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Wprowadzenie

Ziemia lisiecka. Ludzie–historia–tradycje 
to zbiór artykułów mojego autorstwa, 

opublikowanych w przeważającej części 
na łamach czasopisma gminy Liszki „Zie-
mia Lisiecka”. Pismo to zaczęło ukazywać 
się w 2001 roku z inicjatywy ówczesnej rad-
nej wsi Czułów Haliny Kaczor, która pełniła 
także obowiązki jego redaktora naczelnego. 
Pracowałem wówczas w Referacie Inwesty-
cji Urzędu Gminy Liszki. Dowiedziawszy się, 
że z wykształcenia jestem historykiem, rad-
na Kaczor zaproponowała, bym pisał do po-
wstającego czasopisma o dziejach lokalnych. 
Zadebiutowałem więc w pierwszym nume-
rze „Ziemi Lisieckiej” artykułem na temat hi-
storii gminy Liszki od 1973 roku, czyli od po-
nownego jej utworzenia w wyniku reformy 
gierkowskiej. Kolejne teksty dotyczyły prze-
szłości poszczególnych sołectw. Niestety, cykl 
ten nie został ukończony. W 2002 roku zmie-
niłem bowiem pracę, co przyczyniło się do 
ustania mojej współpracy z gazetą. 

W 2008 roku zaproponowałem kolejne-
mu redaktorowi naczelnemu „Ziemi Lisiec-
kiej”, Andrzejowi Tałachowi, opublikowanie 
artykułu, który napisałem do „Głosu Lisiec-
kich Dzwonów” – pisma parafii św. Mikołaja 
w Liszkach, wydawanego w latach 1999-2004. 
Tekst Towarzystwo Trzeźwościowe w parafii 
lisieckiej ukazał się pod koniec roku. Nawią-

zana ponownie współpraca z „Ziemią Lisiec-
ką” trwa do dzisiaj.

Kiedy w zeszłym roku otrzymałem pro-
pozycję wydania zbioru moich artykułów 
od Agnieszki Pyli, kierującej Referatem Kul-
tury, Promocji i Sportu Urzędu Gminy Liszki, 
a zarazem obecnej redaktor naczelnej „Zie-
mi Lisieckiej”, zacząłem zastanawiać się nad 
formą publikacji. Uznałem, że teksty nale-
ży nie tylko przeredagować, ale także gdzie-
niegdzie rozszerzyć. Dotyczyło to zwłaszcza 
pierwszej serii artykułów z lat 2001-2002. 
Bardzo się cieszę, że w wydaniu książkowym 
zostały one wzbogacone o liczne fotografie, 
które na łamach gazety ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsca zamieszczane były tyl-
ko w wyjątkowych przypadkach. 

W publikacji znalazło się także kilka mo-
ich tekstów, które nie miały premiery na ła-
mach „Ziemi Lisieckiej”. Należy do nich opo-
wieść o biskupie Rospondzie, pochodząca 
z broszurki wydanej nakładem Stowarzysze-
nia na rzecz Ziemi Lisieckiej, a także krót-
ki tekst Tragiczna śmierć kapłanów, napisa-
ny z myślą o publikacji w „Głosie Lisieckich 
Dzwonów”, do czego nie doszło, gdyż pismo 
przestało się ukazywać. Specjalnie do tej 
książki powstały natomiast rozdziały o na-
uczycielskim małżeństwie Dymanusów oraz 
dziejach Cholerzyna. Postanowiłem bowiem 
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do mozaiki tematów już opublikowanych 
w samorządowym piśmie dodać element ro-
dzinny i przedstawić pokrótce działalność 
zawodową moich dziadków po kądzieli, na-
uczycieli szkół w Cholerzynie i Liszkach, 
oraz dzieje jednej z miejscowości, w której 
działali.

Mam nadzieję, że czytelnicy, którzy się-
gną po niniejszą publikację, znajdą w niej in-
teresujące ich wątki. Byłbym szczęśliwy, gdy-
by przyczyniła się ona do pogłębienia więzi 
między mieszkańcami naszej gminy poprzez 
lepsze wzajemne poznanie się.

Na koniec tego krótkiego wprowadzenia 
chciałbym szczególnie podziękować wła-

dzom samorządowym gminy Liszki, a szcze-
gólnie Wójtowi Pawłowi Misiowi, bez któ-
rego przychylności i życzliwości publikacja 
nie mogłaby się ukazać. Dziękuję także kie-
rownik Referatu Kultury, Promocji i Sportu 
Urzędu Gminy Liszki Agnieszce Pyli, która 
uznała, że żółknące w archiwalnych nume-
rach „Ziemi Lisieckiej” artykuły warto jesz-
cze raz przypomnieć czytelnikom w nowej 
formie. 

Na koniec pragnę zaznaczyć, że więk-
szość fotografii opublikowanych w niniejszej 
książce pochodzi z archiwum cyfrowego Sto-
warzyszenia na rzecz Ziemi Lisieckiej, które-
go głównym twórcą jest Tadeusz Jajko. 
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Gmina Liszki w aktualnych granicach po-
wstała w 1973 roku. Ówczesne władze 

partyjno-państwowe planowały przejść do 
budowy „rozwiniętego społeczeństwa so-
cjalistycznego”. Miało je przybliżyć wpro-
wadzenie dwustopniowej struktury władz 
terenowych. Reformę administracyjną roz-
poczęto od najniższego szczebla. 1 stycznia 
1973 roku w miejsce 4315 gromad utworzo-
no 2365 gmin. W każdej gminie powołano 
gminną radę narodową (organ władzy pań-
stwowej i samorządu) oraz naczelnika (or-
gan administracji państwowej i wykonaw-
czy). Mianowani przez przewodniczących 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych, 
a potem wojewodów naczelnicy otrzymywa-
li nominacje na czas nieoznaczony.

Zmiany te stanowiły odwrót od systemu 
wprowadzonego w wyniku poprzedniej re-
formy, kiedy na mocy ustawy z 25 września 
1954 roku gminy składające się przecięt-
nie z kilkunastu wsi zastąpiono gromadami, 
w skład których wchodziło zaledwie kilka so-
łectw. Szybko okazało się, że gromady niemal 
pod każdym względem są niewydolne. Łącze-
nie ich nie rozwiązywało problemu. Niezbęd-
ne było systemowe wzmocnienie najniższego 
szczebla administracji terytorialnej. 

W skład utworzonej w 1973 roku gmi-
ny Liszki weszło 13 wsi-sołectw należących 

przed reformą do gromad: Liszki (Budzyń, 
Cholerzyn, Chrosna, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Morawica, Mników, Piekary), Dąbro-
wa Szlachecka (Jeziorzany, Rączna, Ściejo-
wice) i Rybna (Czułów). Zasięg terytorial-
ny gminy do dziś pozostał więc taki sam. 
Zwiększeniu uległa jedynie liczba miejsco-
wości. W połowie 1981 roku sołectwem zo-
stał Baczyn, niegdyś samodzielna wieś, która 
w wyniku reformy administracyjnej prze-
prowadzonej przed II wojną1 stała się de iure 
przysiółkiem Mnikowa. Co ciekawe, 9 lat póź-
niej mieszkańcy ze zdziwieniem zoriento-
wali się, że mimo posiadania odrębnego sa-
morządu formalnie Baczyn nadal pozostaje 
przysiółkiem Mnikowa. Dopiero 27 kwietnia 
1990 roku Gminna Rada Narodowa w Lisz-
kach uchwałą nr XIV/53/90 formalnie utwo-
rzyła wieś Baczyn.

1 W skład utworzonej formalnie w 1934 roku 
gminy Liszki wchodziło 16 tzw. gromad: Alek-
sandrowice, Balice (z Burowem i Szczyglica-
mi), Bielany, Brzoskwinia, Budzyń, Cholerzyn, 
Chrosna, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Lisz-
ki, Mników (z Baczynem), Morawica, Pieka-
ry, Rączna, Ściejowice. Po II wojnie światowej 
w miejsce włączonych do Krakowa Bielan do 
gminy Liszki wcielono wieś Olszanica.

O gminie Liszki co nieco
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Pierwszym naczelnikiem gminy Liszki zo-
stał, zresztą na krótko, Zbigniew Marcinkow-
ski. Po nim funkcję tę pełnili: Antoni Kolan-
ko (1973), Zdzisław Jakubowski (1973-1976), 
Roman Reguła (1976-1980), Andrzej Nawroc-
ki (1980-1982), Józef Sternal (1982-1988) oraz 
Stanisław Majsterek (1989-1990).

Przez pierwsze dwa i pół roku istnienia 
nowe gminy były w swej działalności skrę-
powane niewielkimi budżetami oraz ścisłym 
nadzorem ze strony władz powiatowych. 
Większą niezależność przyniosła im wpro-
wadzona w życie 1 czerwca 1975 roku usta-
wa o dwustopniowym podziale administra-
cyjnym państwa. Likwidowała ona powiaty 
oraz zwiększała liczbę województw z 17 do 
49. Gminy przejęły wtedy część zadań nale-
żących dotąd do urzędów powiatowych i – 
co za tym idzie – dodatkowe fundusze. Mię-
dzy innymi dzięki temu w trakcie pełnienia 
funkcji naczelnika gminy Liszki przez Zdzi-
sława Jakubowskiego możliwy był remont 
siedziby Urzędu Gminy oraz uporządkowa-

nie rynku w Liszkach, tzn. urządzenie klom-
bów oraz ustawienie ławek. W następnych 
latach przede wszystkim rozbudowywano 
drogi oraz gazyfikowano kolejne wsie. Po-
wstały także pierwsze wodociągi. Niestety, 
mimo pewnej poprawy sytuacji finansowej 
gminy szerszą działalność inwestycyjną ha-
mował wciąż skromny budżet. 

Życie gospodarcze gminy Liszki w tym 
okresie zdominowane było przez spółdziel-
nie i zakłady państwowe. Obok Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Mnikowie dzia-
łała Spółdzielnia Kółek Rolniczych z siedzi-
bą w Liszkach, utworzona przez wcielenie 
pod przymusem ekonomicznym poszczegól-
nych, dotąd niezależnych kółek. Ważnym za-
kładem przemysłowym na terenie gminy był 
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kryspi-
nowie, który jako największe skupisko robot-
ników liczył się w jej życiu społecznym. Do 
dużych zakładów należała również Włókien-
nicza Spółdzielnia Pracy „Alfa” w Morawicy. 
Handel natomiast opanowany był całkowi-

Budynek Urzędu Gminy Liszki (lata 80. XX wieku)
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cie przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc 
Chłopska” w Liszkach.

Przełom ustrojowy w Polsce końca lat 
80. zmienił również życie społeczno-poli-
tyczne gminy Liszki. Przede wszystkim znik-
nęła gminna struktura PZPR, stanowiąca 
symbol kontroli partii komunistycznej nad 
lokalnymi społecznościami. Władze gmi-
ny Liszki, wybrane 27 maja 1990 roku na 
podstawie nowego prawa, nareszcie zasłu-
giwały na nazwę samorządowych. Gminną 
Radę Narodową zastąpiła Rada Gminy. Jej 
pierwszym przewodniczącym został dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kryspinowie Ry-
szard Duszyk. W czasie kolejnych kadencji 
funkcję tę pełnili kolejno: Ryszard Olszew-
ski (1994-1998), Bogdan Werbliński (1999-
2002), Jan Pyla (2002-2006) i Zbigniew Ka-
czor (od 2006 roku do dziś). 

Zmiany objęły również władzę wyko-
nawczą gmin. Zniesiono urząd naczelnika. 
Od 1990 roku funkcję organu wykonawczo-
-zarządzającego pełnił zarząd działający pod 
przewodnictwem wójta. Pierwszym wój-
tem gminy Liszki został Stanisław Stopa. Po 
jego rezygnacji w sierpniu 1992 roku na cze-
le gminy stanął Wojciech Burmistrz, notabe-
ne wnuk przedwojennego wójta gminy zbio-
rowej w Liszkach – Stanisława Burmistrza. 
W latach 2006-2014 urząd ten pełnił Wacław 
Kula. Obecnie piastuje go Paweł Miś. 

Już w 1998 roku nastąpiła korekta struk-
tury administracyjnej, polegająca przede 
wszystkim na wprowadzeniu pośredniego 
szczebla administracji terenowej, czyli po-
wiatu. Zmiany pociągnęły za sobą przenie-
sienie niektórych kompetencji i zadań mię-
dzy poszczególnymi szczeblami samorządu 
i administracją rządową. 

Kolejna modyfikacja miała miejsce 
w roku 2002. W związku z wprowadzeniem 
wyborów bezpośrednich na urząd wójta, co 
znacznie wzmocniło jego mandat, zlikwi-
dowano Zarząd Gminy. Zredukowano także 
liczbę radnych. 

W III Rzeczypospolitej władze samorzą-
dowe, uwolnione od absurdów gospodarki 

centralnie planowanej, rozpoczęły inten-
sywną działalność inwestycyjną. W pierw-
szej dekadzie otrzymały wydatne wsparcie 
ze strony obywateli tworzących komitety 
społeczne dla skuteczniejszej realizacji ko-
lejnych zadań. Dokończono proces gazyfika-
cji wsi, następnie we wszystkich sołectwach 
wybudowano sieci wodociągowe. Ponad-
to odnowiono lub rozbudowano wiele bu-
dynków użyteczności publicznej: szkół, re-
miz strażackich i domów ludowych. Nową 
siedzibę otrzymały ośrodki zdrowia w Lisz-
kach oraz w Morawicy. Rozpoczęto budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie 
poszczególnych sołectw powstają chodniki 
i place zabaw.

Rada Gminy Liszki 2002-2006

Wójt Paweł Miś i przewodniczący Rady Gminy Zbi-
gniew Kaczor witają w Morawicy kandydata na pre-
zydenta Andrzeja Dudę (2015 rok)
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Od Woli Morawickiej 
do Cholerzyna

Historia Cholerzyna związana jest z dzie-
jami rycerskiego rodu Toporów, któ-

ry przez wieki miał swoją główną siedzibę 
w sąsiedniej Morawicy. Najstarsze wzmianki 
o miejscowości pochodzą dopiero z począt-
ku XV wieku. Próżno jednak byłoby szukać 
w nich nazwy Cholerzyn, bowiem w pierw-
szym okresie istnienia wieś nosiła miano 
Wola Morawicka. Równolegle nazywano ją 
Chorzelinem2. 

Pierwszy znany dokument wspominają-
cy o miejscowości pochodzi z 1402 roku, kie-
dy kasztelan krakowski Jan z Tęczyna zapi-
sał swoim synom dobra ziemskie, a wśród 
nich Wolę Morawicką. Już w XV wieku we 
wsi działał młyn jednokołowy, istniała tak-
że karczma. W rękach Toporów-Tęczyńskich 
miejscowość pozostawała jeszcze długo, a ar-
chiwa zawierają wiele dokumentów dotyczą-
cych zamian, dziedziczenia, wreszcie sprze-
daży Woli Morawickiej vel Chorzelina.

