światła, nie starała się na nie rzucić 
cień. Zapewne – oszczercy musieli zamilknąć, musieli odwoływać, lecz 
cierpień najstraszniejszych, na jakie może być narażona cześć kapłańska, 

45 [S.] Momidłowski, s. 278-279.
46 Tamże, s. 279.
47 T. Ochenduszko, Z. Jakubowski, R. Kisiel, Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. 

Jego nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium, Rzeszów 2008, s. 103.
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nie potrafili, nie zdołali unicestwić, one swoje zrobiły, boleśnie zraniły serce 
proboszcza oddanego duszom i tylko dobra i szczęścia dusz pragnącego”48.

W Pstrągowej ks. Sylwester Bazylski przebywał niemal do ostatnich 
chwil. Cały czas pozostawał aktywny, podejmował kolejne działania duszpa-
sterskie, snuł nowe projekty. „Zdawało się, że przed młodym proboszczem 
jeszcze długie lata życia, że to, co zamierzał, o czym myślał, co pragnął dla 
ukochanej parafii zrobić, wszystko z czasem zostanie spełnione. Niestety 
Pan Bóg zarządził inaczej. Odzywały się bóle w okolicy ślepej kiszki, ś. p. ks. 
Bazylski na to nie zwracał uwagi, wprost jak pisze jeden z księży, do boleści 
się przyzwyczaił, o chorobie nie myślał zajęty pracą, planami coraz nowymi, 
prawdziwie płonął żarem gorliwości. Tymczasem przyszło zapalenie, ope-
racja okazała się późną, chory w szpitalu w Rzeszowie w nocy z 29 lutego 
na 1 marca 1936 zaopatrzony pociechami religijnymi wszystkimi odszedł 
do Pana swojego po nagrodę wiekuistą”49. Sokołowianin zmarł młodo, 
mając zaledwie 48 lat życia, a 24 kapłaństwa50 

Współbrat ks. Sylwestra Bazylskiego w kapłaństwie konstatował 
to smutne wydarzenie następująco: „Odchodzą od nas starsi, jubilaci, 
pozostaje po nich żal, często bardzo słuszny, bo żegnało się ludzi pełnych 
zasługi, pracowników wielkich na niwie Pańskiej. Lecz żal ten, choć szczery, 
nie może trwać długo, gdyż na odejście człowieka sędziwego każdy był 
przygotowany, wołały go na inny posterunek, posterunek wieczny lata, 
wiek podeszły. Inny jest żal, gdy stoimy nad trumną człowieka młodego, 
pełnego sił, rwącego się do pracy i żal tym większy, że widziało się tę pracę 
i wiedziało, ile młoda energia odchodzącego miała planów na przyszłość, 
ile zamierzeń. Taki żal widzieli, odczuwali, przeżywali parafianie Pstrągo-
wy, gdy dnia 2 marca 1936 w poniedziałek o wieczornej godzinie czekali 
na powrót swego proboszcza wracającego z Rzeszowa; wracał do nich, 
lecz nie z nowymi planami na polepszenie ich doli, wracał nie ze swoim 
serdecznym uśmiechem zawsze zdobiącym jego twarz pogodną, lecz 
wracał – w trumnie. Na granicy parafii w Nowej Wsi stanęła cała parafia, 
stowarzyszenia, wszyscy, bo czekali na drogiego ojca, wiekiem młodego, 
lecz czynami, życiem świadectwo dającego, że dla Pstrągowy był prawdziwie 
mężem opatrznościowym, ojcem. Zatrzymano trumnę, wita ją jeden z para-
fian, słowom jego towarzyszy jęk serdeczny, nieutulony płacz. W tym jęku, 
w płaczu tym świadectwo wymowne, czym dla Pstrągowy był opuszczający 
ich na zawsze proboszcz”51.

48 [S.] Momidłowski, s. 279.
49 [S.] Momidłowski, s. 279-280.
50 AAPrz, Tabela służbowa ks. Sylwestra Bazylskiego.
51 [S.] Momidłowski, s. 276.
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Pogrzeb ks. Sylwestra Bazylskiego odbył się dnia 3 marca 1936 r.52 
Nabożeństwo żałobne zgromadziło tłumy ludzi, tak z parafii, jak i spoza 
niej. Kazanie pogrzebowe wygłosił proboszcz dobrzechowski ks. Wawrzy-
niec Szawan. Ceremoniom przewodniczył natomiast dziekan frysztacki ks. 
Wojciech Blajer, będący przed laty wikarym i administratorem parafii soko-
łowskiej. Słowa ostatniego pożegnania w imieniu pstrągowskiej wspólnoty 
parafialnej wygłosili: jeden z nauczycieli oraz przedstawicielka Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Jak ujęto: „Zamknęła się mogiła, przy-
kryła ją ziemia cmentarza, zrosiły rzewne łzy obecnych, łzy szczere, bo żal 
po ś. p. ks. Bazylskim był szczery, bardzo serdeczny. (…) Odeszła do Pana 
Jezusa dusza dziwnie jasna, pogodna, odeszła, aby od Niego, od swego 
Zbawiciela otrzymać jako nagrodę pokój i radość wieczną”53.

Piękne i wzruszające świadectwo o życiu i posłudze kapłańskiej ks. 
Sylwestra Bazylskiego, opublikowane w dniu 26 lipca 1936 r., na łamach 
czasopisma „Rola Katolicka”, złożyła Helena Piotrowska, prezeska oddziału 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Pstrągowej: „Cóż mamy 
począć teraz my, młodzież ze Stowarzyszenia, zostałyśmy opuszczone 
jak biedne sieroty przez naszego śp. ks. Asystenta. Odjechał do szpitala 
do Rzeszowa, ale nie myślał, że już żegna parafię. Serce jego bijące wróciło 
już ostygłe na swoją parafię, by tam spocząć. Co za straszna chwila była 
przy powitaniu jego zwłok przez parafian. A cóż dopiero my młodzież za 
tyle jego pracy, którą poniósł dla nas, czy możemy o nim zapomnieć? Nie! 
Pamięć o nim w sercach naszych zostanie na zawsze! Zebrania pierwsze po 
jego śmierci były jękiem płaczu, bo już nie było ks. asystenta, który oprócz 
nauk religijnych starał się dać dużo wiadomości gospodarczych oraz rad 
i wskazówek na dalsze życie. Teraz tylko widzimy mogiłę jego, na której 
dzieci małe modlą się codziennie i składają mu piękne wianuszki z kwiatów, 
a parafianie śpieszą, by modły swe zasłać przed tron Boży za jego duszę”54.

52 Zmiany, KDP, 1936, z. 3, s. 135.
53 [S.] Momidłowski, s. 280-281.
54 „Rola Katolicka”, 2916, nr 28.
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KS. ANDRZEJ WIDAK – Rzeszów

Zabytkowe organy w kościołach 
dekanatów Kolbuszowa Wschód 

i Kolbuszowa Zachód diecezji rzeszowskiej1

Wprowadzenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania są zabytkowe organy w ko-
ściołach dekanatu Kolbuszowa Wschód i Kolbuszowa Zachód diecezji 
rzeszowskiej2. Organy piszczałkowe znajdują się w dziewięciu parafiach, 
w pozostałych instrumenty elektroniczne3. Organy zabytkowe4 są w czterech 
parafiach: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Ostrowy Tuszowskie. 

Podstawę źródłową stanowią materiały znajdujące się w: Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, 
Archiwum Diecezjalnym w Rzeszowie oraz w archiwach parafialnych. 
Wykorzystano również źródła drukowane i dostępne publikacje książkowe. 

1 Artykuł został opracowany na podstawie pracy doktorskiej autora: Zabytkowe organy 
w obiektach sakralnych diecezji rzeszowskiej (studium historyczno-instrumentoznawcze), 
Lublin 2008 (promotor: ks. prof. dr hab. Jan Chwałek, mps w Archiwum Uniwersy-
teckim KUL). 

2 Po utworzeniu diecezji rzeszowskiej stanowiły dekanat kolbuszowski, wydzielony 
z  diecezji tarnowskiej. Dnia 26 sierpnia 2013  r. decyzją bpa Kazimierza Górnego 
dekanat ten został podzielony na dekanat Kolbuszowa Wschód obejmujący parafie: 
Cmolas, Kolbuszowa pw. Wszystkich Świętych, Kolbuszowa Górna, Kupno, Poręby 
Dymarskie, Werynia, Zarębki oraz dekanat Kolbuszowa Zachód, do którego należą 
parafie: Domatków, Kolbuszowa pw. św. Alberta Chmielowskiego, Kosowy, Niwiska, 
Ostrowy Tuszowskie, Przedbórz, Trzęsówka.

3 Organy piszczałkowe znajdują się w Cmolasie (dwa instrumenty), Kolbuszowej pw. 
Wszystkich Świętych, Kolbuszowej Górnej, Kupnie, Niwiskach, Ostrowach Tuszow-
skich, Porębach Dymarskich, Trzęsówce, Weryni.

4 W Instrukcji ewidencjonowania zabytkowych instrumentów muzycznych określono, że 
w Polsce za zabytkowe uznaje się organy wybudowane przed 1939 rokiem. 
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Źródłem informacji były rozmowy przeprowadzone przez autora z probosz-
czami i organistami. Dane dotyczące organów istniejących zostały uzyskane 
na podstawie przeprowadzonej przez autora inwentaryzacji. 

Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej została 
przedstawiona krótka historia kościoła oraz organów niezachowanych 
oraz obecnie istniejących wraz z opisem inwentaryzacyjnym. Opis in-
wentaryzacyjny został przeprowadzony według metody wypracowanej 
w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL. Obejmuje on 
dane o usytuowaniu organów, szafie organowej i prospekcie, mechani-
zmach, dyspozycji i strukturze brzmieniowej. Przy podawaniu dyspozycji 
zachowano oryginalne nazwy głosów według zapisów na manubriach. 
Cześć druga jest syntezą wyników badań analitycznych. Przedstawiono 
zagadnienia dotyczące nazewnictwa instrumentów, ich lokalizacji, liczby, 
czasu powstania, budowniczych, wielkości i rodzaju mechanizmów orga-
nowych, struktury brzmieniowej.

I. Opis organów zabytkowych w kościołach dekanatu 
Kolbuszowa Wschód i Zachód 

1. Cmolas, woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Cmolas
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Powstanie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie jest 
związane z historią cudownego objawienia, które według podań miało 
miejsce w 1585 roku. Na miejscu objawienia powstała kaplica oraz szpital 
dla ubogich. W roku 1674 w miejscu kaplicy z fundacji profesora Akade-
mii Krakowskiej ks. Wojciecha Borowiusza wybudowano nowy kościół, 
gruntownie odnowiony w roku 1735. Po wybudowaniu nowej świątyni pa-
rafialnej w Cmolasie, świątynię zwaną „szpitalną” przeniesiono na miejsce, 
na którym stał dawny drewniany kościół parafialny5. Świątynia, w której 
znajdują się opisywane organy, ma konstrukcję zrębową, jest drewniana, 
orientowana6.

5 K. Szkaradek, S. Zych, Z dziejów parafii i sanktuarium w Cmolasie, Cmolas 2004, s. 53-
56. Objawienie miało miejsce 6 sierpnia 1585 r. Świadkiem objawienia był 13-letni 
Wojciech Borowiusz, późniejszy profesor Akademii Krakowskiej oraz inspirator kultu 
Pana Jezusa Przemienionego w Cmolasie. 

6 Katalog zabytków sztuki w Polsce, [dalej: KZSP], t. III, z. 3, s. 6; M. Kornecki, Z. Jucha, 
K. Szkaradek, Drewniany Kościół Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, Cmolas 1995, 
s. 8-12.
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Instrument niezachowany:
1) Pozytyw sprzed 1674 roku

Zachowała się wzmianka z wizytacji bp. Mikołaja Oborskiego, od-
nośnie do małych organów, które znajdowały się na chórze muzycznym7. 
W aktach wizytacyjnych z 1748 roku odnotowano: „Chorus Musicus cum 
Organo parvo”8. Kolejna informacja pochodzi z roku 1868 i została zamiesz-
czona w urzędowym piśmie „Currenda”: „Przerobiono organ w kościółku 
P.P. za 50 złr.”9. Brak bliższych szczegółów, czego dotyczył remont. Brak 
danych dotyczących tego instrumentu po 1868 roku.

Instrument istniejący:
2) Pozytyw z 1915 roku

Firma „Bracia Rieger” wybudowała 4-głosowy pozytyw w roku 
191510. W protokole sporządzonym podczas przekazania parafii nowemu 
proboszczowi w roku 1940 krótko odnotowano: „na chórze są organy 
w dobrym stanie”11. Zachowała się jedna informacja dotycząca remontu 
instrumentu. W roku 2003 Paweł Ziaja z Chmielnika przeprowadził czysz-
czenie i strojenie organów. Organy są wzmiankowane w Inwentarzu z roku 
2003: „Organy Ryggena (sic!) 4 g.[łosy]/ 1szt.”12. 

I n s k r y p c j a: nad klawiaturą Manuału napis: „Opus 2018 Braci 
Rieger w Jägerndorf ”.

Opis inwentaryzacyjny:
Instrument znajduje się na drewnianym chórze muzycznym. Szafa 

organowa usytuowana centralnie, przylegająca do balustrady chóru, ma-
lowana na kolor jasnozielony. Wymiary szafy: wys. 2,03 m, szer. 1,80 m, 
głęb. 0,77 m. 

Prospekt neoklasycystyczny (fot. 1), architektoniczny, zdobiony 
dekoracją snycerską, złocony, jednosekcyjny o płaskim konturze, trójosio-
wy. Segmenty piszczałkowe w kształcie klasycystycznych portali, arkady 

7 Tamże, s. 9. 
8 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [dalej: AKMK], sygn. AV 42, k. 59.
9 „Currenda Diecezji Tarnowskiej” [dalej: CDT], 1878, s. 174.
10 Informacja uzyskana od Krzysztofa Miendlarzewskiego.
11 Archiwum Diecezjalne w Tarnowie [dalej ADT], AP 1900-1945, sygn. Lr.C-II.2, Pro-

tokół spisany na dniu 18 stycznia 1940 r. w kancelarii parafialnej w Cmolasie w spra-
wie oddania majątku kościelnego i beneficjalnego po śmierci ks. Melchiora Zapały, 
Proboszcza i Dziekana Honorowego w Cmolasie ks. Administratorowi Wojciechowi 
Urbasiowi, Cmolas 18 I 1940 r.

12 Archiwum Diecezjalne w  Rzeszowie [dalej: ADRz], Zesp. 6, sygn. 26a, Inwentarz 
parafii Cmolas, Cmolas 1 I 2003 r., b.s. 
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piszczałkowe, zamknięte półkoliście, wraz z kluczami. Środkowy segment 
ujęty parą pilastrów kompozytowych. Nad środkowym segmentem przy-
czółek o linii falistej przerwanej, z krzyżem w centrum. Segmenty boczne 
zamknięte odcinkami zredukowanego belkowania. Dekoracja snycerska 
architektoniczna.

4 głosy, jeden Manuał. Kontuar wolno stojący, ustawiony po le-
wej stronie szafy, organista siedzi zwrócony twarzą do ołtarza głównego. 
Zakres klawiatury: Manuał C-f3 (54 klawisze). Nad klawiaturą 5 manubri 
do włączania głosów i Forte. Nazwy głosów na manubriach. Traktura 
pneumatyczna, wiatrownica stożkowa. Miech pływakowy o wymiarach: 
1,68 x 0,88 m, z urządzeniem do kalikowania, umieszczony na chórze, 
z boku szafy organowej. 

Dyspozycja:
1. Pryncypal 4’
2. Salicet 8’
3. Flet kryty 8’
4. Flet 4’ 

Register zbiorowy: Forte
Zakres skal brzmienia:
pozioma: C-f4 

pionowa na 1C: C + c

2. Kolbuszowa, woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych 

Najwcześniejsza wzmianka o parafii w Kolbuszowej pochodzi 
z roku 1516. Pierwszy kościół w Kolbuszowej został wybudowany z fun-
dacji Stanisława Tarnowskiego w roku 1557 pw. św. Stanisława Biskupa. 
Świątynia ta przed 1863 rokiem została przeniesiona na cmentarz i tam 
rozebrana, zaś na jej miejscu wybudowano kaplicę cmentarną. W latach 
1750-1760 książę Janusz Sanguszko wybudował nowy kościół murowany, 
orientowany, w stylu barokowym. Świątynię konsekrował w 1766 roku bp 
Ignacy Krzyżanowski. Podczas pożaru w 1856 roku kościół spłonął, ale 
wysiłkiem całej parafii został odbudowany. W latach 1929-1935 gruntownie 
go przebudowano i powiększono, w wyniku czego stracił cechy stylowe. 
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Autorem projektu przebudowy był Bronisław Wiktor13. Poświęcenie świą-
tyni nastąpiło w 1933 roku. Kościół jest trójnawowy, bazylikowy14. 

Instrumenty niezachowane:
1) Organy sprzed 1646 roku

Pierwsza wzmianka na temat organów zachowała się w dokumen-
tach wizytacyjnych dekanatu miechocińskiego z 1646 r. W spisie rzeczy znaj-
dujących się w świątyni wymieniono: „Organum musicum”15. Brak jednak 
bliższych szczegółów na temat samych organów. W aktach wizytacyjnych 
z 1727 roku odnotowano: „Chorus Musicali ligneus decenter extructus cum 
Organo”16. Organy wzmiankowane są w wizytacji z roku 1738: „Chorus 
Musicus ligneus coloribus depictus cum Organo Major stabili”17. Tej samej 
treści informacje podają akta wizytacyjne z 1748 roku: „Chorus musicus 
ligneus coloribus depictus cum Organo major stabili”18. W dokumentach 
wizytacyjnych z 1764 roku została podana liczba głosów organów: „Orga-
num positivum continens vocem 10 in choro musicali locatum non pridem 
reparatum”19. Kolejna informacja zachowała się w sprawozdaniu z wizytacji 
biskupiej przeprowadzonej w roku 1846: „Organum est quidem simplex sed 
in bono statu nuper reparatum”20. Wiadomo, że organy spłonęły w pożarze 
kościoła w 1852 roku21.

Z 1651 roku pochodzi informacja pośrednia dotycząca organów, 
z której wiadomo, że koniuszy koronny Aleksander Michał Lubomirski 
podarował grunt na utrzymanie organisty. Organista był zobowiązany 
oprócz grania na nabożeństwach w kościele do uczenia dzieci w kolbu-
szowskiej szkole22. 

2) Organy z 1865 roku
Po odbudowie kościoła poczyniono starania celem wybudowania 

organów. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ks. Ludwik Ruczka, któremu 

13 KZSP, t. III, z. 3, s. 30.
14 Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej [dalej: SDRz], 2000, s. 437-438.
15 AKMK, sygn. AV 11, k. 113.
16 AKMK, sygn. AV 22, k. 71.
17 AKMK, sygn. AV 25, k. 323.
18 AKMK, sygn. AV 42, k. 55.
19 AKMK, sygn. AV 51, k. 113. 
20 ADT, AP 1761-1880, sygn. Lr. K III, Sprawozdanie z wizytacji biskupiej z dn. 10 VII 

1846 r., b.s.
21 Archiwum Parafialne w  Kolbuszowej [dalej: APK], Liber memorabilium ecclesiae 

Kolbuszoviensis, 1939-1977, bez sygn., s. 33-34.
22 Tamże, s. 33. 
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z pomocą przyszedł kolator hr. Jerzy Tyszkiewicz, ofiarując na ten cel kwotę 
200 złr. Ofiarę w wysokości 675 złr. na organy złożyli parafianie. Organy 
zostały zamówione w 1865 roku u Antoniego Sapalskiego w Krakowie. 
W kronice parafialnej proboszcz odnotował: „Ze składek, do których dał 
pan Kolator 200 złr. m. k. gminy 675 złr. a Jk. Proboszcz 35 złr. kupiono 
od p. Sapalskiego organy, które z transportem z Krakowa, sprowadzeniem 
organmistrza pana Sapalskiego, z całym wydatkiem kosztowały 910 złr. 
42 kr.”23. W roku 1873: „Sprawiono miech do organów za 71 złr. 89 ct.”24, 
a w roku 1878: „Zagruntowano niektóre części przy organach – 3 zł”25. 
Organy remontowano także w roku 1881: „Zreperowano organy – 2 zł”26. 
Organy te były używane do 1934 roku. Ostatnia odnaleziona wzmianka 
dotycząca tego instrumentu zachowała się w sprawozdaniu dziekańskim 
z 15 stycznia 1934 r. W opisie kościoła zanotowano: „Chorągwie, feretro-
ny – stacje – organy – ławki – w stanie lichym”27. Z zapisu znajdującego 
się w kronice parafialnej wiadomo, że organy: „(…) stały się niemożliwe 
do użycia”28. Prawdopodobnie po przystąpieniu do budowy nowego instru-
mentu, stare zostały rozebrane. 

Instrument istniejący:
3) Organy z 1934 r.

24-głosowe organy (2M+P) zostały wykonane przez Franciszka 
Kandefera z Iwonicza w roku 193429. Koszt budowy wyniósł 13 450 zł. Pie-
niądze uzyskano ze składek parafian. W kronice parafialnej zachowała się 
wzmianka: „W czasie budowy kościoła stare organy, już i tak przyniszczone 
stały się niemożliwe do użycia. I znów podniósł głos duszpasterz i ze składek 
zakupiono duże organy za 13 450 złotych”30. Brakuje bliższych informacji 
dotyczących okoliczności budowy tego instrumentu. W sprawozdaniu 
dziekańskim z 1937 roku krótko odnotowano: „Organy dobre”31. Inwentarz 

23 Tamże, s. 32; CDT, 1865, s. 145-146. 
24 CDT, 1878, s. 177.
25 ADT, AP 1881-1900, sygn. Lr. K-III, Wyszczególnienie sprawionych przedmiotów 

i wartości tychże w kościele kolbuszowskim tudzież różnych budowli z 1878 r.
26 Tamże, Wykaz sprawionych rzeczy do kościoła w Kolbuszowej i budowli dokonanych 

przy kościele i budynkach probostwa z r. 1881. 
27 ADT, AW, sygn. II/1, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w parafii, Kolbuszowa, 

Cmolas 15 I 1934 r. 
28 APK, Liber memorabilium, s. 40.
29 Inskrypcja na organach. 
30 APK, Liber memorabilium, s. 40. 
31 ADT, AW, sygn. II/1, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej parafii Kolbuszowa, Cmolas 

26 XII 1937 r. 
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z 1962 roku wzmiankuje o organach, podając błędną liczbę głosów: „Organy 
piętnastogłosowe o napędzie elektrycznym”32. 

Zachowała się jedna wzmianka na temat remontu tego instrumen-
tu. W kronice parafialnej w 1976 roku odnotowano: „Przeprowadzono 
remont organów. Remont przeprowadzał R. Smoleń, organmistrz, wraz 
ze swoim synem studiującym muzykologię”33. Z roku 1998 w protokole 
przedwizytacyjnym zachowała się informacja: „remont organów”34. Brak 
bliższych szczegółów. Organy są wzmiankowane w Inwentarzu z roku 
2001: „Organy piszczałkowe mistrza Franciszka Kandefera zbudowane 
w Iwoniczu w 1934 r.”35.

I n s k r y p c j a: na stole gry tabliczka z napisem: „Franciszek 
Kandefer Iwonicz 1934”.

Opis inwentaryzacyjny:
Instrument znajduje się na murowanym chórze muzycznym, na-

przeciw głównego ołtarza. Szafa organowa usytuowana centralnie, przyle-
gająca do tylnej ściany chóru, malowana na kolor brązowy. Wymiary szafy: 
wys. ok. 5,00 m, szer. 5,40 m, głęb. 2,76 m. 

Prospekt organów neoklasycystyczny (fot. 2), architektoniczny, 
w kształcie bramy tryumfalnej, zdobiony dekoracją snycerską, złocony. 
Jednosekcyjny, o płaskim konturze, pięcioosiowy, pięciosegmentowy, 
z dwukondygnacjowymi segmentami międzywieżowymi. 

24 głosy, dwa Manuały i Pedał. Kontuar wolno stojący, organista 
siedzi zwrócony twarzą do ołtarza. Zakres klawiatur: C-f3 (54 klawisze), 
Pedał C1-d (27 klawiszy). Nad klawiaturą Manuału II 30 manubriów w for-
mie dwuramiennej dźwigni przechyłowej. Na manubriach nazwy głosów. 
Pod klawiaturą Manuału I przyciski do włączania registrów zbiorowych. 
Nad klawiaturą Pedału dźwignia obsługująca Crescendo. Traktura pneu-
matyczna, wiatrownice stożkowe. Miech pływakowy o wymiarach: 4,50 m 
x 2,50 m, z urządzeniem do kalikowania nożnego i dmuchawą elektryczną, 
umieszczony wewnątrz szafy organowej. 

32 ADT, AP Kolbuszowa, Sprawy finansowo-gospodarcze 1947-1983, sygn. Lr. K-III, 
Inwentarz rzym-kat. kościoła w Kolbuszowej z dn. 30 V 1962 r.

33 APK, Liber memorabilium, s. 99.
34 ADRz, Zesp. 5, sygn. 80, Protokół z przeglądu przedwizytacyjnego parafii p.w. Wszyst-

kich Świętych w Kolbuszowej, Kolbuszowa 27 III 1998 r., s. 3.
35 ADRz, Zesp. 6, sygn. 80a, Inwentarz parafii Kolbuszowa, Kolbuszowa 29 VIII 2001 r., 

s. 2.
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Dyspozycja:
Manuał I  Manuał II  Pedał 
1. Pryncypał 8’   1. Aeolina 8’  1. Kontrabas 32’
2. Burdon 16’  2. Vox celestis 8’  2. Pryncypałbas 16’
3. Gamba 8’  3. Salicet 8’  3. Subbas 16’
4. Hohflet 8’  4. Amabilis 8’  4. Oktawbas 8’
5. Koncert flet 8’ 5. Spicflet 4’  5. Cello 8’
6. Gemshorn 8’  6. Fugara 4’  6. Kwintaton 43/4’ [51/3’]
7. Flet 4’   7. Minor 4’  7. Flautino 4’
8. Oktawa 4’ 
9. Kwinta 33/4’ [22/3’]
10. Mixtura 3ch [22/3’]

Połączenia: Oktawłącz. I, P/M II, M I/M II, P/M I 
Registry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Urządzenia dodatkowe: Tremolo I, Tremolo II, Crescendo

Uwagi do dyspozycji: na manubrium (M I) napis Kwinta 33/4’ faktycznie 
jest Kwinta 22/3’ oraz (P) Kwintaton 4 3/4’ faktycznie jest Kwinta 51/3’. 

Układ Mikstury:
22/3’  4’ →
2’  22/3’ →
11/3’  2’ →
1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 5 F

Zakres skal brzmienia:
pozioma: C2 - f5

pionowa na 1 C: C2 + C1 + C + G + c + g + c1 + g1 + c2

3. Niwiska, woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Niwiska
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Pierwszy kościół modrzewiowy ufundowała Zofia Tarnowska 
w roku 1593, a konsekrował go bp Walerian Lubomirski w roku 1619. 
Świątynia ta spłonęła z całym wyposażeniem w 1876 roku36. Na jej miej-
scu staraniem ks. Józefa Grabowskiego wybudowano w roku 1880 nowy, 

36 S. Zych, Materiały do  kościelnych dziejów Niwisk w  czasach staropolskich, Niwiska 
2006, s. 8. 
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murowany, jednonawowy kościół. Konsekracji świątyni dokonał bp Ignacy 
Łobos w roku 188637. 

Instrumenty niezachowane:
1) Organy sprzed 1800 roku

W Inwentarzu sporządzonym przed rokiem 1800 została odnoto-
wana informacja: „Organa. In choro simplici Musico 4 Columnis ligneis 
innitenti existit Organum positivum vocum 9 sat bonum aestimabile – 60 
fl.”38. Organy te uległy zniszczeniu podczas pożaru kościoła 11 I 1876 r. 
Proboszcz w liście do Konsystorza Biskupiego napisał: „Dzisiaj o godzinie 
wpół do czwartej rano zgorzał zupełnie Kościół Niwiski tak dalece – że 
najmniejszej rzeczy nie dało się wyratować”39.

2) Organy sprzed 1879 roku 
W liście proboszcza do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie za-

notowano: „Etiam maxime necessaria ad Sacram peragendum adsunt in 
nova Ecclesia, adest novum altare majus, (…?), organum, adsunt vetera 
necessaria apparata eecclesiastica”40. Brak bliższych szczegółów. W latach 
1889-1892 były remontowane: „Naprawienie organ – 30 złr ze składek”41. 
Z informacji pośrednich dotyczących tego instrumentu zachowała się 
w kwestionariuszu przedwizytacyjnym z 1897 roku adnotacja o wynagro-
dzeniu organisty: „Organiście trzeci grajcar (…) Uroczysty pogrzeb – 30 
fl. Organiście osobno”42. 

Instrument istniejący:
3) Organy z 1909 roku

8-głosowe organy (M+P) zostały zamówione w firmie „Bracia 
Rieger” w Jägerndorf w roku 1909 przez dziedzica Jana Hupkę, kolatora 
wsi Niwiska. Zostały one zamontowane w kościele w 1910 roku. Koszt 
organów wyniósł 3.000 złr. W Księdze rachunkowej parafii Niwiska pro-
boszcz zanotował: „nowy organ za 3000 K”. W roku 1921 uzupełniono 19 

37 SDRz, 2000, s. 456-458; KZPS, t. III, z. 3, s. 29.
38 ADT, AP 1636-1900, Inventarium, b.r., b.m. Zachowała się data sporządzona przez 

archiwariusza: 20 I 1800 r.
39 Tamże, List do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, Niwiska 1 I 1876 r.
40 Tamże, List do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, 23 X 1879 r. 
41 Tamże, Spis sprawionych rzeczy i przedsięwziętych budowli i restauracji przy kościele 

i budynkach parafialnych w Niwiskich od 7 sierpnia 1889 do 11 października 1892, 
Niwiska 11 X 1892 r.

42 ADT, AW, sygn. II/1, Memoriale continens quaestiones ad quas R.R. Curati respon-
siones in scripto dare, easque subscribere tenentur 1 Junii 1897.
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piszczałek. W Księdze rachunkowej zachowała się wzmianka: „Ks. Kuź-
niarowicz wprawił 19 piszczałek do organ na miejsce skradzionych przez 
Austryjaków. Zapłacił 113 Dolary”43. W sprawozdaniu z wizytacji dzie-
kańskiej z roku 1924 odnotowano: „organy są w stanie dobrym”44. Organy 
są wzmiankowane w protokołach związanych ze zmianami proboszczów 
w roku 1933: „Na chórze organ sprawiony w r. 1909”45 oraz w 1936 roku: 
„na chórze organy”46, a także w roku 1939: „na chórze organy”47. Podczas 
II wojny organy zostały rozebrane w czasie wysiedlenia ludności z Niwisk. 
To wydarzenie proboszcz odnotował: „W czasie okupacji organy były ro-
zebrane i ewakuowane na skutek wysiedlenia tych terenów wziętych przez 
Niemców jako poligon. Mocno przez to ucierpiały”48. Organy, jak i inne 
przedmioty wyposażenia kościoła, zdeponowano w trzech sąsiednich 
miejscowościach: Kolbuszowej, Rzochowie i Kupnie49. W 1945 roku, po 
przywiezieniu organów do kościoła w Niwiskach, rozpoczęto ich remont, 
który ukończono w 1947 roku. Proboszcz w Księdze Ogłoszeń odnotował: 
„Naprawiono i częściowo wystrojono organy, kosztuje to z materiałem 
kilkanaście tys. na pokrycie tych kosztów w przyszłą niedz. odbędzie się 
składka na organy, którą każdy powinien poprzeć. Wtedy się to pokryje, 
jeżeli np. każdy złoży od osoby najmniej 5 zł”50.

W latach 1947-1950 zamontowano dmuchawę elektryczną. W la-
tach 60. XX wieku planowano rozbudowę organów: „Jest w planie po-
większenie liczby głosów do 15 oraz inne usytuowanie obudowy51”. Do 
powiększenia liczby głosów nie doszło. W roku 1957 odnowiono jedynie 

43 Archiwum Parafialne w Niwiskach [dalej: APN], W. Augustyn, Opis kościoła w Ni-
wiskich, b.r., s. 2; Elenchus od 1846 r., b.s.

44 ADT, AW, sygn. II/1, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej dekanatu kolbuszowskiego 
w roku 1924. 

45 ADT, AP 1901-1946, sygn. Lr. N-III, Protokół spisany na dniu 31 III 1936 r. w kancelarii 
parafialnej w Niwiskach w sprawie odebrania majątku kościelnego i beneficjalnego 
po śp. ks. Franciszku Kuźniarowiczu – proboszczu zmarłym 19 VII 1933 r.

46 Tamże, Protokół spisany na dniu 24 VII 1933 w kancelarii parafialnej w Niwiskach 
w sprawie odebrania majątku kościelnego i beneficjalnego od ustępującego ks. pro-
boszcza Franciszka Dudy. 

47 Tamże, Protokół spisany na dniu 30 IV 1939 w kancelarii parafialnej w Niwiskach 
w sprawie odebrania majątku kościelnego i beneficjalnego po śmierci ks. proboszcza 
w Niwiskach, Mariana Habeli. 

48 ADT, ADO, Niwiska. 
49 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w  Rzeszowie, A. Więch, Historia 

parafii Niwiska w latach 1939-1947, Rzeszów 2006, s. 17.
50 APN, Księga ogłoszeń parafii Niwiska 1933-1948, b.s.
51 ADT, ADO, Niwiska.
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prospekt: „Pozłocono organy”52. W roku 1973 dokonano przeglądu orga-
nów i wymieniono dmuchawę53. Gruntowny remont z wymianą mieszków 
i konserwacją przeprowadził w 1999 roku Stanisław Ziaja z Chmielnika54. 

I n s k r y p c j a: nad klawiaturą Manuału napis: „Opus 1524 Braci 
Rieger w Jägerndorf ”.

Opis inwentaryzacyjny:
Instrument znajduje się na murowanym chórze muzycznym. Sza-

fa organowa usytuowana centralnie, przylegająca do tylnej ściany chóru, 
malowana na kolor beżowy. Wymiary szafy: wys. ok. 5,00 m, szer. 2,50 m, 
głęb. 1,53 m. 

Prospekt w stylu neoklasycystycznym (fot. 3), architektoniczny, 
zdobiony dekoracją snycerską, złocony. Jednosekcyjny, trzyosiowy, o pła-
skim konturze, na cokole. Podstawa prospektu rozczłonkowana płycinami. 
Segment piszczałkowy środkowy w formie arkady o łuku półkolistym, 
z archiwoltą, ujęty parą kolumn kompozytowych. Segmenty boczne za-
mknięte odcinkami zredukowanego belkowania o wklęsłej linii spływów. 
Dekoracja snycerska: kotary w segmentach bocznych o motywach wici 
akantu, wazony płomieniste. 

8 głosów (Multiplex), Manuał i Pedał. Kontuar wolno stojący, 
organista siedzi zwrócony twarzą do ołtarza głównego. Zakres klawiatur: 
Manuał C-f3 (54 klawisze), Pedał C1-d (27 klawiszy). Nad klawiaturą Ma-
nuału 11 manubriów do włączania głosów, połączeń i registru zbiorowego: 
Forte. Nad manubriami tabliczki prostokątne z nazwami głosów. Tabliczki 
z oznaczeniem głosów Manuału w kolorze białym, głos pedałowy oznaczony 
kolorem ciemnozielonym, pozostałe manubria kolorem jasnozielonym. 
Traktura pneumatyczna, wiatrownice stożkowe. Miech pływakowy o wy-
miarach: 2,30 x 1,08 m, z urządzeniem do kalikowania nożnego i dmuchawą 
elektryczną, umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja:
Manuał    Pedał 
1. Principal 8’   1. Subbas 16’
2. Burdon 16’ 
3. Salicional 8’
4. Gedakt 8’

52 ADT, AW, OB. IV, sygn. wiz. dziek. 1957, Sprawozdanie ze stanu parafii w Niwiskach 
1957 r. 

53 APN, W. Augustyn, s. 2. 
54 Inf. proboszcza ks. Wiesława Augustyna. 
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5. Octave 4’
6. Dolce 4’
7. Rauschquinte 2 fach [22/3’]

Połączenia: Pedalcoppel, Octavcoppel
Register zbiorowy: Forte

Układ Mikstury (Rauschquinte 2 fach) nie repetuje:
22/3’ →
2’ →

1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 5 F 

Zakres skal brzmienia:
pozioma: C1 - f5

pionowa na 1C: C1 + C + c + g + c1

4. Ostrowy Tuszowskie, woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. 
Cmolas 
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy kościół drewniany w Ostrowach został wybudowany 
w roku 1593. Świątynię konsekrował bp Tomasz Oborski, sufragan kra-
kowski w 1634 roku. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto 23 kwietnia 
1901 r. Prowadził ją Jan Pakulski z Radomyśla. Prace budowlane zostały 
ukończone w 1902 roku. Konsekracji nowego kościoła dokonał bp Leon 
Wałęga 19 października 1902 r.55 Kościół jest murowany, jednonawowy, 
halowy, w stylu neogotyckim56.

Instrumenty niezachowane:
1) Pozytyw sprzed 1727 roku

Po raz pierwszy organy wzmiankowane są w wizytacji z roku 
1727: „Scamna et Chorus Musicalis cum Organo parvo tum Fenestra 
integra”57. W dokumentach z wizytacji przeprowadzonej w 1738 r. zapisano: 
„Major Chorus in quo Scamna et utraque parte lignea et Chorus Musicus 

55 S. Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, Kolbuszowa 2003, s. 17-23.
56 KZPS, t. III, z. 3, s. 30-31. 
57 AKMK, sygn. AV 22, k. 83. 
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cum Organo parvo mobili”58. Kolejna informacja o organach znajduje 
się w dokumentach wizytacyjnych z roku 1748: „Chorus musicus cum 
Organo parvo mobili”59. W aktach wizytacyjnych z 1764 r. zanotowano: 
„Chorus musicalis cum Organo parvo ante sculptoria adornato Vocum 6”60. 
O tym instrumencie zachowała się jeszcze jedna informacja z 1846 r. 
w kwestionariuszu przedwizytacyjnym, w którym odnotowano: „Organum 
in mediocri statu”61. Brak danych po 1846 roku. 

2) Organy z 1872 roku
W 1872 roku zostały wybudowane nowe organy. W urzędowym pi-

śmie diecezjalnym odnotowano: „Ostrowy: Parafianie sprawili z dodaniem 
przez plebana 30 złr. organ nowy za 330 złr”62. Nie ustalono budowniczego 
organów. Brak również danych na temat liczby głosów. Organy w 1905 
roku zostały przeniesione do nowego kościoła i wówczas wyremontowane 
za 45 kr. i 46 hal63.

Instrument istniejący:
3) Organy z końca XIX wieku

W kościele w Ostrowach znajdują się 10-głosowe organy (M+P). 
Budowniczy nie został ustalony. Podobnie czas powstania można ogólnie 
określić na XIX w. Zostały sprowadzone jako używane około roku 1910 
z parafii Ryglice (diecezja tarnowska)64. 

W 1916 roku zostały zarekwirowane „frontowe cynowe piszczał-
ki”65. W zestawieniu wydatków w roku 1924 zapisano: „(…) na naprawę 
organu 2.950 złp”66. Remont ten był prawdopodobnie tylko częściowy, 
ponieważ podczas rozprawy konkurencyjnej, przeprowadzonej w 1926 r. 

58 AKMK, sygn. AV 25, k. 342. 
59 AKMK, sygn. AV 42, k. 60. 
60 AKMK, sygn. AV 42, k.101.
61 ADT, AP 1814-1900, sygn. Lr. O-I, Questiones penes visitationem Episcopalem ad 

jus adventum per curatum loci exhibendae, Ostrowy 13 Junii 1846. 
62 CDT, 1872, s. 75. 
63 Archiwum Parafialne w Ostrowach Tuszowskich, Liber memorabilium, b. sygn., b.s.
64 ADT, ADO, Ostrowy Tuszowskie 14 X 1971 r. W parafii św. Katarzyny w Ryglicach 

w 1910 r. zakupiono nowe 12-głosowe organy (2M+P) z firmy Rudolfa Haasego ze 
Lwowa. Koszt organów wyniósł 4100 koron. Por.: ADT, ADO, Ryglice.

65 ADT, AP 1901-1946, sygn. Lr. O- IV, Protokół spisany dnia 1 marca 1926 w kance-
larii parafialnej w Ostrowach Tuszowskich w sprawie oddania majątku kościelnego 
i plebańskiego nowo instytuowanemu proboszczowi ks. Janowi Greckiemu, Ostrowy 
Tuszowskie 1 III 1926 r. 

66 Tamże, Zestawienie wydatków konkurencyjnych według uchwał komitetu parafialnego 
w Ostrowach Tuszowskich z roku 1924, Ostrowy 17 IV 1925 r.
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uchwalono: „(…) na naprawę organu 279 zł 92 gr”67. Zarówno podczas 
remontu w roku 1925, jak i 1926, nie uzupełniono piszczałek Pryncypału za-
branych przez wojsko austriackie. W protokole z 1927 roku, sporządzonym 
podczas przekazania parafii nowemu proboszczowi zanotowano: „Organy, 
w których brak frontowych cynowych piszczałek zarekwirowanych w czasie 
wojny”68. Tej samej treści informacja podana jest w protokole z roku 1933. 
W protokole zapisano: „Organy liche – brak w nich piszczałek frontowych 
cynowych – w czasie wojny zarekwirowanych”69. W sprawozdaniu dzie-
kańskim z 1934 roku odnotowano: „Organy bardzo liche”70. Nastrojono je 
w 1938 roku i wówczas wstawiono nowe piszczałki Pryncypału: „W r. 1938 
przestrojono i dodano pryncypał – zabrany w 1916 przez austryjaków [!] 
na cele wojenne”71. 

W 1968 roku przeprowadzono remont chóru i zamontowano dmu-
chawę elektryczną: „Remont chóru i elektryfikacja organów – 11.947 zł. 
(elektryfikacja organów – 5.947 zł.)”72. W „Ankiecie dotyczącej organów” 
z 1971 roku została odnotowana uwaga: „Pedał – uszkodzony – 8 klawiszy, 
[nazwy głosów] nie da się określić kiedyś miały 10 głosów”73. W protokole 
zdawczo-odbiorczym (1993) z przekazania kościoła zamieszczono wzmian-
kę: „Organy 10-cio głosowe – do remontu”74. Remont nie został przepro-
wadzony. Organy są wzmiankowane w protokole zdawczo-odbiorczym 
z roku 1998: „Organy 10-cio głosowe”75. Organy są zniszczone i nieużywane. 

67 Tamże, Pismo ks. F. Miklasińskiego do Najprzewielebniejszej Kurii Biskupiej, Ostrowy 
17 II 1926 r. 

68 Tamże, Protokół spisany w kancelarii parafialnej w Ostrowach Tuszowskich na dniu 
13 X 1927 r. w sprawie zabezpieczenia majątku kościelnego i plebańskiego, z powodu 
śmierci ks. Jana Greckiego, dotychczasowego proboszcza i oddania tegoż majątku ks. 
Janowi Sadkiewiczowi jako administratorowi, Ostrowy 13 X 1927 r.; 

69 Tamże, Protokół spisany w kancelarii parafialnej w Ostrowach Tuszowskich na dniu 
14 XII 1933 r. w sprawie zabezpieczenia majątku kościelnego i plebańskiego, po prze-
niesieniu ks. Jana Koniewskiego na probostwo w Dobrkowie i oddania tegoż majątku 
ks. Dominikowi Litwińskiemu jako administratorowi, Ostrowy 14 XII 1933 r. 

70 ADT, AW, sygn. II/1, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w parafii: Ostrowy Tu-
szowskie, Cmolas 15 I 1934 r. 

71 ADT, AP 1947-1985, sygn. Lr.O-I, Inwentarz kościelny i beneficjalny parafii Ostrowy 
Tuszowskie – 1956 z uwzględnieniem zmian do 1961 r. 

72 Tamże, Rozliczenie z sum uzyskanych ze sprzedaży gruntów beneficjalnych, Ostrowy 
Tuszowskie 30 III 1968 r. 

73 ADT, ADO, Ostrowy Tuszowskie 14 X 1971 r.
74 ADRz, Zesp.5, sygn. 128, Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania kościoła p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich, Ostrowy 12 V 1993 r., s. 3. 
75 Tamże, Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania kościoła i probostwa w Ostrowach 

Tuszowskich, Ostrowy 31 VIII 1998 r., s. 2.
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Opis inwentaryzacyjny:
Instrument znajduje się na murowanym chórze muzycznym. Szafa 

organowa usytuowana centralnie, wolno stojąca, malowana na kolor brą-
zowy. Wymiary szafy: wys. 3,00 m, szer. 1,80 m, głęb. 1,50 m. 

Prospekt późnobarokowy (fot. 4), architektoniczny, zdobiony 
dekoracją snycerską, polichromowany, złocony. Jednosekcyjny, pięcioosio-
wy, trójwieżowy z segmentami międzywieżowymi. Wieżyczka środkowa 
znacznie obniżona wysunięta półkoliście. Wieże boczne nieco wyższe, 
zamknięte ryzalitem ostrokątnym. Cokół prospektu zwieńczony przeła-
manym belkowaniem, które stanowi podstawę prospektu. 

Dekoracja snycerska: kotary w wieżach, nad segmentami między-
wieżowymi, ornament akantu. Wieżę środkową flankuje Trójkąt Opatrz-
ności Bożej ujęty złoconymi promieniami.

10 głosów, Manuał i Pedał. Klawiatury wbudowane w szafę orga-
nową z lewej strony. Zakres klawiatur: Manuał C-f3 (54 klawisze), Pedał 
C1-Cis (14 klawiszy). Nad klawiaturą Manuału 8 manubrii złączonych z za-
suwkami na wiatrownicy. Z lewej strony grającego ok. 0,40 m nad podłogą 
chóru 2 manubria do włączania głosów pedałowych. Traktura mechaniczna, 
wiatrownice klapowo-zasuwowe. Miech pływakowy o wymiarach: 2,30 x 
1,18 m, z urządzeniem do kalikowania nożnego i dmuchawą elektryczną, 
umieszczony na chórze z boku szafy organowej. 

Dyspozycja:
Manuał   Pedał 
1. Pryncypał 4’  1. Burdonbas 16’
2. Burdon 8’  2. Oktawbas 8’
3. Flet 4’
4. Szpicflet 2’
5. Kwinta 11/3’
6. Oktawa 1’
7. Flet kryty 4’
8. Flet otwarty 8’ 

Zakres skal brzmienia:
pozioma: C1 - c6

pionowa na 1C: C1 + C + c + c1 + g1 + c2

II. Synteza wyników badań

W drugiej części artykułu zamieszczono syntezę wyników badań 
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analitycznych instrumentów w dekanacie Kolbuszowa Wschód i Zachód. 
Najpierw przedstawiono zbiorcze zestawienie użytych w źródłach nazw 
organów. Dalszą syntezę przeprowadzono w odniesieniu do instrumentów 
niezachowanych i istniejących. Odnośnie do organów niezachowanych 
omówiono: liczbę, datowanie, wielkość, wygląd zewnętrzny, mechanizmy 
organowe, stan zachowania. W przypadku instrumentów istniejących 
wyróżniono: liczbę i czas powstania instrumentów, lokalizację, wygląd 
zewnętrzny, wielkość organów, liczbę i zakres klawiatur, zakres wysokości 
brzmienia, budowniczych, trakturę i wiatrownice, miechy.

1. Nazewnictwo 
Na określenie organów używa się dwóch podstawowych terminów: 

w języku łacińskim – „organum”, w języku polskim – „organy”. Terminy 
te występują w różnych wersjach i w połączeniu z dookreśleniami przy-
miotnikowymi.
Organ
Organa
Organo
Organo major stabili 
Organo parvo
Organo parvo mobili 
Organum 
Organum musicum
Organum positivum
Organy 

W przebadanych źródłach użyto 10 wersji nazw organów. Wszyst-
kie pochodzą od łacińskiego terminu organum. 

2. Podsumowanie danych o organach niezachowanych 
2.1. Liczba instrumentów 

Na podstawie przebadanych źródeł uzyskano informacje o siedmiu 
instrumentach niezachowanych, które funkcjonowały w czterech parafiach 
obecnych dekanatów Kolbuszowa Wschód i Zachód. 

2.2. Datowanie
Określenie czasu powstania organów nastręcza pewne trudności, 

ponieważ często brak dokumentów z bezpośrednią datą budowy. W przy-
padku, gdy brak bezpośredniej daty powstania instrumentu, jako orienta-
cyjną przyjęto datę źródła, w którym po raz pierwszy pojawia się informacja 
dotycząca danego instrumentu. Analizując zapisy, czas powstania organów 
niezachowanych, można określić następująco:
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wiek XVII – Cmolas, Kolbuszowa,
wiek XVIII – Niwiska, Ostrowy Tuszowskie,
wiek XIX – Niwiska. 

W przypadku dwóch pozostałych instrumentów podana jest do-
kładna data ich budowy. W 1865 roku wybudowano organy w Kolbuszowej, 
zaś w 1872 roku organy w Niwiskach. 

2.3. Wielkość
Wielkość organów określa się na podstawie liczby głosów i klawia-

tur. Analiza zapisów źródłowych pozwoliła na ustalenie wielkości trzech 
niezachowanych instrumentów:
6 głosów – Ostrowy Tuszowskie,
9 głosów – Niwiska, 
10 głosów – Kolbuszowa.

Nieznana pozostaje wielkość pozostałych czterech instrumentów. 
W przypadku organów wybudowanych w Kolbuszowej i Ostrowach Tu-
szowskich można podać wielkość na podstawie ceny instrumentu.

2.4. Wygląd zewnętrzny
W zachowanych dokumentach informacje na temat wyglądu ze-

wnętrznego dotyczą instrumentu w Ostrowach Tuszowskich, który był 
ozdobiony rzeźbami oraz chóru muzycznego w Kolbuszowej. 

2.5. Mechanizmy organowe
Przebadane źródła przekazują informacje dotyczące zakupienia 

miechu do organów w Kolbuszowej.
2.6. Stan zachowania 

W analizowanych dokumentach zanotowano zły stan zachowania 
organów w Kolbuszowej (organy A. Sapalskiego z 1865 roku) „stały się 
niemożliwe do użycia”. W przypadku organów w Ostrowach Tuszowskich 
(sprzed 1727 roku) użyto określenia: „in mediocri statu”. Dobry stan stwier-
dzono w sześciu przypadkach: „Przerobiono organ” (Cmolas), „Organum 
(..) in bono statu nuper reparatum”, „Zagruntowano organy”, „Zreperowano 
organy” (Kolbuszowa), „Naprawienie organ” (Niwiska). 

3. Podsumowanie danych o organach istniejących
3.1. Liczba instrumentów i czas powstania

W kościołach dekanatów Kolbuszowa Wschód i Kolbuszowa Za-
chód znajduje się obecnie cztery zabytkowe organy piszczałkowe: 
koniec XIX wieku – Ostrowy Tuszowskie,
1909 rok – Niwiska, 
1915 rok – Cmolas,
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1934 rok – Kolbuszowa.
Nie ustalono dokładnej daty powstania instrumentu w Ostrowach 

Tuszowskich. 
3.2. Lokalizacja i wygląd zewnętrzny

Wszystkie badane instrumenty są usytuowane na chórze muzycz-
nym, nad głównym wejściem do kościoła, naprzeciw głównego ołtarza. 

Zachowane prospekty można zaliczyć do dwóch grup stylistycz-
nych:
prospekt późnobarokowy – Ostrowy Tuszowskie,
prospekt neoklasycystyczny – Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska.

3.3. Wielkość organów, liczba i zakres klawiatur 
Wielkość organów wyrażona liczbą głosów i klawiatur oraz zakre-

sem klawiatur przedstawia się następująco: 
4 głosy, jeden Manuał (C-f3) – Cmolas,
8 głosów, jeden Manuał (C-f3) i Pedał (C1-d) – Niwiska, 
10 głosów, jeden Manuał (C-f3) i Pedał (C1-Cis) – Ostrowy Tuszowskie, 
24 głosy, dwa Manuały (C-f3) i Pedał (C1-d) – Kolbuszowa,

3.4. Zakres wysokości brzmienia
Pod względem wysokości brzmienia najszerszą poziomą skalę 

brzmienia (C2-f5, osiem oktaw + kwarta) oraz pionową skalę brzmienia 
na klawiszu 1C (pięć oktaw) mają organy w Kolbuszowej. 

3.5. Budowniczowie
Na podstawie źródeł archiwalnych i tabliczek firmowych ustalono 

nazwiska budowniczych trzech przebadanych instrumentów: 
Franciszek Kandefer – Kolbuszowa,
Bracia Rieger z Jägerndorf – Cmolas, Niwiska.

Nie ustalono budowniczego organów znajdujących się w Ostrowach 
Tuszowskich. 

3.6. Traktura i wiatrownice 
W przebadanych instrumentach zastosowano dwa rodzaje wia-

trownic i dwa rodzaje traktury:
traktura mechaniczna, wiatrownice klapowo-zasuwowe – Ostrowy Tu-
szowskie,
traktura pneumatyczna, wiatrownice stożkowe – Cmolas, Kolbuszowa, 
Niwiska.

3.7. Miechy 
We wszystkich instrumentach zastosowano miech pływakowy 

z urządzeniem do kalikowania. 
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Zakończenie 

W niniejszym artykule została przedstawiona historia i stan obecny 
organów zabytkowych w dekanatach Kolbuszowa Wschód i Kolbuszowa 
Zachód diecezji rzeszowskiej. Informacje dotyczące organów odnaleziono 
w 26 źródłach znajdujących się w 6 archiwach. 

Odnośnie do organów niezachowanych uzyskano informacje o 7 
instrumentach funkcjonujących w 4 parafiach omawianych dekanatów. 
Datę powstania w przypadku pięciu instrumentów podano w przybliżeniu.

Obecnie w 4 kościołach dekanatów Kolbuszowa Wschód i Zachód 
znajdują się organy zabytkowe. Został sporządzony opis inwentaryzacyjny. 
Nie ustalono budowniczego organów w Ostrowach Tuszowskich. 

Niniejszy artykuł zawiera informację o 11 organach. 
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Fot. 1. Cmolas, organy z 1915 r. 

Fot. 2. Kolbuszowa, organy z 1934 r. 
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Fot. 3. Niwiska, organy z 1909 r. 

Fot. 4. Ostrowy Tuszowskie, organy z końca XIX w.
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The historic organs in the churches of the Deaneries 
of Kolbuszowa-East and Kolbuszowa-West in the Diocese 

of Rzeszów

The article presents the historic organs of the Deaneries of Kol-
buszowa - East and West in the Diocese of Rzeszów. These two deaneries 
include 14 parishes. Pipe organs are located in nine parishes, in the others 
there are electronic ones. Historic organs are in four parishes: Cmolas, All 
Saints Parish in Kolbuszowa, Niwiska, Ostrowy Tuszowskie. The article is 
divided into two parts. The first focuses on the history of the church, the 
history of the instruments, the ones that survived and not survived, and 
an inventory. The second part presents a synthesis of the analytical results.

Information concerning the organs was found in 26 sources held in 
six archives. The author also used information from books. As for the organs 
which have not survived, there is information about 7 instruments which 
existed in four parishes of the Deaneries of Kolbuszowa. The dates of the 
creation of five instruments are approximate. In the case of the other two, 
the author gave the year of their construction. With regard to the organs 
which have survived, it was possible to determine the date of their creation, 
builders and an inventory. However, it was not possible to determine the 
year of the construction and the builder of the organ in Ostrowy Tuszowskie.

Currently, the four churches of the Deanery of Kolbuszowa East and 
West possess historic organs: Cmolas - 1915, 4 stops, one Manual, Rieger 
brothers; Kolbuszowa - 1934, 24 stops, two Manuals and Pedal, Franciszek 
Kandefer; Niwiska - 1909, 8 stops, one Manual and Pedal, Rieger brothers; 
Ostrowy Tuszowskie - the end of the nineteenth century, 10 stops, one 
Manual and Pedal, the builder is unknown. In sum, this study provides 
information about 11 organs.
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SŁAWOMIR WNĘK – Boguchwała 

W cieniu nocy listopadowej. Ludwik Nabielak 
(1804-1883). Portret romantyczny

Prolog

Wydarzenia nocy listopadowej z 29 na 30 listopada 1830 r. wpro-
wadziły Ludwika Nabielaka do historii Polski. To jemu właśnie niektórzy 
historycy literatury przypisują słowa wypowiedziane tuż po ataku na Bel-
weder: „Słowo stało się ciałem, a Wallenrod Belwederem”. W prezentowa-
nym szkicu pragniemy przybliżyć sylwetkę jednego z belwederczyków ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska, w którym przebywał w okresie 
przedpowstaniowym i w czasie wieloletniej emigracji. W tym sensie Na-
bielakowi powiodło się nadzwyczajnie. Do grona przyjaciół mógł zaliczyć 
Mickiewicza i Słowackiego, Norwid kłaniał mu się i pisał wiersze na jego 
cześć. Jeszcze w Galicji poznał Aleksandra Fredrę, a w Warszawie Fryderyka 
Chopina. Po upadku powstania listopadowego, zmuszony do opuszczenia 
kraju, znaczną część swego życia spędził na emigracji, głównie we Francji. 
Dla porządku trzeba przypomnieć, że ta romantyczna podróż do historii 
rozpoczęła się w Stobiernej na początku XIX wieku.

1. Biografia romantyczna

Ludwik Adolf Nabielak urodził się 16 grudnia 1804 r. w Stobiernej, 
wsi położonej na skraju Puszczy Sandomierskiej, pomiędzy Rzeszowem 
a Sokołowem. W miejscowym kościele ochrzcił go ks. Izydor Malinowski, 
proboszcz z Medyni Głogowskiej i zapisał pod nazwiskiem – Nabieleg, tak 
bowiem pierwotnie brzmiało jego nazwisko1. Jego ojciec Jakub Nabieleg 

1 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej w Stobiernej, Liber natorum 1795-1824, sygn. 1; M. Tyrowski, Nabielak Ludwik 
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(1774-1837) był z pochodzenia Czechem, zaś matka – Marianna Mary-
nowska (1784-1836) pochodziła ze Stobiernej. Zawadzki błędnie przypi-
suje Marynowskim posiadanie majątku Stobierna, ponieważ w tym czasie 
należał do Grabińskich2. Nie można dać wiary informacji oddanej przez 
Zawadzkiego, że Marynowscy prowadzili dom na stopę pańską, organizując 
polowania i „zajazdy szlacheckie były u nich liczne”3.

Niewiele zachowało się materiałów dotyczących rodziców Nabie-
laka, dlatego skorzystamy z pracy Władysława Zawadzkiego publicysty, 
historyka i pamiętnikarza, który poświęcił Nabielakowi obszerną książkę. 
Od chwili jej opublikowania (1886) minęło wiele lat, a ciągle jest cytowa-
na w studiach historyczno-literackich poświęconych tej epoce. Zaletą tej 
książki jest to, że znaczną część napisano na podstawie rozmów Zawadz-
kiego z Nabielakiem i dostarczonych przez tego ostatniego materiałów 
autobiograficznych. Zawadzki opowieść historyczną o Nabielaku rozpo-
czął od przedstawienia jego rodziny: „Rodzina Nabielaków pochodziła 
prawdopodobnie za Śląska. Ojciec Ludwika urodził się podobno w części 
Polski, później Królestwem Kongresowym zwanej, ale wcześnie osierocony, 
wychowywał się u swej babki na Śląsku. Stąd to szesnastoletnim wyrostkiem 
będąc udał się do powstania Kościuszki, a po upadku tegoż z lat biegiem 
przebywał jakiś czas w Krakowie, później we Lwowie, gdzie otrzymał jakąś 
posadę urzędową, jako umiejący dobrze po niemiecku i łacinie”4.

Na początku XIX wieku Jakub Nabieleg znalazł zatrudnienie w oko-
licy Rzeszowa. Tam poznał Marię Marynowską poślubioną w 1803 roku. 
W dniu ślubu miał 29 lat, a jego żona 10 lat mniej. Z tego małżeństwa uro-
dziło się dziewięcioro dzieci, pięciu synów i cztery córki, z których czworo 
zmarło w dzieciństwie. Wiek dojrzały osiągnęło trzech synów. Najstarszym 
z rodzeństwa był Ludwik. Na temat Adolfa wiadomo, że zmarł w 1847 roku 
na skutek nieszczęśliwego wypadku w czasie polowania na kaczki. Najmłod-
szy z braci, Robert, był uczniem Liceum Krzemienieckiego, gdzie jego wuj 
Kasper Marynowski był nauczycielem (matura w rzeszowskim gimnazjum 
w 1804 roku). Naukę w tej renomowanej szkole przerwał Robertowi wy-
buch powstania listopadowego i udział w nim brata Ludwika. Skreślono 
go z listy uczniów, przenosząc na praktykę do rachmistrza w sąsiednim 
Wiśniowcu. W 1847 roku został skazany na śmierć za działalność konspi-
racyjną i ułaskawiony w następnym roku5. Z dwóch sióstr Tekla wyszła 

(1804-1883), w: Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. 22, 1977, s. 418-422. 
2 B. Urban, S. Wnęk, Stobierna w latach 1409-1914. Zarys dziejów, Rzeszów 1998, s. 19.
3 W. Zawadzki, Ludwik Nabielak. Opowieść historyczna, Lwów 1886, s.7.
4 Tamże, s. 3.
5 M. Tyrowski, Nabielak Robert (1815-1880), w: PSB, t. 22, 1977, s. 421-422.



175W cieniu nocy listopadowej. Ludwik Nabielak...

za Gąsiorowskiego, radcę sądu we Lwowie, zaś Klara za Osuchowskiego 
i zamieszkała na Wołyniu. 

W 1812 roku Ludwik rozpoczął naukę w głogowskiej szkole elemen-
tarnej, którą kontynuował w rzeszowskim gimnazjum. W początkowej dobie 
rządów austriackich (1785) konwikt pijarski przekształcono na gimnazjum. 
W tym czasie kadrę nauczycielską rzeszowskiego gimnazjum stanowili 
w większości zgermanizowani Austriacy, Czesi i Morawianie. Przykładem 
rządy Austriaka Jana Melichera, kierującego rzeszowską szkołą w latach 
1810-1829, nadając jej niemiecki charakter6. 

Nabielak otrzymał wykształcenie humanistyczne, którego elemen-
tem była znajomość języków antycznych oraz niemieckiego, wówczas języka 
wykładowego. W 1821 roku maturę w rzeszowskim gimnazjum zdało 36 
uczniów wywodzących się z galicyjskiej szlachty i bogatego chłopstwa7. 
Z tego grona ,oprócz Nabielaka, w szerszej pamięci zapisał się Leopold Ol-
cyngier (1805-1884), syn dzierżawcy z Kielnarowej. Po maturze rozpoczął 
studia teologiczne we Lwowie i kontynuował je w Przemyślu i tam w 1828 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Znany działacz społeczny, odznaczony 
przez cesarza Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną (1850); w 1860 roku 
wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Rzeszowa, także poseł na Sejm 
Krajowy oraz wieloletni proboszcz w Tyczynie (1831-1884)8.

2. Okres lwowski 

W 1821 roku Nabielak wyjechał do Lwowa, aby na tamtejszym 
uniwersytecie studiować prawo. W latach 20. XIX wieku Lwów liczył około 
50.000 mieszkańców i był najważniejszym, obok Krakowa, ośrodkiem miej-
skim w Galicji. Od kwietnia 1784 roku działał tam Uniwersytet Lwowski 
z łaciną i językiem niemieckim jako językami wykładowymi. Przez pierwsze 
dwadzieścia lat funkcjonowania uczelni nie wykształciła ona jednostek 
czynnych intelektualnie, ponieważ jej funkcja była zgoła inna, nastawiona 
na germanizację młodzieży, a w konsekwencji przygotowanie pewnej grupy 
6 J. Świeboda, Kolegium gimnazjum i liceum w Rzeszowie w ujęciu encyklopedycznym 

1658-2008, w: Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008, red. 
J. Świeboda, Rzeszów 2008, s. 64.

7 Tenże, Struktura młodzieży w szkolnictwie średnim w Galicji zachodniej w końcowej 
fazie feudalizmu (1790-1848), w: Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Konarskiego w Rzeszowie za rok 1989/1990, Rzeszów 1990, s. 31; T. Ochenduszko, 
Absolwenci c. k. gimnazjum w Rzeszowie w latach 1790-1859, w: Księga jubileuszowa, 
s. 431-432. 

8 F. Malak, Dzieje parafii Tyczyn, Tyczyn 1996, s. 31-33, 47-50, 62-63, 65-66, 125-127, 
131-137; J. Gacek, Olcyngier Leopold (1805-1884), w:  Encyklopedia Rzeszowa, red. 
J. Draus, Rzeszów 2004, s. 390.
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urzędników zdolnych służyć monarchii. Lwów jednak przyciągał Polaków 
z pozostałych zaborów względną swobodą dającą możliwość podjęcia 
różnego rodzaju działalności. W 1817 roku filomaci lwowscy urodzeni 
na przełomie wieków XVIII i XIX nawiązali kontakty z rówieśnikami 
z Warszawy i Wilna reprezentującymi pokolenie romantyków. Gdy Nabielak 
rozpoczynał studia we Lwowie, wyczuwało się już gorączkę romantyczną, 
która zawładnęła umysłami młodych ludzi odrzucających teoretyczne 
spekulacje doby oświecenia i popchnęła ich do działania w poszukiwaniu 
ducha narodu9. Około 1825 roku Nabielak porzucił perspektywę dobrze 
płatnej posady w administracji i jak wielu jego rówieśników poświęcił się 
literaturze i historii, wykonując zawód dziennikarza. 

W biografii Nabielaka Lwów okazał się niezwykle ważnym mia-
stem, które odegrało przecież kluczową rolę w kształtowaniu się formacji 
romantycznej w Galicji. Znaczącą postacią był wówczas Stanisław Jaszowski, 
rówieśnik i przyjaciel Nabielaka, poeta, powieściopisarz, wydawca, krytyk 
literacki i tłumacz. Jeszcze przed 1820 rokiem wybrał zawód literata. Pisał 
dla lwowskich czasopism, dla teatrów tłumaczył romantyków niemieckich, 
angielskich (Walter Scott), jako pierwszy ogłosił artykuły na temat twórczo-
ści Aleksandra Puszkina. W Galicji był popularyzatorem twórczości Adama 
Mickiewicza. Zachęcał własnym przykładem rówieśników do samokształ-
cenia się. W dobrym tonie było przesiadywanie w czytelni uniwersyteckiej 
nad tekstami polskich twórców i odkrywanie na nowo dziejów kultury 
narodowej. Owocem tej pracy były wykłady i polemiki odbywające się 
w dusznych kawiarniach lwowskich. Jego zasługą była popularyzacja nurtu 
romantycznego w lwowskich pismach literackich10. 

Tuż po przyjeździe do Lwowa Nabielak nawiązał współpracę z tam-
tejszym teatrem prowadzonym przez Jana Nepomucena Kamińskiego, 
aktora, dziennikarza, reżysera i dyrektora teatru lwowskiego. W jego reper-
tuarze była klasyka światowego dramatu: dramat antyczny, Szekspir, Schiller, 
Calderon oraz twórczość polskich autorów m. in. Bogusławskiego i Fredry11. 
Nowych czytelników zyskiwały lwowskie pisma literackie, takie jak „Pa-
miętnik Lwowski” i „Pszczoła Polska”, gromadzące galicyjskich filomatów. 
Powstawały stowarzyszenia zapowiadające nową epokę literacką. Przy-
kładem Towarzystwo Zwolenników Słowiańszczyzny kierowane od 1826 
roku przez Nabielaka, który sformułował jego cele: „Naprzód – korzystać 
z wszelkich starożytnych zabytków słowiańskich dla wzbogacenia kultury 

9 K. Poklewska, Galicja romantyczna 1816-1840, Warszawa 1976, s. 170-201.
10 M. Janion, Stanisław Jaszowski (1803-1842), w: PSB, t. 11, 1964, s. 87; A. Witkowska, 

Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 211-237.
11 B. Lasocka, Teatr lwowski w latach 1800-1842, Warszawa 1967, s. 35-97, 237-263.



177W cieniu nocy listopadowej. Ludwik Nabielak...

narodowej; po wtóre przez obznajomienie się z literaturą i historią różnych 
plemion słowiańskich, zawierać bliższe stosunki przyjaźni i życzliwości 
między tymi plemionami”12.

Ścisły krąg Zwolenników Słowiańszczyzny tworzyli dwudziesto-
kilkuletni przedstawiciele inteligencji galicyjskiej mieszkający we Lwowie: 
bracia Aleksander i Józef Dunin-Borkowscy, August Bielowski, Klemens 
Bogucki, Ignacy Kikiewicz, Bronisław Szołajski i wielu innych. Inspirację 
czerpali z prac etnograficznych Zoriana Dołęgi Chodakowskiego zajmu-
jącego się pradziejami Słowiańszczyzny. 

W 1830 roku we Lwowie opublikowano dwa z zapowiadanych 
czterech numerów „Haliczanina”, almanachu wydanego przez Walentego 
Chłędowskiego filozofa, krytyka literackiego, tłumacza i redaktora, współ-
założyciela Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej. 
W „Haliczaninie” Nabielak ogłosił artykuł wskazujący na źródła inspiracji 
literackiej o charakterze narodowym:

„Trzy są źródła do czerpania czystych pojęć o narodowości, a to: 
podania i pieśni gminne, badanie ducha narodu z jego dziejów przeszłych 
i położenia obecnego oraz starożytne poetyczne rozmaitości pokoleń 
słowiańskich. Im dalej cofniemy się wstecz do źródła, z którego wszystkie 
narody słowiańskie pochodzą, tym oczywistszą między nimi, tak języka 
i wyobrażeń, jak dziejów znajdziemy wspólność, że w końcu wszelka między 
nimi różnica zniknąć musi”13. 

Znajomość niemieckiego umożliwiała mu zaznajomienie się z po-
glądami teoretyków romantyzmu wywodzącymi się z tego obszaru języ-
kowego. Okres studiów dobrze wspominał: „Nauki początkowe brałem 
w gimnazjum rzeszowskim, a akademiczne w uniwersytecie lwowskim 
do roku 1826. Życzeniem było familii usposobić mię na prawnika; od-
bywałem zatem kursa prawne niejako z powinności, aby uczynić zadość 
woli rodziców; naukom zaś filozoficznym i historycznym oddawałem się 
ze szczególnego upodobania. W ciągu zawodu akademicznego i później 
mocno mię zajmowała literatura obca i krajowa. Była to właśnie chwila, 
kiedy młode umysły polskie, po rozmaitych punktach kraju, poczynały brać 
bujny lot w kierunku zupełnie nowym, który wywarł jak najkorzystniejszy 
wpływ tak w ogólności na upowszechnienie dobrego smaku w literaturze, 
jako i na podniesienie patriotycznego ducha. Litwa i Ukraina przodowały 
w poezji; Mickiewicz, Bohdan Zaleski i Goszczyński poczynali być znani 
bardzo zaszczytnie”14.
12 W. Zawadzki, s. 3.
13 L. Nabielak, Zabytki starożytnej poezji słowiańskiej, „Haliczanin”, 1830, nr 1, s. 198-201.
14 W. Zawadzki, s. 3.
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W 1830 roku wyjechał do Warszawy na zaproszenie Adama T. Chłę-
dowskiego, bibliografa i dziennikarza pochodzącego ze Lwowa, w celu 
współpracy z „Dziennikiem Powszechnym Krajowym”. Pismo było organem 
zwolenników powstania narodowego. Nabielak pożegnał Lwów i przyjaciół 
wierszem opublikowanym w „Haliczaninie”: pt.: Pieśń tęsknoty, w którym 
czuje się wpływ poezji romantycznej15. Trwającą około tygodnia podróż ze 
Lwowa do Warszawy odbył pod przybranym nazwiskiem.

3. Warszawa w 1830 roku 

W 1830 roku Królestwo Polskie obejmowało obszar 128 tys. km2 
i liczyło prawie 5 milionów mieszkańców. Ten zniekształcony kształt 
państwa powstały po Kongresie Wiedeńskim (1815) cieszył się liberalną 
konstytucją nadaną przez cara Aleksandra I. Mimo trudnej sytuacji eko-
nomicznej tego państwa, udało się ministrowi skarbu księciu Ksaweremu 
Druckiemu – Lubeckiemu ożywić gospodarkę. W ciągu kilkunastu lat to 
niewielkie państwo zdolne było wystawić czterdziestotysięczną armię. Jeśli 
uwzględnić siłę militarną państw zaborczych, to było niewiele, lecz kierunek 
działań obrany przez władze był niewątpliwie słuszny, tyle że epoka roman-
tyczna nie sprzyjała pokojowi. Najzdolniejsi inżynierowie podróżowali po 
zachodniej Europie w poszukiwaniu technologii i urządzeń, które mogły 
znaleźć zastosowanie w feudalnej gospodarce i przyczynić się do zmian 
w tym zakresie16.

W Warszawie kwitło życie naukowe i artystyczne. Od 1816 roku 
działał uniwersytet. Pałace zamieniały się w salony towarzyskie, których 
właściciele zapewniali gościom odpowiednią rozrywkę. W Warszawie 
koncertował wirtuoz skrzypiec Nicollo Paganini rywalizujący z Karolem 
Lipińskim. Filomaci galicyjscy znali Lipińskiego z występów we Lwowie, 
ale dopiero zestawienie jego umiejętności z Paganinim gwarantowało 
słuchaczom niesłychane emocje. Na bieżąco relacjonował je na łamach 
„Gazety Polskiej” Maurycy Mochnacki. W tym czasie dojrzewał muzycz-
ny geniusz Fryderyka Chopina, którego przyszli belwederczycy słuchali 
na krótko przed jego wyjazdem do Paryża. Spotykali się na spektaklach 
operowych i teatralnych. Ważną rolę w życiu artystycznym miasta pełniły 
kawiarnie tętniące życiem, masowo odwiedzane przez literatów, dzienni-

15 Zbiór poetów polskich XIX wieku. Księga druga, ułożył i opracował P. Hertz, Warszawa 
1961.

16 K. Woźniak, Europejskie podróże polskich industrialistów. O znaczeniu „efektu demon-
stracji” dla uprzemysłowienia Królestwa Polskiego, w: Europa w krzywym zwierciadle 
XIX i XX wieku, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 2000, s. 5-24.
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karzy, urzędników, studentów i naturalnie szpiegów składających raporty 
na temat treści i atmosfery rozmów. 

W maju 1830 roku Nabielak przyjechał do Warszawy z braćmi 
Dunin-Borkowskimi, których znał z okresu lwowskiego: Aleksandrem 
– poetą i świetnie zapowiadającym się uczonym i jego bratem Józefem – 
hellenistą i literatem oraz Augustem Bielowskim. Zamieszkał w kamienicy 
przy ulicy Długiej. Korzystając z protekcji warszawskich przyjaciół, wszedł 
w krąg środowiska artystycznego. Nabielak mieszkający przy Długiej miał 
najbliżej do kawiarni Baldniego, znajdującej się przy tej samej ulicy. Naj-
częściej spotkać go można było w kawiarni „Honoratka”, mieszczącej się 
na rogu Miodowej i Kapitulnej, która była miejscem spotkań przyszłych 
belwederczyków17. 

W warszawskich kawiarniach poznał osoby, które wywarły za-
sadniczy wpływ na jego życie i zdecydowały o jego przebiegu. Najstarszy 
wiekiem był Joachim Lelewel, historyk, bibliograf i numizmatyk, profesor 
historii na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Warszawskim, prezes 
Towarzystwa Patriotycznego, od 1831 roku stał na czele Komitetu Narodu 
Polskiego, po upadku powstania na emigracji. Nabielak należał do najbliż-
szych współpracowników Piotra Wysockiego, który w 1828 roku utworzył 
w Szkole Podchorążych tajny związek patriotyczny i dwa lata później 
poprowadził atak na Belweder. Ranny w czasie powstania, dostał się do ro-
syjskiej niewoli. Skazany na zsyłkę na Syberię, skąd wrócił w 1857 roku. 
Po powrocie do kraju opublikował wspomnienia (1867), będące ważnym 
źródłem informacji na temat powstania listopadowego. 

W Warszawie stobiernianin poznał Maurycego Mochnackiego, 
krytyka literackiego, ale i eseistę piszącego o literaturze polskiej, autora 
programu literatury polskiego romantyzmu. Wiele pisał na temat współcze-
snej filozofii niemieckiej, niezwykle popularnej wśród polskiej inteligencji. 
Mochnacki znany był jako wpływowy publicysta i bystry komentator wy-
darzeń politycznych, także krytyk muzyczny. Zachował o Nabielaku ciepłe 
wspomnienie: „Nabielak za przybyciem do Warszawy zawiera znajomości 
ze wszystkimi gazeciarzami, ze wszystkimi poetami i artystami […] Młody, 
silny, niezłomnej woli ze wszystkim, co przedsiębrze, charakteru nadzwy-
czajnie sprężystego, rzucił się natychmiast w odmęt niebezpieczeństw”18. 

Nabielak zaprzyjaźnił się ponadto z Józefem Bohdanem Zaleskim, 
poetą, członkiem tzw. szkoły ukraińskiej. Ich korespondencja wnosi wiele 
szczegółów do obrazu życia obyczajowego pokolenia romantyków. W lipcu 
17 M. Herbaczyński, W  dawnych cukierniach i  kawiarniach warszawskich, Warszawa 

1983, s. 71-78.
18 M. Mochnacki, Dzieła, t. XIV, Kraków 1910, s. 123.
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1830 roku Nabielak i jego przyjaciele wydali przyjęcie na część Jana Nepo-
mucena Kamińskiego, który przyjechał na krótko do Warszawy, a z którym 
łączyła Nabielaka znajomość jeszcze z czasów lwowskich19. 

4. Powstanie listopadowe

We wrześniu 1830 roku pułkownik Piotr Wysocki powierzył Nabie-
lakowi utworzenie grupy mającej zaatakować Belweder celem zabicia wiel-
kiego księcia Konstantego Pawłowicza, brata cara Aleksandra I, naczelnego 
wodza wojska polskiego i wielkorządcy Królestwa Polskiego. Z Pamiętników 
Wysockiego dowiadujemy się, że doszło między nimi do sprzeczki z po-
wodu termin wybuchu powstania. Nabielak nalegał na przyspieszenie daty 
powstania, Wysocki był temu przeciwny. Rankiem 29 listopada powzięto 
decyzję o wybuchu powstania. Nabielak z pułkownikiem Józefem Zaliwskim 
poinformowali o tej decyzji Joachima Lelewela, wówczas prezesa Polskiego 
Towarzystwa Patriotycznego. Wydarzenia poprzedzające ostatnie chwile 
przed wybuchem powstania opisali jego uczestnicy np. Stanisław Barzy-
kowski: „Wysocki biegł do Szkoły Podchorążych (...) a wszedłszy do głównej 
sali, dobył szpady i silnym głosem zawołał: <<Do broni, bracia! godzina 
zemsty wybiła, dzisiaj musimy zwyciężyć lub umrzeć!>>. Podchorążowie 
krzyknąwszy <<Do broni>> aż ściany od krzyku zadrżały, rzucili się do orę-
ża, rozchwytywali ładunki ostre, przez Szlegla przyniesione, i w mgnieniu 
oka wszyscy byli gotowi. Było ich razem stu sześćdziesięciu”20. 

W wersji Mochnackiego wydarzenia wyglądały tak: „Wysocki 
[...] wszedł do Szkoły [Podchorążych] przerwał lekcje teorii, wykładaną 
jak zwykle o tej porze i dobywając szpady zawołał donośnym głosem: 
<<Polacy ! Godzina zemsty wybiła, dzisiaj zwyciężymy albo polegniem – 
przedstawiamy pierś naszym wrogom, aby były dla nich Termopilami>>. 
Rozległ się w sali krzyk: <<Do broni, do broni>>. Dzielni młodzieńcy 
rozebrali ostre ładunki, które Szlegl przyniósł, nabili karabiny i daleko 
prędzej, niżelibym to opisać zdołał, wzięli szyk bojowy na dole. Było ich 
wszystkich stu sześćdziesięciukilku. Każdy z nich znał komendę brygady 
i dywizji jak jenerał, a robił bronią jak szermierz. Zręczniejszych tyralierów, 
celniejszych strzelców pewnie żadne wojsko nie miało. (...) Na czele tej 

19 B. Lasocka, Jan Nepomucen Kamiński, Warszawa 1972, s. 30; J. Kamionka-Straszakowa, 
Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1974, 
s. 117.

20 B. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 1, Poznań 1883, s. 85-86.
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kolumny (...) postępował Wysocki wprost do koszar trzech pułków jazdy 
nieprzyjacielskiej”21.

Głównym celem spiskowców owej nocy z 29/30 listopada było za-
bicie wielkiego księcia Konstantego. Wyznaczona została do tego zadania 
specjalna grupa złożona z 32 osób. Niestety, z różnych powodów stawiła 
się tylko połowa z nich. Przewodzili im Wysocki i Nabielak. Barzykowski 
zanotował: „Miało ich być trzydziestu dwóch, lecz nie wszyscy dopisali, 
niektórzy wcale z domów nie wyszli, inni, przypadkiem czy naumyślnie 
błąkając się po parku, na punkt zborny trafić nie mogli, dość, że ich przyszło 
czternastu (...) Pół godziny trwał alarm i bieganina, lecz gdy pożar ugaszono, 
nastała cichość. Kiedy Nabielak zebrał swoich towarzyszy na nowo, a było 
ich z nim tylko ośmnastu”22. 

Od Mochnackiego dowiadujemy się, co działo się dalej: „Nabielak 
i Goszczyński idą powtórnie do Szkoły Podchorążych. Na próżno – i tą 
razą żadnej jeszcze znikąd wiadomości. Dopiero wracając spotykają Wy-
sockiego przybywającego z miasta w towarzystwie Szlegla, Dobrowolskie-
go, Paszkiewicza i Rottermunda. Wysocki z dwoma pierwszymi pobiegł 
zaraz do Szkoły; Paszkiewicz i Rottermund woleli połączyć się z wyprawą 
na carewicza. Od tej chwili inny duch wstąpił we wszystkich. Wyniesiono 
karabiny podchorążych Moskali, którzy udawali, że nie postrzegają tego, 
co się wokół nich działo. Gdy się Szkoła uzbrajała, Nabielak i Goszczyński 
nabijali broń i obliczali swe siły; było wszystkich ośmnastu z Paszkiewiczem 
i Rottermundem, którzy oddział prowadzić mogli jako dobrze znający 
Belweder we środku. Rozdzieli się na dwie równe części. Jedna część, pod 
komendą Trzaskowskiego, udała się w górę, druga ku rogatkom Mokotowa, 
żeby wpaść do Belwederu od frontu przez główną bramę. Tężsi, silniejsi 
z postawy składali się na ten oddział, bo odwagę moralną mieli wszyscy 
jednaką. Druga część, pod dowództwem Kobylańskiego, ruszyła do ogrodu 
belwederskiego, aby działać z tyłu pałacu, na przypadek, jeżeli ptaszek, jak 
się wyrażali spiskowcy, wyleciał do ogrodu. W oddziale od frontu byli: Trza-
skowski, Nabielak, Goszczyński, Zenon Niemojewski, Roch Rupniewski, 
Nikodem Rupniewski, Ludwik Orpiszewski, Ludwik Jankowski i Walenty 
Nasiorowski, w oddziale od ogrodu: Karol Kobylański, Teofil Paszkiewicz, 
Stanisław Poniński, Edward Trzciński, Edward Rottermund, Zenon Świę-
tosławski, Walenty Krosnowski, Leonard Rettel i Antoni Kosiński”23. 