Ostatnim Tęczyńskim władającym miej-
scowością był wojewoda krakowski Jan Ma-
gnus. Miał on wprawdzie trzech synów, 
jednak żaden z nich nie przeżył ojca i nie zo-
stawił potomków. Z tego względu majątek po 

2 W 1932 roku gromada podjęła kroki, by powró-
cić do nazwy Chorzelin, do czego jednak osta-
tecznie nie doszło.

zmarłym w 1637 roku Janie Magnusie odzie-
dziczyła córka Izabela zamężna z Łukaszem 
Opalińskim. 

W grudniu 1791 roku wieś będąca czę-
ścią latyfundium (hrabstwa) Tęczyńskiego 
należała do księżnej Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej. Liczyła wówczas 58 domów 
oznaczonych kolejnymi numerami, z tym 
że pod ośmioma z nich kryły się po dwa go-
spodarstwa. Liczba kobiet (200) nieznacznie 
przewyższała liczbę zamieszkujących wieś 
mężczyzn (193). Prawie cała ludność wyzna-
wała katolicyzm. Jedynie w karczmie miesz-
kała rodzina żydowska. 

Historia oszczędziła mieszkańcom Chole-
rzyna wydarzeń, które w dramatyczny spo-
sób wpłynęłyby na ich codzienną egzysten-
cję. Żyli oni raczej spokojnie, martwiąc się 
o plony w lata mniej urodzajne, ciesząc, gdy 
ziemia wydała obfitsze owoce. Nieobojętne 
im były jednak losy kraju. Co najmniej kil-
ku wzięło udział w powstaniu styczniowym. 
W gazetach z grudnia 1866 roku znajdziemy 
nazwiska trzech cholerzan – powstańców 
styczniowych, którzy jako poddani austriac-
cy zostali wówczas wypuszczeni z niewoli 
rosyjskiej. 

W 1892 roku w Cholerzynie powstało Kół-
ko Rolnicze. Dobrze wpisało się w życie spo-
łeczności, skoro w 1906 roku liczyło ponad 
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100 członków, podczas gdy średnia w powie-
cie krakowskim wynosiła wówczas zaledwie 
43. Kółko prowadziło własny sklep. W ostat-
niej dekadzie XIX wieku w Cholerzynie funk-
cjonował także prywatny sklep „towarów 
mieszanych” oraz szynk. Ponadto działal-
ność gospodarczą prowadziło trzech kowali 
i rzeźnik. 

Od zarania swych dziejów Cholerzyn 
należał do parafii Morawica i nie posiadał 
własnego kościoła. W XIX wieku istniała tu 
jednak drewniana kaplica, w której od czasu 
do czasu odprawiano msze święte. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym w miejsco-
wości działały organizacje katolickie. W paź-
dzierniku 1925 roku odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej (chłopców), do którego zapisało się 
wówczas 10 młodzieńców. Patronat nad nimi 
objął kierownik miejscowej szkoły Witold el-
giet. Kilka miesięcy później powstało ana-
logiczne stowarzyszenie dziewcząt, którym 
z kolei zaopiekowała się nauczycielka Zofia 
Karnasiewicz. Natomiast wójt Cholerzyna 
Jan Kaczor (w latach 30. radny powiatu kra-
kowskiego) został pierwszym prezesem dzia-
łającej przy parafii morawickiej Ligi Katolic-
kiej (później Akcji Katolickiej). 

We wrześniu 1919 roku rozpoczęła dzia-
łalność Szkoła Powszechna w Cholerzynie. 
Wcześniej dzieci uczyły się w Morawicy. 
W murowanym budynku pozyskanym na 
siedzibę nowej placówki mieściły się dwie 
sale lekcyjne i kancelaria. Nic dziwnego, że 
szybko okazał się on zbyt ciasny i już w la-
tach 30. myślano o wzniesieniu nowego. Nie-
stety, udało się to dopiero w latach 1962-1964, 
dzięki zaangażowaniu dyrektora placówki 
Józefa Zielińskiego oraz liczącego około 40 
osób Komitetu Budowy Szkoły, na czele któ-
rego stanęli Stanisław Jaskowski i Józef Ba-
tor. Inwestycja była związana z ogólnopol-
ską akcją „1000 szkół na 1000-lecie Państwa 
Polskiego”. W nowej siedzibie „Na Kamyku” 
znajdowało się 6 sal lekcyjnych oraz miesz-
kania służbowe dla 3 rodzin nauczycielskich. 
W 1964 roku w szkole uczyło się 135 uczniów, 

Prymicje ks. Tadeusza Batora w 1957 roku. Orszak 
prymicyjny przeszedł z domu rodzinnego z przysiół-
ka „Chałupki” do kościoła w Morawicy
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Siostry prymicjanta: Hanna i Maria (trzyma poduszkę) oraz Barbara Dymanus
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a pracowało z nimi 7 nauczycieli. W latach 
1995-1997 obiekt rozbudowano.

Drugim obok szkoły centrum kultury we 
wsi stał się Dom Ludowy. Wprawdzie jego bu-
dowę planowano jeszcze w latach 30. XX wie-
ku, dopiero jednak po II wojnie światowej, za 
kadencji sołtysa Romualda Górki, udało się 
zakupić drewniany barak i postawić go przy 
wjeździe na drogę prowadzącą do przysiół-
ka Chałupki. Na początku 1947 roku Zwią-
zek Młodzieży Wiejskiej „Wici” uruchomił 
w nim świetlicę. W pierwszych miesiącach 
jej funkcjonowania wielką atrakcją przycią-
gającą młodzież był aparat radiowy przeka-
zany wiciowcom przez władze. W baraku or-
ganizowano także zabawy oraz seanse kina 
objazdowego.

Jesienią 1961 roku w Cholerzynie powsta-
ło Kółko Rolnicze. Od swego poprzednika 
z przełomu XIX i XX wieku różniło się jednak 
zasadniczo. O ile pierwsze wyrosło z auten-
tycznej idei spółdzielczości, drugie rozpoczę-
ło działalność w wyniku decyzji zapadłych 
na szczeblu państwowym. Analogiczne in-
stytucje powstawały wówczas w całej Polsce. 
W 1967 roku Kółko Rolnicze w Cholerzynie 
zrzeszało 65 członków na 236 gospodarstw 
rolnych we wsi, co na tle innych miejscowo-
ści gromady Liszki było liczbą znaczącą. Nie-
stety, niedoinwestowanie, trudności z zaopa-
trzeniem w części zamienne do maszyn itp. 
wymusiły stopniowe łączenie kółek. Prawdo-
podobnie już w 1973 roku wszystkie wcielo-
no do Spółdzielni Kółek Rolniczych z siedzi-
bą w Liszkach.

W latach 60. w Cholerzynie działało tak-
że Koło Gospodyń Wiejskich. Jego przewod-
niczącą była Kunegunda Młynczyk. W poło-
wie dekady liczyło 25 członkiń.

Parę słów należy też poświęcić Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Już w „Przewodniku 
Pożarniczym” z 1892 roku znajdujemy in-
formację o wypłaceniu przez Towarzystwo 
Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie stra-
ży w Cholerzynie kwoty 10 złotych reńskich 
tytułem kosztów poniesionych podczas bliżej 
nieokreślonej akcji ratunkowej. Czy już wte-

dy istniała zorganizowana drużyna pożarni-
cza, czy też pieniądze wykorzystano na po-
lepszenie sprzętu gaśniczego należącego do 
gminy – trudno ocenić. Niewątpliwie oddział 
strażacki istniał tu w 1907 roku.

Niewiele da się także powiedzieć o dzia-
łalności OSP Cholerzyn w okresie międzywo-
jennym. Zapewne po kilkunastoletniej prze-
rwie oddział odtworzono około 1928 roku. 
W tym bowiem czasie otrzymał on dota-
cję na naprawę sikawki. W kolejnych latach 
gmina sprzedawała działki, by pozyskać pie-
niądze na budowę remizy. Niewątpliwie do 
inwestycji jednak nie doszło, skoro po II woj-
nie światowej sprzęt strażacki przechowy-
wano w drewnianej szopie przybudowanej 
do szkoły. 

We wrześniu 1947 roku cholerzyńscy 
strażacy kupili motopompę. Bardzo długo 
musieli ją jednak transportować na wozie 
konnym, bo dopiero w 1963 roku udało im 
się pozyskać samochód. Niestety, był to ostat-
ni sukces cholerzyńskich druhów. W latach 
70. i 80. drużyna przechodziła kryzys organi-
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zacyjny. W końcu przestała istnieć, a porzu-
coną w starej remizie motopompę przekaza-
no OSP Kryspinów.

Należy dodać, że Cholerzyn przez krótki 
czas był nominalnie siedzibą gromady. Utwo-
rzono ją w październiku 1954 roku, po refor-
mie administracyjnej i likwidacji gminy Lisz-
ki. Oprócz Cholerzyna w jej skład wchodziły 
jeszcze dwie wsie: Budzyń i Kryspinów. Nie-
stety, z powodu braku w miejscowości odpo-
wiednich pomieszczeń biuro Gromadzkiej 
Rady Narodowej ulokowano w Kryspinowie. 

W lutym 1956 roku gromada Cholerzyn zo-
stała rozwiązana, a jej miejsce zajęła groma-
da Kryspinów. Nie na długo zresztą. W poło-
wie 1960 roku wszystkie trzy wsie wcielono 
do gromady Liszki. Funkcję przewodniczące-
go Gromadzkiej Rady Narodowej w Liszkach 
pełnili kolejno dwaj mieszkańcy Cholerzyna, 
wspomniani już wyżej Stanisław Jaskowski 
(1960-1964), wcześniej zwierzchnik groma-
dy Kryspinów (1958-1960), oraz Józef Bator 
(1964-1971), były sołtys Cholerzyna i prezes 
miejscowego Kółka Rolniczego.

Przez ten most chodzili cholerzanie do kościoła w Morawicy
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Pierwszą wzmiankę o Kaszowie, jako wsi 
należącej do benedyktynów tynieckich, 

zawiera dokument wystawiony około 1124 
roku przez legata papieskiego, biskupa tu-
skulańskiego Idziego. Niestety, do dziś za-
chował się jedynie jako integralna część 
późniejszego, sfałszowanego dokumentu. 
O miejscowości wspomina również przywi-
lej wydany opactwu w 1229 roku przez pa-
pieża Grzegorza IX.

Nowoczesną formę ustrojową uzyskał Ka-
szów około 1282 roku, kiedy książę Leszek 
Czarny nadał benedyktynom prawo lokowa-
nia wsi na prawie niemieckim „w lesie Ka-
szów i Czułów” – jak określa wystawiony przez 
władcę dokument. Osiemdziesiąt lat później 
król Kazimierz Wielki przywilejem wydanym 
13 stycznia 1363 roku darował klasztorowi ty-
nieckiemu sołtystwa (urząd z przynależnym 
majątkiem) w Kaszowie, Liszkach, Śmierdzą-
cej, Nowej Wsi, Rybnej i Przegini. 

Jak mówi tradycja, w średniowieczu, choć 
być może już w czasach nowożytnych, na tere-
nie Kaszowa została osadzona grupa Tatarów. 
Mieli zamieszkać w zachodniej części wsi. 

Pod władzą opatów tynieckich Kaszów 
pozostawał niemal do końca XVIII wieku. 
W tym okresie życie toczyło się zgodnie z re-
gułami feudalnymi. Z czasem prawa wło-
ścian były jednak ograniczane, za to rosły 

obciążenia świadczeniami na rzecz opactwa. 
Na tym tle dochodziło czasem do konfliktów 
z klasztorem. Najpoważniejszy miał miejsce 
tuż przed I rozbiorem Polski. 

Drogi do wyzwolenia się z poddaństwa, 
naturalnie nie licząc zbiegostwa, były dwie: 
uzyskanie zgody opata i przeniesienie się 
do miasta dla nauki rzemiosła lub wejście 
w szeregi stanu duchownego.

29 września 1701 roku w Kaszowie uro-
dził się Michał Baran. Zdolny młodzieniec, 
zdobywszy niezbędne wykształcenie, przyjął 
święcenia duchowne. Już jako ks. Michał Ba-
rański wrócił do rodzinnej parafii, by spędzić 
w niej resztę życia, najpierw jako wikary, po-
tem proboszcz, a od około 1743 roku dziekan 
dekanatu Nowa Góra, do którego wówczas na-
leżała Ziemia Lisiecka. Niewątpliwie decyzja 
Barańskiego o wstąpieniu do stanu duchow-
nego wynikała z jego pobożności, a nie rachub 
światowych. Historyk kościoła ks. Jan Kracik 
pozytywnie ocenił jego działalność dziekań-
ską3. Wspomnijmy na marginesie, że już jako 
proboszcz lisiecki podjął starania o wyzwole-
nie z poddaństwa młodszego brata Józefa.

3 Ks. Jan Kracik , Duszpasterstwo parafialne 
w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie 
XVIII wieku, „Studia kościelno-historyczne”, t. II, 
Lublin 1977, s. 264.

O przeszłości Kaszowa 
słów kilka
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W 1772 roku pierwszy rozbiór Polski od-
ciął od reszty kraju część Małopolski. Okrojo-
na Rzeczpospolita nie obejmowała już swy-
mi granicami Tyńca, który przeszedł pod 
władanie dynastii Habsburgów. Dopiero jed-
nak w 1786 roku na mocy konwencji zawar-
tej z Austrią Kaszów wraz z innymi wsiami 
należącymi dotąd do opactwa, a leżącymi na 
lewym brzegu Wisły, przeszedł na własność 
skarbu Rzeczypospolitej.

W 1789 roku wieś w drodze licytacji zo-
stała sprzedana kasztelanowi buskiemu 
Franciszkowi Żeleńskiemu i włączona do 
majątku noszącego nazwę klucza piekar-
skiego. Zmiana właściciela wsi nie przyczy-
niła się do poprawy stosunków społecznych 
w Kaszowie. W dalszym ciągu dochodziło do 
sporów, tym razem z Żeleńskimi. Ostatecznie 
zakończyło je uwłaszczenie włościan w do-
brach prywatnych.

Oprócz uprawy ziemi i hodowli zwierząt 
mieszkańcy niektórych podkrakowskich wsi 
zarabiali furmaństwem. Było to także trady-
cyjne zajęcie mieszkańców Kaszowa. Ponoć 
jeszcze w średniowieczu wieś była zobowią-
zana do dostarczania furmanek na potrze-
by opactwa tynieckiego. Na początku XIX 
wieku woźniców z Kaszowa pracujących na 
zlecenie kupców krakowskich można było 
spotkać w Niemczech (jeździli m.in. do Wro-
cławia, Lipska i Berlina). Wybudowanie linii 
kolejowej z Wrocławia do Mysłowic w 1846 
roku spowodowało zmianę tras przewozo-
wych kaszowskich furmanów. Częściej niż 
dotychczas jeździli do Kongresówki, tj. do 
Kielc, Lublina, Częstochowy czy Warszawy. 

Owa skłonność kaszowian do podróżo-
wania wydała niezwykły owoc w postaci 
słynnego pielgrzyma Feliksa Boronia. Ten 
bardzo pobożny włościanin postanowił na 
starość spełnić swoje marzenia i udał się na 
pielgrzymkę do Rzymu. Jego pojawienie się 
w Wiecznym Mieście w 1861 roku wywoła-
ło sensację. Informacja o tym trafiła na łamy 
światowych gazet. Katolików wzruszało 
przywiązanie prostego chłopa z podkrakow-
skiej wsi do zwalczanego przez rewolucjo-

nistów papieża. Niedowiarków zadziwiała 
determinacja pątnika. Dzięki wstawiennic-
twu miejscowych Polaków Boroń uzyskał au-
diencję u Ojca Świętego Piusa IX, który udzie-
lił jemu oraz mieszkańcom parafii lisieckiej 
specjalnego błogosławieństwa. Po powrocie 
Boroń ponownie wyruszył na pątniczy szlak, 
tym razem do Ziemi Świętej. I znowu szczę-
śliwie wrócił do domu. Niestety, kilka miesię-
cy później, 15 sierpnia 1864 roku, zginął wraz 
sąsiadami z Kaszowa, Nowej Wsi i Czułów-
ka w katastrofie galaru podczas przeprawy 
przez Wisłę w Czernichowie.

Rozwój cywilizacyjny ziemi krakowskiej, 
choć w porównaniu z niektórymi krajami 
europy nieprzyprawiający o zawrót głowy, 
wyraźnie poprawił warunki życia mieszkań-
ców. Świadczy o tym choćby fakt, że po raz 
ostatni epidemię cholery zanotowano tam 
w 1873 roku. Większe straty ludności spowo-
dowały dopiero dwie wojny światowe. 

W latach 1867-1934 Kaszów tworzył jed-
nowioskową gminę, na czele której stali wój-
towie. W tym czasie sfera publiczna i religij-
na w sposób naturalny wzajemnie przenikały 
się, o czym świadczy ufundowanie przez 
gminę przydrożnego krzyża kamiennego. 

Feliks Boroń (według fotografii Bayera)
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Zastąpił on stary drewniany znak Męki Pań-
skiej, który stał w centrum miejscowości, bli-
sko budynku szkoły. Zgodnie z decyzją Rady 
Gminy w 1907 roku zamówił go w krakow-
skim zakładzie kamieniarskim braci Trem-
beckich wójt Jan Para. Warto dodać, że na 
oficjalnej pieczątce Zwierzchności Gminy 
Kaszów używanej w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym widniał wizerunek świętego 
trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus. Za-
chowane odbitki są niewyraźne, stąd trudno 
z pewnością stwierdzić, czy była to Maryja, 
czy może św. Józef. Za Matką Bożą przema-
wia umieszczenie Pana Jezusa na kolanach 
opiekuna. Z drugiej strony o szczególnym 
kulcie św. Józefa świadczy fakt, że został on 
patronem miejscowej szkoły powszechnej. 

Szczególnie tragicznym wydarzeniem dla 
kaszowian była pacyfikacja przeprowadzona 
przez hitlerowców 1 lipca 1943 roku w od-
wecie za zniszczenie przez oddział Gwardii 
Ludowej mleczarni w Rybnej. W wyniku tor-
tur i egzekucji śmierć poniosło 25 osób.

Z dramatycznym incydentem łączyło się 
także „wyzwolenie” Kaszowa przez Armię 
Czerwoną. 27 stycznia 1945 roku żołnierz so-
wiecki zastrzelił mieszkającego wówczas na 
terenie wsi 13-letniego Adama Kurowskiego 

za to, że wystąpił w obronie matki nagaby-
wanej przez krasnoarmiejca.

Okres powojenny to czas borykania się 
mieszkańców z realiami państwa socjali-
stycznego. W latach 60. we wsi powstało Kół-
ko Rolnicze oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 
Marzeniem kaszowian, długo niezrealizowa-
nym, była budowa domu wiejskiego i remizy. 
Dopiero w 1991 roku w pobliżu szkoły stanął 
obszerny budynek łączący obie te funkcje. 
W latach 1993-1997 trwały także prace przy 
wznoszeniu kościoła. Po jego konsekracji 28 
września 1997 roku na terenie wsi powstała 
parafia pw. Matki Bożej Różańcowej.

Pod siedzibą Urzędu Gminy w Kaszowie. Z prawej dy-
rektor szkoły Stanisław Liszka. W środku, z odznaką na 
piersi, stoi niewątpliwie wójt Józef Owca (1927-1934)

Stanisław Liszka ocenia konkursową kukurydzę. 
Z lewej zelatorka III Zakonu Agnieszka Skucińska
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Początki istnienia miejscowości noszą-
cej dziś nazwę Kryspinów, podobnie jak 

większości sąsiednich wsi, nie są nam znane. 
Odkryte przez archeologów na tym terenie 
relikty osady z czasów rzymskich wskazują, 
że okolice już wówczas były atrakcyjne dla 
osadnictwa. Historyk Adolf Hirschberg wy-
wodził pierwszą nazwę wsi – Śmierdząca – 
od łacińskiego słowa „smardo” oznaczające-
go kmiecia, osadnika. Wysunął hipotezę, że 
fragment dokumentu sporządzonego przez 
biskupa tuskulańskiego Idziego z około 1124 
roku, wymieniający wsie Kaszów i Czułów 
jako należące do opactwa tynieckiego, wspo-
minając w dalszej kolejności o smardach, 
mówi ni mniej, ni więcej tylko o istniejącym 
rzekomo wówczas zawiązku osadniczym na 
terenie Kryspinowa. Była to jednak nadinter-
pretacja tekstu łączącego wyraźnie owych 
„smardów” z Czułowem.

W rzeczywistości jednak nie do opac-
twa w Tyńcu, a do klasztoru benedyktynek 
w Staniątkach należała wieś, a właściwie jej 
część, we wczesnej fazie istnienia. Wspomi-
na o tym przywilej Bolesława Wstydliwego 
z 1254 roku. W nieznanych okolicznościach, 
zapewne w drodze wymiany, Śmierdząca 
przeszła w ręce benedyktynów tynieckich. 
Kolejna informacja o wsi pochodzi dopiero 
z roku 1311. Władysław Łokietek dokumen-

tem z 21 grudnia tego roku odebrał sołty-
stwa (czyli urząd i związane z nim dobra) we 
wsiach Śmierdząca i Kaszów niejakiemu Zu-
drmannowi z Pisar, ukaranemu konfiskatą 
majątku i śmiercią za udział w buncie skie-
rowanym przeciw swej władzy (od nazwiska 
przywódcy nazwanym buntem wójta Alber-
ta), i przekazał je opactwu. Być może mnisi 
odstąpili je lub w inny sposób utracili, sko-
ro w 1363 roku Kazimierz Wielki ponownie 
nadał sołtystwo Śmierdzącej i kilku okolicz-
nych wsi benedyktynom. 

Za czasów ks. Jana Długosza, autora 
m.in. Liber beneficiorum, czyli spisu dóbr 
leżących na terenie diecezji krakowskiej, 
wchodząca w skład parafii św. Mikołaja 
w Liszkach wieś Śmierdząca miała nieco po-
nad 5 łanów kmiecych, karczmę, 3 zagrody 
z rolą oraz ziemię klasztorną. Różnie ukła-
dały się stosunki włościan z opactwem jako 
posiadaczem feudalnym. Przy rozbieżnych 
interesach obu stron dochodziło nieraz do 
sporów. I tak na przykład w 1450 roku kmie-
cie ze Śmierdzącej, a także Przegini, Nowej 
Wsi, Kaszowa i Liszek pozwali opata tyniec-
kiego o zwiększenie robocizny i o bezpod-
stawne pobieranie kwartalnej opłaty z racji 
stróży w Tyńcu, do pełnienia których – jak 
twierdzili – nigdy nie byli zobowiązani. Nie-
stety sprawę przegrali.

Z dziejów Kryspinowa
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Wieś leżąca w pobliżu twierdzy Kraków 
i fortecy, jaką był klasztor w Tyńcu, nie mogła 
uniknąć nieszczęść związanych z działania-
mi wojennymi podczas potopu szwedzkiego. 
W lipcu 1656 roku, podobnie jak Liszki, Śmier-
dząca została spalona i obrabowana przez 
wojska generała Pawła Würza, rozwścieczo-
nego nieudaną wyprawą przeciw oddziało-
wi wojska polskiego Kaspra Kasprzyckiego 
z ugrupowania miecznika koronnego Micha-
ła Zebrzydowskiego4. Ponad 100 lat później, 

4 Tadeusz Nowak, Kasper Kasprzycki, nieznany 
bohater z czasów „Potopu”, „Przegląd Histo-
ryczny” t. 50, 1959, s. 235.

w czasie obrony przez konfederatów barskich 
Tyńca, mieszkańcy Śmierdzącej przeżyli re-
kwizycje i kwaterunek wojsk rosyjskich pozo-
stających pod dowództwem słynnego wodza 
Aleksandra Suworowa.

Rozbiory Polski i sprzedaż dóbr klasztor-
nych oddzielonych od opactwa kordonem gra-
nicznym skończyły pewną epokę w historii 
wsi. Po licytacji Śmierdząca przeszła w ręce 
świeckie. Nabył ją Michał Jordan, poseł ziemi 
krakowskiej na Sejm Czteroletni. Potem odzie-
dziczyła ją jego córka Agnieszka, żona Augu-
styna Siemońskiego. Niestety, po ich śmier-
ci mocno zadłużony majątek decyzją sądu 
został wystawiony na licytację. Około 1833 

Fotografia rodziny Suskich. Pierwszy od lewej w trzecim rzędzie Antoni Suski (zamordowany przez Niemców podczas pacyfikacji Liszek), 
obok Adam Rudolphi, dzierżawca Liszek, czwarta Zofia Suska. Jej mąż, właściciel majątku, Wiktor, drugi od lewej w środkowym rzędzie. 
W środku (z dzieckiem) Irena Rudolphiowa (20 lipca 1919 roku)
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roku kupił go właściciel wsi klucza piekar-
skiego, a konkretnie Liszek, Kaszowa i Nowej 
Wsi, hrabia Kryspin Żeleński. Prawdopodob-
nie magnat już wtedy planował zapisać wieś 
Piekary córce Antoninie, po mężu Milieskiej, 
w związku z czym niezbędne było znalezienie 
kolejnego centrum dóbr. Niewielki folwarczek 
w Liszkach nie za bardzo się do tego nadawał. 

Przez dłuższy czas, tj. do roku 1869, fol-
wark śmierdzącki był własnością Żeleńskich. 
Rodzina ta należała do znaczniejszych na te-
renie Rzeczpospolitej Krakowskiej. Jeszcze 
za życia Wita Żeleńskiego razem z okoliczny-
mi terenami należącymi do majątku przeszła 

w ręce Jana Skirlińskiego, wychowanka Żeleń-
skich. Ten, wdzięczny za doznane dobro, po-
stanowił uczcić pamięć swego dobroczyńcy, 
Kryspina Żeleńskiego – i pod koniec XIX wieku 
zmienił nazwę miejscowości na Kryspinów. 

Inna sprawa, że poprzednia nazwa nie 
kojarzyła się zbyt miło. Podobny los spotkał 
również nazwę Fortu 38 „Śmierdząca Ska-
ła” wchodzącego w skład umocnień Twier-
dzy Kraków. W tym wypadku zredukowano 
ją przez pominięcie przymiotnika i obec-
nie to dzieło obronne nosi nazwę „Skała”. 
A na marginesie, fort ów (obecnie mieści się 
w nim obserwatorium astronomiczne Uni-

Wesele pracowników folwarku. W tle pałac w Kryspinowie
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wersytetu Jagiellońskiego) miał być świad-
kiem tyleż tajemniczego, co mrożącego krew 
w żyłach zdarzenia. Otóż na początku drugie-
go dziesięciolecia XX wieku w niewyjaśnio-
nych do dziś okolicznościach miała zniknąć 
z niego cała kompania cesarsko-królewskie-
go wojska. Jak chce legenda, oddział mający 
zluzować kolegów pełniących w forcie od 24 
godzin służbę wartowniczą zastał wszystko 
w idealnym porządku, ale… Wewnątrz nie 
było żywego ducha. Ostatni meldunek został 
wpisany przez oficera dyżurnego do księ-
gi kilkanaście minut przed mającą nastąpić 
wymianą oddziałów. Poszukiwania prowa-
dzone przez kontrwywiad nie dały żadnych 
rezultatów. Jedyna informacja uzyskana od 
mieszkańców okolicznych wiosek mówiła 
o żołnierzu, który przed południem feralne-

go dnia zszedł z fortu do sklepiku w Kryspi-
nowie po papierosy. Poza tym ani śladu. 

Wróćmy jednak do dziejów Kryspinowa. 
Podczas I wojny światowej spadkobiercy Jana 
Skirlińskiego sprzedali majątek rodzinie Su-
skich z Krakowa. W ich rękach dobra kryspi-
nowskie pozostawały teoretycznie do końca 
II wojny światowej, tj. do momentu grabieży 
dokonanej przez komunistów. W rzeczywi-
stości dwór z folwarkiem został zajęty przez 
Niemców na początku lat 40. Przez kilka po-
wojennych lat mieścił się w nim sierociniec. 
W 1952 roku gospodarzem został Państwo-
wy Ośrodek Maszynowy. Po przełomie ustro-
jowym pałacyk z resztkami parku odzyskali 
krewni przedwojennych właścicieli. Obecnie 
ponownie sprzedany obiekt czeka na grun-
towny remont.

 

Widok na ogród przypałacowy w Kryspinowie
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Przez dużą część swych dziejów Liszki 
wchodziły w skład dóbr klasztornych. Po-

czątkowo władały nimi siostry norbertanki 
z krakowskiego Zwierzyńca, by na przeło-
mie XIII i XIV wieku odstąpić je opactwu be-
nedyktynów w Tyńcu za wieś Wołowice i so-
łectwo w Kolbergu. Odtąd, aż do 1786 roku, 
kiedy oddzielone od Tyńca granicą I rozbio-
ru Liszki przeszły do skarbu Rzeczypospoli-
tej, pozostawały pod zarządem benedyktyń-
skich mnichów. Jak kształtowały się dzieje 
wsi wcześniej, tj. w XI wieku – nie wiemy. 
Liszkami mogli zarządzać urzędnicy książę-
cy albo jakiś ród rycerski.

Wieś, założona zapewne na terenie tzw. 
Głodnego Kąta (może świadczyć o tym gęsta 
zabudowa w tej części miejscowości), nie-
wątpliwie rozwijała się szybko, skoro jeszcze 
w pierwszej połowie XIV wieku przeniesio-
no ją na prawo niemieckie, a jej sołtys z woli 
króla Kazimierza Wielkiego został ławni-
kiem sądu tego prawa na zamku wawelskim. 

Nieco wcześniej, bo pod koniec XIII wieku 
na terenie Liszek stanęła drewniana kaplica 
i utworzono parafię. W jej skład weszły Liszki, 
Kaszów, Śmierdząca i Nowa Wieś (od drugiej 
połowy XIX wieku zwana Szlachecką). Z za-
chowanych dokumentów wynika, że w 1326 
roku ówczesny pleban Andrzej pełnił posługę 
duszpasterską wśród dwóch tysięcy wiernych 

mieszkających na terenie wymienionych czte-
rech miejscowości. Ilu wśród nich było lisz-
czan, nie dowiemy się już chyba nigdy.