Atak na Belweder rozpoczął powstanie listopadowe. Planowany 

21 M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, oprac. S. Kieniewicz, 
t. 2, Warszawa 1984, s. 6-8.

22 B. Barzykowski, s. 87-91.
23 M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, s. 9-10.
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zamach na księcia Konstantego nie powiódł się, choć wydaje się to nie-
prawdopodobne. Relację Nabielaka z tego z wydarzenia spisał Zawadzki: 
„Gdyśmy wpadli z okrzykiem na dziedziniec belwederski, ja biegłem pierw-
szy na czele oddziału. Przed główną bramą pałacu, do której zdążaliśmy, 
stał odźwierny Szwajcar w pełnej gali. Patrzę –ogromny chłop, barczysty 
olbrzym, ale nie było czasu zastanawiać się, odepchnięty kolbą padł czy 
osunął się z drogi, a my, nie zważając, co się z nim stało, z wrzawą i łosko-
tem wpadliśmy do wnętrza gmachu, głównymi schodami do sypialnego 
pokoju Wielkiego Księcia”24. 

 
Ludwik Nabielak. Litografia według Józefa Kurowskiego z 1831 r.

Warszawa wrzała. 1 grudnia 1830 r. Nabielak znalazł się w gronie 
delegatów Klubu Patriotycznego, którzy udali się do generała Józefa Chło-
pickiego. Jemu to zaproponowano objęcie dowództwa powstania i marsz 
na Litwę. Wykorzystując doświadczenie dziennikarskie, Nabielak przed-
stawił postulaty Klubu Patriotycznego na łamach warszawskiej prasy, tj. 
„Kuriera Polskiego” i „Nowej Polski”. 

Następstwem nocy listopadowej była wojna z Rosją. Rozpoczęła się 
w lutym i trwała do września 1831 roku. W styczniu 1831 roku Nabielak 
wstąpił do Gwardii Honorowej, był wówczas w stopniu podporucznika 
i otrzymał przydział do 2 pułku jazdy sandomierskiej. 25 stycznia miano-
wany został adiutantem polowym generała Michała Radziwiłła. Zwycięską 
bitwę pod Grochowem okupiono znacznymi stratami wynoszącymi około 
7000 żołnierzy25. Za udział w tej bitwie Nabielak otrzymał Złoty Krzyż Virtu-

24 W. Zawadzki, s. 37.
25 S. Przewalski, Bitwa pod Grochowem, w:  Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje 

wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, 
s. 314.
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ti Militari. Historycy są skłonni przypisywać udział w tym zwycięstwie także 
księciu Konstantemu, którego niezrównoważony umysł w kluczowym dla 
bitwy momencie sprzyjał Polakom: „Odmawiał udziału w walce podległej 
mu gwardii. Toteż pod Grochowem był obecny jako bierny świadek. Gdy 
zaś zobaczył ułanów, atakujących jazdę rosyjską, wpadł w formalny entu-
zjazm, zaczął klaskać w dłonie wołając: <<Dobrze, dobrze dzieci>>. A miał 
być moment, gdy zaczął śpiewać Dybiczowi Jeszcze Polska nie zginęła”26.

Za udział w bitwie pod Iganiami (4 marca) Nabielak otrzymał 
Złoty Krzyż Kawalerski, a 10 kwietnia awansowano go na stopień porucz-
nika27. Bitwa pod Ostrołęką (26 maja) zakończyła się klęską powstańców. 
Powszechnie sądzi się, że ta przegrana była skutkiem błędów popełnionych 
przez polskie dowództwo. Zginął wówczas gen. Ludwik Kicki, któremu po 
latach Nabielak poświęcił książkę. Był wówczas adiutantem głównodowo-
dzącego generała Józefa Skrzyneckiego. Straty po stronie polskiej wyniosły 
około 7000 zabitych, w tym wielu wysokich rangą oficerów28.

W czerwcu Nabielak otrzymał awans na stopień kapitana i po 
krótkiej kuracji wrócił do służby frontowej, walcząc w korpusie generała 
Girolamo Ramorino. Klęska powstańców w bitwie pod Ostrołęką była 
momentem przełomowym. Mocno zachwiała wiarę polskich dowódców co 
do szans na kontynuowanie powstania. Otwarcie mówiło się o planowanej 
zdradzie dowódców. 11 sierpnia odebrano więc dowództwo generałowi 
Skrzyneckiemu, którego obwiniano o klęskę pod Ostrołęką. W napiętej 
atmosferze mnożyły się oskarżenia, odnotowano przypadki aresztowań 
oficerów. Do historii przeszły wydarzenia z 15 sierpnia znane powszech-
nie pod nazwą zaburzeń warszawskich lub rebelii warszawskiej. Dokonano 
samosądu na uwięzionych generałach i innych wyższych oficerach, któ-
rym przypisywano działanie na szkodę państwa, zginęło wielu cywilów29. 
Przytomny w ocenie tych dramatycznych wydarzeń Maurycy Mochnacki 
krytycznie odniósł się do nich na łamach „Dziennika Powszechnego Kra-
jowego”, wskazując ich źródło: „Lud wieszał szpiegów i osoby podejrzane 
w mniemaniu, że usłuży przez to poczciwej sprawie. Wieszał z użyczenia 
i inspiracji ducha, który się w Warszawie przechował od roku 1794. Akt 
ten krwawy pozyskał sankcję popularną. Zganić go należy i zapobiegać 

26 Tamże, s. 313-314.
27 Xięga pamiątkowa w  50–tą rocznicę powstania roku1830 zawierająca spis imienny 

dowódców i sztabs – oficerów, tudzież oficerów i żołnierzy armii polskiej w tymże roku 
krzyżem wojskowym Virtuti Militari ozdobionych, Lwów 1881, s. 91.

28 S. Przewalski, Bitwa pod Ostrołęką, w: Powstanie listopadowe, s. 317-326.
29 T. Łepkowski, Warszawska rebelia sierpniowa 1831 r., w: Powstanie listopadowe, s. 227-

233.
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wszelką usilnością, aby nie znalazł naśladowców (…) tak strasznej i czarnej 
zbrodni”30.

W tej zawierusze aresztowano również Lelewela, którego uchro-
nił Nabielak przed więzieniem i być może nawet samosądem. 1 września 
stobiernianin otrzymał awans na stopień majora. Cztery dni później przy-
dzielono go do sztabu Prezesa Rządu generała Jana Krukowieckiego, wodza 
naczelnego w końcowej fazie powstania. Pozostał tam aż do opuszczenia 
przez korpus generała Ramorino granicy Królestwa Polskiego w nocy 16/17 
września. Tego dnia dla Nabielaka zakończyło się powstanie, a rozpoczął 
się trwający kilka miesięcy okres przygotowania się do emigracji. W Galicji 
władze austriackie zmusiły żołnierzy do złożenia broni, oficerów interno-
wano. Nabielakowi udało się uniknąć niewoli, ale jego sytuacja była trudna. 
Odczuwał jeszcze rany odniesione w czasie powstania, ponadto poszukiwali 
go Austriacy z powodu roli, jaką odegrał w powstaniu. Dla bezpieczeństwa 
wystarał się więc o nowe dokumenty na nazwisko Halicki. 

5. Podróż romantyczna

W obawie przed aresztowaniem, Nabielak często zmieniał miej-
sce zamieszkania. Najdłużej przebywał w okolicy Biecza, w tamtejszych 
dworach, potem we wsi Szerzyny koło Jasła, skąd blisko było do granicy 
węgierskiej. W tym czasie przeprowadzono składkę pieniężną na rzecz 
powstańców udających się na emigrację i dla ich rodzin. Z tego funduszu 
Nabielak otrzymał 200 dukatów w złocie i nieco podleczony wyruszył przez 
Węgry do Francji. Podróż rozpoczął 31 grudnia. W podróż zabrał skórzaną 
torbę, w której mieściła się bielizna i rękopisy jego tekstów. Punktem do-
celowym był Budapeszt. Podróż trwała 10 dni i podzielona była na kilka 
etapów z uwagi na zimową porę. Najpierw zawitał do Sebes pod Preszowem, 
gdzie skorzystał z gościny hrabiego Franciszka Hallera. Spotkał tam kilku 
Polaków, z którymi kontynuował podróż. 3 stycznia byli w Koszycach, 
następnego dnia przekroczyli granicę węgierską. Krótko przebywali w miej-
scowości Hydesz Memethy, a stamtąd pojechali do Miszkolca. Zaopatrzeni 
w listy polecające Ludwiki Hallerowej, uzyskali nocleg u hrabiny Rose Aliaży 
w pobliżu Pesztu. Z powodu gorączki i odnowionej rany odniesionej w bi-
twie pod Ostrołęką, Nabielak pozostał w Peszcie następne trzy miesiące. 
Podróż mógł kontynuować dopiero 10 kwietnia 1832 r. 

Pobyt na Węgrzech był pierwszym etapem podróży do Francji. 
Drugi etap był dłuższy, rozłożony na kilka części i odbyty w korzystniejszej 
porze wiosennej. Przez Austrię i południowe Niemcy (gościnną Bawarię) 

30 M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne, t. 2, Kraków 1996, s. 67.
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latem 1832 roku Nabielak dotarł do Szwajcarii. Spędził tam sześć miesięcy aż 
do Bożego Narodzenia. Podziwiał przyrodę, która w tym kraju jest niezwykle 
obfita. Góry i jeziora szwajcarskie zachwyciły go, bo przecież dla pokolenia 
romantyków przyroda stanowiła ważne źródło inspiracji twórczej. 1 lipca 
1832 r. zatrzymał się w Mariahalden nad Jeziorem Bodeńskim, u podnóża 
Alp, na dzisiejszym pograniczu Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Skorzystał 
z gościny hrabiny Bentzel-Sternau przychylnej polskim emigrantom. 3 lipca 
wyruszył w drogę do Zurychu. Przez kilka tygodni mieszkał w Zurychu. 
Organizował wycieczki po miasteczkach położonych w dolinie Rodanu, 
odwiedzając ruiny średniowiecznych zamków31. Zwiedzał kościoły oraz 
galerie, zachwycając się płótnami Correggio i Rafaela. Wrażenia zapisywał 
w dzienniku podróży szwajcarskiej. 31 grudnia 1832 r. wyruszył do Paryża. 

Nabielak odpoczywał w neutralnej Szwajcarii, lecząc powstańcze 
rany, a w Warszawie Najwyższy Sąd Kryminalny wydał na niego zaocznie 
w 1832 roku wyrok śmierci za przygotowanie i udział w powstaniu. Powrót 
do Warszawy stał się niemożliwy. 

6. Wielka Emigracja

Na przełomie lat 1831/1832 na zachód Europy wyruszyło około 
10.000 Polaków, w większości czynni uczestnicy powstania listopadowego, 
jak również osoby sprzyjające ruchowi niepodległościowemu. Na skutek 
upadku powstania i grożących im represji, kraj zmuszeni byli opuścić 
jego najznakomitsi przedstawiciele. Wielu nigdy nie wróciło. Emigranci 
rozjechali się po Europie, dotarli także do obydwu Ameryk i północnej 
Afryki. Sercem fali emigracji popowstaniowej była Francja, a konkretnie 
Paryż. Tam zorganizowano główny ośrodek polskiej kultury i centrum życia 
politycznego32. Rząd francuski niechętnie odnosił się do tak licznej grupy 
uchodźców politycznych, w dodatku aktywnych politycznie, stawiających 
żądania, wywierających różnego rodzaju presję na rząd w Paryżu, powołując 
się na sojusz polsko-francuski.

Znaczną część emigrantów zakwaterowano w tzw. zakładach 
rozrzuconych Francji, które utrzymywał rząd francuski. W 1833 roku 
przebywało tam około 3500 Polaków. Najsilniejsi z nich, szukając źródła 
utrzymania, wybrali służbę w Legii Cudzoziemskiej33. Dla większości emi-
31 G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, 

s. 9-17.
32 M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 

1970, s. 167-169.
33 R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837. Materiały 

z archiwów francuskich, Warszawa-Łódź 1986, s. 34-35; tenże, Polacy w Legii Cudzo-
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grantów warunki życia pogarszały się wraz z upływem czasu. Podstawową 
przeszkodą w ustabilizowaniu sytuacji materialnej była nieumiejętność 
dostosowania się do realiów zastanych na emigracji i wiara w rychły powrót 
do kraju. Tylko niewielka grupa Polaków szybko się zorientowała, że aby 
zapewnić sobie odpowiedni poziom życia, należy podjąć starania w zakre-
sie zdobycia źródła utrzymania. Nabielak należał do tej nielicznej grupy 
emigrantów, która szybko podjęła starania w tym względzie. W 1839 roku 
wstąpił do Ecole des Nimes w Montpellier, ucząc się zawodu górniczego 
(1839-1840). Naukę kontynuował w Paryżu, uzyskując dyplom inżyniera 
górnictwa w 1843 roku. 

 
Od lewej: Ludwik Nabielak, Walenty Nasierowski i Ludwik Orpiszewski. 

Rysunek i litografia Jacques Llanta w zakładzie litograficznym Francois de 
Villaina z 1832 r.

Alina Witkowska wskazała na niesłychaną lekkomyślność wielu 
emigrantów, prowadzącą wprost do ruiny materialnej przez długi karciane, 
chybione inwestycje finansowe lub podejrzane interesy. Problemem obycza-
jowym samotnych mężczyzn (określenie A. Witkowskiej) była nadmierna 
swarliwość prowadząca do licznych pojedynków z udziałem osób znanych 
z podręczników historii. Dotkliwym problemem był niemoralny tryb życia 
wynikający z ubóstwa, zagubienia i bezradności. Znane są relacje pamięt-

ziemskiej 1831-1879, Warszawa-Łódź 1992, s. 3-11.
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nikarzy opisujące codzienne zmagania emigrantów, celem zapewnienia 
sobie lub rodzinie choćby najskromniejszego dochodu34.

7. Życie na emigracji 

Myśl o odzyskaniu niepodległości towarzyszyła działalności pol-
skiej emigracji. W tym celu w 1832 roku założono w Paryżu Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie. Było to najliczniejsze ugrupowanie emigracji 
polskiej, formułą przypominające partię polityczną. Celem tej organizacji 
była odbudowa Rzeczpospolitej siłami samych Polaków. Przygotowywano 
powstanie narodowe, które zasięgiem miało objąć trzy zabory z udziałem 
wszystkich grup społecznych. Analizowano jednocześnie przyczyny upadku 
państwa i planowano działania na przyszłość. Zakładano konieczność rady-
kalnych reform społecznych w przyszłej Polsce, w tym kwestii chłopskiej. 
Budując polityczną przyszłość kraju, dokonywano bolesnych rozliczeń 
z przeszłością, zwłaszcza z tą stosunkowo nieodległą. Krytycznie wyrażano 
się o arystokracji, zarzucając tej grupie społecznej prowadzenie polityki 
niezgodnej z interesami kraju. Źródła klęski narodowej przełomu wieków 
XVIII i XIX dopatrywano się w konserwatyzmie szlachty, ale nie tylko. Te 
kwestie stanowiły treść publicystyki na łamach polskiej prasy popowsta-
niowej przez przeszło 30 lat, do wybuchu powstania styczniowego35. Na 
przełomie lat 1834/1835 Nabielak wstąpił do TDP, ale w grudniu tego roku 
doszło do nieporozumień wewnątrz organizacji, co spowodowało skreślenie 
go z listy członków36.

Spór na temat przebiegu powstania listopadowego, rozpoczęty 
jeszcze w kraju, przeniósł się z całą mocą na grunt francuski, zwłaszcza 
paryski. Pamiętniki i dzienniki emigrantów, prasa emigracyjna, stosy 
korespondencji z tego okresu dowodzą, że środowisko polskiej emigracji 
we Francji było nie tylko podzielone w sensie politycznym, ale przede 
wszystkim niezwykle skłócone. Każde większe skupisko emigracyjne wy-
dawało własną prasę i na jej łamach powracano do przebiegu powstania 
listopadowego, na nowo analizowano zaprzepaszczone szanse wybicia się 

34 A. Witkowska, Cześć i  skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 
1997, s. 31-49.

35 H. Żaliński, Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskie-
go (1832-1846), Wrocław 1976, s. 29-39; S. Kalembka, Prasa demokratyczna Wielkiej 
Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863), Toruń 1977, s. 36-89.

36 M. Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie (1832-1863). Przywódcy i kadry 
członkowie. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa 1964, s.  461-462; S. Kalembka, 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1833-1846, Toruń 1966, s. 88, 92, 94, 
143, 153, 176, 186, 205.
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na niepodległość. Ujawniano nieznane dotąd epizody związane z przy-
gotowaniem i przebiegiem powstania. Głos w tej sprawie zabrał również 
Nabielak, publikując w „Pamiętniku Emigracji” (1832) artykuł pt. Trzy dni 
dowództwa generała Dembińskiego, także po francusku. 

Pojawiły się wzajemne oskarżenia. Przykładem spór przyjaciół 
Nabielaka z Mochnackim. Jesienią 1834 roku w Auxerres schorowany 
Mochnacki opublikował dwa pisma polityczne. W pierwszym skrytykował 
generała Dwernickiego za przystąpienie do opozycji wobec księcia Czar-
toryskiego. Drugie pismo dotyczyło przygotowania Polaków do kolejnego 
powstania. Teksty Mochnackiego spotkały się z reakcją emigracji polskiej. 
Mochnackiemu odpowiedział m.in. Nabielak, zarzucając mu zdradę ideałów 
demokracji, Jego list nie doczekał się odpowiedzi ze strony Mochnackiego, 
bo ten był już umierający na gruźlicę. Trudno powiedzieć, czy Mochnacki 
w ogóle przeczytał ten tekst37 

8. W kręgu przyjaciół 

Po podróży trwającej nieco ponad rok, w styczniu 1833 roku Nabie-
lak przyjechał do Paryża. Kilka miesięcy później został stamtąd wydalony 
razem z innymi Polakami za nadmierną aktywność polityczną. Osiedlił 
się blisko granicy francusko-hiszpańskiej, w Tuluzie. Mieszkał tam przez 
dziewięć miesięcy, od lipca 1833 roku do kwietnia 1834 roku. Na pod-
stawie jego dzienników możemy powiedzieć, że ten czas wypełniały mu 
podróże w pobliskie Pireneje oraz praca pisarska. W dzienniku poruszał 
kwestie związane z wciąż niejasną sytuacją tysięcy polskich emigrantów, 
a więc i jego. Podstawą utrzymania emigrantów był żołd wypłacany przez 
rząd francuski, jednak jego wysokość nie była imponująca, ale dla osób 
samotnych, jak Nabielak, wystarczało to na skromne utrzymanie. Przygnę-
biające informacje docierały z obozów internowania dla Polaków, którym 
ograniczano swobodę poruszania się po Francji. W dzienniku przytoczone 
zostały informacje o spodziewanych decyzjach rządu francuskiego wzglę-
dem polskich emigrantów, których rzekomo miano wysłać do Algierii lub 
na Korsykę. W wielu miejscach dziennika wyraźnie wyczuwa się tęsknotę 
za krajem. 

Nabielak wielokrotnie sporządzał notatki na temat rozpoczętych 
prac historycznych. Gromadził materiały, sporo czytał autorów polskich 
i francuskich, regularnie odwiedzał miejską bibliotekę. Namiastką pol-
skości były spotkania w polskim gronie. Odwiedzał generała Kazimierza 
Małachowskiego, który zapisał barwną kartę wojenną w czasie insurekcji 

37 M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne, t. 2, s. 210-226.
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kościuszkowskiej jako oficer artylerii, ponadto odbył kampanię napole-
ońską. Zaznaczył swój udział w powstaniu listopadowym, pełniąc krótko 
funkcję zastępcy wodza naczelnego. W dzienniku pod datą 8 grudnia 
1833 r., odnotowana została informacja o śmierci Kamila Mochnackiego, 
brata Maurycego, zmarłego na gruźlicę, z którym Nabielaka łączyła ser-
deczna przyjaźń. 

W końcu marca 1834 roku otrzymał pozwolenie osiedlenia się 
w Paryżu, z czego natychmiast skorzystał. Tam zastał przyjaciół i znajomych, 
których nieobecność odczuwał w odległej Tuluzie. W Paryżu zgromadziło 
się barwne i interesujące, choć niewątpliwie przypadkowe środowisko 
polskich emigrantów politycznych, skupione w jednym miejscu za sprawą 
określonych wydarzeń. Biorąc pod uwagę biografię większości z nich, to 
było fascynujące zbiorowisko postaci. Z tej grupy wymieńmy tylko dwa 
nazwiska bliskie Nabielakowi: Augusta Bielowskiego i Seweryna Goszczyń-
skiego, z którymi łączyła go wieloletnia przyjaźń.

Z Bielowskim znali się z czasów lwowskich. W 1827 roku rozpoczęli 
działalność literacką w „Rozmaitościach”, dodatku tygodniowym do „Ga-
zety Lwowskiej”. Latem 1829 roku wędrowali przez Karpaty Wschodnie, 
idąc na Urycz, Stryj, Skole i Halicz. Była to podróż w przeszłość w duchu 
romantycznym, jak to wówczas mówiono, do źródeł kultury narodowej. 
W czasie tej wędrówki poznali Aleksandra Fredrę, byłego oficera napole-
ońskiego. Odwiedzili go w jego majątku w Beńkowej Wiszni na Podolu. 
Dwa lata później Fredro napisał Pana Jowialskiego, komedię wystawioną po 
raz pierwszy w roku 1832, w której przedstawił świat szlachty galicyjskiej 
doby przedpowstaniowej. Ludomir i Wiktor (bohaterowie tego utworu) 
to młodzieńcy, których pierwowzorami byli Nabielak i Bielowski. Jerzy 
Stempowski zwrócił uwagę na epizod z biografii Fredry, z okresu poprze-
dzającego wybuch powstania. Fredro, niewiele starszy od romantyków, miał 
za sobą doświadczenia wyniesione z kampanii napoleońskiej, z którą Polacy 
wiązali ogromne nadzieje. Tych ludzi nie dzieliło kilka lat kalendarzowych, 
ale wojenne doświadczenie i rozwiane złudzenia. Rówieśnicy Fredry znali 
Napoleona z autopsji, romantycy wyłącznie z legendy38. 

Powstanie listopadowe, w którym obydwaj brali udział, rozdzieliło 
przyjaciół. Bielowski wrócił do Galicji, Nabielak wyemigrował do Francji. 
W latach 1834-1836 więziono Bielowskiego za działalność konspiracyj-
ną. Od 1846 roku pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 
od 1869 roku jako dyrektor. W tym czasie wydał zbiór źródeł do dziejów 

38 J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy, w: Pamiętnik teatralny trzeciej klasy 
i inne szkice, oprac. J. Timoszewicz, Kraków 1999, s. 144-145. 
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średniowiecznej Polski Monumenta Poloniae Historica, także rozszerzone 
wydanie Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Bandkiego w 6 
tomach (1856-1861) i wiele innych wartościowych tytułów39. Korespon-
dowali ze sobą. Wielokrotnie powracał temat twórczości Mickiewicza. 
W liście z 11 listopada 1832 r. Bielowski pisał do Nabielaka o wrażeniach 
po lekturze III Części Dziadów czytanych w rękopisie: „Mam w tej chwili 
na stoliku całą tekę nie drukowanych pism Mickiewicza, które na kilka 
grubych tomów wystarczą. Obecnie drukuję 3-cią część Dziadów, które 
zajmie cały 4-ty tom edycji paryskiej. Od niej zacznie się nowa epoka 
poetycka Mickiewicza. Dotąd znaliście poezje młodzieńca; odtąd ujrzycie 
poezję męża–męża w zupełnej dojrzałości i potędze geniuszu. Nie mogę Ci 
opisać treści Dziadów, bo zobowiązałem się do tajemnicy; oprócz trzech 
osób, nikt nie wie o tym w Paryżu, ale za tygodni 6 będziecie już mieli dru-
kowane we Lwowie. Napiszesz mi wtedy, jak się wam wyda Improwizacja 
poety w więzieniu (…)”40.

Z Goszczyńskim poznali się w Warszawie, najpierw uczestnicząc 
w życiu artystycznym miasta, a później walcząc w powstaniu. Goszczyń-
skiego przydzielono do korpusu generała Józefa Dwernickiego, jako ofi-
cera. Po upadku powstania schronił się we Francji i utrzymując się, jak 
wielu Polaków, z renty rządu francuskiego. Wiele korespondował, skoro 
po latach Stanisław Pigoń wydał obszerny tom listów Goszczyńskiego 
(1937) obejmujący krąg przyjaciół, czyli Augusta Bielowskiego, Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ludwika Siemieńskiego, Józefa Bohdana 
Zaleskiego i w znacznej części Ludwika Nabielaka. W liście do Nabielaka 
z 28 listopada 1838 r., Goszczyński przypomniał przyjacielowi rocznicę 
wybuchu powstania i dzień poprzedzający to wydarzenie: „Wszak to dziś 
wilja 29-go. Pamiętasz ten sam wieczór przed ośmiu laty, jak go przepę-
dzaliśmy razem, jakeśmy używali na sardelkach, jak idąc ulicą, znalazłem 
pasek moskiewskiego ułana, jakeśmy rozścielili na stole gazety, na których 
przesypiałem noc”41.

W liście z 11 kwietnia 1871 r. poprosił Nabielaka o wsparcie finan-
sowe z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.

W 1842 roku Goszczyński stał się wyznawcą nauki Andrzeja To-
wiańskiego, wciągając w ten mesjański nurt m.in. Nabielaków. Przyjaźń 
Goszczyńskiego z Nabielakiem nabrała cech głębokiej zażyłości. Często 
przebywał w domu Nabielaków i w trudnych dla niego chwilach mógł liczyć 

39 A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, Warszawa1999, s.185.
40 W. Zawadzki, s. 50.
41 Listy Seweryna Goszczyńskiego (1823-1875), zebrał i do druku przygotował S. Pigoń, 

Kraków 1937, s. 33.
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na wsparcie finansowe. Bliżej tę kwestię zgłębimy, zapoznając się z kore-
spondencją między nimi oraz tomami obszernych notatek Goszczyńskiego 
z czasów towiańszczyzny, które są kapitalnym materiałem badawczym42. 
W czerwcu 1869 roku wydał w Paryżu Noc belwederską. To rodzaj wspo-
mnień żołnierza i działacza politycznego, pisanych z perspektywy czterdzie-
stu lat. Książka cieszyła się sporym zainteresowaniem czytelników i miała 
kilka wydań, także w kraju. Goszczyński przebywał we Francji do 1872 
roku, potem wrócił do Galicji i zamieszkał we Lwowie. 

9. W kręgu wieszczów narodowych

Szczegółowe omówienie kręgu znajomych Nabielaka wymagałoby 
osobnego potraktowania, więc na potrzeby tego artykułu wspomnimy 
o związkach towarzyskich Nabielaka z najważniejszymi przedstawicielami 
literatury polskiej XIX w. 

Adam Mickiewicz
Nabielak poznał Mickiewicza w Paryżu w roku 1833, kiedy sława 

Mickiewicza – poety była już ugruntowana, ale najważniejsze jego utwory 
dopiero powstawały. W najbliższym otoczeniu Mickiewicza było kilka 
osób, które z bliska obserwowały pracę poety. Józef Bohdan Zaleski, jeden 
z najbliższych przyjaciół Mickiewicza, zaprzyjaźniony także z Nabielakiem, 
pisał do niego 3 listopada 1832 r., tuż po lekturze narodowego dramatu czy-
tanego jeszcze w rękopisie: „Wieczory przepędzam sam na sam z Adamem 
Mickiewiczem. (…) Drogi, nieoszacowany nasz Adam! Jak świat wielki, 
cudowny poeta i człowiek. Mam u siebie jego rękopisma, które na kilka 
grubych tomów wystarczą. Jaki skarb dla literatury polskiej! Wydruko-
wał świeżo 4-ty tom do edycji swojej paryskiej, ale nie puścił dotychczas 
w handel. W 280 stronach zawarł kawałek tylko III części Dziadów. (…) 
Bohaterami poematu są Bóg i sam poeta. Na klęczkach czytałem druko-
wane i nie drukowane części poematu. Genialne, szekspirowskie sceny”43.

Entuzjazm Zaleskiego miał podłoże nie tylko artystyczne. Miał 
przed sobą rękopis i podane w pełnym brzmieniu nazwiska bohaterów 
Salonu warszawskiego, w druku ograniczone do inicjałów. Większość z nich 
to postaci historyczne, zarówno osoby przy stoliku, reprezentujące środo-
wisko zachowawcze, jak i przy drzwiach, gdzie skupiła się młodzież gotowa 
do romantycznego zrywu. Adresatem tego listu był jeden z bohaterów 
narodowego dramatu, właśnie Nabielak, którego Mickiewicz w ten sposób 

42 S. Goszczyński, Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2, opracował i wstępem poprzedził Z. Su-
dolski, Warszawa 1984.

43 J. B. Zaleski, Korespondencja, t. 1, Lwów 1900, s. 39.
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uwiecznił. W grupie młodych, obok Nabielaka, autor umieścił Zenona 
Niemojewskiego, Piotra Wysockiego przyszłych belwederczyków i Adama 
Gurowskiego, polityka i pisarza reprezentującego obóz demokratyczny, 
który po upadku powstania listopadowego znalazł się na emigracji we 
Francji, a w zamian za prawo powrotu do kraju przeszedł na służbę carską44.

O związkach Nabielaka z Mickiewiczem mówi się także w kon-
tekście tłumaczeń dzieł poety. Nabielak jako jeden z pierwszych zajął się 
tłumaczeniem utworów Mickiewicza na niemiecki. W tej sprawie pisał 
do Zaleskiego, a ten porozumiał się z poetą, dając mu odpowiedź 4 grudnia 
1832 r.: „Projekt twój [Mickiewicz] w zupełności pochwala, nie chce tylko 
by Wallenrod był tłumaczony, którego najmniej ceni z dzieł swoich. Raczej 
Grażynę, Dziady, w których taki wielki i oryginalny geniusz się rozwinął. 
Bielowski, od którego świeżo obszerny list odebrałem, obiecuje tu na moje 
ręce przesłać dla ciebie przekład niemiecki Dziadów przez Pilata i Sonetów 
przez Stropla. Wszelako będę nalegał na Adama, aby ci swoich uwag o li-
teraturze polskiej udzielił”45.

W 1834 roku opublikowano w Stuttgarcie jego tłumaczenia na nie-
miecki wybranych utworów Mickiewicza, mianowicie Farysa, Grażyny 
i Konrada Wallenroda. W tej pracy Nabielak korzystał z pomocy J. B. Wer-
nera46. Wiele wątpliwości nastręcza historykom literatury ustalenie au-
torstwa pierwszego, niekompletnego przekładu na język niemiecki Pana 
Tadeusza. Autorem tego przekładu filologicznego był Otto Richard Spa-
zier, we współpracy z Nabielakiem47. Spazier był świetnie zorientowany 
w stosunkach polskich, skoro w 1832 roku opublikował historię powstania  
listopadowego. 

Do zacieśnienia stosunków towarzyskich między Nabielakiem 
a Mickiewiczem doszło w 1833 roku, po osiedleniu się Nabielaka w Paryżu. 
Później była przerwa spowodowana pobytem Nabielaka w Tuluzie. Ponow-
nie spotkali się w Paryżu wiosną 1834 roku. Świadectwem tej znajomości 
jest dziennik Nabielaka. Nabielak odwiedzał Mickiewicza i poznał jego 
narzeczoną, późniejszą żonę Celinę Szymanowską, poślubioną 22 lipca 
1834 r. Żona Mickiewicza była nielubiana w środowisku polskiej emi-

44 I. Sławińska, O rozmowach w III Części Dziadów, Lublin 1957, s.7-30; R. Przybylski, 
Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o Dziadach, Warszawa 1993, s. 206-210.

45 W. Zawadzki, s. 62.
46 Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 414.
47 P. Reguski, Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 

1831-1845, Warszawa 1981, s. 161; M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mic-
kiewicza. Czerwiec 1834-październik 1840, Warszawa 1996; Z. Makowiecka, Kronika 
życia i twórczości Mickiewicza. Październik 1840-maj 1844, Warszawa 1968. 
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gracji. Przyjaciele Mickiewicza wytykali jej rozrzutność, nieumiejętność 
prowadzenia domu, chęć dominacji. Podobne stanowisko zajął Nabielak, 
dowiedziawszy się o planowanym ślubie Mickiewicza: „(…) Ożenienie się 
Mickiewicza, który wziął ślub 22 lipca z Celiną Szymanowską. Zdaje mi się 
wszystko, że ona wcale nie dla niego stworzona i że nie będzie z nią szczę-
śliwy, ale daj Boże, żebym źle przewidywał. Bardzo mi się Adam tłumaczył 
i mocno przepraszał, że mię nie zdążył na ślub zaprosić, choć sobie szczerze 
tego życzył. Odwiedziłem ich po ślubie, na ich własnym gospodarstwie”48.

Życie paryskiej emigracji, choć niewolne od trosk materialnych, 
było barwne. Do historii literatury przeszedł wieczór literacki z kolacją zor-
ganizowaną przez Eustachego Januszkiewicza, wydawcę dzieł Mickiewicza, 
w swoim mieszkaniu 25 grudnia 1840 r. z okazji jego imienin. Uczestniczyło 
w niej 37 osób, w tym i Nabielak. Kulminacyjnym punktem wieczoru były 
improwizacje Mickiewicza i Słowackiego znane z podręczników historii 
literatury49.

Pod względem materialnym Mickiewiczowi się nie wiodło. Spo-
sobem wyjścia z tej sytuacji było przyjęcie przez poetę posady profesora 
literatur słowiańskich w College de France. Przygotowując się do wykła-
dów, korzystał także z pomocy Nabielaka. Obaj interesowali się folklorem 
i posiadali w zakresie rozległą wiedzę. Mickiewicz specjalizował się w folk-
lorze dawnej Litwy i Rusi, Nabielak w zakresie serbskich pieśni ludowych 
opracowanych przez Vukę Karadżica. 

Do dalszego zacieśnienia szczególnych więzów przyjaźni doszło 
w 1842 roku. W tym roku obaj zostali zwolennikami nauki Andrzeja To-
wiańskiego, twórcy i głównego ideologa Sprawy Bożej. Od 1840 roku To-
wiański szukał w Paryżu zwolenników dla swej idei, głównie wśród polskich 
emigrantów. W pierwszej grupie jego zwolenników znalazł się Mickiewicz. 
W pierwszy dzień Wielkanocy 1842 roku w mieszkaniu Mickiewicza To-
wiański rozpoczął cykl spotkań w celu zorganizowania Koła Sług Sprawy 
Bożej. Począwszy od maja Towiański przyjmował swych zwolenników we 
własnym mieszkaniu, w podparyskiej miejscowości Naterre. 4 maja odsło-
nięto chorągiew Sprawy Bożej i złożono śluby wierności. Ślubujący otrzy-
mali okolicznościowe medaliki z wizerunkiem Koła. Wśród pierwszych 
zwolenników Towiańskiego był Mickiewicz, a ponadto Ferdynand Gutt, 
przyjaciel Towiańskiego z okresu wileńskiego; Adam Kołysko, były poseł 
na sejm; Stanisław Falkowski, prawnik, nauczyciel dzieci Towiańskiego; 
a po jego śmierci wydawca mistrza; Lucjan Stypułkowski, kuzyn Mickie-

48 W. Zawadzki, s. 100.
49 A. Mickiewicz, Listy, część II, w: Dzieła, t. XV, Warszawa 1955, s. 380.
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wicza; Stefan Zan, prawnik i Eugeniusz Staniszewski, ziemianin z Wołynia. 
Następne spotkanie odbyło się na początku maja 1842 roku, kolejne pod 
koniec miesiąc. 29 maja Mickiewicz zawiadomił biletem Nabielaka o ma-
jącym się odbyć w jego mieszkaniu spotkaniu towiańczyków50. Nabielak 
przyjął zaproszenie i przyszedł 30 maja o umówionej porze do mieszkania 
Mickiewicza i ponownie następnego dnia. Spotkania z Towiańskim zrobiły 
na nim kolosalne wrażenie. Już następnego dnia (1 czerwca) stali się zwolen-
nikami nauki Towiańskiego. Obok Nabielaka tego dnia byli w mieszkaniu 
Towiańskiego: Karol Różycki, oficer w powstaniu listopadowym; Teofil 
Rutkowski, literat; Hieronim Bońkowski, prawnik i tłumacz, nauczyciel 
dzieci Mickiewicza; Feliks Wronowsk, historyk i publicysta; Stanisław 
Chodkiewicz, o którym brak jest bliższych informacji oraz Nepomucen 
Rembowski z zawodu prawnik51. 

Do grona zwolenników Towiańskiego należała również żona Nabie-
laka. Ich mieszkanie, ale nie tylko ich, było miejscem spotkań towiańczyków. 
Lata 1842-1845 to czas nasilonych kontaktów Nabielaka z Mickiewiczem. 
Spotykali się często na tzw. dyżurach. Mickiewicz odwiedzał Nabielaków 
w ich domu. Poeta był mile zaskoczony literacką polszczyzną Zofii Nabie-
lakowej; ona zrewanżowała się, mówiąc, że polszczyzny uczyła się na jego 
poezji. W 1848 roku Nabielak przyjechał do Krakowa w dwóch sprawach. 
Pierwsza miała charakter zawodowy, bowiem jako przedstawiciel francu-
skiej firmy proponował zainstalowanie w Krakowie oświetlenia gazowego. 
Drugi powód miał związek z Mickiewiczem. W imieniu polskiej emigracji 
zabiegał u władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o przyznanie Mickiewiczowi 
katedry literatury. Misja zakończyła się niepowodzeniem. 

Zdumiewający był finał tej znajomości. Po śmierci Nabielaka 
wdowa po nim była często zapraszana na uroczystości o charakterze pa-
triotycznym. Kulminacją tych obchodów była uroczystość przeniesienia 
zwłok Adama Mickiewicza z cmentarza Montmorency na Wawel 28 czerwca 
1890 r. Uroczystość zorganizował Zarząd Związku Narodowego Polskiego 
we Francji i Komitet Polek, któremu przewodniczyła Zofia Nabielakowa. 
Przemawiało wówczas kilka osób m. in. książę Czartoryski ubrany w ża-
łobny kontusz, zaś w imieniu Polek – Zofia Nabielakowa52.

Juliusz Słowacki
Nie znamy początków znajomości Słowackiego z Nabielakiem. Na 

50 Tamże, s. 493.
51 K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej, 

Gdańsk 1994, s. 23-104.
52 Cmentarz polski w Montmorency, oprac. J. Skowronek, Warszawa 1986, s. 85-88.
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temat poezji Słowackiego informowali Nabielaka jego stali korespondenci: 
Bielowski i Zaleski. Bielowski w liście z 15 sierpnia 1832 r. zachęcał go 
do zapoznania się z jego twórczością. Jako godne polecenia wymieniał Żmiję 
i Jana Bieleckiego. Krytycznie o wierszach Słowackiego wyrażał się Zaleski 
(2 listopada 1832 r.), nazywając je niewiele wartymi utworami, wskazując 
na liczne zapożyczenia od Mickiewicza. 

W 1841 roku Słowacki opublikował w Lipsku pięć pierwszych 
pieśni Beniowskiego. Wywołały one żywą reakcję w środowisku polskiej 
emigracji. Fragment pieśni trzeciej spowodował, że Stanisław Ropelewski, 
krytyk i publicysta, redaktor „Młodej Polski” poczuł się urażony i wyzwał 
Słowackiego na pojedynek. Datę pojedynku wyznaczono na 15 czerwca 
1841 r. pod Paryżem na godzinę 9 rano. Sekundantem Słowackiego był 
Nabielak, zaś jego przeciwnika reprezentował Adam Kołysko. Z listu Sło-
wackiego do Joanny Bobrowej (16 czerwca 1841 r.) dowiadujemy się, że tego 
dnia Słowacki wstał o 5 rano. Po porannej toalecie wypalił cygaro, wypił 
szklankę czerwonego wina, zjadł dwa ciastka. Na mahoniowym biurku 
przysłoniętym zielonym suknem, przy którym pisał Beniowskiego, napisał 
kilka słów do najbliższych na wypadek śmierci. Ubrał się na czarno, założył 
kremowe rękawiczki i wyszedł z domu przy ulicy Castellne o godzinie 7. 
Idąc na pojedynek z Ropelewskim, kupił czerwoną różę. O 8.30 spotkał 
się z Nabielakiem w Ogrodzie Luksemburskim. Do pojedynku nie doszło, 
ponieważ Ropelewski nie stawił się na wyznaczonym miejscu. Jeszcze tego 
samego dnia doszło do pojednania, w czasie wystawnej kolacji wydanej 
przez Cezarego Platera53. 

Nabielak należał do najbardziej żarliwych wyznawców Andrzeja 
Towiańskiego. Zdołał przekonać do niego również innych emigrantów, 
wśród nich Słowackiego. 12 lipca 1842 r. zanotował: „Po rozmowie z Mi-
strzem przedstawiłem [mu] Julka Słowackiego”54. Notatka sporządzona 
przez Nabielaka nadal intryguje badaczy tego okresu. Pytanie dotyczy treści 
rozmowy Słowackiego z Towiańskim pozostającej nadal w sferze domysłów. 
Słowacki odbierał naukę Towiańskiego w kategoriach mistycznych, napa-
wała go poczuciem siły, jaką zrodziło mistyczne połączenie ze sferą ducha55. 

Cyprian Kamil Norwid 
W 1855 roku. Cyprian Kamil Norwid za pośrednictwem Teofila 

Lenartowicza poznał Nabielaka i Goszczyńskiego. Początek tej znajomości 
53 J. Słowacki, Listy do  krewnych, przyjaciół i  znajomych (1820-1849), oprac. J. Pelc, 

w: Dzieła, t. XIV, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1952, s. 143-146.
54 W. Zawadzki, s. 122.
55 K. Rutkowski, Poetyka i metempsychoza. Przyczynek do dziejów towianizmu, „Twór-

czość”, 1984, nr 3, s.91. 
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miał podłoże literackie. Norwid starał się o wydanie poematu Quidem, 
angażując w tę sprawę Nabielaka, Bronisława Zaleskiego, Teofila Lenarto-
wicza i Augusta Cieszkowskiego56. Od tego czasu rozpoczęła się trwająca 
wiele lat przyjaźń Nabielaka i Norwida. Norwid korzystał z przychylności 
Nabielaków i przyjmował gościnę w Nimes, gdzie wówczas mieszkali. 
W listopadzie 1855 roku Norwid wracał ze ślubu swego brata Ludwika 
Norwida i zatrzymał się w Nimes. Z jego rozległej korespondencji wynika, 
że utrzymywał kontakt listowny z żoną Nabielaka i ich synem Sewery-
nem. W sierpniu 1858 roku Norwid skorzystał w gościnności Nabielaków 
w drodze nad Morze Śródziemne, gdzie leczył oczy. Planował, że również 
w drodze powrotnej tam się zatrzyma, jednak zmienił plany, informując 
o tym zainteresowanych57.

Nabielak należał do tych nielicznych, którzy cenili poezję Norwi-
da i w miarę możliwości wspierał go finansowo, organizując np. 13 maja 
1869 r. poecie publiczny występ. W sali Grand Orient de France Norwid 
wygłosił wówczas odczyt na temat wolności słowa, którego wysłuchało 
około 600 osób58. Wykład zakończył wierszem Rzecz o wolności słowa, 
zyskując przychylność słuchaczy. Za ten wykład Norwid otrzymał wysokie 
honorarium, które wypłacił poecie Komitet Pomocy Naukowej. Nabielak 
jako prezydent Towarzystwa Pomocy Naukowej zobowiązał się również 
do pokrycia kosztów druku poezji Norwida. Złożone do druku rękopisy 
Norwida zawieruszyły się. 2 września 1869 r. pisał Norwid do Nabielaka 
w tonie silnego wzburzenia. Wkrótce nieporozumienie się wyjaśniło, rę-
kopisy się znalazły, a Norwid wygłosił toast poetycki na cześć Nabielaka 
w lokalu Towarzystwa Pomocy Naukowej.

10. Działalność społeczna 

Nabielak cieszył się autorytetem w środowisku polskiej emigracji 
i z tego powodu był zapraszany do uczestnictwa w wielu organizacjach. Od 
1868 roku działał w Stowarzyszeniu Pomocy Naukowej w Paryżu, którego 
inicjatorem był Agaton Giller, historyk, a przy tym działacz polityczny, 
uczestnik powstania styczniowego. Działacze tego stowarzyszenia korzystali 
ze wsparcia finansowego Jana Działyńskiego, arystokraty i filantropa, który 
po konfiskacie majątku za działalność niepodległościową w Wielkopolsce 
i skazaniu go zaocznie na karę śmierci przez sąd w Berlinie, przebywał w Pa-

56 Z. Sudolski, Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa 2003, s. 273.
57 C. K. Norwid, Pisma wybrane, t. 5: Listy, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, wyd. 3, 

Warszawa 1983, s. 399.
58 Z. Sudolski, Norwid, s. 482.
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ryżu. Ważną osobą w tym stowarzyszeniu był ksiądz Karol Mikoszewski, 
kapelan w powstaniu styczniowym, który wszedł w skład zarządu, któremu 
przewodniczył Aleksander Chodźko orientalista, slawista i poeta. Oprócz 
pomocy materialnej dla polskiej młodzieży SPN organizował prelekcje dla 
Polaków mieszkających w Paryżu, głównie z zakresu historii i literatury. 
W 1869 roku Nabielak wszedł do zarządu Towarzystwa Pomocy Naukowej, 
był również we władzach Towarzystwa Czytelni Polskiej. 

2 marca 1862 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Podatkowe, 
szerzej znane pod nazwą Instytucji Czci i Chleba, początkowo kierowane 
przez Bohdana Zaleskiego z Nabielakiem w składzie władz tej organizacji. 
Drogą dobrowolnych składek wspierało materialnie Polaków, którzy w po-
wstaniu listopadowym zasłużyli się dla kraju, a w razie potrzeby również 
ich rodziny, choćby przebywali poza Francją. Udzielając tego rodzaju 
wsparcia osobom potrzebującym, nie kierowano się stopniem wojskowym, 
sympatiami politycznymi, tylko zasługami dla kraju. Instytucja ta cieszyła 
społecznym szacunkiem, ponieważ zdołała wypracować sprawnie działa-
jący system zapomogowy, na którym nie ciążyły zarzuty niegospodarności. 
Stowarzyszenie rozwiązano dopiero w okresie międzywojennym59.

W 1870 roku powstało w Paryżu Towarzystwo Nauk Ścisłych za-
łożone przez Jana Działyńskiego, który sformułował treść projektu ustawy 
określającej działalność tego towarzystwa. Celem działalności Działyńskie-
go była pomoc w rozwijaniu nauki i oświaty wśród polskich emigrantów. 
27 lutego 1870 r. w ramach TNŚ powstała Komisja Nauk Świeckich, której 
członkiem był Nabielak. 

Działalność społeczna była częścią aktywności politycznej Na-
bielaka. Reagował na każdy sygnał dochodzący z kraju w sprawie udziału 
w czynnej walce o niepodległość, wyrażając zawsze gotowość wzięcia w nim 
udziału. Na wiadomość o wybuchu powstania styczniowego (1863) prawie 
sześćdziesięcioletni Nabielak przyjechał do Lwowa. Podążył śladem swego 
przyjaciela Karola Różyckiego, którego wezwał Rząd Narodowy w celu 
objęcia dowództwa w powstaniu. Różycki miał powierzyć Nabielakowi 
dowództwo sztabu, ale ostatecznie te plany zawiodły. Czas spędzony we 
Lwowie wykorzystał na kwerendę archiwalną w Ossolineum, którego dy-
rektorem był August Bielowski. W pracy archiwalnej pomagał Nabielakowi 
brat Robert, który odsunąwszy się od działalności politycznej, zarabiał 
na utrzymanie jako urzędnik w ziemiańskich dworach. 4 marca 1864 r. 
Nabielak opuścił Galicję i powrócił do Paryża. 

Nabielak zakończył życie zawodowe w roku 1880 w wieku 76 lat. 

59 A. Witkowska, Cześć i skandale, s. 137-148. 
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Dzięki staraniom księcia Władysława Czartoryskiego otrzymał emeryturę, 
która zapewniła mu względny dostatek. Od Zawadzkiego wiemy, że jeszcze 
kilka lat przed przejściem na emeryturę (1872), rozważał powrót do Gali-
cji. Bielowski korespondował z nim w sprawie objęcia przez niego funkcji 
dyrektora jednej z bibliotek we Lwowie, jednak ten pomysł nie doczekał 
się realizacji. Podobnie stało się w przypadku przygotowywanej dla niego 
posady w Banku Oszczędności we Lwowie. Tym razem na przeszkodzie 
stanęło bankructwo banku. Po raz trzeci (1875), podjął starania w celu po-
wrotu do kraju. Miał objąć posadę bibliotekarza i kustosza zbiorów księcia 
Władysława Czartoryskiego w Sieniawie, ale i ten projekt upadł. Z czasem 
kłopoty zdrowotne Nabielaka położyły kres tego rodzaju planom. 

W 1880 roku zaproszono Nabielaka do Lwowa na obchody pięć-
dziesiątej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Wówczas żyło 
zaledwie czterech uczestników ataku na Belweder, z których tylko dwóch: 
Paszkiewicz i Rettel miało na tyle sił, aby dojechać do Lwowa. Nabielak 
został w Paryżu z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. Polscy emigranci 
zorganizowali w Paryżu własne obchody rocznicy wybuchu powstania. 
Uroczystość odbyła się 29 listopada w sali Towarzystwa Historycznego. 
Główną postacią tego wieczoru był naturalnie Nabielak, jedyny uczestnik 
tych wydarzeń. Wygłosił odczyt przyjęty entuzjastycznie.

 
Ludwik Nabielak. Fotografia z 1867 r.
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11. Dorobek pisarski

Nabielak miał wiele pasji. Wśród nich zainteresowanie historią 
Polski należy uznać za wiodące. W tej dziedzinie osiągnął pewne rezul-
taty, mimo że pracował dorywczo. Miejscem kwerendy archiwalnej było 
Ossolineum we Lwowie, gdzie pracował jego przyjaciel August Bielowski. 
Od stycznia do czerwca 1849 roku pracował we Lwowie nad materiałami 
źródłowymi, dotyczącymi historii Polski przełomu wieków XVII i XVIII 
oraz szkicem z dziejów literatury polskiej. Drogą pocztową otrzymywał 
od Bielowskiego interesujące go materiały. Nie mogły one jednak zastąpić 
samodzielnej kwerendy archiwalnej. Dorobek pisarski Nabielaka jest mało 
znany, odnotować jednak należy efekty jego dokonań. Nie wszystkie ukazały 
się drukiem, część z nich pozostała w rękopisie, niewydana lub nieukoń-
czona. Na edytorski i historyczny dorobek edytorski Nabielaka złożyły się 
następujące pozycje: Jana Klemensa Branickiego, Memoriał o naprawie 
Rzplitej podany Rządowi Francuskiemu, Lwów 1866; Listy Piotra de Noy-
ers....z lat 1680-1683, Lwów 1867; Tadeusz Kościuszko, jego odezwy i raporty, 
wyd. 2, Kraków 1918, w których zawarł materiały źródłowe do powstania 
z 1794 roku; Ludwik Kicki, jenerał wojsk polskich, Poznań 1878. Kilka prac 
Nabielaka pozostało w rękopisie, np. prace monograficzne poświęcone 
Janowi III Sobieskiemu, Augustowi II Sasowi oraz dziejom panowania 
Zygmunta III Wazy. Publikował również prace z zakresu literatury. W 1863 
roku opublikował w szkic na temat poematu Wacława Potockiego Argenida. 
Rok później ogłosił tekst na temat polskich poetów z XVII wieku. 

Pewne wyniki osiągnął jako tłumacz literatury. Znał kilka języków, 
w tym: łacinę, grekę, francuski, włoski, hiszpański oraz czeski, serbski 
i ukraiński, z których tłumaczył. Był również inicjatorem tłumaczeń na ję-
zyk polski hiszpańskiego dramaturga Pedro Calderona, popularnego w do-
bie romantyzmu. Nabielak czytał Calderona jeszcze w czasach lwowskich, 
a potem w oryginale, lecz do pracy translatorskiej zachęcił Karola Baliń-
skiego, poetę, działacza społecznego i publicystę, członka Stowarzyszenia 
Ludu Polskiego, wielokrotnie więzionego przez Rosjan, który wyemigrował 
z Królestwa Polskiego do Galicji w 1848 roku i zamieszkał we Lwowie. Od 
1860 roku mieszkał w Paryżu i bywał częstym gościem Nabielaków. W 1858 
roku w Poznaniu opublikował wybór dzieł Calderona. Tłumacz zadedy-
kował je Nabielakowi z następującymi słowami: „Ludwikowi Nabielakowi, 
na znak wdzięczności, czci i braterskiej miłości”60.

60 Wybór dzieł Kalderona w przekładzie K. Balińskiego, t. 1, Poznań 1858, s. 23.
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12. Rodzina 

Od Zawadzkiego wiemy, że Nabielak chciał się ożenić i założyć 
dom. Zawadzki wspomina o dwóch kobietach. Pierwszą była pani Oakaley, 
wdowa po ambasadorze angielskim w Holandii, o której często wspomina 
w swoich dziennikach, drugą zaś była panna Stuart. Nabielak jednak ożenił 
się z Francuzką – Zofią Conrad (1822-1897), córką generała francuskie-
go, który zginął w 1837 roku, w czasie wojny hiszpańskiej. Conradowie 
mieszkali w willi pod Paryżem w miejscowości d‘Avray. Zofia, najmłodsza 
z rodzeństwa, miała dwóch braci: Alfreda, który wstąpił do wojska i zginął 
w 1840 roku oraz Ernesta, marynarza. Do 1830 roku wychowywała się 
w Strasburgu, potem wysłana została do Petersburga, gdzie mieszkała jej 
babka ze strony matki. Dom Conradów był jednocześnie salonem towarzy-
skim, który po 1831 roku współtworzyli również polscy emigranci. Młoda 
wdowa żywo interesowała się sprawami kultury. Była otwarta również 
na nowinki polityczne. Tam właśnie w 1842 roku Nabielak poznał przyszłą 
żonę. Zawadzki zanotował słowa Nabielaka o swej przyszłej teściowej: „Je-
nerałowa, osoba wykształcona, oddawała się z zamiłowaniem literaturze. 
W domu jej gromadził się wybór towarzystwa paryskiego, grono literatów 
i artystów (...). Do grona tego należał także Nabielak, który od czasu wstąpie-
nia do szkoły górniczej (...) w wycieczkach do ville d’Arvey i w towarzystwie 
miłych osób (...) znajdował najmilsze chwile wytchnienia”61

Kilkuletni pobyt w Petersburgu sprawił, że Zofia płynnie mówiła 
po rosyjsku; tam zainteresowała się literaturą i polityką. Wiosną 1845 roku 
wróciła z Petersburga do Paryża. 17 listopada 1845 r. odbył się ich ślub w ko-
ściele San Miguel de la Borcelenta na przedmieściu Barcelony. Nabielakowie 
mieszkali w Barcelonie 5 lat (1845-1850), mając do dyspozycji mieszkanie 
służbowe, które z powodu niefortunnego położenia niemile wspominali. 
Liczne wyjazdy służbowe pozwoliły Nabielakowi poznać Hiszpanię. Wolny 
od trosk materialnych zwiedzał miasta, poznał język i kulturę tego kraju. 
Żywo interesował się literaturą hiszpańską, Podobnie jak Słowacki, który 
nauczył się hiszpańskiego, aby czytać Don Kichota w oryginale; również 
Nabielak był wielbicielem Cervantesa. 

W październiku 1850 roku wyjechał na południe Francji, gdzie 
otrzymał pracę w kopalni węgla. Później otrzymał pracę w spółce górniczej 
Societe Fermire de la Fonderie (1855), mianowany dyrektorem kopalni 
miedzi Mazaja w Algierii. Jednak w Afryce wytrzymał tylko rok, źle zno-
sząc tamtejszy klimat. Praca w Afryce znacznie osłabiła jego zdrowie, więc 

61 W. Zawadzki, s. 141.
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lekarze zalecili mu dłuższy wypoczynek. W 1857 roku wyjechał z rodziną 
do Zurichu. Wynajęli również dom w górskiej wiosce Einsiedel i przybywali 
tam od wiosny 1857 roku do lata 1858 roku. Wówczas Nabielak otrzymał 
propozycję pracy w Nimes, więc tam się przeprowadził wraz z rodziną. 
Nimes było wówczas miastem uniwersyteckim, liczącym około 50 tys. 
mieszkańców. Kształciło się tam wielu polskich emigrantów. Nabielak, 
który wcześnie doświadczył bolesnego losu tułacza, otworzył dla nich 
swój dom, który stał się ogniskiem myśli polskiej. Po powrocie do Paryża 
Nabielakowie przenieśli się do podparyskiej wsi Courbevoye. Spędzili 
tam kolejne 15 lat w otoczeniu ogrodu i kwiatów. W latach 1865-1880, 
dzięki protekcji przyjaciół, Nabielak otrzymał posadę w Societe Generale 
du Credit Industriele, która zapewniła stabilizację rodzinie. W 1880 roku 
Nabielakowie przeprowadzili się ponownie, tym razem do pobliskiej wsi 
Saint Mande, gdzie mieszkał ich syn Seweryn, który po nagłej śmierci żony 
wymagał wsparcia. W Saint Mande Nabielak miał dobre warunki do pracy 
literackiej: „Domek w Saint Mande miał wokoło werandę, z której roztaczał 
się rozległy widok na lasek wenseński i piękne okolice Paryża. Tu lubił 
przesiadywać, pojąc się pięknością widoku i świeżością powietrza, czasem 
udawał się w towarzystwie żony na przechadzkę do lasku wenseńskiego”62. 

Małżeństwo Nabielaka było udane, choć życie nie szczędziło im 
trosk. Nabielakowie mieli sześcioro dzieci, w tym dwóch synów: starszego 
Seweryna, który zginął jako żołnierz i zmarłego w niemowlęctwie Karola 
(1853-1854) oraz cztery córki: Józefę, zmarłą na suchoty, Genowefę, Wan-
dę i Marię. Nabielakowie wraz z synami pochowani zostali na paryskim 
cmentarzu Pere Lachaise.

W romantycznej tułaczce po świecie, trudnej i bolesnej, motywem 
wiodącym był dom. Słowacki marzył o niewielkim domku z ogródkiem 
na wsi z dala od miejskiego zgiełku i marzenia nie zrealizował. Mickiewicz 
i inni z tego pokolenia podobnie. Nabielak, zmuszony do zdobycia zawodu 
i systematycznej pracy, zapłacił za ten komfort wysoką cenę. Przez wiele 
lat praca zawodowa odrywała go od jego pasji życia: literatury i historii. 

Epilog

Nabielak dożył sędziwego wieku. W ostatnich latach życia walczył 
z dotkliwą i przykrą w skutkach chorobą, która odbierała mu sprawność 
fizyczną. Życzeniem Nabielaka było, aby został pochowany na cmentarzu 
Łyczkowskim obok Seweryna Goszczyńskiego, ale woli tej wypełniono. 
Zmarł 16 grudnia 1883 r. w Paryżu. Pochowano go na cmentarzu Pere La-

62 W. Zawadzki, Ludwik Nabielak, s.192.
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chaise obok syna i córek. Pogrzeb Nabielaka zgromadził wiele osób. Mowę 
pożegnalną wygłosił Mieczysław Gasztowt. Pod krzyżem umieszczono 
marmurową płytę z napisem:

Major Ludwik Nabielak
Belwederczyk

Wygnaniec z roku 1831
Ur. 16 grudnia 1804, zm. 14 grudnia 1883 w Paryżu

Do ostatka służył wiernie Bogu i Ojczyźnie

Po jego śmierci Zofia Nabielakowa bibliotekę męża podzieliła 
pomiędzy największe ośrodki kultury polskiej. Starodruki przekazała Mu-
zeum im. Czartoryskich w Krakowie. Wypisy źródłowe z dziejów Polski 
zebrane w 44 teczkach otrzymało najpierw Muzeum Polskie w Raperswilu 
i Szkoła Polska na Montparnassie. W archiwach i bibliotekach znalazła się 
jego korespondencja. Biblioteka Jagiellońska posiada jego listy do Jana N. 
Janowskiego; Biblioteka w Kórniku listy do Leonarda Niedźwiedzkiego, 
niedawno częściowo wydane drukiem63; Ossolineum posiada jego listy 
do Augusta Bielowskiego, Adama Czartoryskiego, Władysława Zawadz-
kiego, Leona Zienkiewicza i innych; Biblioteka Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie listy do Walerego Wielogłowskiego.

Nabielak miał ulice swojego imienia we Lwowie i w Warszawie. 
Ciekawostką historyczną jest, że we Lwowie przy ulicy jego imienia znaj-
dował się konsulat Związku Sowieckiego i tam 21 października 1933 r. 
Mykoła Łemyk w imieniu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonał 
nieudanego zamachu na konsula. Z czasów najnowszych należy odnotować 
uroczystość (16 grudnia 2004 r.) wmurowania tablicy jego imienia w dwu-
setną rocznicę urodzin w Szkole Podstawowej Nr 2 w Stobiernej. 1 czerwca 
2013 r. został patronem Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 Stobiernej. 

In the shadow of the November night.  
Ludwik Nabielak (1804-1883). A romantic portrait

Ludwik Nabielak was born on 16 December 1804 in Stobierna, a 
village situated on the edge of Sandomierz Forest between Rzeszów and 
Sokołów. He was baptized in the local church by Izydor Malinowski, a parish 
priest of Medynia Głogowska and registered under the name - Nabieleg, just 
because that was his original name. His father Jakub Nabieleg was Czech-
-born, and his mother - Marianna Maryanowska came from Stobierna.
63 L. Niedźwiedzki, Listy wybrane z lat 1832-1839, oprac. S. Makowski, Warszawa 2002.
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In 1821, he graduated from secondary school in Rzeszów and 
began to study law in Lviv, which he finished in 1825. In 1826 he founded 
the Lviv Association of Supporters of the Slavs, the members of which were 
people from the Galician intelligentsia in their twenties. In 1827, he moved 
to Warsaw and joined the artistic and scientific circles of the city. He met 
a prominent representative of science, Joachim Lelewel; from the world of 
music, Fryderyk Chopin; a literary critic Maurycy Mochnacki and many 
others. On the night of 29/30 November 1830, he was among those who 
started the November Uprising attack on the Belvedere, leading to war with 
Russia. Nabielak participated in key battles and was rewarded for bravery.

At the turn of the years 1831/1832, about 10,000 Poles set off to the 
West of Europe. Most of them either actively participated in the November 
Uprising or supported the independence movement. In this group there 
was also Nabielak who settled in France, where he spent the rest of his life, 
starting a family and a new career. He lived in Paris longest, as that was 
the city where the émigré community concentrated after the November 
Uprising. He took part in social and political life in exile. Among his friends 
were such people as Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Cyprian Kamil 
Norwid. He died on 16 December 1883 in Paris, buried in the Pere Lacha-
ise Cemetery. After regaining independence in 1918, some streets in Lviv 
and Warsaw were named after his name. 1 June 2013 he became a patron 
of Lower Secondary School and Elementary School No. 2 in Stobierna, in 
his place of birth.
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KS. PROF. ANZELM WEISS – Lublin 

Znaczenie parafii w polskiej kulturze 
chrześcijańskiej 

(Zagadnienia wstępne)

Parafia była, jest i prawdopodobnie będzie podstawową strukturą 
organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego czy szerzej rzecz ujmując – 
Kościołów Chrześcijańskich. Ze względu na powszechność występowania, 
liczebność a także starodawność swej metryki i historyczną trwałość tej 
instytucji, mimo upływu wieków, zmieniających się ustrojów, warunków 
społeczno-gospodarczych, ruchów migracyjnych, parafia budziła i nadal budzi 
zainteresowanie nie tylko uczonych różnych specjalności, ale i zwykłych ludzi. 
Ci ostatni, zwłaszcza gdy są osobami wierzącymi, mają poczucie przynależno-
ści do określonej społeczności parafialnej. A uczestnicząc od dziecka w życiu 
parafialnym, niosą w sobie niejako intuicyjne odczucie, czym jest parafia. 
Dostrzegają zazwyczaj widzialne części składowe konstytuujące parafię, takie 
jak kościół parafialny, duszpasterza, różne formy sprawowania kultu Bożego, 
a niekiedy nawet aspekt terytorialny (granice) czy przynależność do większych 
jednostek organizacji terytorialnej Kościoła, np. diecezji, dekanatu. 

Jednak wymienione wyżej elementy nie oddają w pełni rzeczywisto-
ści, jaką jest „parafia”. Stąd w literaturze naukowej można spotkać różne jej 
definicje. W poszukiwaniu najbardziej adekwatnej warto się odwołać do tej 
sformułowanej przez ks. prof. Józefa Majkę: „Parafia jest jednostką organizacji 
Kościoła chrześcijańskiego, skupiającą wiernych określonego terytorium, 
związanych jednością wiary, kultu oraz miłością wzajemną w Chrystusie 
Mistycznym – Głowie Kościoła, przebywającym eucharystycznie w kościele 
parafialnym, który jest ośrodkiem życia religijnego grupy, i zmierzających 
pod przewodnictwem duszpasterza, wysłanego przez biskupa diecezji, 
do udoskonalenia duchowego i zbawienia”1.

1 J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 225.



206 ks. prof. Anzelm Weiss

W podanym określeniu – jak łatwo wyczytać – mieszczą się wszystkie 
podstawowe elementy socjologiczne grupy społecznej: ludność, ośrodek, ze-
spolenie, czynności. Są w nim elementy kanoniczne: terytorium, lud, kościół, 
(budynek) upełnomocniony duszpasterz. Można w niej znaleźć także główne 
elementy teologiczne: wiara, łączność z Kościołem i Chrystusem, podstawowy 
cel religijny, środki łaski. Przez władzę rozumiemy nie tylko władzę rządzenia, 
lecz także nauczania i dysponowania środkami łaski.

Jak widzimy, parafia jest rzeczywistością wielowymiarową. Szczegól-
nie uderzający i wyróżniający się jest jej wymiar jako grupy społecznej. Bo 
rzeczywiście jest ona grupą społeczną w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jed-
nocześnie jest w gruncie rzeczy niepodobna do żadnej innej grupy, nie tylko 
przez swój transcendentny finalizm i nie tylko przez swój religijny charakter, 
ile przez specyficzny rodzaj jedności z Kościołem, którego stanowi integralną 
i elementarną cząstkę.

Powyższa definicja w miarę wszechstronnie i wyczerpująco opisuje 
to społeczne zjawisko, w którym krzyżują się i jednoczą różne rzeczywi-
stości: ziemskie i doczesne z nadprzyrodzonymi prowadzącymi do domu 
Ojca. W tej niezwykłej wspólnocie parafialnej realizuje się, świadomie lub 
nie, życie chrześcijanina. Każda parafia, przy szeregu cech wspólnych, żyje 
własnym rytmem. Opisywanie zaś jej historii jest trudne z racji zmieniają-
cych się, w miarę upływu czasu, uwarunkowań działania. 

Pierwsze ośrodki duszpasterskie zwane parafiami pojawiły się 
na ziemiach polskich wraz z chrześcijaństwem. Wzorowane były na po-
dobnych instytucjach działających w zachodnim chrześcijaństwie. Ich 
liczba wzrastała wraz z rozszerzaniem się znajomości wiary oraz, później, 
z rozwojem osadnictwa. Gęstość sieci parafialnej był bardzo różna w róż-
nych regionach Polski i poszczególnych diecezjach. Parafie obejmowały 
kilka lub kilkanaście wsi, najczęściej powiązanych z własnością ziemską. 
Ich nazwy, jako niezwykle trwałych jednostek administracji terytorialnej, 
były też używane w administracji państwowej. Przyjmuje się szacunkowo, 
że u schyłku średniowiecza na terenie dzisiejszych ziem polskich działało 
ok. 6000 parafii2. Tworzenie nowych parafii pozostawało w gestii biskupa 
ordynariusza, ale wymagało sporych nakładów materialno-finansowych 
fundatorów, którymi najczęściej byli właściciele dóbr ziemskich świeccy 
lub duchowni. Z tego tytułu przysługiwał im patronat nad kościołami, czyli 
prawo do przedstawiania kandydatów na plebanię oraz obowiązek łożenia 
na utrzymanie i remonty świątyni. Wiejskie i miejskie kościoły parafialne, 

2 E. Wiśniowski, Parafie w średniowieczu, Lublin 2004, s. 49.
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łącznie z tymi najskromniejszymi, stanowiły ośrodki życia duchowego więk-
szości Polaków przez większą część dziejów Polski ( Ks. prof. Jan Kracik)3.

Dopiero za naszych czasów dobroczyńcami tworzonych parafii są 
wierni na czele ze swymi ofiarnymi duszpasterzami. W 1998 roku w Polsce 
było 9671 parafii4, a w 2006 roku – 10 162 parafie, w których pracowało 
29 490 kapłanów, w tym 5 674 zakonników5.

Już przytoczone, wyrywkowe dane statystyczne nasuwają przypusz-
czenie, że tak rozgałęziona i ciągle uzupełniana sieć parafialnych wspólnot 
musiała wywrzeć wpływ na życie kulturalne naszego kraju. Tym bardziej, 
że funkcje parafii zmieniły się wydatnie na przestrzeni dziejów Kościoła 
polskiego. 

W okresie Polski niepodległej (przed 1795 rokiem) dominantą 
była funkcja zwana cura animarum (duszpasterstwo), a więc służba Boża 
i szafarstwo sakramentów świętych oraz stosunkowo wąska działalności 
katechetyczna. Z racji na własne potrzeby, ale też dla podnoszenia kultury 
społecznej parafie podejmowały również m.in. zinstytucjonalizowaną 
działalność w formie szkoły parafialnej, charytatywną w postaci szpitala 
parafialnego. Dla osób pragnących prowadzić bardziej pogłębione życie 
religijne powoływano do istnienia bractwa kościelne, grupujące katolików 
świeckich. Dla duchownych tworzono beneficja proste: prebendy, altarie 
oraz różnego rodzaju kapelanie, będące wyrazem pobożności barokowej 
Kościoła polskiego6.

W okresie niewoli narodowej poza zasięgiem funkcji parafialnych 
znalazła się szkoła, szpital, zanikły różne formy beneficjów prostych. Zwięk-
szył się natomiast zasięg form duszpasterzowania, zwłaszcza w zakresie 
nauczania religijnego (kaznodziejstwo, katechizacja w szkole, katechizacja 
pozaszkolna) i nadzwyczajnych form duszpasterskich (misje, rekolekcje, 
duszpasterstwo stanowe). Mimo różnorodnych form walki z Kościołem 
i polskością, parafie były bastionami, gdzie pielęgnowano język ojczysty, 
kulturę muzyczną, przechowywano tradycje patriotyczne i nadzieję na „Od-
rodzenie Polski”.

W okresie międzywojennym położono poważny akcent na formy 
organizacyjne duszpasterstwa, wyrażające się w licznych i różnorodnych 
stowarzyszeniach, bractwach, a nade wszystko w Akcji Katolickiej. Zarówno 

3 Historia Kościoła Katolickiego w Polsce, Wrocław 2010, s. 15.
4 Wykaz parafii w Polsce 1998, Warszawa 1999, s. 9.
5 Pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, red. W. Zdaniewicz SAC i  in., 

Warszawa 2007.
6 S. Litak, Parafie w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004.
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w okresie niewoli narodowej, jak też międzywojennym, parafia inicjowała 
szereg akcji o charakterze społecznym.

W okresie Polski niepodległej sprawy gospodarcze stanowiły domi-
nantę życia parafialnego i istotny element prawny każdej parafii, zwłaszcza 
jej uposażenie w ziemię i różne świadczenia materialne. W okresie niewoli 
narodowej, w następstwie konfiskaty dóbr kościelnych przez władze za-
borcze pruskie, zagadnienia gospodarcze traciły powoli na znaczeniu, by 
w okresie międzywojennym zająć bardzo umiarkowane miejsce w cało-
kształcie życia parafialnego.

Bardziej natomiast wewnętrznemu rozbiciu uległa wspólnota 
parafialna. W okresie Polski niepodległej wspólnota ta pod względem za-
wodowym, stanowiska społecznego, oblicza narodowego i wyznaniowego 
była bardziej jednolita. W okresie niewoli narodowej wzrosło zróżnicowanie 
wewnętrzne parafii, tak pod względem wyznaniowym, jak też i narodo-
wościowym, a to w wyniku polityki kolonizacyjnej państw zaborczych. 
W okresie międzywojennym nastąpiło większe zróżnicowanie pod wzglę-
dem zawodowym i stanowiska społecznego.

Okres drugiej wojny światowej to specjalne lata w dziejach naro-
du polskiego i Kościoła polskiego, to wielkie martyrologium obojga. Jest 
niezmiernie ciekawą rzeczą prześledze nie przebiegu tego martyrologium 
w granicach społeczności parafialnej. Same parafie nie wszędzie funkcjo-
nowały albo też ich działalność została zamknięta w murach świątyni. Spo-
łeczność parafialna przeżywała jednak to, co cały naród i Kościół katolicki 
w Polsce – restrykcje, zakazy, wysiedlenia, więzienia, obozy, eksterminację. 
W wyniku zaś działań wojennych i zaplanowanego, barbarzyńskiego wan-
dalizmu okupantów zniszczono wiele świątyń i budynków kościelnych.

W latach powojennych nowa rzeczywistość polityczno-społeczna 
oraz obiektywne warunki postawiły przed społecznościami parafialnymi 
nowe zadania. Najpierw Polska „otrzymała” nowe granice. Jedna trzecia 
przedwojennego terytorium została zaanektowana przez ZSSR (prawie 
cała archidiecezja wileńska i lwowska, cała diecezja łucka, większość piń-
skiej). Tytułem rekompensaty otrzymaliśmy na Zachodzie tereny należące 
do archidiecezji wrocławskiej, diecezji warmińskiej i częściowo berlińskiej 
oraz Prałaturę Pilską. Zmiany te nie tylko spowodowały szereg problemów 
z zakresu organizacji diecezjalnej, ale łączyły się z niespotykaną dotąd 
na taką skalę przesiedleniem ludności. Przesiedleni na Ziemie Zachodnie 
i Północne katolicy organizowali swoje nowe życie, bardzo często, w oparciu 
o społeczności parafialne. Kościoły bowiem odgrywały dość istotną rolę 
w integracji tych ziem. Jednocześnie w całym kraju trwała akcja odbudowy, 
renowacji nie tylko świątyń, ale i porwanych relacji międzyludzkich. Na-
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rzucony z zewnątrz ustrój polityczny, ubezwłasnowolnione społeczeństwo, 
zawłaszczone przez partię państwo, dążyło do poddania swojej kontroli 
wszystkich podmiotów życia publicznego, w tym Kościoła. Tak trwała 
przez wiele lat, z różnym natężeniem i przy użyciu różnych metod, walka 
zmierzająca do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego na nasze 
społeczeństwo. Miejscem oporu przeciw tej polityce były społeczności pa-
rafialne, którymi kierował episkopat polski pod przewodnictwem Prymasa 
Tysiąclecia. Sytuację zmienił wybór kardynała Wojtyły na papieża i póź-
niejsze przemiany polityczne. Kościół nasz zyskał organizacyjną wolność. 
Jednocześnie musi stawić czoła nowym wezwaniom, zwłaszcza w zakresie 
zmian gospodarczych, masowej emigracji oraz płynącej z Unii Europejskiej 
przebiegłej sekularyzacji i ateizacji polskiego społeczeństw. 

Jak z powyższego przeglądu wynika wieloaspektowość funkcji 
parafii jest niezmiernie bogata i dlatego znaczenie instytucji parafii w two-
rzeniu szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej Polski było i jest aż 
do czasów nam współczesnych fundamentalne. Parafie po to powstały, żeby 
iść za stanowiskiem K. Rahnera, aby w wielu miejscowościach i czasie mógł 
się urzeczywistniać Kościół, jako wydarzenie historyczne. Parafia zbiera 
chrześcijan określonego obszaru w Kościół. Kto chce być chrześcijaninem 
musi przynależeć do widzialnego Kościoła, do parafii. Zdaniem znawcy 
problematyki organizacji duszpasterstwa ks. prof. Ryszarda Kamińskiego 
„przynależność do parafii zasadza się na wspólnocie wiary, liturgii i mi-
łości”7. Z realizacji tych trzech zasad [nurtów życia] wyrosły tak ważne 
dla światowej kultury instytucje jak: szkoły różnych szczebli i poziomów, 
uniwersytety, szpitale i inne instytucje opieki nad potrzebującymi, różne 
dziedziny kultury artystycznej: architektura, muzyka, chóry, i inne zdoby-
cze ducha. 

The importance of the parish in Polish Christian culture 
(preliminary issues)

The parish has been the basic structure of the territorial organiza-
tion of the Catholic Church. One of its key features, in the Christian culture 
of Europe, was the process of integration. The parish is a social group, but 
in fact, it is unlike any other group, especially due to a specific kind of unity 
with the Church, as it is an integral and elementary element of the Church. 
Therefore, the importance of the parish in Europe has always played an 
important role. Both the parish church and the priests who worked in it 
were a significant factors contributing to a community and culture creation. 
7 R. Kamiński, Przynależność do parafii katolickiej. Studium pastoralne, Lublin 1967. 
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The role of the parish in the culture of older and modern Europe should 
be rediscovered, as belonging to the parish is a visible sign of the creation 
of the community of believers of the Church. The parish network was also 
one of the most important factors that contributed to the consolidation 
of national ties and a sense of national identity. Therefore, the relevance 
of the parish has been and will be an important issue, which is helpful in 
understanding the Christian culture in Europe.
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KS. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI – Tarnów 

Funkcja duszpasterska parafii w świetle teologii 
posoborowej

Temat nakreślony w tytule ukierunkowuje rozważania na problem 
teologii parafii po Soborze Watykańskim II (1), ukazanie jej typów (2) oraz 
funkcji u progu drugiej dekady III tysiąclecia, w tym tej głównej i najważ-
niejszej, jaką jest prowadzenie ludzi do zbawienia (3). Częściowy opis stanu 
faktycznego i próba ukazania zastosowania modeli do życia parafialnego 
będzie przedmiotem rozważań w 4 punkcie niniejszego artykułu1.

1. Parafia od drugiej połowy XX wieku do drugiej dekady 
XXI wieku

Eklezjologiczne i teologiczne aspekty pojęcia parafii zostały uka-

1 Por. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S. L. Głódź, J. Krukowski, 
M. Sitarz, Lublin 2013; W. Miziołek, Teologia parafii, w: W służbie Ludowi Bożemu, red. 
B. Bejze, Poznań-Warszawa 1983, s. 365; Nazwa parafia jest spolszczonym terminem 
greckiego wyrazu paroikia, który się wywodzi od czasownika paroikein – mieszkać 
obok. Rzeczownik paroikos oznaczał sąsiada, a zwłaszcza obcego, który zamieszkiwał 
w danej miejscowości. Również w Piśmie Świętym Starego Testamentu terminem paro-
ikos określa się obcego, który zamieszkał w ziemi Izraela. Ponadto terminy paroikein, 
paroikos, paroikia przybrały jeszcze inne, religijne znaczenie. Zaczęto nimi określać stan 
ziemskiej wędrówki Izraela w przeciwstawieniu do stałego pobytu w wieczności (np. 1 
Krn 29, 15). Stąd Wulgata tłumaczy czasownik paroikein przez peregrinari, to znaczy 
być obcym, cudzoziemskim, oddalonym od ojczyzny; podróżować; paroikia zaś jako 
peregrinatio – wędrowanie, wędrówka, pielgrzymka. W Nowym Testamencie paroikia 
oznacza również obecny stan Kościoła tu na ziemi, tzn. pobyt wiernych na obczyźnie, 
podczas gdy właściwą ich ojczyzną jest niebo (1 P 1,17). Podobnie u pierwszych ojców 
Kościoła. Już jednak w I liście św. Klemensa Rzymskiego znajdujemy zdanie, z którego 
wynika, że słowo to było rozumiane jako Kościół istniejący w określonym miejscu 
(np. w Rzymie, w Koryncie), zaś od poł. II w., np. u Ireneusza, słowo paroikia oznacza 
już ecclesiam particularem, a więc Kościół, jako istniejący hic et nunc.
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zane w nauce Soboru Watykańskiego II2, także w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego3 i Instrukcji Kongregacji do spraw Duchowieństwa Kapłan 
i przewodnik wspólnoty parafialnej z 4 sierpnia 2002 r., zaś podstawy prawne 
określone zostały w Kodeksie Prawa Kanonicznego4. Sobór Watykański II 
sugerował, żeby parafia była wspólnotą wiary, kultu i miłości (KK 8, KDK 24, 
32), ożywianą więzami rodzinnymi (KL 42), a proboszczowie jako współ-
pracownicy biskupa, ustanowieni na stałe dla dobra dusz, byli pasterzami, 
a nie tylko urzędnikami (DB 28, 31), zaś współpracujący z nimi świeccy – 
pomocnikami w głoszeniu słowa, głównie w katechizacji, służąc im swoją 
wiedzą fachową i umiejętnościami w zarządzaniu dobrami kościelnymi (DK 
9). Proboszczowie zaś powinni cenić inicjatywę świeckich, ich kompetencje 
i tak wychowywać parafian, żeby uważali oni parafię za wspólne dobro (DA 
10). Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że „parafia jest określoną wspólnotą 
wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą 
troskę pastoralną, pod władzą biskupa diecezji, powierza się proboszczo-
wi jako jej własnemu pasterzowi”5. Głębszą perspektywę w ujęciu parafii 
daje Katechizm Kościoła Katolickiego, gdy mówi, że „parafia wprowadza 
lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go 
podczas tej celebracji, głosi zbawczą naukę Chrystusa, praktykuje miłość 
Pana w dobrych i braterskich uczynkach”6. W tym ujęciu parafia to nie 
tylko miejsce opieki duszpasterskiej, ale bardziej wydarzenie, wspólnota 
zbawczego działania Kościoła.

Po soborze głoszono gdzieniegdzie, że parafia może się stać prze-
żytkiem. Uległy bowiem osłabieniu tradycyjnie z nią związane społeczno-
ści lokalne, a zatem trwałe zbiorowości ludzkie, w których zaspokaja się 
podstawowe potrzeby w oparciu o wspólny teren zamieszkania, przeważają 
styczności „twarzą w twarz” i w których wyraźna jest wspólna tradycja. 
Rozumiemy, że społeczność lokalna realizuje się w ramach wsi i miasta. 

2 Głównie w: Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (1964, dalej KK), 
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965, 
dalej KDK), Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (1963, dalej KL), 
Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (1965, dalej 
DB), Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (1965, dalej DK), 
Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (1965, dalej DA). 

3 Opublikowany 11 października 1992 r. mocą konstytucji apostolskiej papieża Jana 
Pawła II Fidei depositum, wyd. pol. Poznań 1994, 20022, dalej KKK.

4 Promulgowany 25 stycznia 1983 r. przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae 
disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r.

5 Kanon 515, § 1.
6 Nr 2179. 
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Próbowano parafie zastąpić małymi grupami o charakterze personalnym, 
ale odrzucono ten pomysł, jako nierealny7.

Z parafią nierozerwalnie wiąże się świątynia – usytuowana zwykle 
w centrum miasta – we wszystkich kulturach należała do wyjątkowych 
budowli o symbolicznym charakterze. W starożytności i średniowieczu 
bardzo często dawała nawet początek miastu. Była wyeksponowana naj-
częściej przez położenie na wzgórzu, w miejscu centralnym, obok zamku 
książęcego, królewskiego albo ratusza. Wymowa takiej lokalizacji była 
oczywista – świadczyła, że w świątyni krzyżowały się sfery ziemskie i niebie-
skie, ludzkie i boskie, sacrum i profanum. Organizowała życie miasta, była 
ośrodkiem intensywnej działalności religijnej, a równocześnie pomagała 
miastu w realizacji pozareligijnych funkcji – społecznej, administracyjnej, 
artystycznej i handlowej. Postulat, by świątynia górowała nad innymi 
budowlami, chrześcijanie przejęli od judaizmu i innych religii Wschodu. 
W Talmudzie zostało powiedziane: „Biada miastu, którego domy są wyższe 
aniżeli jego synagogi”8.

Stare parafie bazowały na więzi lokalnej, sąsiedzkiej, stałości spo-
łeczności sąsiedzkiej; dzisiaj jest powszechny nomadyzm, powstają nowe 
więzi społeczne, wynikające z pracy, szkoły, studiów, grup zainteresowań. 
Powstają także nowe ośrodki życia społecznego – kluby, kawiarnie, kina, 
internet, facebook, osłabła kultura religijna. Każda parafia jest zintegrowana 
z innymi parafiami, a głównie z diecezją, stanowiąc część jej terytorium, 
a przez nią z całym Kościołem powszechnym. Realizuje ona Kościół par-
tykularny przez sprawowanie Eucharystii, biskupa i lud Boży (KK 26, 28). 
Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici mówi, że poprzez jej funk-
cjonowanie wierni powinni doświadczyć sensu Kościoła powszechnego 
(ChL 26). Parafia to przede wszystkim proboszcz. Cieszy się nieustannie 
wielkim autorytetem czysto religijnym i tym związanym z jego funkcjami 
pozareligijnymi9. Kiedyś troszczył się o szkolnictwo świeckie, był me-
cenasem literatury i sztuki, zajmował się lecznictwem, szpitalnictwem, 
polityką, opuścił folwarki, fabryki, oddał państwu sprawy gospodarcze, 
administracyjne i społeczno-kulturalne – wyręczał częściowo społeczność 
świecką. Proboszcz reprezentuje biskupa diecezji (KL 42). Nie może być 
jednak w parafii „jedynorządcą”, ale posiada swoich współpracowników 

7 Por. J. Majka, Perspektywy duszpasterstwa parafialnego, w: Dei Virtus. Kardynałowi 
Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, red. J. Krucina, Wrocław 1974, s. 90.

8 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1996, s. 11.
9 I. Tokarczuk, Parafia wobec przemian kulturowych na wsi, w: Dei Virtus, s. 49.
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duchownych i rady parafialne – Parafialną Radę Duszpasterską10 oraz Pa-
rafialną Radę Ekonomiczną11. Świeccy wnoszą doświadczenie życia wiarą 
w świecie, gdzie jest ona wystawiana na różnego rodzaju próby i zagrożona 
sekularyzacją. To życie wiarą w środowisku rodziny i pracy zawodowej. 
Tego doświadczenia nie ma proboszcz, którego codzienność toczy się 
we wspólnocie parafialnej, poza doświadczeniem małżeństwa, ojcostwa, 
rodziny czy szeroko rozumianego „świata”. Dlatego proboszcz potrzebuje 
wokół siebie mądrych ludzi, kochających Boga i Kościół, by z ich pomocą 
jak najlepiej zrealizować zleconą mu posługę duszpasterską.

Parafia posiada wymiar instytucjonalny, jest rzeczywistością wi-
dzialną, historyczną, podlega przemianom społecznym, realizuje różne 
zadania i funkcje. Ma też wymiar wspólnotowy, niewidzialny, wewnętrz-
ny, jako miejsce realizacji wiary, kultu i miłości wertykalnej, jednocząc 
wierzących z Chrystusem, czerpiąc ożywiający ją wpływ Ducha Świętego 
oraz horyzontalnej, jednocząc wiernych między sobą. W tym aspekcie 
jest znakiem wspólnoty, jedności i miłości trynitarnej (KK 4). Parafia jest 
„żywą komórką”, podlegającą zmianom, zależną od demografii (tu muszą 
być przesunięcia), kondycji rodzin i ich aktywizacji, liczby osób starych 
i ich duszpasterstwa, ekologii, wyludnienia, polityki gospodarczej państwa, 
procesów urbanizacji (slamsy), zmiany mentalności, kultury, nowych form 

10 W kanonie 216 § 1 jest mowa, że stanowi ją grono osób duchownych i świeckich, 
służących księdzu proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa 
parafialnego. On jest jej przewodniczącym, a Rada ma wyłącznie głos doradczy. Jej 
skład powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii; w parafiach miejskich 
winny być w niej reprezentowane wszystkie dzielnice, a w parafiach wiejskich wszyst-
kie wioski. Należy dobierać do niej osoby, które zdolne są oceniać aktualną sytuację 
religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą 
włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza proboszcza. Ka-
dencja trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy ją odnowić, by w ten sposób dać 
możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym parafianom.

11 Dzieli ona z księdzem proboszczem troskę o majątek ściśle kościelny, przeznaczony 
w sposób wyłączny na cele parafialne i nie może ingerować w dobra, które z samego 
prawa przeznaczone są na utrzymanie księdza proboszcza. To ona ma zadbać o to, by 
wszystkie dokumenty i dowody, na których opierają się prawa parafii do określonych 
posesji, budynków i przedmiotów, zwłaszcza sakralnych, zabytkowych i szczególnie 
wartościowych, były należycie przechowywane, uporządkowane i ewidencjonowane 
w  ciągle aktualizowanych inwentarzach obejmujących zarówno kościół parafialny, 
jak i  kościół filialny, kaplice, domy katechetyczne, plebanię, wikariatkę, cmentarz 
i  kostnicę, a  także zabudowania gospodarcze, stanowiące własność kościelną. Jej 
członkami mogą być osoby cieszące się dobrą opinią i zaufaniem wśród wiernych, 
znane z uczciwości, pracowitości i kompetencji zawodowej.
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osadnictwa wiejskiego (wsie rekreacyjne), rozwoju komunikacji, procesów 
cywilizacyjnych oraz kulturowych12.

2. Typologia parafii

Ks. prof. Józef Majka podaje typologię parafii miejskich. Biorąc 
za kryterium podziału więzi wiernych z parafią, wyróżnił: 1) tradycyjną 
parafię typu administracyjnego, opierającą życie na przymusie – poda-
tek, obowiązek rejestracji, wypełnianie form kultu; 2) parafię jako punkt 
usługowy (Servis Station), duszpasterstwo liturgiczne i kultowe w biurze. 
Uważał, że słabo wiąże ona ludzi, bo jest anonimowa; 3) parafię jako ośro-
dek kultu – jest obsada personalna, wyposażenie materialne, tradycje; 4) 
parafię solidarnościową, w której wspólnie wykonuje się czynności kultowe, 
uczestnicy związani są ze sobą i ośrodkiem więzami. Ostrzegał jednak, że 
jest to ciągle luźna grupa, od czasu do czasu współdziałająca; 5) parafię jako 
instytucję społeczną, korporację, w której realizuje się cele; wszyscy mają 
poczucie przynależności, a instytucja zaspokaja ich potrzeby13. 

Ks. prof. Wiesław Przygoda ukazał współczesne modele parafii: 
1o model wspólnoty lokalnej charakterystyczny dla tradycyjnych parafii 
wiejskich, nie przekraczających 1000 wiernych, kultywujących tradycyjną 
religijność, posiadających mocne rodziny, w których światopogląd i war-
tości religijne stanowią zrąb tożsamości społeczno-kulturowych, a religia 
należy do wartości podstawowych14; 2o model wspólnoty wspólnot sąsiedz-
kich, lansowany przez Ruch dla Lepszego Świata15. Celem jest pobudzenie 
do odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za misję Kościoła w świecie, 
doprowadzenie do dojrzałości jak największej liczby parafian, wyjścia ich 
z anonimowości, ułatwienie im poznawania prawd wiary i służby bratniej. 
Wierni, angażując się w życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kultural-
ne na szczeblu lokalnym, przyczyniają się do nowej ewangelizacji; 3o model 
wspólnoty wspólnot kategorialnych obejmujący różne kategorie ludzi nie-
zależnie od ich miejsca zamieszkania, zawodu czy pozycji społecznej (m.in.: 
Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, 

12 J. Rybczyk, Przemiany strukturalne w kanonicznej organizacji parafii, w: Dei Virtus, 
s. 63.

13 J. Majka, Perspektywy duszpasterstwa parafialnego, s. 94-96. 
14 Doświadczenie odnowy w duszpasterstwie parafialnym, w: Od konfrontacji do dialogu. 

Doświadczenie Kościoła w XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000, red. 
V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik, Lublin 2003, s. 241-248.

15 Movimento per il Mondo Migliore – założony przez włoskiego jezuitę R. Lombardiego; 
por. M. Nowak, O nową wizję parafii, Warszawa 1994, s. 121. 
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich)16; 4o model wspólnoty zespołów 
apostolskich: ewangelizacyjno-uświęcających, charytatywno-społecznych, 
mających na celu przepojenie porządku doczesnego duchem chrześcijań-
skim (DA 19), do których można zaliczyć: parafialną radę duszpasterską, 
parafialną radę katechetyczną, parafialne zespoły charytatywne, apostolstwo 
chorych, chór parafialny, zespoły małżeńsko-rodzinne, liturgiczną służbę 
ołtarza, kółka różańcowe i inne. Prowadząc pogłębione życie duchowe, 
przyczyniają się do integracji ludzi wierzących w parafii; 5o model wspól-
noty komórek – ruch proponowany przez P. Periniego i G. Macchoniego 
z Mediolanu – małe grupy dzielenia się życiem chrześcijańskim i Ewangelią 
(bazujące na Dz 10, 2. 24)17. Warto zabiegać, by parafia, tworzona jako 
wspólnota wspólnot, mogła się stać miejscem spotkania, doświadczenia 
wiary, wzajemnej modlitwy, środowiskiem, w którym ludzie będą się znali, 
troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli współpracy.

Pastoraliści niemieccy lansują tzw. „zasadę parafialną” (pfarrprin-
zip), w myśl której w parafii widzą podstawowy podmiot pracy duszpa-
sterskiej. W praktyce oznacza to, że nikt nie może pozostać poza obszarem 
troski jakiegoś proboszcza, gdyż zawsze przebywa się na terenie jakiejś 
parafii. Karl Rahner głosił tezę „Parafia to Kościół jako fakt”, gdyż w niej 
dokonuje się nadprzyrodzona inkorporacja wspólnoty parafian w Chry-
stusa. Chociaż parafia nie jest z ustanowienia Bożego, lecz jest instytucją 
prawa kościelnego, to jednak jej fundamenty tworzą Chrystus i sakra-
menty. W parafii uwydatni się religijna głębia przeżywania Kościoła przez 
przepowiadane słowo Boże, celebrowaną Eucharystię i urzeczywistnianą 
jedność w miłości (KK 26), czyli realizują się tutaj podstawowe funkcje 
Kościoła. W parafii chrześcijanin jutra naprawdę będzie mógł rozpoznać, 
czym w rzeczywistości jest Kościół.

3. Funkcje parafii

Mówiąc o funkcji, mamy na myśli zespół zadań i czynności spełnia-
nych dla osiągnięcia celów nadprzyrodzonych18. Kościół to miejsce udzie-
lania się Boga ludziom w Chrystusie, stąd jego funkcje są nadprzyrodzone. 
Ważna jest funkcja dostosowania w obliczu gwałtownych przemian cywi-

16 Por. A. Fallico, Projekt parafii jako wspólnoty wspólnot w świetle „Christifideles laici” 
Jana Pawła II, Kielce 1995.

17 G. Macchoni, Ewangelizacja w  parafii „ewangelizowanych komórek parafialnych", 
Kraków 1997.

18 Por. J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 53, 215.
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lizacyjnych19. Parafia spełnia funkcje: wychowawczą, towarzyską (miejsce 
spotkań – starszych, młodzieży, dzieci. Funkcja dostosowania w społecz-
ności parafialnej polega na zachowaniu zdolności stałego odnajdywania 
religijnej formuły zmieniającej się rzeczywistości społecznej, wiązania 
w działaniu parafii jako całości i w życiu parafian religii ze zmieniającymi 
się warunkami życia społecznego. Tylko w ten sposób parafia jest w stanie 
zaspokoić wszystkie religijne potrzeby swoich członków20. Parafie realizują 
różne zadania określane przez ks. prof. Ryszarda Kamińskiego jako funkcje 
podstawowe i niezbywalne – przepowiadania, sprawowania kultu i dia-
konii. F. Houtard wymienia podstawowe funkcje parafii – a. zewnętrzne: 
1) przepowiadania wszystkim warstwom społecznym zbawienia dokona-
nego w Chrystusie; 2) gromadzenia ludzi, którzy wierzą w Chrystusa we 
wspólnotach Kościoła; 3) wzywania ich do postępowania w świecie zgodnie 
z Ewangelią; b. wewnętrzne: 1) przyswajania nadprzyrodzonych wartości 
i norm; 2) kształtowania spójności i więzi nadprzyrodzonych w oparciu 
o wartości Chrystusowe21. Obok nich wymienia funkcje uzupełniające, za-
leżnie od miejsca i czasu, a zwłaszcza od inwencji duszpasterzy i wiernych, 
zwane niekiedy ekstensywnymi bądź społecznymi22. Wiążą się z samym 
utrzymaniem parafii jako instytucji, ale również z jej obecnością w konkret-
nej społeczności lokalnej. Są to: 1o funkcja administracyjno-gospodarcza, 
a w jej ramach budowa i utrzymanie (konserwacja) obiektów sakralnych 
i parafialnych, zarządzanie personelem, niekiedy prowadzenie cukierni, 
sklepu, sprzedaż dewocjonaliów. Dla części parafii będzie to także ich za-
angażowanie w polepszenie standardu infrastruktury środowiska lokalnego 
(np. wodociągu we wsi bądź różnego rodzaju działania proekologiczne); 
2o funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca (charytatywna), związana z zada-
niem parafialnej diakonii. W jej ramach mieści się prowadzenie różnych 
instytucji opiekuńczo-pomocowych (jadłodajni, noclegowni) i świadczenie 
pomocy rzeczowej. Wyniki badań wskazują, że ta funkcja bywa w mieście 
bardziej rozwinięta. W dużych miastach pomoc stała, zorganizowana, wy-
stępuje pięć razy częściej niż w parafiach niegminnych (czyli z kościołem 
parafialnym usytuowanym poza wsią – siedzibą gminy). W mieście mamy 
rozpad więzi sąsiedzkich; stąd więcej osób potrzebuje pomocy instytu-

19 N. Greinacher, Der Vollzug der Kirche in der funktionalen Gemeinde, w: Handbuch der 
Pastoraltheologie, red. F.X. Arnold i in., Freiburg 1968, t. III, s. 263n.

20 J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 225-226.
21 Por. V. Miano, Wiara chrześcijańska w sekularyzowanym świecie, w: Dei Virtus, s. 183-

198.
22 Por. R. Kamiński, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, 

t. II, Teologia pastoralna szczegółowa, red. tenże, Lublin 2002, s. 60-68.
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cji. Ich część trafia do parafii. Ponadto parafie miejskie są w działaniach 
pomocowych bardziej wyspecjalizowane. Praktycznie pomoc ze strony 
parafii najczęściej świadczy młodzież oraz grupa charytatywna; 3o funkcja 
doradczo-interwencyjna. Najczęściej jest to doradztwo w sprawach mał-
żeńsko-rodzinnych, wychowawczych, a w mniejszym zakresie w kwestii 
alkoholizmu oraz w sytuacjach kłótni sąsiedzkich, zwłaszcza na wsi; 4o 
funkcja kulturalno-oświatowa: kolportaż prasy i książek, prowadzenie 
biblioteki parafialnej, organizowanie koncertów, jasełek, wystaw, wyda-
wanie gazety, urządzenie świetlicy dla dzieci i udzielanie tam korepetycji 
itd.; 5o funkcja rekreacyjna, częściej realizowana w mieście, typu: obozy 
wakacyjne dla młodzieży, dla rodzin; rajdy rowerowe, obozy wędrowne, 
ogniska ministrantów, rozgrywki sportowe; 6o funkcja tworzenia małych 
grup i wspólnot pomagających w internalizacji postaw, wartości, wzorów 
zachowań religijnych. To w nich tworzą się więzi osobowe, znika anoni-
mowość, one integrują parafię, przyczyniają się do dialogu.

Jan Paweł II, a jeszcze bardziej papież Franciszek wiele razy zwra-
cali się do tak zwanych „wspólnot podstawowych”, określając kryteria ich 
eklezjalności i podkreślając ich pozytywne wartości: „Jeśli mówimy o pa-
rafii nie możemy zapomnieć różnorodnych grup, które prezentują się pod 
wspólnym określeniem «wspólnoty podstawowe». Te wspólnoty podkreślają 
pozytywne wartości, kiedy ich członkowie starają się realizować, w prosty 
i szczery sposób, Ewangelię w ich codziennym życiu (…). Oczekuje się 
od proboszcza, od biskupa i od wszystkich odpowiedzialnych za rozwój 
parafii, aby byli otwarci na pozytywne wartości tych wspólnot i aby ubogacić 
parafię ich obecnością” (12 V 1985 r.)23; 7o funkcja społeczno-humanistycz-
na, związana z pluralizmem i demokracją oraz potrzebą otwartości parafii 
na świat i środowisko. Chodzi tutaj o działalność społeczną i humanitarną, 
która łączy całą społeczność parafii, niezależnie od światopoglądu, służy 
dobru ogółu, rozwiązuje problemy człowieka, narodu i świata, m.in.: 
patriotyzm, przywiązanie do ojczyzny, sprawiedliwość, solidarność, gdyż 
parafia nie może być tylko gettem religijnym; 8o funkcja reewangelizacji, 
związana z duszpasterstwem nawrócenia, czyli tych, którzy dystansują się 
wobec wiary i Kościoła. Trzeba ich na nowo wprowadzić w wiarę, liturgię 
i praktykę życia chrześcijańskiego m.in. przez katechumenat parafialny. 
Wszystkie te funkcje przenikają się i zmieniają w kontekście koniunktury 
politycznej. W latach 80. XX wieku obserwowano spore ożywienie funkcji 
ekstensywnych, wyraźniej pełnionych przez parafie miejskie. Dziś mamy 

23 A. Perzyński, Parafia w świetle teologii Kościoła lokalnego, w: Dziś i jutro parafii, red. 
A. Lepa, Łódź 1991, s. 68. 
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do czynienia z pewnym ich osłabieniem, bo w warunkach demokracji 
zaistniało sporo instytucji, których funkcje musiały zastępczo pełnić wcze-
śniej parafie. W parafii są bojownicy parafialni, ale również parafianie 
nominalni i parafianie sympatycy. Mówi się także o parafianach śpiących, 
marginalnych, modalnych, nuklearnych, sympatykach, użytkownikach, 
stowarzyszonych i konsumentach24. Społeczne jądro każdej parafii tworzą 
wierni zaangażowani w grupy, zespoły i ruchy religijne: Duszpasterska Rada 
Parafialna, Ekonomiczna Rada Parafialna, grupa charytatywna, ministranci, 
bielanki, schola, także zespoły o duszpasterskim charakterze. Istnieją także 
grupy będące swego rodzaju agendami ruchów o pozaparafialnym charak-
terze: ruchu oazowego, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, neokatechumenatu, 
Akcji Katolickiej, Rodziny Radia Maryja itd. Z duszpasterskiej perspektywy 
wypada je traktować jako najlepszy sposób na przełamanie charakterystycz-
nej, zwłaszcza dla warunków miejskich, anonimowości życia parafialnego. 
Katolikowi trudno się identyfikować z dużą parafią, w której nikogo nie 
zna. Przez więź z małą grupą – zespołem, ruchem – identyfikuje się on 
z parafią jako całością. Jeśli Parafialną Radę Duszpasterską programowo 
tworzą liderzy grup, zespołów, działających w parafii ruchów religijnych, 
istnieje szansa na tworzenie więzi z parafią i ożywienie wspólnotowego 
życia parafii. Droga do pogodzenia duszpasterstwa masowego ze stałą 
troską o dojrzałą wiarę u katolików aktywnych, dających świadectwo życia 
i nastawionych apostolsko, prowadzi być może poprzez struktury małych 
wspólnot w parafiach. Zdarza się, że przez zaangażowanie w różne elitarne 
wspólnoty i ruchy religijne słabnie więź katolika z parafią. Parafia w sposób 
naturalny i konieczny tę więź buduje. Zakorzenienie organizacji, ruchów, 
wspólnot w parafii powinno zarazem przemieniać ich charakter z elitarnego 
na otwarty. Powinno pozwalać im na służenie poprzez swoje charyzmaty 
całej parafii, a szczególnie tym, którzy dotąd w poczuciu odrzucenia stali 
daleko.

Zaletą parafii jest fakt, że obejmuje ogół wiernych określonego 
terytorium. To ów lokalny charakter parafii sprawia, że nikt nie może czuć 
się z niej wyłączony, a zarazem każdy ma prawo do udziału w niej. Do 
podkreślenia ważności parafii przyczyniły się także opresje zewnętrzne. 
W okresie komunizmu, gdy zakazano funkcjonowania niektórym grupom 

24 R. Clapp, The Consumming Passion: Christianity and the Consumer Cultur, Downers 
Grave 1998, s. 90-91 charakteryzuje: „Konsument ma wyuczone nienasycenie. Ma 
nigdy nie być zaspokojony, przynajmniej nie na długo. Wpaja się mu, że osoba ludzka 
składa się głównie z niezaspokojonych potrzeb, które można zaspokoić produktami 
i doznaniami. W konsekwencji ów konsument powinien myśleć przede wszystkim 
o sobie i swoich potrzebach”.
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społeczno-religijnym, to właśnie parafia dała tym strukturom schronienie, 
a niekiedy przejęła ich funkcje. 

4. Możliwość zastosowania modeli w życiu parafialnym

Parafia jako podstawowa komórka strukturalna organizacji kościel-
nej trwa, chociaż zmienia się charakter jej pracy. Współcześnie poszukuje 
się równowagi między jej wizją teologiczną i jurydyczną, prawną25. Parafia 
tworzona jako wspólnota wspólnot musi stać się miejscem spotkania, do-
świadczenia wiary, wzajemnej modlitwy, a także środowiskiem, w którym 
ludzie będą się znali, troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli współpracy. 
Z biegiem lat parafia powinna przekształcać się we wspólnotę wspólnot, 
przyciągającą także ludzi oddalonych od Kościoła. Stanowi więc tylko śro-
dek, formę, dzięki której Kościół, spełniając swoje funkcje, staje się w jej 
obrębie rzeczywistością uchwytną26. Dziś jest ona miejscem zbawienia, jest 
domem modlitwy, nie zaś spraw interesów doczesnych (Mt 21,23; J 2,17)27. 
Zasadniczo utrzymuje się – przynajmniej w Polsce – przedsoborowy mo-
del parafii. Parafia jest administrowana przez duchownych. Świeccy nie 
odnaleźli w niej jeszcze swego pełnego zaangażowania. Nie bardzo czują 
odpowiedzialność za duchowe sprawy parafii: za misję Kościoła na danym 
terenie, za ewangelizację, katechizację, uświęcanie. Duża część świeckich 
nie czuje się usatysfakcjonowana istniejącym stanem, wielu z nich chcia-
łoby naprawdę coś zrobić i zaangażować się pełniej, ale w takich układach 
nie widzą dla siebie możliwości28. W Kościele XXI wieku ulega zmianie 
relacja duchownych i świeckich29. To już nie dwie odizolowane grupy sto-
jące naprzeciw siebie, ale jeden braterski lud Boga, zjednoczony jednym 
Duchem i działający na zasadzie żywego organizmu, w którym wszystkie 
elementy są potrzebne, by mogła funkcjonować całość30. Parafia jest zwykle 
dostępna dla ludzi i stwarza warunki rozwoju życia religijnego. Podnosi 
się poziom katechizacji i posługi kerygmatycznej. Priorytetem staje się 
dziś duszpasterstwo dzieci, ale także ludzi starszych31. Papież Franciszek 
w środowej katechezie 9 października 2013 r. wyjaśniał życie parafii: „Ko-
ściół jest katolicki, ponieważ jest przestrzenią, domem, w którym jest nam 

25 M. White, T. Corcoran, Odbudowana. Historia katolickiej parafii. Czyli jak przebudzić 
wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie, Gubin 2013, passim.

26 J. Krucina, Podstawowe funkcje parafii, w: Dei Virtus, s. 31-43.
27 Tenże, Sekularyzacja a współczesny model wiary, AK 82(1970), z. 3, s. 375n.
28 Tamże, s. 121.
29 K. Wojtyła, Udział świeckich w życiu parafii, w: Dei Virtus, s. 81.
30 M. Nowak, O nową wizję parafii, Warszawa 1993, s. 11.
31 Por. H. Bednorz, Współczesna parafia miejska, w: Dei Virtus, s. 56.
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głoszona cała wiara w swej integralności, gdzie zbawienie, które przyniósł 
nam Chrystus, jest oferowane wszystkim. Kościół pozwala nam spotkać 
miłosierdzie Boga, które nas przemienia, bo jest w nim obecny Jezus Chry-
stus, który daje prawdziwe wyznanie wiary, pełnię życia sakramentalnego, 
autentyczność posługi święceń. W Kościele każdy z nas znajduje to, co jest 
konieczne, by wierzyć, by żyć jako chrześcijanie, by stać się świętymi, by 
pielgrzymować w każdym miejscu i w każdym czasie. Aby dać przykład, 
możemy powiedzieć, że jest to podobnie, jak w życiu rodzinnym. W rodzi-
nie otrzymujemy to wszystko, co pozwala nam wzrastać, dojrzewać, żyć. 
Nie można wzrastać samemu, nie można samemu nauczyć się chodzić, 
ale chodzimy, wzrastamy w pewnej wspólnocie, w rodzinie. Tak też jest 
i w Kościele. W Kościele możemy usłyszeć Słowo Boże, będąc pewnymi, 
że jest to orędzie, jakie dał nam Pan. W Kościele możemy spotkać Pana 
w sakramentach, które są otwartymi oknami, przez które otrzymujemy 
światło Boga, strumieniami, z których czerpiemy życie samego Boga. 
W Kościele uczymy się przeżywania komunii, miłości pochodzącej od Boga. 
Każdy z nas może dziś postawić sobie pytanie: jak żyję w Kościele? Kiedy 
idę do kościoła, czy to tak, jakby szedł do stajni albo na mecz piłkarski, czy 
na wieczerzę? Jak idę do Kościoła, jak przyjmuję dary, jakie Kościół mi daje, 
bym wzrastał, bym dojrzewał jako chrześcijanin? Czy uczestniczę w życiu 
wspólnoty, czy też idę do kościoła i zamykam się w moich problemach, 
izolując się od drugiego człowieka? W tym pierwszym sensie Kościół jest 
katolicki, ponieważ jest domem wszystkich. Wszyscy są dziećmi Kościoła 
i mają swe miejsce w tym domu”32.
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The pastoral function of the parish  
in the light of the post-conciliar theology

The article presents the function of the parish and its models, which 
help to achieve complex tasks of the Second Vatican Council until the end of 
the first decade of the twenty-first century. The basic mentioned functions 
are as follows: preaching, worship and diaconia. The basic functions were 
divided into: a) external - 1) proclaiming all social classes the salvation 
accomplished in Christ, 2) gathering the believers in Christ in the commu-
nities of the Church, 3) inviting them to act in the world according to the 
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Gospel; b) internal, related to: 1) the assimilation of supernatural values 
and standards, 2) the formation of cohesion and supernatural bonds; c) 
complementary functions called extensive or social: 1o administrative and 
economic function, 2o care and safety function (charity), 3o advisory and 
intervention function 4o cultural and educational function, 5o recreational 
function, 6o the function of creating small groups. The article also includes 
the lists of various models of parish chaplaincy: authoritative, consultative, 
evangelising and promotional, and reevangelisating. In addition, the author 
showed the typology of urban parishes: 1) traditional parish of an admi-
nistrative type, 2) the parish as a service (Service Station), 3) the parish 
as a center of worship, 4) the parish as solidarity, 5) the parish as a social 
institution, corporation. Performing the parish tasks is associated with 
the parish models: 1o a traditional model of a community; 2o a model of 
neighboring communities, promoted by the Movement for a Better World; 
3o a community model of apostolic teams: evangelising and sanctifying, 
charitable and social; 4o a model of the community of cells – the movement 
promoted by P. Perini and G. Macchoni from Milan. The final part of the 
article shows the applicability of the models in the functioning of the parish.
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KS. MARCIN NABOŻNY – Lublin

Patrocinium parafii w Zgłobniu w kontekście 
wezwań kościołów parafialnych diecezji 

rzeszowskiej

Patrocinia (termin zapożyczony z prawa rzymskiego) to inaczej 
wezwania świętych patronów nadawane kościołom, kaplicom, ołtarzom, 
miastom, instytucjom itd.1 Wezwania kościołów zaliczane są do najdaw-
niejszych form patronatu świętych, czego wyrazem w okresie wczesnego 
chrześcijaństwa był zwyczaj budowania świątyń na grobach męczenników 
lub w miejscach, gdzie oddawano cześć ich relikwiom2. Patrocinia świątyń, 
związane właśnie z relikwiami umieszczanymi w ołtarzu, pojawiły się już 
w IV wieku, a zwyczaj ten stał się powszechny od VII stulecia. Kościoły, 
które nie posiadały relikwii, poświęcano najczęściej wydarzeniom z życia 
Chrystusa lub tajemnicom wiary3.

W średniowieczu, kiedy kult świętych był szczególnie powszechny, 
ogłoszenie przez biskupa patrocinium kościoła było uroczystym aktem 
oddania go na własność Patronowi. W obrzędzie dedykacji wzbogacono go 
odniesieniem do świętych, których rola jako pośredników pomiędzy Bo-
giem a człowiekiem była szczególnym symptomem okresu średniowiecza4.

Wezwania kościołów były zawsze wybierane ze względów reli-
gijnych, politycznych lub społecznych. Często fundator życzył sobie, aby 
ufundowaną przez niego świątynię dedykowano jego chrzcielnemu patro-
nowi. Szczególną okazją były również przeniesienia relikwii lub kanonizacja 

1 A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, w:  Słownik Starożytności Słowiańskich, red. 
G.  Labuda, Z. Stieber, t.  4, Warszawa 1970, s.  44; A. Witkowska, Titulus ecclesiae. 
Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 49-58.

2 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, s. 431.
3 A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, s. 44.
4 A. Szymański, Patrocinia Krzyża Świętego w Polsce, „Studia Teologiczno-Historyczne 

Śląska Opolskiego” 27(2007), s. 138.
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nowego świętego. W przypadku patrociniów chrystologicznych lub maryj-
nych można zauważyć wyraźną ich zależność od pojawiających się nowych 
form kultu, ogłaszania dogmatów lub świąt liturgicznych. Duże znaczenie 
miało także oddziaływanie sanktuariów pielgrzymkowych (w Polsce szcze-
gólne miejsce zajmuje Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej)5. Należy 
podkreślić, że w miarę upływu czasu bezpośredni związek patrociniów 
z relikwiami złożonymi w świątyni stawał się coraz słabszy6.

W związku z rozwojem kultu świętych i ich relikwii pojawił się 
natomiast zwyczaj nadawania świątyniom dodatkowych wezwań. W wy-
niku tego powstawały patrocinia wieloczłonowe (złożone). Rozszerzenie 
patrocinium było często przyczyną powstania dwóch kategorii wezwań: 
pierwszorzędnych (principalis) i drugorzędnych (secundaris). Nie wszystkie 
takie wezwania znajdują jednak odzwierciedlenie w oficjalnym patrocinium 
kościoła i parafii7.

Zainteresowanie historyków omawianym zagadnieniem sięga prze-
łomu XIX i XX wieku. Wówczas zauważono, że analiza patrocinium może 
pozwolić na lepsze poznanie i zrozumienie przejawów życia religijnego 
i społecznego. Badania takie wydatnie przyczyniają się również do od-
tworzenia mentalności religijnej konkretnej grupy społecznej, ośrodków 
wiejskich i miejskich, kultu świętych, przynoszą dane co do ośrodków 
misyjnych, szlaków pątniczych (np. św. Jakub, św. Wojciech), kontaktów 
międzynarodowych, naświetlają zwyczaje ludowe, treści ideowe sztuki, 
a także stwarzają możliwość pełniejszego przeanalizowania oddziaływań 
i powiązań kulturalnych poszczególnych ośrodków kościelnych oraz innych 
zagadnień charakterystycznych dla życia społecznego. Można więc stwier-
dzić, że są materiałem źródłowym godnym uwagi i stwarzającym szerokie 
możliwości badawcze8.

Należy zaznaczyć, iż analiza wezwań i wyciąganie z tego syntetycz-
nych wniosków należą do zagadnień niełatwych. Spowodowane to jest m.in. 
faktem, że często nie można prześledzić całej historii wezwań, szczególnie, 
gdy chodzi o ich początki, które są słabo udokumentowane w przypadku 
świątyń z metryką średniowieczną. Ponadto w wielu przypadkach trud-
5 Tamże, s. 139.
6 D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych w diecezji krakowskiej w końcu XVI w., 

„Roczniki Humanistyczne” 41(1993), z. 2, s. 83.
7 Tamże.
8 G. Karolewicz, Z  badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Humanistyczne” 

22(1974), z. 2, s. 215-231; A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, s. 44; W. Rozyn-
kowski, Święta Anna patronka najstarszych kościołów parafialnych ziemi chełmińskiej 
i lubawskiej, „Roczniki Humanistyczne” 48(2000), z. 2, s. 489; Mały słownik kultury 
dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa [brak roku wydania], s. 283-284.
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no poznać przyczynę, dla której obierano takiego, a nie innego patrona. 
Dla sporej liczby obiektów patrocinia były związane z osobą lub grupą 
fundatorów, ich religijnością, lokalnymi tradycjami, ale nie wszystkie są 
wystarczająco rozpoznane9.

Świątynia otrzymywała swój tytuł (titulus ecclesiae) podczas alo-
kucji, tzn. uroczystego ceremoniału, którego dokonywał biskup w czasie 
ceremonii poświęcenia (dedykacji). Nadanie kościołowi wezwania miało 
doniosłe znaczenie sakralne, jak również pociągało za sobą skutki prawne. 
Odzwierciedleniem tego faktu są przepisy prawa kościelnego. Codex Iuris 
Canonici (CIC) z 1917 roku precyzował to zagadnienie w sposób następują-
cy: Każdy kościół konsekrowany lub poświęcony musi posiadać swój tytuł10. 
Zgodnie z kanonami tego Kodeksu tytuł jest to wezwanie, jakie kościół 
otrzymywał przy konsekracji lub poświęceniu, na wzór imienia nadawanego 
przy chrzcie świętym. Tytułem kościoła, w świetle tych przepisów, mogła być 
Trójca Przenajświętsza lub inna tajemnica wiary, Najświętsza Maryja Panna, 
Aniołowie, święci Nowego Testamentu. Nie mogli to być bez szczególnego 
przywileju błogosławieni oraz święci Starego Testamentu (CIC 1168, §3)11.

Titulus ecclesiae wybierał biskup danego miejsca przy poświęceniu 
kamienia węgielnego, natomiast ustanawiał go przy poświęceniu lub konse-
kracji. Zazwyczaj nadawano jeden tytuł. Mogło być ich jednak więcej. Jeżeli 
było ich kilka, wszystkie były równorzędne i miały takie same znaczenie 
oraz prawa. Zgodnie z kanonem 1167, §1, po konsekracji lub poświęceniu 
kościoła nie wolno było zmieniać tytułu12.

Zasada dedykacji kościoła określonemu patronowi znajduje od-
zwierciedlenie również w aktualnym Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK). 
Według kanonu 1218 „każdy kościół powinien mieć swój tytuł, który nie 
może być zmieniony po dokonaniu poświęcenia kościoła”13.

Dotychczasowe przepisy prawne dotyczące patrociniów podsumo-
wuje wydana 10 lutego 1999 roku przez Kongregację Kultu i Dyscypliny 
Sakramentów Notyfikacja w sprawie tytułu kościoła14.

9 W. Rozynkowski, Św. Stanisław BM patron kościołów parafialnych w diecezji włocław-
skiej, „Studia Włocławskie” 9(2006), s. 369; S. Tylus, Patrocinia kościołów parafialnych 
w archidiecezji (halickiej) lwowskiej do końca XVI wieku, „Roczniki Teologiczne” 
38-39 (1991-1992), z. 4, s. 39-40.

10 „Unaquaeque ecclesia consecrata vel benedicta suum habeat titulum” CIC 1168, §1.
11 F. Bączkowicz, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Kraków 1933, 

s. 194.
12 Tamże.
13 KPK 1218.
14 1. Każdy kościół winien mieć tytuł, który zostaje nadany podczas liturgicznego obrzę-

du dedykacji (poświęcenia) lub błogosławieństwa; 2. Tytuł kościoła może stanowić: 
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Teren badawczy15 stanowi diecezja rzeszowska w granicach nada-
nych bullą „Totus Tuus Poloniae populus” przez Jana Pawła II dnia 25 marca 
1992 roku. Nowa jednostka terytorialna Kościoła w Polsce wyodrębniona 
została z diecezji przemyskiej (14 dekanatów) i tarnowskiej (37 parafii). Fakt 
ten jest dość istotny dla podejmowanych badań, bowiem patrocinia, które 
stanowiły część tamtych diecezji (przemyskiej funkcjonującej od 1375 roku 
i tarnowskiej od 1786), były wynikiem istniejącego tam kultu. Na terenie 
diecezji przemyskiej, tuż przed reorganizacją w 1992 r., znajdowało się 
5 parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła. Były to Chałupki Dębniańskie, Husów, 
Jawornik Polski, Kalników, Zgłobień. Z parafii tych jedynie Zgłobień wszedł 
do nowotworzonej diecezji rzeszowskiej16.

Przenajświętsza Trójca; nasz Pan Jezus Chrystus pod wezwaniem misterium Jego 
życia lub imieniem wprowadzonym już do liturgii; Duch Święty; Najświętsza Maryja 
Panna pod wezwaniem przyjętym już w liturgii; święci Aniołowie, a także Święty lub 
Błogosławiony, wpisany do Rzymskiego Martyrologium; 3. Tytuł kościoła winien być 
tylko jeden, chyba że chodzi o Świętych, wpisanych razem do własnego Kalendarza; 
4. Osoba Błogosławionego, którego obchód nie został jeszcze wprowadzony do za-
twierdzonego Kalendarza diecezjalnego, nie może być wybrana jako tytuł kościoła 
bez indultu Stolicy Apostolskiej; 5. Po dokonaniu dedykacji kościoła jego tytułu nie 
wolno zmieniać (kan. 1218), chyba że Stolica Apostolska zezwoli na to z poważnych 
przyczyn; 6. Jeśli zaś tytuł został nadany w związku z błogosławieństwem kościoła, jak 
to przewiduje Obrzęd błogosławieństwa kościoła, w tym przypadku biskup diecezjalny 
może tytuł zmienić (por. kan. 381 §1), gdy przemawiają za tym poważne motywy; 
7. Tytuł parafii winien być zasadniczo zgodny z tytułem kościoła parafialnego; 8. Pa-
tronem, czyli orędownikiem i opiekunem u Boga winna być osoba stworzona, a więc: 
Najświętsza Maryja Panna, Święci Aniołowie, Święty lub Błogosławiony. Zawsze więc 
wyklucza się ogłaszanie Patronem Przenajświętszej Trójcy i Boskich Osób; 9. Wybór 
Patrona dokonany przez wiernych duchownych i świeckich, winien być zatwierdzony 
przez odpowiednią władzę kościelną. Aby można było czcić Patrona w liturgii, wybór 
i zatwierdzenie wymagają aprobaty ze strony Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, która wydaje w  tej sprawie odpowiedni dekret; 10. Patron miejsca 
różni się od tytułu jakiegoś kościoła; osoby patrona i tytułu mogą być te same, ale 
niekoniecznie; 11. Jeśli zamiast różnych zniesionych parafii zostaje erygowana jedna 
nowa parafia, winna mieć własny kościół parafialny. Jeśli nie jest to nowo wzniesiony 
budynek, można zachować dotychczasowy tytuł kościoła. Także kościoły parafii znie-
sionych, które czasem uważa się za „współparafialne”, zachowują swe własne tytuły; 
12. Jeśli kilka parafii łączy się w ten sposób, że powstaje z nich jedna nowa, wolno, 
z racji duszpasterskich, ustanowić dla niej nowe wezwanie, różne od tytułu kościoła 
parafialnego. Notyfikacja w sprawie tytułu kościoła, Not 35(1999), nr 392-393/3-4, 
s. 158-159. (tłum. ks. S. Czerwik).

15 Za podstawę źródłową i oficjalne patrocinia kościołów przyjęto Schematyzm Diecezji 
Rzeszowskiej z 2010 roku z uwzględnieniem zmian dokonanych w sieci dekanalnej 
i parafialnej do końca 2012 roku.

16 Schematyzm Diecezji Przemyskiej 1990. Terytorium – Duchowieństwo – Instytucje (Stan 
w dniu 30 VI 1991 r.), Przemyśl 1991, s. 478.
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Diecezja rzeszowska w momencie utworzenia liczyła 202 parafie 
i 4 rektoraty17. Przez 21 lat jej istnienia powstało 40 parafii. Ich patrocinia 
można określić jako efekt tworzącej się nowej tradycji i przejawy kultu, 
które nie pozostały jednak w oderwaniu od wpisanej w konkretny teren 
historii. Po dokonanych zmianach w strukturach administracyjnych, ba-
daniu poddano aktualny stan sieci parafialnej diecezji rzeszowskiej, którą 
stanowi 241 parafii, zorganizowanych w 25 dekanatach.18

Parafia w Zgłobniu weszła w skład diecezji rzeszowskiej po wyłą-
czeniu jej z diecezji przemyskiej. Wezwanie kościoła w tej miejscowości 
od początku istnienia w niej parafii związane było z Andrzejem Apostołem. 
Wzniesiony tu, prawdopodobnie w XIV w., drewniany kościół parafialny 
dedykowano właśnie temu Apostołowi. Nie inaczej było po zniszczeniu 
pierwszej świątyni i wybudowaniu w XVII w. kolejnej, także drewnianej. 
Tytuł kościoła został również przeniesiony na kolejny kościół, wybudowany 
w 1741 r., a następnie rozbudowany w XX w.

Badania nad powstaniem i rozwojem kultu św. Andrzeja Apostoła 
w Polsce mogą w pewien sposób odpowiedzieć na pytanie: skąd pochodziły 
wpływy kulturalne i kościelne. Przede wszystkim zagadnienie kultu tego 
Apostoła pozwala postawić dość odważną hipotezę o możliwości istnienia 
chrześcijaństwa w Polsce przedmieszkowej. Zwyczaje ludowe bowiem, tzw. 
andrzejki, noszące cechę synkretyzmu religijnego, pozwalają przypuszczać, 
że kult św. Andrzeja jest starożytny, sięgający może czasów dużego nasilenia 
zwyczajów pogańskich, które nasycone zostały nowymi, chrześcijańskimi 
motywami i treściami. Badania takie są też ilustracją dla stanu osadnictwa, 
kolonizacji i zamieszkania ziem polskich od XI do XIV wieku19.

Św. Andrzej Apostoł był prawdopodobnie pochodzenia semickie-
go. Urodził się w Betsaidzie palestyńskiej, mieszkał w Kafarnaum, gdzie 
zajmował się połowem ryb. Początkowo należał do grona uczniów Jana 

17 A. Motyka, Redemptori Hominis. Dziesięciolecie diecezji rzeszowskiej (1992-2002), 
Rzeszów 2002, s. 9-18; A. Motyka, Diecezja rzeszowska, w: Progrediamur oportet in 
spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Księga Jubileuszowa 
dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnieź-
nieńskiemu Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, 
Warszawa 2012, s. 305-307; J. Sądel, Rozwój sieci parafialnej w diecezji rzeszowskiej 
w latach 1992-1997, „Zwiastowanie” 6(1997), nr 1, s. 23-28; S. Nabywaniec, Stan die-
cezji rzeszowskiej w świetle materiałów do pierwszego rocznika diecezjalnego, w: Artem 
historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, 
red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 205-221.

18 Stan na listopad 2012 roku.
19 A. Bazielich, Początki kultu św. Andrzeja Apostoła w Polsce, „Nasza Przeszłość” 7(1958), 

s. 257-258.
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Chrzciciela, po czym został uczniem Chrystusa, jako pierwszy z powoła-
nia apostoł. Niejednokrotnie jest wymieniany w Ewangeliach. Polem jego 
działalności były tereny zamieszkałe przez Scytów w północnych okolicach 
Morza Czarnego i Kaspijskiego. Według wiarygodnych przekazów św. An-
drzej poniósł śmierć męczeńską w Patras w Grecji, która jest kolebką kultu 
tego Apostoła. W połowie IV w. kult św. Andrzeja obecny był w Bizancjum, 
skąd wraz z kulturą bizantyjską promieniował na cały basen Morza Śród-
ziemnego. W wiekach VII i VIII kult św. Andrzeja wraz z chrystianizacją 
Europy przeniknął do Francji, Anglii i Hiszpanii. Pionierami kultu byli 
misjonarze, zwłaszcza benedyktyni. Warto dodać, że apostołowie Anglii 
wywodzili się z założonego około 575 r. w Rzymie przez św. Grzegorza 
Wielkiego klasztoru, któremu patronował św. Andrzej. Ośrodki kultu św. 
Andrzeja (Rochester, St. Andrew, Hexham, Wells), stały się kolebkami ko-
lejnych grup misjonarzy iroszkockich i anglosaskich, których działalność 
dotarła do Francji, Fryzji, Lotaryngii, Saksonii, Turyngii i Bawarii. W XIII w. 
kult ten był już znacznie rozpowszechniony20.

Istotnym faktem dla nas jest patronat św. Andrzeja nad rycerstwem, 
co wzięło swój początek od pierwszej wyprawy krzyżowej (1096-1099) 
i uwolnienia krzyżowców z kilkutygodniowego oblężenia w Antiochii 
w 1098 r.21. Jeśli powiążemy to z utworzeniem parafii w Zgłobniu przez nie-
znanego z imienia (być może Andrzej?) przedstawiciela rodu rycerskiego, 
możemy wysunąć kolejną hipotezę co do nadania patrocinium tej parafii. 
Tym bardziej znaczenia nabiera informacja z dokumentu z dnia 30 sierpnia 
1776 r., będącego falsyfikatem aktu erekcyjnego, z którego dowiadujemy 
się, że ów rycerz wywodził się z zakonu maltańskiego, który, jak wiemy, 
powstał na fali pierwszych wypraw krzyżowych22.

Przed utworzeniem parafii w Zgłobniu w XI-XII w. na ziemiach 
polskich było 15 kościołów pod wezwaniem św. Andrzeja. W XIII w. ko-
ściołów takich było już 24, w XIV w. - 47, w XV w. - 27, a w XVI - 1023.

W związku z powstaniem parafii w Zgłobniu na terytorium roz-
ległej diecezji krakowskiej słusznym wydaje się najpierw przedstawienie 
wezwania parafii w kontekście innych wezwań kościołów parafialnych tej 
diecezji.

Do końca XII w. w diecezji krakowskiej powstało 141 parafii. Na 
XIII stulecie przypada powstanie około 192 parafii, natomiast w XIV w. było 

20 Tamże, s. 259-260.
21 Tamże, s. 261.
22 S. Zych, B. Walicki, Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłob-

niu (ok. 1313-2013), Lublin 2013, s. 16-17.
23 A. Bazielich, Początki kultu św. Andrzeja Apostoła, s. 262-268.



231Patrocinium parafii w Zgłobniu w kontekście wezwań...

łącznie 508 parafii. „Księga dochodów” z 1529 r. dla diecezji krakowskiej 
wymienia 807 parafii, w tym dla około 758 identyfikuje ich patrocinium24. 
Według zestawienia dokonanego przez Dariusza Szymańskiego na pod-
stawie ksiąg wizytacji kościelnych, na przełomie XVI i XVII w. istniało 
893 kościoły parafialne i filialne, z czego dla 879 kościołów znane są ich 
patrocinia25. Z kolei w XVIII w. przekazy wymieniają 998 parafii i filii26.

Do końca XIII w. wśród patrociniów kościołów parafialnych die-
cezji krakowskiej znane jest z przekazów źródłowych jedno wezwanie św. 
Andrzeja Apostoła. Dotyczyło ono kościoła w Tyńcu. W XIII w. pojawiły 
się kolejne patrocinia św. Andrzeja i było ono najczęściej występującym 
wśród patrociniów apostolskich – 7 razy (Lipnica Murowana, Łukowi-
ca, Olkusz, Sieciechowice, Siedlce k. Nowego Sącza, Strzegom, Tyniec). 
W XIV w. dołączyła do tej listy parafia w Ciężkowicach oraz w Tłuczaniu. 
Ta ostatnia jednak posiadała patrocinium złożone (św. Jana Chrzciciela, 
Andrzeja Apostoła i NMP). Jan Długosz w „Księdze uposażeń” identyfikuje 
15 parafii dedykowanych św. Andrzejowi. W XVI w. znane są już patrocinia 
św. Andrzeja dla 25 kościołów parafialnych27.

Szczególne potraktowanie diecezji krakowskiej w kontekście oma-
wianego zagadnienia wynika z racji wskazania rozwoju kultu św. Andrzeja. 
W dalszych badaniach słusznym wydaje się postulat zestawienia wezwania 
kościoła w Zgłobniu z istniejącymi kościołami kolejno na terenie diecezji 
tarnowskiej i przemyskiej. Dla nas istotnym założeniem wpływającym 
na treść niniejszego artykułu jest aktualna przynależność parafii w Zgłobniu, 
dodajmy, że jest to trzecia zmiana administracyjna dla tej parafii. Zanim 
pokażemy patrocinium zgłobieńskie w kontekście innych wezwań z diecezji 
rzeszowskiej, interesującym wydaje się ukazanie ilości wezwań św. Andrzeja 
na mapie administracji kościelnej w Polsce.

Tab. 1. Wezwania św. Andrzeja Apostoła w poszczególnych diecezjach w Polsce
Ilość parafii* Parafie pw. św. Andrzeja**

Metropolia Białostocka
Archidiecezja Białostocka 114 -
Diecezja Drohiczyńska 98 1
Diecezja Łomżyńska 181 1

Metropolia Częstochowska
Archidiecezja Częstochowska 312 2
Diecezja Radomska 300 4 (w tym jedno złożone)

24 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej, s. 431-509.
25 D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych, s. 94-95.
26 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej, s. 513.
27 Tamże, s. 432-516.
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Diecezja Sosnowiecka 162 -
Metropolia Gdańska

Archidiecezja Gdańska 195 -
Diecezja Pelplińska 290 3
Diecezja Toruńska 194 1

Metropolia Gnieźnieńska
Archidiecezja Gnieźnieńska 266 4
Diecezja Bydgoska 159 1
Diecezja Włocławska 232 7

Metropolia Katowicka
Archidiecezja Katowicka 317 -
Diecezja Gliwicka 155 1
Diecezja Opolska 398 6 (w tym jedno złożone)

Metropolia Krakowska
Archidiecezja Krakowska 440 2
Diecezja Bielsko-Żywiecka 210 2
Diecezja Kielecka 303 4
Diecezja Tarnowska 450 7 (w tym jedno złożone)

Metropolia Lubelska
Archidiecezja Lubelska 267 1 (złożone)
Diecezja Sandomierska 241 2
Diecezja Siedlecka 245 -

Metropolia Łódzka
Archidiecezja Łódzka 218 1
Diecezja Łowicka 166 4 (w tym jedno złożone)

Metropolia Poznańska
Archidiecezja Poznańska 404 10 (w tym jedno złożone)
Diecezja Kaliska 282 9 (w tym jedno złożone)

Metropolia Przemyska
Archidiecezja Przemyska 387 4
Diecezja Rzeszowska 240 3 (w tym jedno złożone)
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska 185 1

Metropolia Szczecińsko-Kamieńska
Archidiecezja Szczecińsko-Kamień-
ska 273 -

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska 219 -
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska 267 3

Metropolia Warmińska
Archidiecezja Warmińska 249 3 (w tym jedno złożone)
Diecezja Elbląska 157 1
Diecezja Ełcka 152 1

Metropolia Warszawska
Archidiecezja Warszawska 212 1
Diecezja Płocka 248 3
Diecezja Warszawsko-Praska 184 -
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Metropolia Wrocławska
Archidiecezja Wrocławska 300 4
Diecezja Legnicka 241 1
Diecezja Świdnicka 187 2

Razem 10100 100 (tym 9 złożonych)
* Dane ze strony Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) z dnia 3 października 

2013 r.
** Dane z oficjalnych stron poszczególnych diecezji z dnia 3 października 2013 r.

W 14 metropoliach funkcjonuje 41 diecezji. W nich najmniejszymi 
jednostkami są parafie. Według oficjalnych danych na 10100 parafii 100 
z nich posiada patrocinium św. Andrzeja Apostoła. Dodać należy, że 9 
z tych wezwań to wezwania złożone. Daje nam to około 1%.

Przechodząc na grunt diecezji rzeszowskiej mamy do czynienia 
z 242 świątyniami (w tym 241 parafialne i 1 rektorat). Patrocinium kościoła 
jest w tym przypadku tożsame z patrociunium parafii28. Św. Andrzej Apostoł 
jest patronem dla trzech kościołów i parafii (Zgłobień, Rożnowice, Łączki 
Jagiellońskie). W tej liczbie w jednym przypadku mamy do czynienia z we-
zwaniem złożonym (Łączki Jagiellońskie).

Dla ukazania kontekstu wezwania św. Andrzeja Apostoła należy 
pokazać pozostałe wezwania. W tym celu przyjęto podział, którego kryte-
rium stanowi przedmiot kultu, przy uwzględnieniu pięciu podstawowych 
typów: trynitarne (odnoszące się do Trójcy Przenajświętszej lub przymiotu 
Boga), chrystologiczne, maryjne (przywołujące postać Matki Bożej w przy-
sługującym Jej tytule lub wydarzeniu biblijnym), anielskie (dotyczące 
aniołów), hagiograficzne (odnoszące się do świętych i błogosławionych). 
Zgodnie z przyjętym wcześniej w literaturze przedmiotu kryterium, spo-
śród wezwań chrystologicznych wyodrębnić można osobowe (m.in. Dobry 
Pasterz, Chrystus Król, Święta Rodzina), dogmatyczne (m.in. Boże Ciało, 
Najświętsze Serce Pana Jezusa) i ewangeliczne (m.in. Przemienienie Pańskie, 
Wniebowstąpienie, Znalezienie Krzyża Świętego)29. Osobno zaklasyfiko-
wano wezwania podwójne.

28 W jednym przypadku patrocinium kościoła jest inne niż parafii. Sytuacja taka dotyczy 
kościoła i parafii w Jaśle-Żółkowie. Kościół parafialny dedykowany został św. Faustynie 
Kowalskiej, natomiast parafia jest pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca NMP. Stąd przy tej parafii mamy do czynienia z dwoma różnymi patrociniami, 
odnoszącymi się do kościoła i parafii. Zob. D. Zańko, Kościół pw. św. Faustyny oddany 
Bogu, „Niedziela rzeszowska” 55(2012), nr 45, s. 7.

29 A. Szymański, Patrocinia, s. 140.
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Tab. 2. Liczebność typów i wezwań
L.p. Typ wezwania Liczba wezwań

1 trynitarne 14
2 chrystologiczne 30
3 maryjne 73
4 anielskie 8
5 hagiograficzne 101
6 wezwania złożone 16

Razem 242

Z przedstawionej tabeli wynika, iż najczęściej występują patrocinia 
hagiograficzne, następnie maryjne, chrystologiczne, trynitarne i anielskie. 
Taki stan rzeczy nie jest odosobnionym przypadkiem na mapie diecezji 
w Polsce. Trudno tutaj zaklasyfikować podwójne wezwania, które zostaną 
omówione osobno.

Patrocinia trynitarne

Przechodząc do szczegółowej analizy wymienionych typów we-
zwań, należy odnotować, iż w gronie patrociniów trynitarnych na terenie 
diecezji rzeszowskiej zanotowano następujące:

Tab. 3. Rodzaje wezwań trynitarnych
L.p. Wezwanie Liczba świątyń

1 Miłosierdzie Boże 8
2 Trójca Święta 4
3 Opatrzność Boża 2

Razem 14

Najczęściej pojawiającym się wezwaniem trynitarnym jest Miłosier-
dzie Boże. Dotyczy to parafii powstałych w latach 1978-2010. Szczególny 
asumpt do nadawania patrocinium Miłosierdzia Bożego dały objawienia 
św. Faustynie Kowalskiej oraz ogłoszenie przez Jana Pawła II święta Miło-
sierdzia Bożego w 2000 roku.

Jeśli chodzi o patrocinium Trójcy Świętej, to odnosi się ono do para-
fii z metryką średniowieczną lub nowożytną, ale nie później niż druga poło-
wa XVII wieku. Do przełomu XI i XII wieku patrocinium Trójcy Świętej nie 
było używane. Znany na Zachodzie i Wschodzie dogmat o Trójcy Świętej, 
ustanowiony został w IV wieku (325). Kościoły dedykowane Trójcy Świętej 
pojawiały się w Europie Zachodniej i na ziemiach polskich już w XI wieku, 
choć dogmat znalazł swoje odbicie w liturgii Kościoła rzymskiego dopiero 
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w XIV stuleciu30. Wtedy to (1334) papież Jan XXII pierwszą niedzielę po 
Zesłaniu Ducha Świętego ustanowił dniem Trójcy Świętej31.

Wezwanie Opatrzności Bożej przywołano na terenie obecnej die-
cezji rzeszowskiej dwukrotnie. Jedno dotyczy parafii z końca XVIII wieku, 
drugie z XX wieku.

Patrocinia chrystologiczne

Kolejnym typem wezwań, wyodrębnionym na potrzeby niniejszego 
opracowania, są patrocinia chrystologiczne. Na początku badań nad we-
zwaniami kościołów znajdowały się one w ramach wezwań trynitarnych. 
Wraz z rozwojem naukowej myśli nad tą dziedziną, zaczęto je traktować 
oddzielnie, z racji dość dużej liczby takowych wezwań. Ponadto można 
niekiedy spotkać w literaturze przedmiotu podział na osobowe, dogma-
tyczne i ewangeliczne32.

Na omawianym terenie funkcjonuje 30 wezwań, które możemy 
określić jako chrystologiczne.

Tab. 4. Wezwania chrystologiczne na terenie diecezji rzeszowskiej
L.p. Wezwanie Liczba świątyń

1 Podwyższenie Krzyża Świętego 6
2 Najświętsze Serce Pana Jezusa 5
3 Dobry Pasterz 4
4 Przemienienie Pańskie 4
5 Chrystus Król 3
6 Święta Rodzina 2
7 Znalezienie Krzyża Świętego 2
8 Boże Ciało 1
9 Zwiastowanie Pańskie 1

10 Święty Krzyż 1
11 Wniebowstąpienie Pańskie 1

Razem 30

Wśród wezwań odnoszących się do tajemnic z życia Jezusa Chry-
stusa najczęściej pojawiają się patrocinia Krzyża Świętego i jemu pochodne 

30 B. Kumor, Powstanie i  rozwój sieci parafialnej w Małopolsce południowej do końca 
XVI w. Wezwania kościołów parafialnych, „Prawo Kanoniczne” 6 (1963), s. 480.

31 P. Parsch, Rok liturgiczny, t. 3, Poznań 1956, s. 11.
32 M. Nabożny, Patrocinia kościołów parafialnych i parafii diecezji rzeszowskiej, w: W mocy 

Ducha Świętego. Księga Pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda 
Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, red. P. Mierzwa, M. Nabożny, 
Rzeszów 2013, s. 232-236.
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– Podwyższenia Krzyża Świętego i Znalezienia Krzyża Świętego33. Rozpo-
wszechniły się w następstwie wypraw krzyżowych i pielgrzymek do Ziemi 
Świętej34. Do najwcześniejszych na terenie diecezji rzeszowskiej należą 
patrocinia Znalezienia Krzyża Świętego datowane na XIV i XV wiek. Póź-
niejsze natomiast są wezwania Podwyższenia Krzyża Świętego. Wszystkie 
bowiem w diecezji pochodzą z wieku XX i XXI.

Patrocinia Najświętszego Serca Pana Jezusa, zgodnie z zasadą do-
tyczącą także całego terenu naszego kraju, zaczęto nadawać w wieku XX. 
Najwcześniejsze pochodzi z 1907 roku. odnosi się to także do „mater et 
caput omnium ecclesiarum dioecesis resoviensis” – katedry35.

Tyle samo razy przywoływano wezwanie Dobrego Pasterza oraz 
Przemienienia Pańskiego. Odnośnie do ostatniego na interesującym nas 
terenie było ono nadawane parafiom przede wszystkim w XIV i XV wieku 
(w trzech przypadkach) i na początku XX wieku (w jednym przypadku).

Wezwanie Chrystusa Króla zaczęto nadawać kościołom i parafiom 
po zaprowadzeniu uroczystości Chrystusa Króla w Kościele powszechnym 
przez papieża Piusa XI dnia 11 grudnia 1925 roku. Stało się to na mocy 
encykliki „Quas Primas”. Papież Paweł VI, przenosząc obchód uroczystości 
na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, nadał jej nazwę: Chrystusa Króla 
Wszechświata36. Po wprowadzeniu tej uroczystości liczne kościoły i para-
fie dedykowano Chrystusowi Królowi37. Na terenie diecezji rzeszowskiej 
dwa spośród trzech patrocinów Chrystusa Króla wprowadzono pomiędzy 
ogłoszeniem uroczystości, a przeniesieniem jej obchodu i zmianą nazwy.

Titulus Świętej Rodziny dla kościołów i parafii został wprowadzany 
w XX stuleciu, pomimo, że kult rozwinął się w czasach nowożytnych i sięgał 
XVII wieku38. Na terenie naszej diecezji odnosi się on do dwóch miejsc 
i został nadany w połowie wieku XX i na początku XXI.

Patrocinium Bożego Ciała odnosi się do parafii powołanej do ist-
nienia w XIII wieku, a więc bezpośrednio po wprowadzeniu przez papieża 
Urbana IV bullą „Transiturus de hoc mundo” święta Bożego Ciała dla całego 
Kościoła. Wynikało to z rozwoju pobożności eucharystycznej kształtującej 
się od XI wieku39. Należy także zaznaczyć, że wezwanie to zostało nadane 
33 Zob. A. Szymański, Patrocinia Krzyża Świętego, s. 137-156.
34 A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 77.
35 Tamże, s. 74-75; zob. G. Ryba, Katedra rzeszowska 1977-2002. Historia, sztuka, twórcy, 

idee, Kraków 2009.
36 Encyklopedia Katolicka (dalej: EK), t. 3, Lublin 1979, kol. 325.
37 A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 70.
38 Tamże, s. 80.
39 EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 861-862; A. Durak, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Analiza hermeneutyczna tekstów celebracji, Kraków 1999, s. 38-42.
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w tym samym czasie, kiedy wprowadzano to święto w Polsce. Uczynił to 
bowiem jako pierwszy w 1320 roku bp Nanker w diecezji krakowskiej40. 
Pozostałe wezwania, przywołane jeden raz, stosowano od połowy XX w.

Patrocinia maryjne

Cześć Maryi w Kościele pojawiła się od czasu soboru w Efezie (431). 
Z biegiem czasu poświęcono Jej wiele kościołów, a wśród nich najstarszy – 
bazylikę Matki Bożej Śnieżnej, zbudowaną za papieża Liberiusza (352-366). 
Matce Bożej dedykowano wiele kościołów na terenach obecnej Francji, 
Niemiec i Włoch. Również na ziemiach polskich wezwanie to przyjęło wiele 
kościołów. Jan Długosz wymieniał 71 w diecezji krakowskiej, a Hermann 
Neuling na Śląsku aż 24041. Do XIV wieku świątynie nosiły tytuł osobowy, 
bez oddzielnej tajemnicy maryjnej. Tytuły obejmujące tajemnicę maryjną 
pojawiły się w Polsce dopiero od końca XIV wieku42.

Matka Boża zajmuje ważne miejsce w patrociniach kościołów 
i parafii diecezji rzeszowskiej. Spośród wszystkich wezwań 73 jest Jej po-
święconych.

Tab. 5. Wezwania maryjne kościołów diecezji rzeszowskiej
L.p. Wezwanie Liczba świątyń

1 Matka Boża Królowa Polski 14
2 Wniebowzięcie NMP 11
3 Matka Boża Częstochowska 8
4 Narodzenie NMP 7
5 Matka Boża Nieustającej Pomocy 6
6 Niepokalane Serce NMP 4
7 Matka Boża Wspomożenie Wiernych 3
8 Matka Boża Różańcowa 3
9 Matka Boża Saletyńska 2

10 Nawiedzenie NMP 2
11 Matka Boża Królowa Świata 2
12 Matka Boża Niepokalana 2
13 Matka Boża Fatimska 2
14 Imienia Maryi 1
15 NMP Matka Kościoła 1
16 Ofiarowanie NMP 1

40 Tamże, s. 43.
41 B. Kumor, Najświętsza Maryja Panna jako patronka kościołów parafialnych w archi-

diakonacie sądeckim, wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (do końca XVI w.), „Nasza 
Przeszłość” 9(1959), s. 358-360.

42 W. Schenk, Służba Boża w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obe-
rtyński, t. 1, cz. 1, Do roku 1506, oprac. K. Dola i in., Warszawa 1974, s. 431.
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17 Matka Boża Łaskawa 1
18 Matka Boża Śnieżna 1
19 Matka Boża Ostrobramska 1
20 Zwiastowanie NMP 1

Razem 73

Najczęściej występującym wezwaniem maryjnym, jak wynika 
z przedstawionej tabeli, jest patrocinium Matki Bożej Królowej Polski. Do-
tyczy ono parafii powołanych do istnienia w XX i XXI wieku. Najwcześniej 
tytuł ten pojawił się w 1915 roku, a wezwanie stało się bardziej popularne 
po złożeniu przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jasnogórskich Ślubów 
Narodu Polskiego, co miało miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.

Często występuje także wezwanie Wniebowzięcia NMP. Jest ono 
najstarszym maryjnym patrocinium w Kościele. Wskazuje na Maryję wziętą 
z duszą i ciałem do nieba, a także ukoronowaną Królową nieba i ziemi. 
Na popularność tego święta i patrocinium duży wpływ miał związany 
z tym dniem obrzęd święcenia ziół, który od VII wieku był praktykowany 
w Rzymie w dniu 15 sierpnia. W 847 roku papież Leon V nakazał święto 
to obchodzić uroczyście, z oktawą43.

Do najwcześniejszych wezwań maryjnych na ziemiach polskich 
należy właśnie patrocinium Wniebowzięcia NMP nadawane licznym ko-
ściołom parafialnym o starej metryce44. W diecezji rzeszowskiej w trzech 
przypadkach patrocinium to dotyczy kościołów z XX wieku, natomiast 
pozostałe nadawane były od XIV do XVI wieku.

Spośród wezwań „sanktuaryjnych” z terenu naszego kraju najczę-
ściej reprezentowane jest oczywiście patrocinium Matki Bożej Częstochow-
skiej. Dotyczy ono kościołów wzniesionych końcem XX i na początku XXI 
wieku. Najstarsze kościoły z tym patrocinium powstały w końcu XIX wieku. 
Sporo świątyń obdarzono tym wezwaniem w czasie i po peregrynacji kopii 
Obrazu Jasnogórskiego45.

Nieco mniej kościołów jako szczególny patronat obrało Narodzenie 
NMP. Święto to do Bizancjum i Rzymu przeszło z Jerozolimy. W Wiecznym 
Mieście znane było już za papieża Sergiusza I (687-701) i stało się wkrótce 
jednym z głównych świąt maryjnych46. Tylko w jednym przypadku na te-
renie diecezji rzeszowskiej wezwanie to zastosowano w XX wieku (1975). 
43 J. Wojnowski, Rozwój czci Matki Bożej w Polsce, „Homo Dei” 26(1957), nr 6, s. 846-

862; B. Kumor, Najświętsza Maryja Panna, s. 361.
44 A. Witkowska, Titulus ecclesiae, s. 116-118.
45 EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 865.
46 H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1982, 

s. 402.
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W pozostałych przypadkach dotyczy ono parafii utworzonych od XIII 
do XV wieku.

Patrocinium Matki Bożej Nieustającej Pomocy nadawane było 
na omawianych terenach w XX i XXI wieku. Z pewnością wzrost liczby 
kościołów z tym wezwaniem nastąpił po 23 czerwca 1867 roku, kiedy miała 
miejsce uroczysta koronacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Rzymie. Następnie w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej 
Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.

Od roku 1765 zaczęto powszechnie używać tytułu Niepokalane-
go Serca Maryi, a kult liturgiczny zatwierdzono w 1805 roku. Na terenie 
obecnej diecezji rzeszowskiej takie patrocinium nadawano od XIX do XXI 
wieku47.

Patrocinia anielskie

Spośród wezwań anielskich zanotowano w diecezji tylko jeden 
rodzaj, mianowicie wezwanie Michała Archanioła, występujące w 8 ko-
ściołach parafialnych. Trzy z nich uzyskało takie wezwanie na przełomie 
minionego i obecnego stulecia. Pozostałe dotyczą parafii z metryką XIV, 
XV i XVI-wieczną.

Średniowiecze obrało św. Michała na patrona rycerstwa, złotni-
ków, rytowników, a także Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
Był opiekunem prowadzącym zmarłych do zbawienia, dlatego uważano 
go za patrona kaplic cmentarnych i z tego powodu figurował na obrazach 
przedstawiających Sąd Ostateczny, w wyobrażeniach z wagą do odmierzania 
dobrych uczynków (od XII wieku)48.

W diecezji rzeszowskiej wstawiennictwu Świętego Michała Ar-
chanioła dedykowano parafie w Binarowej, Cieklinie, Małej, Nockowej, 
Ropczycach, Rzeszowie, Smerekowcu, Stykowie.

47 Parafia w Stobiernej, pomimo, że została erygowana w 1789 roku i nosi obecnie patro-
cinium Niepokalanego Serca NMP, pierwotnie nosiła wezwanie Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Otrzymała je podczas konsekracji drewnianego kościoła w 1847 roku. Po 
spaleniu tej świątyni w 1890 roku, wybudowano murowany kościół, który konsekrował 
bp przemyski Józef Sebastian Pelczar w 1899 roku pod wezwaniem Niepokalanego 
Serca Maryi. Jest to pierwsza parafia na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej, która 
otrzymała takie patrocinium.

48 H. Fros, F. Sowa, Twoje imię, s. 416; H. Hoever, Żywoty świętych Pańskich, Olsztyn 
1983, s. 353.
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Patrocinia hagiograficzne

Najliczniejszą grupę patrociniów stanowią wezwania świętych. Spo-
śród wszystkich świątyń z terenu diecezji niemal połowa dedykowana jest 
świętym i błogosławionym. Prezentowany w artykule typ wezwań świętych 
Pańskich podzielony został na dwie grupy: na patrocinia świętych Kościoła 
Powszechnego oraz na wezwania świętych polskich.

Tab. 6. Rodzaje wezwań świętych Kościoła Powszechnego
L.p. Wezwanie Liczba świątyń

1 Św. Józef 9
2 Św. Jan Chrzciciel 6
3 Św. Anna 6
4 Św. Mikołaj 6
5 Św. Bartłomiej 4
6 Św. Katarzyna 4
7 Św. Antoni Padewski 3
8 Św. Andrzej Apostoł 2
9 Wszyscy Święci 2

10 Św. Maria Magdalena 2
11 Św. Juda Tadeusz 2
12 Św. Wawrzyniec 2
13 ŚŚ. Apostołowie Piotr i Paweł 3
14 Św. Dorota 1
15 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 1
16 ŚŚ. Kosma i Damian 1
17 Św. Marcin 1
18 Św. Klemens Papież 1
19 Św. Barbara 1
20 Św. Hubert 1
21 Św. Onufry 1
22 Św. Józef Kalasancjusz 1
23 Św. Roch 1
24 Św. Łukasz Ewangelista 1
25 Św. Franciszek z Asyżu 1
26 Św. Jakub Starszy Apostoł 1
27 Św. Krzysztof 1
28 Św. Urszula 1

Razem 66

Najczęściej obieranym patronem był św. Józef49. Należy odnotować, 
iż przywoływany jest także z różnymi określeniami: Oblubieniec NMP, Rze-

49 Zob. W. Rozynkowski, Święty Józef jako patron parafii i kościołów parafialnych w Polsce, 
„Kaliskie Studia Teologiczne” 2(2003), s. 81-95.
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mieślnik, Robotnik. Pierwsze parafie pod jego patronatem pochodzą z XIV 
wieku. Ostatnia dedykowana mu parafia została erygowana w 2006 roku.

Do świętych Kościoła powszechnego, których liczne patrocinia 
odnajdujemy w diecezji rzeszowskiej, należy św. Jan Chrzciciel. W jednym 
wypadku patronuje parafii w tajemnicy swego narodzenia. Wezwanie to 
na omawianym terenie było nadawane od XIV do XX wieku.

Taka sama ilość kościołów dedykowana jest św. Annie50 i św. Mi-
kołajowi. Dotyczy to świątyń z metryką średniowieczną. Zaledwie w kilku 
przypadkach wezwania takie nadano współcześnie.

Do tego typu wezwań zaliczono także śś. Kosmę i Damiana oraz 
śś. Piotra i Pawła. Z reguły święci ci występują razem, stąd patrocinia te 
często traktuje się jako jedno.

Ciekawym jest również fakt, że więcej jest wezwań występują-
cych jeden raz (15), aniżeli tych, które pojawiają się dwa lub więcej razy 
(13). Popularnością nie cieszyli się także na omawianym terenie Ojcowie 
Kościoła. Częściej również przywoływano jako patronów mężczyzn (20), 
niż kobiety (7). Dwukrotnie też odnotowano występowanie wezwania 
Wszystkich Świętych.

Tab. 7. Szczegółowy wykaz parafii dedykowanych Świętym Kościoła Powszechnego
L.p. Parafia Wezwanie

1 Biecz Św. Anna
2 Bratkowice Św. Jan Chrzciciel
3 Brzeziny Św. Mikołaj
4 Brzyska Św. Maria Magdalena
5 Bystrzyca Św. Franciszek z Asyżu
6 Dąbrówka-Gamrat Św. Juda Tadeusz
7 Dębowiec Św. Bartłomiej Apostoł
8 Glinik Polski Św. Józef Robotnik
9 Gładyszów Narodzenie św. Jana Chrzciciela

10 Głogów-Niwa Św. Józef
11 Godowa Św. Krzysztof
12 Gogołów Św. Katarzyna
13 Góra Ropczycka Św. Jakub Starszy Apostoł
14 Gwoźnica Górna Św. Antoni Padewski
15 Harklowa Św. Dorota
16 Jasło Św. Antoni Padewski
17 Kobylanka Św. Jan Chrzciciel
18 Kolbuszowa Wszyscy Święci
19 Kołaczyce Św. Anna
20 Kupno Św. Jan Chrzciciel

50 Por. W. Rozynkowski, Święta Anna, s. 489-499.
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21 Lubenia Św. Urszula
22 Lubla Św. Mikołaj
23 Łączki Kucharskie Św. Bartłomiej Apostoł
24 Łąka Św. Onufry
25 Łężyny Św. Mikołaj
26 Łukawiec Dolny ŚŚ. Piotr i Paweł
27 Malawa Św. Wawrzyniec
28 Męcina Wielka ŚŚ. Kosma i Damian
29 Mrowla Św. Łukasz Ewangelista
30 Nienadówka Św. Bartłomiej Apostoł
31 Niewodna Św. Anna
32 Niwiska Św. Mikołaj
33 Nowy Żmigród ŚS. Apostołowie Piotr i Paweł
34 Połomia Św. Mikołaj
35 Przedbórz Św. Józef Rzemieślnik
36 Przewrotne Św. Antoni Padewski
37 Pstrągowa Św. Józef Robotnik
38 Pstrągówka Św. Jan Chrzciciel
39 Ropczyce Św. Anna
40 Ropczyce Św. Barbara
41 Rożnowice Św. Andrzej Apostoł
42 Rudna Wielka Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
43 Rzeszów Św. Hubert
44 Rzeszów Św. Juda Tadeusz
45 Rzeszów-Pijarzy Św. Józef Kalasancjusz
46 Rzeszów-Przybyszówka Św. Mikołaj
47 Rzeszów-Słocina Św. Roch
48 Rzeszów-Staromieście Św. Józef
49 Rzeszów-Zwięczyca Św. Józef
50 Samoklęski Św. Maria Magdalena
51 Sękowa Św. Józef Oblubieniec NMP
52 Siedliska k. Rzeszowa Św. Józef
53 Skalnik Św. Klemens Papież
54 Sławęcin Św. Katarzyna
55 Sokołów Małopolski Św. Jan Chrzciciel
56 Stary Żmigród Św. Katarzyna
57 Szebnie Św. Marcin
58 Święcany Św. Anna
59 Trzęsówka Św. Anna
60 Tyczyn Św. Katarzyna
61 Warzyce Św. Wawrzyniec
62 Wójtowa Św. Bartłomiej
63 Wysoka Strzyżowska Św. Józef
64 Zabierzów Wszyscy Święci
65 Zagorzyce ŚŚ. Apostołowie Piotr i Paweł
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66 Załęże k. Jasła Św. Jan Chrzciciel
67 Zgłobień Św. Andrzej Apostoł

Polscy święci występują o połowę rzadziej.

Tab. 8. Rodzaje wezwań świętych i błogosławionych polskich
L.p. Wezwanie Liczba świątyń

1 Św. Maksymilian Kolbe 10
2 Św. Stanisław Biskup 6
3 Św. Jadwiga Królowa 3
4 Św. Urszula Ledóchowska 2
5 Św. Andrzej Bobola 2
6 Św. Jacek 2
7 Św. Józef Sebastian Pelczar 2
8 Św. Brat Albert 1
9 Św. Faustyna 1

10 Św. Jan Kanty 1
11 Św. Kazimierz 1
12 Św. Stanisław Kostka 1
13 Św. Wojciech 1
14 Bł. Karolina 1
15 Bł. Władysław Findysz 1

Razem 35

Spośród świętych i błogosławionych polskich najliczniej występuje 
wezwanie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na drugim miejscu plasują się 
kościoły z patrocinium św. Stanisława Biskupa51. Odnosi się ono przede 
wszystkim do parafii powstałych w XIII-XVII wieku. Później zostało przy-
wołane tylko raz, w XX wieku. Po wyniesieniu przez Jana Pawła II do chwały 
ołtarzy św. Jadwigi Królowej kilkakrotnie zastosowano także jej wezwanie.

Jeśli chodzi o patronów diecezji – św. Józefa Sebastiana Pelczara 
i bł. Karolinę Kózkę – to ich patrocinium przywołano odpowiednio dwa 
i jeden raz. W 2012 roku pojawiło się także wezwanie bł. Władysława Fin-
dysza – pierwszego błogosławionego męczennika okresu komunizmu po-
chodzącego z terenu obecnej diecezji rzeszowskiej (wówczas przemyskiej).

Partocinia złożone

Pewną trudność w zaklasyfikowaniu patrocinium dostarczają 
parafie z podwójnym wezwaniem, w grupie których znajduje się także 
wezwanie św. Andrzeja Apostoła połączone z patrocinium Narodzenia 

51 Por. W. Rozynkowski, Św. Stanisław BM, s. 369-376.
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NMP52. Często drugie wezwanie nie jest oficjalnie używane, pomimo faktu, 
że zostało zatwierdzone. Stąd też uwzględniono tylko podwójne wezwania, 
które znajdują się w Schematyzmie Diecezji Rzeszowskiej. Bywa również 
tak, że parafia posiada drugiego patrona, jednak nie znajduje to oficjalnego 
potwierdzenia w dokumentach53.

Pełny zestaw kościołów posiadających więcej niż jedno wezwanie 
prezentuje tabela:

Tab. 9. Wykaz parafii o złożonym wezwaniu
L.p. Parafia Wezwanie

1 Grodzisko Strzyżowskie Niepokalane Serce NMP i Św. Stanisław Kostka
2 Jasło Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce NMP
3 Lutoryż Matka Boża Częstochowska i Św. Józef
4 Łączki Jagiellońskie Św. Andrzej Apostoł i Narodzenie NMP
5 Łowisko Św. Ignacy Antiocheński i Św. Maksymilian Kolbe
6 Mogielnica Podwyższenie Krzyża Świętego i NMP Matka Kościoła
7 Poręby Dymarskie ŚŚ. Stanisław i Wojciech
8 Rzeszów Boże Ciało i Matka Boża z Lourdes*
9 Rzeszów-Fara ŚŚ. Wojciech i Stanisław

10 Rzeszów-Załęże Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. Florian
11 Skołyszyn Św. Józef i ŚŚ. Piotr i Paweł
12 Strzyżów Niepokalane Poczęcie NMP i Boże Ciało
13 Trzciana Św. Wawrzyniec i Matka Boża Nieustającej Pomocy
14 Trzcinica Przemienienie Pańskie i św. Dorota
15 Trzebownisko Św. Wojciech i Niepokalane Poczęcie NMP
16 Wola Rafałowska Święta Trójca i Podwyższenie Krzyża Świętego

* Parafia pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie pierwsze wezwanie 
otrzymała podczas erekcji parafii w 1982 roku. O nadanie drugiego zwrócono się 
z prośbą do biskupa nowej diecezji rzeszowskiej 11 grudnia 1992 roku. Wówczas bp 

52 Wezwanie złożone kościoła w Łączkach Jagiellońskich związane jest z kultem obrazu 
Matki Bożej, znajdującej się w tym kościele, niegdyś słynnym sanktuarium maryjnym 
i miejscem licznych pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Parafia ta erygowana 
została pw. św. Andrzeja. A. Motyka, Sanktuarium Matki Kościoła w Łączkach Ja-
giellońskich, w:  Sanktuaria diecezji rzeszowskiej, tekst: A. Motyka, Rzeszów 2010, 
s. 98; A. Bata, Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie, Wojkówka 2012; M. Nabożny, 
[Recenzja] Artur Bata, Historia wsi i  parafii Łączki Jagiellońskie, Wojkówka 2012, 
„Zwiastowanie” 4(2012), s. 179-182.

53 Taka sytuacja dotyczy chociażby parafii w Trzebownisku. Ekspozytura w Trzebownisku 
utworzona została 12 października 1945, natomiast 13 lutego 1952 parafia. Kościół 
poświęcił bp Wojciech Tomaka 14 października 1945 pod wezwaniem św. Wojciecha 
BM, konsekrował pod tym samym wezwaniem 9 listopada 1952 (w ołtarzu umieścił 
relikwie śś. Wojciecha i Stanisława BM). W Schematyzmie z 1952 (pierwszy powojen-
ny) jest mowa o 2 odpustach (na św. Wojciecha i Niepokalane Poczęcie NMP), jednak 
nie o dwóch wezwaniach. Informacja ks. dra Henryka Borcza, dyrektora Archiwum 
Archidiecezjalnego w Przemyślu, z dnia 30 stycznia 2012 roku.
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Kazimierz Górny zezwolił na drugi tytuł i obchodzenie 11 lutego związanego z nim 
odpustu parafialnego. T. Skamel, Dzieje parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes 
w Rzeszowie (1980-2010), Rzeszów 2010, s. 66-69.

Odnośnie do tych wezwań zauważalna jest tendencja łączenia 
następujących patrociniów: maryjnych z hagiograficznymi (6), chrystolo-
gicznych z maryjnymi (4), hagiograficznych (4), chrystologicznego z ha-
giograficznym (1), trynitarnego z chrystologicznym (1).