Z czasem stara świątynia okazała się 
zbyt mała, ewentualnie uległa zniszczeniu, 
bo około 1444 roku wzniesiono nową, także 
z drewna. Ale i ten kościół nie stał zbyt dłu-
go, gdyż w 1585 roku wybudowano nowy, 
tym razem z kamienia. Jego fundatorem był 
nieznany z imienia sołtys Liszek. Świadczy 
to niewątpliwie o zamożności ówczesnych 
kmieci, czyli bogatych gospodarzy lisieckich.

Podstawą utrzymania plebanii i kościo-
ła oprócz dziesięciny i ofiar wiernych były 
grunty i gospodarstwo plebańskie. Obrabia-
li je poddani chłopi mieszkający w probosz-
czowskich chałupach. W XVIII wieku było ich 
kilkunastu. Wówczas w skład majątku ple-
bańskiego wchodziła również karczma.

W 1789 roku Liszki kupił kasztelan bu-
ski Franciszek Żeleński. Drogą dziedziczenia 
przeszły one na własność Kryspina, a potem 
Wita Żeleńskiego. W 1867 roku, czyli jeszcze 
za życia Wita, dziedzicem Liszek, Kaszowa, 
Nowej Wsi i Śmierdzącej został Jan Skirliń-
ski, wychowanek i plenipotent Żeleńskich. 

W 1790 roku w Liszkach miejscowy ple-
ban ks. Franciszek Kolendowicz założył szko-
łę parafialną. Niestety, kres jej istnieniu przy-
niósł upadek I Rzeczypospolitej.

Rys dziejów Liszek
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W 1813 roku parafię pw. św. Mikołaja 
w Liszkach objął ks. Józef Raciborski. Około 
roku 1816 przebudował kościół, a kilka lat 
później postawił nową wikarówkę, w której 
umieścił odrodzoną szkołę. 

Po rozszerzeniu parafii między kolejny-
mi zaborami o wsie Piekary, Rączna, Jezio-
rzany i Ściejowice zaistniała konieczność 
wybudowania większego kościoła. Prace roz-
poczęły się w 1863 roku. Po wykonaniu fun-
damentów zamarły na kilka lat. Ponownie 
ruszyły dopiero w 1869 roku. Nowa budowla 

stanęła na terenie przykościelnego cmenta-
rza. Pierwszą mszę odprawiono w 1874 roku. 

Wiek XIX był pomyślny dla Liszek pod 
względem rozwoju gospodarczego. Co mie-
siąc w pierwsze poniedziałki odbywały się 
w nich uprzywilejowane jarmarki. Ludność, 
oprócz pracy na roli, zajmowała się furmań-
stwem, a także flisactwem. Wieś od dawna 
słynęła z kukiełek i kołaczy pieczonych na ole-
ju lnianym, natomiast od przełomu XIX i XX 
wieku z doskonałej kiełbasy zwanej lisiecką. 

Musiało się wówczas liszczanom nieźle 
powodzić, skoro jeszcze w latach międzywo-

Siedziba Sądu Powiatowego w Liszkach (1867-1948). Na parterze 
mieściły się biura i sala rozpraw. Na piętrze mieszkali sędziowie
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jennych śpiewano w Chrzanowskiem pio-
senkę: „Lisiecka kiełbasa, golkowickie bułki, 
jedź Jasiu w tamte strony, tam bogate córki”. 

W lipcu 1900 roku dobrą passę wsi zakłó-
cił wielki pożar we wschodniej części miej-
scowości. Spłonęło wówczas 37 budynków. 
Bieda pogorzelców znalazła odzwierciedle-
nie w nazwie tej najstarszej „dzielnicy” Li-
szek – Głodny Kąt. W wyrównywaniu strat 
z pewnością pomocna była Spółka Oszczęd-
ności i Pożyczek, utworzona 2 lutego 1900 
roku na wzór popularnych w krajach nie-
mieckich Kas Raiffeisena. 

Nie bez wpływu na zamożność wsi pozo-
stawało funkcjonowanie w Liszkach takich 
instytucji jak sąd, urząd katastralny, poczta, 
kancelaria adwokacka czy notarialna. 

Wybuch II wojny światowej pogorszył wa-
runki życia na wsi. Niemieccy okupanci ob-
ciążyli rolników przymusowymi dostawami 
płodów rolnych, żywca i mleka. Przez pierw-
sze lata wojny rządy w gminie sprawowali 
urzędnicy pochodzenia austriackiego, unika-
jący konfliktów ze wsią. Niestety, w 1943 roku, 
po pacyfikacji (4 lipca), w której hitlerow-
cy zamordowali 30 osób, niemieckie porząd-
ki w gminie zaczął wprowadzać krwiożerczy 
podoficer żandarmerii Otto Zeiss.

Wejście Armii Czerwonej w styczniu 1945 
roku skończyło terror brunatny, zastępując 
go czerwonym, na szczęście bez pacyfika-
cji, choć z prześladowaniami rzeczywistych 
i domniemanych wrogów systemu oraz przy-
musowymi dostawami płodów rolnych. Dla 
Liszek zaczął się okres upadku znaczenia. 
W 1948 roku zniesiono sąd grodzki. Wojna 
o handel, jaką władze państwowe wypowie-
działy drobnym przedsiębiorcom, zniszczy-
ła masarstwo, piekarstwo i kupiectwo. Na 
szczęście z pomocą Boską i ten rozdział w ży-
ciu wsi szczęśliwie mamy już za sobą. Nad-
chodzące lata pokażą, jaka będzie przyszłość 
Liszek w ramach metropolii krakowskiej. 

Budynek gminny w Liszkach (druga dekada XX w.?)

Dwór lisiecki. W okresie międzywojennym dom ro-
dziny Rudolphich

Samorządowcy Liszek podczas manifestacji 
patriotycznej (ok. 1935 roku)
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We wszystkich przewodnikach po oko-
licach Krakowa znajdziemy informa-

cję o Dolinie Mnikowskiej jako rezerwacie 
przyrody, celu wycieczek krakowian, a także 
miejscu kultu wizerunku Matki Boskiej Skal-
skiej. Natomiast niewiele opracowań wspo-
mina o samej wsi Mników, a przecież także 
jej dzieje warte są wzmianki.

Początki istnienia Mnikowa giną w mro-
kach średniowiecza (a raczej w mrokach na-
szej niewiedzy, bo sama epoka, stawiająca 
podwaliny pod wielką kulturę europejską, 
nie mogła być mroczna, zwłaszcza z punk-
tu widzenia chrześcijan). Można się tylko do-
myślać, analizując nazwę miejscowości, że 
założyli ją tynieccy benedyktyni (Mnichów 
– Mników). Wprawdzie pierwsze wzmian-
ki pisane informują nas, że w latach 80. XIV 
wieku wieś należała do rodziny rycerskiej, 
jednak można przypuszczać, iż ta nabyła ją 
od morawickich Toporów, którzy wcześniej 
weszli w jej posiadanie w drodze kupna lub 
wymiany z opactwem (może za Ściejowice?). 

W czasach Jana Długosza Mników nale-
żał do Marcina Frykacza herbu Jastrzębiec, 
był więc najbardziej wysuniętą na południo-
wy wschód wsią pasa posiadłości szlachec-
kich graniczących z linią dóbr opatów tyniec-
kich. W ręce duchownych ponownie przeszedł 
Mników w 1604 roku. Tym razem jego właści-

cielami zostali kameduli sprowadzeni przez 
ostatniego świeckiego właściciela wsi – Miko-
łaja Wolskiego, fundatora nowego klasztoru na 
bielańskiej górze nazwanej później „Srebrną”. 

Miejscowy folwarczek zakonnicy wydzier-
żawiali z reguły osobom prywatnym. Sami 
chłopi cieszyli się przy tym pewnym przywi-
lejem – pańszczyznę odrabiali tylko w obrębie 
wsi lub na terenie klasztoru, co nie było czę-
stą praktyką (w sąsiednich dobrach nierzadko 
zmuszano poddanych do pracy w kopalniach 
lub najmu przymusowego). Taki stan rzeczy 
był na tyle korzystny dla mnikowian, że począt-
kowo sprzeciwiali się nawet próbom zamiany 
pańszczyzny na czynsz. Obawiali się przede 
wszystkim wysokości świadczeń pieniężnych. 
Ostatecznie reforma została przeprowadzona 
w połowie lat 20. XIX wieku, niemniej jednak 
gromada zyskała opinię nieposłusznej. We-
dług spisu sporządzonego w 1822 roku we wsi 
mieszkały wówczas 463 osoby. 

Uwolnienie od zależności feudalnej po-
zwalało mnikowianom na migrację zarobko-
wą do Krakowa lub sezonowe wyjazdy na tzw. 
saksy. Częste kontakty z miastem zaowocowa-
ły z kolei przemianami kulturalnymi i mental-
nymi wśród chłopów. Dużą rolę w tym wzglę-
dzie odegrała praca dziewcząt w domach 
krakowskich mieszczan w charakterze pomo-
cy domowej. Do rodzinnej chaty wracały z ba-

W cieniu 
Doliny Mnikowskiej
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gażem doświadczeń, jakie dawał pobyt w mie-
ście. Obycie w świecie poszerzało horyzonty. 
W 1875 roku na terenie wsi otwarto jednokla-
sową szkołę ludową, mieszczącą się w wybu-
dowanym specjalnie w tym celu budynku.

Podstawą utrzymania mnikowian było 
oczywiście rolnictwo. Oprócz uprawy ziemi 
i hodowli zwierząt część włościan zajmowa-
ła się rzemiosłem. W XIX wieku mówiło się 
o Mnikowie jako o wsi olejarzy. Wielu bowiem 
mieszkańców trudniło się skupem siemienia 
lnianego. Po wyciśnięciu go w nowowiejskiej 
olejarni handlowano uzyskanymi produkta-
mi na jarmarkach. Popularnym zajęciem we 
wsi była również uprawa i przędzenie konopi 
oraz lnu, a także, choć na mniejszą skalę, wy-
rabianie drewnianych zabawek. 

Skoro mowa o rękodziele, warto wspo-
mnieć, że na początku lat 80. XIX wieku 
w Mnikowie rozwinęła się na krótko produk-
cja… zabytków archeologicznych. Podczas 
badań prowadzonych w latach 1880-1883 
w jaskiniach wąwozu mnikowskiego przez 
kustosza Akademii Umiejętności w Krakowie 
Gotfryda Ossowskiego przy pracach zatrud-
niono robotników niewykwalifikowanych ze 
wsi. Niezadowolenie, jakie profesor okazy-
wał, gdy oddawali mu uszkodzone narzędzia 
prehistoryczne, skłoniły prostych parobków 
do ostrzenia połamanych szydeł, a potem na-
prawiania innych odkopanych przedmiotów. 
Premie, jakie otrzymywali za każde znalezi-
sko, zachęciły niektórych do wytwarzania no-

wych artefaktów z kości wyciągniętych z dna 
jaskiń oraz z kamienia wapiennego. Wątpli-
wości wśród uczonych co do autentyczności 
zdumiewająco licznych znalezisk pojawiły 
się tuż po zakończeniu prac. Trudno zresztą 
było ich nie nabrać, oglądając „prehistorycz-
ną” śrubkę, cyrkiel, widelec czy medalik. Ta-
kie kurioza nie były jednak liczne. Sprawę 
wyjaśniono ostatecznie (choć nie do końca) 
dopiero w 1930 roku, po przesłuchaniu ży-
jących jeszcze twórców „zabytków”. Dodaj-
my, że mimo tego psikusa, jaki zachłannemu 
na znaleziska archeologowi sprawili łasi na 
pieniądze robotnicy, autentyczne znaleziska 
mnikowskie należą do niezwykle cennych. 

O Mnikowie można także mówić jako 
o lokalnym ośrodku młynarstwa. Już w 1791 
roku działało tu aż 5 młynów wodnych, pozo-
stających w rękach rodzin: Czechów (dwa), 
Lipiarzy (dwa) oraz Jana Dukały. Z czasem ta 
liczba jeszcze wzrosła. Po II wojnie światowej 
było ich aż 7 (Jana Buczka, Piotra Budziasz-
ka, Józefa Tarnowskiego, Jana Lipiarza, An-
toniego Karcza, Jana Czecha i Józefa Suślika). 
Mimo to Mników nie należał do wsi szczegól-
nie bogatych. Jednym z przejawów zamożno-
ści na przełomie XIX i XX w. były murowane 
domy. Otóż w 1893 roku w Mnikowie zano-
towano istnienie tylko 2 murowańców, pod-
czas gdy na przykład w sąsiedniej Morawicy 
było ich 30, a w Zabierzowie 32.

Wielką rolę w codziennej egzystencji 
chłopów odgrywała religia i związane z nią 
praktyki. Mników przez wieki należał do pa-
rafii w Morawicy. W XIX wieku na terenie fol-
warku urządzono kaplicę, do której od cza-
su do czasu przyjeżdżał kapłan, by odprawić 
mszę świętą. Do tradycji należały procesje do 
wspomnianego obrazu Matki Boskiej w Ska-
łach, prowadzone przez starszego wiekiem 
gospodarza. Organizowano je w przypadku 
długotrwałej suszy lub okresu deszczowego.

W październiku 1925 roku we wsi po-
wstały Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
– żeńskie i męskie. Obok wikarych mora-
wickich, Katolickim Stowarzyszeniem Mło-
dzieży Żeńskiej opiekowała się nauczycielka 

Dzieci bawią się przed kołem młyńskim rodziny Li-
piarzów...
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Olga Blecharska. Jej mąż Franciszek, został 
z kolei patronem męskiej kolumny Stowa-
rzyszenia. Należy podkreślić, że Franciszek 
Blecharski był osobowością nietuzinkową. 
To z jego inicjatywy powstała we wsi Ochot-
nicza Straż Pożarna, w której przez wiele lat 
pełnił funkcję naczelnika. Założył także Kasę 
Stefczyka w Mnikowie oraz stanął na czele 
miejscowego Kółka Rolniczego. Z kolei pod-
czas II wojny światowej zaangażował się 
w działalność struktur cywilnych Polskiego 
Państwa Podziemnego, za co potem był prze-
śladowany przez władze komunistyczne.

Państwo Blecharscy żyłkę społeczni-
kowską zaszczepili córce Ludmile Tarnow-
skiej, która w latach powojennych była 
nauczycielką, a w latach 1960-1973 dyrek-
torką mnikowskiej podstawówki. Jednocze-
śnie działała w strukturach Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. Wiele wysiłku wło-
żyła w dokumentowanie i ożywianie folk-
loru miejscowego oraz zbieranie zabytków 
kultury ludowej. 

W czasach PRL Mników był siedzibą Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej, jedynego tego 
typu przedsiębiorstwa na terenie gminy Lisz-
ki. Utworzono ją w oparciu o upaństwowioną 
ziemię dawnego folwarku klasztornego.