Zastanawiającym jest również fakt, iż niegdyś istniejące wezwania 
złożone aktualnie już nie występują. Dotyczy to następujących parafii:

Tab. 10. Patrocinia złożone zanotowane w  diecezji krakowskiej końcem XVI 
wieku54

L.p. Parafia Patrocinium
1 Biecz Boże Ciało, ŚŚ. Piotr i Paweł
2 Bieździedza Trójca Święta i Św. Małgorzata
3 Jasło Wniebowzięcie NMP i Wszyscy Święci
4 Sędziszów Narodzenie NMP i Św. Stanisław

Patrocinia parafii utworzonych po 1992 roku

Zasadnym wydaje się również osobne zestawienie patrociniów 
nadanych po utworzeniu diecezji rzeszowskiej. Jak już zaznaczono, w latach 
1992-2012 do istnienia powołano 39 nowych parafii55. Spis podano według 
dat ich erygowania56.

Tab. 11. Patrocinia parafii utworzonych w latach 1992-2012
L.p. Parafia Patrocinium

1 Terliczka Matka Boża Fatimska
2 Pagorzyna Najświętsze Serce Pana Jezusa
3 Kolbuszowa Górna Matka Boża Wspomożenie Wiernych
4 Rzeszów Św. Józef Sebastian Pelczar
5 Błędowa Zgłobieńska Św. Wojciech
6 Rzeszów Bł. Karolina
7 Jasło Matka Boża Częstochowska
8 Kolbuszowa Św. Brat Albert
9 Olchowa Matka Boża Fatimska

10 Folusz Najświętsze Serce Pana Jezusa
11 Gorlice Św. Jadwiga Królowa

54 D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych, s. 112-113.
55 A. Motyka, Dwudziestolecie diecezji rzeszowskiej, „Zwiastowanie” 21(2012), nr 2, s. 94-

97.
56 Tamże, s. 95-96.
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12 Kielnarowa Wniebowstąpienie Pańskie
13 Ropczyce Św. Barbara
14 Ropczyce Św. Urszula Ledóchowska
15 Biecz Św. Anna
16 Palikówka Miłosierdzie Boże
17 Zawada Osiecka Miłosierdzie Boże
18 Łukawiec Dolny ŚŚ. Piotr i Paweł
19 Ropczyce Św. Rodzina
20 Kawęczyn Podwyższenie Krzyża Świętego
21 Przybówka Św. Kazimierz
22 Faliszówka Dobry Pasterz
23 Jabłonica Matka Boża Królowa Polski
24 Styków Św. Michał Archanioł
25 Strzyżów Św. Józef Sebastian Pelczar
26 Klęczany Matka Boża Saletyńska
27 Lisów Matka Boża Królowa Polski
28 Głogów Małopolski Św. Józef
29 Rzeszów Św. Jadwiga Królowa
30 Sowina Matka Boża Nieustającej Pomocy
31 Rzeszów Matka Boża Częstochowska
32 Zagorzyce Dolne Niepokalane Serce NMP
33 Zarębki NMP Matka Kościoła
34 Rogoźnica Św. Maksymilian Maria Kolbe
35 Jawornik Niebylecki Matka Boża Wspomożenie Wiernych
36 Kamień Podlesie Matka Boża Częstochowska
37 Kielanówka Św. Urszula Ledóchowska
38 Sędziszów Małopolski Miłosierdzie Boże
39 Rzeszów Bł. Władysław Findysz

Spośród patrociniów najczęściej wybierano hagiograficzne (16). 
Dwukrotnie przywoływano św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Urszulę 
Ledóchowską. Parafii dedykowanych Matce Bożej było 13: trzykrotnie 
występuje wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej, dwukrotnie Matki 
Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Matki Bożej 
Królowej Polski. Wśród chrystologicznych można znaleźć 6. Dwa razy 
użyto patrocinium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pozostałe występują 
jeden raz. Patrociniów trynitarnych odnotowano 3. Wszystkie przywołują 
Miłosierdzie Boże. Najrzadsze były wezwania anielskie. We wspomnianym 
okresie jeden raz przywołano św. Michała Archanioła.

Patrocinia kościołów, kaplic filialnych i domowych

Znaczne zróżnicowanie patrocinów występuje w przypadku ko-
ściołów, kaplic filialnych i domowych oraz innych świątyń, nie będących 
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parafialnymi. Ich wezwania zależą w dużym stopniu od charakteru miejsca, 
spełnianej funkcji oraz użytkujących je zgromadzeń zakonnych lub grup 
ludzi. Zagadnienie to wymaga osobnego opracowania. Odnotować jednak 
należy, że spośród tych wezwań możemy wyróżnić 13 trynitarnych, 21 
chrystologicznych, 49 maryjnych, 5 anielskich, 62 hagiograficzne (w tym 
36 Kościoła Powszechnego i 26 świętych polskich), 4 złożone. W liczbie tej 
7 obiektów nie posiada wezwania lub nie zostało ono podane57.

* * *

Zestawiony i wstępnie uporządkowany w artykule materiał nie 
pozwala na daleko idące wnioski odnośnie do obecnej diecezji rzeszowskiej, 
która jest spadkobierczynią tradycji diecezji przemyskiej i tarnowskiej, 
a te z kolei diecezji krakowskiej. Wskazuje on jedynie na rodzaje wezwań 
i ich liczebność w kontekście wezwania św. Andrzeja Apostoła. Niniejsze 
opracowanie może stanowić wstępny etap do dalszych badań, których 
możliwości zarysowano na początku.

Patrocinium of the parish of Zgłobień in the context of 
parish church dedications of the Diocese of Rzeszów

Patrocinia, in other words, dedicating churches, chapels, altars, 
cities and institutions to the saints. Dedicating churches to the saints is one 
of the most ancient forms of patronage of the saints, which is reflected in 
the period of early Christianity when churches were built on the graves of 
the martyrs, or in places where their relics were worshiped. Patrocinia of 
the churches associated with the relics inserted in the altar appeared in the 
fourth century, and that practice became common from the seventh century.

Historians have been interested in this issue since the late nine-
teenth and early twentieth century. It has been noted that the analysis of 
patrocinium can allow for better knowledge and understanding of the 
manifestations of religious and social life.

The research area for this article covers the Diocese of Rzeszów cre-
ated by the Bull “Totus Tuus Poloniae Populus” issued by John Paul II on 25 
March 1992. The author studied the current parish network of the Diocese 
of Rzeszów, which comprises 241 parishes, organized into 25 deaneries.

According to the official data, 100 out of 10100 parishes in Poland, 
are dedicated to St. Andrew the Apostle. It should be added that 9 of these 

57 Pełne zestawienie zostało podane w: M. Nabożny, Patrocinia kościołów parafialnych 
i parafii diecezji rzeszowskiej, s. 224-259.
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dedications are complex. As for the Diocese of Rzeszów, there are 242 
churches (including 241 parishes and 1 rectoral). St. Andrew the Apostle 
is the patron of three churches and parishes (Zgłobień, Rożnowice, Łączki 
Jagiellońskie). In one case the dedication is complex (Łączki Jagiellońskie).

In order to present the context of the patronage of St. Andrew the 
Apostle, the article presents other types of patronage; the division which 
was adopted here is based on the criterion of the subject of worship, and 
five basic types were taken into account: Trinitarian, Christological, Marian, 
angelic, hagiographical. The cases where churches were dedicated to two 
patrons were classified separately.



249„Ustanowisz ich książętami po całej ziemi”...

WALDEMAR PAŁĘCKI MSF – Lublin 

„Ustanowisz ich książętami po całej ziemi”  
(Ps 45[44],17).

Wstawiennictwo św. Andrzeja apostoła według formularzy 
mszalnych Kościoła zachodniego

Kult świętych w liturgii ma na celu sakramentalny udział wszystkich 
wierzących w wydarzeniu Chrystusa. Wspomnienia świętych uwypuklają 
wyraźnie ten aspekt, gdyż podczas zgromadzenia liturgicznego, które jest 
widzialną wspólnotą Kościoła, następuje w Chrystusie zjednoczenie ze 
społecznością zbawionych wszystkich czasów1. Św. Andrzej apostoł, jeden 
z pierwszych uczniów Jezusa i brat św. Piotra, od początku istnienia Kościoła 
odbiera szczególną cześć. Był on pierwszym powołanym przez Pana i on 
sam przyprowadził do Mesjasza swojego brata – św. Piotra. Według tradycji 
ojców Kościoła św. Andrzej głosił Ewangelię w Scytii, w Poncie, w Kapadocji 
i w Bitynii. Jego męczeńska śmierć na krzyżu w Patras przypieczętowała 
działalność ewangelizacyjną w Achai2.

Od pierwszych wieków w dzień wspomnienia męczeńskiej śmierci 
chrześcijanie wspólnie spotykali się na modlitwie, która była wieńczona 
Eucharystią – łamaniem chleba, a następnie ucztą braterską. Msza święta 
stanowiąca najważniejszy przejaw kultu świętych stała się jednocześnie 
dziękczynieniem za chwałę, którą Bóg udzielił danemu świętemu. Poprzez 
sprawowaną liturgię człowiek przeżywa wraz ze świętującą wspólnotą 
wejście świadka Chrystusa do wiecznej chwały, gdyż liturgia ta prowadzi 
do ścisłego mistycznego zjednoczenia z danym świętym. Takie ujęcie 
ofiary Mszy świętej ukazuje, że wspólnota Kościoła staje się w Chrystusie 

1 Por. H. Auf der Maur, Feste und Gedenktage der Heiligen, w: Gottesdienst der Kirche. 
Handbuch der Liturgiewissenschaft, t. VI/1, red. H. B. Meyer, Regensburg 1994, s. 268-
269.

2 Księga imion i świętych, oprac. H. Fros, F. Sowa, t. I, Kraków 1997, kol. 161-162. 
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mistyczną jednością ze świętymi, gdyż człowiek ma udział w tym samym 
źródle uświęcenia, jakie stanowi Misterium Paschalne uobecniane w Eucha-
rystii3. Dzięki Ofierze eucharystycznej stale płynie chwała ku czci świętego, 
dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa sprawowano za (pro) niego 
Mszę świętą4.

W tradycji Kościoła szczególnym wyrazem czci są teksty mszalne 
przeznaczone na święto św. Andrzeja. W nich bowiem oddano wyraz 
pobożności ludu, który sięga czasów starożytności chrześcijańskiej oraz 
poprawności teologicznej. W Eucharystii, która jest aktualizacją wydarzenia 
paschalnego, wraz z męką Chrystusa ma miejsce uobecnienie misterium 
cierpienia i chwały Apostoła. Od strony historii liturgii interesującym 
zagadnieniem jest spojrzenie na ten kult przez pryzmat własnych formu-
larzy mszalnych towarzyszących temu świętowaniu. Pozwoli to wskazać 
na istotne treści dotyczące kultu św. Andrzeja podczas celebracji Eucharystii.

1. Formularze mszalne doby średniowiecza

Najstarsze teksty liturgiczne, przeznaczone na Mszę świętą, zostały 
zapisane w tzw. sakramentarzach. Były to księgi zawierające m. in. modlitwy 
prezydencjalne Eucharystii i były przeznaczone dla celebransa5. Jednym 
z najstarszych zachowanych sakramentarzy, który ma bardziej charakter 
luźnej kompozycji złożonej z oddzielnych kart, czyli tzw. libelli, jest kodeks 
z Werony oznaczony sygnaturą 85. Kodeks ten pochodzi z VI wieku. Jest 
on świadkiem liturgii Kościoła rzymskiego, a jego kompilatorem mógł być 
Ursicino z Werony (zm. po 517)6.

W Libelli z Werony występują cztery formularze mszalne prze-
3 Por. H. Fros, Kult świętych w  rozwoju historycznym i w  liturgii Kościoła, w:  tenże, 

Wprowadzenie do Mszy o świętych, cz. 1, Warszawa 1980, s. 61-63. 
4 Por. J. Salij, Modlitwa za świętych w liturgii rzymskiej, w: Studia teologicznodogmatyczne, 

t. I, Warszawa 1974, s. 192-249.
5 W. Pałęcki, Sakramentarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 901-

903.
6 Kodeks ten doczekał się wielu krytycznych wydań począwszy od XVIII w. Formularze 

mszalne przeznaczone były na  prawie wszystkie dni w  roku. Zostały one ułożone 
według kalendarza i charakterystycznym jest, że temporale przeplata się z sanctorale. 
Podobnie wyróżniającą cechą jest występowanie po kilka formularzy przeznaczonych 
na ten sam dzień świąteczny. Mógł być on używany w bazylikach cmentarnych Rzymu, 
gdzie sprawowano liturgię ku czci męczenników szczególnie z  racji przypadającej 
rocznicy ich śmierci. Autorami tego zbioru mogli być papieże, począwszy od Syrycjusza 
(zm. 398). Oprócz tekstów liturgicznych pochodzących z tradycji rzymskiej zbiór ten, 
zdaniem badaczy, zawiera również teksty ambrozjańskie, galijskie, z Rawenny oraz 
Akwilei; por. J. W. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru 
Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001, s. 59-62. 
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znaczone na święto św. Andrzeja apostoła7. Zamieszczone zostały w sekcji 
39 zatytułowanej Pridie kalendas decembres. Natale sancti Andreae apo-
stoli. W tym najstarszym świadectwie dotyczącym celebracji Eucharystii 
w Kościele rzymskim święto to zostało wpisane pod dniem 30 listopada8. 
Wszystkie cztery formularze składają się z następujących części: oratio, 
secreta, praefatio i oratio super populum i pozwalają uchwycić najistotniejsze 
treści teologiczne. 

Pierwszy z tych formularzy rozpoczyna się od oracji: Da nobis, 
quaesumus, domine deus noster...9, w której proszono o szczególne wsta-
wiennictwo św. Andrzeja, przypominając, że w apostołach Bóg dał swemu 
Kościołowi podstawy niebiańskiego urzędu. Przywołując moc wstawien-
nictwa tego świętego, kapłan prosił dla wszystkich o wieczne zbawienie. 
Na uwagę zasługuje użyte w tekście łacińskim określenie: rudimenta, które 
w tekstach liturgicznych przywoływane było w momencie chrztu. Pojęcie 
to odnosiło się do podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej10. O to 
szczególne wstawiennictwo proszono Pana, składając dary ofiarne, kiedy 
odmawiano modlitwę: Respice, quaesumus, domine...11 Dary te składane są 
ze względu na wspomnienie zasług św. Andrzeja apostoła z prośbą o jego 
wstawiennictwo. Motywem do wychwalania Boga jest fakt, że On właśnie 
w apostołach założył fundamenty swego Kościoła. Do tego grona należał 
również św. Andrzej apostoł, dlatego w motywie prefacji pojawia się myśl, 
aby ze względu na ten fakt nie ustawać w oddawaniu czci Bogu12. W sku-
teczność Eucharystii wyznawano wiarę słowami modlitwy po Komunii św.: 
Sumpsimus, domine...13, ciesząc się z uroczystości ku czci św. Apostoła i po 

7 L. Eizenhöfer, P. Siffrin, L. C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. 
Veron. LXXXV [80]), Roma 1994, s. 155-157 [dalej: Ve].

8 Według komputystyki rzymskiej pierwszy dzień (pridie) grudniowy to 30 listopada; 
Martyrologium Romanum Editio Princeps (1584). Edizione anastatica, Introduzione 
e Appendice a cura di Manlio Sodi – Roberto Fusco, Città del Vaticano 2005, s. 401.

9 „Da nobis, quaesumus, domine deus noster, beati apostoli tui Andreae intercessioni-
bus subleuari; ut per quos aeclesiae tuae superni muneris rudimenta donasti, per eos 
subsidia perpetuae salutis inpendas”; Ve, nr 1219.

10 Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 
2003, s. 97. 

11 „Respice, quaesumus, domine, munera, quae pro beati Andreae apostoli tui com-
memoratione deferimus suppliciter exorantes, ut eius interuentionibus adiubemur, 
pro cuius meritis immolantur”; Ve, nr 1220.

12 „Uere dignum: qui aeclesiam tuam in apostolicis tribuisti consistere fundamentis. 
De quorum collegio beati Andreae solemnia celebrantes tua, domine, praeconia non 
tacemus”; Ve, nr 1221.

13 „Sumpsimus, domine, diuina mysteria, beati apostoli tui Andreae festiuitate laetantes: 
quae sicut tuis sanctis ad gloriam, ita nobis, quaesumus, ad ueniam prodesse perficias”; 
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przyjęciu boskich misteriów (divina mysteria). Tak jak one przysparzają 
chwały świętym, tak proszono, aby były pomocne w osiągnięciu łaski. 
Ostatnia modlitwa tego formularza, modlitwa nad ludem: Tribue, domi-
ne...14 wyrażała pragnienie, aby lud wierny tak, jak z wielką radością serca 
oddawał cześć św. Andrzejowi, tak też nią napełniony zawsze naśladował 
go w swoim życiu. 

O właściwą radość świętowania i obchodzenia święta ku czci św. 
Andrzeja kapłan prosił słowami oracji drugiego formularza: Supplices te 
rogamus...15. Skoro Bóg rozświetlił ten dzień w wychwalaniu Jego majesta-
tu poprzez obchodzenie narodzin dla nieba św. Andrzeja, proszono, aby 
wiernym udzielił wzrostu w wierze i hojności w pobożności. Określenie: 
sacer natus powraca do najstarszej formy określania męczeństwa w chrze-
ścijaństwie i jego związku z celebrowaną w tym dniu Eucharystią, która 
nawiązuje do starorzymskiej praktyki odbywania uczt (refrigerium) w dzień 
wspomnienia zmarłych16. Składając dary, które mają na celu przypomnienie 
uroczystości ku czci św. Andrzeja, lud świętujący – słowami kapłana – prosił 
o oczyszczenie umysłów. Według drugiego formularza kapłan odmawiał 
wówczas modlitwę: Sacrandum tibi...17 W prefacji celebrans wspominał nie 
tylko o przelaniu krwi przez św. Andrzeja, ale również jego pokrewieństwo 
ze św. Piotrem: nie tylko fizyczne, ale również w powołaniu, we wspól-
nocie wiary i godności w kolegium apostolskim. Tak jak ci apostołowie 
w łasce Boga byli związani na ziemi, kapłan prosił, aby również odbierali 
w królestwie niebieskim chwałę (in regno caelorum necteret et corona)18. 
Po przyjęciu świętych darów słowami modlitwy: Prosit nobis... błagano 
natomiast, aby za wstawiennictwem wszystkich świętych wierni zostali 

Ve, nr 1222.
14 „Tribue, domine, quaesumus, familiae tuae, ut exultationem cordis sui, quam de beati 

Andreae apostoli tui ueneratione percepit, et secura concelebret, et tota semper mente 
sectetur”; Ve, nr 1223.

15 „Supplices te rogamus, deus: conpetentibus gaudiis diem nos celebrare concedas, quo 
maiestatis tuae confessione magnifica beati apostoli tui Andreae sacer natis inluxit; 
pariterque nobis deuotionis huius tempora largiora tribuas et profectum”; Ve, nr 1224.

16 E. Enss, Refrigerium, LThK VIII, Freiburg im Breisgau 1999, kol. 960. 
17 „Sacrandum tibi, domine, munus offerimus, quo beati Andreae sollemnia recolentes, 

purificationem quoque nostris mentibus inploramus”; Ve, nr 1225.
18 „Uere dignum: in festiuitate praesenti, quo beati Andreae apostoli tui uenerandus 

sanguis effectus est. Qui gloriosi apostoli tui Petri pariter sorte nascendi, consortia 
fidei, / apostolicae collegio dignitatis et martyrii est claritate germanus; ut quos in 
huius uitae cursu gratia tua tot uinculis pietatis obstrinxerat, similis in regno caelorum 
necteret et corona”; Ve, nr 1226.
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uwolnieni od śmiertelnych win i stali się uczestnikami wiecznej łaski19. 
Prosząc więc o te dary w modlitwie nad ludem Esto protector...20, błagano, 
aby Pan stał się łaskawym obrońcą dla swego ludu i przewodnikiem, tak, 
aby przez wstawiennictwo świętych nie tylko otrzymał dar odpuszczenia 
grzechów, ale by również lepiej postępował w życiu, w doczesności obdarzał 
go Pan potrzebnymi pociechami i udzielił w wieczności obiecanych darów. 

Boga, jako dawcę wszelkich cnót i wszelkich dóbr, przyzywano 
w oracji trzeciego formularza ku czci św. Andrzeja: Omnium uirtutum, deus, 
bonorumque largitor...21 Celebrans prosił na początku Eucharystii, aby wsta-
wiennictwo apostołów zawsze wspierało wiernych i by ci święci stali się dla 
nich obrońcami. Tym bardziej mieli mieć świadomość tego wstawiennictwa, 
kiedy składają ofiary, ufając, że będą mieli udział w powiększeniu dóbr22. 
Słowami prefacji związanej z tym formularzem wychwalano Stwórcę, który 
dzięki oddawaniu czci Jego imieniu oraz przez wstawiennictwo świętych 
daje wierzącym zbawienne leki. Prefacja ta prawdopodobnie była odma-
wiana w wigilię święta św. Andrzeja. Na ten fakt wskazuje wspomnienie 
w tekście tej prefacji ofiarowania postu składanego przed oczy boskiego 
majestatu (festa praeuenientes oculis tuae maiestatis). Błagano także, aby 
wierni jednocześnie uzyskali zbawienne umiarkowanie zarówno odnośnie 
do duszy jak i ciała, a w przyszłości czynili postępy w sposobie życia i przy-
gotowali się do nowego narodzenia przez opanowanie zmysłów i czystość 
ciała23. O pouczanie i wspieranie poprzez obchodzenie uroczystości ku czci 
św. Andrzeja kapłan prosił natomiast w modlitwie po Komunii24. Również 

19 „Prosit nobis, quaesumus, domine, sacramenti tui perceptio salutaris pro tuorum 
commemoratione sanctorum; ut nos et a uitiis mortalitatis expediat, et perpetuae 
socios miserationis efficiat”; Ve, nr 1227.

20 „Esto protector, domine, populi tui propitiatus et rector, eique depraecantibus sanctis 
tuis remissionem tribue peccatorum; presta uitae melioris effectum, temporalia be-
nignus praeue solacia, et aeternitatis promissa dona largire”; Ve, nr 1228.

21 „Omnium uirtutum, deus, bonorumque largitor: da, quaesumus, ut beati apostoli tui 
Andreae semper nobis adsint et honoranda sollemnia et desiderata praesidia”; Ve, 
nr 1229.

22 „Oblatis muneribus, domine, plebs fidelis exultet: quia pariter apostolicae gaudia 
passionis et in eis te praedicare mirabilem confidit ad suae pertinere salutis aumenta”; 
Ve, nr 1230.

23 „Uere dignum: qui per cultum nominis tui, uenerationemque sanctorum nobis reme-
dia mirabiliter operaris. Hoc ipso namque ieiunio, quod beati apostoli tui Andreae 
festa praeuenientes oculis tuae maiestatis offerimus, simul et continentiam salutarem 
capiamus mentis et corporis; et profutura nobis obseruatione proficiamus, et mitigatis 
sensibus corporis puriores tantis nataliciis praeparemur”; Ve, nr 1231.

24 „Erudiamur, domine, quaesumus, his celebritatibus et iuuemur, quibus beati apostoli 
Andreae caelestem nobis tribuant martyria praeuenta laetitiam”; Ve, nr 1232.
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modlitwa nad ludem to błaganie, aby lud chrześcijański cieszył się pewnym 
wstawiennictwem św. Andrzeja25. 

Ostatni z formularzy zamieszczonych w Libelli z Werony rozpo-
czynał się od oracji: Majestatem tuam....26 Słowami tej modlitwy kapłan 
prosił Boga, który dał św. Andrzeja jako nauczyciela i przewodnika, aby 
ten święty nieustannie wstawiał się za ludem. Składane na ołtarzu dary 
miały również uprosić to wstawiennictwo, tym, którzy obchodzą święto 
ku czci św. Andrzeja27. W prefacji wychwalano natomiast upragniony 
dzień wspaniałego męczeństwa, w którym św. Andrzej okazał się równy 
św. Piotrowi w głoszeniu i wyznawaniu Chrystusa, i zajął wraz z nim godne 
miejsce zarówno poprzez mękę, jak i w chwale28. Dlatego w modlitwie po 
Komunii proszono Boga, aby nie raniły Go żadne ziemskie przyjemności, 
którym ulegliby wierni29. W ostatniej modlitwie celebrans błagał, aby Bóg 
napełnił umysł wiernych tymi darami, które w pobożności naśladował 
i zasłużył na udział w wieczności30.

Drugim ważnym świadkiem liturgii mszalnej ku czci św. Andrzeja 
apostoła jest Sakramentarz Gelazjański Starszy, kodeks sięgający w swej 
treści pierwszych pięciu wieków chrześcijaństwa, który powstał około VII 
wieku. Sakramentarz ten służył podczas celebracji Mszy św. w kościołach 
tytularnych. Zachowany egzemplarz w Bibliotece Watykańskiej o sygnaturze 
Cod. Vat. Reg. Lat. 316 pochodzi najprawdopodobniej z około 750 roku i po-
wstał pod Paryżem, w Chelles lub w Saint-Denis31. W porównaniu z wcze-
śniejszym zbiorem formularzy z Werony w Sakramentarzu Gelazjańskim 
występują trzy formularze mszalne ku czci św. Andrzeja i obejmują sekcje 

25 „Referat, domine, populus christianus, quos pia deuotione praesumpsit, sancte grat-
ulationis effectus: ut beati apostoli tui Andreae simul fiat et ueneratione iucundus et 
intercessione securus”; Ve, nr 1233.

26 „Maiestatem tuam, domine, suppliciter exoramus, ut sicut aeclesiae tuae sanctus 
Andreas apostolicus extitit praedicator et rector, ita sit perpetuus suffragator”; Ve, 
nr 1234.

27 „Beati apostoli Andreae, domine, sollemnia recensemus, ut eius auxilio tua beneficia 
capiamus, pro quo tibi hostias laudis offerimus”; Ve, nr 1235.

28 „Uere dignum: adest enim dies magnifici uotiua martyrii, quo uenerandus Andreas 
germanum se beati apostoli Petri tam praedicatione Christi tui quam confessione 
monstrauit, et apostolicae numerum dignitatis simul passione suppleuit et gloria; ut 
quibus erat una causa certaminis, una retributio esset et praemii”; Ve, nr 1236.

29 „Quaesumus, omnipotens deus, ne nos mundanis sauciari patiaris incursibus, quos 
tuae prouidentiae constitutis apostolica praesidia non reliquunt”; Ve, nr 1237.

30 „Presta, domine, quaesumus, aeclesiam tuam sub tantis gaudere principibus, et intel-
lectu capere quod deuotione sectatur; ut tuis dispositionibus gubernata, quos praesenti 
ueneratur obsequio, participatione perpetua contingere mereantur”; Ve, nr 1238.

31 J. W. Boguniowski, s. 73.
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od 68-70 w sanctorale znajdującym się w drugiej księdze. Odpowiednio są 
one przeznaczone na wigilię święta, w sam dzień oraz oktawę. Formularze 
te nie zawierały już modlitwy nad ludem32. 

Pierwszy z formularzy tego zbioru przeznaczony był na wigilię św. 
Andrzeja: In Uigilia Sancti Andreae. III Kalendas Decembris i jest wyraźnym 
świadectwem, że święto to obchodzono z wigilią i oktawą. Rozpoczyna 
się od oracji: Tuere nos...33 Kapłan zwracał się do miłosiernego Boga, aby 
zawsze rządził i strzegł tych, którzy obchodzą wigilię narodzin dla nieba 
św. Andrzeja. Podobnie w sekrecie Apostolicae reuerenciae culmen...34 
składano prośby, aby lud wiernie wypełniał zobowiązania i doznawał po-
mocy. Również słowa prefacji wskazywały na to, że przygotowywano się 
do świętowania zasług św. Andrzeja poprzez post zachowywany w wigilię 
święta35. Jest on określany jako dziesięcina postna (decato ieiunio). Przyjęte 
święte dary w dzień wigilii św. Andrzeja miały zawsze oczyszczać i bronić. 
Kapłan w modlitwie po Komunii modlił się również, aby zarówno sakra-
menty, jak i wstawiennictwo św. Andrzeja apostoła, prowadziły wiernych 
do osiągnięcia wiecznego zbawienia36.

Drugi formularz mszalny w Sakramentarzu Gelazjańskim Starszym 
przeznaczony był na sam dzień święta: Item In Natale Eiusdem. Pridie 
Kalendas Decembris. W oracji tego dnia: Maiestatem tuam...37 kapłan po-
kornie błagał majestat Boga, aby święty Andrzej, który był nauczycielem 
i przewodnikiem Kościoła, wstawiał się za wiernymi. W formularzu tym 
po kolekcie występuje druga oracja: Beatus Andreas...38 W tej modlitwie 
wstawiennictwo św. Andrzeja dotyczyło uwolnienia wiernych ze wszystkich 

32 L. C. Mohlberg, Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod. 
Vat. Reg. lat. 316/Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56 Sacramentarium Gelasianum), Roma 
1960, s. 164-165 [dalej: GeV].

33 „Tuere nos, misericors deus, et beati Andreae apostoli tui cuius natalicia praeuenimus, 
semper guberna praesidiis”; GeV, nr 1076.

34 „Apostolicae reuerenciae culmen offerimus sacris mysteriis inbuendum; praesta, 
domine, quaesumus, ut beati Andreae suffragis cuius natalicia praeimus, hic plebs 
tua semper et sua uota depromat et desiderata percipiat”; GeV, nr 1077.

35 „Uere dignum: reuerenciae tuae decato ieiunio gratulantes, quo apostolica beati An-
dreae merita desideratis praeuenimus officiis et ad eandem caelebrandam solempniter 
praeparemus”; GeV, nr 1078.

36 „Purificent semper et muniant tua sacramenta nos, domine, et beati Andreae apostoli 
tui intercessione ad perpetuae ducant saluacionis effectum”; GeV, nr 1079.

37 „Maiestatem tuam, domine, suppliciter exoramus, ut sicut aecclesiae tuae sanctus 
Andreas apostolus extitit praedicator et rector, ita sit pro nobis perpetuus suffragator”; 
GeV, nr 1080.

38 „Beatus Andreas pro nobis, domine, quaesumus, imploret apostolus, ut et nostris 
reatibus absoluti cunctis etiam periculis eruamur”; GeV, nr 1081.
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grzechów. Kapłan prosił, aby wierni wsparci jego orędownictwem, wyrwali 
się z wszelkich niebezpieczeństw. Wstawiennictwa św. Andrzeja upraszano 
w modlitwie nad darami: Sacrificium nostrum...39 Sam św. Andrzej w mo-
dlitwie miał polecać ofiarę składaną Bogu, tak, aby została przyjęta przez 
Jego zasługi. Znajdujący się w tym formularzu tekst prefacji występował 
już w pierwszym formularzu ku czci św. Andrzeja w Libelli z Werony40. 
Ostatnia natomiast modlitwa tego formularza, modlitwa po Komunii: Beati 
Andreae apostoli...41, to prośba, aby wstawiennictwo św. Andrzeja apostoła 
wspierało wiernych, ze względu na którego w obchodzoną uroczystość 
zostały przyjęte sakramenty. 

Ostatni formularz mszalny był przeznaczony na zakończenie okta-
wy ku czci św. Andrzeja: In Octabas Sancti Andreae Apostoli. VII Idus 
Decembris. Jest on najkrótszy ze wszystkich pozostałych, gdyż zawiera 
tylko trzy modlitwy. W oracji: Protegat nos...42 błagano, aby Pan strzegł 
tych, którzy obchodzą uroczystość ku czci św. Andrzeja. Prosił, aby wierni 
doznawali jego obrony, ze względu na oczekiwanie nieustannego jego wsta-
wiennictwa. Również w modlitwie nad darami: Indulgenciam...43 błagano, 
aby składane dary wyjednały modlącym się przebaczenie. Ponownie kapłan 
prosił o wstawiennictwo św. Apostoła – wiernego herolda imienia Chrystu-
sa – i o modlitwę błagalną w modlitwie po Komunii Adiuuet familiam...44 
Formularze przeznaczone na wigilię i sam dzień świętowania występowały 
w wielu późniejszych odpisach. Przykładem jest Sakramentarz z Pragi45.

Wśród sakramentarzy od VIII wieku ważną rolę odegrał Sakramen-
tarz Gregoriański, który został przesłany przez papieża Hadriana I (772-795) 
na dwór Karola Wielkiego (zm. 814). Posługiwanie się tym sakramentarzem 

39 „Sacrificium nostrum tibi, domine, quaesumus, beati Andreae precacio sancta con-
ciliet, et ut cuius honorem solempniter exhibetur, meritis efficiatur acceptum”; GeV, 
nr 1082.

40 „Uere dignum: qui aecclesiam tuam in apostolicis tribuisti consistere fundamentis; de 
quorum collegio beati Andreae solempnia caelebrantes tua, domine, praeconia non 
tacemus”; GeV, nr 1083.

41 „Beati Andreae apostoli tui, domine, quaesumus, intercessione nos adiuua, pro cuius 
solempnitate percipimus tua sancta laetantes”; GeV, nr 1084.

42 „Protegat nos, domine, saepius beati Andreae apostoli repetita solempnitas, ut cuius 
patrocinia sine intermissione recolimus, perpetua defensione senciamus”; GeV, 
nr 1085.

43 „Indulgenciam nobis praebeant haec munera, quaesumus, domine, largiorem, quae 
uenerabilis Andreae suffragiis offerunt”; GeV, nr 1086.

44 „Adiuuet familiam tuam tibi, domine, supplicando uenerandus Andreas apostolus 
tuus, et pius interuentor efficiat, qui tui nominis extitit praedicator”; GeV, nr 1087.

45 A. Dold, L. Eizenhöfer, Das Prager Sakramentar [Cod. O. 83 (Fol. 1-120) der Bibliothek 
des Metropolitankapitels], Beuron 1949, s. 115*.
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na terenie całego cesarstwa miało przyczynić się do ujednolicenia liturgii 
rzymskiej na Zachodzie. Sakrametarz ten, zwany powszechnie Hadrianum, 
jest świadkiem liturgii papieskiej i został przesłany za pośrednictwem opata 
z Rawenny. Sam jednak Sakramentarz typu przedhadriańskiego znany był 
od VII wieku. Na podstawie tego egzemplarza sporządzano odpisy kodek-
sów, których używano w kościołach frankońskich. Do najstarszych należy 
Sakramentarz z Cambrai 159/164 z Północnej Francji46. 

W Sakramentarzu Gregoriańskim – Hadriańskim występują dwa 
formularze mszalne ku czci św. Andrzeja apostoła i znajdują się odpowied-
nio w sekcji 183 i 18447. Pierwszy z nich dotyczy wigilii święta i jest zatytuło-
wany: III Kalendas Decembres Id est XXVIIII Die Mensis Nouembris. Uigilia 
Sancti Andreae. W oracji Quaesumus omnipotens...48 błagano o wyproszenie 
przez św. Andrzeja obrony, tak, aby wierni zostali uwolnieni od wszelkich 
win i niebezpieczeństw. Modlitwa nad darami: Sacrandum tibi domine...49 
oraz prefacja50, którą odmawiano również w sam dzień uroczystości, były 
znane z Libelli z Werony: secreta występowała w drugim formularzu, nato-
miast prefacja w pierwszym formularzu tejże księgi liturgicznej. Ostatnia 
modlitwa po Komunii: Perceptis domine...51, wyrażała prośbę, aby przyjęte 
dary, które zostały złożone ku czci św. Andrzeja dla upamiętnienia jego 
męczeńskiej śmierci, stały się dla przyjmujących lekarstwem.

Formularz mszalny, który przypada w sam dzień uroczystość za-
tytułowano: Pridie Kalendas Decembres Id Est XXX Die Mensis Nouembris 
Natale Sancti Andreae Apostoli. Formularz ten rozpoczynał się od znanej 
modlitwy: Maiestatem tuam domine...52, która występowała w czwartym for-

46 Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg, s. 78.
47 Por. J. Deshusses, Le Sacramentaire Gregorien. Ses Principales Formes d’apres les plus 

anciens Manuscrits, v. 1, Fribourg 1971, s. 291-294 [dalej: GrH].
48 „Quaesumus omnipotens deus ut beatus andreas apostolus pro nobis imploret auxilium, 

ut a nostris reatibus absoluti a cunctis etiam periculis exuamur”; GrH, nr 766.
49 „Sacrandum tibi domine munus offerimus quod beati andreae sollemnia recolentes, 

purificationem quoque nostris mentibus imploramus”; GrH, nr 767.
50 „UD et iustum est aeguum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, do-

mine sancte pater omnipotens aeterne deus, per christum dominum nostrum. Quia 
ecclesiam tuam in apostolicis tribuisti consistere fundamentis de quorum collegio 
beati andreae sollemnia caelebrantes tua domine praeconia non tacemus. Et ideo cum 
angelis et archangelis cum thronis et dominationibus, cumque omni militia caelestis 
exercitus ymnum gloriae tuae canimus sine fine dicentes”; GrH, nr 768.

51 „Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut intercedente beato andreae 
apostolo tuo quae pro illius ueneranda gerimus passione, nobis proficiant ad medel-
lam”; GrH, nr 769.

52 „Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus, ut sicut ecclesiae tuae beatus andreas 
apostolus extitit praedicator et rector, ita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor”; 
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mularzu w Libelli z Werony oraz w sam dzień uroczystości w Sakramentarzu 
Gelazjańskim Starszym. W porównaniu jednak z wcześniejszymi źródłami, 
występują drobne różnice w tekście: słowo: suffragator – obrońca zmieniono 
w Sakramentarzu Gregoriańskim na wyrażenie intercessor – orędownik. 
Modlitwa nad darami: Sacrificium nostrum...53 również występowała w Sa-
kramentarzu Gelazjańskim. Ostatnia modlitwa została zatytułowana ad 
completa i rozpoczynała się od wezwania: Sumpsimus Domine...54 Modlitwa 
ta również znana była w pierwszym formularzu w libelli z Werony. Wystę-
powanie we wcześniejszych źródłach wskazuje na ukształtowanie się już 
teologicznego wyrażania czci wobec św. Andrzeja apostoła.

W Sakramentarzu Gregoriańskim – Hadriańskim w sam dzień 
święta umieszono jeszcze cztery modlitwy do wyboru, które przewod-
niczący liturgii odmawiał podczas nieszporów. Dwie pierwsze były już 
znane z wcześniejszych zbiorów. Pierwsza Da nobis quaesumus...55 w Libelli 
z Werony odmawiana była jako oracja w pierwszym formularzu mszalnym. 
Druga natomiast: Adiuuet ecclesiam...56 znajduje się jako postcommunio 
w Sakramentarzu Gelazjańskim Starszym w formularzu występującym 
na zakończenie oktawy ku czci św. Andrzeja. Trzecia modlitwa: Deus qui 
es sanctorum...57 była pokornym zwróceniem się do Boga, który będąc 
blaskiem swoich świętych, uświęcił obchodzony dzień męczeństwem św. 
Andrzeja. Za jego wstawiennictwem kapłan prosił, aby wierni, którzy cieszą 
się z obchodzenia wspomnienia narodzin dla nieba Apostoła, w miłosier-
dziu Bożym byli chronieni ze względu na przykłady i zasługi tego świętego. 
Ostatnia modlitwa Exaudi domine...58 to błaganie o wstawiennictwo św. 
Andrzeja za lud wierny, aby przy pomocy Boga w pobożności i pokoju 
mógł mu służyć.

Księgi przesłane na dwór Pepina Małego i Karola Wielkiego, za-

GrH, nr 770.
53 „Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus beati andreae precatio sancta conciliet, 

ut cuius honore sollemniter exhibetur, meritis efficiatur acceptum”; GrH, nr 771.
54 „Sumpsimus domine diuina mysteria beati andreae festiuitate laetantes quae sicut tuis 

sanctis ad gloriam, ita nobis quaesumus ad ueniam prodesse perficias”; GrH, nr 773.
55 „Da nobis quaesumus domine deus noster beati apostoli tui andreae intercessionibus 

subleuari ut per quos ecclesiae tuae superni muneris rudimenta donasti, per eos sub-
sidia perpetuae salutis impendas”; GrH, nr 774.

56 „Adiuuet ecclesiam tuam tibi domine supplicando beatus andreas apostolus et pius 
interuentor efficiat quod tui nominis extitit praedicator”; GrH, nr 775.

57 „Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis, qui hunc diem beati andreae 
martyrio consecrasti, da ecclesiae tuae de eius natalicia semper gaudere ut apud mi-
sericordiam tuam exemplis eius protegamur et meritis”; GrH, nr 776. 

58 „Exaudi domine populum tuum cum sancti apostoli tui andreae patrocinio suppli-
cantem, ut tuo semper auxilio, secura tibi possit deuotione seruire”; GrH, nr 777.
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równo Sakramentarz Gelazjański Starszy oraz Sakramentarz Gregoriański 
– Hadriański, posłużyły do skompilowania nowych ksiąg, które uzupełniano 
nowymi tekstami. W ten sposób powstawały księgi zwane Sakramenta-
rzami Gelazjańskimi Młodszymi, albo Sakramentarzami Gelazjańskimi 
z VIII wieku. Prototyp powstał na polecenie Pepina w 750 roku w opactwie 
Flavigny w Burgundii. Wprawdzie struktura tego sakramentarza jest grego-
riańska, ale formularze w większości gelazjańskie59. Przykładem tego typu 
księgi jest Sakramentarz z Monza datowany na wieki IX-X. Występujący 
tu formularz mszalny na wigilię św. Andrzeja w całości został zaczerpnięty 
z Sakramentarza Gregoriańskiego, podobnie jak oracja i secreta w sam dzień 
święta. Modlitwa po Komunii natomiast ma swoje źródło w Sakramentarzu 
Gelazjańskim Starszym60. Na podkreślenie zasługuje znajdująca się tu pre-
facja. Wprawdzie niektóre sformułowania występowały we wcześniejszych 
zbiorach, ale została ona znacznie rozszerzona w porównaniu z wcześniej-
szymi tekstami61. Wychwalając Boga, kapłan słowami tej prefacji dziękował, 
że św. Andrzej naśladował Chrystusa zarówno w życiu doczesnym, jak też 
zasłużył sobie, aby naśladować go również w sposobie śmierci. Po ukrzyżo-
waniu w sobie ziemskich pragnień został przybity do krzyża. Obydwaj więc 
bracia rybacy: zarówno św. Andrzej, jak i św. Piotr razem zostali wyniesieni 
do nieba „za pomocą” krzyża. Ci, którzy ponieśli tę samą walkę, otrzymali 
tę samą zapłatę. Tekst tej prefacji ma swe źródło w Sakramentarzu z Gellone 
i Sakramentarzu z St. Gallen62.

Oprócz formularzy mszalnych, znajdujących się w sakramenta-
rzach średniowiecznych, liturgii towarzyszyły śpiewy zamieszczane w od-
dzielnych antyfonarzach mszalnych. Jednym z najstarszych przykładów 
jest antyfonarz mszalny przypisywany św. Grzegorzowi Wielkiemu (590-
604). Występują tu śpiewy przeznaczone na wigilię św. Andrzeja apostoła 
i w sam dzień świąteczny63. W wigilię celebrację Eucharystii rozpoczynano 
59 J. W. Boguniowski, s. 75.
60 A. Dold, K. Gamber, Das Sakramentar von Monza (Im cod. F1/101 der dortigen Kapi-

telsbibliothek), Beuron 1957, s. 50*.
61 „Adest enim nobis dies magnifice uota mysterii. Qua uenerandus andreas germanum 

se gloriosi apti tui petri tam predicatione xpi tui quam conuersatione monstrauit. Ut 
id quod libera predicauerrat uoce nec pendens taceret in cruce. Auctoremque uite 
perennis tam[en] in hac uita sequi quam in mortis genere meruit imitari: Ut cuius 
precepto terrena in semetipso crucifixerat desideria eius exemplo ipso patibulo fig-
eretur: Utrisque igitur germani piscatores ambo cruce eleuantur ad celum. Ut quos in 
huius uite cursu gratia tua tot uinculis pietatis obstrincxerat singulos in regno celorum 
necteret et corona: Et quibus erat una causa certaminis una retributio esset et premii”; 
tamże, s. 50*-51*.

62 Tamże, s. 50*.
63 Gregorius I, Liber antiphonarius. Ordinatus per circulum anni, PL 78, 709.
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od introitu: Dominus secus mare Galileae vidit duos fratres, Petrum et An-
dream, et vocavit eos: Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum 
(Mt 4,18-19) – „Pan ujrzał obok Jeziora Galilejskiego dwóch braci, Piotra 
i Andrzeja, i powiedział do nich: Pójdźcie za mną, uczynię was rybakami 
ludzi”, któremu towarzyszył Psalm 19: Coeli enarrant... – „Niebiosa głoszą...”. 
Graduał tworzyły wersy: Nimis honorati sunt wraz z wersetem Dinumerabo 
eos (Ps 139[138],18). Podczas ofertorium wykonywano antyfonę: Gloria, et 
honore (Ps 8, 6). Na Komunię św. śpiewano natomiast antyfonę: Venite post 
me: faciam vos fieri piscatores hominum; at illi continuo, relictis retibus, secuti 
sunt Dominum (Mt 4,19-20) – „Pójdźcie za mną, uczynię was rybakami 
ludzi. A oni natychmiast opuściwszy sieci poszli za Panem”. W sam dzień 
świąteczny introit brzmiał: Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus: 
nimis confortatus est principatus eorum (Ps 139[138],17) – „Jak nieocenione 
są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość” wraz z wersetem 
Domine, probasti me et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam et 
resurrectionem meam (Ps 139[138],1-2) – „Panie, przenikasz i znasz mnie. 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję”. Graduał natomiast Constitues eos principes 
super omnem terram: memores erunt nominis tui, Domine. V. Pro patribus 
tuis nati sunt tibi filii: propterea populi confitebuntur tibi (Ps 45[44],17-18) 
– „Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami 
po całej ziemi! Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po 
wiek wieków sławić cię będą narody”. W wersecie przed Ewangelią: Nimis 
honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum świę-
tych nazywano przyjaciółmi Boga, których godność została potwierdzona. 
W czasie offertorium śpiewano werset: Mihi autem nimis honorati sunt 
amici tui, Deus: nimis confortatus est principatus eorum (Ps 139[138],17) – 
„Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość”. 
Ostatnia antyfona po Komunii nawiązywała do wydarzenia powołania św. 
Andrzeja: Dicit Andreas Simoni fratri suo: Invenimus Messiam, qui dicitur 
Christus, et adduxit eum ad Jesum – „Andrzej mówi do swojego brata, 
Szymona: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go 
do Jezusa”. Antyfony te były niezmienne w późniejszych wiekach, o czym 
świadczą antyfonarze z Mont-Blandin (VIII/IX w.), z Corbie (IX/X w.) oraz 
z Senlis (IX w.)64 

Oprócz antyfon mszalnych w dobie średniowiecza znane były 
sekwencje na ten dzień. Przykładem jest tekst znajdujący się w Liber sequ-
entiarum Notkera Balbulusa (zm. 912). W sekwencji: Deus, in tua virtute...65 
64 R. J. Hesbert, Antiphonale Missarum sextuplex, Rome 1935, s. 166-169.
65 „Deus, in tua virtute / Sanctus Andreas gaudet et laetatur, / Eamdem comitatus. // 

Piscatio nati tui ipse primum / Factus piscator populorum / Myrmidones idololatras 
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wychwalano św. Andrzeja, który cieszy się w mocy Boga, należąc do jego 
orszaku. Na uwagę zasługuje wskazanie, że św. Andrzej sam został złowiony 
przez Boga i stał się rybakiem ludzi. Wspominając jego powołanie, męczeń-
ską śmierć, proszono o wstawiennictwo tego świętego u Boga. W Polsce 
przed Soborem Trydenckim znana była natomiast sekwencja Aurea nunc 
dies, która znajduje się w Graduale tynieckim z 1526 roku66.

Interesującym zagadnieniem jest kult św. Andrzeja w Kościele 
zachodnim w liturgii pozarzymskiej. Przykładem jest liturgia gallikańska, 
która została utrwalona w Missale Gothicum z VII wieku. W zachowanym 
formularzu ku czci św. Andrzeja występuje wiele tekstów zmiennych prze-
znaczonych na ten dzień. Po zaprowadzeniu na terenie państwa karolingów 
rytu rzymskiego, liturgia według dawnego rytu gallikańskiego, nie była już 
sprawowana67. Formularz przeznaczony na święto św. Andrzeja znajduje się 
w sekcji 17 i jest zatytułowany: Missa In Natale Sancti Andreae Apostoli68. 
Formularz rozpoczyna się od wprowadzenia (praefatio) w misterium świę-
towania. Kapłan wychwalał dzień, w którym św. Andrzej, jako przesławny 
rybak, po głoszeniu Ewangelii ozdobił Achaję męczeństwem, składając 
na krzyżu ofiarę z własnego ciała. Prosił miłosiernego i wszechmogącego 
Boga, aby lud napomniany w znaku krzyża kroczył dalej w posłuszeństwie 
wiary, w której poprzedził go męczennik po spełnionym boju69. Motyw 
krzyża występuje również w modlitwie po liturgii słowa (collectio) Christe 
domine, crucifer gloriose...70 Kapłan dziękował, że Chrystus ze względu 

diu / Fluctivagos rite cepit fidei. // Iis legibus Achaiam tuis Deus, / Victor illius sub-
jugavit / Et tropaeum Christi tui fixit / Ibi, bonum se ostentans militem; // Miraculis, 
virtutibus, doctrinis / Quacunque quaesita spolia / Tibi, o Rex, attulit, / Atque suo 
cruore triumphi inscripsit titulos / Tui regum, Domine. // Istum crucis socium et regni 
credimus / Christi Filii tui, atque fraterculum. Nos igitur peccatis nostris / Gravati te, 
Deus, poscimus, / Ut illius, qui tua semper / Sectatus praecepta tibi placet, Nos inter-
cessione tuearis / In aeternum”; Notkerus Balbulus, Liber sequentiarum, PL 131, 1022.

66 W. Danielski, Aurea nunc dies, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 1133.
67 B. Nadolski, Galijski ryt, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 821-822.
68 L. C. Mohlberg (wyd.), Missale Gothicum (Vat. Reg. lat. 317), Roma 1961, s. 38-40 

[dalej: Miss.Goth.].
69 „Apostolicum et tot almum saeculo diem, quo retifex praeclarus Andreas post in-

luminatam praedicationem Achaiam felici martyrio decorauit, uel proprii corporis 
hostiam crucis insigniam amplectendo gestauit, fratres karissimi, intentis sensibus et 
totis uisceribus excolamus, inclitam omnipotentis dei misericordiam dipraecantes, uti 
hunc populum crucis suae signaculo praemonitum illuc iubeat adire adminiculante 
fidei, quo martyr praecessit impleto certamine. Quod ipse praestare dignetur, qui cum 
patre et spiritu sancto uiuit et regnat”; Miss.Goth., nr 128.

70 „Christe domine, crucifer gloriose, qui constantiam beati Andreae apostoli propter 
gloriam tui nominis crucifixi ita confortasti in proelio, ut extolleres in triumpho. 
Exaudi hunc coetum supplicem ac praesentem et praesta, ut qui hoc tempore eius 
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na chwałę swego imienia w misterium ukrzyżowania umocnił św. Andrzeja 
w walce i obdarzył go tryumfem. Prosił o wysłuchanie zgromadzonego ludu, 
aby wierni zostali uwolnieni z grzechów i mogli służyć Bogu, prowadząc 
życie w czystości. 

Do własnych zwyczajów liturgii galijskiej należy modlitwa Post 
nomina, którą odmawiano podczas przygotowania darów ofiarnych. Mia-
ła ona miejsce po dyptychach, czyli modlitwach, w których wymieniano 
imiona świętych, papieża i biskupa, ofiarodawców oraz zmarłych. Miała 
ona na początku charakter wezwania i zachęty wiernych do wspólnej mo-
dlitwy. Na dzień św. Andrzeja rozpoczynała się od słów: Omnipotentem 
deum ac dominum nostrum, fratres karissimi...71 Kapłan prosił, aby ob-
chodząc uroczystości ku czci św. Apostoła i wspominając jego narodziny 
dla nieba poprzez męczeńską śmierć, polecać się nawzajem. Skoro Bóg po 
jego głoszeniu słowa, uwięzieniu, męczeńskiej śmierci dał św. Andrzejowi 
koronę chwały, tak też aby za jego pośrednictwem dał wierzącym w Niego 
i pozostającym w uciskach ziemskiego świata i zasadzkach szatana wsparcie 
w pokusach i jego miłosierdzie, a składających ofiarę i zmarłych (pausan-
tus), których wymieniano z imienia, aby uświęcił za wstawiennictwem 
swego apostoła. Zaraz po tej modlitwie odmawiano modlitwę ad pacem, 
gdyż znak pokoju przekazywano jeszcze przed anaforą. Rozpoczynając 
od wezwania: Omnipotens sempiterne deus...72, kapłan wychwalał Boga, 
który w tak wielkiej do niego miłości umocnił św. Andrzeja, że zwyciężył 
burze świata, ujarzmił namiętności, nie obawiał się śmierci i udzielił mu 

sollempnitati debitum faenus exsoluimus, futuris temporibus modum uitae castissi-
mae ipso opitulante seruemus: per te, Christe, saluator mundi, qui cum aeterno patre 
uiuis, dominaris et regnas deus in uinitate spiritus sancti in saecula saeculorum”; 
Miss.Goth., nr 129.

71 „Omnipotentem deum ac dominum nostrum, fratres karissimi, depraecemur, ut 
hodierna sollemnia, quae pro natalem beatissimi apostoli et martyris sui Andreae 
suscepimus, sibi ipse commendet, ac sicut illi hodie ob praedicationem uerbi sui 
captum inter uincula carceris, flagella et crucis nece adfuit, et de triumpho nobili 
coronam dedit, ita interuentu eius nobis in se credentibus, qui praessuris huius mundi 
et insidiis aduersarii fatigamur, in omnibus temptationibus adesse ac misericordiam 
largire dignetur; et offerentum ac pausantum, quae recitata sunt nomina, apostoli sui 
intercessione sanctificet: per dominum nostrum Iesum Christum filium suum secum 
uiuentem”; Miss.Goth., nr 130.

72 „Omnipotens sempiterne deus, qui tanta tibi caritate beatum Andream apostolum 
uincxisti, ut tuo auxilio mundi uinceret fluctos, carnis contereret motus, nitentisque 
gladii non paueret adsultos, quem crux eleuata suscepit humilem, ut restitueret 
triumphantem: pacifica, quaesomus, hanc familiam eius sollemnitati collectam, ut 
dum praebet oscula proximis, indulgens laedentibus ueniam obteneat pro delictis: 
per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum”; Miss.Goth., nr 131.
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zwycięstwa. Ze względu na te wydarzenia prosił, aby Bóg obdarzył poko-
jem swój lud zebrany w uroczystość ku czci św. Andrzeja, a poprzez znak 
pokoju dał łaskę odpuszczenia przewinień. 

Modlitwa eucharystyczna, czyli anafora, podobnie jak w liturgii 
rzymskiej rozpoczynała się od prefacji, nazywanej contestatio73. Kapłan 
wychwalał Boga, który obdarzył św. Andrzeja wiarą poprzez powołanie 
i obdarzył go zwycięstwem w męce. On też odznaczał się wytrwałością 
w głoszeniu słowa oraz wytrzymałością w cierpieniu. Po niesłusznym 
biczowaniu, uwięzieniu złożył z siebie samego ofiarę na krzyżu. On najła-
godniej wzniósł ramiona do nieba, objął sztandar krzyża (crucis uixilium) 
i wtedy też poznał tajemnicę Baranka. Kiedy cierpiał, zapomniał o męce, 
ale z krzyża wychwalał Chrystusa, aż do oddania życia i otrzymania udzia-
łu w Królestwie Wiecznego Sędziego. Szczególnie ten motyw uwielbienia 
Boga poprzez śmierć św. Andrzeja był podkreślany słowami prefacji: nie 
zrezygnował z podjęcia męki, chociaż lud przypatrywał się i rozpaczał. Na 
podkreślenie zasługuje tutaj określenie krzyża Chrystusa, które nawiązuje 
w swej treści do najsłynniejszego hymnu Wenancjusza Fortunatusa (zm. 
ok. 600) Vexilla Regis prodeunt, który po dzień dzisiejszy jest śpiewany 
w liturgii rzymskiej74. 

W zależności od danego dnia świątecznego, według liturgii sta-
rogalijskiej, odmawiano zmienne Post sanctus. Wychwalano słowami tej 
modlitwy Boga prawdziwie świętego i błogosławionego, który obdarzył św. 

73 „Dignum et iustum est, aequum et iustum est, pietati tuae ineffabilis gratias referre, 
omnipotens sempiterne deus; et inaestimabili gaudio passionem tuorum praedicare 
sanctorum, per Christum dominum nostrum. Qui beato Andreae in prima uocatione 
dedit fidem et in passione donauit uicturiam. Acceperat haec utraque beatus Andreas; 
ideo habebat et in praedicatione constantiam et in passione tolerantiam. Qui post ini-
qua uerbera, post carceris septa, alligatus suspendio se purum sacrificium tibi obtulit 
deo. Extendit mitissimus brachia ad caelos, amplectitur crucis uixillum, defigit in 
osculis ora, agni cognuscit archana. Denique dum ad patibulum duceretur, in cruce 
suspenderetur, carne patiebatur et spiritu loquebatur, obliuiscitur crucis tormenta, 
dum de cruce Christum praeconat. Quantum enim corpus eius in ligno extendeba-
tur, tantum in lingua eius Christus exaltabatur, quia pendens in ligno sociari se ei 
gratulabatur. Absolui se non patitur a cruce, ne tepiscat certamen in tempore. Turba 
circumspecit et lamentat, demitti a uinculo cupit, quem reparatorem mentis intellegit, 
laxari postulat iustum, ne pereat populus hoc delicto. Interea fundit martyr spiritum, 
possessurus sempiterni iudicis regnum. Per cuius meritis concide nobis, omnipotens 
deus, ut a malis omnibus tuti atque defensi tibi, domino nostro, deo martyrum et 
principi apostolorum, laudes semper et gratias referamus cum angelis et achangelis, 
qui gloriam tuam non cessant clamare dicentes”; Miss.Goth., nr 132.

74 Venantius Fortunatus, Miscellanea, Liber secundus, Caput VII. Hymnus in honorem 
sanctae crucis, PL 88, 95.
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Andrzeja jako pierwszego powołaniem i uświęcił go w boju75. Do zmiennych 
części należała również modlitwa po konsekracji nazywana Post Pridie lub 
Collectio post secreta. Na dzień św. Andrzeja słowami modlitwy: Recolimus 
te...76 rozważając mękę Pana za zbawienie świata i wyznając nieustannie 
wiarę w Stwórcę wszechmogącego, proszono, aby ci, którzy będą przyjmo-
wali dary z ołtarza, również sławili w niebie Boga wraz ze św. Andrzejem. 

Modlitwa Pańska w Missale Gothicum była poprzedzona własną 
modlitwą i po niej również recytowano zmienne teksty. W pierwszej z nich: 
Deus, qui sanctos...77 zwracano się do Boga, który świętych apostołów wy-
brał z tego świata, zaliczył do zastępów pełnych blasku aniołów i pouczał 
w swoich przykazaniach. Kapłan prosił, aby wiernym podobnie pozwolił 
z nadzieją odmawiać Modlitwę Pańską. O wyzwolenie z wszelkiego zła 
celebrans prosił natomiast słowami: Ab omni malo...78 Błagał, aby wierni 
oświeceni światłem apostołów odrzucili skazę grzechu z pożądaniami 
świata. Występujące tu sformułowanie pompis saeculi powraca do liturgii 
chrzcielnej i tradycji starochrześcijańskiej. Wyrzekając się wszelkich dzieł 
szatana, w pierwszych wiekach dodano wezwanie odrzekania się od jego 
pychy (pompa). Słowo to oznacza orszak, uroczysty pochód i przepych ku 
czci bóstw pogańskich. Tertulian (zm. ok. 220) i św. Cyprian (zm. 258) 
tłumaczą ten fakt, że chrześcijanie mieli wyrzekać się pompa, czyli bałwo-
chwalstwa, udziału w ofiarach pogańskich i igrzyskach, co można tłumaczyć 
jako unikanie okazji do grzechu i zabobonów79. Przed Komunią św. kapłan 
udzielał ludowi błogosławieństwa, które składało się z czterech formuł za-
kończonych aklamacją Amen80. Apostołowie w tych formułach określani 

75 „Osianna in excelsis, uere sanctus, uere benedictus, uere gloriosus dominus noster 
Iesus Christus filius tuus, qui beatum Andream apostulum primum electione, exinde 
certamine consecrauit”; Miss.Goth., nr 133.

76 „Recolimus te, domine, passum pro mundi salute humilem, sed credimus subsistere 
semper in genitore potentem; precamur, ut qui de altario tuo participamur, cum beatis 
apostolis in caelestibus gloriemur. Praesta, saluator mundi, qui cum aeterno patre et 
spiritu sancto uiuis”; Miss.Goth., nr 134.

77 „Deus, qui sanctos apostulos tuos exemptos ab huius saeculi fluctibus angelicis iussisti 
coetibus adgregare, quos etiam tuis praeceptionibus inhaerentis, qualiter te depre-
carentur exhortator piissimus informasti: supplices quaesomus, ut qui illos hilare affatu 
salubriter imbuisti, nobis ipsam praecem cum fiducia permittas clamare uel diecere 
Pater noster”; Miss.Goth., nr 135.

78 „Ab omni malo nos eripe, omnipotens deus, et praesta, ut iubar apostolici luminis 
circumdatione naeuum criminis cum pompis saeculi respuamus: per dominum nos-
trum Iesum Christum filium tuum”; Miss.Goth., nr 136.

79 J. Michalak, Zarys liturgiki, Płock 1939, s. 103-104.
80 „Domine deus omnipotens, qui gloriosus super sidera sedens, almum nobis sidus 

beatos apostulos reliquisti, quorum speciosam cohortem felici claritate pollentem prius 
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są m.in. jako gwiazdy na niebie. Kreśląc nad ludem znak krzyża, prosił, aby 
on przewyższał wszelkie wrogości i napady mocy, umysły napełnił nauką 
apostolską (apostolica dogmata), którą mogliby rozważać jasnym umysłem 
(mente serena) i bronili jej w dniu sądu. 

Do pozarzymskich liturgii Kościoła zachodniego należy ryt wizy-
gocki zwany również mozarabskim. Ukształtował się na półwyspie Iberyj-
skim, a wpływ na jego powstanie miały stolice metropolitalne Tarragona, 
Sewilla i Toledo oraz ojcowie Kościoła jak: Piotr z Leridy, Just z Urgell 
(zm. ok. 549), św. Leander z Sewilli (zm. 600), Jan z Saragossy (zm. 613), 
Konancjusz z Palencji (zm. ok. 638), św. Izydor z Sewilli (zm. 636), św. 
Ildefons z Toledo (zm. 667) oraz św. Julian z Toledo (zm. 690). Jednolita 
liturgia została wprowadzona przez IV Synod w Toledo w 633 roku, w której 
to reformie odegrał ogromną rolę św. Izydor z Sewilli. Odrębności zostały 
utrwalone podczas najazdu Maurów w 711 roku, gdyż tamtejsi chrześcijanie 
sprawowali liturgię według zachowanych ksiąg liturgicznych. Odrodzenie 
tego rytu miało miejsce w Toledo po wyzwoleniu tych ziem z rąk Maurów 
w 1085 roku81. Na początku XVI wieku kardynał Franciszek Ximénes de 
Cisneros (zm. 1517) uporządkował ten ryt, wydając drukiem w 1500 roku 
mszał zwany mozarabskim82. W mszale tym utrwalono najstarsze tradycje 
tego rytu i liturgię tę można było sprawować codziennie tylko w jednej 
z kaplic katedry w Toledo. Odrębności zostały zachowane zarówno po 
Soborze Trydenckim jak i po Soborze Watykańskim II na równi z rytem 
ambrozjańskim. Liturgia mozarabska charakteryzuje się występowaniem 
wielu tekstów zmiennych w formularzach mszalnych. 

Formularz ku czci św. Andrzeja, zamieszczony w wizygockim 
mszale wydanym po Soborze Trydenckim83, rozpoczyna się od pochwały 

praeelegisti merito, ut praedistenaris in regno. Amen. Concide propicius circumstan-
tem plebem crucis tuae muneri signaculo, ut uniuersum superit aduersae potestatis 
incursum. Amen. Infunde sensibus eius apostolica dogmata qua te contempletur mente 
serena. Amen. Ut in illo tremendo discussionis tempore eorum defensetur praesidium, 
quorum est secuta praeceptum. Amen. Quod ipse praestare digneris, qui cum patre 
et spiritu sancto uiuis et regnas deus”; Miss.Goth., nr 137.

81 H. B. Meyer, Liturgien. IV. Abendländische Liturgien. 2. Altspanische Liturgie, LThK 
VI, Freiburg im Breisgau 1997, kol. 982-983.

82 Liturgia mozarabica secundum regulam beati Isidori, in duos tomos divisa, quorum 
prior continet. Missale Mixtum, PL 85. 

83 Missale Mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum Mozarabes. Praefatione, notis, et 
appendice ab Alexandro Lesleo S.J. sacerdote ornatum. Pars Prima. Sumptibus Venentii 
Monaldini Bibliopolae in Via Cursus. Typis Joannis Generosi Salomoni superiorum 
permissu, Romae MDCCLV, s. 26-29 [dalej: Miss.Moz.].
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krzyża: Sancta crux...84 wyśpiewanej w praelegendum, czyli w introicie. Ten 
krzyż, zanim wstąpił na niego Pan i poniósł na nim śmierć męczeńską, 
wzbudzał śmiertelny strach, a od zbawiennej męki otrzymał prawdziwą 
miłość. Podczas śpiewu praelegendum towarzyszył również werset psalmu 
przypominający, że Pan doskonale zna człowieka i przenika jego zmysły (Ps 
139[138],1-2). Po hymnie Gloria in excelsis Deo kapłan odmawiał modlitwę: 
Gloria nostra....85 Ten Bóg, który jest chwałą wiernych, jest równocześnie 
ogłaszany w niebiosach przez aniołów, opiewany na wieki, uroczyście 
i z wiarą wielbiony w czasie liturgii. Kapłan prosił, aby wierni zostali uwol-
nieni od własnych grzechów i mogli wiecznie Go sławić w Jego chwale. 

W tradycji starohiszpańskiej obficiej zastawiony był stół słowa, 
aniżeli w liturgii rzymskiej. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Mądrości 
(4,7-15) koresponduje niejako z męczeńską śmiercią św. Andrzeja, który 
znalazł odpoczynek w Panu, a jego dusza podobała się Bogu. Również ta 
myśl podjęta została w psalmie (Ps 4), gdyż to Pan uwielbił swego świętego, 
który wołał do niego w trudnościach. Po odśpiewaniu psalmu odczytywa-
no apostolus zaczerpnięty z Listu św. Pawła do Galatów (6,9-18). Słowami 
apostoła zachęcano wiernych, aby nie ustawali w czynieniu dobra oraz by 
zawsze się chlubili w krzyżu Jezusa Chrystusa. W Ewangelii przypomniano 
dlatego warunki naśladowania Chrystusa, do których należą zaparcie się 
samego siebie i przyjęcie na siebie krzyża (Mt 16,24-28). Motyw uwielbienia 
podejmował natomiast śpiew Alleluja wykonywany po Ewangelii, zachę-
cając wiernych, aby opowiadać w obecności możnych o nakazach Pana86.

Liturgia eucharystyczna w dzień św. Andrzeja rozpoczynała się 
od śpiewu sacrificium: Fulgebit justus...87 czyli odpowiednika offertorium 
w liturgii rzymskiej. Przypominano w nim, że sprawiedliwy będzie jaśniał 
jak blask firmamentu i jak gwiazdy będzie świecił przez całą wieczność. 
Po niej następowały dwie modlitwy. W pierwszej z nich: Aniversaria beati 

84 „Sancta Crux antequam te Dominus ascenderet timorem terrenum habuisti: modo 
vero amorem celestem obtines alleluja alleluja. V. Domine probasti me et cognovisti 
me tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. P. Modo vero. V. Gloria 
et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto in secula seculorum. P. Modo vero”; Miss.
Moz., s. 26.

85 „Gloria nostra Deus noster: qui in celis ab Angelis demonstraris: et in perpetuum 
decantaris: hic solenniter ac fideliter predicaris: presta nobis amplissima pietatis tue 
a malis propriis liberari: et semper in tuis laudibus gloriari. R. Amen”; Miss.Moz., s. 26.

86 Miss.Moz., s. 26-27.
87 „Fulgebit justus sicut splendor firmamenti et sicut stelle celi dantes claritatem lucis 

ita et justus splendebit. V. In perpetua eternitate”; Miss.Moz., s. 27.
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Andree...88 kapłan zachęcał, aby podczas celebracji tego dnia wierni roz-
ważali, w jaki sposób mąż święty naśladował Zbawiciela. W anamnezie 
przypomniano powołanie św. Andrzeja, który opuścił wszystko, aby iść 
za Chrystusem. Wspominając to wydarzenie, kapłan prosił, aby wierni 
zapaleni tym przykładem naśladowali Pana, wzgardzili światem, aby nie 
powstrzymywała ich żadna namiętność ziemska, ani żadna przemijająca 
miłość do rzeczy ziemskich nie odłączyła ich od Zbawiciela, tak, aby idąc 
śladami świętych, doszli do radości wiecznych. W drugiej oracji: Supplices 
te rogamus...89 kapłan błagał łaskawego Boga, aby wierni, wspierani opieką 
św. Andrzeja, poznali tę wielką łaskę i mogli posiąść rozwagę. Wspominano, 
że św. Andrzej nie tylko głosił Chrystusa ludom, ale nawet samego Egesza, 
prześladowcę i prokonsula Achai pouczał, aby porzucił kult bezbożny i po-
znał prawdziwego Boga. On jednak odrzucił tę propozycję. Wspominając te 
wydarzenia, kapłan prosił, aby wierni poznawali Boga z wiarą, a pozwawszy 
wyznawali Go i nigdy całkowicie się nie oddalili od Niego. 

W tradycji wizygockiej, podobnie jak w galijskiej, znano modlitwę 
post nomina. W modlitwie tej: Nominibus sanctorum...90 za wstawiennic-
twem św. Andrzeja, apostoła i męczennika, błagano Boga, aby zarówno 

88 „Anniversaria beati Andree apostoli ac martyris natalicia celebrantes: consideremus 
dilectissimi fratres quanta mentis alacritate isdem vir sanctus sequi cepit Salvatorem. 
Nam sicut Evangelia sacra testantur: dum secus mare ambulans hunc et Petrum vocare 
Dominus dignaretur: audita voce vocationis Christi: terrena omnia derelinquentes: 
cunctaque simul vitia vite veteris respuentes: a mundanarum jamque rerum curis expe-
diti et liberi: atque ab omnium vitiorum nexibus absoluti: Salvatoris ac Domini vestigia 
sunt secuti. Horum ergo nos exemplis accensi: sequamur Christum: contemnamus 
mundum: cum suis operibus transiturum. Nulla nos cupiditas mundana retineat: nec 
periturarum amor rerum a Salvatoris nostri nos amore disjungat. Quatenus Sanctorum 
sequendo vestigia: pervenire mereamur ad gaudia sempiterna”; Miss.Moz., s. 27.

89 „Supplices te rogamus clementissime Deus: ut Sancto tuo Andrea apostolo ac martyre 
obtinente: tue cognitionis gratiam uberiori copia atque eminentiori perspicatia conse-
quamur. Nec enim hoc rogantes: eodem interveniente nos adepturos esse diffidimus: 
quem tanto tuae dilectionis calore succensum agnoscimus. Ut non solum eis qui eo 
predicante in te credebant salutaria verbi pocula ministraret: sed ipsum quoque im-
piissimum Egeam persecutorem: ut ab idolorum vanissimo cultu recederet: et verum 
Deum agnosceret: piis adhortationibus ammoneret. Verum quia nepharius ille ac 
perfidus gratiam tuae cognitionis: quam ceca superbaque mente contempsit: quia non 
meruit: utique nec accepit. Presta nobis humillimis servis tuis: ut qui te Deum tuo dono 
credentes agnoscimus: et agnoscentes fatemur: a te nunquam penitus recedamus. Sed 
dum tibi subjicimur: tibique fideliter inhaeremus eternitatis tue munera sortiamur”; 
Miss.Moz., s. 27.

90 „Nominibus Sanctorum Martyrum offerentiumque fidelium: atque eorum qui ab 
hoc seculo transierunt: a Ministris jam sacri Ordinis recensitis: te Dominum Deum 
nostrum per intercessum sancti tui Andree apostoli et martyris deprecamur. Ut et 
martyrum patrocinia nobis semper opitulentur: et offerentium obsequia a te clementer 
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wierni zawsze cieszyli się pomocą poprzez wstawiennictwo świętych i aby 
składane dary zostały łaskawie przyjęte. Dary te miały bowiem również 
duszom wiernym zmarłych wysłużyć udział w niebiańskich schronieniach 
oraz wieczne odpoczywanie. Także w modlitwie Redemptor noster...91, od-
mawianej przed przekazaniem znaku pokoju, przyzywano wstawiennictwa 
św. Andrzeja. W modlitwie podkreślano, że Chrystus poprzez krew krzyża 
wszystko pojednał w sobie, to co jest w niebie i na ziemi. Niezgoda bowiem 
powstała na skutek nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, ale Pan odnowił 
wszystko przez swoje Wcielenie i tryumf krzyża. Kapłan prosił o dar poko-
ju, który przerasta wszelkie zmysły nie tylko ludzi, ale również i aniołów, 
i błagał o to, aby wierni stale mogli radować się nim w swoich sercach.

Zmienna prefacja, czyli inlatio92, była zachętą do wychwalania 
Boga, przez którego św. Andrzej utwierdzony w Jego opiece głosił Chry-
stusa ukrzyżowanego, nawracając na wiarę ludy, jak też sam ze względu 

accipiantur: ac defunctorum fidelium animabus celestium receptacula mansionum: 
et sempiterna quietis tutamina tribuantur”; Miss.Moz., s. 27.

91 „Redemptor noster et Domine Omnipotens Jesu Christe: qui per sanguinem crucis 
tuae omnia pacificare dignatus es: sive que in celis sunt: sive que in terris. Dum di-
scordiam que inter Angelos et homines per culpam primi parentis contracta fuerat: 
verum hominem assumendo: ac pro omnibus moriendo: per crucis tue tropheum 
resolvisti: et pacem inter celestes terrestresque creaturas factor et reparator omnium: 
atque Angelorum conditor reformasti: acclines te cum omni humilate deposcimus: 
ut per obtentum sancti Apostoli et martyris tui Andree pacem tuam: que exuperat 
omnem sensum non solum hominum: sed etiam ipsorum Angelorum in nostris 
cordibus perhenniter exultare concedas”; Miss.Moz., s. 27-28.

92 „Dignum et justum est: nos tibi gratias agere: te semper benedicere: teque laudare: 
summe et omnipotens Deus Pater. A quo beatus Andreas apostolus insuperabili 
protectione munitus: convertens ad fidem populos gloriam crucis Christi predicavit 
intrepidus: et crucis cruciamenta pro crucifixo Domino suscepit letus atque securus. 
Dumque de passionis sue cruciatibus letaretur: de persecutoris sui tantummodo inte-
ritu condolebat: eumdemque persecutorem: ut eternas penas evaderet exortabat. Sed 
quod plerumque magis ac magis dannationis pena augmentaretur: quo veritatis ejus 
predicatio non tacetur. Unde apostolus et martyr salutaria honoramenta illi non tacuit: 
et inde persecutoris immanis majori crudelitatis atrocitate seviens in necem apostoli 
quasi more frenetici: ad vindictam medici consulentis exarsit: atque antidotum saluti 
congruum quod illi medicus obtulit: quasi vitam medici perempturus: ipse medico 
furens eger bibendum dedit. Dum patibulum gloriose crucis: quod omni laude pre-
dicans apostolus extulit: persecutor crudelis eundem apostolum subire precepit. Sed 
letus gaudensque hoc medicus sumpsit: quod eger insanabilis non credendo abjecit. 
Nesciens miser quia hoc antidotum licet in gustu parum sentiat amarum: in suavitate 
tamen dulce est ac jocundum. Dum per hoc et salus habita perhenniter habenda ser-
vatur: et salus amissa nunquam penitus amittenda recipitur. Per eum quem tecum et 
cum Sancto Spiritu unum Deum collaudant Angeli: omnesque superne virtutes sine 
intermissione ita dicentes”; Miss.Moz., s. 28.
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na Niego przyjął spokojnie i z ochotą męki krzyża. Nawet w obliczu śmierci 
odczuwał współczucie wobec prześladowcy i napominał go, aby uniknął 
kar wiecznych, przez co narażał się na większy gniew oprawców. W prefacji 
porównano św. Andrzeja do medyka, z którego ręki chorzy nie chcieli wy-
pić zbawiennego leku. Wychwalano również św. Andrzeja jako tego, który 
belkę krzyża przyjął jak zbawienny lek. Wprawdzie w swoim smaku jest to 
gorzki lek, ale za to słodki i pełen rozkoszy, i pozwala zachować zdrowie. 
Porównania występujące w tej prefacji nawiązują w swej treści do tradycji 
Kościoła93. 

Po prefacji występowały jeszcze dwie części zmienne w modlitwie 
eucharystycznej: post sanctus94 i post pridie95. W pierwszej z nich uwiel-
biano Chrystusa, który gorzki puchar męki skosztował jak lekarz, aby 
w ten sposób odnowić zbawienie i zachęcić do jego przyjęcia. W zmiennej 
modlitwie post pridie wyznawano ponownie wiarę, że Chrystus zawiesił 
na drzewie krzyża grzechy człowieka, zstąpił do otchłani, aby wywyższyć 
ludzi na niebiosa. Pozostawił on również przykład, aby uczniowie, naśla-
dując go, przyjęli na siebie cierpienie. Potwierdził to św. Andrzej, który ze 
względu na Zbawiciela złożył ze swego życia ofiarę na krzyżu. Kapłan prosił, 
aby przyjmujący misterium Ciała i Krwi Pana zostali uświęceni i przyjęli 
te dary jako lekarstwo dla dusz.

W tradycji wizygockiej przed przyjęciem Komunii św. do własnych 
tekstów należało wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej96 oraz błogosławień-

93 T. Chodzidlo, W. Szubzda, Andrzej apostoł, w: Encyklopedia Katolicka, t.  I, Lublin 
1973, kol. 533.

94 „Vere Sanctus: vere benedictus Redemptor noster et Dominus Jesus Christus. Qui 
amarum passionis poculum ideo quasi verus medicus pregustavit: et ut admissam 
nostre salutis nobis copiam restauret: et nos ad hoc sumendum prior ipse summe 
provocaret: ipse Dominus ac Redemptor eternus”; Miss.Moz., s. 28.

95 „Credimus pariter et fatemur summe ac credulitatis impulsu tacere non sinimur: te 
Deum Redemptorem: quem nostrum pro nobis miseris in cruce fuisse suspensum. 
Descendisse etiam in infernum: ut nos resurgens elevares ad celos. Reliquisse etiam 
nobis exemplum: ut te sequentes Dominum: passiones tolleremus in mundum. quo 
expleto beatus Andreas discipulus tuus ac martyr et apostolus informatuscrucis pro 
te supplicium devota mente portavit. Fac nos quesumus Domine ipso intercedente 
hoc tui corporis sanguinisque mysterium spiritus tui rore sanctificatum: ad nostrarum 
remedium sumere animarum”; Miss.Moz., s. 28.

96 „Deus a quo unicus tuus in hunc mundum missus: ac pro nobis in cruce suspensus: 
nostre redemptionis precium dedit sanguinem suum: ut reconciliati per ejus mortem 
filiorum apud te promereremur adoptionem: ejusdem nostri mediatoris obtentu nobis 
nec merentibus tribuat: ut possimus te patrem fiducialiter appellare: et orationem 
quam ipso docente didicimus: ad te non solum vocibus: sed et meritis proclamare in 
terris. Pater noster qui es in celis”; Miss.Moz., s. 28.
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stwo97. W modlitwie przed Pater noster powraca motyw śmierci krzyżowej 
Chrystusa, której się podjął, aby przez swoją Krew pojednać ludzkość ze 
sobą. Dzięki bowiem odkupieńczej śmierci ludzie zasłużyli, aby stali się 
adoptowanymi dziećmi, dlatego kapłan prosił, aby wierni dzięki tej łasce 
mogli szczerze wzywać Boga jako ojca. W błogosławieństwie natomiast 
celebrans prosił, aby św. Andrzej, który jak Chrystus zawisł na krzyżu, był 
dla wiernych zawsze troskliwym patronem, wytrwałym orędownikiem 
wstawiającym się przed Bogiem za grzechy ludzi, aby tak jak on, ufny w moc 
Pana ukrzyżowanego, który przez śmierć krzyża przezwyciężył szatana, 
pomógł zwalczyć wady.

Bogactwo i różnorodność średniowiecznych tekstów liturgicznych 
wskazuje na to, że święto ku czci św. Andrzeja było obchodzone uroczyście, 
poprzedzone nawet wigilią z obowiązującym postem oraz oktawą. Ta ranga 
liturgicznego świętowania, zróżnicowana lokalnie i utrwalana w używanych 
w późniejszych mszałach pełnych (missalia plenaria), została ujednolicona 
po Soborze Trydenckim.

2. Teksty liturgiczne po reformie Soboru Trydenckiego 

Teksty liturgiczne ku czci św. Andrzeja, obowiązujące w całym 
Kościele po Soborze Trydenckim, zamieszczono w nowych księgach, które 
zostały wydane po reformie soborowej. W odpowiedzi na głosy dotyczące 
odnowy liturgicznej, nie tylko ze strony protestantów, ale również poja-
wiające się wewnątrz Kościoła katolickiego, sobór postanowił powołać 
specjalną komisję, której celem było opracowanie ksiąg liturgicznych. Za 
pontyfikatu papieża św. Piusa V (1566-1572) opublikowano w 1568 roku. 
Brewiarz Rzymski. Zredukowanie szeregu świąt do zwykłego wspomnienia 
(commemoratio), czy też rytu połowicznego oraz usunięcie wielu oktaw, 
przyczyniło się do przejrzystości rytu. Podobnie 14 lipca 1570 r. wydano 
Mszał Rzymski, który stał się obowiązujący dla całego Kościoła łacińskie-
go98. Przy wprowadzeniu reformy tolerowano tylko zwyczaje sięgające 
dwustu lat99. 

97 „Sanctus Andreas apostolus: qui pro crucifixo Domino ac Redemptore nostro: est in 
cruce suspensus: pro vobis ipsi Domino gratiae providus existat semper patronus. 
R. Amen./ Et ob cujus celebrandam solennitatem alacer est hodie vester conventus: sit 
pro peccatis vestris ante Deum intercessor assiduus. R. Amen. / Ac sicut hic sanctus 
virtute fretus Dei crucifixi per crucis victoriam diabolum superavit: ita vos per mor-
tificationem crucis cuncta vitia conculcetis. R. Amen. Per misericordiam ipsius etc./ 
Dicat Presb. Dominus sit semper vobiscum. R\. Et cum spiritu”; Miss.Moz., s. 28-29.