Niewątpliwie na życie społeczne i religij-
ne wsi poważny wpływ miały i mają do dziś 
albertynki, które w 1928 roku wydzierżawiły 
kamedulski folwark, urządzając w nim swój 
dom zakonny. W pierwszym okresie pełnił 
on funkcję zaplecza gospodarczego dla kra-
kowskich dzieł zgromadzenia. Od 1978 roku 
do początków XXI wieku albertynki prowa-
dziły tu Przytulisko Brata Alberta.

Z ważnych wydarzeń w życiu Mniko-
wa należy odnotować powołanie do życia 
na jego terenie, 14 lipca 1992 roku, jedno-
wioskowej parafii. Jej centrum duchowym 
stał się poświęcony dwa tygodnie wcześniej 
przez kard. Franciszka Macharskiego kościół 
pw. św. Brata Alberta.

A oto cały młyn (rys. Michał Uruszczak)

Kryty strzechą dom rodziny Siudów (koniec lat 50. XX 
wieku)
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Jeżeli wierzyć tradycji tynieckiej, ród Topor-
czyków – Starżów osiedlił się w Morawicy 

po wygnaniu go z Tyńca przez księcia Kazi-
mierza Odnowiciela. Tutejsza warownia sta-
ła się nową siedzibą tej możnej rodziny. Stąd 
Toporczycy rozprzestrzenili się na cały kraj, 
przyjmując nazwiska od siedzib nabytych 
bądź odziedziczonych dzięki małżeństwom 
(Baliccy, Ossolińscy, Płazowie, Aleksandrow-
scy, Pileccy…). O wysokiej pozycji Toporczy-
ków wśród małopolskich elit społeczno-poli-
tycznych świadczy chociażby fakt, że wielu 
spośród nich dzierżyło ważne urzędy pań-
stwowe: wojewodów czy kasztelanów.

Morawicka warownia wznosiła się na 
szczycie wzgórza w miejscu, w którym stoi 
dzisiaj kościół parafialny. Istnienie tu zam-
ku poświadczają trzynastowieczne źródła 
pisane. 

Wielu przedstawicieli rodu Toporczyków 
odznaczało się czcią dla św. Stanisława ze 
Szczepanowa. W najstarszych księgach do-
kumentujących kult tego męczennika oraz 
cuda uczynione za jego wstawiennictwem 
wielokrotnie pojawiają się nazwiska rycerzy 
z Morawicy. Zaangażowanie Starżów w pro-
ces kanonizacyjny biskupa Stanisława nie 
znalazło jednak odbicia w wezwaniu kościo-
ła znajdującego się w siedzibie rodu. Jego pa-
tronem jest bowiem św. Bartłomiej.

Istnienie parafii w Morawicy, zaliczającej 
się do największych w średniowiecznej Ma-
łopolsce, poświadczają „Cuda świętego Sta-
nisława”, wspominające pod rokiem 1253 
o Święku, tutejszym plebanie. Z pewnością 
kult religijny sprawowany był początkowo 
w zamkowej kaplicy wzmiankowanej w la-
tach 1325-1327. W tym czasie parafię obsłu-
giwało dwóch plebanów. 

Po założeniu w 1319 roku przez Nawoja 
z Morawicy wsi Tenczyn i przeniesieniu tam 
siedziby rodu, który odtąd przybrał nazwi-
sko Tęczyńskich, Morawica nadal pozosta-
wała w rękach różnych gałęzi Toporczyków, 
ceniących sobie najwidoczniej posiadanie 
choćby części starego rodzinnego majątku. 
Mnogość spokrewnionych ze sobą właścicie-
li spowodowała podział wsi na Wielką (po-
łudniową) i Małą (w pobliżu zamku). Przez 
długi czas do Tęczyńskich należała w całości 
Morawica Wielka oraz część Morawicy Ma-
łej. To im parafia zawdzięcza ufundowanie 
pierwszego murowanego kościoła, na który 
przeznaczyli około 1408 roku część zamku. 
Darem tego rodu jest również obecna pleba-
nia, znajdująca się w skrzydle zamkowym 
przekazanym parafii w 1666 roku przez 
ostatnią jego przedstawicielkę Izabelę z Tę-
czyńskich Opalińską. Dawny rezydencjonal-
ny wygląd straciła plebania ostatecznie po 

Gniazdo Toporczyków
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przebudowie przeprowadzonej przez ks. Jó-
zefa Krzemieńskiego około 1877 roku.

Górujący dziś nad okolicą kościół został 
wzniesiony w latach 1743-1748 na miejscu 
starego według projektu krakowskiego archi-
tekta włoskiego pochodzenia Franciszka Pla-
cidiego. Morawica znajdowała się wówczas 
w rękach Czartoryskich, którzy objęli ją w po-
siadanie po Opalińskich i Sieniawskich. Jako 
ostatni wsią władali Potoccy, odziedziczywszy 
ją wraz z resztą klucza tęczyńskiego po Izabe-
li z Czartoryskich Lubomirskiej w 1816 roku.

Naturalnie bogaci właściciele nie zarzą-
dzali bezpośrednio morawickim majątkiem. 
Zadanie to powierzali rządcom, ewentualnie 
folwark wydzierżawiali. Spośród dzierżaw-
ców na szczególną uwagę zasługuje Felicjan 
Szybalski, uczestnik powstania węgierskiego 
i kierownik szkoły rolniczej w Czernichowie. 

Rolnictwo stanowiło jego pasję. Pozostające 
przez kilkadziesiąt lat w rękach Szybalskie-
go folwarki morawicki i mnikowski należa-
ły do najlepiej zagospodarowanych gospo-
darstw w Krakowskiem. Plony ziemi i efekty 
działalności hodowlanej prezentował on na 
wystawach organizowanych na terenie Ga-
licji. Wielokrotnie były nagradzane. Felicjan 
Szybalski aktywnie działał w towarzystwach 
rolniczych. Angażował się także w życie sa-
morządowe na szczeblu powiatu. 

Oczywiście historia Morawicy to nie tyl-
ko dzieje jej właścicieli magnackiego czy 
też szlacheckiego pochodzenia, ale tak-
że, czy może nawet przede wszystkim, za-
mieszkujących ją chłopów. Przecież wło-
ścianie stanowili przeważającą większość 
mieszkańców wsi, a ich praca „na pańskim” 
przez wieki zapewniała rycerstwu, a po-

Kościół i plebania w Morawicy z lotu ptaka
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tem szlachcie środki na działalność spo-
łeczno-polityczną. Zniesienie pańszczyzny 
i uwłaszczenie chłopów w połowie XIX wie-
ku pozwoliło im rozpocząć intensywniejszą 
działalność gospodarczą. Wspierani przez 
miejscową inteligencję (jak choćby nauczy-
ciela Jana Liberę, ojca znanej niegdyś pisar-
ki Anny, tworzącej pod pseudonimem 
„Krakowianka”) oraz księży, morawic-
cy gospodarze zajęli się ogrodnic-
twem. Umiejętne gospodarowanie 
wraz z korzystnym ukształtowa-
niem terenu (od zachodu pagórki 
wstrzymujące wiatr, od południa 
otwarta przestrzeń, pola nachylo-
ne ku słońcu) pozwoliły morawi-
czanom zasłynąć z uprawy owoców 
i warzyw. Dodatkowym źródłem zarob-
ku był także indywidualny handel mlekiem 
w Krakowie. Wieś stała się również centrum 
produkcji słomkowych kapeluszy. Pozwala-
ło to zwiększyć dochody włościanom posia-
dającym przeważnie drobne, kilkumorgo-
we gospodarstwa.

Mieszkańcy Morawicy nie przejawia-
li większego zainteresowania spółdzielczo-

ścią, tak bujnie rozwijającą się w Małopol-
sce pod koniec XIX i na początku XX wieku. 
Spore zaangażowanie wykazali za to w dzia-
łalności społeczno-religijnej. W 1926 roku 
powstała tu Liga Katolicka. Młodsze poko-
lenie działało w katolickich stowarzysze-
niach młodzieży, założonych jeszcze w 1917 

roku. W 1937 roku oddany został do użyt-
ku Dom Katolicki, w którym organiza-

cje te działały do wybuchu II wojny 
światowej.

Na koniec dodajmy, że w pierw-
szej połowie XIX wieku, czyli za 
czasów Wolnego Miasta Krakowa, 
Morawica przez pewien czas była 

siedzibą gminy zbiorowej nr XIII. 
Z kolei w latach 1867-1934 tworzyła 

samodzielną gminę jednostkową. Po-
nownie siedzibą większej jednostki admi-

nistracyjnej Morawica stała się w 1954 roku. 
W skład gromady Morawica weszły dodatko-
wo wsie: Chrosna i Mników z Baczynem. Ży-
wot jej nie był długi, bowiem już 1 stycznia 
1961 roku została rozwiązana, a Morawicę 
z Chrosną wcielono do sąsiedniej gromady 
Balice. 

Wnętrze kościoła w Morawicy
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Piekary należą do miejscowości, których 
nazwy wywodzą się od zajęć wykonywa-

nych przez ich mieszkańców. Średniowieczni 
piekarzanie zobowiązani byli dostarczać pie-
czywo na dwór krakowski oraz na stoły opac-
twa tynieckiego, do którego przez wieki na-
leżała wieś. Dokładne ustalenie początków 
miejscowości jest niestety niemożliwe. Pierw-
sza pisemna wzmianka o Piekarach pochodzi 
z 1286 roku, z dokumentu wystawionego dla 
Tyńca przez księcia Leszka Czarnego. 

Z badań historyków nad wcześniejszym 
dokumentem sporządzonym przez legata 
Idziego około 1124 roku wynika, że już w po-
łowie XI wieku do opactwa tynieckiego na-
leżała przeprawa promowa przez Wisłę tuż 
pod murami klasztoru oraz związane z prze-
wozem dwie karczmy po obu stronach rzeki. 
Gdyby łączyć występujący w owym tekście 
zapis o zamieszkujących Tyniec „pistores” 
(piekarzach) z terenem Piekar, można mó-
wić o istnieniu jakiejś osady w tym miejscu 
już w połowie XI wieku.

Ciekawym epizodem osadniczo-militar-
nym w historii wsi było wybudowanie ziem-
no-drewnianego zamku (najprawdopodob-
niej w 1246 roku) na nadwiślańskiej skale 
Gołębiec. Jego fundatorem był Konrad Ma-
zowiecki. W czasie walk o stołeczny Kra-
ków z książętami śląskimi uznał za koniecz-

ne postawienie warowni w pobliżu ważnej 
strategicznie przeprawy przez Wisłę, nieja-
ko przeciwstawnej do Tyńca. Skała Gołębiec 
doskonale się do tego nadawała (pierwsze 
grodzisko stanęło w tym miejscu już około 
500 roku p.n.e.). Dostępu do szczytu z trzech 
stron broniły strome skarpy. Wystarczyło tyl-
ko zabezpieczyć miejsce od wschodu, by za-
łoga mogła stawiać skuteczny opór ewentu-
alnym napastnikom. Do zamku przylegało 
podgrodzie, które zapewne zamieszkiwali 
niezbędni fortecy rzemieślnicy. Wygaśnię-
cie walk o Kraków postawiło sens istnienia 
zamku pod znakiem zapytania. Wraz z odda-
leniem grodziska od przeprawy przez Wisłę 
spowodowało to opuszczenie Gołębca przez 
mieszkańców.

Nadanie Piekarom prawa niemieckiego 
równoznaczne ze wzrostem prestiżu miej-
scowości nastąpiło w XIV wieku. Autentycz-
ność aktu z 25 czerwca 1367 roku, wysta-
wionego przez Kazimierza Wielkiego, była 
niegdyś przez historyków podważana, gdyż 
zachował się dokument króla Kazimierza Ja-
giellończyka z 1456 roku przenoszący Pie-
kary i trzydzieści innych miejscowości na 
to prawo. Nowsze badania rozwiały dawne 
wątpliwości. 

O wielkości wsi u progu epoki nowożyt-
nej mówi regestr poborowych z roku 1581. 

U stóp tynieckiego klasztoru
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Jedno z wielu urokliwych miejsc w Piekarach – druga skała
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Piekary miały w tym czasie 2 łany kmiece, 
1 zagrodnika z rolą, 4 zagrodników bez roli, 2 
komorników z bydłem, 1 komornika bez by-
dła oraz 1 rzemieślnika. 

Położenie geograficzne miejscowości po-
zwalało użytkować brzegi Wisły oraz pobli-
skie jeziora do połowu i hodowli ryb. W XVII 
wieku Wisłę oraz 3 przylegające do niej sta-
wy użytkował niejaki Jan Rybak, wnosząc za 
to do skarbca klasztornego corocznie czynsz 
w wysokości 80 złotych. 

Pobliskie ziemie należące do opactwa 
były zarządzane przez starostę mieszkające-
go w przyklasztornym dworze w Tyńcu. Na 
polach pracowali poddani chłopi. W zabu-
dowaniach gospodarczych folwarku piekar-
skiego hodowano bydło. Inwentarz z 1739 
roku wymienia ponad 30 krów, świnie i drób.

Po I rozbiorze Polski, podobnie jak inne 
okoliczne wsie należące do klasztoru tyniec-
kiego, również Piekary przeszły na skarb 
Rzeczypospolitej i zostały sprzedane. Posia-
dając stosunkowo duży folwark, miejsco-
wość stała się ośrodkiem dóbr tzw. klucza 
piekarskiego. Zmieniła się również przyna-
leżność parafialna jej mieszkańców. Po od-
cięciu kordonem granicznym od kościoła 
w Tyńcu piekarzanie zostali przypisani do 
parafii w Liszkach. W roku 1791 wieś liczyła 
362 mieszkańców, w tym 8 szlachty i 4 Żydów 
mieszkających w karczmie.

Ówczesny właściciel Piekar, starosta bu-
ski hrabia Franciszek Żeleński, wzniósł pod 
koniec XVIII wieku w miejsce starego drew-
nianego budynku folwarcznego murowa-

ny dwór. Wieś odziedziczył po nim syn – 
Kryspin Żeleński, który był wpływowym 
politykiem Wolnego Miasta Krakowa, auto-
nomicznego kraiku. Na początku 1819 roku 
złożył oświadczenie, że „obiera sobie dalsze 
zamieszkanie w Piekarach”, co wzmacnia-
ło jego pozycję na scenie politycznej WMK, 
gdyż większa część jego dóbr znajdowała się 
na terenach wchodzących w skład Austrii. 
Na marginesie należy wspomnieć, że póź-
niej, gdy podyktował mu to interes, Kryspin 
Żeleński zmienił obywatelstwo i stał się z ko-
lei poddanym cesarza Austrii.

Piekary jako wieś nadrzeczna narażo-
na była na wylewy Wisły. Podczas jednej 
z większych powodzi, jaka miała miejsce pod 
koniec sierpnia 1813 roku, żywioł porwał ze 
sobą miejscową karczmę oraz kilka chałup, 
o czym wspomniał w swym dzienniku świa-
dek dramatycznych wydarzeń, pleban lisiec-
ki ks. Józef Raciborski. 

Poza zasięgiem fal wiślanych znajdował 
się położony w górnej części wsi dwór pie-
karski. Drogą dziedziczenia przeszedł on 
z rąk Żeleńskich w posiadanie rodziny Milie-
skich. Prawnuk Franciszka Żeleńskiego Al-
fred Milieski na miejscu wyburzonego dwo-
ru wzniósł neogotycką willę.