98 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV, Poznań 1992, s. 63-66.
99 Por. H. B. Meyer, Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral, GdK IV, s. 266. 
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Po Soborze Trydenckim ku czci św. Andrzeja obchodzono święto 
w randze święta zdwojonego (duplex). Od reformy potrydenckiej święto 
to nie było już poprzedzone wigilią i obchodzone wraz z oktawą, dlatego 
– począwszy od pierwszego wydania Missale Romanum w 1570 roku – 
znajduje się tylko formularz w dzień wspomnienia narodzin dla nieba św. 
Andrzeja100. Introit, offertorium oraz graduał były te same, co w tekstach 
przedtrydenckich w sam dzień świętowania 30 listopada. Zmieniono werset 
przed Ewangelią, który brzmiał Dilexit Andream Dominus in odorem suavi-
tatis – „Andrzej był miły Panu jak wonna ofiara”. Werset na Komunię Venite 
post me... natomiast zaczerpnięto ze znanego w średniowieczu formularza 
wigilijnego101. W liturgii rzymskiej po Soborze Trydenckim nie występuje 
już sekwencja przeznaczona na ten dzień.

Podobnie modlitwy prezydencjalne znane były we wcześniejszych 
źródłach. Oracja Majestatem tuam... sięga Libelli z Werony, gdzie wystę-
powała w czwartym formularzu ku czci św. Andrzeja, a następnie przejęta 
została do Sakramentarza Gelazjańskiego Starszego oraz Sakramentarza 
Gregoriańskiego – Hadriańskiego. Podobnie secreta: Sacrificium nostrum 
znana była od Sakramentarza Gelazjańskiego Starszego w sam dzień wspo-
mnienia ku czci św. Andrzeja. Do nowych tekstów po Soborze Trydenc-
kim należała modlitwa po Komunii św., która została przejęta z mszału 
mediolańskiego z 1474 roku102. Kapłan, recytując modlitwę: Sumpsimus, 
Domine...103, wyrażał radość z obchodzenia uroczystości św. Andrzeja. Po 
przyjęciu Najświętszego Sakramentu kapłan prosił, aby Bóg pomnożył 
chwałę świętych, a wiernym przyniósł przebaczenie. 

Czytania biblijne po Soborze Trydenckim zostały utrwalone zgod-
nie z tradycją. Wprawdzie w średniowiecznych sakramentarzach nie wy-
stępowały czytania mszalne, ale świadkami były epistolarze oraz ewange-
liarze. Epistołę tworzyły teksty Listu do Rzymian (10,10-18), a ewangelię 
perykopa z Ewangelii Mateusza (4,18-22). Teksty te były przedmiotem 
rozważań w najstarszych zachowanych homiliach przeznaczonych na ten 
dzień świąteczny, poświadczonych już od papieża Grzegorza Wielkiego104. 

100 Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Pii V. Pont. 
Max. iussu editum, Romae, Apud Hęredes Bartholomęi Faletti, Joannem Uariscum, 
& Socios, Anno Domini MDLXX, s. 3-4 [dalej: MR 1570].

101 Gregorius I, Liber antiphonarius, PL 78, 709.
102 Liturgia Tridentina. Fontes – Indices – concordantia 1568-1962, oprac. M. Sodi, A. To-

niolo, P. Bruylants, Città del Vaticano 2010, s. 71.
103 „Sumpsimus, Domine, divina mysteria, beati Andreae festivitate laetantes: quae, sicut 

tuis Sanctis ad gloriam, ita nobis, quaesumus, ad veniam prodesse perficiat”; MR 1570, 
s. 4.

104 Gregorius I, Homiliae in Euangelia. Libri duo, PL 76, 1092-1095; PL 221, 57.
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W epistole przypominano wezwanie św. Pawła, że przyjęta wiara prowadzi 
do usprawiedliwienia, w jej wyznawanie do zbawienia. Zapewnienie, że 
wiara w Boga nie może być powodem zawstydzenia, a wyznawanie imienia 
Pańskiego prowadzi do zbawienia współbrzmi z powołaniem pierwszych 
uczniów, wśród których był św. Andrzej. Należał on do zwiastunów do-
brej nowiny, których głos rozszedł się po całej ziemi. Tekst ten wskazuje 
na uniwersalizm zbawienia, którego źródłem jest wyznanie, że Pan jest 
Kyriosem (por. Flp 2,11)105. W ewangelii natomiast proklamowano fakt 
powołania apostołów, wśród których na pierwszym miejscu byli bracia 
Szymon i Andrzej. O natychmiastowej decyzji świadczy fakt porzucenia 
sieci. W komentarzach biblijnych do tej perykopy ewangelicznej zwróco-
no uwagę, że były to sieci, które zarzucano, a nie ciągnięto za łodzią, stąd 
możliwość natychmiastowej reakcji na wezwanie Chrystusa106.

W wyniku reform Mszału Rzymskiego teksty te nie uległy zmianie. 
Te same modlitwy i czytania występowały w ostatnim wydaniu Mszału 
Rzymskiego, które ukazało się w 1962 roku i było owocem reform prze-
prowadzonych za pontyfikatu św. papieża Jana XXIII (1958-1963)107. Nie-
zmienność tekstów w kościele rzymskim obowiązywała więc przez 400 lat.

3. Teksty mszalne po Soborze Watykańskim II

Reforma Soboru Watykańskiego II miała na celu zwrócenie uwagi 
na wykorzystanie źródeł liturgicznych, sięgających do starożytności chrze-
ścijańskiej oraz korektę pewnych tekstów, tak, aby odpowiadały one praw-
dzie historycznej. Jedną z dziedzin była odnowa kalendarza liturgicznego, 
przeprowadzona w 1969 roku, a następnie mszału oraz brewiarza. Intere-
sującym pozostaje zagadnienie, na ile zostały zmienione teksty liturgiczne 
na święto św. Andrzeja.

W nowym mszale opublikowanym po Soborze Watykańskim II 
występuje tylko jeden formularz przewidziany na sam dzień narodzin dla 
nieba św. Andrzeja, czyli 30 listopada. Zarówno w pierwszym, jak i trzecim 
wydaniu typicznym Missale Romanum znajdują się te same teksty, które 
nie uległy korekcie w związku z odnową mszału108. Formularz rozpoczyna 

105 Por. R. Pesch, Römerbrief, w: Die Neue Echter Bibel. Neuses Testament, wyd. J. Gnilka, 
R. Schnackenburg, t. 6, Würzburg 1983, s. 83.

106 Por. R. Schackenburg, Matthäusevangelium, w: Die Neue Echter Bibel. Neuses Testament, 
hrsg. J. Gnilka, R. Schnackenburg, t. 1, Würzburg 1985, s. 42.

107 Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificum 
cura recognitum, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, s. 429-430.

108 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, Typis polyglottis Vaticanis MC-
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się od antyfony: Dominus secus...109 Nawiązuje ona do wydarzenia powo-
łania św. Piotra i św. Andrzeja, którzy na głos Chrystusa porzucili sieci 
(por. Mt 4,18-19). Antyfona ta występowała w formularzu wigilii ku czci 
św. Andrzeja. Podobnie do znanych tekstów należy antyfona na Komu-
nię: Dixit Andreas Simoni...110, która śpiewana była w sam dzień święta. 
Nawiązywała do wydarzenia, które miało miejsce po chrzcie w Jordanie, 
gdy dwaj uczniowie św. Jana Chrzciciela stali się uczniami Jezusa. Jednym 
z nich był św. Andrzej (por. J 1,41-42). Obydwie antyfony również znane 
były przynajmniej od czasów św. Grzegorza Wielkiego111. 

Z modlitw prezydencjalnych tylko kolekta: Maiestatem tuam..., 
zachowana po Soborze Trydenckim, a sięgająca Libelli z Werony, została 
umieszczona w formularzu powatykańskim. Do nowych modlitw należy 
modlitwa nad darami: Concede nobis...112 Składając dary na ołtarzu, kapłan 
prosi wszechmogącego Boga, aby w święto św. Andrzeja nie tylko przyjął je, 
ale również dał udział modlącym się w życiu samego Boga. W modlitwie 
po Komunii: Roboret nos...113 błagano, aby przyjęty Najświętszy Sakrament 
i przykład św. Andrzeja, pomógł wiernym w naśladowaniu ukrzyżowanego 
Chrystusa i w ten sposób, by mogli żyć z nim w chwale.

Czytania mszalne pososborowego formularza nawiązują do trady-
cji rzymskiej. Niezmienną pozostała perykopa ewangelijna (Mt 4,18-22), 
którą poprzedza werset zaczerpnięty z tegoż fragmentu przypominający 
wezwanie Chrystusa, aby uczniowie poszli za nim, gdyż chce ich uczynić 
rybakami ludzi. Pierwsze czytanie w porównaniu z przedwatykańską 
epistołą rozszerzono o jeden poprzedzający werset z Listu do Rzymian 
(10,9-18). Tym samym na początku już podkreślono fakt, że zbawienie 
opiera się na wyznaniu wiary w Chrystusa jako Kyriosa i przyjęciu wiary 

MLXX, s. 646 [dalej: MR 1970]; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici 
Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli 
PP. II cura recognitum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis MMII, s. 873-874 [dalej: 
MR 2002].

109 „Dominus secus mare Galilaeae vidit duos fratres, Petrum et Andream, et vocavit 
eos: Venite post me, faciam vos fieri piscatores hominum”; MR 1970, s. 646; MR 2002, 
s. 873.

110 „Dixit Andreas Simoni fratri suo: Invenimus Messiam, qui dicitur Christus. Et adduxit 
eum ad Iesum”; MR 1970, s. 646; MR 2002, s. 874.

111 Gregorius I, Liber antiphonarius, PL 78, 709.
112 „Concede nobis, omnipotens Deus, ut his muneribus, quae in beati Andreae festivitate 

deferimus, et tibi placeamus exhibitis, et vivificemus acceptis”; MR 1970, s. 646; MR 
2002, s. 874.

113 „Roboret nos, Domine, sacramenti tui communio, ut, exemplo beati Andreae apostoli, 
Christi mortificationem ferentes, cum ipso vivere mereamur in gloria”; MR 1970, 
s. 646; MR 2002, s. 874.
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w zmartwychwstanie. Wersety Psalmu 18 podejmują myśl lekcji, że same 
niebiosa głoszą chwałę Boga, a nie są to słowa, których by nie zrozumiano 
(por. ww. 2-3.4-5)114. Czytania i śpiewy międzylekcyjne pozostały również 
niezmienne po ogłoszeniu drugiego wydania porządku czytań mszalnych115. 

4. Zakończenie

Teksty liturgiczne, przewidziane na święto św. Andrzeja apostoła 
pozwalają na ukazanie istotnych treści związanych z kultem tego święte-
go w liturgii Kościoła. Centrum tego kultu stanowi Eucharystia, dlatego 
spojrzenie na celebracje Mszy św. w święto św. Andrzeja przez pryzmat 
tekstów mszalnych pozwala ukazać miejsce tego Świętego w misterium 
liturgii, a szczególnie jego orędownictwo. 

Najstarsze teksty liturgiczne utrwalone w średniowiecznych księ-
gach liturgicznych prezentują ogromne bogactwo i różnorodność związane 
z celebracją Mszy św. w dzień św. Andrzeja, które miały miejsce przed 
reformą Soboru Trydenckiego. Wyrazem tego są zmienne formularze 
do wyboru, jak w przypadku Libelli z Werony, obchodzenie wigilii tego 
święta i oktawy, co też zostało utrwalone w Sakrametanrzu Gelazjańskim 
Starszym. Późniejsze źródła, jak Sakramentarz Gregoriański – Hadriański, 
czy sakramentarze gelazjańskie z VIII wieku nie przewidywały oddzielnych 
tekstów ku czci św. Andrzeja na zakończenie oktawy. Wprawdzie modlitwy 
zmieniano w tych formularzach, ale od Sakramentarza Gelazjańskiego 
Starszego z VII wieku aż po czasy współczesne obowiązuje jako kolekta 
modlitwa: Maiestatem tuam... Podobnie niezmienną jest epistoła z Listu 
do Rzymian oraz perykopa ewangelijna przypominająca powołanie św. 
Andrzeja. Po Soborze Watykańskim II epistoła została poszerzona na po-
czątku o jeden wers. 

Na uwagę zasługują teksty średniowiecznej liturgii mszalnej spo-
za liturgii rzymskiej. Przykładem jest liturgia galijska, która znana była 
do czasów reformy przeprowadzonej za Pepina Małego i Karola Wielkiego. 
Reprezentantem tamtej liturgii jest Missale Gothicum, w którym na po-
szczególne dni liturgiczne przewidywano wiele zmiennych części. Tak też 
jest w przypadku święta św. Andrzeja, gdzie oprócz własnych modlitw 
prezydencjalnych i prefacji do zmiennych części należą m.in. collectio 

114 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Lectionarium III pro missis de sanctis, ritualibus, 
ad diversa, votivis et defunctorum, Editio typica, Typis polyglottis Vaticanis MCM-
LXXII, s. 212-214.

115 Ordo lectionum missae, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1988, s. 316.
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post nomina, przed przekazaniem znaku pokoju, post sanctus, post secreta, 
przed i po Modlitwie Pańskiej oraz błogosławieństwo. Podobnie wiele 
tekstów własnych występowało w Mszale mozarabskim wydanym przez 
kardynała Franciszka Ximénes de Cisnerosa. Można jednak zauważyć, że 
w tym ostatnim wiele tekstów opierało się na przesłankach pozabiblijnych. 
W liturgii galijskiej przed Soborem Trydenckim znano również sekwencję 
przeznaczoną na to święto. 

Reforma po Soborze Trydenckim spowodowała uproszczenie 
świętowania w dzień św. Andrzeja. Pozostawiono tylko formularz w sam 
dzień, nie obchodzono natomiast wigilii i oktawy ku czci tego świętego. 
Zniesiono także oddzielną sekwencję. Z modlitw prezydencjalnych i an-
tyfon mszalnych po Soborze Watykańskim II w całości zachowano tylko 
kolektę i obecnie obchodzone jest w randze święta. 

Teksty mszalne ukazują św. Andrzeja przede wszystkim jako apo-
stoła, nauczyciela, przewodnika i orędownika. Pierwsze z tych określeń 
wskazują na św. Andrzeja jako przykład powołania, wiary, zaufania Chry-
stusowi oraz wytrwałości aż do poniesienia męczeńskiej śmierci na krzyżu. 
Ten związek pomiędzy misterium krzyża Chrystusa a śmiercią św. Andrzeja 
na krzyżu został utrwalony przede wszystkim w tekstach liturgicznych 
tradycji galijskiej i starohiszpańskiej. Święty Andrzej, ze względu na wierne 
przepowiadanie dobrej nowiny i przypieczętowanie swego życia śmiercią 
męczeńską, zasłużył również na udział w tryumfie Chrystusa ukrzyżo-
wanego. Orędownictwo świętego dotyczy osiągnięcia dóbr wiecznych, 
uwolnienia od grzechów, namiętności, a przede wszystkim wstawiennictwa 
w osiągnięciu dóbr wiecznych. Spojrzenie na postać św. Andrzeja przez 
pryzmat czytań biblijnych pozwala zwrócić uwagę na jego wiarę, posłu-
szeństwo, a przede wszystkim na oddanie czci Chrystusowi jako Bogu.

Lektura tekstów liturgicznych ze święta ku czci św. Andrzeja, jako 
jednego z książąt Kościoła, pozwala ukazać tego świętego w misterium 
Eucharystii, która jest uobecnieniem misterium męki, śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa. Kult świętych czy składanie Najświętszej Ofiary ku czci 
świętych, co też znalazło swój wyraz w sformułowaniach dawnych modlitw 
mszalnych, jest więc oddawaniem czci samemu Chrystusowi. W oparciu 
o medytacje tekstów liturgicznych, z uwzględnieniem historii liturgii, po-
zwoli nie tylko właściwie kształtować kult świętych, ale również odkrywać 
bogactwo i skuteczność ich wstawiennictwa w Mistycznym Ciele Chrystusa.
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“I will cause your name to be remembered in all 
generations” (Ps 45[44],17). The intercession of St Andrew 

the Apostle according to the Missal of Western Church 

The aim of veneration of the saints in the liturgy is the sacramental 
participation of all believers in the Christ event. Feast days of the saints 
clearly highlight this aspect, as during the liturgical assembly, which is 
visible communion of the Church, there is the union of the community of 
the redeemed of all time in Christ. St Andrew the Apostle, one of the first 
disciples of Jesus and St Peter’s brother, from the beginning of the existence 
of the Church, has been venerated in a special way. He was the first one 
called by the Lord, and he brought his brother, St. Peter, to the Messiah. 
According to the traditions of the Church Fathers, St Andrew preached the 
Gospel in Scythia, in Pontus, Cappadocia and Bithynia. His martyr’s death 
on the cross in Patras sealed his evangelizing activity in Achaia.

The Mass texts show St Andrew primarily as an apostle, teacher, 
guide and advocate. The first of these terms indicate St Andrew as an 
example of vocation, faith, trust in Christ and perseverance until his mar-
tyrdom on the cross. This relationship between the mystery of the cross of 
Christ and the death of St Andrew’s cross was recorded primarily in the 
liturgical texts of old Spanish and Gallic traditions. St Andrew, due to his 
faithful preaching of the good news and his martyred death, well deserved 
to participate in the triumph of crucified Christ. The intercession of the 
saint concerns attaining eternal goods, freedom from sin, passion, and 
above all intercession in achieving eternal goods. A look at the figure of 
St Andrew through the lens of biblical readings can draw attention to his 
faith, obedience, and above all to worshipping Christ as God.
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KRZYSZTOF HAPTAŚ – Mielec

Zgłobień. Wieś i parafia na łamach tygodnika 
„Głos Rzeszowski” w latach 1897-1920

Zgłobień, jedna z wielu wsi województwa podkarpackiego, nie 
doczekał się dotychczas wystarczającej liczby publikacji przedstawiających 
historię miejscowości. Obchodzona w zeszłym roku 700. rocznica powstania 
parafii zgłobieńskiej stała się okazją do przynajmniej częściowego wypeł-
nienia tej luki1. Poznawanie dziejów miejscowości i parafii nadal wymaga 
jednak dużego wysiłku badawczego. Jeden z kierunków prowadzonych 
badań powinien skupić się na poszukiwaniach informacji o Zgłobniu i pa-
rafii zgłobieńskiej na łamach najróżniejszych czasopism i gazet. Niniejszy 
tekst wpisuje się właśnie w ten kierunek badań. Chcemy przedstawić w nim 
wyniki poszukiwań w powyższym temacie, przeprowadzonych na łamach 
„Głosu Rzeszowskiego”.

„Głos Rzeszowski” był tygodnikiem ukazującym się, jak sama 
nazwa wskazuje, w Rzeszowie. Pierwszy numer gazety ujrzał światło dzien-
ne 3 października 1897 r., ostatni 19 września 1920 r. Była ona najdłużej 
wydawanym, co sobotę, czasopismem na terenie Rzeszowa. Pierwszym jej 
redaktorem odpowiedzialnym był Leon Różycki, od roku 1898 Ludwik 
Holzer, a od 1901 roku Edward F. Arvay. Pierwsze dwa roczniki „Głosu 
Rzeszowskiego” drukowane były w drukarni J. A. Pelara (H. Czernego), 
a następne w drukarni E. F. Arvaya. Gazeta prezentowała poglądy endec-
ko-klerykalne. Na jej łamach swoje teksty ogłaszali przede wszystkim rze-
szowscy ludzie pióra – profesorowie, adwokaci, lekarze czy inżynierowie, 
ale i znani pisarze, m.in. J. I. Kraszewski i H. Sienkiewicz2.

Stosunkowo bliskie położenie Zgłobnia od Rzeszowa pozwalało 
1 S. Zych, B. Walicki, Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłob-

niu ok. 1313-2013, Lublin 2013.
2 S. Darłakowa, „Głos Rzeszowski”, w: Encyklopedia Rzeszowa, red. Z. Budzyński i in., 

wyd. 2, Rzeszów 2011, s. 177.
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mieć nadzieję, że na łamach „Głosu Rzeszowskiego” będą prezentowane 
liczne artykuły dotyczące interesującej nas miejscowości. Niestety, okaza-
ło się, że ich liczba jest niewielka. Na szczęście informacje o wsi i parafii, 
często drobne, pojawiają się w dużej liczbie innych tekstów. Z jednej strony 
dotyczą one życia, nazwijmy go codziennego, miejscowości, a z drugiej 
duchowieństwa sprawującego w parafii zgłobieńskiej posługę duszpasterską.

Tematyka zgłobieńska pojawia się na łamach „Głosu Rzeszowskie-
go” praktycznie od samego początku. W jednym z pierwszych numerów 
gazety znalazł się obszerniejszy tekst dotyczący pięciu sklepików żydow-
skich oraz jednego katolickiego, znajdujących się w Zgłobniu. Jego autor 
w plastyczny sposób przedstawił asortyment tych pierwszych, a także osobę 
jednego ze sklepikarzy, pisząc: „(…) Mamy Icka i Mendla i innych, z których 
każdy w swym kramie ma trochę mąki, krup, cukru, soli i chleba; ot, aby 
się nazywało, że sklep założono dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
wioski. Obrót kramu minimalny, bo cóż tam biedny włościanin potrzebuje! 
A jednak właściciel sklepiku żyje dostatnio – kwitnie w zdrowiu, a humor 
jego nie pozostawia nic do życzenia. W szabas pan kupiec dąży poważnie 
do domu modlitwy, przybrany, jak na święto przystało, w atłasową jupicę 
i kuni kołpak, przedmioty wysokiej wartości. Ryba i tłuste kugle, pływają-
ce w gęsim smalcu, zaspakajają jego apetyt całkowicie, a dobry Bóg zsyła 
na szczęśliwego członka narodu wybranego błogosławieństwo w postaci 
ośmiorga potomstwa, z których najstarsze ma nieskończone lat 9”3. Całość 
przedstawiona została w aspekcie założonego przez Kazimierza Stopyrę 
sklepiku chrześcijańskiego, który miał z tego powodu wiele nieprzyjemno-
ści oraz trudności ze strony wspomnianych handlarzy żydowskich. Autor 
artykułu opisał to w ten sposób: „Zamiar ten Kazimierza Stopyry żydkom 
zgłobieńskim wcale się nie podobał. Tłómaczyli mu też, że się w Zgłob-
niu prowadzenie sklepu nie opłaci, a nawet spotkał się z groźbą, że sklep 
szczęścia mu nie przyniesie (…) Ale Kazimierz Stopyra uparty w swem 
przedsięwzięciu, jak każdy Mazur, sklepik założył, wziął w dzierżawę od p. 
Jędrzejowicza obok stojącą karczmę i mimo, że ceny artykułów żywności 
w swym sklepiku znacznie popod ceny tychże artykułów w sklepach żydow-
skich obniżył – zaczęło mu się dobrze powodzić”4. W dalszej części tekstu 
autor opisał zabiegi zmierzające do wyrugowania włościanina z prowadzo-
nego interesu: „Niezbadane jednak koleje losów! Chociaż burz nie było 
i pioruny domostwo jego omijały, spaliły się doszczętnie w przeciągu 2 lat 
3 razy zabudowania Kazimierza Stopyry. Zachodziły poszlaki, że pożary 

3 Zgłobień, „Głos Rzeszowski” [dalej: GR], 1897, R. 1, nr 3 (z 17 X), s. 2.
4 Tamże, s. 2.
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powstały z podpalenia; sprawców jednak czynu zbrodniczego nie odkryto. 
Dopiero za trzecim razem c.k. Prokuratorya Państwa wniosła na zasadzie 
przeprowadzonych dochodzeń akt oskarżenia przeciwko żydkowi zgłobień-
skiemu, krewnemu jednego ze sklepikarzy, o zbrodnię podpalenia. Sześciu 
sędziów przysięgłych oświadczyło się za winą, a sześciu przeciwko winie 
oskarżonego, wskutek czego oskarżony został od winy uwolniony, a obecnie 
oddycha już powietrzem Ameryki (...)”5. Dopiero wówczas nastał spokój, 
a „Kazimierz Stopyra (...) zabudowania pięknie odnowił i sklepik dalej 
prowadzi, wspomagany przez ludność chrześcijańską w Zgłobniu i wsiach 
okolicznych, która u niego kupuje”6.

W końcu XIX wieku spore zainteresowanie wywołał fakt sprze-
daży dóbr Zgłobień i Wola Zgłobieńska Żydowi Willnerowi z Czudca. Na 
łamach gazety pojawiło się kilka tekstów informujących o niej i ją wyja-
śniających. Pierwszy z nich poinformował, że do sprzedaży miało dojść 
poprzez podstawioną osobę bliżej nieznanego Kobaka, katolika, który 
zdecydował się, niewątpliwie za pieniądze, pomóc Willnerowi w nabyciu 
wspomnianych dóbr. Całość została spuentowana słowami: „Smutne to – 
jednak prawdziwe – że taki piękny szmat ziemi, od wieków w posiadaniu 
katolickiem, przeszedł w ręce żydowskie, tembardziej, że potomek rodziny 
Straszewskich, mający tam dożywocie starzec (o jego zgonie 15 czerwca 
1903 r. i pogrzebie odprawionym dwa dni później również poinformowała 
na swych łamach gazeta7), pomny świetnych czasów, ze łzami w oczach musi 
być teraz świadkiem niszczącej wszystko gospodarki żydowskiej i sąsiado-
wać we dworze szlacheckim z pijawką czudecką”8. Dwa tygodnie później 
powyższa informacja została w tygodniku sprostowana, a bardziej dopre-
cyzowana tekstem skreślonym ręką dr. Gustawa Holtzera, obecnego przy 
sprzedaży rzecznika sprzedającej – Gabrieli z hr. Mierów Jędrzejowiczowej. 
Dr Holtzer napisał, że „(…) J.E. z hr. Mierów Jędrzejowiczowa sprzedawała 
p. Kobakowi Zgłobień bez symulacyi i w dobrej wierze, uważając go za 
nabywcę, który kupuje dla siebie bez zamiaru pozbycia żydowi. Dowodzi 
tego okoliczność, iż J.E. Gabryela z hr. Mierów Jędrzejowiczowa otrzymała 
od żydów ofertę na kupno Zgłobnia za znacznie wyższą cenę niż ta, którą 
od pana Kobaka otrzymała, z oferty tej jednak tylko dlatego nie korzystała, 
iż takowa pochodziła od żydów i wolała dobra sprzedać p. Kobakowi, który 

5 Tamże, s. 2.
6 Tamże, s. 2.
7 W informacji znalazło się błędnie odnotowane nazwisko zmarłego – Wincenty Radwan 

Starzewski. GR, 1903, R. 7, nr 25 (z 21 VI), s. 3.
8 Zgłobień i Wola Zgłobieńska, GR, 1899, R. 3, nr 3 (z 15 I), s. 3.
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jej zaręczył, że kupuje dla siebie bez zamiaru odsprzedaży”9. Stwierdził 
również, że „(…) jakiś czas przed zawarciem kontraktu zgłosił się do niego 
Willner i oświadczył (...), że p. Kobak stanowczo Zgłobień kupuje i że on ma 
zamiar kupić od niego drzewostan, co do którego kontrakt kupna zawrze z p. 
Kobakiem” w kancelarii notarialnej wspomnianego10. Ponadto odnotował, 
że: „Z całego (...) zachowania się p. Kobaka przy kontraktowaniu widoczne 
było, że kupuje dla siebie bez zamiaru pozbycia żydowi, przyjął bowiem 
w kontrakcie na korzyść dożywotnika p. Straszewskiego tak daleko idące 
następstwa, na jakie żyd nie byłby się nigdy zdobył. Jeżeli następnie sprze-
dał p. Kobak dobra wyrażone żydowi, to dowodzi tylko wielkiej zdolności 
symulowania postępków po stronie p. Kobaka, która to zdolność zaszczytu 
mu nie przynosi”11. Rządy Willnera w Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej zostały 
na łamach gazety mocno skrytykowane. Nowy właściciel rozpoczął czystkę 
wśród zastanych pracowników, wypowiadając służbę, jak to nazwał autor 
tekstu, „(...) swoim murzynom katolickim”12. W dwóch artykułach został 
ponadto wyśmiany język pism Willnera, wypowiadających służbę m.in. 
leśnych Francyka i Witalca13.

Na łamach poszczególnych numerów „Głosu Rzeszowskiego” 
znalazły się i inne informacje dotyczące miejscowości i jej mieszkańców. 
W roku 1899 poinformował on o powstaniu w Zgłobniu urzędu pocztowego. 
Odnotował: „Okręg doręczeń tworzą gminy i obszary dworskie: Zgłobień, 
Niechobrz, Wola Zgłobieńska z przysiółkami, Zagóry i Mogielnica, tudzież 
gmina Błędowa”14. Z łam gazety wiadomo również, że miejscowość była 
w zasięgu działalności rzeszowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej. Dnia 
29 listopada 1908 r. zorganizowało ono w Zgłobniu odczyt wygłoszony 
z racji kolejnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego15, rok później 
uzupełniło zasób książkowy istniejącej już tam czytelni16, a w 1910 roku 
przeprowadziło odczyt na temat bitwy pod Grunwaldem17. Ponadto kilka 
lat przed wybuchem I wojny światowej gazeta opublikowała postanowienia 
dotyczące okręgów kominiarskich, utworzonych w następstwie ustawy o po-
licji ogniowej z 10 lutego 1891 r., a po myśli ustawy przemysłowej z 15 marca 

9 GR, 1899, nr 5 (z 29 I), s. 2.
10 Tamże, s. 2.
11 Tamże, s. 2.
12 Korsarstwo żydowskie, GR, 1899, nr 5, s. 3.
13 Tamże, s. 3; GR, 1899, nr 9 (z 26 II), s. 3.
14 GR, 1899, nr 12 (z 19 III), s. 3.
15 Sprawozdanie z działalności koła T.S.L. w Rzeszowie za miesiąc listopad i grudzień, GR, 

1908, R. 12, nr 51 (z 20 XII), s. 2.
16 T.S.L. w Rzeszowie, GR, 1910, R. 14, nr 11 (z 13 III), s. 1.
17 Sprawozdanie z działalności tutejszego Koła T.S.L., GR, 1910, nr 23 (z 5 VI), s. 3.



281Zgłobień. Wieś i parafia na łamach tygodnika...

1883 r. Zgłobień znalazł się w I okręgu przydzielonym Klarze Mezerowej, 
koncesjonowanemu majstrowi kominiarskiemu18. Przekazała również 
informacje o szalejącej w roku 1911 pryszczycy w powiecie rzeszowskim. 
W ich świetle w końcu sierpnia w Zgłobniu panowała ona w 33 zagrodach19. 
We wrześniu i październiku zaraza zataczała coraz szersze kręgi, obejmując 
w szczytowym okresie aż 152 zagrody; jej koniec w miejscowości odnoto-
wano dopiero na przełomie lat 1911/191220. Tytuł poinformował również 
o trwającej w czasie I wojny światowej rekwizycji dzwonów kościelnych 
na cele wojenne. Nie ominęła ona i Zgłobnia; od drugiej z kolei rekwizycji 
wyłączony został tylko dzwon z 1413 roku21.

W świetle informacji prasowych, zamieszczonych na łamach ga-
zety, widać również, że mieszkańcy miejscowości nie pozostawali obo-
jętni na wszelkiego rodzaju apele. W roku 1898 przekazali 7 złr. i 2 kr. 
na restaurację kaplicy cudownej Matki Bożej w kościele oo. Bernardynów 
w Rzeszowie22, pięć lat później na pogorzelców z Zaczernia zwierzchność 
gminy Zgłobień przekazała 16 K i 14 h23, a w 1920 roku w zgłobieńskim 
kościele parafialnym zebrano kwotę 1150 K z przeznaczeniem na kościół 
gimnazjalny w Rzeszowie24.

Informacje dotyczące parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu 
podzielić można w zasadzie na poświęcone osobom proboszczów oraz 
księży wikariuszy. Najczęściej dotyczyły one zmian personalnych w wy-
niku śmierci włodarza parafii i tych wynikających z rotacji na stanowisku 
wikariuszy. Kilka informacji poświęconych zostało osobie ks. Michała 
Trybusa, proboszcza zgłobieńskiego w latach 1892-1910. Z podziękowa-
nia zamieszczonego na łamach gazety przez Bronisławę Łukaszewiczową 
wiadomo, że w styczniu 1903 roku wziął on udział w pogrzebie jej męża 
– Władysława25. W następnym roku „Głos Rzeszowski” poinformował, 
że kapłan ten odznaczony został Ekspositorio canonicali26. Z kolei w 1910 
18 Ogłoszenie!, GR, 1910, nr 12 (z 20 III), s. 5.
19 Pryszczyca w powiecie rzeszowskim, GR, 1911, R. 15, nr 35 (z 27 VIII), s. 5.
20 Pryszczyca w powiecie rzeszowskim, GR, 1911, nr 36 (z 3 IX), s. 5; Pryszczyca w powiecie 

rzeszowskim, GR, 1911, nr 37 (z 10 IX), s. 6; Pryszczyca w powiecie rzeszowskim, GR, 
1911, nr 40 (z 1 X), s. 6; GR, 1911, nr 42 (z 15 X), s. 6; GR, 1911, nr 43 (z 22 X), s. 5; 
GR, 1911, nr 44 (z 29 X), s. 5; GR, 1911, nr 46 (z 12 XI), s. 5; GR, 1911, nr 47 (z 19 
XI), s. 6; GR, 1911, nr 49 (z 3 XII), s. 6; GR, 1912, R. 16, nr 1 (z 1 I), s. 6.

21 Wyłączone od powtórnej rekwizycyi dzwony, GR, 1917, R. 20, nr 30 (z 29 VII), s. 2.
22 GR, 1898, R. 2, nr 5 (z 30 I), s. 2.
23 GR, 1903, nr 12 (z 22 III), s. 3.
24 Ofiary. C. d. składek na kościół gimn. w Rzeszowie, GR, 1920, R. 23, nr 17 (z 25 IV), 

s. 2.
25 Podziękowanie, GR, 1903, nr 5 (z 1 II), s. 3.
26 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1904, R. 8, nr 24 (z 12 VI), s. 2.
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roku podał on dość obszerną informację o zgonie w Rzeszowie tego po-
wszechnie znanego i szanowanego kapłana: „Wczoraj w południe rozeszła 
się po mieście nader smutna wiadomość o nagłym zgonie kanonika ks. 
Michała Trybusa, proboszcza w Zgłobniu, który tknięty atakiem apoplek-
tycznym w czasie kąpieli, poniósł śmierć na miejscu. Śp. ks. Trybus znany 
był nie tylko wśród swych parafian jako duszpasterz o nieposzlakowanym 
charakterze i wielkich zaletach, lecz także w gronie tutejszej inteligencyi 
uchodził za człowieka niezmiernie prawego i pełnego wszelkich przymio-
tów. To też nagły zgon jego wywarł w Rzeszowie powszechny żal i smutek 
tem bardziej, że do ostatnich chwil stykał się ze znajomymi i przyjaciółmi, 
nieprzeczuwającymi, że za kilka godzin dojdzie do ich uszu żałobna wia-
domość o śmierci dzielnego obywatela. Pogrzeb odbędzie się w niedzielę 
z tutejszej kostnicy do Zgłobnia, gdzie w poniedziałek zwłoki zostaną 
uroczyście pochowane”27. Po śmierci ks. Trybusa administratorem parafii 
zgłobieńskiej zamianowany został miejscowy wikariusz, ks. Władysław 
Lutecki, a „Konkurs na opróżnione probostwo w Zgłobniu rospisano 
z terminem do 31. Sierpnia” 1910 r.28. Na osobę nowego proboszcza para-
fianie zgłobieńscy musieli czekać aż do października 1910 roku. Wówczas 
to prezentę na wspomniane stanowisko otrzymał ks. Mikołaj Dzierżyński, 
dotychczasowy proboszcz w Cieklinie29. Jeszcze w tym samym miesiącu 
nastąpiła jego instytucja kanoniczna na probostwo w Zgłobniu30. W gaze-
cie znalazła się również informacja o śmierci ks. Mikołaja Dzierżyńskiego, 
który zmarł 28 stycznia 1919 r.31

Kolejna grupa informacji odnotowanych w „Głosie Rzeszowskim” 
dotyczyła osób księży wikariuszy. W roku 1898 parafię zgłobieńską opuścił 
ks. Karol Miller, przeniesiony na placówkę kościelną do Stobiernej. W jego 
miejsce przybył nowo wyświęcony kapłan – ks. Józef Węglarz32. W 1905 
roku miała miejsce kolejna zamiana księży wikariuszy. W miejsce ks. Jana 
Rudnickiego, przeniesionego do Laszek, przybył ks. Jan Cetnarowicz; 
jego poprzednią placówką kościelną była parafia w Jasienicy Rosielnej33. 
Posługa duszpasterska ks. Cetnarowicza w parafii zgłobieńskiej nie trwała 
długo, gdyż w lipcu następnego roku udał się on na półroczny urlop w celu 
poratowania zdrowia. W jego miejsce trafił do Zgłobnia nowo wyświęcony 

27 Nagły zgon, GR, 1910, nr 28 (z 10 VII), s. 2.
28 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1910, nr 30 (z 24 VII), s. 2.
29 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1910, nr 41 (z 8 X), s. 2.
30 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1910, nr 44 (z 30 X), s. 2.
31 Kronika żałobna, GR, 1919, R. 22, nr 5 (z 2 II), s. 2.
32 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1898, nr 28 (z 10 VII), s. 2.
33 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1905, R. 9, nr 35 (z 27 VIII), s. 3.
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kapłan – ks. Józef Przybyła34. W roku 1911 parafię zgłobieńską opuścił 
ks. Władysław Lutecki, który przeniósł się do Krasiczyna35. W 1913 roku 
do parafii zgłobieńskiej przybył nowy duchowny. W miejsce ks. Wincen-
tego Fiemy, przeniesionego do Raniżowa, posługę duszpasterską objął ks. 
Ferdynand Beigert, który powrócił do diecezji ze Strasburga36. W roku 1916 
miała miejsce kolejna zmiana osoby księdza wikariusza. W miejsce ks. Józefa 
Koguta, który przeniesiony został do Kurzyny, przybył do Zgłobnia z Sędzi-
szowa Małopolskiego ks. Walenty Turzyński37. W tym samym roku pojawił 
się również w parafii nowo wyświęcony kapłan – ks. Ignacy Bocheński38.

Wśród innych informacji dotyczących parafii zgłobieńskiej należy 
wymienić zapowiedź o wizytacji kanonicznej w dniach 8-9 czerwca 1899 r., 
której miał dokonać biskup sufragan przemyski Józef Sebastian Pelczar 
w zastępstwie biskupa przemyskiego Łukasza Ostoi Soleckiego39. Wydaje się, 
że nie została ona wówczas przeprowadzona, o czym poinformowała gazeta 
w czerwcu 1905 r., w trakcie kolejnej wizytacji kanonicznej uskutecznionej 
przez biskupa sufragana przemyskiego Karola Józefa Fiszera. W jednym 
z artykułów znalazł się wówczas zapis, że „(...) zwiedza on w tym miesiącu 
parafię Zgłobień w dekanacie rzeszowskim (opuszczoną w czasie wizytacyi 
w r. 1900 z powodu budowy plebanii)”40.

Podsumowując, należy stwierdzić, że informacje dotyczące Zgłob-
nia i parafii zgłobieńskiej zawarte na łamach ponad dwudziestu roczników 
„Głosu Rzeszowskiego” nie są liczne, ale cenne w swej treści. Jedne z nich 
uzupełniają, nawet w sposób znaczący, zasób wiedzy o niektórych wyda-
rzeniach znanych z kart innych materiałów źródłowych czy opracowań 
(przykładowo na temat zgonu i cech charakteru ks. Michała Trybusa). 
Inne przekazują nam informacje o całkiem nieznanych wydarzeniach. 
Wszystkie niewątpliwie składają się na jeszcze pełniejszy obraz historii tej 
miejscowości.

Aneks

Zawarte w aneksie teksty źródłowe zaczerpnięte z tygodnika „Głos 
Rzeszowski” zostały nieznacznie zmodernizowane, głównie w kwestii 
interpunkcji.

34 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1906, R. 10, nr 28 (z 15 VII), s. 2 i nr 29 (z 22 VII), s. 2.
35 Wiadomości kościelne, GR, 1911, nr 34 (z 20 VIII), s. 6.
36 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1913, R. 17, nr 6 (z 9 II), s. 6.
37 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1916, R. 19, nr 4 (z 16 I), s. 3.
38 Wiadomości dyecezyalne, GR, 1916, nr 26 (z 18 VI), s. 3.
39 Wizytacya kanoniczna, GR, 1899, nr 19 (z 7 V), s. 2.
40 Wizytacya kanoniczna, GR, 1905, nr 25 (z 18 VI), s. 3.
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„Głos Rzeszowski”, 1899, R. 3, nr 5 (z 29 I), s. 3.
Korsarstwo żydowskie. Józef Willner, który nabył Zgłobień i Wolę 

Zgłobieńską, wypowiada służbę swoim murzynom katolickim. Oto repro-
dukcya listu, znajdującego się w posiadaniu naszej Redakcyi:

„Czudec 13. 12. 1898. Panu Francyk, leśny w Woli zgłobieński.
Zezwołem Francyka od Służbe leśny od 15. 12. 1898 i Prosze nie 

robicz żodnych Służbe w Lesie moję bo nie Pozwałem i żadnych Zapłaty nie 
zaplace od 15. 12. 1898. Dom Prosze mnie oporządkować tj odać mi wy-
prózniony najdalej do 1 Stycznia 1899. bo nie pozwołem wiece tylko do 1go 
Stycznia 1899 tam Miesżkać także Matka Francyka niech zaraz zabierze sobie 
tem Mały Domek z Stanią lub Stodole co Stoje na moją Płacu na moją lasu 
bo od 15. 12. 1898 nie pozwołem wiece stać tam. Zpoważaniem Josef Willner.

Wiece Służby w Lasu nie Robicz bo nie pozwołem żodnego tykanie 
się do lasu. 13. 12. 1898 Willner”

Próbek takich mamy jeszcze kilka. Zwracamy uwagę leśnego p. 
Francyka, ażeby z domku zajmowanego się nie ruszał, ani też budynków 
przez się wystawionych nie usuwał, a wszystkich awizowanych lub poszko-
dowanych upraszamy udać się o poradę prawną do któregokolwiekbądź 
z adwokatów katolików w Rzeszowie, którzy chętnie się tego podejmą.

„Głos Rzeszowski”, 1909, R. 13, nr 43 (z 24 X), s. 3.
Automobilową wycieczkę urządziło sobie w bieżącym tygodniu to-

warzystwo panów do Woli Zgłobieńskiej. Wesoło przy odgłosie trąbki wyru-
szyli po południu Krakowską ulicą, używając wygodnej jazdy i przyjemnego 
jesiennego powietrza. Chcąc z Woli powracać, wykręcili prawdopodobnie 
dosyć nieumiejętnie tak, że buchnęło kilka płomyków z kociołka automo-
bilowego – wycieczkowcy urządzili nogę, obawiając się wybuchu – w kilka 
minut stał się samochód niezdolnym do powrotnej jazdy. Towarzystwo mu-
siało się podzielić we dwie sekcye, jedna pozostała przy automobilu – druga 
na piechotę rozpoczęła odwrót 20-to kilometrowy. Skończyło się wreszcie 
tak, że sekcya pierwsza wracała automobilem zaprzężonym w konie, zaś 
druga złapała kilka kilometrów przed Rzeszowem prymitywny wiejski wóz 
o jednym koniu i tak z powagą szczęśliwie dobili do portu rzeszowskiego. 
Pojechali „Gross und Wild” powrócili „Klein und mild”.

Zgłobień. The village and parish in the weekly “Głos 
Rzeszowski” in the years 1897-1920

In the Podkarpackie Voivodeship there are a number of parishes 
and places which are waiting for their historians who could research their 
history. Some of them already have such studies, better or worse, shorter or 
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longer, made by historians, amateurs or professionals. Relatively few of the 
parishes and places have a large group of historical studies. Undoubtedly, 
Zgłobień is one of them. This village has an extensive monograph of the 
parish and a few longer articles.

The presented text regarding Zgłobień is based on specific source 
materials, namely newspaper articles, in this case from the newspaper “Głos 
Rzeszowski”, published in the years 1897-1920. The information included 
in them show the daily life of the village for over twenty years, repeatedly 
presenting unknown events or detailing those known from other source 
materials. In view of the fact that the article was written only on the basis 
of press coverage from one newspaper, in the future it would be appropriate 
to present the mentioned village in the light of the press reports included 
in other newspapers.
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ROBERT SAWA – Lublin 

Świątynie parafii Zgłobień w świetle staropolskich 
akt wizytacyjnych

Tematem niniejszej pracy będzie historia kościołów parafii Zgło-
bień i ich wyposażenia, bez uwzględnienia zewnętrznych zabudowań 
administracyjnych i gospodarczych: plebania, domy kierownika szkoły 
i wikariuszy, cmentarz, stawy, sady, ogrody, grunty orne itp. Podkreślić przy 
tym należy, iż mimo zachowania stosunkowo licznych archiwaliów odno-
szących się do parafii Zgłobień, przechowywanych w zasobach Archiwum 
Metropolitalnego w Krakowie, informacje na temat substancji materialnej 
kościołów zgłobieńskich nie są zbytnio rozbudowane.

Na wstępie wypada powiedzieć słów kilka na temat funkcjonowania 
parafii Zgłobień od czasów najdawniejszych do końca I Rzeczpospolitej1. 
Powstała ona najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV w. jako fundacja 
rycerska, wymieniana w roku 1513 jako parafia wchodząca w skład deka-
natu dębickiego (pilzneńskiego, zw. też leśnym)2, a od 1595 – dekanatu 
ropczyckiego.

Według zapisów archiwalnych w okresie staropolskim (do czasu 
rozbiorów) urząd proboszcza w Zgłobniu sprawowało co najmniej szes-
nastu kapłanów: Stanisław z Iłży (1529), Marcin Radleński (1565), Jakub 
Szczepanowski (ok. 1595-1616), Plunicki (1618), Wojciech Radziszewski 

1 Funkcjonowanie parafii Zgłobień w ramach Archidiakonatu Sądeckiego w dawnej 
Polsce opisał B. Kumor w opartym na bogatych materiałach źródłowych opracowaniu 
Archidiakonat Sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do atlasu historycznego 
Kościoła w Polsce, ABMK 8(1963), s. 271-304, zwł. s. 290, a także 9(1964), s. 93-286, 
zwł. s. 243. Na temat wsi Zgłobień zob. też Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i Litwy, t. XIV, s. 581; współcześnie monografię wsi i parafii opracował B. Dziedzic, 
Zarys dziejów wsi Zgłobień do 1918 roku, Rzeszów 1994, mps.

2 Utworzony prawdopodobnie za rządów bpa Nankera (1320-1327). Por. Archiwum 
Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, Regestrum contributionis per unum fertonem 
a marca argenti ad clerum a. D. 1513, k. 63-66.
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(1630-1664), Florian Sadowski (ok. 1664), Mikołaj Suchocki (20 XII 1665 
– 1683), Kasper Suchocki (?), Stanisław Łącki (?), Filip Pruski (26 I 1699 – 
1717), Andrzej Pruski (28 V 1717 – 21 XI 1725), Jakub Barczewski (15 V 
1726 – 1739), Jan Kalinowski (od 20 V 1737), Franciszek Petrykowski (do 
1743), Antoni Popławski (12 VIII 1743 – po 1749) i Wojciech Surowiński 
(8 V 1763 – po 1776)3.

Właścicielami wsi i kolatorami parafii Zgłobień byli kolejni wła-
ściciele okolicznych dóbr: Jarosławscy, Ciecierscy, Lubomirscy, Starzyńscy 
i Straszewscy.

Spośród zachowanych przekazów archiwalnych na temat począt-
ków parafii należy wymienić tzw. falsyfikat zgłobieński aktu erekcyjnego, 
wydany rzekomo w dn. 25 lipca 1313 r., w którym wymienia się niejakiego 
Pethrassiusa Brandisza (Piotra Brandysa)4. Wprawdzie według ustaleń 
badaczy (F. Piekosiński, W. Kętrzyński, B. Kumor) nie jest on dokumen-
tem wiarygodnym, został bowiem sporządzony dopiero w wieku XVIII 
na potrzeby władz austriackich, można wszakże dopatrywać się w nim echa 
tradycji istnienia parafii zgłobieńskiej już w pierwszej połowie XIV wieku.

Powstanie pierwotnego budynku kościoła w Zgłobniu, wymienia-
nego w kolejnych wizytacjach kościelnych jako drewniany (ecclesia lignea) 
i mający wezwanie św. Andrzeja, datuje się na wiek XIV5.

Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis Jana Długosza poświad-
cza istnienie w wieku XV wsi Zgłobień Stara (Zglobien Antiqua) i Zgłobień 
Nowa (Zglobien Nova)6.

W XVI wieku dziedzicznym właścicielem wsi, wymienianym 
w najwcześniejszych zachowanych aktach wizytacji diecezji krakowskiej 
bpa krakowskiego Filipa Padniewskiego z roku 1565 (Liber visitationis 
Ecclesiarum in civitate ac Dioecesi Cracoviensi existentium, autoritate Illrmi 
ac Rmi domini domini Philippi Padniewski, Dei gratia episcopi Cracoviensis), 
był Spytek Jarosławski herbu Leliwa, mający prawo patronatu świątyni. 
Ówczesny proboszcz, magister sztuk wyzwolonych Marcin Radleński, miał 
do pomocy dwóch wikarych – Jakuba i Wawrzyńca z Ropczyc; cmentarz 

3 Por. S. Zych, B. Walicki, Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła 
w Zgłobniu, ok. 1313-2013, Lublin 2013, s. 321 (Aneks).

4 Dokument ten został zakupiony, przypuszczalnie w dobrej wierze, przez proboszcza 
zgłobieńskiego za sumę 6 dukatów od fałszerza S. Morawskiego, por. Kodeks dyploma-
tyczny Małopolski, wydał F. Piekosiński, Kraków 1886, t. II, s. 293, dokument DCXIX; 
analiza dokumentu, por. W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka i parafii Czudec; zob. też: 
S. Zych, B. Walicki, 16-17.

5 Na temat dziejów kościoła i parafii w Zgłobniu w okresie staropolskim zob.: S. Zych, 
B. Walicki, s. 25-46.

6 Zob. t. 2, s. 280.
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był wówczas ogrodzony, kościół dobrze zadaszony, woda do chrztu czysta, 
komunikanty w cyborium i krzyżmo przechowywano w sposób właściwy, 
a na wyposażeniu kościoła znajdowały się, księgi niezbędne do odprawia-
nia obrzędów Mszy św., pięć kielichów, trzy krzyże i srebrna monstrancja.

W roku 1595 parafia zgłobieńska obejmowała wsie: Zgłobień, Wolę 
Zgłobieńską, Niechobrz i Błądową (dzisiejsza Błędowa). Prawo patronatu 
w tym okresie należało do kasztelanki krakowskiej Anny Sieniawskiej. 
Kościół miał wówczas strop deskowany, ściany czyste, okna niekompletne, 
pośrodku wizerunek Ukrzyżowanego i – co znamienne – organy (organum). 
Stan dachu świątyni oceniano na umiarkowanie dobry. Znajdowały się tu 
cztery murowane, konsekrowane ołtarze (pieczęć jednego z nich była naru-
szona w wyniku pożaru) i dwa ołtarze przenośne (w tym jeden uszkodzony).

W kościele przechowywano zespół ośmiu korporałów z palkami, 
puryfikaterze, zasłony, tradycyjne cztery pary kandelabrów, w tym jeden 
cynowy, pozostałe drewniane, a także starodawnej proweniencji kadzielnicę 
z mosiądzu (lub miedzi). Drewniane cyborium (tabernakulum), czyste i so-
lidnie zamykane, zawierało drewnianą, polichromowaną szkatułę z dwoma 
naczyńkami – srebrnym i cynowym do przechowywania komunikantów. 
Przed cyborium płonęła wieczna lampka. W kamiennej chrzcielnicy znaj-
dowała się spiżowa misa z wodą święconą. Księgi metrykalne (chrztów 
i związków małżeńskich ) prowadzono w sposób właściwy (ordinate). 
Kościół posiadał pięć kielichów srebrnych, w tym jeden pozłacany, a także 
trzy krzyże (z tego dwa pozłacane, niemal wszystkie jednak uszkodzone), 
jeden pacyfikał w formie krzyża, srebrną monstrancję i parę ampułek ze 
srebra. Na wyposażeniu ówczesnego kościoła pozostawało również jede-
naście ornatów.

Pewne zaniedbania w zakresie stanu kościoła stwierdzają akta ko-
lejnych wizytacji biskupich – z roku 1603 (przeprowadzona za rządów bpa 
Bernarda Maciejowskiego przez prepozyta i dziekana mieleckiego Jakuba 
Ołtarzewkiego) i 1608 roku, wspominające o pokrytych pajęczyną ścia-
nach świątyni i częściowo wybitych oknach (w zaleceniach wizytacyjnych 
sugeruje się częstsze omiatanie z kurzu sufitu i ścian kościoła). Stwierdza 
się w tym okresie obecność w świątyni wizerunku Ukrzyżowanego, dwóch 
kandelabrów – drewnianego i żelaznego, organów, ambony przy południo-
wej ścianie kościoła, brak konfesjonałów i opłakany stan ceglanej posadzki 
(zalecano jej uzupełnienie). Do ówczesnego kościoła prowadziło dwoje 
drzwi – od południa i zachodu. Cyborium w głównym ołtarzu zawierało 
dwie puszki – cynową i srebrną na komunikanty oraz woreczek na Naj-
świętszy Sakrament zanoszony chorym; w zakrystii znajdowało się potrójne 
naczynie na oleje święte, w środku świątyni zaś umieszczona była kamienna 
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chrzcielnica. Kościół nadal posiadał na wyposażeniu liczne szaty liturgicz-
ne, przechowywane w zakrystii. Stan dachów, zarówno samej świątyni, jak  
również dzwonnicy i kostnicy, uznawano za dobry.

Podczas wizytacji z roku 1610 (przeprowadzonej za rządów bpa Pio-
tra Tylickiego), prócz wyliczenia stosunkowo bogatego wyposażenia stałego 
(m.in. 4 ołtarzy) i ruchomego (monstrancja z pozłacanym melchizedekiem, 
pozłacane krzyże srebrne, szaty liturgiczne), zwrócono uwagę na koniecz-
ność naprawy przeciekającego dachu, zakupienia nowego tabernakulum 
lub zabezpieczenia starego przed wnikaniem doń kurzu przez ażurową 
kratkę, wyrównanie podłogi na chórze, a także naprawy zniszczonych ksiąg 
liturgicznych. Podkreślono również konieczność prowadzenia odrębnych 
ksiąg chrztów i ślubów.

Wizytacja z roku 1618 stwierdzała z kolei obecność czterech kon-
sekrowanych ołtarzy, znacznej liczby szat liturgicznych, trzech srebrnych 
i pozłacanych kielichów, a także srebrnej, częściowo pozłacanej monstrancji 
z melchizedekiem, srebrnego krzyża z pasyjką i pozłacanymi wizerunkami 
czterech ewangelistów, jak również dwóch innych srebrnych (w tym jednego 
wysadzanego kryształami).

Druga świątynia zgłobieńska powstała w połowie XVII wieku 
i została konsekrowana 19 czerwca 1678 r. przez sufragana krakowskiego 
Mikołaja Oborskiego.

W 1741 roku wzniesiony został trzeci, murowany kościół, fundo-
wany przez wojewodę krakowskiego Teodora Lubomirskiego. Nie posado-
wiono go jednak dokładnie w miejscu poprzedniego, lecz obok, a miejsce 
dawnej świątyni zaznaczono, wystawiając na nim pamiątkową kapliczkę 
murowaną. Zachował się jego opis, sporządzony w języku polskim w dniu 
8 maja 1763 r. na okoliczność wprowadzenia doń nowego proboszcza 
Wojciecha Surowińskiego. Zgodnie z nim budynek, podówczas jeszcze 
nie konsekrowany, był jednonawowy, kryty gontem, z wieżyczką, w której 
umieszczono sygnaturkę pochodzącą z dawnego kościoła. Sklepioną kruch-
tę oświetlały dwa okrągłe okienka zaopatrzone w kraty. W środku znajdował 
się ołtarz z obrazem św. Andrzeja Apostoła. Do mensy ołtarzowej prowa-
dziły trzy stopnie. Zamykane na zamek drewniane cyborium wykonane 
było z drewna i pomalowane na kolor orzechowy. W świątyni znajdowały 
się ponadto 4 niekonsekrowane ołtarze boczne z przenośnymi ołtarzami. 
Nosiły one wezwania: Jezusa Ukrzyżowanego, Najświętszej Panny Maryi, 
św. Anny (uszkodzony) oraz św. Antoniego. Do kamiennej chrzcielnicy 
wiodły drewniane stopnie pomalowane na czarno. Ambonę w kolorze 
białym i fioletowym ozdabiała figura św. Jana Nepomucena i wyobrażenie 
Ducha Świętego. Do wyposażenia należała także solidna, zamykana szafka 
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dębowa na oleje święte, jak również stojące przy ścianach dwa konfesjonały 
w kolorze orzechowym. Chór wsparty był na dwóch słupach drewnianych. 
Wiodły doń skryte w murze kręcone schody. Stojący tu dziesięciogłosowy 
instrument organowy (pozytyw) był niesprawny. Ściany kościoła od we-
wnątrz pokrywała polichromia. W zakrystii umieszczona była szafka 
na paramenty liturgiczne, oratorium oraz lawaterz (miejsce obmycia dla 
kapłanów) i niewielki skarbiec z szafami i szafkami na sprzęty liturgiczne. 
Na wyposażeniu świątyni znajdowały się liczne szaty (ornaty, kapy, alby), 
naczynia i księgi liturgiczne (mszały, agendy, graduał, antyfonarz, bliżej 
nieokreślone dzieło św. Hieronima, postylla i katechizm).

Z zewnątrz budynek kościoła pokryty był tynkiem, choć po dwu-
dziestu z górą latach funkcjonowania świątyni wymagał on już naprawy. 
Obok budynku kościoła wystawiono dzwonnicę, która mimo podmurowa-
nia była, jak zaznaczano, w niezbyt dobrym stanie z uwagi na uszkodzenia 
konstrukcji drewnianej przez wilgoć. Spośród czterech dzwonów jedynie 
trzy nadawały się wówczas do użytku. Ówczesny cmentarz był wprawdzie 
w dość dobrym stanie, lecz cmentarna kostnica była zalana wodą wskutek 
wylewu pobliskiej rzeczki.

Po trudnych dla parafii i Kościoła czasach rozbiorów kościół zgło-
bieński dopiero w drugiej połowie XIX wieku, za sprawą ówczesnych 
proboszczów (m.in. ks. Józefa Kilara) i ofiarności parafian, doczekał się 
poważniejszych prac remontowych (renowacja i wzmocnienie sklepień, 
wymiana pokrycia dachowego z gontu, otynkowanie dzwonnicy).

Churches of the parish of Zgłobień in the light of the Old 
Polish visitation records

The article presents the history of the parish church and other chur-
ches in Zgłobień along with their equipment on the basis of the Episcopal 
visitation records from the period of the First Polish Republic.
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ELŻBIETA MATYASZEWSKA – Lublin

Architektura i wystrój wnętrza kościoła 
pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła 

w Zgłobniu

Parafia w Zgłobniu swoimi początkami sięga XIV stulecia, a pierw-
sza parafialna świątynia została wzniesiona z drewna, najprawdopodobniej 
w tym samym wieku. Po niemal trzech wiekach istnienia kościół został 
zniszczony przez Tatarów, a na jego miejscu wybudowano kolejną, również 
drewnianą świątynię, która w następnym stuleciu została zstąpiona kościo-
łem murowanym, z fundacji księcia Teodora Lubomirskiego, wzniesionym 
w roku 1741 w stylu barokowym. W początkach wieku XX ówczesny pro-
boszcz ks. Mikołaj Dzierżyński uznał za konieczne powiększyć kościół. 
W konsekwencji, w latach 1913-1923, rozbudowano go poprzez wydłu-
żenie nawy głównej, dodanie naw bocznych oraz dwóch wież od strony 
zachodniej, flankujących osiemnastowieczną fasadę ze smukłym szczytem 
o wolutowych formach (wieże zostały wzniesione w roku 1924).

W połowie XVIII wieku kościół był już całkowicie wyposażony, 
co potwierdziła wizytacja biskupia, przeprowadzona w roku 1763, a więc 
niemal 20 lat po jego wybudowaniu. Odnotowano wówczas obecność jed-
nego ołtarza głównego i 4 bocznych. W ołtarzu głównym wisiał wizerunek 
Andrzeja Apostoła, natomiast w bocznych – Jezusa Ukrzyżowanego, Naj-
świętszej Maryi Panny, świętej Anny oraz świętego Antoniego. Zważywszy 
na fakt, że powyższe obrazy zostały wymienione w owym spisie, można 
przypuszczać, że w świątyni zgłobieńskiej znajdowały się już od jakiegoś 
czasu. Być może wisiały już w budowli wcześniejszej, wzniesionej w połowie 
XVII wieku, a konsekrowanej w roku 1678. O takiej ewentualności może 
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też świadczyć zapis w owym inwentarzu mówiący o tym, iż obraz św. Anny 
był „w kilku miejscach znacznie popsuty”1.

Z pierwotnego wyposażenia zgłobieńskiego kościoła do naszych 
czasów przetrwały trzy obrazy. Pierwszy z nich to płótno Andrzej Apostoł. 
Nieznany z nazwiska artysta przedstawił ucznia Chrystusa jako dojrza-
łego, łysiejącego mężczyznę z długą, siwą brodą, odzianego w zieloną 
suknię i obszerny czerwony płaszcz spowijający całą sylwetkę. Głowę ma 
on lekko uniesioną, a wzrok skierowany ku górze. Apostoł przedstawiony 
został ze swoim nieodłącznym atrybutem, czyli krzyżem w kształcie litery 
X, którego dwa ramiona flankują całą postać. W tle widoczne są zarysy 
domów i drzew. Układ kompozycyjny i sposób malowania wizerunku tego 
pierwszego apostoła pozwalają przypuszczać, że jest to dzieło osiemnasto-
wieczne, a taką supozycję może dodatkowo potwierdzać fakt wymienienia 
obrazu w dokumentach wizytacyjnych z roku 1763. Już wtedy był on częścią 
ołtarza głównego parafialnej świątyni, stając się, dzięki wysokim walorom 
artystycznym, prawdziwą jego ozdobą (obecny ołtarz został wzniesiony 
podczas remontu świątyni w roku 18712). W zwieńczeniu tegoż ołtarza 
znajduje się jeszcze jeden obraz, także wymieniony podczas owej wizytacji 
kościoła z roku 1763. Jest to kompozycja Ukrzyżowanie, która wykonana 
została na płótnie techniką olejną i naklejona następnie na deskę o owalnym 
kształcie. Głównym jej tematem jest scena pasyjna – ukrzyżowany Chrystus 
na Golgocie. Prosty, drewniany krzyż z wiszącym nań Zbawicielem zajmuje 
centralną część obrazu, będąc właściwie głównym jego motywem. W tle 
widoczne są budowle Jerozolimy, a zabarwione czerwoną łuną niebo spowite 
jest gęstymi, niemal czarnymi chmurami. Nagie, zawieszone na samotnym 
krzyżu ciało Chrystusa okrywa białe perizonium w formie nawiązującej 
do schematów kompozycyjnych sztuki późnogotyckiej – to właśnie wtedy 
artyści najczęściej malowali opaskę biodrową Ukrzyżowanego, z fantazyj-
nym węzłem przesuniętym na bok. Takie ujęcie tematu może też świadczyć 
o tym, że w sztuce o prowincjonalnym charakterze (a do takich należy 
zaliczyć obraz z kościoła w Zgłobniu) znacznie dłużej utrzymywały się 
wcześniejsze, minione już, wzorce artystyczne. O pewnej nieudolności 
wykonawcy świadczy też sposób namalowania zwieszonej głowy Chrystusa 
– włosy okrywające jej tylną cześć są dziwnie napuszone, a jednocześnie 
cała głowa wydaje się nieproporcjonalnie mała w stosunku do reszty ciała. 
Nieporadność warsztatową daje się również zauważyć w sposobie nama-
lowania całego ciała Chrystusa i kolorystyce przedstawionej sceny. Warto 
1 S. Zych, B. Walicki, Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłob-

niu, ok. 1313-2013, Lublin 2013, s. 27.
2 Tamże, s. 72.
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w tym miejscu zauważyć, że temat krzyża z Chrystusem, stojącego samotnie 
na Golgocie, był właśnie w XVII i XVIII wieku bardzo chętnie wykorzysty-
wany przez artystów europejskich. Takie ujęcia realizowali m.in. Roger van 
der Weyden, Bartolomeo Esteban Murillo, Diego Velasquez, Francisco de 
Zurbaran, Jan van Boeckhorst, Francisco Goya. Jednak wydaje się, że naj-
bliższym pierwowzorem dla artysty tworzącego dla kościoła w Zgłobniu był 
obraz Ukrzyżowanie z sanktuarium w Kobylance koło Gorlic. Jako prezent 
od papieża Innocentego IX został przywieziony pod koniec XVII wieku 
z Watykanu przez hrabiego Jana Wielopolskiego i umieszczony w ołtarzu 
głównym kobylańskiej świątyni. Rychło też uznano go za słynący łaskami 
(oficjalnie ogłoszono ten fakt w roku 1728) i zaczęto kopiować, a kopie 
umieszczać w sąsiednich kościołach, kaplicach i przydrożnych kapliczkach. 
Pomimo iż obraz ze Zgłobnia3 różni się w szczegółach od tego darowanego 
przez papieża, nie można wykluczyć, że artysta czerpał inspiracje właśnie 
z dzieła znajdującego się sanktuarium w Kobylance.

Podczas owej osiemnastowiecznej wizytacji odnotowano rów-
nież obecność obrazu Święta Anna, czyli wizerunku matki Najświętszej 
Marii Panny. Można by się pokusić o stwierdzenie, że mamy do czynienia 
z przedstawieniem znanym w sztuce sakralnej jako Anna Samotrzecia, 
czyli kompozycji ze świętą Anną, Matką Bożą i podtrzymywanym przez 
obie kobiety małym Jezusem. Jednak w zgłobieńskim obrazie pojawiają się 
dodatkowe postaci w osobach świętych - Józefa i Joachima, więc może jed-
nak powinniśmy mówić o przedstawieniu Rodzina Święta, powiększonym 
o osoby Anny i Joachima, albo też Rodzina Maryi w wersji nieco uszczu-
plonej (w tzw. Wielkiej Rodzinie Maryi pojawiały się jej przyrodnie siostry 
i wszyscy mężowie Anny – zgodnie z apokryfami, po śmierci Joachima Anna 
jeszcze dwukrotnie wychodziła za mąż i poza Maryją miała dwie inne córki). 
Interesujący nas obraz przedstawia siedzącą na drewnianej ławie Maryję 
trzymającą na kolanach stojące Dzieciątko lekko zwrócone w stronę Anny, 
posadowionej obok córki. Unosi Ono lewą dłoń ku twarzy Anny, podczas 
gdy ona chwyta ją z miłością. Za siedzącymi kobietami stoją dwaj mężczyźni 
w podeszłym wieku – za plecami Anny Joachim z długą siwą brodą, a po 
przeciwnej stronie, za Maryją, stoi święty Józef, również brodaty i wsparty 
na długiej lasce. Ponad całą grupą, w złotym blasku spływającym z niebios, 
unosi się w chmurach biała gołębica będąca symbolem Ducha Świętego. 

Kolejnym dziełem w świątyni w Zgłobniu jest wizerunek świę-
tego Józefa. Obraz najprawdopodobniej pochodzi z drugiej połowy XIX 

3 Obraz w ostatnich latach został poddany konserwacji, zdjęto wówczas wszelkie prze-
malówki i naprawiono uszkodzenia płótna. 
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wieku i został wykonany w tym samym czasie, gdy powstawał nowy ołtarz 
główny. Kompozycja jest dość typowa dla tego tematu. Święty Józef został 
ukazany w całej postaci, w pozycji stojącej, z Dzieciątkiem na rękach. W tle 
widnieją zarysy budowli, a obok Józefa umiejscowiony został filar, który 
można odczytywać jako symbol trwałości i podpory rodziny. Dodatkowo, 
w symbolice chrześcijańskiej kolumna lub filar pełnią funkcję łącznika 
między niebem a ziemią, wiążąc sferę sacrum z obszarem profanum. 

W nawie bocznej kościoła znajduje się ołtarz o neobarokowym 
charakterze, pochodzący z czasów przebudowy świątyni, a w nim obraz 
ukazujący stojącego pod krzyżem świętego Franciszka i pochylającego się 
w jego stronę ukrzyżowanego Chrystusa, który prawą ręką, z wyraźną raną 
po gwoździu, obejmuje ramię wpatrzonego weń franciszkanina. Po drugiej 
stronie krzyża dwa unoszące się putta podtrzymują otwartą księgę z wyraź-
nie widocznym tekstem. Dzieło pochodzi zapewne z XIX wieku, ale źródeł 
takiego układu kompozycyjnego można szukać w znacznie wcześniejszej 
sztuce. W roku 1668 Esteban Murillo namalował kompozycję Święty 
Franciszek zdejmujący Chrystusa z krzyża ze sceną ukazującą Franciszka 
pomagającego Ukrzyżowanemu zejść z krzyża. W zasadniczym układzie 
takie właśnie ujęcie daje się łatwo odnaleźć w obrazie zgłobieńskim. Zwa-
żywszy, że w obu płótnach widnieją też postacie aniołków trzymających 
otwartą księgę, nie można wykluczyć, iż autor tej dziewiętnastowiecznej 
kompozycji dość wiernie opierał się na hiszpańskim pierwowzorze.

Na styku prawej bocznej nawy z częścią środkową kościoła umiej-
scowiony jest ołtarz Matki Bożej Różańcowej z kompozycją przedstawiającą 
siedzącą na tronie Maryję z Dzieciątkiem, u stóp której klęczą święci – Do-
minik Guzman i Katarzyna ze Sieny. Maryja podaje różaniec Katarzynie, 
a Dzieciątko – Dominikowi. W nawiązaniu do legendy o założycielu zakonu 
Dominikanów, u jego stóp widnieje pies na globie ziemskim, trzymający 
zapaloną pochodnię (matka Dominika miała sen, że urodzi psa z płonącą 
pochodnią, która rozpali cały świat – czarno-biała sierść zwierzęcia jest 
oznaką czarno-białych habitów dominikańskich). Święta Katarzyna ukazana 
jest również w biało-czarnym habicie, z koroną cierniową na głowie i styg-
matami na dłoniach. U jej stóp leży biała lilia. Taki typ przedstawieniowy 
nosi miano Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej i odnosi się do obrazu 
pochodzącego z Pompei i wiązanego z działalnością religijną Bartłomieja 
Longo, tercjarza dominikańskiego, który nie tylko rozsławił modlitwę ró-
żańcową ale też miał wielkie zasługi na polu pomocy najuboższym (obraz 
miał być najdoskonalszym narzędziem do realizacji zamierzeń Miłosierdzia 
Bożego). Longo zmarł w 1926 roku w opinii świętości, toteż nie powinien 
dziwić fakt, że czczony przez niego wizerunek Matki Bożej Różańcowej 
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2. Święty Andrzej Apostoł

 
3. Ukrzyżowanie, Zgłobień
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4. Ukrzyżowanie, Sanktuarium 
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10. Polichromia autorstwa Stanisława Jakubczyka
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stał się inspiracją dla wielu twórców religijnych i takichż środowisk. Obraz 
zgłobieński datowany jest na lata trzydzieste XX wieku, więc nie jest wy-
kluczone, że powstał na fali zwiększonego zainteresowania działalnością 
dominikańskiego tercjarza i kultem maryjnego wizerunku z Pompejów.

Patrząc na wnętrze zgłobieńskiej świątyni, nie sposób nie zauważyć 
malowideł pokrywających całe jej wnętrze. Powstały one w latach 1956-
1957, a ich wykonawcą był Stanisław Jakubczyk, artysta pochodzący z Lu-
batowej koło Iwonicza Zdroju. Urodzony w roku 1916, od najmłodszych 
lat wykazywał zdolności artystyczne. Ze względu na trudną sytuację mate-
rialną rodziny dość wcześnie zaczął na siebie zarabiać i jako kilkunastoletni 
chłopiec został pomocnikiem w pracowni sanockiego malarza Władysława 
Lisowskiego, który znany był głównie jako twórca i konserwator malo-
wideł ściennych, pracujący w okolicznych kościołach. W jego pracowni 
Stanisław Jakubczyk, jak sam wspominał4, nauczył się podstaw malowania 
na mokrym tynku, czyli tworzenia fresków. Ale też nabył umiejętności 
gruntowania płócien oraz kładzenia na obrazy złota (to dzięki Zdzisławo-
wi Mathauserowi, który jakiś czas pracował w Krakowie u Jana Matejki, 
gruntując płótna pod jego obrazy). Po trzyletnim pobycie u Lisowskiego 
Jakubczyk, zdawszy uprzednio wymagane egzaminy, został pełnoprawnym 
czeladnikiem. Wprawdzie wciąż współpracował ze swoim nauczycielem, 
ale coraz mocniej dojrzewała w nim myśl o podjęciu prawdziwych studiów 
artystycznych. Swoje marzenia zrealizował dopiero w roku 1937, ale ledwie 
rozpoczęte studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych musiał przerwać 
na skutek wybuchu II wojny światowej. Ostatecznie dyplom artystyczny 
uzyskał w roku 1947. 

Swoje pierwsze samodzielne polichromie Stanisław Jakubczyk 
wykonał w roku 1934 i były to malowidła czterech kaplic w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Wcześniej wykonywał głównie prace pomocnicze i przygo-
towawcze, a także na poły konserwatorskie, pracując w wielu kościołach 
Podkarpacia, a także okolic Krakowa i Lwowa. W czasie wojny artystyczne 
zajęcia zeszły na dalszy plan i dopiero pod koniec lat czterdziestych Jakub-
czyk powrócił do malowania wnętrz sakralnych. Było to o tyle ułatwione, że 
był już rozpoznawalnym w środowisku kościelnym artystą. Jedną z pierw-
szych powojennych realizacji były polichromie w kościele OO. Bonifratrów 
w Cieszynie, następnie powstały malowidła w Zebrzydowicach Śląskich, 
Kończycach i w kościele Świętej Trójcy w Cieszynie. W 1950 roku Jakubczyk 
pracował miedzy innymi w Równem koło Dukli, Sieniawie i Gniewczynie 

4 Wszystkie informacje o życiu i twórczości malarza pochodzą z tomu jego wspomnień 
– S. Jakubczyk, Nie tylko barwy, Kraków 2003.
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Łańcuckiej. Warto w tym miejscu zauważyć, że najwięcej polichromii 
kościelnych powstało w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, co było 
wynikiem pewnego rozluźnienia i unormowania się stosunków na linii 
„kościół – państwo”, a jednocześnie związane z wielkim zaangażowaniem 
tzw. świeckich katolików w sprawy parafialne oraz działań duchownych 
dbających o to, by powstawało jak najwięcej nowych świątyń. Wznoszono 
więc nowe kościoły, a jeśli nie starczało funduszy, odnawiano już istnieją-
ce i ozdabiano przy wydatnej pomocy lokalnych artystów. Jak wynika ze 
wspomnień Stanisława Jakubczyka, na przestrzeni wielu lat współpracy 
z polskim Kościołem ma on na swym koncie ponad 100 polichromii, około 
150 projektów witraży, pełnoplastyczne stacje Drogi Krzyżowej (np. wyko-
nane z tzw. sztucznego kamienia do kościoła w Łańcucie) oraz pomniki. 
Malował też obrazy sztalugowe, a także był autorem urokliwych, bardzo 
osobistych akwareli.

Polichromia zgłobieńska jest więc jedną z podobnych sobie reali-
zacji artystycznych Jakubczyka. Tak jak w wielu innych kościołach, arty-
sta przedstawił tu wybrane dzieje z życia Chrystusa (np. Wesele w Kanie 
Galilejskiej lub historia jawnogrzesznicy) i Jego ziemskiej działalności, 
a także plastyczną interpretację Jego nauk w formie scen ilustrujących 
osiem błogosławieństw. Na całą realizację składają się sceny figuralne, 
wizerunki świętych Kościoła Katolickiego i postacie ewangelistów, anio-
łowie oraz różne symbole religijne. Wszystkie malowidła utrzymane są 
w jasnej, wyrazistej kolorystyce, o zdecydowanie realistycznych formach. 
Ten fakt sprawił, że panuje powszechne przekonanie, iż mamy tu do czy-
nienia z polichromią wykonaną w socrealistycznej stylistyce. Jest to o tyle 
zaskakująca opinia, że malowidła zostały wykonane w latach 1956-1957, 
czyli w okresie trwania tzw. odwilży, podczas której artystyczne dokonania 
doby socrealizmu zostały oficjalnie zakwestionowane, a do Polski zaczęły 
płynąć ożywcze prądy z Zachodu. Po bardziej wnikliwej analizie stylistycz-
nej zgłobieńskiej polichromii wydaje się, że bardziej widoczny jest w niej 
wpływ sztuki dekoracyjnej z okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
cechującej się stosowaniem wyrazistych i dość płasko kładzionych plam 
intensywnych kolorów, zestawianych ze sobą w taki sposób, by kontrasty 
barwne jeszcze bardziej określały wybrane i malowane z dużym realizmem 
kształty i formy. I zdaje się, że to właśnie ów realizm, do którego artysta 
zresztą chętnie się przyznawał, sprawia, że jego zgłobieńska realizacja pla-
styczna jest zbyt pochopnie określana mianem socrealistycznej. Być może 
do takiej oceny przyczynił się też, stosowany przez malarza, zabieg swoistej 
aktualizacji tematyki sakralnej – postaci przedstawiane w scenach ilustru-
jących wybrane wydarzenia biblijne to zazwyczaj ludzie żyjący „tu i teraz”. 
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Są niemal rozpoznawalni i stanowią doskonały dokument ikonograficzny 
epoki. A poza tym wielu wśród nich to ludzie prości – robotnicy, chłopi, 
gospodynie domowe, a także pokiereszowani przez życie nieudacznicy, 
często będący ofiarami nałogów. Artysta nie bał się ich malować i nie miał 
oporów, by umieszczać ich w kontekstach religijnych. Bo właśnie tak różni 
ludzie przychodzili do tych małych, prowincjonalnych kościołów, by się 
modlić i do nich adresowane były te umoralniające „biblijne opowieści”. 

Na ścianach kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła 
widnieją też stacje Drogi Krzyżowej. Zostały one wykonane w roku 1928 
w Poznaniu i są przykładem płaskorzeźby sporządzonej, jak to wynika 
z zachowanych parafialnych dokumentów, w „masie mozaikowej”5. Każda 
stacja uformowana została na kształt małej kapliczki flankowanej z obu 
stron kolumienkami, na których wspiera się trójkątny szczyt ozdobiony 
podwójnym belkowaniem i neogotyckimi pinaklami. Wewnątrz płaskiej 
niszy zamkniętej półokrągłym wyzłoconym łukiem umieszczono odpo-
wiednią scenę pasyjną łączącą w sobie płaskorzeźbę z partiami malowanymi. 
Podobną techniką wykonane zostało antependium ołtarza głównego, ze 
sceną Ostatniej Wieczerzy. 

Analizując pod względem artystycznym wnętrze zgłobieńskiego 
kościoła, można pokusić się o twierdzenie, że jest to przykład umiejęt-
nego łączenia dwudziestowiecznej realizacji architektonicznej z reliktami 
wcześniej sztuki sakralnej, z jednoczesnym wprowadzeniem dzieł sztuki 
o formach już nowoczesnych i całkiem współczesnej polichromii, doskonale 
uzupełniających tę eklektyczną świątynię.

Architecture and interior of the church dedicated 
to St Andrew the Apostle in Zgłobień

The article presents an artistic analysis of the parish church dedi-
cated to St Andrew the Apostle in Zgłobień, including both architectural 
aspects as well as iconographic ones. The author shows that this church is 
an interesting example of the skillful combining of the twentieth-century 
architectural project with the relics of earlier buildings, dating back to the 
mid- eighteenth century. Eclectic interior of this church is equally intere-
sting. The inside of the church is decorated with sacred paintings and altars 
created in the eighteenth and nineteenth centuries, and they are juxtapo-
sed with a completely modern polychrome and more vivid colours. The 
following paper shows that in the church of Zgłobień there are interesting 
examples of sacred painting of a little provincial nature, but based on Eu-
5 S. Zych, B. Walicki, s. 72.
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ropean patterns of high artistic value. There is also remarkable polychrome 
by Stanisław Jakubczyk, no doubt inspired by the achievements of Polish 
monumental decorative arts from the interwar period.
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Andrzej Pruski (1682-1759) proboszcz parafii 
pw. świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu

Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy obszernymi danymi na temat 
środowiska rodzinnego i młodości Andrzeja Pruskiego herbu Prawdzic, 
późniejszego kapłana i sufragana przemyskiego. Urodził się dnia 19 listopa-
da 1682 r. w rodzinie szlacheckiej, której gniazdem rodowym były Prusy. Był 
synem Stefana i Katarzyny z Gliszewskiech zamieszkałych w miejscowości 
Bałyn koło Głuchowa, wsi położonej obecnie w województwie łódzkim, 
powiecie skierniewickim, gmina Głuchów. Ks. Władysław Gwoździcki1 
utrzymuje, że Andrzej Pruski pochodził prawdopodobnie z Łączek Jagiel-
lońskich2, gdzie mieszkała jego rodzina, w ówczesnej diecezji krakowskiej. 
Po urodzeniu, tego samego dnia otrzymał sakrament chrztu świętego. 
W późniejszym czasie w Łączkach Jagiellońskich Andrzej Pruski jako biskup 
wystawił kościół, który poświęcił dnia 5 września 1756 r.3

Andrzej Pruski studiował w Zamościu i w Krakowie. Święcenia 
subdiakonatu przyjął w 1704 roku. Dnia 20 marca 1706 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Mianowany przez biskupa przemyskiego Jana Krzysztofa Szem-

1 W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka i parafii Czudec, Przemyśl 1992.
2 Łączki, obecnie wieś i parafia w dekanacie frysztackim, w diecezji rzeszowskiej. Jej po-

czątki sięgają XIV wieku. Do 1910 roku funkcjonowała pod nazwą Łączki. Przymiotnik 
„Jagiellońskie” dodano w rocznicę 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wieś pierwotnie 
należała do parafii w Łękach Strzyżowskich. Pierwotny kościół pw. Narodzenia NMP 
i św. Andrzeja Apostoła, wzmiankowany w 1597 roku, ufundowany został przez Jana 
Ferureja. Obecny wzniesiono w połowie XVIII wieku z fundacji kasztelana małogo-
skiego (od grudnia 1764 roku) Adama Pełki z Grabownicy herbu Radwan († 1777). 
Konsekrowany był w 1756 roku, w następnym stuleciu rozbudowany. Parafię erygował 
w 1811 roku biskup przemyski Antoni Gołaszewski (1786-1824). K. Małysz, Łączki 
Jagiellońskie, w: Encyklopedia Katolicka [dalej: EK], t. 11, Lublin 2006, kol. 449-450.

3 S. Zych, Pruski Andrzej, w: EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 564.
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beka4 oficjałem i audytorem sądów biskupich, postarał się o zakończenie 
swoich studiów prawniczych i już w styczniu 1725 roku był tytułowany 
doktorem obojga praw. 

Ksiądz Pruski posiadał równocześnie więcej niż jedno beneficjum 
parafialne, sprawując funkcje proboszcza. Kumulowanie beneficjów dusz-
pasterskich i innych było wówczas dopuszczalne prawem kościelnym. Taki 
kapłan pracował na stałe w jednej parafii, a w innej występował w jego 
imieniu administrator, o czym przekonamy się w dalszej części niniejszego 
tekstu..