W ostatnich dekadach XIX wieku, czy-
li w epoce autonomii galicyjskiej, na tere-
nach podkrakowskich nastąpił szybki roz-
wój oświaty publicznej. Piekary początkowo 
należały do okręgu Szkoły Ludowej w Lisz-
kach. Niekrótka droga do codziennego poko-
nania, zwłaszcza dla młodszych dzieci, oraz 

Kapliczka poświęcona przez kardynała Karola Woj-
tyłę w 1971 roku

Kościół pw. Narodzenia Pańskiego - serce Centrum 
Edukacyjnego Radosna Nowina w Piekarach
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problemy lokalowe lisieckiej placówki skło-
niły piekarzan do otwarcia szkoły u siebie. 
Stało się to w 1874 roku. Na początku lekcje 
odbywały się w siedzibie tymczasowej. Nie-
zwłocznie jednak podjęto kroki, by wznieść 
obiekt przeznaczony wyłącznie do celów 
edukacyjnych. Murowany, parterowy budy-
nek stanął na pastwisku naprzeciw klaszto-
ru w Tyńcu. Daje to chlubne świadectwo ów-
czesnym mieszkańcom wsi, którzy poważyli 
się na tak kosztowną inwestycję, mimo że 
dopiero co ponieśli spore wydatki na budo-
wę kościoła w Liszkach. Poświęcenia szkoły 
dokonał 17 września 1876 roku proboszcz li-
siecki ks. Wawrzyniec Oprzędek. W uroczy-
stości otwarcia brali także udział Alfred Mi-
lieski, cesarsko-królewski inspektor szkół 
ludowych w krakowskim okręgu zamiejskim 
Apolinary ellinger oraz licznie zgromadzona 
ludność. 

Nie była to odosobniona inicjatywa pie-
karzan dla dobra wspólnego. Kolejne lata 
przyniosły założenie straży ogniowej i Kół-
ka Rolniczego. W lutym 1897 roku z inicjaty-
wy Towarzystwa Oświaty Ludowej otwarto 
w Piekarach czytelnię. Zapewne mieściła się 
w budynku szkolnym. 

W dwudziestoleciu międzywojennym pa-
łac i dobra do niego należące zmieniły wła-
ściciela. Niestety, dla rodziny Braunów, która 
w 1934 roku kupiła majątek Piekary, nie była 
to transakcja szczęśliwa. Podczas II wojny 
światowej rozpanoszyli się tu Niemcy, a po 
zajęciu Polski przez wojska sowieckie posia-
dłość znacjonalizowali komuniści. 

Klęska Wojska Polskiego podczas kampa-
nii wrześniowej 1939 roku spadła na miesz-
kańców Piekar jak grom z jasnego nieba. 
Wielu przeżyło ją na drogach ucieczki pod 
ostrzałem prowadzonym przez niemieckie 
samoloty. Wkrótce na teren wsi zaczęli przy-
bywać wysiedleńcy z ziem przyłączonych do 
III Rzeszy. 

Tuż przed atakiem Niemiec na Rosję so-
wiecką piekarzanie byli świadkami ćwiczeń 
Wehrmachtu w forsowaniu przeszkód wod-
nych. Pod koniec kwietnia 1941 roku mię-

dzy Tyńcem a Piekarami saperzy niemieccy 
kilkakrotnie przerzucali przez Wisłę most 
pontonowy. Po raz drugi taki most połączył 
oba brzegi na początku września 1944 roku. 
Nie przydał się jednak hitlerowcom podczas 
walk z Armią Czerwoną, gdyż 30 grudnia 
1944 roku zerwała go marznąca rzeka. Jego 
elementy spłynęły w kierunku Krakowa.

Szczególnie fatalnie w pamięci miesz-
kańców Piekar zapisał się dzień 4 lipca 1943 
roku, kiedy Niemcy przeprowadzili pacyfi-
kację miejscowości. Na szczęście niemal bez 
ofiar śmiertelnych wśród ludności.

Los sprzyjał piekarzanom także podczas 
przejścia przez ich miejscowość frontu nie-
miecko-sowieckiego w styczniu 1945 roku. 
Wieś uniknęła wówczas większych strat, 
choć niewiele brakowało, by stało się inaczej. 
Za Wisłą na terenie opactwa i wsi Tyniec 
umocniły się oddziały hitlerowskie. Doszło 
nawet do wymiany ognia między nimi a so-
wiecką artylerią rozmieszczoną w Liszkach 
i Kryspinowie. Na szczęście Armia Czerwona 
nie zdobywała Tyńca, a Niemcy dość szyb-
ko, bo już 22 stycznia, opuścili swoje pozycje. 
Oszczędziło to większych zniszczeń zarówno 
klasztorowi, jak i Piekarom. Niestety, w trak-
cie pięciodniowych walk uszkodzony został 
budynek szkoły. Mimo to rozkwaterowały się 
w nim oddziały wojska sowieckiego. Odeszły 
dopiero 21 kwietnia. 

Gdy nauczycielka Jadwiga Pleśniak przej-
mowała budynek, stwierdziła nie tylko znisz-
czenia powstałe podczas ostrzału, ale tak-
że dewastację wyposażenia dokonaną przez 
żołnierzy. Szczególnie dotkliwy był brak szyb 
w oknach, wobec czego początkowo lekcje od-
bywały się w mieszkaniu służbowym. Łącznie 
uczęszczało na nie aż 140 uczniów. Dużo tru-
du kosztowało, by w ciężkim okresie powo-
jennym doprowadzić szkołę do stanu umoż-
liwiającego normalną pracę. Ostatecznie 
w styczniu 1947 roku zajęcia odbywały się już 
we wszystkich trzech salach szkolnych. 
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Niewątpliwie trzy miejscowości gminy 
Liszki, Jeziorzany, Rączna i Ściejowice, 

najczęściej kojarzone są z wikliniarstwem, 
które rozwija się na ich terenie od kilkuset 
lat. Nawet nazwę największej z nich – Rącz-
nej – lokalna tradycja interpretuje jako wy-
wodzącą się od pracy ręcznej, rękodzieła. 
Historia tych wsi sięga średniowiecza i jest 
związana z dziejami opactwa tynieckiego. 

O Rącznej jako własności nadwiślańskiego 
klasztoru benedyktynów wspomina przywilej 
króla Kazimierza Jagiellończyka z 6 paździer-
nika 1456 roku. W czasach Długosza oprócz 
chat i łanów chłopskich wieś posiadała także 
karczmę. Na terenie miejscowości znajdował 
się też należący do opactwa folwark.

Początki Ściejowic łączą się najprawdo-
podobniej z rodem Toporczyków, który po 
utracie Tyńca osiedlił się w Morawicy. Może 
o tym świadczyć nazwa wsi, wywodząca się 
być może od imienia Sieciech (Sieciechowice 
– Ściejowice) często występującego w tej ro-
dzinie, oraz fakt, że przez wieki wieś płaci-
ła plebanom morawickim dziesięcinę wyso-
kości dwóch grzywien. Benedyktyni weszli 
w posiadanie Ściejowic w XI lub na począt-
ku XII wieku, gdyż nie wymieniał ich wśród 
dóbr tynieckich dokument legata Idzie-
go, przynależność ta jest zaś poświadczona 
w roku 1229.

Nieco inna jest geneza Jeziorzan. Wieś 
początkowo należała do dóbr biskupstwa 
krakowskiego. Dopiero w 1528 roku biskup 
Piotr Tomicki przekazał ją, wraz z Przeczycą, 
opactwu benedyktynów w zamian za nieist-
niejący już Kargów oraz pół wsi Rudka.

Wszystkie trzy miejscowości, Rączna, Je-
ziorzany i Ściejowice, wchodziły w skład ma-
jątku opactwa aż do I rozbioru Polski. W 1772 
roku na skutek zbrodniczej zmowy sąsiadów 
granica Rzeczypospolitej z Austrią została 
przesunięta na północ. W okolicach Krako-
wa przebiegała wzdłuż Wisły. Tyniec znalazł 
się po stronie cesarskiej. W związku z tym le-
wobrzeżne dobra klasztorne przejął skarb 
Rzeczypospolitej. Jednocześnie zerwany zo-
stał związek tych trzech wsi oraz sąsiednich 
Piekar z parafią w Tyńcu, do której należa-
ły wcześniej. W 1783 roku wszystkie weszły 
w skład parafii Liszki.

Sejm obradujący w 1786 roku przezna-
czył Jeziorzany i Rączną na uposażenie 
szpitala św. Barbary w Krakowie. Dwa lata 
później obie miejscowości weszły w skład 
majątku utworzonego wówczas szpitala św. 
Łazarza, zarządzanego przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia. 

W połowie XIX wieku folwark w Rącznej 
wraz z gruntami w Jeziorzanach przynosił 
szpitalowi straty. W związku z tym Sejm Kra-

W zakolu Wisły
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jowy Galicji w 1871 roku zadecydował o jego 
sprzedaży. Część Jeziorzan kupiły norbertan-
ki, resztę nabyli miejscowi włościanie. Po-
dobnie stało się w Rącznej. Folwark dworski, 
zwany Lasem, nabył szlachcic Józef Jezierski, 
a pozostałą część sprzedano spółce utworzo-
nej przez kilku chłopów. 

W owym czasie Rączna, oprócz wspo-
mnianego dworu Lasu, składała się z pięciu 
grup chat: Rącznej właściwej ze 124 domami, 
wólki Dzikowiec (5 domów), Na Powieszonej 
(4 domy), Podlasu (7 domów) i Zalasu (7 do-
mów). W 1880 roku liczyła 955 mieszkańców. 
Jeziorzany były znacznie mniejsze. Na ich te-
renie mieszkało wtedy 419 osób. 

Trzecia z omawianych wsi, Ściejowice, 
w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospoli-
tej trafiła drogą kupna w ręce posła na Sejm 
Czteroletni generała Jana Jordana. Następnie 
odziedziczyła ją jego córka, Katarzyna, żona 
Kajetana Bierzyńskiego. Zadłużony majątek 
około 1827 roku nabył od Bierzyńskich ich 
wierzyciel, Franciszek Lipczyński. Kolejnym 
dziedzicem Ściejowic został jego syn Antoni 
– niestrudzony bojownik o wolność Polski, 
uczestnik powstania listopadowego, krakow-
skiego i styczniowego. Zaangażowanie pa-
triotyczne przypłacił utratą majątku, a potem 
życia. Zmarł bowiem 22 sierpnia 1864 roku 
we Lwowie na skutek ran odniesionych w bi-
twie pod Radziwiłłowem. Niestety, dla miesz-
kańców Ściejowic, przynajmniej początko-
wo, nie był dobrym panem, o czym świadczy 
petycja, jaką przedstawiciele gromady sołtys 
Stanisław Lędzki (Łędzki?), radny Wincenty 

Rogula i Jan Turek skierowali do austriackie-
go marszałka Castiglione 5 maja 1846 roku. 
Skarżyli się w niej na liczne nadużycia Anto-
niego Lipczyńskiego względem poddanych. 

Kolejnym właścicielem Ściejowic został 
wybitny prawnik i polityk dr Maksymilian 
Machalski. Z jego inicjatywy w 1874 roku 
w Ściejowicach powstała szkoła koszykar-
stwa. W latach 80. XIX wieku Ściejowice li-
czyły 46 domów i 257 mieszkańców, w tym 
5 Żydów. Poza główną częścią wsi, bliżej Wi-
sły, leżała wólka Pod Skałą (5 domów) oraz 
folwark Sowiarka. 

Po śmierci Machalskiego, która nastą-
piła w 1890 roku, dworek z folwarkiem ku-
pił Alfred Milieski. Kilka lat później przeka-
zał go (wraz z Piekarami) synowi Witoldowi. 
Po I wojnie światowej dwór nabyli Jan i Ma-
ria Czyżewiczowie. Ostatnim właścicielem 
przed nacjonalizacją dokonaną przez komu-
nistów był Władysław Gubernat. Kupił go na 
początku 1938 roku. 

Sprawą, która długo łączyła mieszkań-
ców trzech wsi, była troska o wspólną szko-
łę. Pierwszą, o statusie publicznej, utworzo-
no w Rącznej za czasów Rzeczypospolitej 
Krakowskiej. Niestety po pożarze, który stra-
wił jej budynek, przestała istnieć. Odrodziła 
się w 1869 roku i niedługo potem uzyskała 
własną drewnianą siedzibę. 

Wobec wzrastającej liczby uczniów już 
po kilku latach potrzebowano nowej szkoły. 
Z braku funduszów budowę odwlekano. Pra-
ce rozpoczęto dopiero w 1891 roku. Ostatecz-
nie nowoczesny – jak na owe czasy – miesz-
czący trzy sale lekcyjne budynek poświęcono 
18 września 1892 roku. W tym czasie w sys-
temie dziennym uczęszczało do niej 274 
uczniów, zaś 76 uczestniczyło w kursie uzu-
pełniającym. 

Dzieci z Rącznej, Ściejowic i Jeziorzan spo-
tykały się w ławach szkolnych przez kilka 
dziesięcioleci. Przed I wojną światową gmina 
Jeziorzany zamierzała przystąpić do budowy 
własnej szkoły. Już we wrześniu 1914 roku pla-
nowano uruchomienie tu klasy eksponowa-
nej. Ostatecznie utworzono ją dopiero jesienią 

Pozostałości dawnego pejzażu wiejskiego w Rącznej
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1919 roku. Początkowo mieściła się w wynaję-
tych pomieszczeniach. Dopiero w 1925 roku 
wzniesiono dla niej własną siedzibę.

Położenie geograficzne nadwiślańskich 
wsi uzależniało pomyślność ich mieszkań-
ców od kaprysów rzeki. Zwłaszcza jezio-
rzanie i ściejowiczanie żyli każdej wiosny 
w obawie przed wylewami Wisły. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego w sposób 
szczególny zapisały się w ich pamięci powo-
dzie z lat 1925 i 1934. W czerwcu 1925 roku 
wody zatopiły w całości Jeziorzany, a Ście-
jowice, Rączną i Piekary po części. Wylew 
zniszczył zupełnie plony rolne. Bardzo do-
tkliwą w skutkach okazała się również po-
wódź z roku 1934, kiedy pod wodą ponownie 
znalazły się wszystkie te miejscowości. 

W obu przypadkach oprócz władz i służb 
państwowych pomocy powodzianom udzie-
lał stworzony przez arcybiskupa Adama 
Stefana Sapiehę Książęco-Biskupi Komitet. 
W 1934 roku poszkodowani otrzymali z tego 
źródła 25 ubrań, 15 par butów, 400 złotych 
na dożywianie i oraz 500 złotych na zasiewy 
wiosenne.

Wreszcie w 1937 roku ruszyła dawno za-
powiadana budowa wałów przeciwpowo-
dziowych. Pracami kierowali przedsiębiorcy 
żydowscy zatrudnieni przez państwo, nato-
miast roboty budowlane wykonywali specjal-

nie do tego celu sprowadzeni z Kresów fa-
chowcy, zwani popularnie ciubarykami, 
w dużej części potomkowie osadników holen-
derskich. Tak na marginesie, jednemu z nich 
tak bardzo spodobały się nasze strony, a wła-
ściwie jedna ich mieszkanka, że przeszedł na 
katolicyzm i ożenił się w Jeziorzanach.

Pracowitość budowniczych wałów robiła 
duże wrażenie na miejscowych. Prace posu-
wały się szybko i wkrótce mieszkańcy nad-
wiślańskich wsi mogli myśleć o przyszłości 
z większym optymizmem. Niestety, nie trwa-
ło to długo. Wielkimi krokami zbliżał się jesz-
cze straszniejszy kataklizm – wojna.

Dworek w Ściejowicach 

Kapliczka w Jeziorzanach
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Niegdyś życie na wsi toczyło się w rytmie 
kalendarza kościelnego. Zgodnie z nim 

rok rozpoczynał Adwent – okres przygoto-
wujący wiernych na przyjście Pana Jezusa 
w Boże Narodzenie. Codziennie przed świ-
tem liczni wierni wędrowali do kościołów 
parafialnych w Liszkach, Morawicy i Rybnej, 
by uczestniczyć we mszy świętej roratniej. 
Jej nazwa pochodzi od słów śpiewanej pod-
czas liturgii pieśni Rorate coeli desuper (Nie-
biosa rosę spuśćcie nam z góry). 

6 grudnia Kościół od wieków czci św. 
Mikołaja z Miry. To ważna data w kalenda-
rzu parafii lisieckiej – święto jej patrona. Ze 
szczególną niecierpliwością na ten dzień wy-
czekiwały dzieci. W drugiej połowie XIX wie-
ku na terenach obecnej gminy Liszki znany 
był, choć niepraktykowany powszechnie ze 
względów finansowych, zwyczaj obdarowy-
wania najmłodszych skromnymi podarka-
mi, zwanymi mikołajkami. W ranek imienin 
św. Mikołaja dzieci znajdowały pod podusz-
ką pierniki w kształcie świętego biskupa, cu-
kierki, bułki oraz gałązki (prawdopodobnie 
rózgi). W tym czasie raczej nie praktykowa-
no zwyczaju przebierania się dorosłych za 
biskupa Miry. Być może jedyny wyjątek sta-
nowiły wędrówki po Morawicy miejscowe-
go organisty, który w latach 70. XIX wieku 
zakładał kapę, złocistą infułę, w rękę brał 

pastorał, twarz maskował lnianą brodą i od-
wiedzał chaty. Towarzyszył mu diabeł z wi-
dłami – postrach niegrzecznych dzieci, ale 
nie tylko… Raz zdarzyło się, że „czart” mocno 
przestraszył zamożnego gospodarza, od któ-
rego próbował wydobyć pieniądze. Podczas 
wizyt w domach św. Mikołaj odpytywał dzie-
ci z wiadomości katechizmowych, po czym 
wręczał im podarki. Po tej pracy chętnie za-
siadał do stołu, by w towarzystwie dorosłych 
coś przekąsić. Nie pogardzał zresztą także al-
koholem. 

Od połowy grudnia mieszkańcy wsi 
przygotowywali się do Godów, czyli świąt 
Bożego Narodzenia. Porządkowano dom 
i gospodarstwo. Przed Wigilią w chatach, 
w których były dzieci i panny na wydaniu, 
u powały wieszano (czubkiem do podło-
gi) drzewko iglaste. Zdobiono je piernika-
mi, orzechami, jabłkami i karmelkami. Na 
marginesie dodajmy, że zwyczaj wieszania 
drzewka u sufitu powszechny był na prze-
łomie XIX i XX wieku także w Krakowie. Ka-
rol estreicher w książce Nie od razu Kraków 
zbudowano wspominał, iż umieszczenie 
przez Stanisława Wyspiańskiego w drama-
cie Wyzwolenie wiszącej choinki pewien 
nieznający realiów krakowskich literatu-
roznawca zinterpretował jako „zupełną re-
jekcję heterogenicznej tradycji” i „wyzby-

Boże Narodzenie 
na Ziemi Lisieckiej
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cie się przez poetę pleśni obyczajów”… Nie 
mógł się bardziej pomylić.

Ale wróćmy na podkrakowską wieś. Na 
ławie, przy której spożywano potem wiecze-
rzę wigilijną, kładziono siano i słomę. Wiązki 
słomy (nazywane „kopami”) przywiązywano 
także do belek-stragarzy. Dobór potraw, któ-
re spożywano podczas uroczystej kolacji, był 
zróżnicowany. W Kaszowie na przykład je-
dzono suchą rzepę z pęcakiem, groch, grzy-
by, barszcz i ziemniaki. Z kolei w Mnikowie 
popularne były żur na grzybach z ziemnia-
kami, kasza jaglana z suszonymi śliwkami 
oraz polewka z siemienia lnianego i mąki ze 
startej kaszy jaglanej, którą jedzono z krupa-
mi perłowymi. Do tego dochodziła sztrucla, 
a w bogatszych domach kluski z makiem. 

Zgodnie z tradycją wieczerzę wigilij-
ną rozpoczynano, gdy na niebie rozbłysła 
pierwsza gwiazda. Po wspólnej modlitwie 
przychodziła kolej na składanie życzeń i ła-
manie się opłatkiem. Następnie zasiadano do 
posiłku. Pozostałą część wieczoru spędzano 
na śpiewaniu kolęd. Gdy zbliżała się północ, 
większość domowników udawała się do ko-
ścioła na pasterkę. 

Warto podkreślić, że opłatkiem karmio-
no także zwierzęta. Ciekawy obyczaj wy-
stępował w Morawicy. Tutejsi gospodarze 
na początku wieczerzy wigilijnej wykrajali 
z bochna mały kawałek chleba, a w ubytek 
wkładali poświęcony opłatek. Tak przygo-
towany chleb umieszczali pod obrusem. Po 
kolacji zanoszono go do obory i dzielono po-
między bydlęta. 

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia za-
zwyczaj spędzano we własnych domach, 
ewentualnie odwiedzano krewnych i bli-
skich sąsiadów. Powstrzymywano się od 
wszelkich niekoniecznych prac w domu 
i w gospodarstwie. W świętego Szczepana, 
czyli w drugi dzień świąt, wierni przynosi-
li do kościoła owies, aby kapłan go poświę-
cił. Zgodnie z panującym obyczajem, chłopi 
obrzucali ziarnem księdza, kościelnego oraz 
siebie nawzajem na pamiątkę ukamienowa-
nia św. Szczepana. 

W drugi dzień świąt młodzież rozpoczy-
nała kolędę. Zazwyczaj chodzono z szopka-
mi, turoniem lub rozświetloną płomieniem 
świecy kolorową gwiazdą. Z reguły szopki, 
wzorem krakowskich, posiadały dwie wie-
że. W ostatniej dekadzie XIX wieku oprócz 
małych szopek, z którymi kolędowali młodsi 
chłopcy, noszono także duże konstrukcje, na 
tle których występowały lalki-kukiełki: he-
rod, ułan, czarownica, diabeł, kominiarz, gó-

W Liszkach, zgodnie z wielowiekową adwentową tra-
dycją, mały Pan Jezus zstępuje na Ziemię po schodach

Lalki z szopki strażaków OSP Kryspinów
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ral, krakowiak, dziad itp. Podczas kolędowa-
nia oraz spektaklu jasełkowego przygrywali 
chodzący z grupą muzykanci. W tym czasie 
w Kaszowie były trzy małe szopki i jedna 
duża. Z tą ostatnią chodziło sześciu starszych 
parobków i trzech grajków. 

Kolędnicy chodzący z gwiazdą specja-
lizowali się w tzw. okolędowaniu. Gosz-
cząc w domu, w którym mieszkała panna 
na wydaniu, śpiewali pieśń wychwalającą 
dziewczynę, jej cechy charakteru i kolejne 
elementy stroju. Na przykład w Mnikowie 
śpiewano: 

Jest tu Marysia, ładna panienka, róży kwiat. 
Służą jej panowie i kawalerowie, cały świat.
Skrzy jej cnota, chusteczka od złota, Jaś to dał,
Bo się w Marysi, ładnej panience zakochał.

Jeśli dziewczyna była hojna i odwdzięczy-
ła się odpowiednio dużym datkiem, zadowo-
leni kolędnicy kończyli wizytę. Poskąpienie 

pieniędzy ściągało na nią zemstę „kolęda-
rzy”, którzy rozpoczynali nową pieśń, wy-
śmiewając skąpą pannę, nieraz w bardzo 
niesympatyczny sposób. 

Zdarzało się, że pewne formy kolędo-
wania były zwalczane przez duszpasterzy. 
Na przykład w 1893 roku proboszcz mora-
wicki zakazał chodzenia z turoniem. Praw-
dopodobnie decyzję tę podjął ks. Józef Pają-
czewski, który nieco wcześniej objął rządy 
w parafii. Kapłan ów zwalczał także zwyczaj 
obsypywania się owsem w drugi dzień świąt. 
Skłonił go do tego brak umiaru wykazywany 
przez niektórych wiernych.

27 grudnia był dniem sprzątania po świę-
tach. Ze słomy, która leżała na stole wigilij-
nym, gospodarze pletli powrósła. Następnie 
opasywali nimi drzewa w sadzie, by w nad-
chodzącym roku wydały moc owoców. Na 
pola wynoszono także wiązki słomy spod po-
wały. Również one miały przyczynić się do 
pomnożenia plonów. 

Zima w rynku lisieckim przed I wojną światową
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Przed ponad wiekiem karnawał, czas ra-
dości i zabaw, mieszkańcy parafii Liszki 

i Morawica żegnali rozmaicie. Kaszowianie 
na przykład ograniczali się w ostatki raczej 
do spotkań w gronie znajomych i spożywa-
nia bardziej niż na co dzień urozmaiconej 
wieczerzy. Nieco bogatsze obyczaje pożegna-
nia karnawału kultywowano w tym czasie 
w Morawicy, gdzie młodzi chłopcy przebrani 
za niedźwiedzie, cyganki czy kominiarzy wę-
drowali po wsi, żartując i dokazując.

Bogatsi gospodarze przygotowywali z tej 
okazji grzanki (pokrojone i moczone w jajku, 
a potem przysmażone na brytfannie kukieł-
ki), grzybki i pierogi, by po raz ostatni przed 
Wielkim Postem dogodzić podniebieniu. Na 
brak pracy nie mogli uskarżać się wiejscy mu-
zykanci, w tym czasie szczególnie chętnie za-
praszani do domów przez zamożniejszych 
gospodarzy. Młodzież, której nie udało się do-
stać na takie imprezy, gromadziła się w karcz-
mach, gdzie także bawiono się przy muzyce.

W Środę Popielcową ludność ubrana 
w skromniejsze niż zwykle stroje wędrowa-
ła do kościołów parafialnych, by rozpocząć 
nowy okres liturgiczny przez uczestnictwo 
we mszy świętej i przyjęcie na głowę, na znak 
skruchy, popiołu. Nie wszędzie dzień ten spę-
dzano wyłącznie na modlitwie i zadumie. 
W należącej wówczas do parafii lisieckiej No-

wej Wsi Szlacheckiej po zagrodach wędro-
wały tzw. wczesnośrodoki. Byli to parobcy 
przyodziani w słomę, stare ubrania i posma-
rowani sadzą. Pary podrostków przebranych 
za chłopów i baby wędrowały po chałupach, 
zbierając do koszyka jajka i drobne pieniądze.

Kolejne tygodnie obyczaj religijny naka-
zywał spędzić w skupieniu i w duchu wy-
rzeczenia. Pod koniec XIX stulecia w okresie 
Wielkiego Postu powszechnie powstrzymy-
wano się od spożywania mięsa. Do historii 
przechodziła już dawna praktyka odmawia-
nia sobie wszelkiego tłuszczu odzwierzęce-
go, a więc także nabiału. Inna sprawa, że dla 
wielu uboższych rodzin codzienne, całorocz-
ne menu właściwie niewiele różniło się od 
postnego. W Nowej Wsi, gdzie dłużej trwano 
przy dawnych obyczajach, mieszkańcy tłuma-
czyli, że skoro przez cały rok nie jedzą potraw 
mięsnych, muszą dla podkreślenia pokutnego 
charakteru postu powstrzymać się dodatko-
wo od spożywania mleka, masła i sera. Na sto-
łach chłopskich w tym okresie królował więc 
żur. W środy i piątki dodatkowo „suszono”, 
czyli spożywano tylko jeden posiłek dziennie. 

Półmetek Wielkiego Postu wyznaczała 
środa półpostna. W tym dniu „ważył się post” 
– bił się Maślankowski z Żurkowskim. Gdy 
ten drugi zostanie pokonany, można będzie 
jeść maślankę – wyjaśniano młodym.

Wielki Post i Wielkanoc 
pod koniec XIX wieku
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Wielki Tydzień otwierała Niedziela Pal-
mowa. Pueri Hebraeorum, portantes ramos 
olivarum, obviaverunt Domino clamantes et di-
centes: «Hosanna in excelsis»5– śpiewano pod-
czas liturgii. Chłopcy z parafii morawickiej 
i lisieckiej, zamiast wspomnianych w antyfo-
nie gałązek oliwnych, przynosili na uroczystą 
sumę bagnięcia, czyli wiązki gałązek kłoko-
czyny, wikliny, leszczyny, szakłaku i stawowej 
trzciny, tu i ówdzie przetykane innymi rośli-
nami. Po nabożeństwie metrowej długości ba-
gnięć służyła jako swoisty „oręż”. Zwyczaj sta-
czania walk na palmy, najczęściej pomiędzy 
mieszkańcami różnych wsi, przetrwał w pa-
rafii lisieckiej do czasów po II wojnie świa-
towej. Z parafii morawickiej wyrugował go 
przed 1893 rokiem tamtejszy proboszcz, ks. 
Józef Krzemieński. Jak się okazało na krótko6.

Z gałązek bagnięci po poświęceniu wyra-
biano małe krzyżyki, które w wielkopiątko-
wy ranek wbijano na krańcach pól, umiesz-
czano w węgłach chat, wtykano za obrazy, 
a także zawieszano na strychach, by strze-
gły zbiorów przed gradem, a domostw przed 
piorunami. Bazie połykano, co miało zapo-
biec chorobom gardła i febrze. Mieszkań-
cy Mnikowa zapalonymi palmami okadzali 
drzewa w sadach – na dobry urodzaj.

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej So-
boty w kościołach parafialnych odbywały się 
uroczyste nabożeństwa paschalne. Pomińmy 
liturgiczną stronę Triduum, ograniczając się 
do świeckich tradycji ludowych. 

W Wielki Piątek przed świtem ludność wy-
biegała z domów i udawała się do pobliskich 

5 W tłumaczeniu na język polski antyfona ta 
brzmi następująco: „Dzieci hebrajskie, nio-
sąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw Pana, 
wołając i mówiąc: «Hosanna na wysokości»” 
(Ks. J. Łaś, ks. S. Z iemiański, Wysławiajmy 
Pana, Kraków 2005).