Prepozytura szpitalna w Strzyżowie

Pierwszą posadą ks. Pruskiego, o jakiej wiemy, było stanowisko 
kaznodziei i prepozyta szpitala ubogich w Strzyżowie. Krzysztof Wolski 
utrzymuje, że w 1704 roku późniejszy biskup został kancjonarzem w Strzy-
żowie, już jako subdiakon5.

Miasto Strzyżów (po 1373 roku), położone w okolicy podgórskiej 
i lesistej, na lewym brzegu Wisłoka, na pograniczu dwóch diecezji: kra-
kowskiej i przemyskiej, znajdowało się w granicach diecezji krakowskiej. 
Parafia pw. Bożego Ciała istniała tu w latach 40. XIV wieku. Jej patronat 
szlachecki6 został ostatecznie ustalony w 1524 roku, za proboszcza Leonarda 
z Małej. Za czasów Długosza parafia obejmowała: miasto Strzyżów, Godawę, 
Żyznów, Gbiska, Brzeżankę, Tropie, Żarnową i Łętownię. Na przełomie 

4 Szembek Jan Andrzej Krzysztof (1680-1740), brat prymasa Krzysztofa Antoniego. 
Biskup chełmski w latach 1713-1719, następnie przemyski w latach 1719-1724 oraz 
biskup warmiński w latach 1724-1740. Od 1710 roku sekretarz wielki koronny, kano-
nik krakowski. Dnia 8 IX 1717 roku dokonał koronacji obrazu MB Częstochowskiej 
na Jasnej Górze koronami papieskimi. W 1733 roku podpisał elekcję Stanisława Lesz-
czyńskiego. Zmarł w Lidzbarku Warmińskim, pochowany w katedrze fromborskiej. 
T. Oracki, Słownik biograficzny Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV 
do końca XVIII wieku. Olsztyn 1988, s. 231.

5 K. Wolski, Pruski Andrzej herbu Prawdzic, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 28, s. 591.
6 W  ustawodawstwie kościelnym patronat to ogół praw nadawanych przez Kościół 

w stosunku do beneficjum i kościoła. Z tych najistotniejsze było prawo podawania 
(prezentowania) biskupowi kandydata na  objęcie beneficjum kościelnego, czyli 
udzielania kandydatowi, w formie dokumentu, prezenty na odpowiednie beneficjum. 
Patronem mogła być osoba duchowna, świecka, a nawet osoba innego niż katolickie 
wyznania (na Śląsku). Patronat mógł być mieszany: duchowno-świecki lub osoby inne-
go wyznania. Mógł być personalny, przynależny pewnej osobie lub realny, przypisany 
do posiadanego majątku nieruchomego. Patronat wywodził się z średniowiecznego 
prawa własności w stosunku do kościołów. Beneficja duszpasterskie i kościoły pa-
rafialne nadawane były ich fundatorom przez biskupów w wystawianych przez nich 
dokumentach erekcyjnych. W większości właściciele miejscowości kościelnych, jako 
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wieków XV i XVI zbudowano tu kościoły: św. Katarzyny i św. Michała 
Archanioła – poza miastem. W miarę rozwoju miasta i okolicznych wsi 
należących do parafii, Strzyżów stawał się centrum życia kościelnego i za 
rządów kardynała Bernarda Maciejowskiego (1548-1608), biskupa kra-
kowskiego, był od 1600 roku siedzibą dekanatu7. Doceniając rozwój życia 
parafialnego i instytucji kościelnych Strzyżowa, administrator krakowski 
Piotr Gembicki (od 1642 roku) erygował w Strzyżowie prepozyturę. Stał 
na jej czele prepozyt8, przełożony kolegium księży i kierujący formami 
życia religijnego swego okręgu. W 1722 roku Strzyżów liczył około 3000 
parafian. Zdecydowaną większość mieszkańców stanowili Polacy, ponadto 
Żydzi i pewien procent ludności narodowości niemieckiej9.

Poza miastem, na granicy dwóch przedmieść, przy dawnym trak-
cie ze Strzyżowa do Sandomierza stał od XV wieku kościółek (kaplica) 
św. Michała Archanioła, konsekrowany prawdopodobnie w 1495 roku, 
który dla mieszkańców Strzyżowa stanowił kościół miejski, w odróżnieniu 
od parafialnego, do którego uczęszczali także mieszkańcy sąsiednich wsi. 
Drugim kościołem miejskim był kościół szpitalny św. Katarzyny Panny 
i Męczenniczki, powstały z fundacji mieszczan strzyżowskich, głównie 
Doroty Boczek, którego erekcji kanonicznej dokonał w grudniu 1484 roku 
oficjał krakowski ks. Wincenty Przerębski. Świątynię konsekrowano praw-
dopodobnie w 1494 roku. Od 1524 roku kościół św. Katarzyny występował 
jako prepozytura szpitalna. Usytuowany był w północno-wschodnim rogu 
„nowego rynku”. W 1608 roku stał w obrębie nowego rynku miejskiego, 

spadkobiercy tych fundatorów, byli patronami kościołów parafialnych posiadających 
odpowiednie beneficja.

 Kościoły położone w Rzeczypospolitej o znanym prawie patronatu posiadały: patronat 
szlachecki (szlachty i magnatów), patronat duchowny – należący do osób i instytucji 
duchownych (najczęściej do biskupów i klasztorów), patronat królewski, książęcy, 
mieszczański, patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego i patronat cesarski (na Śląsku). 
W minimalnych ilościach występował także w parafiach patronat mieszany: duchow-
no-szlachecki, duchowno-królewski, królewsko-szlachecki, mieszczańsko-szlachecki, 
szlachecko-uniwersytecki i królewsko-mieszczański. L. Królik, Organizacja diecezji 
łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 287; S. Litak, Kościół łaciński 
w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996, s. 78-79.

7 Pod względem administracji kościelnej Strzyżów najdłużej należał do diecezji kra-
kowskiej – do 1786 roku, do diecezji tarnowskiej do 1807 roku, przemyskiej do 1992 
roku i od tego roku przeszedł do diecezji rzeszowskiej. Parafia w Strzyżowie i kult 
Matki Bożej Niepokalanej, opr. L. Grzebień, Kraków 1997, s. 18.

8 Prepozyt (łac. prepositus – przełożony, proboszcz) – godność prałacka w kapitule 
katedralnej lub metropolitalnej, a także proboszcz kolegiaty lub większego probostwa.

9 Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chle-
bowski, W. Walewski, t. 11, Warszawa 1800, s. 491.
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urządzonego po pożarze miasta w 1480 roku. Był drewniany, dosyć ob-
szerny, z trzema ołtarzami. Otoczony był cmentarzem z stojącą w pobliżu 
plebanią. Od 1722 roku kościół ten znalazł się po wojnach szwedzkich poza 
miastem. Patronat nad nim sprawowała rada miasta Strzyżowa. Kandyda-
tów na prepozytów tegoż kościoła szpitalnego wybierano z grona księży 
zrzeszonych w Bractwie Kapłańskim10 dekanatu strzyżowskiego, co zostało 
zapisane w akcie wizytacji z 1608 roku. W związku z obsadą prepozytów 
tego kościoła dochodziło niekiedy do sporów, a te kończyły się w sądzie 
biskupim w Krakowie. Kościół w czasie najazdu Rakoczego II w 1657 
roku11 uległ spaleniu. Odbudowany jak pierwotnie z trzema ołtarzami, 
został konsekrowany w czerwcu 1678 roku przez sufragana krakowskiego 
Mikołaja Oborskiego12. Ostatnim prebendarzem szpitalnym i opiekunem 

10 Bractwo Kapłańskie pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny było jednym z wielu 
bractw funkcjonujących przy kościele parafialnym w Strzyżowie. Była to organizacja 
kapłanów diecezjalnych powołana w celu integracji środowiska katolickich duchow-
nych, formacji jej członków oraz samopomocy duchowej i materialnej, a po śmierci 
członka zapewniająca mu modlitwę całej wspólnoty. Jako zrzeszenie religijne erygo-
wane było dekretem władzy kościelnej i pozostawało pod jej zwierzchnością. Miało 
osobowość prawną oraz statut regulujący strukturę, charakter i cele. Zawiązało się pod 
koniec średniowiecza jako przejaw tendencji duchowieństwa diecezjalnego okręgu 
strzyżowskiego do wspólnotowego przeżywania swojego posłannictwa. Jego erekcji 
dokonał biskup krakowski Jan Rzeszowski (1471-1488). Posiadało w kościele osobny 
ołtarz pw. Zwiastowania NMP i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej do szerzenia kultu 
maryjnego. Od 1536 roku, za czasów plebana Jana Soleckiego, bractwo otrzymało 
własnego kapelana. Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej, s. 51-52; 
K. Kuźmak, Kapłańskie Bractwa i Stowarzyszenia, w: EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 704.

11 Walki z Kozakami i Rosją uwidoczniły osłabienie Rzeczypospolitej. Z tego postanowiła 
skorzystać Szwecja, która po ukończeniu wojny trzydziestoletniej dysponowała dobrze 
wyćwiczoną i liczną armią. Karol Gustaw, sprawujący w tym kraju rządy od 1654 roku, 
zdecydował się napaść na Polskę, aby zapewnić sobie udział w jej rozbiorze. Kilka dni 
po uroczystościach lwowskich (1 IV 1656), kiedy król Jan Kazimierz złożył uroczyste 
ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej, Stefan Czarniecki odniósł koło 
Warki pierwsze ważne zwycięstwo nad Szwedami. Z końcem września zdobyto War-
szawę, a król Gustaw zmuszony został do wycofania się ku północy, gdy na południu 
jego sojusznik Jerzy Rakoczy skapitulował przed wojskami polskimi. Historia Kościoła 
w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1, cz. 2, Poznań-Warszawa 1974, s. 170.

12 Oborski Mikołaj (1611-1689), bratanek biskupa Tomasza. Studiował w  Krakowie 
i Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw i w 1636 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. W latach 1644-1670 był ekonomem dóbr biskupich, od 1645 roku prowi-
zorem seminarium duchownego, w latach 1650-1654 protonotariuszem apostolskim. 
W 1658 roku został biskupem pomocniczym krakowskim, a po śmierci (1679) biskupa 
Andrzeja Trzebickiego administrował diecezją krakowską i księstwem siewierskim. 
W latach 1657-1658 i 1672-1681 pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Po śmierci 
stryja, sufragana krakowskiego Tomasza, któremu ufundował w 1646 roku nagrobek 
w katedrze krakowskiej, był wykonawcą jego testamentu. W czasie najazdu szwedz-
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kościoła św. Katarzyny był ks. Michał Dembiński, zmarły 7 sierpnia 1801 r. 
Po jego śmierci namiestnik cyrkułu dukielskiego baron Gastheim polecił 
rozebrać kościół, a jego wyposażenie i majątek prebendy przekazać na fun-
dusz religijny13.

W tym kościele ks. Andrzej Pruski, jako młody kapłan, podjął obo-
wiązki prepozyta i kaznodziei. Obok kościoła św. Katarzyny stał drewniany 
szpital mający charakter przytułku dla ubogich, ufundowany równocześnie 
z kościołem szpitalnym. Według danych z końca XVI wieku jego budynek 
był w dobrym stanie i wystarczająco uposażony14. W 1772 roku mieszkało 
w nim 5 ubogich.

Probostwo w parafii pw. św. Zofii w Czudcu 1710-1737

Po śmierci ks. Wojciecha Urbanowicza, na podstawie delegacji 
danej przez Kazimierza z Lubna Lubieńskiego, oficjał pilzneński – ks. Jan 
Wojciech Olszowski instytuował ks. Andrzeja Pruskiego na proboszcza 
w parafii pw. św. Zofii w Czudcu15, w dekanacie Strzyżów, w diecezji krakow-

kiego, w 1655 roku wywiózł z Krakowa skarbiec katedralny. Jako biskup krakowski 
Mikołaj zwizytował większość dekanatów i parafii w diecezji oraz przyczynił się do re-
katolicyzacji diecezji. Był sędzią w procesie beatyfikacyjnym: Salomei, Jana Kantego, 
Wincentego Kadłubka, Kingi i  Szymona z  Lipnicy. Pochowany został w  katedrze 
krakowskiej, gdzie znajduje się epitafium z jego portretem. T. Graff, Oborski Mikołaj, 
w: EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 207.

13 Fundusz religijny – z chwilą przejścia ziem polskich pod panowanie austriackie w wy-
niku I i III rozbioru Polski, Kościół katolicki na tych terenach znalazł się w zupełnie 
nowej sytuacji prawnej. Władze państwowe (szczytowa faza józefinizmu 1780-1790) 
wydały szereg zarządzeń dotyczących ograniczenia prerogatyw Stolicy Apostolskiej 
i jej kontaktów z Kościołem polskim w Galicji. W zakresie systemu uposażeniowego 
instytucji kościelnych reformy galicyjskie józefinizmu wniosły duże nowości. Majątek 
zniesionych (od 1782 roku) klasztorów i instytucji kościelnych, łącznie z majątkiem 
pojezuickim, przeznaczono na  fundusz religijny, powołany do  życia przez cesarza 
Józefa II dekretem z dnia 28 II 1782 roku, którym zarządzała władza państwowa. 
Przeznaczony był na uposażenie nowych parafii, kapituł, biskupstw i innych instytucji 
kościelnych oraz na działalność charytatywną. B. Kumor, Historia kościoła, cz. 6: Czasy 
nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia, Lublin 1985, s. 252-253.

14 Jego uposażenie stanowiły dochody z folwarku obejmującego dwie role kmiecie i łąki 
nad Wisłokiem. Jedną z ról oddała na szpital Dorota Boczek, a drugą i łąki przekazał 
dwór. Ponadto do  szpitala należało (1585) pole zwane „Obszar”, które pochodziło 
z darowizny mieszczanina Stanisława Dymka. Do 1767 roku „Obszar” trzymali Wie-
lopolscy, płacąc 6 grzywien wykupu. Majątek szpitalny nabył od władz austriackich 
Ignacy Skrzyński. Likwidacja kościoła nastąpiła przed 1851 rokiem, a spowodowana 
była budową nowej drogi w kierunku Rzeszowa i Żarnowej. Parafia w Strzyżowie i kult 
Matki Bożej Niepokalanej, s.44-46.

15 Parafia w Czudcu istniała już przed 1326 roku. Dokumenty erekcyjne kalwińscy wła-
ściciele Czudca w XVI wieku zniszczyli. Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów 
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skiej. Granice wschodnie tej diecezji pokrywały się w zasadzie z politycz-
nymi i biegły linią graniczną województw krakowskiego i sandomierskiego 
oraz województwa ruskiego, czyli na pograniczu z diecezją przemyską16. 

Dnia 7 sierpnia 1710 r. na ten urząd instalował księdza Pruskiego 
dziekan strzyżowski – kanonik Józef Pankiewicz, proboszcz w Pstrągowej. 
W czasie tej ceremonii obecni byli: kurator zgłobieński ks. Filip Pruski 
(stryj ks. Andrzeja Pruskiego i około 1718 roku proboszcz w Łączkach, 
zmarł w 1725 roku), kurator pietraszkowski (Boguchwały) ks. Piotr Fry-
ziewicz, komendarz17 ks. Tomasz Ziemicki, wójt Czudca Wojciech Jeleński 
i obywatele czudeccy. Po urzędowej instalacji nowego prepozyta odbyło się, 
zgodnie z dotychczasowym zwyczajem i w obecności dziekana Pankiewicza, 
przejmowanie szat kościelnych obejmowanej parafii. Ks. Andrzej Pruski 
jako młody 28-letni kapłan, pełen życia i aktywności duszpasterskiej, roz-
począł pracę w parafii. Szczęśliwym trafem napotkał niewiele starszego 
od siebie kolatora18 o podobnym temperamencie i z czasem zawiązała się 
miedzy nimi przyjaźń. Prepozyt Andrzej Pruski, widząc chylący się do ruiny 
dotychczasowy kościół św. Zofii, użył możliwych wpływów na bogatego 
kolatora i dziedzica Józefa Grabińskiego, aby ten pomyślał o budowie no-
wego kościoła. Owocem tych planów było wystawienie w Czudcu w 1714 
roku kaplicy, a w 1717 roku wspaniałego kościoła parafialnego Świętej 
Trójcy, z licznych fundacji kościelnych, których celem było podniesienie 
czci Matki Bożej i pobożności wiernych. Kościół Świętej Trójcy został 

słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 1, Warszawa 1880, 
s. 879; S. Zych, kol. 564.

16 Tę granicę potwierdził król Kazimierz Wielki w 1354 roku, stąd parafie: Jaśliska, Du-
kla, Zręcin, Łączki, Lutcza, Niebylec, Połomia, Czudec, Zgłobień, Trzciana, Mrowla, 
Głogów Małopolski, Przewrotne, Górno, Łętownia i Bieliny należały do Krakowa. 
B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1, Kraków 1998, s. 142.

17 Komendarz, czyli administrator parafii, dodany rzeczywistemu proboszczowi do po-
mocy w zarządzie duchowym lub ekonomicznym parafii, w razie jego np. nieobecności. 
Nazywany także komendarzem, kommendarzem, gdyż władza duchowna wydawała 
mu czasową tylko komendę, nie instalując go kanonicznie.

18 W  pierwotnym znaczeniu przełożony kościelny udzielający beneficjum (papież 
w całym Kościele, biskup w diecezji). Wtórnie używano tego określenia zamiennie 
z patronem, któremu według prawa kanonicznego i zwyczaju przysługiwało prawo 
przedstawiania (prezenta) kandydata na beneficjum lub wakujący urząd kościelny 
(patron). Potocznie najczęściej kolatorem był fundator kościoła lub jego spadkobierca, 
któremu za świadczenia na rzecz kościoła przysługiwały przywileje, np. kolatorska 
ławka w kościele, grobowiec w podziemiach kościoła. J. Duchniewski, Kolator, w: EK, 
t. 9, Lublin 2002, kol. 309.



311Andrzej Pruski (1682-1759) proboszcz parafii...

poświęcony przez Andrzeja Pruskiego, sufragana przemyskiego. Parafia 
posiadała patronat szlachecki19. 

Nowy proboszcz w pracy duszpasterskiej okazał się bardzo gorliwy. 
Jako administrator parafii zebrał wiele informacji o jej przeszłości i upo-
sażeniu probostwa w księdze: „Księga praw erekcji uposażeń, czynszów, 
dochodów, dekretów, ciężarów, sporządzona przeze mnie Andrzeja Pru-
skiego, kanonika kamienieckiego, prepozyta czudeckiego na rzecz kościoła 
pod tytułem św. Zofii. Roku Pańskiego 1721”, spisanej w języku łacińskim. 
W swojej kwerendzie czerpał z najwcześniejszych źródeł z XV wieku, po-
dając uposażenie z „Liber beneficiorum” kronikarza Jana Długosza, które 
na polecenie Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego w latach 
1423-1455, sporządzili plebani. Pozostałe akta podał Pruski w kolejności 
lat lub na podstawie luźnych dokumentów przechowywanych w archiwum 
parafialnym albo na podstawie ich odpisów z konsystorza biskupiego w Kra-
kowie. Niestety, nie znamy aktu erekcji parafii w Czudcu20. 

Za czasów jego prepozytury w parafii czudeckiej pracowali wikarzy: 
w 1717 roku ks. Józef Dareński i ks. Mateusz Czarnecki, w latach 1719-1722 
ks. Wawrzyniec Passowicz i ks. Jan Starzeński mansjonarz, w 1721 roku 
ks. Józef Dębski prowizor, w 1723 roku ks. Stanisław Palkiewicz. Na tym 
urzędzie ks. Pruski pozostał w Czudcu do 1737 roku. Należał do najwy-
bitniejszych proboszczów tej parafii.

Wizytacja kanoniczna biskupa krakowskiego Jerzego Radziwił-
ła21 z 1590 roku opisuje profanatorów kalwińskich kościoła w Czudcu: 
19 W. Gwoździcki, s. 168; Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, 

s. 879.
20 W. Gwoździcki, s. 168-169.
21 Radziwiłł Jerzy (1556-1600), po śmierci ojca Mikołaja Krzysztofa zwanego Czarnym, 

wychowywał go brat Mikołaj, zwany Rudym, a następnie starszy brat Mikołaj Krzysz-
tof, zwany Sierotką. W latach 1571-1573 studiował w Lipsku. W 1574 roku przeszedł 
na katolicyzm i nie posiadając jeszcze wyższych święceń, otrzymał nominację na ko-
adiutora biskupa wileńskiego Waleriana Protasiewicza, a po jego śmierci w 1581 roku 
powrócił ze studiów w Rzymie i odbył ingres do katedry wileńskiej; konsekrowany 
dopiero w 1583 roku. Jako namiestnik Inflant w latach 1582-1584 rozpoczął działania 
przeciw innowiercom. Popierając jezuitów, miał nadzieję na  pełną chrystianizację 
i  rekatolicyzację kraju z  ich pomocą. W 1586 roku otrzymał godność kardynalską 
w Rzymie. Po śmierci biskupa Piotra Myszkowskiego w 1591 roku został biskupem 
krakowskim, co spowodowało konflikt ze stronnictwem Jana Zamoyskiego oraz 
kard. Andrzejem Batorym, któremu Stolica Apostolska wcześniej udzieliła prezenty 
na biskupstwo krakowskie. Odegrał istotną rolę w wprowadzeniu w diecezji reform 
Soboru Trydenckiego. W 1593 roku zwołał na Wawelu synod, którego statuty ogłoszone 
drukiem, wdrażane były w diecezji i weryfikowane w trakcie wizytacji kanonicznych, 
które osobiście przeprowadzał. M. Kosman, Radziwiłł Jerzy, w: EK, t. XVI, Lublin 
2012, kol. 1133.
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Stanisława i Jana Strzyżewskich. Natomiast Jan i Mikołaj Strzyżewscy, 
za namową magnata-warchoła i rokoszanina Stanisława Stadnickiego 
(„diabła łańcuckiego”) i duchownego ariańskiego Walentego z Brzozowa, 
przeszli na arianizm i oddali arianom kościół Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Strzyżowie, osadzili swego duchownego oraz dokonali profanacji 
kościoła. Mikołaj Strzyżewski rozbił tabernakulum, podeptał Najświętszy 
Sakrament, a obraz Matki Bożej wyrzucił na przykościelny cmentarz. Wy-
rzucony obraz wierni zanieśli i umieścili w kościele św. Katarzyny. Działo 
się to wszystko za czasów plebana Jana Soleckiego. W 1610 roku Mikołaj 
Strzyżewski zaniemógł na zdrowiu. Doznając ogromnych boleści i cierpień, 
przypomniał sobie obraz Matki Bożej, przed którym w dzieciństwie klęczał 
i modlił się z matką, a który sprofanował. Wówczas w duszy usłyszał głos na-
kazujący mu przebłaganie Matki Bożej, przyniesienie z powrotem Jej obrazu 
do rewindykowanego kościoła i dokonanie jego rekoncyliacji. Z pomocą 
synów zaprowadzony do proboszcza ks. Adama Augustyna Jezanińskiego 
(1597-1636), przystąpił do spowiedzi, a otrzymawszy rozgrzeszenie, wyraził 
zgodę, aby te fakty zostały opisane w liście do biskupa krakowskiego Piotra 
Tylickiego22. Wówczas ordynariusz krakowski przybył do Strzyżowa i dnia 
11 stycznia 1611 r. zbezczeszczony kościół poświecił pod wezwaniem Bo-

22 Tylicki Piotr herbu Lubicz (1543-1616), biskup chełmiński, następnie warmiński, ku-
jawski, krakowski, podkanclerzy koronny, sekretarz królewski. Odbył studia prawnicze 
na Akademii Krakowskiej i w wieku 45 lat przyjął święcenia diakonatu. Za panowania 
króla Stefana Batorego został sekretarzem królewskim. Dla siebie zgromadził wiele 
beneficjów kościelnych. W 1591 roku z nominacji króla Zygmunta Wazy został referen-
darzem koronnym, następnie w latach 1598-1604 sprawował godność podkanclerzego 
koronnego. Po śmierci biskupa chełmińskiego Piotra Kostki otrzymał w 1595 roku 
nominację królewską na to biskupstwo. Konsekrowany na biskupa w październiku tego 
roku w Krakowie. W tym samym roku został jednocześnie administratorem diecezji 
pomezańskiej. W 1600 roku został wybrany przez kapitułę warmińską biskupem diece-
zji i otrzymał papieską prekonizację. Odbył generalną wizytację diecezji warmińskiej. 
W bieżącej pracy w diecezji zastępował go administrator. W listopadzie 1603 roku 
został mianowany przez króla biskupem kujawsko-pomorskim. Rządy w nowej diecezji 
objął latem 1604 roku, a już w styczniu 1607 roku został przeniesiony na biskupstwo 
krakowskie, gdzie pozostał do końca życia. W diecezji krakowskiej zajął się wpro-
wadzaniem reform Soboru Trydenckiego, wspierał Akademię Krakowską, klasztory, 
szpitale i kościoły. Ufundował stypendium dla studentów Akademii Krakowskiej po-
chodzących z Warmii. W 1612 roku biskup Tylicki nadał prawa miejskie ówczesnemu 
Miastku. Ustanowił dla niego własny herb i liczne przywileje oraz ufundował szkołę 
parafialną i kościół. Z wdzięczności za przywrócenie przez Piotra Tylickiego świetności 
Miastku, ludność zmieniła nazwę miejscowości na Tylicz. P. Nitecki, Biskupi Kościoła 
w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000; T Oracki, Słownik biograficzny Warmii, 
Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, Olsztyn 1988, 
s. 294.



313Andrzej Pruski (1682-1759) proboszcz parafii...

żego Ciała, jako wynagrodzenie za profanację Najświętszego Sakramentu. 
W czasie konsekracji Mikołaj Strzyżewski, podtrzymywany przez synów 
trzymał obraz Matki Bożej w czasie Mszy św. odprawianej przez biskupa 
konsekratora i wówczas odzyskał wzrok. Ten fakt stwierdził sam biskup 
Tylicki w Liber memorabilium civitatis Strzyż. (na s. 39 i następnych). W tej 
księdze zapisana została ponadto informacja, że administrator diecezji 
krakowskiej biskup Kazimierz Łubieński23, który doprowadził w 1718 roku 
do pierwszej w Polsce koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej 
Górze, powołał komisję dla zbadania powszechnej wówczas opinii o cu-
dach zdziałanych za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie. 
Komisja składająca się z duchownych, po przesłuchaniu w tej sprawie 45 
świadków, pod przysięgą sporządziła orzeczenie, na podstawie którego 
biskup Łubieński miał ogłosić dnia 12 października 1704 r. w Strzyżowie 
obraz jako łaskami słynący i aby go wszyscy za łaskawy uznawali, czcili 
i szanowali oraz aby w tym miejscu rosła, kwitła i nigdy nie zmniejszała 
się cześć Niepokalanej Dziewicy24.

Przeszło wiek później, dnia 8 grudnia 1752 r. biskup Pruski w ko-
ściele w Strzyżowie złożył szczerozłotą koronę przed obrazem Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej i takiż sam księżyc pod Jej nogi, wartości 500 du-
katów, jako wotum za cudowne uleczenie z choroby żołądka, który to cud 
potwierdził rzeszowski lekarz Franciszek Ksawery Strasser oraz za cudowne 
uzdrowienie przed tym obrazem długoletniego ekonoma czudeckiego 
Grzegorza Włudyki. Ten, pracując w lesie, przywalony został w grudniu 
1752 roku klocem, w następstwie czego na plecach powstał mu wielki garb, 
a klatka piersiowa była zgnieciona. Z wdzięczności Matce Bożej do końca 
życia był wielkim Jej czcicielem.

23 Łubieński Kazimierz (1652-1719) – po studiach na UJ, kontynuował naukę na Grego-
rianum, gdzie uzyskał doktorat z teologii i tam przyjął święcenia kapłańskie. Posiadał 
kanonie: krakowską, kapituły sandomierskiej, kapituły wiślickiej, a od 1689 roku był 
deputatem na Trybunał Lubelski. Biskup Stanisław Kazimierz Dąmbski (mianowany 
w 1700 roku biskupem krakowskim, zmarł przed objęciem biskupstwa) mianował ks. 
Łubieńskiego wikariuszem generalnym. W praktyce zarządzał on diecezją. Od 1700 
roku był biskupem pomocniczym krakowskim. W czasie wakatów biskupstwa kra-
kowskiego (1700-01 i 1702-10) wykonywał obowiązki administratora apostolskiego. 
W 1705 roku został biskupem chełmskim, z prawem administrowania diecezją kra-
kowską, od 1710 roku został biskupem krakowskim. K. Panuś, Łubieński Kazimierz, 
w: EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 575.

24 W. Gwoździcki, s. 28; Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej, s. 82-84.
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Proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu 
1717-1725

W 1716 roku ks. Pruski został dziekanem ropczyckim. Dość szybko 
zgromadził w swoich rękach liczne beneficja, m.in. probostwo w Zgłobniu, 
po stryju ks. Filipie Pruskim i kanonię w kolegiacie opatowskiej (1717-
1721). Poza diecezją krakowską posiadał beneficjum w Czarnym Ostrowie 
koło Płoskirowa25 oraz kanonię kapituły katedralnej w Kamieńcu Podol-
skim, z której zrezygnował w 1723 roku. W tym roku w łacińskiej diecezji 
przemyskiej otrzymał z prezenty królewskiej archidiakonię katedralną, 
na którą instalowany był 31 maja tego roku26. 

Na probostwie w Zgłobniu pozostawał ks. Pruski w latach 1717-
1725. Wieś nad potokiem Zgłobianką, dopływem Wisłoka z lewego brzegu, 
położona była w diecezji krakowskiej (obecnie w rzeszowskiej), w gminie 
Boguchwała, w odległości 15 kilometrów na zachód od Rzeszowa. Na jej 
terenie stoi do dziś klasycystyczny dworek szlachecki z przełomu wieków 
XVIII i XIX oraz renesansowy dwór obronny z XVI wieku, pełniący od po-
czątku XIX wieku funkcję spichrza, wówczas gruntownie przebudowany.

Parafia z kościołem drewnianym pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Zgłobniu istniała już za Jana Długosza (1415-1480), z patronatu ów-
czesnego dziedzica Spytka z Jarosławia herbu Leliwa27, posiadała więc 
patronat szlachecki. Uposażenie ówczesnych proboszczów stanowiły pola 
i łąki. Kościół murowany w Zgłobniu pochodzi z 1741 roku. Pierwotnie był 
barokowy, zbudowany staraniem K. Lubomirskiego, rozbudowany w latach 
1909-1929 przez dodanie bocznych naw i wieży. W połowie XVI wieku 
„Sgłobien” dzielono na „Sgłobien antiqua i nova” (zapewne Wola Zgło-
bieńska). Wieś zaliczana była do powiatu pilzneńskiego. Należała wówczas 
w połowie do Stanisława Odrowąża – starosty samborskiego, a w połowie 
do Magdaleny, wojewodziny bełzkiej, jego stryjecznej siostry. W 1581 

25 Płoskirów – wieś w dobrach królewskich, wzmiankowana w XV wieku. W XVIII wieku 
Płoskirów stanowił dożywotnią dzierżawę K. Zamojskiego, który osiedlił tu polskich 
chłopów. Od 1793 roku należał do Rosji, w latach 1921-1991 do Ukraińskiej SRR, 
obecnie miasto na Ukrainie, od 1954 roku Chmelnyčkyj. W. Rosowski, Płoskirów, 
w: EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 869.

26 S. Zych, kol. 564-565.
27 Spytek I Jarosławski herbu Leliwa (ok. 1367-1435) – od 1433 roku wojewoda san-

domierski, w 1422 roku starosta generalny Rusi, uczestnik bitwy pod Grunwaldem 
w 1410 roku. Syn Jana z Tarnowa i Katarzyny Tarnowskiej. Był właścicielem Jarosławia 
i Bełżec. W XIV wieku poślubił Sandochnę ze Zgłąbienia, z którą miał pięcioro dzie-
ci: Jan Jarosławski, Rafał Jarosławski z Przeworska, Jadwiga Jarosławska z Leżańska 
i Katarzyna Jarosławska.
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roku Stary Zgłobień był własnością kasztelanów krakowskich i liczył 33 
kmieci, podczas gdy Nowy Zgłobień 34 kmieci. Parafia obejmowała tylko 
oba Zgłobnie i należała do diecezji krakowskiej28.

Andrzej Pruski sufragan przemyski

Cieszył się ks. Pruski względami nowego (od jesieni 1724 roku) 
biskupa przemyskiego Aleksandra Antoniego Fredry29. Zapewne z jego 
instytucji otrzymał w 1728 roku prepozyturę w Dynowie i w Radymnie 
w 1731 roku, a przede wszystkim został powołany w 1728 roku na jego 
sufragana. Prekonizowany w 1729 roku z tytułem biskupa Tanis. Z pole-
cenia biskupa Fredry przeprowadził latach 1724-1734 wizytacje w czterech 
dekanatach diecezji przemyskiej: jarosławskim, leżajskim, rzeszowskim 
i krośnieńskim oraz w kolegiacie w Brzozowie w 1730 roku. W 1727 roku 
zwizytował parafię w Zabierzowie, w tym także i tamtejszy szpital. Do tej 
parafii jako biskup powrócił raz jeszcze w 1732 roku, gdy konsekrował 
tamtejszy kościół parafialny30.

W czasie powyższych wizytacji biskup Pruski zreformował bank 
pobożny31, uzupełnił jego dotychczasowy statut i wydał dnia 26 sierpnia 

28 Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, red. B. Chlebowski, 
Warszawa 1895, s. 581.

29 Fredro Aleksander Antoni (1674-1734) po studiach w kraju i za granicą otrzymywał 
kolejne beneficja: kanonię kapituły gnieźnieńskiej, probostwo w Międzyrzeczu i Lu-
baczowie, prepozyturę kolegiaty w Jarosławiu, funkcję sekretarza wielkiego koronnego 
w Trybunale Koronnym. Gdy w 1719 roku został mianowany biskupem chełmskim, 
odbudował katedrę w Krasnymstawie. Kilka lat później, zostawszy biskupem prze-
myskim, przebudował katedrę i zatroszczył się o jej wystrój, ufundował kościół mu-
rowany w Jaśliskach, a w 1728 roku kościół i klasztor jezuitów w Starej Wsi. Obdarzał 
darowiznami jezuitów w Jarosławiu, franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej i kościół 
w Radymnie. Szczególnie troszczył się o seminarium duchowne. Na jego polecenie 
wydano katechizm. Zaopatrzył w galerię dzieł sztuki rezydencje biskupie w Brzozowie 
i Radymnie. D. Bialic, Fredro Aleksander Antoni, w: EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 705.

30 S. Zych, Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-
1939, Kolbuszowa 2002, s. 119.

31 Bank pobożny – instytucja o charakterze kredytowym, służąca zubożałej ludności jako 
ochrona przed wyzyskiem lichwiarzy. Banki te udzielały pożyczek krótkotrwałych, 
początkowo bezprocentowych, następnie przyjęły oprocentowanie, jednak niższe 
od ogólnie przyjętego. Kapitał kredytowy powstawał z dobrowolnych ofiar lub fundacji 
możnych. Pierwsze banki pobożne w Państwie Kościelnym powstały w Perugii w 1462 
roku i Orvieto w 1463 roku. W Polsce prymas Jan Łaski przedstawił w 1530 roku 
na sejmie piotrkowskim projekt ich założenia. Ten projekt jak i późniejszy A. Frycza 
Modrzewskiego upadły. Twórcą banku pobożnego był jezuita ks. Piotr Skarga (1536-
1612). Zakładane na wzór włoski, miały charakter instytucji kościelnej, prawie zawsze 
związanej z (arcy)bractwem miłosierdzia. Przychodziły one z pomocą materialną tym, 
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1728 r. nowy w języku polskim. Biskup Fredro mianował sufragana Pru-
skiego jednym z egzekutorów swego testamentu. Jako delegat do święceń 
konsekrował wiele kościołów.

Dnia 23 sierpnia 1735 r. został Pruski prepozytem przemyskiej ka-
pituły katedralnej. Kiedy zasiadł w gronie kapituły przemyskiej, składała się 
ona z 4 prałatów i 8 kanoników. Proboszczem był Andrzej Pruski, sufragan 
przemyski, dziekanem ks. Ignacy Sędzimir, archidiakonem ks. Józef Dzia-
notti, kantorem ks. Adam Stawicki; kanonikami byli: Andrzej Drohojewski, 
Józef Ignacy Kocieński, Jan Kanty Sałacki, Stanisław Wykowski i Walenty 
Wichrowski, Michał Witosławski, Kazimierz Chochmański i Krasicki. 

Następnie Pruski otrzymał w 1739 roku dalsze beneficja w postaci 
probostwa w Sądowej Wiszni (do 1756 roku) i Krośnie32. Budowę wspania-
łego kościoła gotyckiego w Krośnie przypisuje się królowi Kazimierzowi 
Wielkiemu, a biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski33 uważał 
go z pierwszy w diecezji po swojej katedrze, nie tylko dla jego znakomitej 

którzy pod własnym dachem cierpieli nędzę i ucisk, trapieni przez różne choroby, 
a wstydząc się żebrać, nie mieli z nikąd pomocy (Statut). Bank pobożny i bractwa 
miłosierdzia otrzymały dnia 29 XII 1611 roku zatwierdzenie od Zygmunta III Wazy. 
Ich rozwój poparł synod diecezji przemyskiej w 1635 roku. Propagatorami ich byli 
głównie jezuici. Kres tej działalności położyły rozbiory Polski i konfiskata majątków 
kościelnych przez zaborców. Jedynie w Krakowie arcybractwo i bank pobożny prze-
trwały do 1948 roku. B. Kumor, Bank pobożny, w: EK, t. 1, Lublin 1985, kol. 1305-1306; 
K. Stola, Skarga Piotr (Myśl), w: EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 271.

32 M. Dzieduszycki, Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego, arcybiskupa 
lwowskiego, Kraków 1868, s. 55.

33 Sierakowski Wacław Hieronim (1700-1780), wykształcenie zdobywał w  Kolegium 
Nowodworskiego w Krakowie i Akademii Krakowskiej, teologię studiował w semi-
narium misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Łowiczu, następnie na uniwersytecie 
Sapienza uzyskał doktorat obojga praw. Rok przed święceniami, które przyjął w 1726 
roku w Krakowie, wszedł do krakowskiej kapituły katedralnej i został audytorem sądu 
biskupiego. Posiadał kanonie kolegiackie: pilicką 1726-1735, kielecką 1728, sando-
mierską 1730-1740, jarosławską 1735. W 1737 roku na podstawie nominacji królew-
skiej otrzymał prekonizację na koadiutora biskupa finlandzkiego K. Moszyńskiego, 
w 1739 roku został przeniesiony na biskupstwo kamienieckie. W 1742 roku papież 
Benedykt XIV przeniósł Sierakowskiego na biskupstwo przemyskie. Tu sprowadził 
do Brzozowa misjonarzy św. Wincentego a Paulo, w 1760 roku erygował seminarium 
duchowne w Brzozowie, a zreformował w Przemyślu. W tym roku ufundował szpital 
dla chorych księży w Przemyślu, dokończył przebudowę katedry oraz wzniósł pałac 
biskupi w Przemyślu. W 1760 roku został przeniesiony na arcybiskupstwo lwowskie. 
We Lwowie zreformował seminarium duchowne, oddając go w zarząd misjonarzom 
oraz odbył synod w 1765 roku, ostatni w Polsce przedrozbiorowej. W działalności 
politycznej bliski był obozowi republikańskiemu i odegrał ważną rolę w początkach 
konfederacji barskiej. Po I rozbiorze zajął postawę lojalną wobec Austrii. Był prze-
ciwnikiem zniesienia zakonu jezuitów. W 1754 roku otrzymał order Orła Białego, 
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architektury i kosztowności w nim się znajdujących, lecz także dla znacznej 
liczby kapłanów, na których czele był mieszkający tam na stałe ks. An-
drzej Pruski. W tym czasie pracowało tam 4 mansjonarzy; przez biskupa, 
kapitułę, proboszcza i magistrat krośnieński, po jednym prezentowanych 
i pełniących obowiązki wikariuszy parafialnych. Ordynariusz Sierakowski 
w czasie swej wizytacji uznał, że znaczne ich dochody pozwalają zwiększyć 
ich liczbę do 6, jak było pierwotnie34.

Biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski (1742-1760) 
mianował dnia 1 października 1742 r. sufragana Andrzeja Pruskiego swoim 
wikariuszem generalnym in spiritualibus i oficjałem. Rezydując w Prze-
myślu, zajmował się m.in. sprawami seminarium duchownego, kierował 
pracami przy restauracji i rozbudowie kościoła katedralnego oraz budową 
rezydencji biskupiej. Dnia 20 grudnia 1756 r. został mianowany dziekanem 
kapituły katedralnej przemyskiej. W dwa lata później, dnia 5 września 
1758 r., ze względu na podeszły wiek zrezygnował ze stanowiska oficjała35.

Biskup Pruski pomógł w karierze swoim bratankom. Pierwszym 
był Walenty, którego wprowadził do kapituły przemyskiej, a później był 
kanonikiem krakowskim oraz Józefowi, podstolemu latyczowskiemu, który 
w latach 1734-1747 był generalnym komisarzem dóbr biskupich przemy-
skich. Wspomógł także swoją bratanicę Franciszkę († 1757), która została 
ksienią u benedyktynek na Zasaniu w Przemyślu36.

Długoletni i oddany biskupowi Sierakowskiemu pomocnik, sufra-
gan Andrzej Pruski odszedł do wieczności dnia 25 marca 1759 r. w Prze-
myślu, w dniu 53. rocznicy swych prymicji kapłańskich, trzy lata po złotym 
jubileuszu kapłaństwa, w wieku 77 lat. Jego pogrzeb odbył się 3 kwietnia 
tego roku. Został pochowany w podziemiach kaplicy Świętego Krzyża 
(Fredrowskiej) w katedrze przemyskiej. Jego cnoty w mowie pogrzebowej 
dnia 30 marca tego roku ukazał profesor teologii o. Jan Kowalski – jezu-
ita37. Godnym podkreślenia jest fakt, że mówca Kowalski przepowiedział 

a od dworu wiedeńskiego tytuł hrabiowski. H. Borcz, Sierakowski Wacław Hieronim, 
w: EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 175-176.

34 M. Dzieduszycki, s. 42.
35 K. Wolski, s. 591.
36 Tamże, s. 591-592.
37 Kowalski Jan (1711-1782), jezuita o pseudonimach Michał Drużbacki, Antoni Kulesza. 

Profesor retoryki w Piotrkowie oraz filozofii we Lwowie i Ostrogu, misjonarz dworski 
w Krośnie i organizator studiów filozoficzno-teologicznych w Przemyślu. Od 1761 
roku misjonarz dworski arcybiskupa Sierakowskiego. Pozostał na dworze arcybiskupa 
Sierakowskiego również po kasacie zakonu. W 1870 roku, po śmierci arcybiskupa 
został odsunięty od dworu. Wydał liczne kazania dogmatyczne i okolicznościowe. 
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biskupowi Sierakowskiemu stolicę arcybiskupią lwowską, co nastąpiło 16 
miesięcy później38.

W liście skierowanym do diecezjan ówczesny ordynariusz prze-
myski bp Sierakowski polecił, aby w ciągu jednego tygodnia dzwoniono 
trzy razy we wszystkich kościołach diecezji, a w ten sposób by przywoły-
wano pamięć o zmarłym w modlitwach39. Po biskupie Pruskim pozostała 
w klasztorze benedyktynek w Przemyślu monstrancja złota, ozdobiona 
czarną emalią i diamentami, według tradycji przywieziona z Rzymu oraz 
w katedrze przemyskiej antepedium (ozdobna zasłona od mensy ołtarzowej 
do jego podstawy, spełniająca rolę frontu ołtarza) w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu (Drohojowskich)40.

Andrzej Pruski (1682-1759) a parish priest of St Andrew 
the Apostle Parish in Zgłobień

Although we do not know with certainty the birthplace of Andrzej 
Pruski, the coat of arms Prawdzic, later a priest and a suffragan bishop of 
Przemyśl; we know well his family background. He obtained a law degree. 
After being ordained a priest in 1706, he held important positions of judicial 
vicar and auditor of the Episcopal courts. In the meantime he completed 
a PhD study in both laws. He accumulated in his hands more than one 
ecclesiastical benefice. After hospital provostry in Strzyżów, he served as 
a parish priest in Czudec, Zgłobień and Łęki and a provost in Dynów and 
Radymno. In 1728, he was appointed as a suffragan bishop of Przemyśl. 
By order of Ordinary Aleksander Antoni Fredro (1674-1734) he conduc-
ted parish visitations. Bishop Fredro appointed Andrzej Pruski as one of 
the executors of his will. As a suffragan bishop he received more church 
benefices. As a bishop he helped his relatives in the church career. He died 

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, 
Kraków 1996, s. 312.

38 M. Dzieduszycki, s. 49.
39 J. Ataman, W. H. Sierakowski i  jego rządy w  diecezji przemyskiej, Warszawa 1936, 

s. 214-215.
40 Kaplica Drohojowskich (zwana Najświętszego Sakramentu lub św. Tomasza), ufun-

dowana w 1578 roku w katedrze przez starostę przemyskiego Jana Tomasza Droho-
jowskiego (1533-1605), na miejscu wcześniejszej rotundy św. Mikołaja. Staraniem 
bpa Szembeka ok. 1720 roku otrzymała ówczesny wystrój. Kaplica w swej formie jest 
renesansowa, wewnątrz ośmioboczna, przykryta kopułą z  kamienną renesansową 
latarnią, z malowidłami wewnątrz z 1756 roku. Główną ozdobą kaplicy jest iluzjoni-
styczna polichromia lwowskiego artysty S. Stroińskiego z poł. XVIII wieku, związana 
z kultem i adoracją Najświętszego Sakramentu. K. Lepszy, Drohojowski Jan Tomasz, 
PSB, t. 5, s. 382-385.
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in Przemyśl, on the 53rd anniversary of his first mass 53 - 25 March 1759. 
He was buried in the Fredro Chapel of the Cathedral of Przemyśl. On the 
order of Ordinary Wacław Hieronim Sierakowski (1700-1780), after his 
death the bells tolled three times a day during the week, the aim of which 
was to evoke the memory of the deceased.
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KS. SŁAWOMIR ZYCH – Lublin  
BARTOSZ WALICKI – Sokołów Małopolski

Działalność duszpasterska ks. Wincentego Boczara 

Jednym z kapłanów, który wywarł duży wpływ na funkcjonowanie 
parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w okresie międzywojennym, 
był ks. Wincenty Boczar. Kapłan ten urodził się w dniu 4 kwietnia 1887 r. 
Jego rodzinną miejscowością był Iwonicz. Po ukończeniu szkoły na po-
ziomie podstawowym, w latach 1900-1908 zdobywał dalsze wykształcenie 
w Sanoku i Przemyślu. Posiadł wówczas m.in. znajomość języków: angiel-
skiego i niemieckiego. Pomyślnie złożywszy egzamin dojrzałości, wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam przez kilka lat studiował 
filozofię i teologię, odbywając jednocześnie formację duchową. Wysiłki te 
uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich. Otrzymał je w Przemyślu dnia 
29 czerwca 1912 r.1

Pierwszą placówką młodego kapłana był wikariat w Gorlicach. 
Pracował tam od 1 września 1912 r. do 1 sierpnia następnego roku. Z dniem 
15 sierpnia 1913 r. ks. Wincenty Boczar został skierowany na analogiczne 
stanowisko do Przemyśla, do parafii katedralnej. Pracował tam ponad dwa 
lata. W dniu 1 września 1915 r. przeniesiono go na wikariat do Drohobycza. 
11 kwietnia 1916 r. podjął obowiązki kapelana wojskowego, które realizo-
wał do połowy listopada 1918 roku. W wojsku otrzymał stopień majora. 
W roku 1918 ks. Wincenty Boczar zdał egzamin na proboszcza. Następnie, 
z dniem 1 stycznia 1919 r., władza duchowna powierzyła mu probostwo 
w Rzepienniku Biskupim. Stanowisko to zajmował w latach 1919-19252.

1 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz], Akta Personalne Kapłanów. 
Tabele Służbowe, Tabela służbowa ks. Wincentego Boczara, rps.

2 Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych [dalej: Zmiany], „Kronika Diecezji 
Przemyskiej” [dalej: KDP], 1912, z. 9, s. 312; Zmiany, KDP, 1913, z. 9, s. 226; Zmiany, 
KDP, 1915, z. 3, s. 34; Zmiany, KDP, 1916, z. 5-7, s. 89; Zmiany, KDP, 1918, z. 10-11, 
s. 188; Zmiany, KDP, 1918, z. 12, s. 212.
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Rzepiennik Biskupi był parafią w dekanacie rzepiennickim, na którą 
składały się: Kołkówka, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Marciszewski, Rze-
piennik Strzyżowski i Rzepiennik Suchy. Miejscowości te zasiedlało 5.453 
wiernych, do których należy doliczyć jeszcze 2.700 emigrantów. Obowiązki 
kolatora pełniła Waleria Więckowska. W duszpasterstwie proboszczowi 
pomagało dwóch kooperatorów, choć niekiedy na jednym z tamtejszych 
wikariatów odnotowywano wakat. Zajmowali się oni nie tylko posługą 
kaznodziejską, dewocyjną i sakramentalną, ale również katechizowaniem 
w jednej prywatnej i czterech publicznych szkołach3. 

Później iwoniczanin pracował w Jaćmierzu. Tamtejsze probostwo 
objął z dniem 12 marca 1925 r. Powierzoną mu funkcję spełniał przez cztery 
lata, do 5 kwietnia 1929 r. Na tym stanowisku w dniu 27 października 1928 r. 
powierzono mu dodatkowo obowiązki wicedziekana jaćmierskiego. Było to 
dowodem jego wysokiej kondycji moralnej, odpowiedzialności i zdolności 
organizacyjnych4. Sama parafia jaćmierska obejmowała miasteczko Jaćmierz 
oraz wioski Bażanówkę i Posadę Jaćmierską. 2.308 wiernych korzystało 
z drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, który został konse-
krowany jeszcze w roku 1768. Proboszcz roztaczał troskę duszpasterską nad 
przytułkiem dla ubogich. Pewną pomocą służył mu miejscowy rezydent, 
emerytowany katecheta archidiecezji lwowskiej ks. Władysław Guzek5.

W dniu 6 kwietnia 1929 r. rozpoczął się kolejny rozdział w życiu 
kapłana. Decyzją biskupa przemyskiego przekazano mu w zarząd pa-
rafię zgłobieńską6. Propozycję objęcia wakującego stanowiska przez ks. 
Wincentego Boczara poparł m.in. dziekan ks. Stanisław Knap z Borku7. 
Kontrkandydatem był ks. Stanisław Węgrzynowski, który wcześniej był 
wikariuszem w Zgłobniu, a później pracował w tym samym charakterze 
w Tyczynie. Wniosek taki w dniu 20 stycznia 1929 r. złożyli m.in.: Andrzej 
Gubernat w imieniu Komitetu Parafialnego w Zgłobniu oraz naczelnicy 
gmin chrześcijańskich: Walenty Nalepa ze Zgłobnia, Wojciech Worowy8 
z Woli Zgłobieńskiej i nieznany z imienia Noworól z Błędowej Zgłobień-
skiej. Wśród wysuniętych motywów inicjatorzy tego pomysłu przypomi-

3 Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1924, Premisliae 
MCMXIV, s. 66.

4 AAPrz, Tabela służbowa ks. Wincentego Boczara, rps.
5 Schematismus pro anno Domini 1928, Premisliae MCMXXVIII, s. 64-65.
6 AAPrz, zespół: „Akta Parafialne”, teczka „Parafia Zgłobień 2”, sygn. 324-2, Pismo Kurii 

Biskupiej w Przemyślu do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie z 6 kwietnia 1929 r. 
L. 1579/29, rps; Zmiany, KDP, 1929, z. 3-4, s. 65.

7 AAPrz, sygn. 324-2, S. Knap, Pismo do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 5 lutego 
1929 r., rps.

8 Pisownia niepewna; nazwisko trudne do odczytania.
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nali, „że to ksiądz energiczny i wzorowy i bardzo dużo zdziałał podczas 
swego pobytu przy budowie Kościoła w Zgłobniu, po którym wzorowa 
do dziś dnia pozostała pamiątka”. Swój projekt zgłobnianie traktowali jed-
nocześnie jako postulat całej wspólnoty parafialnej, nie wahając się nawet 
przytoczyć argumentów zakrawających na szantaż: „8 tysięczna ludność 
tutejszej parafii porozumiawszy się z Naczelnikami Gmin i Komitetami 
całej parafii zgłobieńskiej postanowiła prosić o przydzielenie powyższego 
ks. Węgrzynowskiego na ks. proboszcza, który jest niezbędnie potrzebny 
do tutejszej parafii według uznania tut[ejszych] parafian do ukończenia 
prac przy budowie i uporządkowaniu Kościoła, jak również swoją energią 
potrafi utrzymać błędnych parafian i skierować ich na drogę ściśle Bożą. 
Natomiast w razie wyniku ujemnego powyższej prośby mógłby tutejszy 
Kościół odnieść uszczerbek co do religii, ponieważ są tu osobniki, które 
pragną stworzyć Kościół Narodowy”9.

Na stanowisku proboszcza w Zgłobniu ks. Wincenty Boczar wy-
kazał się energicznością i rzutkością. Warto tu zacytować opinię wydaną 
przez dziekana rzeszowskiego po jego półtorarocznej pracy w Zgłobniu: 
„Ks. proboszcz jest gorliwem pasterzem i przez parafian coraz bardziej 
szanowanym. Kłopoty pieniężne, jak to sam w sprawozdaniu złożył, gnębią 
go, lecz ciągle myśli o nowych imprezach, jak n.p. o domu katolickim”10. 
Jednym z zadań, które stanęły przed nowym proboszczem zgłobieńskim, 
było powiększenie cmentarza grzebalnego. Udało się tego dokonać w roku 
1930, po śmierci Józefa Willnera. Parafia wyprocesowała wówczas od jego 
spadkobierców dwie morgi z przeznaczeniem na pochówek zmarłych oraz 
dodatkowy teren pod drogę11.

Niestety, wraz z upływem czasu coraz pilniejsza okazywała się 
potrzeba prowadzenia kolejnych prac remontowych i inwestycyjnych. Już 
w roku 1926 dziekan oceniał, że mieszkania wikariusza i organisty wyma-
gały jak najszybszego remontu12. Po roku stwierdzał już, że lokale te nie 
nadawały się do użytkowania. W niewiele lepszym stanie znajdowały się 
inne zabudowania13. Do pozytywnych aspektów należało pokrycie blachą 
dachów spichlerza i stajni oraz odrestaurowanie ich w podstawowym stop-
9 AAPrz, sygn. 324-2, Pismo Komitetu Parafialnego w Zgłobniu i naczelników gmin 

z parafii Zgłobień do Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 20 stycznia 1929 r., rps.
10 AAPrz, zespół: „Akta Dekanalne”, teczka „Dekanat Rzeszowski 6”, sygn. XXII-6, 

M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1930, rps.
11 B. Dziedzic, Cmentarz w Zgłobniu, „Wiadomości Boguchwalskie”, 2000, nr 5, s. 4.
12 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego 

w r. 1925, rps.
13 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego 

w r. 1926, rps.
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niu14. Rok później dziekan użalał się: „Budynki liche, dwie stodoły nawet 
b. liche. Proboszcz zapobiega, co może”15. W roku 1929 odnotowano m.in.: 
„Budynki gospodarcze złe. Wikarówkę i organistówkę się buduje. Ks. pro-
boszcz użył pieniędzy ze sprzedaży pola na potrzeby kościelne w drodze 
pożyczki”16. O aktywności ks. Wincentego Boczara na tym polu świadczy 
relacja z roku 1930: „Koło wikarówki trwa praca, brak jednak pieniędzy. 
Komitet łącznie z wysłannikami wsi postanowił konkurencję dobrowolną 
od ilości gruntu. Plebania potrzebuje pod pewnemi względami gruntownej 
naprawy jak dach, zmiana werandy itp. Nadto stodoła potrzebuje nowego 
dachu, a szopa na siano tak dachu, jak reperacji”17.

Kolejne lata coraz silniej mobilizowały wspólnotę parafialną 
do podjęcia konkretnych kroków. W roku 1931 notowano: „Budynek pro-
bostwa potrzebuje koniecznie dokładnej restauracji, odnowienia z zewnątrz, 
poprawy dachu, odmalowania okien, a nawet potrzeba kilka nowych”18. 
Dwa lata później dokumentowano, iż „Wikarówka i organistówka jeszcze 
niewypłacone. Plebania i budynki, zwłaszcza szopa i stodoła, potrzebują 
remontu”19. O tym, w jak złym stanie znajdowały się niektóre zabudowania 
gospodarcze, świadczy najlepiej świadectwo z roku 1933: „Szopa na siano 
wnet będzie nie do użycia. Pieniędzy na gruntowny remont brak”20.

O inicjatywach gospodarskich szeroko pisano w kronice parafialnej: 
„Na probostwie osuszono wielkie bagno niżej stodoły przy drodze. Prze-
szło 600 wozów ziemi zwiozły plebańskie konie w celu uczynienia bagna 
zdolnem do uprawy. Posadzono 70 nowych drzew owocowych. (…) Zbu-
dowano bitą drogę od bramy kościelnej do podwórza plebańskiego. Połowę 
dachu na stodole poszyto nową słomą. Posadzono około 500 m bieżących 

14 AAPrz, zespół: „Akta Parafialne”, teczka „Parafia Zgłobień 1”, sygn. 324-1, F. Pietrz-
kiewicz, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii w r. 1926 od ostatniej kongregacji, 
rps.

15 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego 
za rok 1927, rps.

16 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego 
w r. 1929, rps.

17 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1930, 
rps.

18 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z  wizytacji kościołów dekanatu 
rzeszowskiego w roku 1931, rps.

19 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego 
w r. 1933, rps. 

20 AAPrz, sygn. XXII-6, W. Boczar, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii zgłobieńskiej 
w r. 1933, rps.
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żywopłotu. Przeprowadzono częściowy remont plebanji. Zbudowano nową 
wikarówkę z konkurencji urzędowej i dobrowolnej”21.

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w dniu 22 lipca 1937 r. 
Podczas burzy przed północą jeden z piorunów uderzył w stodołę ple-
bańską. Wywołany tym pożar strawił zebrane plony, m.in.: 150 kop zboża, 
słomę, koniczynę pastewną. Spłonęły też narzędzia i sprzęty gospodarskie, 
w tym: wozy i wózki wyjazdowe, młockarnia, młynek, sanie i wiele innych 
przedmiotów. Ogień pochłonął też 10 m3 drzewa bukowego. Straty oceniono 
łącznie na 14.000 zł, z czego 8.000 zł stanowiła wartość samego budynku. 
Dzięki polisie ubezpieczeniowej uzyskano odszkodowanie w wysokości 
2.780 zł. Aktywność ks. Wincentego Boczara przejawiła się w szybkiej 
reakcji i decyzji o odbudowie. „Życzliwie odnieśli się do poszkodowanego 
proboszcza parafianie, którzy za inicjatywą p. Józefa Patryna, kierownika 
szkoły w Niechobrzu p. Wiktora Moskwy, wójta i sołtysów przynieśli jako 
zapomogę 50 kop żyta i pszenicy. Parafianie zwieźli również materjał 
drzewny i dachówkę z Nosówki-dworu”. Proboszcz zakupił także w tej 
wsi starą stodołę dworską. Wierni „Częściowo zwieźli także drzewo z lasu 
plebańskiego. Po dzień 19/5 wzmocniono filary, połączenia międzyfilaro-
we oraz fundamenty. Ponieważ szopa na siano groziła runięciem, dlatego 
kosztem 50 złotych wzmocniono ją”22.

Dla zobrazowania sytuacji materialnej parafii na początku lat 30. 
minionego wieku wskazać można zestawienie przychodów i rozchodów 
kościelnych w roku 1931. W omawianym okresie odnotowano dochody 
w wysokości 6.066 zł 36 gr. Składało się na to: 757 zł 36 gr ze składek, 
147 zł stanowiących 5 % od iura stolae, 3.079 zł 40 gr zdobyte ze sprzedaży 
pola plebańskiego, 1.087 zł 50 gr pozyskane drogą datków na dzwon oraz 
dobrowolne ofiary w wysokości 995 zł 50 gr. W tym samym czasie wydano 
na różne potrzeby kwotę 4.871 zł 75 gr. Saldo wyniosło zatem 1.195 zł 1 gr. 
Środki te w następnym roku wykorzystano na zakup nowego dzwonu. Dla 
porównania przychody kościelne w roku 1932 wyniosły 1.079 zł 18 gr. Były 
to: składki na kwotę 891 zł 56 gr, 5 % iura stolae o wartości 82 zł oraz do-
browolne ofiary na kwotę 105 zł 62 gr. Wydatki objęły 1.256 zł. Dotyczyły 
one: 120 zł płacy organisty, 120 zł płacy kościelnego, zapłaty 52 zł za pranie 
bielizny kościelnej, zakupu świec i kadziła za 135 zł, uregulowania długu 
w wysokości 579 zł za naprawę szat liturgicznych i sprzętów kościelnych 
oraz nabycia wina mszalnego za 250 zł. Niedobór w tymże roku wyniósł 

21 Archiwum Parafialne w Zgłobniu [dalej: APZ], Liber memorabilium, b.s., rps.
22 Tamże.
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176 zł 82 gr. Zbadać też można rachunki parafialne za czas od 1 lipca 1931 r. 
do 7 lipca 1932 r. Zestawienie takie zawiera poniższa tabela23.

Rachunki w okresie 1.07.1931 – 1.07.1932
kościelne beneficjalne

przychody rozchody saldo przychody rozchody saldo

1.352 zł 48 gr 1.185 zł 167 zł 78 gr 13.359 zł 12.879 zł 
70 gr 479 zł 30 gr

Jednym z głównych przedmiotów troski duszpasterzy i wiernych 
była świątynia parafialna, jej wygląd i wyposażenie. Potrzebę licznych 
napraw kościoła, podobnie jak i jego doposażenia w sprzęty liturgiczne 
dostrzegał nawet dziekan odwiedzający Zgłobień24. W roku 1929 pisał: „Ko-
ściół ustawicznie w restauracji. Odrestaurowano wieżę, naprawiono dach, 
okna, sprawiono paramenta nowe”25. Rok później „W kościele sprawiono 
kilka nowych aparatów, między innemi konopea. Wiele jednak wkładów 
potrzeba na wewnętrzne urządzenie. Parafianie zamyślają o sprowadzeniu 
dzwonów”26. Podejmowane działania były rozwiązaniem tylko połowicz-
nym. Stąd w roku 1930 wizytator zauważał: „Kościół potrzebuje jeszcze 
wiele, aby stać się piękną świątynią. Ks. proboszcz zabiegi czyni, lecz z po-
wodu długów i pracy koło wikarówki niewiele sprawił”27.

Przed ks. Wincentym Boczarem stanęło zatem poważne wyzwanie. 
Stan samego kościoła w chwili jego przybycia do Zgłobnia pozostawiał wiele 
do życzenia. „(…) z powodu złego wykonania tynk wieży oraz dach tejże 
wieży uległ zniszczeniu, a nie było jeszcze ani okien, ani żaluzji w oknach 
wieży, część dachu na prezbiterjum i na nawie głównej oraz na zakrystji 
była zrujnowana”28. Gruntowny remont świątyni kosztował ponad 7.000 
zł. Poza tym dwukrotnie odmalowane zostało wnętrze. Posłużyły na to 

23 AAPrz, zespół: „Akta Dekanalne”, teczka: „Dekanat Rzeszowski 5”, sygn. XXII-5, 
W. Boczar, Zestawienie rachunków kościelnych za rok 1931 z 11 kwietnia 1932 r., rps; 
AAPrz, sygn. XXII-5, W. Boczar, Zestawienie rachunków za rok 1932, rps; AAPrz, 
sygn. XXII-5, W. Boczar, Zestawienie rachunków za czas od  1/7 1931 – 1/7 1932 
z 2 października 1932 r., rps.

24 AAPrz, sygn. XXII-6, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji parafii w r. 1928, rps; 
AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego za rok 1927, 
rps.

25 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego w r. 1929, rps.
26 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1930, rps.
27 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji kościołów dekanatu rzeszowskiego 

w roku 1931, rps.
28 APZ, Liber memorabilium, b.s., rps.
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środki w wysokości 800 zł zebrane podczas tzw. petyty przez wikariusza 
ks. Józefa Ryczana.

Niezbędne było naprawianie starych, zniszczonych szat i aparatów 
liturgicznych lub sukcesywne zastępowanie ich nowymi. Dla przykładu 
w roku 1933 poddano renowacji cztery ornaty i kapę. Naprawy te kosz-
towały 400 zł29. Niektóre fundacje powstały z inicjatywy własnej parafian. 
Przykładowo w roku 1931 członkowie Bractwa Różańcowego zakupili nowy 
dzwon o wartości 2.700 zł. Dziewczęta z parafii zgromadziły środki na za-
kup figury Matki Bożej do wielkiego ołtarza. Ze składek wiernych udało 
się nabyć również figurę Serca Pana Jezusa i komplet szopki. Inne działania 
opisuje kronika parafialna: „Do kościoła sprawiono nowe stuły, bursy dla 
chorych, dwa ornaty, jedną kapę fioletową, alby i wiele innych sprzętów 
kościelnych. Ozłocono dwie monstrancje, dwa kielichy, dwie puszki”30.

Praca wśród wiernych stwarzała wiele problemów. Dziekan rze-
szowski wizytujący parafię nie wahał się zapisać w roku 1928: „młodzież 
zła”, choć rok później zaznaczył: „Parafianie względnie dobrzy”31. W roku 
1930 na pochwałę ze strony wizytatora zasłużyło dość liczne uczęszczanie 
wiernych na nabożeństwa i przystępowanie do sakramentów32. Pewnym 
wymiernym znakiem moralności i pobożności wiernych, a zarazem po-
ziomu pracy duszpasterskiej mogą być zestawienia statystyczne. W roku 
1926 ochrzczonych zostało 225 dzieci ślubnych i 12 nieślubnych. W tym 
czasie udzielono 37.400 Komunii św. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego 
przystąpiło z kolei 220 dzieci. Nie odnotowano żadnych rozwodów, mał-
żeństw mieszanych ani ślubów cywilnych, choć kapłani zaobserwowali 
„dwoje dzikich małżeństw”. Nie było też przypadku, by ktoś zmarł bez 
pojednania się z Panem Bogiem. Choć nie zdarzył się żaden wypadek na-
wrócenia, nie było też apostazji. Dokumenty milczą też na temat rażących 
nadużyć obyczajowych, z małym wyjątkiem, o którym zapisano: „chyba jak 
się na weselach trochę poczubią”. Proboszcz żalił się jednak: „W obecnych 
czasach młodzież pozaszkolna pomimo stowarzyszeń trudna do prowa-
dzenia wskutek braku zaufania do kapłanów jak wszędzie”33.

W roku 1933 ochrzczonych zostało 182 dzieci, z czego 7 nieślub-

29 AAPrz, W. Boczar, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii zgłobieńskiej w r. 1933, 
rps.

30 APZ, Liber memorabilium, b.s., rps.
31 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji parafii w r. 1928, rps; AAPrz, M. To-

karski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego w r. 1929, rps.
32 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej w r. 1930, rps.
33 AAPrz, sygn. 324-1, F. Pietrzkiewicz, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii w r. 

1926 od ostatniej kongregacji, rps.



328 ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki

nych. Nie odnotowano zawarcia żadnego małżeństwa mieszanego ani 
ślubu cywilnego. W dobrowolnej rozłące żyło 10 małżonków. Do Pierwszej 
Komunii św. przystąpiło 125 dzieci. Ogółem w ciągu roku rozdano około 
25.000 Komunii św., na co na pewno duży wpływ miały przeprowadzone 
misje ludowe. Spośród 78 zmarłych osób jedynie 3 nie zostały zaopatrzone 
sakramentami. Przyczyną tego była nagła śmierć, nie pozwalająca na we-
zwanie kapłana. Jednocześnie nie zaobserwowano żadnych przypadków 
wystąpienia z Kościoła ani prowadzenia propagandy sekciarskiej. Ożywie-
niu religijnemu mieszkańców służyć miało zaprowadzenie w czwartą nie-
dzielę Wielkiego Postu Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego połączonego 
z rekolekcjami dla wszystkich parafian34. O zezwolenie na zorganizowanie 
takiego nabożeństwa zwrócił się ks. Wincenty Boczar do przemyskiej Kurii 
Biskupiej w dniu 25 sierpnia 1933 r. Jednocześnie prosił o wystaranie się 
u władz kościelnych w Rzymie, by nadały wiernym zgłobieńskim z tej oka-
zji odpust toties quoties umożliwiający uzyskiwanie wielokrotnie w ciągu 
dnia łaski odpustu przy ponownym spełnieniu koniecznych warunków. 
W odpowiedzi na to w styczniu następnego roku władze kurialne wyraziły 
aprobatę na wprowadzenie w kościele parafialnym w Zgłobniu Nabożeń-
stwa Czterdziestogodzinnego związanego z czwartą niedzielą Wielkiego 
Postu i dwoma następnymi dniami. Oznajmiły też, że wierni nawiedzający 
w tym czasie Najświętszy Sakrament wystawiony do adoracji mogą uzyskać 
odpusty nadane przez Stolicę Apostolską35.

W tym samym czasie bp Anatol Nowak wyraził zgodę na redukcję 
Mszy św. fundacyjnych. W dniu 24 lutego 1933 r. ograniczył raz na zawsze 
obowiązek odprawiania takich nabożeństw do jednej Mszy św. rocznie za 
dusze zmarłych wymienione w aktach fundacyjnych Erazma Skrzyńskiego 
i innych. Motywem takiej decyzji było zmniejszenie się kapitału zakłado-
wego fundacji według wykazu z dnia 16 stycznia 1923 r.36 Jeszcze w tym 
samym roku doszedł proboszczowi jednak obowiązek celebrowania dwóch 
kolejnych Mszy św. Było to związane z fundacją mszalną Józefy Magudy 
zmarłej 17 kwietnia 1916 r. Wartość zapisanego przez nią gruntu szacowano 
wówczas na kwotę 1000 zł37. Stosowne pismo w sprawie ilości Mszy św. 
34 AAPrz, W. Boczar, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii zgłobieńskiej w r. 1933, 

rps.
35 AAPrz, sygn. 324-1, W. Boczar, Pismo do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 25 sierpnia 

1933 r., rps; AAPrz, sygn. 324-1, Pismo Kurii Biskupiej w Przemyślu do proboszcza 
w Zgłobniu z 26 stycznia 1934 r., rps.

36 APZ, Akta Luźne [dalej: AL], Pismo bpa Anatola Nowaka do proboszcza zgłobieńskiego 
z 24 lutego 1933 r., mps.

37 APZ, AL, Pismo bpa Franciszka Bardy do proboszcza zgłobieńskiego z 9 listopada 
1933 r., mps.
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fundacyjnych przesłał na ręce ks. Wincentego Boczara w dniu 16 listopada 
1933 r. bp Franciszek Barda38.

Zaznaczyć tu należy dużą aktywność parafian na polu licznych 
zrzeszeń pobożnych. Wcześniej na tej płaszczyźnie trwał spory zastój. 
W końcu lat 20. XX wieku dziekan corocznie monitował kapłanów, by za-
angażowali się w tworzenie stowarzyszeń katolickich. W odpowiedzi na to 
ks. Franciszek Pietrzkiewicz pisał: „Stan bractw i stowarzyszeń katolickich 
w parafii pomyślny i dobrze się rozwijający”39. Ostatecznie w roku 1931 
dziekan zaznaczył: „Ma się zakładać Krucjata Eucharystyczna. Stowarzyszeń 
młodzieży nie ma dla braku lokalu, pieniędzy”40.

Starania na polu ożywienia laikatu podjął ks. Wincenty Boczar. 
Zreorganizował Bractwo Różańcowe i Trzeci Zakon. Doprowadził też 
do powstania Dzieła Dziecięctwa Jezusowego, Krucjaty Eucharystycznej 
i Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu. Konfraternie te nie tylko 
prowadziły działalność dewocyjną, ale również pomagały finansować in-
westycje kościelne i kompletowanie wyposażenia świątyni. W roku 1932 
powstały młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej – KSMM i KSMŻ, a póź-
niej również KSM i KSK. Siedzibę tej organizacji zlokalizowano w dawnej 
wozowni. Znalazło się tam również miejsce na salę zebrań i przedstawień41. 
W 1933 roku działało tu 180 róż różańcowych, w tym: 15 dzieci, 33 dziew-
cząt, 16 młodzieży męskiej, 90 kobiet i 26 mężczyzn. Bardzo liczne było 
też Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, do którego należało 380 
wiernych. Wspólnota tercjarska liczyła 75 członków. Krucjata Eucharystycz-
na, której celem było propagowanie trzeźwości wśród dzieci i młodzieży, 
skupiała 60 osób. Rozbudowana była struktura Akcji Katolickiej, którą 
tworzyły: cztery oddziały SMPM, trzy oddziały SMPŻ, Liga Katolicka 
i Związek Parafialnej Akcji Katolickiej42. W ocenie dziekana organizacja 
ta stała na wysokim poziomie43.

Trudno jednoczenie ocenić wrażliwość wiernych na potrzeby Ko-
ścioła lokalnego i powszechnego. Co prawda w roku 1928 dziekan zapisał 

38 APZ, AL, Pismo bpa Franciszka Bardy do proboszcza zgłobieńskiego z 16 listopada 
1933 r., mps.

39 AAPrz, F. Pietrzkiewicz, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii w r. 1926 od ostatniej 
kongregacji, rps.

40 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji kościołów dekanatu rzeszowskiego 
w roku 1931, rps.

41 APZ, Liber memorabilium, b.s., rps.
42 AAPrz, W. Boczar, Sprawozdanie ze stanu religijnego parafii zgłobieńskiej w r. 1933, 

rps.
43 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego w r. 1933, rps. 
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o wiernych: „Parafianie nieofiarni”44. Wydaje się jednak, że nie była to 
ocena w pełni miarodajna, tym bardziej, że już po roku sam przyznawał: 
„ofiarność bardzo się zwiększyła”45. W opozycji do pierwszej z tych opinii 
przywołać można wspieranie przez zgłobnian różnych dzieł o charakterze 
społecznym, dewocyjnym i dobroczynnym za czasów proboszczowania ks. 
Wincentego Boczara. Przykładowo w roku 1929 przekazali oni 16 zł 84 gr 
na prowadzenie misji w Afryce, 52 zł 49 gr na Papieskie Dzieło Rozkrzewia-
nia Wiary oraz po 9 zł na Papieskie Dzieło Św. Piotra Apostoła i Związek 
Młodzieży. Prócz tego z okazji Tygodnia Trzeźwości przekazali 2 zł 55 gr 
na rzecz Związku Abstynencji46.

Z dniem 8 czerwca 1938 r. ks. Wincenty Boczar przybył do pod-
przemyskich Niżankowic, przejmując miejscowe probostwo po ks. Michale 
Poprawskim. Warto tu przywołać opis tej miejscowości sporządzony na po-
czątku XX stulecia: „Miasteczko Niżankowice jest bardzo stare. Nazywało 
się wpierw Krasnopolem. Zewnętrzny jego wygląd nie świadczy o wielkiej 
zamożności i postępie. Domki po przedmieściach nie mają nawet kominów 
na dach wyprowadzonych. Najoczywistszym dowodem ubóstwa miasta 
i parafii jest kościół, gwałtownie jakiejś ładniejszej szaty się domagający, 
gdyż dzisiejszy jego stan dość smutno i nędznie się przedstawia. Jaki jest 
początek tej parafii, nie wiadomo. (…) Niegdyś Niżankowice miały właści-
wego proboszcza, ale od czasu, gdy przez króla Zygmunta I r. 1511 zostały 
wcielone do kollegium księży wikarych przemyskich, mają tylko ekspozyta. 
Proboszczem jest całe kollegium księży wikarych. Taki stan trwa do dziś, 
ale jest nadzieja, że może w niedalekiej przyszłości znów prawdziwego 
proboszcza otrzymają. (…) Potrzeba tego jest wielka, gdyż parafia jest dość 
duża i rozległa. Dusz liczy 2.316, miejscowości obejmuje 25, szkół jest 12, 
między niemi jedna 4-klasowa a 2 dwuklasowe. Mieszkańcy miasteczka 
są do swego obrządku mocno przywiązani, ale na wsiach jest inaczej. 
Zwłaszcza w dalszych i odleglejszych w ostatnich czasach wielu przeszło 
na obrządek ruski, mimo, że na to upoważnienia nie otrzymali”47.

W roku 1938 parafia niżankowicka obejmowała kilkanaście miej-
scowości. Były to: Aksmanice, Berendowice, Cyków, Darowice, Fredropol, 
Hermanowice, Kłokowice, Koniuszki (Koniuchy), Koniusza, Kormanice, 
Kupiatycze, Malchowice, Młodowice, Niżankowice, Paćkowice, Podmoj-
sce, Rożubowice, Sierakośce, Stanisławczyk, Sólca, Truszowice, Wielunice, 

44 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji parafii w r. 1928, rps.
45 AAPrz, M. Tokarski, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu rzeszowskiego w r. 1929, rps. 
46 Wykaz składek na cele kościelne i dobroczynne za r. 1929, KDP, 1930, z. 3, s. 173, 180.
47 Wizytacya dekanatu przemyskiego zamiejskiego dokonana przez ks. Biskupa Józefa 

Sebastyana Pelczara, KDP, 1905, z. 7-8, s. 252-253.
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Wychadów i Zabłotce. Na terenie tym mieszkało: 2.157 łacinników, 9.457 
grekokatolików, 8 akatolików i 560 Żydów. Świątynią parafialną był mu-
rowany kościół pw. Trójcy Świętej, konsekrowany w roku 1740. Ponadto 
w Zabłotcach funkcjonowała kaplica publiczna, a w Hermanowicach muro-
wany kościół filialny, poświęcony w roku 1937 pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. Nauczaniem religii zajmował się katecheta 
ks. Adam Piotr Sikora. Oprócz niego w Niżankowicach mieszkał emeryt 
ks. Józef Kmiotek. Duszpasterstwo obejmowało m.in. pracę z oddziałami 
KSK, KSM, KSMM i KSMŻ zorganizowanymi w Parafialny Związek Akcji 
Katolickiej48.

Nowy rządca musiał wykazać się dużym talentem organizacyj-
nym. W stosunkowo krótkim czasie, już w 1939 roku, z Niżankowic wy-
odrębniona została nowa parafia w Hermanowicach. Podobnie jak jego 
poprzednik na niżankowickim probostwie, również i ks. Wincenty Boczar 
administrował przez pewien czas, od 2 stycznia do 22 lipca 1939 r., parafią 
w Falkenbergu49. Z tego ostatniego stanowiska ustąpił tuż przed wybuchem 
II wojny światowej na rzecz ks. Andrzeja Mikołajczyka.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich w granice Polski ks. Wincenty 
Boczar zdecydował się opuścić swoją parafię. Uczynił to w dniu 28 września 
1939 r., podobnie jak ks. Andrzej Mikołajczyk. Aby właściwie ocenić to 
zachowanie, pamiętać trzeba o propolskiej aktywności kapłana. We wcze-
śniejszym czasie wielokrotnie poruszał w kazaniach temat nacjonalizmu 
i szowinizmu ukraińskiego oraz wypowiadał się bardzo krytycznie o bez-
bożnictwie i dyktaturze sowieckiej. Dodać do tego należy posiadany przez 
niego stopień oficerski. To wszystko wywoływało uzasadnioną obawę, że 
zostanie napadnięty przez Ukraińców bądź aresztowany przez Sowietów. 
W tym tonie brzmiały też poufne informacje dopływające na niżankowicką 
plebanię50. 

W pierwszych tygodniach II wojny światowej ks. Wincenty Boczar 
pozostawał bez przydziału duszpasterskiego. W dniu 20 października 1939 r. 
przez miesiąc administrował parafią w Handzlówce. Później, od 25 listo-
pada tego roku, zajmował analogiczne stanowisko w podkolbuszowskim 
Dzikowcu51. W okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 1940 r. spełniał powinności 

48 Schematyzm na rok 1938, Przemyśl 1938, s. 36.
49 AAPrz, Tabela służbowa ks. Wincentego Boczara, rps.
50 AAPrz, M. Oziembłowska, Historia parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem 

Świętej Trójcy w Niżankowicach w latach 1918-1945, Wrocław 2002, s. 102-103, mps; 
S. Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej 
i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl 2011, s. 171.

51 W. Mroczka, Dzieje parafii Dzikowiec w latach 1577-1945, Dzikowiec 2011, s. 95.
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administratora w Jaśliskach. Następnie skierowano go na wikariat w Harcie. 
W dniu 20 sierpnia 1940 r. został przeniesiony do Niska. Początkowo był 
tam administratorem, a od 22 lipca 1942 r. proboszczem52. Jako rządca ni-
żański duchowny zapisał się bardzo pozytywnie na polu niesienia pomocy 
Żydom. Ukrywał m.in. żydowskiego chłopca z rodziny Klimaschków53.

Zaangażowanie i pracę duszpasterską ks. Wincentego Boczara 
na polu duszpasterskim doceniała władza duchowna. Właśnie to było 
motywem mianowania go w okresie powojennym, 23 kwietnia 1951 r., 
wicedziekanem rudnickim. 15 lutego następnego roku powierzono mu 
stanowisko dziekana. Dla prezentacji jego sylwetki trzeba też dodać, że 
za posługę podczas I wojny światowej duchowny został uhonorowany 
Krzyżem Niepodległości. Dnia 9 stycznia 1927 r. został odznaczony eks-
pozytorium kanonickim, a 10 października 1927 r. przywilejem noszenia 
rokiety i mantoletu54.

W okresie powojennym, w zmienionej rzeczywistości społeczno-
-politycznej, ks. Wincenty Boczar okazał się przykładem kapłana wiernego 
swojemu biskupowi, posłusznego nauczaniu Kościoła i oddanego pracy 
duszpasterskiej. Tym samym uznany został za „reakcjonistę” i wroga 
władzy komunistycznej. Powodem konfliktu była m.in. nieugięta postawa 
duchownego podczas spełniania funkcji kapelana w szpitalu powiatowym 
w Nisku. Aparat partyjny negatywnie odniósł się do jego postępowania, 
m.in. celebrowania Mszy św. od grudnia 1957 roku bez zgody władz cywil-
nych w pomieszczeniu szpitalnym przeznaczonym do udzielania posług 
religijnych. Jak wskazano: „ośmielił się do tego pomieszczenia samowolnie 
wstawić kilka ławek oraz statuę dewocyjną”55. W konsekwencji proboszcz 
niżański został zwolniony ze stanowiska kapelana, a czynniki komunistycz-
ne dążyły usilnie do tego, by w jego miejsce mianowany nie był wikariusz 
ks. Eugeniusz Rosielski, lecz inny, wskazany przez władze „ksiądz patriota”.

Działania przeciw ks. Wincentemu Boczarowi władze świeckie 
podejmowały już wcześniej. Przykładowo we wrześniu 1955 roku Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej w Nisku wnioskowało do Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wydziału do Spraw Wyznań w Rzeszowie 
o zdjęcie duchownego ze stanowisk proboszcza w Nisku i dziekana rud-
nickiego. Na poparcie przesłanej petycji przytoczono kilka absurdalnych 
argumentów. Oskarżano zatem kapłana o to, że bronił przydrożnego krzyża 

52 AAPrz, Tabela służbowa ks. Wincentego Boczara, rps.
53 S. Zych, s. 201.
54 AAPrz, Tabela służbowa ks. Wincentego Boczara, rps.
55 Cyt. za: L. Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie 

wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950-1973, Lublin 2012, s. 246.
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przed zniszczeniem i że nie pozwolił na profanację sprzętu liturgicznego 
w niżańskiej lecznicy. Miał też domagać się przyłączenia do Nowosielec 
i Kończyc opuszczonej kaplicy w spółdzielni produkcyjnej w Rudniku. 
Poza tym, wbrew naciskom aparatu partyjnego, odczytał wiernym list Epi-
skopatu w sprawie Caritasu i nie podpisał oświadczenia o wiedzy, jak ten 
dokument oceniają władze państwowe. Kolejnymi zarzutami kierowanymi 
pod adresem ks. Wincenta Boczara było jego jednoznacznie negatywne, 
nie podlegające dyskusji nastawienie do „księży patriotów”. Ostatnie oskar-
żenie wiązało się z jego rzekomymi zaległościami finansowymi względem 
państwa, zwłaszcza opóźnienia w opłacaniu podatku dochodowego56. Te 
wszystkie zarzuty, mające w zamyśle ich autorów oczernić duchownego, 
są dziś, paradoksalnie, pięknym świadectwem jego niezłomnej postawy 
i przywiązania do Kościoła Chrystusowego.

Niestety, z biegiem czasu stan zdrowia ks. Wincentego Boczara 
szybko się pogarszał. Starszy i schorowany proboszcz musiał poddać się 
operacji w szpitalu w Warszawie. Tam zmarł w dniu 8 grudnia 1960 r. 
Przeżył 73 lata57.

Rev. Wincenty Boczar’s pastoral activity

The article presents the parish priest in Zgłobień, Rev. Wincent 
Boczar, in the interwar period. That priest was born on April 4, 1887 in 
Iwonicz. He attended lower secondary school in Sanok and Przemyśl. He 
was ordained a priest in Przemyśl on June 29, 1912.

First Rev. Boczar was a vicar in Gorlice. On 15 August 1913, he was 
assigned to be a vicar in the cathedral parish in Przemyśl. On 1 September 
1915, he was transferred as a vicar to Drohobycz. On 11 April 1916, he beca-
me a military chaplain. In 1918 Rev.Wincenty Boczar passed a parish priest 
exam. Then, on 1 January 1919, he became a parish priest in Rzepiennik 
Biskupi and on 12 March 1925 in Jaćmierz. On 27 October 1928, he was 
entrusted with the duties of the vice dean in Jaćmierz. On 9 January 1927, 
Rev. Boczar was awarded expositorium canonicale, and on 10 October 1927, 
he obtained the privilege of wearing a rochet and a mantelleta.

On 6 April 1929, Rev. Wincenty Boczar took over the management 
of the parish in Zgłobień. At that position he showed a great deal of energy 
and zeal. Among his achievements there were: enlarging a cemetery, equ-
ipping the church with liturgical utensils and vestments and the establi-
shment of Forty-hour Service connected to the parish retreats in 1934. In 

56 Tamże, s. 179, 239, 246-247.
57 M. Oziembłowska, s. 102-103, mps; Zmiany w diecezji, KDP, 1960, z. 11-12, s. 291.
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addition, he renovated church buildings and presbytery, and made same 
investments. He also contributed to a reduction in foundation Masses in 
1933. He reorganized the Confraternity of the Rosary and the Third Order. 
In addition, he created the Association of the Holy Childhood, and the 
Eucharistic Crusade and the Brotherhood of the Adoration of the Blessed 
Sacrament. Furthermore, he founded youth, and later adult groups of the 
Catholic Action.

On 8 June 1938, Rev. Wincenty Boczar became a parish priest 
in Niżankowice. At the same time, from 2 January until 22 July 1939, he 
administered the parish in Falkenberg. After the Soviet invasion, 28 Sep-
tember 1939, he left Niżankowice for fear of the arrest or Ukrainian attack. 
Initially, he remained without pastoral assignment. From 20 October 1939, 
he administered the parish of Handzlówka, and from November 25 the same 
year, he held the same position in Dzikowiec. From 1 April to 1 July 1940, 
he was an administrator in Jaśliska and later a vicar in Harta.

From 20 August 1940, Rev. Boczar undertook pastoral service in 
Nisko, initially as an administrator, and from 22 July 1942 as a parish priest. 
On 23 April 1951, he was appointed as a vice dean and 15 February 1952 
a dean of Rudnik. In the postwar period he proved to be an example of a 
faithful priest to his bishop, obedient to the teaching of the Church and 
dedicated to pastoral work. Rev. Wincenty Boczar died on 8 December 
1960 in a hospital in Warsaw.
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Kapłańskie powołania w parafii pw. św. Andrzeja 
w Zgłobniu na przestrzeni jej dziejów

Powołania do służby Bożej to jeden z ważniejszych wskaźników 
życia religijno-moralnego wiernych każdej wspólnoty parafialnej. Kapłani 
przecież „nie spadają z nieba, lecz biorą się z naszych serc, z intensywności 
naszej wiary, z wierności, z jaką trwamy we wspólnocie z Chrystusem. Są 
owocami naszej miłości”. Odczytywanie powołania przez młodzieńców 
i dziewczęta uwarunkowane było przede wszystkim wpływem wartości 
przekazanych przez najbliższych, reakcją środowiska lokalnego na decyzję 
wstąpienia do seminarium duchownego czy nowicjatu. Niewątpliwie dużą 
rolę odgrywali tu również kapłani posługujący w danej parafii i szacunek, 
jaki odbierali wśród parafian. Ilość powołań mówiła zatem wiele o „wyro-
bieniu duchowym” wszystkich parafian i efektywności pracy duszpasterskiej, 
choć nie zależała ściśle od poziomu moralnego i wiedzy religijnej parafian. 

* * *

Na przestrzeni blisko 700 lat istnienia parafii zgłobieńskiej 19 
wywodzących się z niej młodzieńców pozytywnie odpowiedziało na Boże 
wezwanie, poświęcając się posłudze kapłańskiej lub zakonnej. Pierwsze 
powołania pojawiły się już w okresie staropolskim.

Jednym z duchownych, o którym zachowały się najstarsze informa-
cje, był ks. Jakub ze Zgłobnia. Wspomina o nim źródło jeszcze z około roku 
14681. Innym rodakiem był ks. Stanisław ze Zgłobnia, syn Piotra. Odbył 

1 Biblioteka Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w  Przemyślu, 
M. Kociubiński, Księża diecezji przemyskiej do roku 1772, t. 1: Biogramy, cz. 2: M-Ż, 
Jarosław-Przemyśl 1989, s. 793, mps.
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studia w Krakowie2. Wiadomo też, że w roku 1478 pełnił funkcję probosz-
cza w Lesku3. W roku 1578 kapłaństwo przyjął ks. Maciej Piotrowicz, syn 
Stanisława. Najpierw, 22 lutego były to święcenia subdiakonatu, diakonat 
przyjął 20 września i wreszcie prezbiterat 20 grudnia. Wedle zachowanych 
informacji był on w późniejszym czasie plebanem w Złotej4.

Półtorej dekady później do stanu kapłańskiego włączony został 
pochodzący ze Zgłobnia ks. Albert Staniszowicz, syn Krzysztofa. Był on 
zakonnikiem ze zgromadzenia kanoników od pokuty (Ordo Fratrorum 
Minorum de Poenitentia Beatorum Martyrum). Święcenia subdiakonatu 
przyjął 12 czerwca 1593 r. Trzy miesiące później, w dniu 18 września tegoż 
roku, otrzymał diakonat. Dalsze jego losy nie są znane5.

Kolejny kapłan okresu staropolskiego wywodzący się z parafii 
zgłobieńskiej to urodzony w Niechobrzu ks. Stanisław Oslizłowicz, syn 
Jana. Święcenia subdiakonatu przyjął on w dniu 23 grudnia 1595 r. w Kra-
kowie. Do diakonatu przystąpił w dniu 9 marca 1596 r., a do prezbiteratu 
w dniu 30 marca tegoż roku. Jego prowizorem był pleban zgłobieński ks. 
Jakub Szczepanowski6. Ksiądz Oslizłowicz na długi czas zamykał poczet 
duchownych z parafii zgłobieńskiej. Jako swego rodzaju ciekawostkę można 
potraktować fakt, że kolejne powołania z tej parafii pojawiają się dopiero 
na początku XX wieku. Być może w archiwach, zwłaszcza w archiwach 
zakonnych, ukryte są jeszcze jakieś dokumenty i informacje, które wypełnią 
tę sporą lukę. Możliwe też, że na przestrzeni 300 lat nie znaleźli się tacy, 
którzy postanowili oddać się na służbę Bogu. 

* * *

Jako pierwszego z wyświęconych w wieku XX rodaków wskazać 
należy ks. Józefa Machowskiego – kapłana zgromadzenia księży jezuitów. 
Urodził się on w Niechobrzu w dniu 9 grudnia 1873 r. jako syn Wincentego 
Machowskiego i Katarzyny z d. Ziobro. W dniu 31 października 1892 r. 
wstąpił do nowicjatu Księży Jezuitów w Starej Wsi. Po kilkuletniej formacji 
duchowo-intelektualnej przystąpił do sakramentu kapłaństwa. Święcenia 

2 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, 
wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, t. II: Indeksy, Kraków 2004, s. 579.

3 Tamże; Rocznik Archidiecezji Przemyskiej 1997. Album, Przemyśl 1997, s. 238.
4 Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk, 

Kraków 1991, s. 336.
5 Tamże, s. 80.
6 Tamże, s. 419.
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przyjął w dniu 24 marca 1907 r. w Katedrze Wawelskiej w Krakowie z rąk 
kard. Puzyny. Profesję wieczystą złożył w dniu 20 marca 1913 r.7

Kapłan pracował najpierw w Dobromilu u OO. Bazylianów, później 
skierowany został do w Starej Wsi. Następnie pełnił obowiązki profesora 
i wychowawcy w kolegiach jezuickich w Chyrowie, Nowym Sączu, Krakowie 
i Lublinie, wykładając teologię dogmatyczną i język łaciński. W Chyrowie 
niechobrzanin spędził najdłuższy okres swego życia. Dwukrotnie, w latach 
1915-1919 i 1925-1927, powierzono mu funkcję prefekta generalnego8. Ks. 
Józef Machowski zasłynął jako ceniony rekolekcjonista. W latach 1926-1931 
pozostawał na stanowisku superiora w Domu Rekolekcyjnym we Lwowie. 
W kolegium krakowskim i sądeckim był ministrem. Na początku II wojny 
światowej zakonnik przybył do Starej Wsi9, gdzie zmarł w w dniu 20 marca 
1942 r. Jego zwłoki złożono w kaplicy cmentarnej niedaleko klasztoru10.

Kolejny kapłan wywodzący się z parafii zgłobieńskiej to urodzony 
1 sierpnia 1887 r. w Zgłobniu Ignacy Ciebiera. W roku 1899 rozpoczął 
naukę w rzeszowskim gimnazjum uwieńczoną złożeniem egzaminu dojrza-
łości w czerwcu 1907 r. W tym samym roku rozpoczął studia teologiczne 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zakończone udziele-
niem sakramentu kapłaństwa 24 czerwca 1911 roku. Pierwszą placówką 
duszpasterską młodego kapłana było Radymno, gdzie posługiwał przez 
rok. Następne cztery lata spędził ks. Ciebiera jako wikariusz w Brzyskach. 
Na tym samym stanowisku pracował w latach 1916-1920 w Grębowie. 
Później na okres dwóch lat skierowany został do Stojańców. Od sierpnia 
1922 do czerwca 1932 roku ksiądz Ignacy Ciebiera pełnił funkcję ekspozyta 
w parafii Łobozew. Posługując na tej placówce, w roku 1928 zdał egzamin 
konkursowy na proboszcza. Jego praca była zawsze dla parafian budująca, 
choć utrudniona poprzez fakt, że większość mieszkańców stanowili Rusi-
ni wyznający obrządek greckokatolicki. Zgłobieński kapłan troszczył się 
o pogłębienie życia religijnego parafian i dbał o umocnienie ich polskości. 
Za swą pracę został w roku 1931 odznaczony Expositorio Canonicale. Dnia 
28 czerwca 1932 roku otrzymał probostwo w parafii Sieklówka11. Przez 
tamtejszych parafian postrzegany był jako człowiek mądry i wykształcony. 

7 Zbiory ks. Sławomira Zycha [dalej: ZSZ], Pismo Kazimiery Machowskiej-Lachiewicz 
z 20 października 1997 r., rps.

8 J. Niemiec, Zakład naukowo-wychowawczy ojców jezuitów w  Chyrowie 1886-1939, 
Rzeszów-Kraków 1998, s. 105. 

9 ZSZ, Pismo Kazimiery Machowskiej-Lachiewicz z 20 października 1997 r., rps.
10 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grze-

bień i in., Kraków 1996, s. 398.
11 T. Gałuszka, Dzieje parafii Świętego Stanisława w Sieklówce, Sieklówka 2013, s. 122.
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W czasie okupacji hitlerowskiej zaskakiwał Niemców swobodą w posłu-
giwaniu się językiem niemieckim. Biegle znał także łacinę. Był bardzo 
dobrym kaznodzieją. Ze świadectw kapłanów współpracowników wynika, 
że w krótkim czasie, bez głębszego przygotowania potrafił stworzyć piękną 
homilię12. W roku 1942 księdza Ciebierę mianowano administratorem 
w parafii Hłudno. Funkcję tę sprawował do sierpnia roku 1951. Ostatnią 
placówką, na której posługiwał kapłan ze Zgłobnia, była ekspozytura 
w Skalniku. Ks. Ignacy Ciebiera zmarł w Skalniku 3 grudnia 1951 roku.

Z miejscowości Niechobrz, przynależnej do parafii w Zgłobniu, wy-
wodzą się dwaj księża Chmielowie, synowie rolnika Kacpra Chmiela i Marii 
z d. Szalony Pierwszy z nich Jan Kazimierz Chmiel przyszedł na świat dnia 
5 kwietnia 1888 r. Po okresie nauki w szkole podstawowej, wykształcenie 
średnie zdobył w gimnazjum w Rzeszowie, zdając maturę w roku 190913. 
Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Formację 
kapłańską zwieńczył przyjęciem święceń z rąk biskupa tarnowskiego Leona 
Wałęgi w dniu 29 czerwca 1913 r. Pracował na wikariatach w Szczepano-
wie (od 1 sierpnia 1913 r.) i Zasowie (od 7 czerwca 1916 r.). Od 21 lutego 
1918 r. był administratorem w Sobolowie, gdzie jednak w zbyt dużej mierze 
zaangażował się w działalność polityczną. Z dniem 24 kwietnia 1919 r. skie-
rowano go jako wikariusza do Ujścia Solnego. Następnie, w dniu 2 grudnia 
1919 r., podjął obowiązki proboszcza w Kamionce Małej, zaś 1 sierpnia 
1923 r., mianowano go proboszczem w Bielczy. 18 stycznia 1928 r. ks. Jan 
Kazimierz Chmiel przeniósł się na probostwo w Zdziarcu. Zrezygnował 
z tego stanowiska niecałe trzy lata później i od 30 kwietnia 1931 r. praco-
wał jako administrator w Chronowie. Od 15 lipca 1933 r. niechobrzanin 
zarządzał parafią w Iwkowej. Tu dał się poznać jako budowniczy. Do jego 
zasług należy m.in. budowa wieży przy drewnianym kościele w Iwkowej, 
plebanii i kilku innych budynków. Działania te zostały dostrzeżone przez 
władzę duchowną, co zaowocowało odznaczeniem Expositorio Canonica-
le. Ks. Jan Kazimierz Chmiel zmarł w dniu 8 stycznia 1946 r., po operacji 
w szpitalu bonifratrów w Krakowie. Jego zwłoki złożono w grobowcu 
na starym cmentarzu parafialnym w Iwkowej14.

Bratem ks. Jana Kazimierza był ks. Adam Chmiel. Urodził się on 
dnia 26 października 1895 r. w Niechobrzu. Wykształcenie na szczeblu 
podstawowym zdobył w rodzinnej parafii. Naukę kontynuował w gim-

12 Tamże.
13 M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów [2007], 

s. 698. 
14 A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. II: A-J, 

b.m. b.r., s. 113.
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nazjach w Rzeszowie i Wiedniu. Egzamin dojrzałości zdał w roku 1914. 
Przygotowanie do kapłaństwa odbył w Tarnowie. 29 czerwca 1922 bp Leon 
Wałęga szafował mu sakrament kapłaństwa. Jako neoprezbiter ks. Adam 
Chmiel trafił na wikariat w Szczucinie. Pracował tu od 1 sierpnia 1922 r. 
do 31 lipca 1927 r. Później był wikariuszem w Rzepienniku Biskupim. 
Z dniem 1 sierpnia 1930 r. awansował na proboszcza w Krygu. Wśród 
jego dokonań wskazać należy budowę w tej parafii nowej, murowanej 
świątyni. Od 9 sierpnia 1947 r. był proboszczem w Filipowicach, potem 
pełnił posługę administratora w Gosprzydowej (od 29 września 1947 r.). 
Od 11 maja 1949 roku pracował jako administrator i proboszcz w Podolu. 
Słynął jako niestrudzony spowiednik i dobry człowiek. Niestety, z powodu 
pobicia, cechował się niewyraźną wymową, co znacznie utrudniało mu 
prowadzenie duszpasterstwa, zwłaszcza katechizowanie i głoszenie kazań. 
Za swą wytrwałą pracę otrzymał Expositorio Canonicale, przywilej używania 
rokiety i mantoletu, jak również świecki Srebrny Krzyż Zasługi. Ks. Adam 
Chmiel zmarł 7 kwietnia 1972 r. w Podolu. Pochowano go na tamtejszym 
cmentarzu grzebalnym15.

W tym samym czasie kapłaństwo przyjął kolejny niechobrzanin, ks. 
Wojciech Siorek, syn rolnika Józefa. Kapłan ten przyszedł na świat w dniu 
16 lutego 1891 r. Ukończył gimnazjum w Rzeszowie, a potem Seminarium 
Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 25 kwietnia 
1915 r. z rąk bpa Leona Wałęgi. Był duchownym inkardynowanym do die-
cezji tarnowskiej16. Żył krótko, gdyż zaledwie 26 lat. Początkowo, od dnia 
12 maja 1915 r., pracował jako wikariusz w Przecławiu. Niedługo jednak 
został doświadczony przez ciężką chorobę. Władze duchowne udzieliły mu 
wówczas urlopu zdrowotnego, który spędził w domu rodzinnym w Nie-
chobrzu17. Zmarł w dniu 7 lipca 1917 r. Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Zgłobniu18.

* * *

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości parafia zgłobieńska 
także zaowocowała kilkoma powołaniami kapłańskimi. Wśród wyświę-
conych w okresie międzywojennym kapłanów wskazać trzeba najpierw 
ks. Wojciecha Kałuckiego. Urodził się on w dniu 17 października 1902 r. 

15 Tamże, s. 112-113.
16 M. Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, s. 711. 
17 A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. IV: R-Ż, 

[Tarnów 2004], s. 64-65.
18 S. Zych, Z dziejów Niechobrza 1373-1914, Mielec 2006, s. 9.
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w Błędowej Zgłobieńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w latach 
1915-1922 kontynuował naukę w gimnazjum w Rzeszowie. Po maturze 
podjął studia wyższe w Krakowie i Lwowie w zakresie medycyny. Następnie, 
rozpoznając powołanie do służby Bożej, wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Na uczelni tej przez pięć lat zgłębiał nauki filozoficzne 
i teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 30 maja 1931 r. w kate-
drze przemyskiej19.

Pierwszą parafią ks. Wojciecha było Hyżne, gdzie trafił 27 lipca 
1931 r. Powierzone mu obowiązki kooperatora wypełniał do 26 kwietnia 
1932 r. Do końca czerwca tego roku przebywał na urlopie zdrowotnym, 
zaś kolejną placówką duszpasterską, na której realizował swoje powołanie, 
był wikariat w Osobnicy. Pracował tam od 15 lipca 1932 r. do 10 września 
1935. Kolejną placówką duszpasterską ks. Kałuckiego był wikariat w Bli-
znem. Z dniem 10 stycznia 1936 r. objął nawet na niemal cztery miesiące 
administrację nad tą placówką. 

Od 6 maja 1936 r. kapłan otrzymał w zarząd Budziwój. Na stano-
wisku tym musiał zmierzyć się z licznymi problemami m.in. koniecznością 
wyrównania pewnych długów kościelnych zaciągniętych przez poprzedni-
ków20. Szybkie i sprawne działania zaowocowały w krótkim czasie zebra-
niem kwoty 600 zł na zakup nowych ornatów. Później ks. Kałucki przystąpił 
do wznoszenia nowych budynków gospodarczych – stodoły i stajni – któ-
rych budowę zakończono do lipca 1937 roku. Inwestycje te zostały zreali-
zowane poprzez zebranie dobrowolnych składek, bez szukania pożyczek. 
Niestety, nie brakło i konfliktów kapłana z częścią parafian. Powodem było 
przede wszystkim jego nieprzychylne stanowisko w kwestii zorganizowania 
przez ludowców domu ludowego w bliskim sąsiedztwie plebanii. Krępujące 
było też dla duchownego zamieszkanie z nim jego nerwowo chorego brata, 
który przeniósł się na plebanię po śmierci ich matki. W związku z tym 
rozgoryczony kapłan prosił biskupa przemyskiego o skierowanie na inną 
placówkę, godząc się nawet na stanowisko wikariusza. Pasterz diecezji nie 
zaakceptował jednak tej rezygnacji i ks. Wojciech Kałucki przez dalsze lata 
kierował parafią w Budziwoju21.

Po zakończeniu II wojny światowej, w roku 1945 błędowianin 

19 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz], Akta Personalne Kapłanów 
[dalej: APK] Tabele Służbowe [dalej: TS], Tabela służbowa ks. Wojciecha Kałuckiego, 
rps.

20 Por. AAPrz, APK Teczki Personalne [dalej: TP], Teczka Personalna. Kałucki Wojciech, 
W. Kałucki, Pismo do Kurii Biskupiej z 20 marca 1938 r., rps.

21 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kałucki Wojciech, W. Kałucki, Pismo do biskupa 
przemyskiego z 10 lipca 1937 r., rps.
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przeniósł się do diecezji chełmińskiej. Od roku 1949 do 1969 pracował 
jako administrator w Kościelnej Jani (obecnie diecezja pelplińska) Póź-
niej powrócił w rodzinne strony i jako emeryt osiadł w Niechobrzu22. Ks. 
Wojciech Kałucki odszedł do Pana w dniu 4 listopada 1973 r. Ceremonie 
pogrzebowe miały miejsce w Niechobrzu. Zwłoki kapłana spoczęły w gro-
bowcu na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu23.

Kolejnym parafianinem zgłobieńskim, który odpowiedział na Boże 
wezwanie, był Józef Gabriel Bać urodzony 1 lutego 1912 roku w Niecho-
brzu. Jego rodzicami byli Michał i Franciszka z domu Gołąb. Młodzie-
niec wstąpił 2 września 1936 roku do zakonu kapucynów w Sędziszowie, 
przyjmując zakonne imię Paweł. Śluby proste złożył 8 września 1937 roku 
w Sędziszowie, zaś uroczystą profesję zakonną w dniu 9 września 1940 r. 
w Rozwadowie. Półtora roku później, dnia 13 marca 1942 r., został areszto-
wany przez Niemców w Rozwadowie i jako zakładnik był przetrzymywany 
w najcięższym więzieniu w Tarnowie. Zwolniono go z dniem 7 sierpnia 
1942 r. 24. Nie są znane jego dalsze wojenne losy. Wiadomo jednak, że 16 
sierpnia 1946 roku otrzymał zwolnienie ze ślubów zakonnych i opuścił 
zakon25.

Z Niechobrza pochodził także kolejny kapłan zakonny Tomasz 
Rzepka, w zakonie o. Eustachy, urodzony 20 marca 1913 w rodzinie 
Stanisława i Marii z domu Molenda. Pierwsze nauki pobierał on w miej-
scowej szkole powszechnej. Następnie, w latach 1926-1930, kształcił się 
w Kolegium Serafickim OO. Kapucynów w Rozwadowie. Do kapucynów 
komisariatu krakowskiego wstąpił 20 sierpnia 1930 roku w Sędziszowie 
Małopolskim. Rok później, 21 sierpnia 1931 roku złożył w Sędziszowie 
śluby proste, zaś 31 sierpnia 1934 roku w Krakowie złożył śluby uroczyste. 
W Studium Filozoficzno-Teologicznym OO. W Krakowie ukończył nauki 
gimnazjalne, a następnie studia z zakresu filozofii i teologii. W dniu 1 maja 
1939 roku otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką, 
na którą zakonni przełożeni posłali młodego kapłana była lwowska parafia 
na Zamarstynowie. Niechobrzanin posługiwał tam w latach 1939-1945 
jako wikary parafii. Dwa pierwsze powojenne lata spędził w Sędziszowie. 
W latach 1947-1948 pracował w Gdańsku jako katecheta szkoły nr 1. Pracę 
z młodzieżą kontynuował o. Eustachy w Wałczu, dokąd w roku 1948 skie-
rowano go jako prefekta w Liceum Ogólnokształcącym. Po dwóch latach, 

22 AAPrz, Tabela służbowa ks. Wojciecha Kałuckiego, rps.
23 Kapłani zmarli, „Kronika Diecezji Przemyskiej” [dalej: KDP], 1974, z. 2, s. 50.
24 W. Szołdrski, Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką w latach 

1939-1945, w: Sacrum Poloniae Millenium, t. XI, Roma 1965, s. 313.
25 L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. 1: A-L, Wrocław 1985, s. 262. 
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w roku 1950, kapłan parafii zgłobieńskiej na okres trzech lat podjął posłu-
gę misjonarza ludowego na zakonnej placówce w Krośnie, by następnie 
przenieść się do Rozwadowa, gdzie zamianowano go gwardianem. Posługę 
tę pełnił do roku 1956. Zakonni przełożeni, widząc owoce misjonarskiej 
posługi niechobrzanina, ponownie polecili mu na okres pięciu lat pełnienie 
funkcji misjonarza ludowego, tym razem w Sędziszowie. Do Krosna powró-
cił w roku 1961 jako wikary konwentu. Ostatnią placówką duszpasterską o. 
Eustachego był ponownie Sędziszów. Tu zmarł 13 maja 1973 roku26. 

Najbardziej znanym kapłanem związanym ze Zgłobniem był ks. 
Edward Jan Chrzanowski urodzony 9 czerwca 1921 r. w Niechobrzu. Był 
synem Michała Chrzanowskiego i Michaliny z d. Chmiel. Jako sześciola-
tek zaczął naukę w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości. Cztery 
lata później zdał egzamin do Gimnazjum i Liceum im. Ks. S. Konarskiego 
w Rzeszowie, gdzie w latach 1931-1939 zdobywał wykształcenie średnie. 
Uczył się dobrze, chociaż nie należał do wzorowych uczniów. Licealny eg-
zamin dojrzałości zdał pomyślnie w formie pisemnej w dniach 8-9 maja, 
a ustny w dniach 15-17 maja 1939 r.27 W związku z działaniami wojennymi 
dopiero rok później, jesienią 1940 r. rozpoczął formację kapłańską w leśnej 
willi „Anatolówka”, zlokalizowanej w dobrach biskupich w Brzozowie. 
Święcenia prezbiteratu przyjął w dniu 30 grudnia 1944 r. w bazylice jezu-
ickiej w Starej Wsi.

Posługę duszpasterską młody kapłan rozpoczął w Krygu nieda-
leko Biecza, w diecezji tarnowskiej, gdzie proboszczem był jego wuj ks. 
Adam Chmiel. Ks. Chrzanowski przebywał tam od 15 września 1945 r. 
do 24 czerwca 1946 r. Z dniem 30 czerwca 1946 r. niechobrzanin trafił 
do Bieździedzy, zaś po dwóch miesiącach został mianowany kapelanem 
bpa Franciszka Bardy oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Przemyślu. 
Obowiązki te realizował od 31 sierpnia 1946 r. do 26 lipca 1957 r. Później, 
do 24 października 1958 r., pozostawał na stanowisku wicekanclerza kurii. 
27 marca 1958 roku został mianowany członkiem Komisji Finansowej28, 
a 22 października – w wyjątkowo młodym wieku – kanonikiem kapitulnym. 
Z dniem 3 października 1962 r. mianowany został sędzią Sądu Biskupiego 
w Przemyślu29.

26 L. Grzebień, Słownik polskich kapucynów, t. 2: Ł-Z, Wrocław 1986, 260.
27 Sprawozdanie Dyrekcji I Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Księdza Stanisława 

Konarskiego w Rzeszowie za rok szkolny 1938/39, Rzeszów 1939, s. 24.
28 AAPrz, APK, TP, Teczka Personalna Chrzanowski Edward, Dekret o ustanowieniu 

Komisji Finansowej przy Kurii Biskupiej z dnia 27 marca 1958 r. mps.
29 A. Sudoł, Wspomnienie o ks. Edwardzie Janie Chrzanowskim, „Zwiastowanie”, 1998, 

nr 3, s. 159.
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Od roku 1948 ks. Chrzanowski był referentem w sprawach podatko-
wych diecezji i członkiem Komisji Artystyczno-Budowlanej. Od roku 1957 
pozostawał członkiem Diecezjalnego Wydziału Dobroczynnego. W latach 
1957-1968 zajmował się redagowaniem „Kroniki Diecezji Przemyskiej”. Od 
roku 1958 był też referentem do spraw filmu, radia i telewizji zaś od 1967 
roku referentem do spraw materialno-beneficjalnych i referentem do spraw 
cywilno-prawnych. Od roku 1978 wchodził w skład: Komisji do spraw re-
montu wieży katedralnej i Komisji do spraw organistowskich30. Zapisano 
o nim m.in.: „Po wojnie umiejętnie administrował, najpierw majątkiem 
kościelnym, biskupim, diecezjalnym, a potem przez wiele lat kapitulnym. 
Choć nie miał studiów specjalistycznych, teologicznych czy prawniczych, 
pracowitością, zaangażowaniem, inteligencją, długoletnią praktyką w Kurii 
doszedł do perfekcyjnej znajomości naszej diecezji. Najlepiej, posługując 
się przepisami prawnymi, umiał pomóc kapłanom w ich problemach bu-
dowlanych, inwestycyjnych, konserwatorskich, podatkowych za czasów 
komunistycznych. Zapewne trudno byłoby znaleźć księdza proboszcza, 
któryby nie szukał pomocy, porady u ks. Edwarda. Pomagał chętnie, umie-
jętnie, często z uśmiechem i humorem”31.

Za swą pracę niechobrzanin otrzymał liczne odznaczenia i godno-
ści kościelne. W dniu 24 czerwca 1951 r. przyznano mu Expositorio Cano-
nicale. W roku 1962 został sędzią prosynodalnym. W dniu 28 maja 1983 r. 
awansował w Kapitule Katedralnej w Przemyślu na stanowisko dziekana. 
Kilkanaście dni później, 16 czerwca 1983 r., został mianowany honorowym 
prałatem Ojca Świętego Jana Pawła II32. Sylwetkę ks. Edwarda Chrzanow-
skiego tak charakteryzował ks. Adam Sudoł: „Z natury dobry, uczynny, ko-
leżeński (…). Jego cechy czysto naturalne, wyniesione z domu rodzinnego, 
ze szkoły, z Seminarium składały się na indywidualność, osobowość pełną 
szlachetności i prawości. Jego humor pozbawiony był cech uszczypliwości, 
ośmieszania, dokuczania. (…) Miał odwagę mówić prawdę nie tylko rów-
nym sobie, ale i także przełożonym. Nie schlebiał nikomu. Nie było w nim 
nic z fałszu, obłudy, faryzeizmu. Jego wysoka, smukła sylwetka harmonizo-
wała z jego temperamentem, z jego charakterem. (…) Grzeczny, taktowny, 
ułożony, można by powiedzieć, o dobrych manierach – wszak wyszedł ze 
szkoły bpa Bardy. Nie umiał krzyczeć, unosić się, wściekać. Swoje emocje, 
pasje, niepowodzenia, przykrości – dusił w sobie. (…) U ks. Edwarda ściśle 

30 Wspomnienie o ks. Edwardzie Chrzanowskim, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” 
[dalej: KAP], 1997, z. 4-6, s. 204.

31 A. Sudoł, s. 162. 
32 Zmiany w diecezji, KDP, 1962, z. 6, s. 190; Zmiany w diecezji, KDP, 1983, z. 3-4, s. 89; 

Zmiany w diecezji, KDP, 1983, z. 5-6, s. 143.
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się zespalały, zrastały i harmonizowały ze sobą walory naturalne i nadprzy-
rodzone. To był człowiek i kapłan wysokiej klasy i wielkiego formatu. To 
chluba rodziny, kapłanów, Przemyśla i diecezji. (…) [W Niechobrzu] zawsze 
był oczekiwany i witany z wielką radością przez wszystkich domowników, 
krewnych i sąsiadów. Dla każdego z osobna znalazł czas na rozmowę. Umiał 
pocieszyć, prowadzić harmonię i spokój. Rozmawiał tak ze starszymi, jak 
i z dziećmi i każdy po takiej rozmowie wychodził zadowolony i oczekiwał 
następnego spotkania. Szczególnie dzieciom poświęcał dużo czasu na roz-
mowę i zabawę. Sam często w niej uczestniczył ku ogólnej radości. (…) Jego 
wiara, jego pobożność była prosta, ufna, serdeczna. Nie sądzę, żeby miał 
kiedykolwiek jakieś poważniejsze wątpliwości, załamania, problemy. (…) 
Wiara i pobożność towarzyszyły mu od czasów dzieciństwa, przez młodość, 
przez całe życie kapłańskie, w ostatnich latach pełne wielkiego cierpienia. 
W duchu wiary patrzył na śmierć i na wieczność. Mógł zawsze z ufnością 
powtarzać słowa: «w krainie życia będę widział Boga»”33.

W roku 1986 ks. Edward Chrzanowski zrezygnował z obowiązków 
redaktora „Kroniki Diecezji Przemyskiej”34, rok później poprosił również 
o formalne zwolnienie z wszystkich obowiązków w Kurii i Sądzie Bisku-
pim35. Ostatnie lata jego życia naznaczyła ciężka i przykra choroba. Kapłan 
zmarł dnia 24 sierpnia 1997 r. w szpitalu w Przemyślu. Eksporta miała 
miejsce na drugi dzień w archikatedrze przemyskiej. Obrzędom żałob-
nym przewodniczyli biskupi: Bolesław Taborski i Stefan Moskwa. Kazanie 
wygłosił ks. Adam Sudoł. Zwłoki duchownego spoczęły na cmentarzu 
w Niechobrzu w dniu 26 sierpnia. Ceremonię prowadził bp Stefan Moskwa, 
a słowo Boże skierował do obecnych ks. Walenty Bal36.

Również z Niechobrza wywodził się ks. Władysław Antoni Wilk, 
kuzyn ks. Edwarda Chrzanowskiego. Urodził się on w dniu 17 lutego 1926 r. 
Jego rodzicami byli Franciszek i Maria z d. Chmiel. W roku 1939 chłopiec 
ukończył szkołę podstawową. Na przeszkodzie w podjęciu dalszej edukacji 
stanął wybuch II wojny światowej. W okresie okupacji został zaangażowa-
ny do przymusowej pracy w tzw. „junakach”. Przez rok pracował na kolei 
w Krakowie. Później wrócił do rodziny37. Po zakończeniu działań wojennych 

33 A. Sudoł, s. 159, 164-165.
34 AAPrz, APK, TP, Teczka Personalna Chrzanowski Edward, Pismo Biskupa Przemy-

skiego do ks. prałata Edwarda Chrzanowskiego z dnia 16 sierpnia 1986 r., mps.
35 Tamże, Pismo ks. Edwarda Chrzanowskiego do Biskupa Ordynariusza z dnia 15 wrze-

śnia 1987 r., mps.
36 Wspomnienie o ks. Edwardzie Chrzanowskim, s. 205; Kapłani zmarli w 1997 roku, KAP, 

1997, z. 4-6, s. 203.
37 ZSZ, K. Wilk, Biografia księdza Władysława Wilka, mps.
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przyszły kapłan kontynuował naukę na szczeblu gimnazjalnym. Kształcił 
się w Rzeszowie i Przemyślu. W roku 1947 złożył pomyślnie egzamin doj-
rzałości. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 
Odbywszy pięcioletnią formację duchową, przyjął w dniu 22 czerwca 1952 r. 
święcenia kapłańskie. Szafarzem sakramentu był ordynariusz przemyski 
Franciszek Barda38.

Jako neoprezbiter został skierowany 1 sierpnia 1952 r. do parafii 
w Dubiecku. Zastąpił tam ks. Józefa Muchę mianowanego ekspozytem 
w Drohobyczce. Placówką dubiecką kierował ks. Kazimierz Lisowicz. Prócz 
wikariusza w duszpasterstwie wspierał proboszcza katecheta ks. Franciszek 
Wierzbicki. Następnie, 31 lipca 1954 r. trafił na wikariat w Łańcucie. 

Parafią ta zarządzał wówczas ks. Stanisław Decowski, mający 
do pomocy kilku wikariuszów oraz katechetów. Główną świątynią był 
murowany kościół pw. św. Stanisława konsekrowany w roku 190039. Warto 
zaznaczyć, że w pamięci rodziny ks. Władysława Wilka pozostała bardzo 
dobra współpraca między nim a łańcuckim proboszczem, który traktował 
go jako swego zastępcę40.

Po ponad trzech latach, z dniem 28 kwietnia 1958 r., otrzymał no-
minację na administratora parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Lutczy. Zastąpił tam ks. Waleriana Motykę skierowanego do Ra-
domyśla nad Sanem. Podkreślić należy, że niechobrzanin miał wówczas 
zaledwie 32 lata41. Jako rządca parafii w dniach 19-20 kwietnia 1961 r. ks. 
Władysław Wilk zdał egzamin proboszczowski. Po objęciu zarządu nad 
parafią w Lutczy stanęło przed kapłanem trudne zadanie budowy nowego 
kościoła. W tym czasie z Lutczy wyłonione zostały placówki w Krasnej 
i Żyznowie, a dotychczasowa świątynia parafialna – i tak zbyt mała jak 
na istniejące potrzeby – znajdowała się na skraju wsi. Mieszkańcy byli 
wewnętrznie skłóceni pod względem lokalizacji przyszłego kościoła. Na 
terenie wsi istniały dwa osobne komitety, z których jeden planował wznieść 
świątynię w dolnej części miejscowości, od strony Domaradza, zaś drugi 
w miejscu starej, bliżej Krasnej. Administratorowi udało się jednak pogo-
dzić mieszkańców i wytyczyć nowe miejsce pod kościół w centrum wsi. 
Wielką rolę odegrały w tym cechy jego charakteru, zwłaszcza roztropność, 
stanowczość i umiejętność pozyskiwania odpowiedzialnych współpracow-

38 A. Turoń, 15 rocznica śmierci ks. kan. Władysława Wilka proboszcza w Lutczy, „Źródło 
Diecezji Rzeszowskiej”, 4 stycznia 1998 r., s. 20.

39 Rocznik diecezji przemyskiej na rok 1958, Przemyśl 1958, s. 85-86.
40 ZSZ, K. Wilk, Biografia księdza Władysława Wilka.
41 ZSZ, Zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie L. Wz-701/30/81 z 7 grudnia 

1981 r., mps [kopia].



346 Ewa Kłeczek-Walicka, Bartosz Walicki

ników spośród osób świeckich42. Niechobrzanin nie tylko doprowadził 
do wzniesienia i wyposażenia nowego Domu Bożego. Zbudował plebanię 
z budynkami gospodarczymi, dom katechetyczny i dzwonnicę, zagospoda-
rował otoczenie, założył nowy cmentarz. W późniejszym czasie udało mu się 
odremontować stary kościół oraz przeprowadzić konserwację zabytkowej 
polichromii wewnętrznej43.

Inwestycje podejmowane przez ks. Wilka traktowane były bar-
dzo nieprzychylnie przez administrację świecką. Urzędnicy państwo-
wi wielokrotnie i skrupulatnie kontrolowali zgodność budowy świątyni 
z dokumentacją techniczną, pochodzenie wykorzystywanych materiałów 
oraz źródła finansowania44. Próbowano zablokować budowę, a na parafię 
i proboszcza nakładane były kary finansowe. Przykładowo w roku 1961 
Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzyżo-
wie powołał osobną komisję w celu ustalenia zakresu wykonanych prac 
i określenia ich wartości. Na tej podstawie wymierzono parafii podatek 
w wysokości 400.000 zł z tytułu budowy świątyni. Gdy ks. Władysław 
Wilk wniósł odwołanie do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
podatek został karnie podniesiony aż do 700.000 zł. Ponieważ proboszcz 
nie uiścił tej bezpodstawnej opłaty, w dniu 17 września 1962 r. urzędnicy 
postanowili zająć część materiałów budowlanych. Na szczęście w obronie 
budowanego kościoła stanęli sami wierni. W tajnej informacji aparatu 
bezpieczeństwa odnośnie do tego faktu zapisano: „część sfanatyzowanych 
na tle religijnym kobiet zorganizowała zbiegowisko, na skutek czego komisja 
zaniechała dalszych czynności związanych z zabezpieczeniem. W tym dniu 
również kobiety sfanatyzowane religijnie zorganizowały drugie zbiegowisko 
w obrębie budowanego kościoła. (…) Najbardziej agresywnie występujące 
fanatyczki religijne (…) zostały ukarane przez KKA sumą 1500 zł pod 
zarzutem zorganizowania przez nie zbiegowiska w miejscu publicznym”45.

Wśród wypełnienia licznych powinności duszpasterskich kapłan 
z Niechobrza położył szczególny nacisk na pracę katechetyczną. W prze-
kazywaniu prawd wiary dzieciom i młodzieży upatrywał ważny sposób 
formowania młodych katolików i przygotowywania ich do aktywnego 
i świadomego życia we wspólnocie Kościoła. Nie mniej istotny był co-

42 K. Wilk, Biografia księdza Władysława Wilka.
43 Kapłani zmarli, KDP, 1983, z. 1-2, s. 46-47.
44 Por. ZSZ, Pismo Kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Rzeszowie do Przewodni-

czącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z 18 kwietnia 1962 r., 
mps [kopia].

45 ZSZ, Informacja dot. parafii Lutcza pow. Strzyżów z 22 października 1964 r., mps 
[kopia].
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dzienny przykład wzorowego i gorliwego życia kapłańskiego. Nic więc 
dziwnego, że wielu młodych ludzi, zapatrzonych w swojego proboszcza, 
dobrze rozeznało osobiste powołanie do służby Bożej w kapłaństwie bądź 
życiu konsekrowanym. Przywołać tu warto późniejsze świadectwo jednego 
z kapłanów rodem z Lutczy, który zapisał o ks. Władysławie Wilku: „Mimo 
upływu lat nadal pozostaje w pamięci jako wzór człowieka, kapłana i jak 
mówią do dziś lutczanie: «wzorowego gospodarza». Ilekroć spoglądamy 
na sylwetkę świątyni, górującej ponad wsią, tyle razy przed naszymi oczami 
jawi się postać proboszcza – człowieka naprawdę dobrego, zatroskanego 
o duchowe i materialne dobro parafii, odważnego i stanowczego, wyma-
gającego od innych, ale przede wszystkim od siebie. Zapewne taki właśnie 
wtedy był w Lutczy potrzebny”46.

Pracę i postawę kapłańską ks. Władysława Wilka wysoko oceniały 
władze duchowne. Przekładało się to na godności i odznaczenia kapłańskie. 
W dniu 19 października 1963 r., wyróżniono go Expositorio Canonicale. Pięć 
lat później, 22 stycznia 1968 r., powierzono mu stanowisko wicedziekana 
strzyżowskiego. Z dniem 4 grudnia 1973 r., otrzymał przywilej noszenia 
rokiety i mantoletu. Dnia 27 grudnia 1979 r. awansował na kanonika gre-
mialnego Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie47. Proboszcz lutczański cieszył 
się wielkim szacunkiem i uznaniem ze strony pasterza diecezji. Poważanie 
to przebija z wielu dokumentów, jak przykładowo z protokołu powizyta-
cyjnego spisanego w roku 1979. Przeczytać tam można m.in. słowa bpa 
Ignacego Tokarczuka: „Wizytując parafię Lutcza, jestem pod wrażeniem 
wszystkiego, czego ks. kanonik dokonał za czasów swojego duszpasterzowa-
nia w tamtejszej parafii, w warunkach tak trudnych, niesprzyjających i po 
ludzku biorąc w trudnościach zdaje się nie do pokonania. Nowy wspaniały 
kościół, tak bogato wyposażony wewnątrz i na zewnątrz, nowa plebania, 
nowe budynki gospodarcze, nowy cmentarz grzebalny przy równoczesnym 
zakonserwowaniu ścian i dachu starego drewnianego kościoła. Przy tym 
wszystkim dokonał ks. kanonik zjednoczenia parafian przy nowym kościele, 
mimo początkowych oporów, a nawet w atmosferze wrogiego przeciwdzia-
łania. Za to wszystko wyrażam moje największe uznanie i podziękowanie 
z życzeniem, aby Bóg ks. kanonika darzył za to wszystko swoimi łaskami, 
błogosławieństwem i miłością”48.

Jako rządca parafii ks. Władysław Wilk pozostawał pod baczną 
obserwacją i inwigilacją organów bezpieczeństwa. Wedle zachowanych 

46 A. Turoń, s. 20.
47 Zmiany w diecezji, KDP, 1963, z. 5, s. 136v; Zmiany w diecezji, KDP, 1968, z. 1-2, s. 52; 

Zmiany w diecezji, KDP, 1974, z. 3, s. 69; Zmiany w diecezji, KDP, 1979, z. 6, s. 140.
48 Cyt. za: A. Turoń, s. 21.
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informacji już w roku 1961 znajdował się pod „opieką” tajnego współ-
pracownika Służby Bezpieczeństwa. Wielokrotnie w latach 1958-1983 był 
przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Jasła, Krosna, 
Rzeszowa i Strzyżowa. Przeszukiwano również jego mieszkanie w Lutczy49. 
W związku z tym, na podstawie dokumentów zgromadzonych w zasobie 
archiwalnym, w dniu 18 września 2002 r. duchownemu przyznano status 
pokrzywdzonego w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej50. 
Starania o to podjął brat księdza, Kazimierz Wilk z Boguchwały51.

Ks. Władysław Wilk zmarł nagle w dniu 4 stycznia 1983 r., wracając 
ze służbowej wizyty w Kurii Biskupiej w Przemyślu52. Szerszą informację 
na ten temat wyczytać można w aktach prokuratury rejonowej w Rzeszowie. 
W postanowieniu o umorzeniu dochodzenia w sprawie śmierci kapłana 
zaznaczono m.in.: „W dniu 4 stycznia 1983 r. o godzinie 19.50 Posterunek 
MO w Boguchwale został zawiadomiony o nagłym zgonie kierującego sa-
mochodem Władysława Wilka. W toku przeprowadzonego dochodzenia 
ustalono, że tego dnia na trasie Dębica-Rzeszów pełniło służbę patrolową 
dwóch kontrolerów ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej MO 
w Rzeszowie, a to: sierż. Józef Maizer i st. szer. Roman Łazarz. Jak wynika 
z ich zeznań, swoją uwagę zwrócili na kierującego samochodem m-ki Fiat 
125p, który dawał na przemian sygnały świetlne w postaci częstych zmian 
światła mijania na drogowe i odwrotnie. Ponieważ pojazdy jechały w prze-
ciwnych kierunkach, postanowili zawrócić i sprawdzić, co jest przyczyną 
takiego zachowania kierującego. Po zatrzymaniu w prawidłowy sposób 
pojazdu, którym kierował Władysław Wilk okazało się, że ten poczuł się 
źle i potrzebował pomocy lekarskiej. W międzyczasie, zanim przyjechało 
pogotowie, stan zdrowia Władysława Wilka znacznie pogorszył się i na-
stąpił jego zgon”53.

Niechobrzanin przeżył 56 lat, w tym 30 lat w kapłaństwie. Sekcja 
zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był guz na wątrobie. Eksporta mia-
ła miejsce w Lutczy w dniu 7 lutego 1983 r. W smutnych ceremoniach 
uczestniczyło około 70 kapłanów. Pogrzeb miał miejsce na drugi dzień54. 
Zwłoki kapłana spoczęły w grobowcu na nowym cmentarzu. Uroczystości 

49 ZSZ, Wniosek o  udostępnienie dokumentów/zapytanie o  status pokrzywdzonego 
na podstawie ustawy o IPN z lutego 2002 r., s. 4, mps [kopia].

50 ZSZ, J. Borowiec, Zaświadczenie nr 81/2002 z 18 września 2002 r., mps [kopia].
51 ZSZ, J. Borowiec, Pismo do Kazimierza Wilka z 7 sierpnia 2002 r., mps [kopia].
52 ZSZ, Odpis skrócony aktu zgonu ks. Władysława Wilka, mps [kopia].
53 ZSZ, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie śmierci Władysława Wilka, 

mps [kopia].
54 ZSZ, Klepsydra pośmiertna ks. Władysława Wilka [kopia].
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pogrzebowej przewodniczył ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk. 
Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele kapituł: katedralnej z Przemyśla 
oraz kolegiackich z Brzozowa i Jarosławia. W ostatnim pożegnaniu uczest-
niczyło około 180 duchownych oraz rzesze wiernych z Lutczy i okolicy55.

Śmierć ks. Władysława Wilka pozostawiła jednak wiele niejasności. 
Najbliżsi kapłana byli przekonani, że nie bez znaczenia był w tym udział 
czynników politycznych. Przywołać tu warto opinię brata zmarłego, Kazi-
mierza Wilka: „mój brat podzielił losy ks. Popiełuszki, ks. Stefana Niedzie-
laka, proboszcza Powązek, ks. Stanisława Suchowolca z Białegostoku, ks. 
Sylwestra Zycha, ks. Romana Kotlarza z Radomia i do tej pory nieznane są 
szczegóły śmierci mojego brata. Dowiedziałem się od kolegi z ławy szkolnej, 
który był kapitanem dochodzeniowym w Urzędzie Bezpieczeństwa, żebym 
ostrzegł brata Władysława, że «ludzie wychodzą z domu i do domu nie 
wracają» oraz to, że znajduje się na liście straceń. Tak się też stało w dniu 
4 stycznia 1983 r. Kiedy wracał z Kurii z Przemyśla, wstąpił do mnie, aby się 
podzielić tym, co załatwił. Nie skarżył się na żadne dolegliwości i o godz. 
19.45 wyjechał samochodem do Lutczy, a 15 minut później miałem telefon 
od księdza proboszcza z Boguchwały informujący, że brat uległ wypadkowi, 
jego zaś powiadomił ksiądz z Lutoryża. Zaraz pojechałem na milicję i tam 
usłyszałem, na moją prośbę odpowiedzieli, że brat umarł na drodze pod 
Lutoryżem, a oni przejęli samochód i abym go odebrał. Chciałem zobaczyć 
to miejsce, a stało się to na głównej drodze na wprost cmentarza w Lutoryżu, 
w miejscu nie zaludnionym, ale usłyszałem odpowiedź, że brata tam nie ma, 
bo go zabrali na sekcję do Rzeszowa. I tak 15 minut od wyjazdu ode mnie 
wszystko było już załatwione. Udałem się na drugi dzień do prokuratora 
poprosić, żeby nie robili bratu sekcji. Kazał mi przyjść za godzinę. Śmierć go 
nie interesowała, tylko informacja, ile osób cywilnych było na posterunku, 
jak tam byłem. W taki to sposób został zaplanowany i wykonany wyrok 
na moim bracie”56.

Dodać na koniec należy, że mimo upływu lat postać ks. Władysława 
Wilka nie przestała być żywa dla mieszkańców Lutczy. Pamięć o kapłanie 
trwa do dziś. Przejawem tego może być ufundowanie poświęconej mu 
tablicy pamiątkowej. Okazją do tego była 15. rocznica śmierci duchowne-
go. Uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu 4 stycznia 1998 r. Obchody 
zorganizowała tamtejsza Rada Parafialna przy współpracy z proboszczem 
ks. Janem Ochałem, który był ich pomysłodawcą57.

55 Kapłani zmarli, s. 46-47.
56 ZSZ, K. Wilk, Podziękowanie z 4 stycznia 1998 r., mps [kopia].
57 ZSZ, Zaproszenie Kazimierza Wilka na odsłonięcie tablicy ku pamięci ks. Władysława 

Wilka, mps [kopia].
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Innym kapłanem wywodzącym się z terenu parafii zgłobieńskiej 
był ks. Józef Kalandyk. Przyszedł on na świat w dniu 25 listopada 1932 r. 
Był synem Władysława Kalandyka i Heleny z d. Fularz. Wykształcenie 
gimnazjalne zdobywał w Dębowcu i Rzeszowie. Rozpoznając powołanie 
do służby Bożej, wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Matki Bożej 
Saletyńskiej. W latach 1952-1958 odbył studia teologiczne w Krakowie. 
W dniu 16 czerwca 1957 r., otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie58.

Obowiązki duszpasterskie podjął w saletyńskiej parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance Lubuskiej, w województwie poznańskim (obecnie 
diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Po dwóch latach został przeniesiony 
do Elbląga. W roku 1968 pracował w Resku, w powiecie łobeskim, w pół-
nocno-zachodniej części kraju59. Wówczas to, w dniu 24 maja, zwrócił się 
z prośbą do władz zakonnych o zezwolenie na przeniesienie w szeregi kleru 
diecezjalnego. Zgodę na to wyraził prowincjał saletynów ks. Władysław 
Baran, zastrzegając jednak, że nie było to równoznaczne ze zwolnieniem 
ze ślubów zakonnych60. Dnia 11 czerwca 1968 r. ks. Józef Kalandyk zwró-
cił się do bpa Ignacego Tokarczuka z prośbą o przyjęcie w szeregi kleru 
diecezjalnego, motywując ją następująco: „Pochodzę z w/w Diecezji i chcę 
w Niej pracować dla chwały Bożej, dobra Diecezji i własnego zbawienia”61. 
Rządca diecezji przystał na tę suplikę, warunkując ją zgodą na przebywanie 
poza domem zakonnym wydaną przez władze zakonne. Później zgodził się 
na powierzenie saletynowi jakiegoś stanowiska pro experimento na okres 
dwóch lat, argumentując: „następnie na stałe, jeżeli Ksiądz wykaże swoją 
pracą duszpasterską, że podoła obowiązkom, kapłana diecezjalnego”62. 
Możliwość taką zaakceptował również prowincjał saletyński63.

W dniu 5 września 1968 r. ks. Józef Kalandyk podjął posługę 
wikariusza w Lutowiskach64. W międzyczasie Święta Kongregacja dla Za-
konników i Instytutów Świeckich w Rzymie upoważniła 26 sierpnia ordy-

58 AAPrz, APK TS, Tabela służbowa ks. Józefa Kalandyka, rps.
59 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, J. Kalandyk, Pismo do Kurii 

Biskupiej w Przemyślu z 18 września 1968 r., mps.
60 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, W. Baran, Pismo do ks. Józefa 

Kalandyka z czerwca 1968 r., mps.
61 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, J. Kalandyk, Pismo do bpa Igna-

cego Tokarczuka z 11 czerwca 1968 r., mps.
62 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, I. Tokarczuk, Pismo do ks. Józefa 

Kalandyka z 5 lipca 1968 r., mps; toż z 10 sierpnia 1968 r., mps.
63 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, W. Baran, Pismo do ks. Józefa 

Kalandyka z 16 sierpnia 1968 r., mps.
64 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, T. Szajnowski, Pismo do Kurii 

Biskupiej w Przemyślu z 9 września 1968 r., mps.
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nariusza przemyskiego do udzielenia zgłobnianinowi indultu eksklaustracji 
na okres trzech lat65. Następnie, od 10 lipca 1969 r. do 21 sierpnia 1973 r., 
ks. Józef Kalandyk pełnił obowiązki administratora w Górzance. Z dniem 
18 września 1971 r. został inkardynowany „na zawsze i bez zastrzeżeń” 
do łacińskiej diecezji przemyskiej66.

W dniu 30 maja 1972 r. były saletyn został odznaczony Exposi-
torio Canonicale na mocy dekretu L. 1440/72. Wyróżnienie to otrzymał 
„W uznaniu za gorliwą pracę kapłańską i troskę o właściwy poziom życia 
religijnego w parafii Górzanka, za trud i ofiarność przy budowie budynku 
mieszkalnego dla księży”67. Kolejną, a zarazem ostatnią placówką duszpa-
sterską ks. Józefa Kalandyka był Ostrów koło Przeworska, gdzie pracował 
na stanowisku wikariusza adiutora. Tam też zmarł w dniu 13 marca 1974 r.68

Wśród powołań do służby Bożej wskazać należy o. Konstantego 
Dryję. Zakonnik ten urodził się 19 grudnia 1933 r. w Zgłobniu, w rodzinie 
Ignacego Dryi i Antoniny z d. Rzepka. Na chrzcie otrzymał imię Włady-
sław. W dniu 31 sierpnia 1952 r. wstąpił do nowicjatu u Ojców Kapucynów 
w Sędziszowie Małopolskim. Pierwsze, czasowe śluby zakonne złożył dnia 
1 września 1953 r. W międzyczasie zdobywał wykształcenie średnie w pry-
watnym gimnazjum Ojców Karmelitów Trzewiczkowych. Eksternistyczną 
maturę zdał w Krakowie w roku 1954.

W latach 1954-1960 studiował w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, przy-
gotowując się jednocześnie do profesji wieczystej i sakramentu kapłaństwa. 
Śluby wieczyste zgłobnianin złożył dnia 3 września 1956 r. w Krakowie. 
W dniu 23 sierpnia 1959 r., przyjął święcenia w opactwie Ojców Cystersów 
w Szczyrzycu. Szafarzem sakramentu był bp Karol Pękala z Tarnowa. Po 
święceniach kapucyn odbył jeszcze tzw. rok pastoralny.

Pierwszą placówką duszpasterską o. Konstantego był Krzyż Wielko-
polski, gdzie posługiwał od roku 1960. Dwa lata później został przeniesiony 
do Gorzowa Wielkopolskiego, a po kolejnych dwóch latach do Nowej Soli. 
Od roku 1967 pracował w Gdańsku, a od roku 1969 w Sędziszowie Mało-
polskim. Rok później zgłobnianin ponownie trafił do Nowej Soli. Kolejną 
65 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, Pismo Świętej Kongregacji dla 

Zakonników i Instytutów Świeckich do bpa Ignacego Tokarczuka z 26 sierpnia 1968 r., 
mps; AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, I. Tokarczuk, Pismo do ks. 
Józefa Kalandyka z 11 września 1968 r., mps.

66 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, I. Tokarczuk, Pismo do ks. Józefa 
Kalandyka z 18 września 1971 r., mps.

67 AAPrz, APK TP, Teczka Personalna. Kalandyk Józef, I. Tokarczuk, Odznaczenie ks. 
Józefa Kalandyka Expositorio Canonicali z 30 maja 1972 r., mps.

68 Kapłani zmarli, KDP, 1974, z. 3, s. 72.
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placówką duszpasterską była Piła, gdzie spędził aż siedem lat: od roku 
1972 do roku 1979, posługując jako proboszcz. Następnie duszpasterzo-
wał w Krośnie, a od roku 1981 w Bytomiu. W roku 1983 kapucyn po raz 
trzeci zawitał do Nowej Soli, gdzie pozostał aż do roku 1997. Potem objął 
obowiązki duszpasterskie w Kielcach. W październiku 2004 roku osiadł 
w parafii pw. Św. Augustyna we Wrocławiu. Zlecono mu tam opiekę nad 
Apostolstwem Dobrej Śmierci i wspólnotą Rodziny Radio Maryja 

Na wielu z tych placówek zakonnikowi powierzano funkcję wika-
riusza domu i wikariusza parafialnego. Podejmowane przez niego działania 
wysoko oceniali również wierni. Jednym z przejawów wdzięczności może 
być okolicznościowy dyplom wręczony mu w dniu 14 października 1998 r. 
Aktem tym cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli wyraziła 
mu podziękowanie za ofiarną pracę na rzecz miejscowej oświaty oraz zasługi 
i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej69. W roku 2009 zakonnik 
ze Zgłobnia przeżywał niecodzienny jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Z tej 
okazji w dniu 26 sierpnia zorganizowane zostały uroczyste obchody. Msza 
św. rocznicowa została też odprawiona w pierwszą niedzielę września tegoż 
roku w Studzieńcu, gdzie przez 15 lat jubilat prowadził duszpasterską opiekę 
nad filią parafii w Nowej Soli70. 

Również ze Zgłobnia pochodził ks. Krzysztof Gubernat. Kapłan 
ten urodził się w dniu 29 maja 1938 r. był synem Juliana i Stefanii z d. 
Stopyra. W latach 1945-1952 uczył się w miejscowej szkole podstawowej. 
Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Czudcu, gdzie 
w roku 1956 złożył pomyślnie maturę. Odczytując powołanie do służby Bo-
żej, wniósł podanie do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Z powodu 
dużej ilości kandydatów nie został jednak przyjęty. W dniu 15 lipca 1957 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. 
Po dwóch latach formacji, 25 września 1959 r., otrzymał tonsurę, a dwa dni 
później ostriariat i lektorat. W dniu 8 października 1960 r. udzielono mu 
egzorcystatu i akolitatu. Rok później, 17 grudnia 1961 r., bp Józef Drzazga 
szafował mu subdiakonat. Z rąk tego samego hierarchy w dniu 11 lutego 
1962 r. przyjął diakonat. Kilka miesięcy później, 22 września 1962 r., został 
wyświęcony przez bpa Tomasza Wilczyńskiego na kapłana.

Posługę duszpasterską ks. Krzysztof Gubernat rozpoczął z dniem 
6 października 1962 w Biskupcu Reszelskim, w diecezji warmińskiej. Od 
15 kwietnia 1969 r. był administratorem w Kobułtach. W dniu 6 stycznia 
1994 r. został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Kolegiackiej 
69 ZSZ, Dyplom o. Konstantego Dryi – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej 

Soli z 14 października 1998 r., mps [kopia].
70 ZSZ, Ankieta personalna o. Konstantego Dryi, rps.
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w Dobrym Mieście. Zmarł 11 marca 1994 r., w szpitalu w Biskupcu Re-
szelskim. Trzy dni później został pochowany na cmentarzu w Kobułtach71.

Prezentację księży wywodzących się z parafii zgłobieńskiej zamy-
ka ks. Mieczysław Sylwester Czudec urodzony w dniu 2 stycznia 1953 r. 
Jego rodzicami byli Wojciech Czudec i Aniela z d. Ziomek. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej przyszły kapłan kontynuował naukę w Technikum Sa-
mochodowym w Rzeszowie, gdzie w roku 1972 złożył egzamin dojrzałości. 
Jesienią 1973 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, ale 
już w dniu 29 października tegoż roku został powołany do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej. Pełnił ją przez dwa lata, do dnia 14 października 
1975 r. Po powrocie do seminarium przez sześć lat zdobywał wykształcenie 
filozoficzno-teologiczne oraz odbywał przygotowanie duchowe. 7 czerwca 
1981 r. z rąk bpa Ignacego Tokarczuka przyjął sakrament kapłaństwa 72.

Po święceniach trafił do Dylągowej, gdzie pracował jako wikariusz 
od 1 września 1981 r. do końca lipca 1983 roku. Analogiczne obowiązki 
spełniał na kolejnej placówce w Głogowie Małopolskim. Z dniem 2 lipca 
1985 r., został skierowany na wikariat do Wierzawicy. Odczytując powołanie 
misyjne, w roku 1987 ks. Mieczysław Czudec rozpoczął pracę duszpasterską 
w Kamerunie, w diecezji Doume Abong-Mbang. Posługę swoją spełniał 
w parafii Nguelemendouka. Początkowo okręg parafialny obejmował 72 
wioski położone w promieniu 40 km; później został podzielony na dwie 
części73.

W roku 1994 kapłan przeniósł się do diecezji Yokadouma. W marcu 
tegoż roku pisał do biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego: „U mnie 
następują duże zmiany. Tego roku kończy mi się kontrakt z tutejszym 
Biskupem i z tą diecezją. Postanowiłem zmienić diecezję i od Świąt Wiel-
kanocnych będę w Diecezji Yokadouma”74. Nowa placówka duszpasterska 
zgłobnianina znajdowała się w południowo-wschodniej części Kamerunu. 
Parafia ks. Mieczysława Czudca rozciągała się na przestrzeni 100 km. Znacz-
ną część osób, wśród których była prowadzona działalność misyjna, gdyż 
około 1/3, stanowili Pigmeje. Ich duszpasterstwo było realizowane osobno, 
w ich plemiennych wioskach.

W roku 1996 ks. Mieczysław powrócił do diecezji rzeszowskiej. Od 

71 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992, cz. 2: 
Słownik, Olsztyn 2007, s. 90; Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. Wydanie jubileuszowe 
na Wielki Jubileusz Wcielenia. Stan z dnia 25.03.2000 r., Rzeszów 2000, s. 694.

72 ZSZ, Ankieta personalna ks. Mieczysława Czudca, rps.
73 S. Tarnawski, Misje sercem diecezji, Rzeszów 2012, s. 18.
74 Archiwum Biskupa Rzeszowskiego, teczka: „Misje”, b. sygn., M. Czudec, Pismo do bi-

skupa rzeszowskiego z 8 marca 1994 r., rps.
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20 stycznia 1996 zarządzał parafią w Dąbrowej, pełniąc jednocześnie funk-
cję dekanalnego duszpasterza Diecezjalnego Dzieła Misyjnego75. Z dniem 
25 sierpnia 2012 r. kapłan zrezygnował z funkcji proboszcza w Dąbrowej. 
Pozostał jednak w tej parafii, posługując jako penitencjarz i pomagając 
w pracy duszpasterskiej nowemu proboszczowi76.

Priestly vocations in St Andrew the Apostle Parish 
in Zgłobień throughout its history

Over nearly 700 years of parish in Zgłobień there have been 19 
male vocations to the priesthood and religious orders. The first vocations 
appeared in the Old Polish period. There is some information on Rev. Jakub 
from Zgłobień in about 1468. In 1478 Rev. Stanislaw from Zgłobień was 
a parish priest in Lesko. In 1578 Rev. Maciej Piotrowicz became a priest, 
later a vicar in Złota. In 1593 Rev. Albert Staniszowicz from Zgłobień, a 
monk from the Congregation of Canons of Penance, was included in the 
priesthood. Rev. Stanislaw Oslizłowicz, ordained in 1596, was another priest 
from the parish of Zgłobień.

The next vocations from Zgłobień are known only from the be-
ginning of the twentieth century. On 9 December 1873, Józef Machowski, 
a Jesuit priest, was born in Niechobrz. He was ordained on 24 March 1907 
in Cracow. He died on 20 March 1942 in Stara Wieś. On 1 August 1887, 
Rev. Ignacy Ciebiera was born in Zgłobień. He was ordained a priest on 
24 June 1911. He was a parish priest in Sieklówka. He died on December 
3, 1951. Brothers Rev. Jan Kazimierz Chmiel and Rev. Adam Chmiel also 
came from Niechobrz. They were born respectively on 5 April 1888 and 
on 26 October 1895, and ordained on 29 June 1913 and on 29 June 1922 
in Tarnów. The first one was, inter alia, a parish priest in Kamionka Mała, 
Bielcza and Zdziarzec; he died on January 8, 1946. The other one worked 
as a parish priest in Filipowice and Podole; he died on 7 April 1972. Mo-
reover, on 25 April 1915 Rev. Wojciech Siorek from Niechobrz joined the 
priesthood. He was a vicar in Przecław; he died on 7 July 1917.

Several vocations were recorded in the interwar period. On 30 
May 1931 Rev. Wojciech Kałucki was ordained a priest. He was born on 
17 October 1902 in Błędowa Zgłobieńska. For many years he managed the 
parish in Budziwoj, and after the war, he worked in the Diocese of Chełmno; 
he died on 4 November 1973. Also, in Niechobrz on 1 February 1912, Józef 
Gabriel Bać was born. On 2 September 1936, he joined the Capuchins; on 

75 S. Tarnawski, Misje sercem diecezji, s. 18, 82.
76 ZSZ, Ankieta personalna ks. Mieczysława Czudca, rps.
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16 August 1946, he received a dispensation from vows and left the mona-
stery. On 20 March1913 in the same village another Capuchin, Tomasz 
Rzepka was born; he died in Sędziszów on 13 May 1973. On 9 June 1921, 
Rev. Edward Jan Chrzanowski was born in Niechobrz. He was ordained a 
priest on 30 December 1944 in Stara Wieś. He was a longtime employee 
of the Curia in Przemyśl; he died on 24 August 1997.

In addition, Rev. Władysław Antoni Wilk came from Niechobrz. 
He was born on 17 February 1926. He received ordination on June 22, 
1952. He was a parish priest in Lutcza. Rev. Wilk died on 4 January 1983. 
Rev. Józef Kalandyk came from the parish of Zgłobień. He was born on 
November 25, 1932. He joined the Missionaries of Our Lady of La Salette. 
He was ordained in Cracow on 16 June 1957; he died on March 13, 1974. 
Father Konstanty Dryja, a Capuchin was born on December 19, 1933 in 
Zgłobień. He took final vows on 3 September 1956 and was ordained on 
23 August 1959 in the abbey in Szczyrzyc. He was, inter alia, a parish priest 
in Piła; in 2004 he settled in Wroclaw. Rev. Krzysztof Gubernat was born 
on May 29, 1938 in Zgłobień. He was ordained on 22 September 1962. He 
worked in the Diocese of Warmia; he died March 11, 1994 in Biskupiec 
Reszelski. Rev. Mieczysław Sylwester Czudec was the last priest who came 
from the parish of Zgłobień. He was born on January 2, 1953. He received 
the sacrament of priesthood on June 7, 1981. In the years 1987-1996 he 
worked as a missionary in Cameroon. Later, he was a parish priest in Dą-
browa. Since 2012 he has been a penitentiary in the same parish.
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AGNIESZKA POKRYSZKA – Lublin 

Nagroda im. dr. Kazimierza Skowrońskiego 
dla Edwarda Gigilewicza i Współpracowników

W czwartek 15 maja 2014 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Kolbuszowej już po raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie 
Nagrody im. dr. Kazimierza Skowrońskiego, przyznawanej przez Zarząd 
Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kol-
buszowej. Wśród gości znaleźli się m.in. pierwsza laureatka nagrody dr 
Grażyna Bołcun, mieszkańcy Kolbuszowej, pracownicy biblioteki oraz 
młodzież szkolna wraz z opiekunami.

Zgromadzonych powitali dyrektor biblioteki mgr Andrzej Jago-
dziński oraz ks. dr Sławomir Zych, wnioskodawca przyznania nagrody dr. 
Edwardowi Gigilewiczowi i Współpracownikom. Przypomniał on też, że 
nagroda ta jest przyznawana za szczególny wkład w propagowanie historii 
regionu kolbuszowskiego. Następnie okolicznościową laudację wygłosił 
dr hab. Tomasz Nowicki, który zaprezentował sylwetkę głównego laureata 
oraz ukazał zasługi środowiska związanego z Instytutem Leksykografii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, propagującego region 
kolbuszowski na szpaltach Encyklopedii Katolickiej, łamach „Rocznika Kol-
buszowskiego” oraz w tomie 2 serii „Prace Instytutu” Madonna z Puszczy. 
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej 
w Ostrowach Tuszowskich (Kolbuszowa 2012), będącym pokłosiem kon-
ferencji naukowej pod takim samym tytułem. 

Uczestnicy spotkania z mowy pochwalnej dowiedzieli się, ile miej-
sca redakcja Encyklopedii Katolickiej poświęciła regionowi kolbuszowskie-
mu, jakiego rodzaju hasła zostały już opublikowane – geograficzne (diecezje, 
dekanaty i parafie, m.in.: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Ostrowy 
Tuszowskie, Raniżów, rzeszowska diecezja), biograficzne (biogramy właści-
cieli, fundatorów i osób związanych z regionem, np.: Józef Chrząszcz, Julian 
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Maciej Goslar, Stanisław i Aleksander Michał Lubomirscy, Idzi Madejski, 
Paweł Karol Sanguszko, Tylman z Gameren) – a także, jakim zagadnieniom 
pracownicy Instytutu Leksykografii poświęcili uwagę w artykułach publi-
kowanych na łamach „Rocznika Kolbuszowskiego”. 

Wręczenia nagrody dokonali: prezes towarzystwa Andrzej Jago-
dziński, zastępca prezesa Barbara Kardyś i skarbnik Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej Stanisław Zuber. Odebrali ją przybyli na uroczystość pra-
cownicy Instytutu Leksykografii: dyrektor instytutu dr Edward Gigilewicz, 
mgr Katarzyna Geryn, ks. dr Stanisław Józef Koza, dr Tomasz Ożóg, mgr 
Katarzyna Płonkowska, mgr Agnieszka Pokryszka, mgr Ewelina Zarosa. 
Dyrektor Instytutu pokrótce zaprezentował pracowników oraz przedstawił 
ich obowiązki w redakcji. Imprezę uświetnił koncert uczniów i absolwentów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.
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EWA KŁECZEK-WALICKA – Sokołów Małopolski

Konferencja „Sokołowskie echa 
II wojny światowej”

Cechą dojrzałych społeczeństw jest pamięć o ważnych wydarze-
niach z własnej przeszłości. Szczególną mobilizacją do tego są rocznice tych 
epizodów. Bieżący rok niesienie ze sobą kilka ważnych rocznic związanych 
z II wojną światową. Przed 75 laty wybuchł ten straszny konflikt zbrojny, 
który na zawsze odmienił oblicze nie tylko naszego regionu i Polski, ale całe-
go świata. Wskazać też należy 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino i akcji 
„Burza” oraz powstania warszawskiego. Również przed 70 laty nastąpiło 
wyzwolenie ziemi sokołowskiej spod okupacji niemieckiej, ale równocze-
śnie wkroczenie Sowietów i zaprowadzenie władzy komunistycznej, które 
zaowocowało m.in. założeniem przejściowego obozu NKWD w Trzebusce 
i mordami w lesie turzańskim. Dla upamiętnienia tych tragicznych wyda-
rzeń Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej zorganizowały konferencję 
naukową poświęconą tej tematyce, a zatytułowaną „Sokołowskie echa II 
wojny światowej”.

Naukowe spotkanie odbyło się w środę 8 października 2014 r. 
Obrady konferencyjne miały miejsce na sali widowiskowej miejscowego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydarzenie to zgromadziło po-
nad 100 osób. Wśród przybyłych gości byli m.in.: burmistrz Sokołowa 
Małopolskiego Andrzej Ożóg, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Beata 
Szot, kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji Zofia Krauz, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Jacek Piekiełek, 
dyrektor ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim 
Antoni Kula, przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 
Andrzej Pasierb, proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie 
Małopolskim ks. Jan Prucnal oraz penitencjarz ks. Jerzy Grudniak. Miły-
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mi gośćmi byli również: dr Grażyna Bołcun ze Stalowej Woli – członek 
Zarządu Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara 
w Kolbuszowej, emerytowana kierownik Biblioteki Publicznej Teresa 
Marciniak oraz sokołowska społeczniczka Danuta Urzędowicz. Wśród 
obecnych nie zabrakło nauczycieli, bibliotekarzy, członków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz mieszkańców miasteczka. Osobne 
delegacje uczniów przysłały: oba sokołowskie Zespoły Szkół, Zespół Szkół 
w Górnie i Zespół Szkół w Trzebusce.

Zgromadzonych uczestników powitał kierownik Biblioteki Pu-
blicznej i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej dr Bartosz 
Walicki. Odczytał on dwa pisma związane z konferencją. Pierwszym było 
przesłanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego 
skierowane na ręce burmistrza Sokołowa Małopolskiego Andrzeja Ożoga. 
Zaznaczono w nim m.in.: „Przed 75 laty, 25 września 1939 r., rozpoczęto 
tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem 
na skalę światową. Jego dziełem było nie tylko podjęcie otwartej walki 
z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym 
roku obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległo-
ściowej, pozwalających przetrwać czas komunistycznej dyktatury. Instytut 
Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej apelują 
o zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem «My z niego wszy-
scy…» Prosimy, by 27 września 2014 r. zorganizowali Państwo uroczysto-
ści przypominające o wielkim dziele naszych rodaków w czasie II wojny 
światowej. (…) Pokażmy, że pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym 
i jego bohaterach. Uważamy, że obowiązkiem wolnego społeczeństwa jest 
przypomnienie Polskiego Państwa Podziemnego, jego dziedzictwa i jego 
ideałów, które ziściły się w wolnej Polsce”.

Przedstawiona została też treść listu ks. dr. Sławomira Zycha, który 
pisał: „Serdecznie dziękuję za przesłane mi zaproszenie na konferencję 
naukową «Sokołowskie echa II wojny światowej» i propozycję wygłoszenia 
referatu. Niestety, obowiązki na KUL-u, nie pozwalają mi na przybycie 
do Sokołowa Małopolskiego. Dlatego też pozwalam sobie przesłać w za-
łączeniu tekst mojego wystąpienia. Cieszę się, że sokołowskie środowisko 
uczonych i pasjonatów historii organizuje kolejne sympozjum poświęcone 
bogatym dziejom swej «małej Ojczyzny». Żywię nadzieję, że konferencja 
z tak bogatym programem zaowocuje w sercach Organizatorów i Uczestni-
ków jeszcze większym przywiązaniem do bogatej kulturowo ziemi sokołow-
skiej. Serdecznie życzę Wszystkim słowami św. Jana Pawła II: «Pozostańcie 
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wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu 
i modlitwą na ustach» (1999)”.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał burmistrz Andrzej Ożóg. 
Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwszej przewodniczył prof. 
dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowane 
wówczas zostały cztery referaty. Najpierw mgr Łukasz Ożóg z Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie wygłosił bardzo ciekawą prelekcję W obliczu 
wojny. Sokołów w roku 1939. Było to doskonałe przedstawienie mało zna-
nej karty z dziejów regionu, czyli zmian społecznych, administracyjnych 
i kulturowych będących następstwem wybuchu wojny. Jako drugi miał 
wystąpić ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Jako że nie mógł on przybyć na konferencję, przygotowany przez niego 
referat przedstawił Piotr Ożóg. Nakreślone wówczas zostały działania 
militarne na terenie łacińskiej diecezji przemyskiej w czasie II wojny świa-
towej. Później dr Bartosz Walicki, kierownik sokołowskiej książnicy ukazał 
funkcjonowanie parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim 
w okresie okupacji niemieckiej. Posiłkował się przy tym prezentacją mul-
timedialną. Pierwszą część spotkania naukowego zamknął mgr Michał 
Kalisz z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który nakreślił temat 
Ratowanie ludności żydowskiej przez Polaków w czasie okupacji niemiec-
kiej. Studium przypadku. Słuchacze z zainteresowaniem nie tylko słuchali 
przekazywanych treści, ale również oglądali bogaty materiał ilustracyjny 
przygotowany przez prelegenta.

Podczas półgodzinnej przerwy uczestnicy konferencji mieli możli-
wość skorzystania z poczęstunku przygotowanego w holu środkami finan-
sowymi biblioteki i staraniem jej pracowników. Była to zarazem doskonała 
okazja do podjęcia dyskusji i wymiany zdań na poruszone kwestie. Chętni 
mogli też wówczas zwiedzić wystawę „Trzebuska – Turza. Mały Katyń Zie-
mi Sokołowskiej”. Ekspozycja ta została ustawiona dzięki zaangażowaniu 
Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Drugą sesję poprowadził Łukasz Ożóg. Najpierw mgr Ewa Kłe-
czek-Walicka z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu skupiła 
się na sokołowskich akcentach powstania warszawskiego. Korzystała przy 
tym z prezentacji multimedialnej, która nie tylko zawierała zdjęcia, ale też 
przybliżyła zapomnianą dziś nieco piosenkę powstańczą Pałacyk Michla 
mówiącą m.in. o sokołowskim powstańcu Antonim Sakowskim. Jako dru-
gi stanął przy mównicy mgr Piotr Ożóg z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi 
Królowej w Trzebusce. Omówił on mord turzański w kontekście mordu 
katyńskiego, wykazując okoliczności, zbieżności i różnice. Na koniec dr 
Sławomir Ożóg z Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu 
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zaprezentował referat Językowy obraz wroga w rzeszowskiej prasie regio-
nalnej z 1945 roku. Było to kapitalne ukazanie sposobu postrzegania żoł-
nierzy zbrojnego podziemia polskiego przez prasę sterowaną przez aparat 
komunistyczny. Krótkiego podsumowania spotkania naukowego dokonał 
przedstawiciel organizatorów Bartosz Walicki.
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KINGA BEDNARZEWSKA – Lublin

[Recenzja]: Złoty jubileusz kościoła w Kopciach. 
Dzieje parafii w latach 1963-2013, Kopcie 2013, 

ss. 280, ISBN 978-83-63805-06-7 

Kościół temu jedynie pragnie służyć,
ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, 
aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie.

(św. Jan Paweł II)

Z okazji jubileuszu 50-lecia poświęcenia kościoła w Kopciach 
ukazała się interesująca książka autorstwa mgra Grzegorza Misiury i ks. 
mgra lic. Jana Michała Łukasika, obecnego proboszcza parafii. Powstała ona 
jako owoc poszukiwań źródeł archiwalnych z zasobów parafii w Kopciach 
i Dzikowcu, Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu, Archiwum Archi-
diecezjalnego w Przemyślu, Archiwum Państwowego w Rzeszowie a także 
kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

W publikacji przedstawione zostały dzieje parafii znajdującej się 
na terenie obecnej diecezji sandomierskiej. Książka składa się z dwóch 
zasadniczych części. Pierwsza z nich, autorstwa mgra Grzegorza Misiury, 
obejmuje cztery rozdziały poprzedzone krótkim wstępem. Drugą część sta-
nowi obecny rys dziejów parafii pióra ks. mgra lic. Jana Michała Łukasika. 
Mając na uwadze wybór źródeł, należy podkreślić, że Autorzy korzystali 
z różnorodnych materiałów takich jak źródła drukowane, lokalna prasa 
kościelna i zbiory prywatne parafian, które pozwoliły im na szczegółowe 
odtworzenie i przybliżenie Czytelnikom dziejów kościoła na przestrzeni 
ostatniego półwiecza.

Rozdział pierwszy koncentruje się wokół zasięgu terytorialnego 
parafii, do której należą Kopcie i Płazówka. Pierwsze procesy osadnicze 
na tych terenach zaczęły się w XIV wieku. Autor przedstawia rys histo-
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ryczny Kopci, które zaczęły wyodrębniać się z Lipnicy w pierwszej połowie 
XVIII w., natomiast Płazówka znacznie później, bo przed 1808 rokiem 
z terytorium Dzikowca.

Rozdział drugi poświęcono powstaniu i rozwojowi parafii. Warto 
zaznaczyć, że to właśnie ówczesny proboszcz parafii w Dzikowcu – ks. Sta-
nisław Sudoł był inicjatorem powstania parafii w Kopciach. Mimo trudności 
nie tracił siły i nadziei na wybudowanie placówki parafialnej w Kopciach. 
Tak też się stało. Ku radości wiernych budowa kościoła została ukończona 
w 1963 roku.

Trzeci rozdział traktuje o obiektach parafialnych takich jak świą-
tynia, beneficjum, cmentarz parafialny, plebania, dzwony oraz przydrożne 
krzyże i kapliczki. Do lektury tego rozdziału odsyłam i serdecznie polecam.

Ostatni, czwarty rozdział, który jest rozdziałem najobszerniejszym, 
przedstawia historię wspólnoty parafialnej. Obecnie parafia liczy około 
dziewięciuset wiernych. Do tej pory kościół w Kopciach miał czterech 
proboszczów. Od 3 kwietnia 2011 r. posługę proboszcza sprawuje ks. Jan 
Michał Łukasik, autor drugiej części monografii przedstawiającej obecny 
rys parafii.

Uzupełnieniem tekstu książki jest zestawienie dokumentów i zdjęć 
ilustrujących historię parafii, począwszy od budowy kościoła, poprzez dusz-
pasterzy, wystrój świątyni i cmentarza aż po uroczystość Złotego Jubileuszu, 
który odbył się 8 września 2013 r., w Roku Wiary. Z analizy przypisów 
i bibliografii wynika, że Grzegorz Misiura korzystał z wielu wspomnień, 
fotografii, relacji stanowiących cenny materiał faktograficzny. W tym zróż-
nicowanym i bogatym materiale można wyodrębnić 24 dokumenty i 138 
fotografii będących doskonałym uzupełnieniem publikacji. Monografię 
charakteryzuje precyzja, obiektywizm, szerokie wykorzystanie materiałów 
źródłowych i staranny język.

Znacznym walorem monografii jest bogata bibliografia, dokumen-
ty, fotografie, które zwracają szczególną uwagę i rozszerzają książkę o bar-
dzo ważne i istotne informacje. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie za 
przyczyną ks. Stanisława Sudoła, ówczesnego proboszcza parafii Dzikowiec, 
do której należały wtedy Kopcie, wybudowano tutaj kościół. 

Każdy dzień odsuwa nas od śmierci ks. Sudoła, a żywe obrazy Jego 
obecności czasami zasłania codzienność. Jego siła niekłamanej chrześci-
jańskiej wiary dawała wielu nadzieję. Był to kapłan spoglądający znacznie 
dalej, w nieskończoną wieczność, który o Bogu myślał częściej niż o sobie. 
Warto zaznaczyć, że dokładnie trzydzieści trzy lata po śmierci ks. Sudoła 
19 marca 2014 r. w katedrze sandomierskiej rozpoczął się jego proces be-



369[Recenzja]: Złoty jubileusz kościoła w Kopciach...

atyfikacyjny. Niewątpliwie jest to ważny fakt, dla tych, którzy mieli okazję 
poznać tego prawdziwego świadka wiary.

Zapewniam, że spotkanie z tą książką będzie źródłem głębokich 
przeżyć i osobistych wspomnień związanych z historią kopciańskiej parafii.
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WOJCIECH MROCZKA – Kolbuszowa 

[Recenzja]: Jerzy Skrzypczak, Koniec tamtego 
świata. Mielec w latach Wielkiej Wojny, Mielec 

2014, Muzeum Regionalne w Mielcu,  
ss. 310, ISBN 978-83-61911-64-7

W tym roku (2014) obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny 
światowej. Dobrze, że niektórzy historycy z tej okazji chcą przypomnieć 
i utrwalić w pamięci współczesnego pokolenia Polaków to jedno z najbar-
dziej tragicznych i krwawych wydarzeń w dziejach ludzkości. Tym bardziej 
zasługuje ono na przypomnienie, bo mimo swej tragiczności to dla naszego 
narodu było jednak w bardzo istotnej sprawie niezwykle pozytywne, gdyż 
stworzyło szansę odzyskania niepodległości. Została ona przez cały naród 
kierowany przez ówczesne elity polityczne w pełni wykorzystana. Koniec 
I wojny światowej zapoczątkował dzieje naprawdę wolnej i suwerennej Pol-
ski, która przeszła do historii pod nazwą II Rzeczpospolitej. Ale żeby tak się 
mogło stać, to Polacy wcześniej musieli zapłacić wielką cenę, podejmując 
najpierw niebezpieczną działalność w organizacjach niepodległościowych, 
następnie składając wielką daninę krwi na wielu wojennych frontach 
oraz doznając wielu krzywd, biedy i upokorzeń w czasie trwania wojny 
na polskiej ziemi. Jaki przebieg miały te wydarzenia w mieleckim regionie, 
opisał to szczegółowo Jerzy Skrzypczak – dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Mielcu. Książka jego autorstwa została opublikowana pod tytułem Koniec 
tamtego świata. Mielec w latach Wielkiej Wojny

Prezentowana praca składa się z wstępu i pięciu rozdziałów. Roz-
dział I, zatytułowany „U progu wojny”, podzielony został na dwie części. 
W pierwszej omówiono szczegółowo działalność mieleckiej młodzieży 
w ruchu wolnościowym. Z kolei w drugiej, znacznie obszerniejszej ob-
jętościowo, dokonano opisu działających w regionie mieleckim takich 
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organizacji niepodległościowych jak: Związek Walki Czynnej, Związek 
Strzelecki, Polski Związek Wojskowy, Organizacja Armii Polskiej, Polskie 
Drużyny Strzeleckie, Stałe Drużyny Sokoła, Drużyny Bartoszowe. Pewne 
fragmenty tekstu poświęcono również tym mielczanom, którzy wyemigro-
wali do USA i działali tam w organizacji, która od 1912 roku była określana 
nazwą Związku Sokołów Polskich w Ameryce. Znajdziemy też niewielkie 
informacje o działalności na terenie regionu mieleckiego Polskiej Partii 
Socjalistycznej oraz o przedsięwzięciach o charakterze parawojskowym 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Drugi rozdział książki, zatytułowany „Mielecki czyn legionowy”, 
składa się również z dwóch części. W pierwszej opisano sprawy związane 
z mobilizacją w 1914 r. i werbunkiem do Legionów Polskich. W drugiej 
przedstawiono działalność agend Naczelnego Komitetu Narodowego 
w Mielcu i powiecie.

Kolejny – trzeci rozdział „Działania wojenne na ziemi mieleckiej 
w latach 1914-1915” jest podzielony na trzy części W pierwszych dwóch 
opisano przebieg działań wojennych podczas pierwszej i drugiej inwazji ro-
syjskiej armii i jej wyparcia z zajętych terenów. Wiele uwagi poświęcono nie 
tylko walkom wojsk austriackich z rosyjskimi, ale także zamieszczono dużo 
informacji o tym, jak zachowywali się żołnierze walczących wojsk wobec 
miejscowej ludności. W trzeciej części zatytułowanej „Pozostały cmentarze 
i… pamięć.” zajęto się tematyką związaną z pochówkiem poległych żołnie-
rzy i urządzaniem wojennych cmentarzy na terenie mieleckiego powiatu. 

W czwartym rozdziale „Miasto i powiat w latach Wielkiej Wojny” 
przedstawiono w trzech podrozdziałach zagadnienia dotyczące funkcjo-
nowania władz miasta, sprawy dotyczące trudności aprowizacyjnych i za-
opatrzeniowych oraz zobrazowano echa wydarzeń wojennych.

W ostatnim, piątym rozdziale, któremu nadano tytuł „U schyłku 
wojny” przedstawiono bardzo skrótowy zarys historii Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Następnie dość szczegółowo opisano, jak doszło do utworzenia 
komórki tej organizacji w Mielcu, jaki był jej skład osobowy i działalność, 
zwłaszcza ta związana z rozbrajaniem posterunków żandarmerii i wojska 
austriackiego. Z kolei w ostatniej części tego rozdziału, która jest zarazem 
końcem całego opracowania, zobrazowano nie tylko zniszczenia wojenne, 
ale zostały opisane także te przedsięwzięcia, które zmierzały do odbudowy 
miasta Mielca i całego mieleckiego powiatu.

Omawiając niniejszą książkę, należy zaznaczyć, że na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje to, że Autorowi udało się wydobyć z mroków 
niepamięci bardzo liczną grupę osób związanych z mieleckim regionem, 
które przed i w czasie I wojny światowej zaangażowane były w działalność 
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niepodległościową, wchodziły w skład ówczesnych lokalnych władz i dzia-
łały w organizacjach charytatywnych. Nie tylko wymienił ich z imienia 
i nazwiska, ale także wspomniał o ich dokonaniach i zasługach. Opisał 
wiele faktów i wydarzeń do tej pory bardzo mało znanych lub nieznanych 
wcale. W książce zamieszczono dziesiątki fotografii, które w większości 
przypadków są bardzo dokładnie opisane, co pozwala zidentyfikować oso-
by i budowle, które zostały wtedy sfotografowane. Te zdjęcia umożliwiają 
również zapoznanie się ze strojami ówczesnych mieleckich gimnazjalistów 
i inteligentów. Bardzo dokładnie prezentują umundurowanie mieleckich 
sokołów, strzelców, skautów, peowiaków, strażaków oraz żołnierzy austriac-
kiej i rosyjskiej armii. Z kolei fotografie budowli i uzbrojenia oddziałów 
wojskowych przynajmniej częściowo obrazują nie tylko jakie było wyposa-
żenie w broń walczących ze sobą armii, ale także jakie zniszczenia powstały 
w wyniku prowadzonych działań wojennych. 

Niewątpliwym ułatwieniem w odbiorze książki, zwłaszcza dla czy-
telników nie obeznanych z miejscową topografią, jest zamieszczenie kilku 
map i szkiców. Z kolei cennym wzbogaceniem jej treści jest zaprezentowanie 
kartek żywnościowych i innych dokumentów związanych z zaopatrzeniem 
mieszkańców Mielca w żywność podczas wojny. Szkoda tylko, że publika-
cja nie została zamknięta indeksem osobowym i wykazem bibliografii, co 
znacznie ułatwiłoby korzystanie z niej oraz pozwalałoby na szybkie zapo-
znanie się z bazą źródłową, w oparciu o którą została napisana. Jednak bar-
dzo duża liczba publikacji i dokumentów odnotowanych w 821 przypisach 
upoważnia do stwierdzenia, że baza ta jest bardzo solidna. Wykorzystano 
nie tylko książki i artykuły publikowane, ale również wiele dokumentów 
przechowywanych nie tylko w archiwach miejscowych. Warto zaznaczyć, 
że skorzystano z opracowań pamiętnikarskich i wspomnieniowych. Treści 
w nich zawarte zostały wykorzystane do opisu wielu zdarzeń oraz do we-
ryfikacji niektórych dotychczasowych, błędnych ustaleń. 

Prezentowana książka posiada przemyślaną, logiczną, spójną kon-
strukcję i stanowi istotny przyczynek do poznania dziejów I wojny światowej 
na terenie Podkarpacia. Pozytywnie należy ocenić wysiłek badawczy Autora, 
który uwidacznia się w precyzyjnym odtworzeniu wielu faktów oraz dąże-
niu do spokojnej i wyważonej oceny opisanych osób i wydarzeń. Należy ją 
więc polecić różnym kręgom odbiorców. Przede wszystkim winni się z nią 
zapoznać badacze dziejów nie tylko regionu mieleckiego, ale i sąsiednich 
powiatów. Nie mogą jej pominąć w swych pracach badawczych również 
ci, którzy poszukują danych o I wojnie światowej na Podkarpaciu. Znajdą 
w niej między innymi wiele informacji o przebiegu działań wojennych, 
zniszczeniach, warunkach życia tutejszej ludności oraz organizacjach 
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niepodległościowych, jak również o osobach w nich z zrzeszonych. War-
to zachęcić do sięgnięcia po nią również tych czytelników, dla których 
historia nie jest zawodem, ale pasją. Książka jest pisana językiem jasnym 
i zrozumiałym. Dostarcza znacznej ilości niezwykle interesujących prze-
kazów ukazujących jak to przed I wojną światową oraz w czasie jej trwania 
w powiecie mieleckim było.

Należy mieć nadzieję, że omawiana książka zainspiruje historyków 
z innych regionów do badań nad dziejami związanymi z I wojną światową. 
Winno to zaowocować tym, że pojawią się kolejne publikacje opisujące to 
wydarzenie, które w tak istotny sposób zaciążyło nie tylko na losach pol-
skiego narodu, ale również wielu innych. Zresztą bardzo trafnie zasygna-
lizował to Autor, pisząc we wstępie: „Wojna światowa 1914-1918 zaciążyła 
na dziejach wielu państw i narodów. Miała wielki wpływ na kształt Europy 
i na poglądy Europejczyków oraz dalszą historię kontynentu. Był to przede 
wszystkim koniec jednej, a początek następnej epoki”.
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ŁUKASZ OŻÓG – Sokołów Małopolski

[Recenzja]: Ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, 
Józef Batory (1914-1951). Osoba i pamięć, 

Kolbuszowa – Werynia 2014,  
ss. 140, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Kolbuszowej, „Varia Kolbuszowskie” nr 41,  
ISBN 978-83-60944-61-5

W lutym 2014 roku na rynku wydawniczym pojawiła bardzo ważna 
i pożądana publikacja wpisująca się w uruchomiony wraz z przemianami 
ustrojowymi 1989 roku proces przywracania pamięci o polskich patriotach 
skazanych przez komunistyczne władze na zapomnienie. Wśród nich ważne 
miejsce zajmują członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” zamordowani w mokotowskim więzieniu 1 marca 1951 
roku. Jednym z męczenników, którzy ponieśli wówczas najwyższą cenę 
za swe marzenia o wolnej Polsce, był wywodzący się z podkolbuszowskiej 
Weryni Józef Batory.

Przypadająca w lutym 2014 roku setna rocznica urodzin Józefa 
Batorego stała się impulsem do przygotowania publikacji książkowej po-
święconej temu zasłużonemu żołnierzowi Armii Krajowej oraz członkowi 
powojennego WiN-u. Dzieła tego podjęli się wspólnie ks. dr Sławomir 
Zych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz 
dr Bartosz Walicki, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sokołowie Małopolskim. Książka opatrzona jest przedmową ks. Jarosła-
wa Depczyńskiego, proboszcza parafii weryńskiej, który trafnie stwierdza, 
że opracowanie to nie tylko przypomina życiową drogę Józefa Batorego, 
ale również stanowi zapis „zmagań o Jego dobre imię, obrzucone błotem 
przez komunistyczną propagandę”. We wstępie autorzy zaznaczają, że 
książka stanowi zarys postaci i dzieła Józefa Batorego, bowiem „mijający 
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czas bezlitośnie obchodzi się z pamięcią ludzką i świadectwami pisanymi”, 
dodatkowo zacieranymi przez dziesięciolecia komunistycznej propagandy, 
której celem było nie tylko zohydzenie członków powojennej konspiracji, 
ale wręcz wymazanie ich z pamięci i świadomości społeczeństwa. 

Zasadnicza część książki składa się z siedmiu rozdziałów, które 
z kolei podzielić można na dwie uzupełniające się części. Pierwszych 
pięć rozdziałów opisuje życie Józefa Batorego od czasów dziecięctwa aż 
do procesu IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, zakończonego dla 
majora wyrokiem śmierci, który wykonano. W rozdziale pierwszym auto-
rzy w zwięzły sposób ukazali młodzieńcze lata Józefa Batorego spędzone 
w rodzinnej Weryni, kolejne etapy edukacji w pobliskiej Kolbuszowej, 
zwieńczone egzaminem dojrzałości i podjęciem studiów prawniczych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz odbytą w międzyczasie służbę w 2. 
Pułku Strzelców Podhalańskich. Istotnym walorem tej części książki jest 
ukazanie roli rodzinnego domu w kształtowaniu się charakteru późniejszego 
żołnierza AK i członka WiN-u. Kolejne rozdziały opisują działalność Józefa 
Batorego w konspiracji, najpierw jako żołnierza Armii Krajowej posługu-
jącego się pseudonimem „Argus” i „Orkan”, a następnie zaangażowanie 
w tzw. drugą konspirację i działalność jako łącznika w IV ZG Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”.

W dniu 2 grudnia 1947 roku Józef Batory został aresztowany i po 
długotrwałym śledztwie skazany na karę śmierci. Dzięki licznym materia-
łom archiwalnym, do których dotarli autorzy, okres uwięzienia i śledztwa 
został przedstawiony w sposób bardzo szczegółowy. Wykorzystane w tek-
ście fragmenty licznych przesłuchań Józefa Batorego oraz sprawozdania 
z przebiegu procesu obrazują ponurą rzeczywistość sal sądowych okresu 
stalinowskiego, z których czuć powiew hańby, a nie sprawiedliwości. Wple-
cione zaś w tekst fragmenty relacji ówczesnej prasy informującej o procesie 
„WIN-owskich zbrodniarzy” pokazują, jak ci, którzy do końca pozostali 
wierni złożonej przysiędze, byli w sposób niegodny odsądzani od czci 
i honoru. Tragizm losów mjra Batorego i jego bliskich ukazują również 
wykorzystane przez autorów, często bardzo emocjonalne, wspomnienia 
i relacje Franciszka Batorego, brata Józefa.

Drugą część książki stanowią dwa rozdziały poświęcone procesowi 
przywracania dobrego imienia i pamięci o Józefie Batorym. Książka zawiera 
również „Aneksy”, wśród których bardzo ważnym dla czytelnika wydaje 
się być fragment listu, który Józef Batory napisał w 1947 roku do rodziny 
w USA. Pokazuje on niezłomność charakteru i wielką wiarę w odrodzenie 
się w pełni wolnej Polski. Uzupełnieniem publikacji jest zamieszczony 
na końcu zbiór ilustracji.
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Licząca 140 stron publikacja ukazała się jako 41. numer serii wy-
dawniczej „Varia Kolbuszowskie” redagowanej przez dyrektora Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej Andrzeja Jagodzińskiego. 
Praca zrecenzowana została przez dr hab. Marię Dębowską, prof. KUL oraz 
ks. dra Józefa Szymańskiego. Promocja wydawnictwa miała miejsce 28 lute-
go 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Batorego w Weryni. W trzy 
dni później książka prezentowana była w siedzibie MiPBP w Kolbuszowej. 

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie poświęcone 
Józefowi Batoremu. Bogata baza źródłowa oraz wplecione w tekst liczne cy-
taty i wspomnienia stanowią niewątpliwie walor omawianego wydawnictwa. 
Książka niniejsza wydaje się być ważna nie tylko dla społeczności Weryni 
i ziemi kolbuszowskiej, ale również stanowi ważną cząstkę w badaniach 
zapoczątkowanych w Polsce po 1989 roku i dotyczących tzw. drugiej kon-
spiracji, czyli uczestników powojennego podziemia niepodległościowego.
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PIOTR OŻÓG –Trzebuska 

[Recenzja]: Bartosz Walicki, Historie z tatarskich 
stron. Materiały do dziejów ziemi sokołowskiej, 
Sokołów Małopolski 2013, Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim, 
ss. 286, ISBN 978-83-927483-5-9

Od wielu lat mieszkańcy Sokołowszczyzny mają szczęście odkrywać 
przeszłość swojej Małej Ojczyzny dzięki licznym publikacjom wydawanym 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej bądź Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim. Ciężar odpowiedzialności 
za ostateczny kształt tych pozycji spoczywa głównie na barkach dr. Bartosza 
Walickiego, który je redaguje, dba o ich odpowiedni poziom naukowy i me-
rytoryczny oraz koordynuje wysiłki wydawnicze miejscowego środowiska 
ludzi zakochanych w historii ziemi, z której wyrośli. Owocem starań dr. 
Walickiego jest i omawiana przeze mnie książka, wydana przez sokołow-
ską książnicę, która ma za swój cel przywrócić do szerokiej świadomości 
lokalnej społeczności wiele epizodów z przeszłości regionu, nieznanych 
szerzej, które odegrały niegdyś ważną rolę w kształtowaniu lokalnej tradycji 
i żywo interesowały ludzi swojej epoki. Poznanie owego zakorzenienia jest 
często kluczowe w zrozumieniu teraźniejszości Sokołowszczyzny, warto 
więc je odkrywać. Niewątpliwy walor poznawczy ma niżej prezentowane 
wydawnictwo.

Książka Historie z tatarskich stron. Materiały do dziejów ziemi soko-
łowskiej zawiera wybór tekstów Bartosza Walickiego, które autor zamiesz-
czał w latach 2002-2008 na stronach „Kuriera Sokołowskiego”. Adiustację 
i korektę pracy wykonała żona autora Ewa Kłeczek-Walicka. Przychylną opi-
nię wydawniczą publikacji przed drukiem sformułował pracownik naukowy 
KUL dr Sławomir Zych. On też przygotował krótką przedmowę do oma-
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wianej książki.  Zwrócił w niej uwagę na solidność warsztatu historycznego 
autora oraz „benedyktyńską dokładność w pozyskiwaniu wiadomości ze 
źródeł i opracowań”. Uwagę ks. dr. Zycha zwrócił też nieco przewrotny tytuł, 
sugerujący na pierwszy rzut oka „tatarskość” Sokołowszczyzny. Oczywi-
ście jest to żartobliwe nawiązanie Bartosza Walickiego do utrzymującego 
się po dziś dzień w społeczności tych terenów przeświadczenia, że część 
sokołowian ma korzenie tatarskie. Jak zauważył ks. Zych: „dzieje miasta 
i regionu są przesiąknięte Chrystusową Ewangelią” – trudno więc dziś do-
szukać się dokumentach z przeszłości tutejszych wyznawców islamu. Warto 
też podkreślić, że książka ta dedykowana została przez autora jego Ojcu: 
„Pamięci Leszka Walickiego, miłośnika ziemi sokołowskiej”. Przywołanie 
zmarłego w 2009 roku społecznika i pasjonata lokalnej przeszłości zwraca 
tu uwagę na wieloletnie działania Leszka, zmierzające ku popularyzowaniu 
wiedzy o naszej historii lokalnej. Twórczość Bartosza Walickiego jest więc 
tu kontynuowaniem dzieła Ojca w umiłowaniu naszej „Małej Ojczyzny”.

Wydawnictwo liczy 285 stron. Stanowi ono 5. numer serii wy-
dawniczej „Biblioteka sokołowska. Seria C: Opracowania”. Książka została 
wydrukowana w Zakładzie Poligraficznym Zbigniewa Gajka w Mielcu. 
Opracowania projektu okładki i redakcji technicznej dokonała Marta Ko-
śmider. Prezentowane w książce liczne w biało-czarnych barwach fotografie 
i dokumenty udostępnili: Jerzy Chorzępa, Bartosz Walicki, ks. Sławomir 
Zych, a także Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Bank Spółdzielczy 
w Sokołowie Małopolskim, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie 
Małopolskim, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Ma-
łopolskim oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Pierwszą 
stronę okładki zdobi zdjęcie ukazujące jarmark z sokołowskiego Rynku 
pochodzące z lat 30. XX wieku.

Prezentowany tom dotyczy ziemi sokołowskiej w szerokim uję-
ciu. Poruszone są tu dzieje nie tylko miasteczka Sokołów Małopolski, ale 
i pobliskich wiosek wchodzących dziś w skład tutejszej gminy: Górna, 
Nienadówki, Trzebosi, Trzebuski, Turzy i Wólki Niedźwiedzkiej. Ponadto 
bardziej wnikliwy czytelnik bez trudu odnajdzie informacje dotyczące 
miejscowości z sąsiednich gmin, które niegdyś mieściły się w historycz-
nych granicach dekanatu sokołowskiego czy tutejszego klucza dóbr: np. 
Stobiernej czy Kamienia. W skład publikacji wchodzi ponad pięćdziesiąt 
krótkich tekstów pogrupowanych w 5 działów. Poruszają one kolejno: 
przeszłość kościelną regionu, miejsca sakralne Sokołowa, życie społeczne 
i gospodarcze, zagadnienia kulturalne oraz funkcjonowanie rozmaitych 
organizacji, stowarzyszeń i zespołów. Przemyślany przez autora podział 
umożliwia sprawne odnalezienie interesujących nas treści. 



381[Recenzja]: Bartosz Walicki, Historie z tatarskich stron...

Na końcu publikacji zamieszczony został skromny dość wybór 
bibliograficzny, wskazujący źródła i pozycje wydawnicze, z których autor 
zaczerpnął dane historyczne. Książka celowo nie zawiera przerośniętego 
aparatu naukowego w postaci przypisów, co sugeruje zamysł popularyza-
torski zamieszczonych treści. I rzeczywiście, co zauważyć można w pracy 
nauczycieli i bibliotekarzy, po tę i inne publikacje wydawane przez soko-
łowską książnicę chętnie sięgają osoby zainteresowane historią, uczniowie 
oraz studenci. 





383[Recenzja]: Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne...
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[Recenzja]: Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice 
biograficzne, tom 1, red. Bartosz Walicki, Sokołów 

Małopolski 2013, Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Sokołowie Małopolskim,  

ss. 264, ISBN 978-83-927483-4-2

W każdej lokalnej społeczności na przestrzeni wieków pojawiały 
się wybitne postacie, których działania i postawy żywo interesowały tych, 
wśród których przyszło im żyć. Często pozostawiali oni po sobie jakiś ślad 
w postaci materialnej bądź intelektualnej – np. w piśmiennictwie. Po wie-
lokroć zdarzało się, że te nietuzinkowe postacie, niezwykle zasłużone dla 
współczesnych, szybko ulegały zapomnieniu po śmierci. Zadaniem badaczy 
każdej Małej Ojczyzny jest odkrywanie wyjątkowych jednostek, często 
przykrytych grubą warstwą patyny przeszłości i niepamięci. W ostatnich 
latach społeczność Sokołowszczyzny mogła zapoznawać się z postaciami 
tutejszych osobistości, przeglądając liczne artykuły w prasie lokalnej i regio-
nalnej: w „Kurierze Sokołowskim”, „Rocznikach Sokołowskich”, „Roczni-
kach Kolbuszowskich”, „Kronice Diecezji Przemyskiej”, „Zwiastowaniu” czy 
diecezjalnym dodatku do tygodnika „Niedziela” – „Niedzieli Rzeszowskiej”. 
Zebranie ich w jedno wydawnictwo wydawało się być działaniem niezwy-
kle korzystnym dla czytelnika. Dodatkowym walorem jest dodanie kilku 
nowych biogramów, ale też poszerzenie i uzupełnienie części wcześniej 
powstałych tekstów. Tymi więc intencjami kierował się zespół autorów 
redagujący poniżej prezentowaną pozycję, wydaną staraniem Biblioteki 
Publicznej z Sokołowa Małopolskiego.

Publikacja Postacie sokołowskiej ziemi. Szkice biograficzne jest pracą 
zbiorową pod redakcją Bartosza Walickiego, zawierającą 47 kilkustroni-
cowych biogramów. Lwią część tekstów przygotował do druku właśnie 
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kierownik sokołowskiej biblioteki – aż 34. Ponadto znajdziemy tu 5 tekstów 
Ewy Kłeczek-Walickiej, 4 teksty opracowane wiele lat temu przez zmarłego 
Leszka Walickiego, 3 biogramy Łukasza Ożoga i 1 Piotra Ożoga. Adiustacji 
i korekty książki dokonała Ewa Kłeczek-Walicka.

Pozytywną opinię wydawniczą przygotowała dr hab. prof. Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Maria Dębowska. Stwierdziła ona m.in.: 
„Autorzy pokazują życie i dzieła bohaterów poszczególnych biogramów 
w sposób zachęcający do lektury: najczęściej daleki od suchego wyliczenia 
faktów z życia. Są to ludzie pokazani na tle wydarzeń dziejących się wokół 
nich. Najczęściej były to osoby aktywnie włączające się w życie miejscowej 
społeczności. Przekaz jest plastyczny i zachęcający do poznania innych 
wątków z przeszłości terenów, na których żyli i pracowali (…). Praktycznie 
każdy biogram może być punktem wyjścia do napisania szerszego opraco-
wania. Z biografii zaprezentowanych w omawianym opracowaniu można 
poznać środowisko rodzinne; lokalne – w wymiarze miasta, wioski, parafii, 
określonej grupy zawodowej lub miejscowe tradycje. Biogramy te niosą 
ogromny ładunek poznawczy”. Trudno się z wypowiedzią pani profesor 
Dębowskiej nie zgodzić. 

Ponadto, co dostrzegła i autorka opinii wydawniczej, warto tu 
podnieść walor wychowawczy wydawnictwa. Ukazane postacie zapisały 
się w dziejach Sokołowszczyzny czymś szczególnym; to osoby o mocnym 
rysie charakterologicznym i osobowościowym, który można stawiać za wzór 
w wielu dziedzinach. Warto tu sprecyzować, o jakich postaciach myślał 
autor tytułu tej publikacji. Nie chodzi tu tylko bowiem o ludzi urodzonych 
na terenie Sokołowszczyzny, ale też o takich, którzy z tą ziemią połączyli 
swe dorosłe życie czy pracę. 

Książka liczy 263 strony i stanowi 4. numer serii wydawniczej 
„Biblioteka sokołowska. Seria C: Opracowania”. Ukazała się dzięki drukowi 
w Zakładzie Poligraficznym Zbigniewa Gajka w Mielcu. Opracowaniem 
projektu okładki i redakcji technicznej zajęła się Marta Kośmider. Prezen-
towane w książce liczne czarno-białe fotografie i dokumenty udostępnili: 
Wojciech Ciupak, Maria Kaczorowska, Łukasz Ożóg, Bartosz Walicki, ks. 
Sławomir Zych a także Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Bank 
Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Sokołowie Małopolskim, Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim oraz To-
warzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Pierwszą stronę okładki zdobi 
pamiątkowa fotografia członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w Sokołowie Małopolskim.

Na końcu książki można odnaleźć wykaz wykorzystanych w pu-
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blikacji skrótów oraz dość obszerny spis bibliograficzny, opracowany 
wzorcowo według kanonu sztuki pracy naukowej. Dodatkowym walorem 
jest podanie po każdym szkicu biograficznym wybranej podstawy źródło-
wej, co pozwala na szybkie zorientowanie się w pozycjach, z jakich autor 
danego tekstu korzystał: wszystko to świadczy o zastosowaniu pełnego 
aparatu naukowego. Jak zaznaczył w słowie wstępnym redaktor Bartosz 
Walicki, niniejszy tom nie pretenduje do rangi profesjonalnego słownika 
biograficznego; można jednak według mnie pracę tę uznać za przyczy-
nek do powstania takiegoż w przyszłości. Wydawnictwo to nie stanowi 
zamkniętej całości. Kolejne planowane tomy mają być przygotowywane 
w systemie holenderskim: biogramami uporządkowanymi alfabetycznie 
w ramach tomu. Mam nadzieję, że ta interesująca praca, będąca swoistym 
hołdem dla wybitnych indywidualności naszej Małej Ojczyzny, stanie się 
lekturą obowiązkową wszystkich miłośników ziemi sokołowskiej. 
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[Recenzja]: J. Kracik, Staropolskie spory o kult 
obrazów, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012,  

ss. 176, ISBN 978-83-7720-089-6

Kult obrazów w tradycji Kościoła Chrystusowego budził różne 
emocje: od postaw ikonoklazmu do pełnej akceptacji, od poprawności 
teologicznej do zabobonu, od rzeczywistości znaku do magii. W Konstytucji 
o Liturgii świętej Ojcowie soborowi przypomnieli, że: „zgodnie z tradycją 
Kościół oddaje cześć Świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie 
oraz wizerunki” (KL 111), ale interesującym zagadnieniem jest ukazanie 
znaczenia, treści i przejawów kultu obrazów i związanych z nimi kontrower-
sji w historii Kościoła w Polsce. Kult wizerunków, zarówno Bogarodzicy jak 
i świętych, wyzwalał różne uczucia, ale pogłębione spojrzenie teologiczne 
pozwalało na właściwe uporządkowanie motywów religijnych. 

Wyrazem podkreślenia znaczenia kultu wizerunków był zwyczaj 
ich koronowania. Po Soborze Trydenckim uporządkowano tę kwestię 
od strony liturgicznej i prawnej. Wizerunki, które cieszyły się szczególną 
czcią o zasięgu lokalnym, koronowano na prawie diecezjalnym za zgodą 
miejscowego biskupa, jak też kapituły św. Piotra w Watykanie. Do rozwoju 
tej praktyki przyczynili się również sami papieże. Papież Klemens VIII 
(† 1605) ukoronował obraz Salus Populi Romani z Bazyliki Matki Bożej 
Większej. Do rozpowszechniania tego zwyczaju przyczynił się natomiast 
o. Hieronim Paolucci z Forli OFMCap († 1620), który wpłynął na księcia 
Aleksandra Sforzę Pallavicino, aby ten utworzył specjalny fundusz prze-
znaczony na koronacje sławnych obrazów maryjnych. Ofiarując na ten cel 
znaczną sumę złota, zastrzegł, aby pierwszeństwo miały obrazy znajdujące 
się w Rzymie. Uroczyste koronacje papieskie zapoczątkowało nałożenie 
koron na wizerunek S. Maria della Febbre 27 sierpnia 1631 r., którego 
dokonał papież Urban VIII († 1644). Kwestię samej koronacji oraz kultu 
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wizerunków świętych podważały środowiska reformatorskie, co miało 
miejsce nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Polsce. 

Pogłębionym studium historyczno-teologicznym na temat kultu 
obrazów w okresie staropolskim jest monografia ks. Jana Kracika: Staro-
polskie spory o kult obrazów (Kraków 2012). Monografia ta została wydana 
przez wydawnictwo Petrus wspierające Dom Pomocy Społecznej św. Brata 
Alberta w Ojcowie. Dzieło ma wyraźnie ukazaną konstrukcję, a cztery 
rozdziały tej pozycji przedstawiają chronologię i przejawy sporów o kult 
obrazów w Polsce w dobie reformacji. Jak autor zaznaczył we wstępie, jego 
zamiarem jest ukazanie kultu świętych obrazów i jego znaczenia w okresie 
staropolskim, postrzeganego nie okiem kustoszy sanktuarium czy piel-
grzymów, ale w spojrzeniu historyka, który przybiera postawę dystansu 
naukowego odartego z emocjonalności (s. 5). W tym celu autor postawił 
szereg pytań dotyczących genezy i znaczenia kultu obrazów w historii Ko-
ścioła, procesów zmierzających do uznania jakiegoś wizerunku za święty 
czy cudowny, promocji wartości duchowych i pobożnościowych, na które 
to pytania odpowiadał sukcesywnie w treści książki. 

Pierwszy rozdział ma charakter introdukcyjny i traktuje o kulcie 
obrazów i związanych z nimi kontrowersjach od starożytności chrześcijań-
skiej (s. 9-52). Zapis w dekalogu, starszy od chrześcijaństwa, zakazujący 
tworzenia jakiejkolwiek rzeźby czy obrazu (por. Wj 20,4-5), stał się przy-
czyną sporów w tradycji Kościoła na Wschodzie i Zachodzie. Wprawdzie 
tajemnica Wcielenia Słowa Bożego uprawniała od strony teologicznej 
do czczenia wizerunków, jednak teologiczne spory chrystologiczne wy-
znaczały inne tory spojrzenia na kwestię tworzenia obrazów czy rzeźb 
i otaczania ich czcią. Dla ukazania pełnego spektrum tego sporu autor 
sięgnął do najstarszych świadectw chrześcijańskich. Wychodząc z założenia, 
że prawdziwym obrazem Boga jest człowiek, zakazywano tworzenia rzeźb 
i obrazów (Konstytucje Apostolskie, Apologeci II wieku, Didache, Klemens 
Rzymski, Ignacy z Antiochii, List Barnaby, Pasterz Hermasa). W tym 
udokumentowanym fragmencie autor przytacza świadectwa Minuncjusza 
Feliksa, Laktancjusza, Arnobiusza, czyniąc analogie do kultów pogańskich 
i przywołując wypowiedzi filozofów greckich. Sytuacja diametralnie zmie-
niła się po edykcie mediolańskim. Zagadnienie to w sposób interesujący 
rysuje autor, przedstawiając w tle proces niszczenia wizerunków i świątyń 
bóstw pogańskich. Z drugiej strony od III w. ściany w katakumbach ozda-
biano różnymi elementami figuralnymi, postaciami biblijnymi czy wręcz 
samego Chrystusa, którego wizerunek jeszcze nie odbierał czci. Sytuacja 
zmieniała się od wieków IV i V, kiedy traktowano wyobrażenia jako swoistą 
katechezę ludu (Ojcowie Kapadoccy, Paulin z Noli, Sewerian z Galbali) albo 
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przeciwstawiano się zdobieniu kościołów, przedkładając pomoc ubogim 
(Jan Chryzostom, Asterius, Nil z Ancyry). Nie zabrakło również zago-
rzałych przeciwników (Epifaniusz). Od VI wieku pobożność bizantyńska 
skupiała się coraz bardziej na wizerunkach i oddawaniu im czci. Autor 
zwraca uwagę, że obraz ten stawał się coraz bardziej sposobem obecności, 
a nie przypomnienia o osobie (s. 20). Na Zachodzie natomiast kult skupiał 
się na relikwiach, a nie na obrazach. Na podkreślenie zasługuje również 
omówienie przez autora znaczenia archeiropitów, czyli tzw. wizerunków 
uczynionych nie ręką ludzką. 

Oddzielnym zagadnieniem omówionym w pierwszym rozdziale jest 
kwestia nadużyć kultu ikon, kiedy na Wschodzie obierano je na rodziców 
chrzestnych, odprawiano na nich Mszę św., zdrapywano farbę, aby dodać 
do kielicha i rozdać do spożycia wraz z Komunią św. Nie bez wpływu 
na późniejsze zjawisko niszczenia wizerunków była również konfronta-
cja z Islamem. W sposób wyczerpujący autor kreśli również całą genezę 
ikonoklazmu, rozpoczynając od decyzji cesarza Leona III, zakazującego 
w 726 roku czci obrazów, wobec sprzeciwu patriarchy Germanosa. Liczne 
spory zostały zażegnane na II Soborze w Nicei w 787 roku, choć incydenty 
niszczenia ikon miały jeszcze miejsce w IX wieku. W bardzo interesujący 
sposób autor przedstawił również kwestię kultu obrazów na Zachodzie, 
wskazując z jednej strony na polityczne podłoże, tło historyczne, jak też 
proces przechodzenia, w dobie średniowiecza, od funkcji dydaktyczno-
-ozdobnych do kultycznych. Dopełnieniem tego rysu historycznego jest 
ukazanie kultu obrazów na tle rozwijającego się kultu świętych, często 
związanego z cudownymi zdarzeniami i pielgrzymkami.

Nakreślenie tła historycznego, dotyczącego kultu obrazów i nad-
użyć z nim związanych, pozwoliło autorowi w drugim rozdziale ukazać 
zagadnienie ikonoklazmu w Polsce w dobie reformacji (s. 53-94). Powołu-
jąc się na stwierdzenia Marcina Lutra, wskazano, że same obrazy nie stoją 
w sprzeczności z chrześcijaństwem, ale należy odrzucić ich kult, a zwłaszcza 
pielgrzymki. Powracano tym samym do dydaktycznej funkcji obrazów, 
a jako przykład autor przytacza stanowisko kaznodziei protestanckiego 
Adama Gdacjusza. Bardziej skrajne stanowisko prezentował Kalwin. Na 
uwagę zasługuje przedstawienie przez autora stanowiska wielu polskich 
reformatorów prezentujących różne punkty widzenia. Należeli do nich 
Jan Seklucjan, Wit Korczewski, Stanisław Lutomirski, Marcin Czechowic, 
Marcin Krowicki, Stankar. Wobec tego głosu interesujące jest odparcie ataku 
ze strony katolickiej. Do reprezentantów tego stanowiska należeli: Stani-
sław Hozjusz, Jakub Wujek, Hieronim Powodowski, Krzysztof Kraiński. 
W dalszych kwestiach autor ukazał teologiczne wyjaśnienia kultu obrazów. 
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O szczegółach świadczą rozporządzenia synodu krakowskiego biskupa 
Marcina Szyszkowskiego z 1621 roku, biskupa wileńskiego Konstantego 
Brzostowskiego, biskupa Pawła Piaseckiego, biskupa poznańskiego Stani-
sława Witwickiego. Interesujące jest również przedstawienie przez autora 
wypowiedzi papieży z wieków XVII i XVIII, strzegących poprawności kultu 
chrześcijańskiego. Jak słusznie autor zauważył, te stanowiska, zarówno 
strony katolickiej jak i reformowanej, miały jednak charakter monologu, 
a nie dialogu (s. 74). Obszernie przedstawia również stanowisko Wacława 
Potockiego, który w wieku 37 lat nawrócił się na katolicyzm, w Dyspucie 
z Lutrem o obraziech oraz w Dyskursie. Na koniec przedstawiono zagad-
nienia związane z niszczeniem obrazów i rzeźb, które palono publicznie 
na stosie, oblewano je nieczystościami albo topiono w rzekach. Autor nie 
tylko przedstawił formy takiej profanacji we Francji, Niderlandach czy 
Pradze, ale również w Polsce. W interesujący sposób przedłożono również 
argumentację katolicką w obronie niszczonych obrazów. Liczne odniesienia 
do podobnych incydentów, które miały miejsce w historii Kościoła wobec 
kultu pogańskiego (np. Ameryka Południowa), pozwalają odczytać pewne 
prądy w szerokim spektrum. W interesujący sposób autor wyjaśnia również 
obecność blizn na obrazie jasnogórskim (zabieg malarski), które stanowią 
formę zabiegu propagatorskiego w celu wzbudzenia uczuć zmierzających 
do obrony tego, co katolickie. Przytoczenie losów wielu figur i obrazów 
czczonych w sanktuariach polskich pozwala poznać bardzo zawiłe wyda-
rzenia związane z ich kultem. 

Szczególnym momentem rozwoju kultu danego wizerunku były 
nadzwyczajne wydarzenia, jak płacz, pot czy zmieniający się wygląd. Te 
zagadnienia stały się treścią trzeciego rozdziału (s. 95-133). Zazwyczaj, 
jak podkreślił autor, dotyczyły one wizerunków w prywatnych rękach, 
a komisje diecezjalne nie zawsze dawały posłuch tym cudownościom. W in-
teresujący sposób przedstawiono historię kilku obrazów np. w Wieliczce, 
Mstowie, Żywcu, Stradomiu. Przedstawione w sposób plastyczny historie 
tych wizerunków, poparte wypowiedziami wielu współczesnych im kazno-
dziejów, zaciekawią czytelnika. Podobnie przedstawiono w kolejnej części 
tego rozdziału sam proces zmierzający do ewentualnego uznania danego 
wizerunku za cudowny. W tym celu powoływano komisje przez biskupa 
miejsca, aby wyjaśnić te zagadnienia. Często, jak opisuje autor, demaskowa-
no przez to oszustwa, których dopuszczali się nie tylko świeccy, ale również 
duchowni. Wiele jednak obrazów odbierało cześć oddolnie, bez aprobaty 
komisji kościelnych. Cudowności te ożywiały ruch pielgrzymkowy, nie tylko 
do wizerunków, ale również cudownych źródełek i wyzwalały falę fundacji 
kościołów czy klasztorów. W związku z tym autor przedstawia również 
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perypetie związane z kradzieżami wotów czy kosztownych sukienek tych 
obrazów. Obrazy święte były również probierzami moralności indywidu-
alnej i zbiorowej czy losów danej społeczności. Pewnym znużeniem jednak 
mogą być powtarzające się myśli w tych opisach.

Ostatni rozdział autor poświęcił próbom korekty kultów obrazów 
przez ówczesnych pisarzy i obrońców katolickich (s. 134-152). Przedłożone 
różne praktyki pobożne, obecne w tych sanktuariach, jak spowiedź, kazania 
o cudach, śpiewanie pieśni litanii, składanie wotów potęgowały przekonanie 
o bliskości Boga i cudownej mocy Najświętszej Maryi Panny – miały one 
ożywić kult. Inne natomiast prywatne formy pobożności (np. pocieranie 
obrazów, zabieranie oliwy z lamp płonących przy obrazie) pozostawiały 
nieraz wiele do życzenia. Formy pobożności, o których pisze autor, miały 
często charakter magiczny (np. połykanie małych wizerunków obrazów 
kultu) i stanowiły swoiste lekarstwo na dolegliwości. W tym celu biskupi 
wydawali dokumenty regulujące zasady i przestrzeganie kultu w sanktu-
ariach. Autor przytacza w swoim opracowaniu świadectwa wielu biskupów 
polskich, którzy występowali przeciw dewiacjom kultu. Nie zawsze jednak 
skutkowały, o czym świadczą późniejsze przypomnienia, a realnym zagro-
żeniem była idolatria. W zakończeniu autor, opierając się na Soborowej 
Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium i adhortacji Pawła VI 
Marialis cultus, apeluje: „(…) głosiciele nauk o Matce Boskiej i czciciele Jej 
wizerunków […], w przeciwieństwie do wielu swoich poprzedników, winni 
się wystrzegać wszelkiej przesady i umysłowej ciasnoty” (s. 156). Na końcu 
opracowania autor zamieścił indeks miejscowości (s. 172-174), co pozwala 
czytelnikowi zapoznać się z najważniejszymi sanktuariami i obrazami kultu 
z okresu staropolskiego. 

Czy kult obrazów jest uzasadniony w chrześcijaństwie? Pytanie, 
które może powstać podczas lektury książki ks. Jana Kracika. Cięty język, 
niekiedy przyjmujący formę sarkazmu, może poddawać w wątpliwość kult 
świętych wizerunków. Konfrontacja z realnością dziejów i kultu danych 
wizerunków pozwala jednak na obiektywne spojrzenie na kult świętych 
obrazów i rzeźb. Takie spojrzenie umożliwia w obiektywny sposób uchwycić 
istotę kultu Bogarodzicy i świętych. Kult ten bowiem ma opierać się na na-
śladowaniu cnót Maryi, a nie na niepewnych emocjonalnych przesłankach. 
Pozwala to jednocześnie na właściwe ujęcie kultu świętych obrazów w ra-
mach poprawności kultu.

Recenzowaną publikację należy wskazać jako cenną lekturę dla 
tych, którzy pragną poznać bogatą tradycję kultu religijnego wpisaną 
w kulturę i dziedzictwo Polski. Stanowi ona ważny przyczynek do poznania 
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dziejów związanych z kultem obrazów i formą ikonoklazmu w okresie re-
formacji w Polsce oraz próby teologicznej interpretacji ze strony katolickiej.
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AGNIESZKA POKRYSZKA - Lublin

[Recenzja]: A. Bober-Michałowska, W gościnnym 
Albionie, Kolbuszowa 2013, Miejska i Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ss. 256 + [18], 
ISBN 978-83-60944-45-5

„Byłam przecież tylko szarą ochotniczką Pomocni-
czej Służby Wojskowej Kobiet. Nikim ważnym (...) 

Opowiadam o tym tak, jak przeżywałam kolejne 
lata, jak zanotowałam je i zapamiętałam.”

Książka Alicji Bober-Michałowskiej zatytułowana W gościnnym 
Albionie jest 38. pozycją wydaną przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Kolbuszowej w ramach serii wydawniczej „Varia Kolbuszowskie”. 
Publikacja ukazała się w 2013 roku, a jej promocja miała miejsce 18 paź-
dziernika. Jest trzecią, po zbiorze wierszy Tęsknotą pisane (1997) i wspo-
mnień z pobytu na Bliskim Wschodzie Życie autorem (2005), pozycją w do-
robku autorki. Stanowi zapis wydarzeń z jej życia od chwili przygotowań 
w Palestynie do wyjazdu do Wielkiej Brytanii (3 marca 1944 r.) po zawitanie 
w porcie morskim w Gdańsku (12 czerwca 1947 r.). Książkę do druku przy-
gotował Zbigniew Lenart, który również napisał Wstęp. Przedstawił w nim 
m.in. znajomość autorki z profesorem Gustawem Ostaszem, redaktorem 
wcześniejszych publikacji Alicji Bober-Michałowskiej. Tekst opatrzono (na 
okładce) recenzją wydawniczą profesora Adriana Uljasza.

Książka jest zapisem wspomnień autorki, a zarazem głównej boha-
terki, z czasów II wojny światowej i okresu tuż po jej zakończeniu. Stanowi 
ciąg dalszy opowieści o losach młodej kobiety i jej najbliższych: z Wojskiem 
Polskim gen. Władysława Andersa przez Persję i Irak dotarła do Palestyny, 
gdzie ukończyła Wojskową Szkołę Młodszych Ochotniczek, zdała maturę 
i dostała się do Wielkiej Brytanii, pracowała w lotnictwie, a następnie przez 
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2 lata była studentką na Polskim Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Edyn-
burgu, rodzice zmarli w Kazachstanie, siostra Dzidka z rodziną pozostała 
we Lwowie i musiała przenieść się do Kraśnika, siostra Wanda kształciła się 
na Bliskim Wschodzie i dopiero po wojnie wróciła do Polski. Alicja w ob-
cym kraju poznała swojego męża i w 1947 roku wróciła z nim oraz córką 
Elżbietą Agnieszką do ojczyzny. Uzupełnieniem historii jest Epilog streszcza-
jący powojenne perypetie zarówno rodziny Michałowskich, jak i niektórych 
koleżanek autorki, porozrzucanych po całym świecie. Alicja w 1968 roku 
ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 
później pracowała w Bibliotece Powiatowej w Kraśniku, a w latach 1971-
1991 uczyła języka angielskiego w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. 
Piękne dopełnienie edycji stanowi również klimatyczna okładka, prezentu-
jąca autorkę z małą Zosią Michalską, 5-letnią córką właścicieli kamienicy, 
w której Alicja i Adam wynajmowali mieszkanie, na tle mostu nad Zatoką 
Forth w Edynburgu w 1946 roku, prawdopodobnie podczas opisywanego 
w książce pikniku. Siedzą one nad brzegiem zatoki na tle bezkresnej wody 
oraz ogromnego przęsła mostu. Stonowana kolorystyka okładki wprowa-
dza czytelnika w klimat niezwykłej i niepowtarzalnej podróży do innego 
świata, podróży w czasie. Zdjęcie oddaje nastrój, którego może spodziewać 
się czytelnik – ciepło, nostalgia, ale jednocześnie niepokój i coś groźnego, 
nieprzewidywalnego. Cennymi dodatkami są również wiersz Ballada o Janie 
i Marii Wyczółkowskich autorstwa Alicji Bober-Michałowskiej, zdjęcia i ko-
pie dokumentów autorki, stanowiące dowód autentyczności jej wspomnień 
i podtrzymujące ich klimat. Wartościowy zarówno dla publikacji, jak i dla 
odbiorcy jest także wstęp Od autorki, w którym pisarka zdradza, jaką jest 
osobą, dowodzi swej skromności i jakby tłumaczy się z motywów takiego 
sposobu spisania wspomnień („Po drugiej wojnie światowej spisałam swoje 
tułacze dzieje jako pamiątkę dla rodziny po sobie. Moje osobiste przeżycia 
[...] nie miały wyjść poza krąg najbliższych...”).

Opowieść autorki jest historią jej i jej najbliższych, a nie wielką hi-
storią całego narodu. Co prawda co jakiś czas pojawiają się w tej opowieści 
strzępki wiadomości o działaniach zbrojnych lub decyzjach politycznych. 
O zbrodni w Katyniu, Powstaniu Warszawskim czy przesiedleniach autor-
ka pisze tylko tyle, ile sama dowiaduje się od innych, najczęściej z listów 
siostry Wandy bądź od spotkanych przyjaciół. Dbając o autentyczność 
wspomnień, ogranicza swój komentarz do wydarzeń. Stara się przedstawić 
fakty, najdrobniejsze detale. Opisuje codzienne życie obywateli Szkocji i ich 
mentalność, zapoznaje czytelników ze zwykłymi sytuacjami, szkockimi 
zwyczajami i zachowaniami, jak odwiedziny znajomych, wyjście do kina, 
korzystanie z komunikacji miejskiej lub opieki medycznej, prowadzenie 
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domu, ale także z wydarzeniami wyjątkowymi, odświętnymi, m.in. ob-
chodzeniem Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ślubem czy narodzinami 
dziecka. Prezentuje komplikacje związane z językiem czy obyczajami, np. 
zakupy buraków na wigilijny barszcz, nieporozumienia dotyczące nazw 
zamawianych w stołówce lub barze potraw. Z niezwykłą dokładnością 
ukazuje sytuację wojenną swoich rodaków: przydział wojskowych ubrań, 
butów, tygodniowego wyżywienia, wyprawki dla oddelegowywanych lub 
demobilizowanych, reglamentowanie różnych towarów, a także sposoby 
radzenia sobie współtowarzyszy z zaistniałą sytuacją (oszczędzanie, wysyła-
nie paczek, przerabianie tkanin na ubrania, zabawki i pieluszki, farbowanie 
włóczki, odkupywanie budynków z demobilu, wyjazdy do Ameryki). Nie 
wyraża negatywnych opinii o swoich rodakach, którzy w nowych realiach 
czasem wzajemnie się wykorzystywali, krzywdzili, próbowali bogacić 
w nieuczciwy sposób. Z ogromnym wyczuciem prezentuje sytuację swoich 
rodaków na obczyźnie, nie wartościuje, przedstawia suche fakty, opisuje 
konkretne sytuacje, a wnioski o skłóconym środowisku polonijnym, wza-
jemnej wrogości Polaków czy skłonności do kłótni czytelnik może wysnuć 
sam. Podobnie autorka nie ocenia powojennych decyzji swoich znajomych 
i przyjaciół odnośnie do dalszych losów powrotu do Polski, pozostania 
w Wielkiej Brytanii czy wyjazdu za granicę.

Pragnąc ocalić od zapomnienia odwiedzone miejsca i napotkanych 
ludzi, opisuje wszystko z niezwykłą precyzją. Opowiada losy poznanych 
ludzi, prezentuje sytuacje, w których się zetknęli ze sobą i co ich łączyło. 
Stara się przytaczać imiona i nazwiska oraz wiek spotkanych osób, niejed-
nokrotnie wspomina dokładne treści rozmów i listów. Często przywołuje 
przyjaciół, wypytuje napotykanych znajomych o innych i zastanawia się, 
jakie są ich dalsze losy. Można powiedzieć, że jej listy krążą po całym świecie. 
Nieustanie pisze do rodziców w Kazachstanie albo w sprawie ich poszukiwa-
nia. Koresponduje m.in. z siostrami – Wandą w Bejrucie i Dzidką w Polsce 
oraz przyjaciółmi i znajomymi, wyrażając troskę o wspólnych znajomych 
i obecną sytuację. Nierzadko też wspomina Lwów sprzed wojny i okupacji 
oraz dawne życie, szkołę, dom, nauczycieli i przełożonych, o których wypo-
wiada się z szacunkiem, wdzięcznością, a często także sympatią. Współczuje 
innym, ubolewa nad ich losem, ale sama nad sobą się nie użala. Własny 
los również przyjmuje z pokorą, chociaż niejednokrotnie ciężko choruje, 
cierpi krzywdę z czyjegoś powodu lub jest samotna. Nie narzeka, czasem 
tylko sobie wzdycha, gdy z powodu choroby omija ją ciekawe wydarzenie 
(wyjazd, wyjście, spotkanie). Niejednokrotnie bardzo szczegółowo opisuje 
swoje wrażenia, odczucia, przeżycia, rozterki. W chwili wybuchu wojny 
Alicja miała 18 lat i bardzo szybko doświadczyła tęsknoty za ojczyzną 
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i bliskimi, ciężkiej pracy i chorób, stąd kojarzony z ciepłem rodzinnym 
i spokojem Lwów urósł w jej wspomnieniach do symbolu Arkadii, krainy 
szczęśliwości, małej ojczyzny. To miejsce, gdzie byli rodzice, babcia, pre-
zenty z okazji urodzin, siostry, przyjaciele, to miejsce, w którym wzrosła, 
została wychowana w wierze, poznawała polską literaturę, zwłaszcza poezje 
A. Mickiewicza i J. Słowackiego, a także utwory H. Sienkiewicza, gdzie była 
beztroska i szczęśliwa. 

W obcym kraju, spotykając się zarówno z rodakami, jak i Szkota-
mi o odmiennej mentalności i innych zwyczajach, starała się żyć tak, by 
nie zatracić tego dziedzictwa, które otrzymała we Lwowie, a jednocześnie 
odnaleźć się w nowych realiach. Kultywowała polską tradycję, wyniesioną 
z domu rodzinnego, ale też próbowała poznać życie w Edynburgu. Autorka 
ukazuje wiele prób pogodzenia własnych przyzwyczajeń oraz doświadczeń 
przedwojennych z realiami kraju odmiennego pod względem kulturowym. 
Często wspomina Lwów i porównuje go z Edynburgiem. Rodzinne miasto 
we wspomnieniach kobiety staje się synonimem ojczyzny, całej Polski i gdy 
po wojnie ten nie leży już w granicach Polski, nie chce wracać do kraju. Robi 
to tylko dzięki uporowi męża. Do tej decyzji przyczynia się odnalezienie 
jego rodziny oraz sytuacja polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, którzy po 
zakończeniu działań wojennych zostali zdemobilizowani i zaczęli Szkotom 
przeszkadzać zarówno ze względu na układy sił politycznych w Europie, 
jak i samą obecność w Szkocji. Autorka doświadczyła na własnej skórze 
tych bolesnych przeżyć, ale i o tym też pisze dość delikatnie, bez oceniania. 

Bohaterka jawi się jako osoba serdeczna, pełna ciepła, łaknąca 
obecności bliskich i przyjaciół, przyciągająca do siebie ludzi, dbająca o ich 
dobro, a przy tym niezwykle szczera. W swojej książce stara się zatrzymać 
prawdę, chce zachować swoje wspomnienia i przekazać je, podzielić się 
nimi. Wspomnienia te stanowią nieoceniony dokument o losach rodaków 
oraz realiach życia Polaków i Szkotów w Wielkiej Brytanii podczas II wojny 
światowej i tuż po niej. Jest to opowieść o konkretnych ludziach, którym 
wszytko, co było dla nich cenne, zostało odebrane wraz z wybuchem wojny. 

Walorem tej publikacji jest skromność autorki, która prezentuje 
siebie samą jako osobę prostą i niemającą wielkiego wpływu na wydarze-
nia historyczne, a także autentyzm doświadczeń i przeżyć, momentami 
wręcz intymność. Dobre, przedwojenne wykształcenie i zamiłowanie 
do literatury zaowocowało tym, że autorka posługuje się pięknym, literac-
kim i przyjemnym dla czytelnika językiem, co niewątpliwie jest ogromną 
zaletą publikacji, podobnie jak stosowane wtręty z lwowskiej gwary, które 
ubogacają książkę. Podsumowując, można stwierdzić, że książka stanowi 
dokument dla historyków, a dla miłośników amatorów okazję do obcowania 
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z literaturą na wysokim poziomie. Aby jakość publikacji pozostała wysoka, 
dobrze byłoby podnieść poziom redakcji i opracowania tekstu. Charakte-
ryzowana pozycja nie jest bowiem pozbawiona pewnych niedociągnięć 
redakcyjnych (np. brak konsekwencji w zapisach, jednolitych ustaleń dla 
całej publikacji, błędy w nazwisku na stronach redakcyjnych i okładkach, 
błędne zapisy wyrazów obcych). W tekście systematycznie pojawiają się 
m.in. błędy: ortograficzne (np. Wigilia małą literą, gdy z kontekstu wynika, 
że chodzi o ten jeden dzień w roku przed Bożym Narodzeniem – m.in. 
strony 95, 112, 129, Handel jako kierunek studiów wielką – strona 200), 
interpunkcyjne (np. brak przecinków w zdaniach złożonych – na stronie 
18 brakuje nawet przecinka przed „który”, na 35 przed „jaka” – i imiesło-
wowych – np. strony 23, 92, 99, 150), składniowe (jak „spełniać rolę” – np. 
strony 207, 236, „niespodzianką okazał się nam” – strona 235, „przedmioty 
zabrania do kraju” – 232, „przy pomocy jakichś podręczników” – 53), ale 
również techniczne (np. braki polskich znaków oraz literówki: „porosiła 
mnie” zamiast „poprosiła mnie” – strona 193, „zabrała ja tam” zamiast 
„zabrała ją tam” – 214, Iwowski zamiast lwowski – np. strony 61, 97, 126). 
Trudno przytoczyć wszystkie potknięcia redakcyjne, tak samo, jak trud-
no przymykać na nie oczy świadomemu czytelnikowi, ale nie jest moim 
zadaniem robienie tutaj ich spisu. Abstrahując od wyżej wymienionych 
krytycznych uwag, nie można nie docenić wartości merytorycznej i literac-
kiej niniejszej publikacji. Sądzę, że po wyeliminowaniu przez zawodowego 
korektora większości niedociągnięć drugie wydanie książki zyska kolejnych 
zachwyconych nią czytelników.
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Publikacja, będąca 2. numerem periodyku wydawanego przez Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, składa się z sześciu części: Artykuły, 
Materiały, Muzealia, Varia, In Memoriam, Resumes. Trzon pisma stanowi 
zbiór opracowań naukowych z zakresu kultury materialnej i duchowej wsi 
oraz miasteczek, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków. Otwiera go artykuł Ewy 
Dahlig-Turek pt. Skrzypce z okolic Mielca. Przyczynek do historii ludowych 
instrumentów kolanowych w Polsce. Studium poświęcone zostało zapo-
mnianym, a istotnym dla badań nad kulturą ludową, instrumentom kola-
nowym. Główne źródło refleksji historycznej stanowi dla autorki akwarela 
Stanisława Putiatyckiego Włościanin ze skrzypcami z okolic Mielca z 1840 
roku, mająca nieocenioną wartość dla badań etnograficznych i pozwalająca 
spojrzeć szerzej na problem badawczy. Prowadzi to autorkę do odkrywczych 
wniosków o występowaniu pewnej wariantowości budowy instrumentów, 
czego dowodem jest mielecki chordofon uwieczniony na akwareli. W kręgu 
zagadnień wyznaczonych przez ten sam obszar terytorialny pozostaje ko-
lejny artykuł pt. Rzochów. Zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939, 
autorstwa Krzysztofa Haptasia i Piotra Miodunki. Syntetycznie przedstawio-
na, w oparciu o bogaty materiał źródłowy, historia miasta i parafii, została 
wzbogacona zdjęciami archiwalnymi i zestawieniami w postaci tabel. Cen-
nym uzupełnieniem opracowania jest część poświęcona dawnym kościo-
łom, dzwonnicom, cmentarzom i zabudowaniom kościelnym, pozwalająca 
na głębszy wgląd w kulturę materialną okolic Mielca. Swoistą kontynuację 
stanowi artykuł Przedstawienia wiejskiej i małomiasteczkowej architektury 
drewnianej w grafice ilustracyjnej dziewiętnastowiecznych czasopism polskich 
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Ewy Skotnicznej. Autorka, po wstępie ukazującym kontekst i uwarunko-
wania dziewiętnastowiecznej grafiki ilustracyjnej, przeprowadziła analizę 
obecnych w niej przedstawień architektonicznych jako motywu ikono-
graficznego. Na podstawie zebranych materiałów i dokonanych zestawień 
podjęła ona próbę wyodrębnienia grup rycin obrazujących poszczególne 
typy budownictwa, takie jak: wiejskie chaty i zabudowania gospodarcze, 
drewnianą architekturę sakralną, dwory szlacheckie, drewnianą zabudowę 
małomiasteczkową. Przeprowadzone zestawienia zwieńczone zostały kon-
kluzją wskazującą na znaczenie tego typu przedstawień dla pogłębienia wie-
dzy w zakresie nauk historycznych, artystycznych i etnograficznych. Z kolei 
artykuł Kalendarz „Wieńca i „Pszczółki” Stanisława Stojałowskiego i jego rola 
w upowszechnianiu oświaty ludowej na ziemiach polskich w II połowie XIX 
wieku pióra Izabeli Wodzińskiej dowartościowuje dziewiętnastowieczne 
kalendarze jako źródło dla historyków, etnografów i antropologów kultury. 
Autorka szczegółowo przedstawiła zawarte w kalendarzu Stojałowskiego 
zróżnicowane treści o charakterze społeczno-obyczajowym, rzucające 
nowe światło na kulturę chłopską omawianego okresu. Zwróciła uwagę 
na pojawiające się w periodyku teksty dotyczące najdawniejszych dziejów 
Polski i wydarzeń współczesnych, podania i legendy ludowe o charakterze 
moralno-etycznym, a także ilustracje będące ważnym komentarzem do pre-
zentowanych treści dla niewykształconych odbiorców. Wyszczególnienie 
różnorodnych elementów składających się na edukacyjny wymiar kalen-
darza i ukazanie ich roli w kształtowaniu chłopskiej tożsamości narodowej 
stanowi niewątpliwie cenną inicjatywę. Do zagadnień z obszaru kultury 
materialnej wsi powraca artykuł Michała Majowicza pt. Charakterystyka 
współczesnych kapliczek wiejskich na przykładzie badań zorganizowanych 
w gminie Błażowa, przedstawiający wyniki badań nad charakterem współ-
czesnej kapliczki wiejskiej. Syntetyczne zestawienie bogatego materiału, 
obejmującego 236 obiektów, poprzedzone rzetelnymi badaniami histo-
rycznymi i terenowymi, posiada zasadnicze znaczenie dla pogłębienia 
wiedzy o krajobrazie kulturowym wsi. Równie ważna jest przeprowadzona 
klasyfikacja obiektów pod względem formy. Autor wskazuje na istniejące 
warianty kapliczek: zmodyfikowane z cechami tradycyjnych, słupkowe 
z gablotą, postumentowe, szafkowe, brogowe. Całość dopełnia dobrany 
z rozmysłem materiał ilustracyjny, przedstawiający obiekty najbardziej 
reprezentatywne. Dokonane zestawienia prowadzą autora do konkluzji, 
że współczesne kapliczki wiejskie cechują: desakralizacja wizerunku i kicz, 
będący formą ucieczki od otaczającej rzeczywistości. 

Część Materiały rozpoczyna, napisany z godną podziwu skrupulat-
nością archiwisty, tekst Krzysztofa Haptasia Drewniany kościół parafialny 
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pw. św. Marka Ewangelisty z Rzochowa (z lat 40. XIX w.). Autor omawia 
w nim budowę, kolejne przebudowy i wygląd świątyni rzochowskiej, 
obecnie znajdującej się na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kul-
tury Ludowej w Kolbuszowej. W dalszej części opracowania z niezwykłą 
drobiazgowością opisane zostało wyposażenie kościoła, z wyszczególnie-
niem zewidencjonowanych obiektów w tabelach oraz dzieje dzwonnicy. 
Kontynuacją badań dotyczących świątyni rzochowskiej jest tekst Agnieszki 
Wozowicz Współczesna dekoracja malarska dawnego kościoła parafialnego 
w Rzochowie, poświęcony dziewiętnastowiecznej polichromii. Autorka 
poświęca wiele miejsca opisowi malowidła, omawia zastosowane materiały, 
technikę wykonania i kolorystykę. Z upodobaniem przypatruje się szczegó-
łowi, skrupulatnie wymieniając obecne w dekoracji polne kwiaty mniszka, 
słoneczniki, nasturcje i maki, dzięki którym można odczuć „smak” miejsca 
i czasu. Zwieńczeniem rozważań jest próba usytuowania dzieła w szerszym 
kontekście, określenie jego cech stylowych i wskazanie źródeł inspiracji. 

Dział Muzealia, poświęcony zagadnieniom ekspozycyjnym i kon-
serwatorskim, otwiera tekst Ireny Swaczyny i Anny Różańskiej Wzornictwo, 
konstrukcja i technologia wykonania ozdobnych drewnianych posadzek w re-
konstruowanym dworze w Kolbuszowej, ukazujący założenia do projektu 
posadzek w rekonstruowanym dziewiętnastowiecznym dworze w Parku 
Etnograficznym w Kolbuszowej. Po wstępie prezentującym problem zabyt-
kowych podłóg drewnianych i wymogów użytkowych z nimi związanych 
przedstawiony został opis rekonstruowanego dworu, z uwzględnieniem 
funkcjonalności pomieszczeń. W dalszej części zwrócono uwagę na bardziej 
szczegółowe kwestie dotyczące wyboru wzornictwa, gatunków drewna, kon-
strukcji i technologii wykonania. Należy podkreślić, że zaprezentowany opis 
zabiegów rekonstrukcyjnych, wraz z cennymi praktycznymi wskazaniami, 
będzie stanowić niewątpliwie nieocenioną pomoc i inspirację dla przyszłych 
rekonstrukcji. W przestrzeni wiedzy praktycznej sytuuje się kolejny artykuł 
Muzeum etnograficzne w poszukiwaniu nowych sposobów kształtowania 
lokalnej świadomości krajobrazowej. Problem pozyskiwania, katalogowania 
i przetwarzania informacji o przemianach krajobrazu kulturowego autorstwa 
Tatiany Tokarczuk i Piotra Turkiewicza. Podkreślono w nim rolę Muzeum 
Etnograficznego w popularyzowaniu kultury ludowej i odkrywaniu war-
tości dóbr kultury dla kształtowania poczucia tożsamości współczesnego 
pokolenia. Interesujący i niezwykle ważny jest sformułowany przez autorów 
postulat utworzenia multimedialnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 
którego zadaniem byłoby pozyskiwanie, katalogowanie i przetwarzanie 
informacji o przemianach krajobrazu kulturowego. Istnienie platformy 
cyfrowej, gromadzącej w jednym miejscu dane o zasobach kulturowych 
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i przyrodniczych z różnych okresów, stanowiłoby nie tylko sposób na po-
pularyzację wiedzy o regionie, ale narzędzie naukowe bardzo przydatne 
dla ośrodków akademickich. Roli i misji Muzeum Etnograficznego jako 
przestrzeni spotkania i dialogu poświęcony został kolejny artykuł Od 
kontemplacji do partycypacji – muzeum jako miejsce dialogu ze zwiedza-
jącymi pióra Katarzyny Dypy. Autorka przedstawiła w zarysie teoretyczne 
podstawy modelu przestrzeni muzealnej, opartego na idei partycypacji, 
wypracowanej przez Ninę Simon, a propagowanej w Polsce przez Janusza 
Byszewskiego i Marię Parczewską. W dalszej części wskazała na praktycz-
ne implikacje, którymi są podjęte przez skansen w Kolbuszowej działania 
partycypacyjne – cztery rzeźby społeczne („Słoneczko uczuć”, „Kwietna 
łąka”, „Twoja praca”, „Złota jesień”) i impreza plenerowa „Fizyka na chłop-
ski rozum”. Analiza tych inicjatyw prowadzi autorkę do konkluzji, że taka 
forma pracy muzeum przynosi liczne korzyści zarówno zwiedzającym, 
jak i samej instytucji. Pomaga zrozumieć ekspozycję przez powiązanie jej 
z życiem codziennym, ożywia ją dzięki aktywizacji zwiedzających, umoż-
liwia realizację misji kształcenia i wychowania społeczeństwa przez lepsze 
poznanie odbiorców i dostosowanie przekazu do ich percepcji. To tylko 
niektóre z trafnych spostrzeżeń i wniosków. 

Wymiernym efektem prowadzonych w Parku Etnograficznym 
w Kolbuszowej i okolicach badań terenowych są teksty umieszczone w czę-
ści Varia. Pierwszy, pt. Zamieszkać przestrzeń. Domów żywoty wybrane 
autorstwa Karoliny Dudek, stanowi podsumowanie badań z zakresu antro-
pologii architektury, przeprowadzonych w Kolbuszowej i pobliskich wsiach. 
Drugi, pt. Fizyka na chłopski rozum, autorstwa Krystyny Zembrowskiej, 
jest sprawozdaniem ze wspomnianej już edukacyjnej imprezy terenowej. 
Obie prezentacje pozwalają uświadomić opinię publiczną w zakresie roli 
edukacyjno-integracyjnej, jaką pełni Muzeum Etnograficzne w Kolbuszowej 
w lokalnej społeczności.

Reasumując, należy podkreślić, że różnorodność dyscyplinarna 
i tematyczna podjętych w publikacji zagadnień oraz rzetelność ich opra-
cowania zasługują na uznanie. Spotykają się tu i splatają ze sobą tematy 
z pogranicza historii, historii sztuki, etnografii, krajoznawstwa, antro-
pologii kultury, a nawet muzykologii. Celem tych interdyscyplinarnych 
dociekań, który z powodzeniem został osiągnięty, było ukazanie miejsca 
i roli grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków we właściwych 
im przestrzeni i czasie. Publikacja stanowi ambitną próbę zrozumienia 
ich bogatej genealogii, zakorzenionej w tradycji polskiej kultury. Ukazuje 
zróżnicowanie i dynamikę rozwoju kultury materialnej tych ziem. Wska-
zuje na bogatą historycznie specyfikę prowincji, która jest równie ważna 
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dla polskiej kultury, co duże ośrodki, przyciągające od lat uwagę badaczy. 
Dodatkowy walor stanowi wzbogacenie treści merytorycznej materiałem 
ilustracyjnym. Wszystko to sprawia, że opracowanie można uznać za cenną 
pozycję na rynku wydawniczym.
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EWELINA ZAROSA – Lublin 

[Recenzja]: Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej nr 1, 
red. prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek, Leżajsk 

2013, ss. 172, ISBN 978-83-7667-144-4

Publikacja, będąca pierwszym numerem periodyku naukowego 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, jest pozycją dopiero kształtującą swój styl 
i wizerunek, począwszy od projektu graficznego przez dobór autorów aż 
do zakresu podejmowanych zagadnień. Owa nowość sprawia, że budzi ona 
szczególne zainteresowanie wśród czytelników. Z pewnością zadają sobie 
oni pytanie o specyfikę wyróżniającą tę publikację od innych i zapewniającą 
jej właściwe miejsce pośród licznych wydawnictw poświęconych polskie-
mu dziedzictwu kulturowemu. W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt, 
że Ziemia Leżajska doczekała się naukowego periodyku, instytucjonalnie 
związanego z Muzeum i stawiającego sobie za cel prezentację szerokich 
tematycznie badań nad bogatą przeszłością regionu, stanowi wydarzenie 
ważne i przełomowe. Bogactwo kulturowe tych ziem w postaci wieloetnicz-
nych i religijnych tradycji stanowi duże wyzwanie dla badaczy i domaga 
się konsolidacji działań wielu dyscyplin naukowych. Inicjatywa powołania 
Rocznika wychodzi im na przeciw, dając przestrzeń spotkania, dialogu 
i wymiany doświadczeń. Już sam ten fakt sprawia, że jest to pozycja ważna.

Od strony formalnej publikacja jest zbiorem sześciu artykułów do-
tyczących rodowodu i aktualnego stanu muzealnictwa w Leżajsku. Stanowi 
zatem rodzaj wprowadzenia do kolejnych numerów periodyku. Podejmuje 
trud utrwalenia w pamięci zbiorowej genealogii leżajskich muzeów (Mu-
zeum Prowincji Ojców Bernardynów i Muzeum Ziemi Leżajskiej) oraz 
uchwycenia specyfiki czasu i miejsca ich powstania. Sprzyja temu przyjęte 
założenie metodologiczne, polegające na połączeniu dwóch rodzajów źródeł 
historycznych. Bazująca na tekstach źródłowych dokumentacja historyczna 
splata się tu z informacjami zaczerpniętymi ze wspomnień osób stojących 
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u początków organizacji obu muzeów. Indywidualne świadectwo ludzi 
współtworzących tę historię jest niezwykle cenne, a zarejestrowanie zapa-
miętanych przez nich faktów należy uznać za istotne dokonanie. Uwzględ-
nienie tego aspektu stanowi zaletę, którą z pewnością docenią badacze 
patrzący na historię nie tylko z punktu widzenia dokonujących się w niej 
anonimowych procesów, lecz także w kategoriach świadomości jednostki.

Zawartość treściowa omawianego czasopisma w znacznej części 
skupia się na zagadnieniach związanych bezpośrednio z Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. Tekst Józefa Półćwiartka i Kazimierza Kuźniara Droga do Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej. Z dziejów kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Leżajsku 
ukazuje poszczególne etapy wcielania w życie idei ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zwieńczone powołaniem w 2008 roku leżajskiej placówki 
muzealnej. Fakt ten został osadzony w możliwie najpełniejszym kontekście 
odniesień i wpływów go warunkujących (narastający od połowy XIX wieku 
regionalizm historyczny, ruch kolekcjonerski i muzealny w okresie Polski 
niepodległej, powojenne inicjatywy organizacji muzeum miejskiego). Swo-
istą kontynuację stanowi artykuł Andrzeja Chmury, poświęcony powstaniu 
i działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej do 2012 roku. Autor wprowadza 
czytelnika w szczegóły podjętych przez Muzeum inicjatyw, omawiając 
zorganizowane przez nie wystawy stałe i czasowe, popularyzujące wiedzę 
o regionie, a także zrealizowane projekty. Zgromadzony bogaty materiał 
faktograficzny świadczy o niezastąpionej roli edukacyjno-wychowawczej 
placówki. Mimo dość krótkiego okresu jej działalności może poszczycić 
się ona wieloma osiągnięciami w sferze odkrywania wartości dóbr kultury 
regionu i Polski południowo-wschodniej dla współczesnego pokolenia. 
Integralną częścią Muzeum jest Biblioteka, której poświęcony został arty-
kuł Józefa Półćwiartka. Po wstępie wyjaśniającym prawne uwarunkowania 
regulujące powstanie tej instytucji autor szeroko omawia swoją darowiznę 
na rzecz Muzeum Ziemi Leżajskiej. Jej przedmiotem jest liczący ok. trzy 
tysiące pozycji prywatny księgozbiór. Wśród cennych zbiorów znajdują się 
rękopisy z początku XVII wieku, starodruki, dokumenty i XIX-wieczne 
książki tematycznie związane z Ziemią Leżajską i Polską południowo-
-wschodnią. Omawiany artykuł ma szczególny walor ze względu na rys 
osobisty, gdyż jego autorem jest sam darczyńca, co z pewnością będzie 
stanowiło istotną wartość dokumentacyjną. Kolejne artykuły poświęcone 
zostały organizacjom działającym na rzecz lokalnej społeczności, aktywnie 
wspierającym Muzeum w jego misji szerzenia idei regionalizmu historycz-
nego. Powstanie, podstawy prawne, strukturę organizacyjną i skład osobo-
wy pierwszej z nich, tj. Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, omówił w swoim 
artykule jej przewodniczący – Antoni Bereziewicz. Z kolei społeczną dzia-
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łalność drugiej, tj. Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej, przedstawił 
jego prezes Leszek Sarzyński. Warto podkreślić, że dzięki podjętym przez 
Towarzystwo inicjatywom, zbiory Muzeum zostały wzbogacone o cenne 
eksponaty, ukazujące bogactwo dorobku materialnego i kulturowego Ziemi 
Leżajskiej, zwłaszcza osiągnięcia lokalnego rzemiosła. 

Oprócz Muzeum Ziemi Leżajskiej znaczącą instytucją kultury w Le-
żajsku, cieszącą się dużą renomą w Polsce, jest Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów, któremu poświęcony został artykuł o. Andrzeja Efrema Ob-
ruśnika OFM. Omawiając dzieje muzeum, autor podaje wiele interesujących 
informacji historycznych, popartych odniesieniem do źródeł i obszernej 
literatury przedmiotu. W dalszej części z pasją przewodnika przeprowadza 
on czytelnika przez kolejne sale muzealne i omawia zgromadzone w nich 
eksponaty. Ale na tym nie poprzestaje. Próbuje odsłonić „warsztat” i wy-
jaśnić potencjalnym zwiedzającym koncepcję prezentowania zgromadzo-
nych zbiorów, opartą na narracji historycznej. Cennym dopełnieniem jest 
omówienie społeczno-edukacyjnej roli Muzeum oraz perspektyw rozwoju. 

Powołanie „Rocznika Muzeum Ziemi Leżajskiej” z wielu względów 
jest ważną i zasługującą na uznanie inicjatywą. Wobec obserwowanego 
fenomenu globalizacji i związanej z nim utraty własnej tożsamości przez 
współczesnego człowieka ciągła troska o samoświadomość, kształtowaną 
w oparciu o perspektywę historyczną, jawi się jako istotne i niecierpiące 
zwłoki zadanie. W tę troskę o spuściznę i dorobek ojców wspaniale wpi-
suje się zapoczątkowana edycja. Stanowi ona ambitną próbę zrozumienia 
przeszłości przez gromadzenie i ocalanie od zapomnienia spuścizny Ziemi 
Leżajskiej. Dodatkowym walorem omawianej publikacji jest wzbogacenie 
treści merytorycznej materiałem wspomnieniowym, odwołującym się 
do indywidualnego świadectwa ludzi, którzy historię współtworzyli. Pre-
zentowane na jej łamach wyniki prac badawczych i dokumentacyjnych 
na temat kultury materialnej i duchowej regionu niewątpliwie przyczynią 
się do kształtowania wspólnotowej pamięci, a tym samym zapewnią nie-
zbędny budulec do tworzenia lepszej przyszłości. Na koniec warto dodać, 
że u podstaw podjętej inicjatywy leży towarzyszące pomysłodawcom 
i autorom przekonanie o wyjątkowości Ziemi Leżajskiej, będącej nośni-
kiem swoistych wartości duchowych. Jak kultura danego narodu daje mu 
niepowtarzalność i czyni go niezastąpionym przez inne narody [S. Grygiel, 
Naród i kultura, „Znak”, 1982, nr 4(329)], tak odrębność kulturowa regio-
nu czyni go niezastąpioną częścią polskiej ojcowizny. Świadomość owej 
wyjątkowości stała się spiritus movens rozpoczętej edycji. Dlatego należy 
przypuszczać, że będzie ona informacyjnie bogata, pomysłowa w sposobie 
prezentowania treści i analizowania zgromadzonych źródeł. Zwiastunem 
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tego jest omawiany pierwszy numer Rocznika, niezwykle interesujący pod 
względem dostarczonego materiału informacyjnego na temat genezy mu-
zealnictwa w Leżajsku. Reasumując, należy zatem stwierdzić, że periodyk 
stanowi cenną pozycję na rynku wydawniczym.
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Jolanta Lenart, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel 
dyplomowany, historyk wychowania, adiunkt w Zakładzie Historii Myśli 
Pedagogicznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Laureatka nagród dyrektora szkoły i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
Członek redakcji czasopism: „Ziemia Kolbuszowska” w latach 1993-1998 
i „Aspekt” w latach 1993-1995. Uczestniczka wielu konferencji naukowych 
organizowanych przez polskie i zagraniczne ośrodki naukowe. Stała uczest-
niczka konferencji dla pedagogów pracy oraz Tatrzańskich Sympozjów 
Naukowych „Edukacja jutra”.

Autorka dwóch samodzielnych książek oraz współautorka dwóch 
kolejnych. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów z dziedziny poradnictwa 
zawodowego, oświaty, historii oświaty i wychowania.

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę magisterską na temat: Formy opieki 
nad dzieckiem na terenie powiatu rzeszowskiego w latach 1918-1939 pisała 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Meissnera. W latach 1983-2007 
nauczyciel, a następnie również pedagog szkolny w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kolbuszowej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara 
w Kolbuszowej. W latach 1999-2007 zastępca dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego w Kolbuszowej. Od 1 IX 2003 r. pedagog w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. W latach 2002-2006 prowadziła 
dodatkowo zajęcia z pedagogiki w Instytucie Biotechnologii (Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promotorem 
pracy doktorskiej pt. Szkolnictwo w powiecie kolbuszowskim w latach 1944-
1975 był prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak.

1 II 2007 roku podjęła pracę w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Prowadzi tam zajęcia z przedmiotów: pedagogika pracy, 
poradnictwo zawodowe w systemie oświaty, doradztwo zawodowe w insty-
tucjach rynku pracy, warsztat metodyczny doradcy zawodowego, projekto-
wanie poradnictwa i doradztwa zawodowego, poradnictwo transnacjonalne, 
rekrutacja i selekcja pracowników, seminaria licencjackie i magisterskie. 
W latach 2009-2013 wypromowała 100 licencjuszy pedagogiki, w tym 35 
z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

W kręgu zainteresowań naukowych dr Jolanty Lenart znajduje się 
doradztwo zawodowe wraz z jego historią. Podejmuje badania dotyczące 
wychowania i kształcenia w okresie Polski Ludowej. Przynależność do Mię-
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dzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918” poszerzyła jej 
zainteresowania badawcze o tematy: przygotowania do zawodu w Galicji 
oraz zawodów rzemieślniczych Galicji.
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