6 Autor Kroniki Cholerzyna Józef Bator wspo-
mina o walkach na palmy młodych cholerzan 
z mnikowianami w dwudziestoleciu między-
wojennym.

rzeczek i potoków, by obmyć się w bieżącej 
wodzie. Zabieg ten miał chronić ciało przed 
wrzodami i liszajami. Starszym i chorym wodę 
w naczyniach przynosiła do chat młodzież.

W Wielką Sobotę gospodynie przygoto-
wywały tradycyjną święconkę. Do wiklino-
wego koszyka wkładano najczęściej: sól, ocet, 
pieprz, chrzan, oliwę, mięso, szynkę, kiełba-
sę, ser, masło, jaja i chleb kupny. Wszystko to 
przyozdabiano bukszpanem. Zdarzało się, że 
ludzie ubożsi, nie mając wystarczającej ilości 
produktów, by zapełnić koszyk, na jego spód 
kładli buraki, w ten sposób maskując biedę. 
Na przełomie XIX i XX wieku nasi przodko-
wie nie wykonywali misternie zdobionych 
pisanek. O ile jajka w ogóle barwili, czynili 
to przez gotowanie ich w wywarze z siemie-
nia lnianego, żyta czy łupin cebuli. Czasem 
wcześniej malowali na skorupce roztopio-
nym woskiem narzędzia Męki Pańskiej. Je-

Po uroczystej sumie w Niedzielę Palmową bagnięć 
przeistaczała się w oręż
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śli rodziców było na to stać, osobne koszyki 
przygotowywali także dla dzieci. Wkładano 
w nie pierniki i bułki. 

Święcenia pokarmów dokonywali kapła-
ni przed kościołami parafialnymi oraz przed 
dworami, szkołami, domami sołtysimi itp. Po 
przyniesieniu do domu czekały one w spi-
żarniach do Wielkanocy.

W Wielkim Tygodniu tradycyjnie odna-
wiano wnętrza domów i sprzątano obejścia. 
Pieczono kołacze z serem, a w bogatszych do-
mach także buchty i baby z rodzynkami na 
stół wielkanocny. Stanowiły one wraz z zawar-
tością koszów podstawę świątecznego menu. 

Zwyczaj dzielenia się z domownikami jaj-
kiem i dobrym słowem w omawianym okre-
sie znany był tylko w niektórych wsiach na-
szej gminy. Na pewno praktykowano go na 
terenie parafii lisieckiej. W niektórych miej-
scowościach kawałek poświęconego chleba 
(ale nie pierwszą kromkę) podawano także 
zwierzętom. W razie choroby, szczególnie 
w przypadku wzdęcia, czyli paskudnika, go-
spodarze podawali bydłu poświęconą sól.

W parafii lisieckiej długo utrzymywał 
się starodawny zwyczaj strzelania z pistole-
tów, samopałów i kluczy przez oba dni świąt 
wielkanocnych. W ten sposób zabawiano się 
przed domem, ale także w drodze do kościo-
ła oraz przy świątyni. Często, ku zgorszeniu 

kapłanów i pobożnych wiernych, huk nie 
cichł nawet w trakcie nabożeństwa.

Naturalnie nie był to obyczaj bezpieczny, 
o czym świadczy tragiczny wypadek, który 
wydarzył się w Liszkach w Niedzielę Wiel-
kanocną 1897 roku. Od sobotnich rezurekcji 
zabawa trwała w najlepsze. Nikt nie przejął 
się zbytnio faktem, że raniony śrutem w gło-
wę parobek wił się z bólu. Niestety, nie był to 
koniec nieszczęść w tym dniu. Podczas niesz-
porów ktoś niefortunnie strzelił w kierunku 
jednej z chat stojących w pobliżu kościoła. Su-
cha słoma zapaliła się, a ogień błyskawicznie 
objął cały dach. Potem rozszerzył się na dwie 
sąsiednie strzechy. Miejscowi strażacy szyb-
ko uruchomili obie pompy ręczne. Wkrótce 
przygalopowały sikawki gminne z Kaszowa, 
Kryspinowa i Cholerzyna. Pojawili się także 
strażacy z Piekar. Na szczęście wspólnymi si-
łami pożar udało się opanować. Kto wie, czy 
nie od tej pory zwyczaj zaczął zanikać.

O ile w Wielką Niedzielę ze względu na 
ważne święto wszyscy pozostawali w do-
mach, Śmiguśny Poniedziałek był czasem 
odwiedzin sąsiedzkich. To także czas figli 
młodzieży. Chłopcy owijali się słomą, twarz 
zakrywali sukienną maską i chodzili po do-
mach po tzw. śmiguście. „Przyszedłem tu po 
śmiguście, ale mię też nie opuście, parę jajek 
dajcie, do koszyka włóżcie” – zachęcali go-
spodarzy do hojności. 

Z wielkim zaangażowaniem kultywo-
wano także zwyczaj polewania się wodą. 
Naturalnie najwięcej hektolitrów spływa-
ło po dziewuchach. Gospodynie były z tego 
bardzo zadowolone. Nie wiadomo jed-
nak, co je bardziej cieszyło, wróżba wyso-
kiej mleczności krów czy też widomy znak 
atrakcyjności przemoczonych do suchej 
nitki córek. W niektórych wsiach obecnej 
gminy lisieckiej polewanie trwało aż do 
Zielonych Świątek.

Grób Pański w kościele lisieckim (2018 rok)
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Upływający czas zamazuje w pamięci lu-
dzi i społeczności wydarzenia z prze-

szłych lat. Jedne nikną zupełnie, inne trwają 
w postaci legend. Tak stało się również z hi-
storią powstania wizerunku Matki Bożej Nie-
pokalanie Poczętej w Skałkach Mnikowskich. 
Opowieści prawdziwe zostały zastąpio-
ne przez barwne legendy. W poszukiwaniu 
prawdy sięgnijmy do relacji mnikowiani-
na Wojciecha Czecha opublikowanej w 1913 
roku w piśmie adresowanym do ludu „Ojczy-
zna”, by posiłkując się faktami znanymi ską-
dinąd, uporządkować naszą wiedzę.

22 stycznia 1863 roku Królestwo Polskie 
spłynęło krwią. Rozpoczęło się kolejne po-
wstanie narodowe. Na pomoc walczącym ru-
szyli ochotnicy z Galicji i Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Oddziały mające wesprzeć 
powstańców gromadziły się w pobliżu kor-
donów granicznych. Jeden z takich obozów 
założono w Kopieckim Lesie7 pod Krzeszo-
wicami. Miejsce nie było wybrane przypad-
kiem. Znajdowało się blisko granicy, a prze-
bywające w nim oddziały mogły liczyć na 
pomoc ze strony właściciela dóbr krzeszo-
wickich hr. Adama Potockiego, który sprzy-
jał powstaniu i wspierał je materialnie. 

7 Las Kopiecki to część Lasu Zwierzynieckiego 
obejmująca teren Frywałdu. 

Geograficzna bliskość teatru działań wo-
jennych nie oznaczała wcale łatwości prze-
rzucania posiłków. Granicy strzegły bowiem 
nie tylko wojska rosyjskie, ale także wzmoc-
nione siły austriackie. Większe ich grupy zo-
stały rozlokowane m.in. w Krzeszowicach 
i Trzebini. Strefę przygraniczną przeczesy-

Tajemnice Doliny 
Mnikowskiej

Dnem Doliny Mnikowskiej płynie potok Sanka
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wały patrole. Pochwyconych powstańców 
aresztowano. Na przykład 8 kwietnia 1863 
roku z Krzeszowic i Liszek (siedziby powia-
tów) przyprowadzono do Krakowa 22 po-
wstańców pochwyconych przez straż granicz-
ną. Funkcjonowanie obozu w pobliżu granicy 
stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Nie 
było innej rady, należało przenieść miejsce 
koncentracji ochotników na południe. Zdecy-
dowano się na okolice Mnikowa. Jak relacjo-
nował na łamach „Ojczyzny” Wojciech Czech 
(na podstawie wspomnień swego szwagra Ja-
kuba Morysa, który wstąpił ochotniczo w sze-
regi powstańcze), nowy obóz założono w ska-
łach Doliny Mnikowskiej. Za koszary służyła 
głęboka jaskinia ciągnąca się pod terenem na-
leżącym do Czułowa. W niej urządzono także 
kuchnię, zaopatrywaną w żywność przez oko-
liczną ludność. 

Dolina zmieniła się w plac ćwiczeń. Z jed-
nej strony płynącej jej dnem rzeczki ćwiczyła 
konnica, z drugiej strzelcy i kosynierzy. Autor 
artykułu przekazuje nam nawet słowa, któ-
re dowódca oddziału zwykł był kierować do 
podwładnych przy okazji musztry: „Hej, roda-
cy, do oręża! Kto dźwigać może pikę, kosę – 

do broni. Idźmy razem do boju ramię w ramię 
jako bracia jednej matki, w dłoni dłoń! Pod ha-
słem jedności wrogów zwyciężymy i wyprze-
my z ojczystych progów! Twardzi byli ojcowie 
nasi, twardzi i my bądźmy! Polska Polską jest, 
jak była, i da Pan Bóg, będzie żyła!”.

Według relacji Wojciecha Czecha wejście 
do zamienionej na koszary jaskini znajdowa-
ło się tuż przy wysokiej skale, którą hrabina 
Potocka miała wybrać pod wymalowanie wi-
zerunku Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 
Hrabiną tą miała być Julia Potocka, jednak 
żadna z ówcześnie żyjących pań Potockich 
linii krzeszowickiej nie nosiła tego imienia. 
Jeżeli więc opowieść Czecha weźmiemy za 
dobrą monetę, możemy się domyślać, że cho-
dziło o znaną z pobożności i ofiarności Zofię, 
wdowę po Arturze Potockim. Legenda mówi, 
że malowidło miało być wotum dziękczyn-
nym za uzdrowienie chorego dziecka, a miej-
sce, w którym wizerunek Matki Bożej został 
wymalowany, hrabina zobaczyła we śnie, 
a potem ku swemu zaskoczeniu rozpoznała 
podczas wizyty w Dolinie Mnikowskiej.

Ostatecznie jednak obraz Maryi miał po-
jawić się na skale nie z polecenia hrabiny, 

Matka Boża Skalska (2015 rok)
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lecz z inicjatywy powstańców, którzy wzię-
li sprawę w swoje ręce. W miejscu przygoto-
wanym rok wcześniej przez wynajętych na 
polecenie hrabiny kamieniarzy wizerunek 
Najświętszej Panienki wymalował artysta 
uczestniczący w powstaniu. Czech nie pamię-
tał jego nazwiska. Pisał o nim jako o malarzu 
żydowskiego pochodzenia. 

Tradycja przypisuje autorstwo malowi-
dła Waleremu eljaszowi-Radzikowskiemu. 
Jednak ten pochodził z rodziny szlacheckiej, 
pieczętującej się herbem Ogończyk. Poza tym 
według relacji Czecha wykonawca wizerun-
ku Matki Bożej miał pochodzić z Warszawy 
i brać czynny udział w powstaniu, tymczasem 
Radzikowski urodził się i mieszkał w Krako-
wie, a wybuch powstania zastał go złożonego 
chorobą w Monachium, gdzie studiował. Po 
wyzdrowieniu działał za granicą jako wysłan-
nik Rządu Narodowego. Wynika z tego, że ma-
lowidło na skale wykonał inny artysta.

Nadeszła chwila poświęcenia skalnego 
obrazu. U jego stóp zebrały się oddziały po-
wstańcze i tłumy włościan z okolicznych te-
renów. Po raz pierwszy w niebo popłynęła 
pieśń-modlitwa: 

Najświętsza Dziewico! Gdzie się tylko zda-
rzy, czy w kraju Polskim, czy w kraju żegla-
rzy – gdziekolwiek słyniesz litości i cudem,  
uczciwszy Twe imię, połączym się z ludem.

Wieżo Dawidowa, potężna w obronę, na 
którąkolwiek jadę świata stronę, wszędzie 
Twe imię lud Twój błogosławi, cuda Twoje 
głosi, łaski Twoje sławi.

Ty zlitowanie Boże nam przynosisz, Ty 
z nami płaczesz, Ty za nami prosisz, z różdż-
ką oliwną, biała Gołębico, zlatujesz ku nam, 
niebieska Dziewico!

Woła do Ciebie ziemia nasza cała, Matko 
litości, w miłosierdziu stała! Ratuj, ach! ratuj 
i bądź tarczą naszą, i ukaż łaskę nad krainą 
naszą!

Życie nam z krzyża, Syna Twego znaku… 
Pod takiem hasłem nie zginiesz, Polaku! Ratuj 
nas, ratuj w ostatniej godzinie, a smutek du-
szy, jak zły sen przeminie.

Ojczyzno nasza, to ten duch narodu, co 
żyje cudem wśród głodu i chłodu, gdzie te 
kurhany, te smutne mogiły, co swobodności 
obrońców przykryły.

Wy, polscy święci, wy, nasze rodaki, wspie-
rajcie braci, brońcie nieboraki – niech nieprzy-
jaciel z wolnych już nie szydzi, niech się przed 
niebem i ziemią zawstydzi!

Jedno Twe słowo, wielkich niebios Panie, 
w chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdol-
ne – a gdy zasłużym na Twe ukaranie, obróć 
nas w prochy, ale w prochy wolne!

Pieśń powyższa w pamięci okolicznych 
mieszkańców przetrwała dziesięciolecia. 
Śpiewano ją u stóp Matki Bożej Skalskiej, 
wyglądając zmartwychwstania Ojczyzny. 
Na nurtujące wszystkich pytanie, kiedy Bóg 
wskrzesi Polskę, odpowiadały przepowied-
nie. Ale oddajmy głos Wojciechowi Czechowi, 
który tak na ten temat pisał: „I jest podanie, 
że po upływie półwiekowego istnienia świę-
ty obraz naszej Matki będzie miał potrzebę 
nowej restauracji, podobnie jak «Królestwo 
Polskie i dzieci moje, krwią przenajdroższą 
Syna mego odkupione, będą potrzebowały 
nowego odbudowania i nowej restauracyi»”. 

I rzeczywiście, 50 lat po namalowaniu 
wizerunku Matki Bożej Skalskiej przepo-
wiednia się spełniła, w pole ruszyły wielkie 
armie europejskie, a parę kilometrów od Do-
linki, gościńcem z Krakowa, przez Liszki na 
Czernichów przemaszerowali duchowi spad-
kobiercy powstańców 1863 roku, którzy „na 
stos rzucili swój życia los”. Cztery lata póź-
niej Polska odrodziła się.

Nie ziściła się niestety druga przepo-
wiednia zanotowana przez autora artykułu 
– tj. wizerunek Matki Bożej Skalskiej nie stał 
się „słynnym na cały kraj Polski”, a tym bar-
dziej „na cały świat katolicki”. Ale może i to 
proroctwo spełni się, tyle że z większym po-
ślizgiem czasowym? Kto wie! Czy to jednak 
w ogóle jest jeszcze możliwe, skoro tamten 
powstańczy obraz już nie istnieje. Zniknął 
pod pędzlem osoby, która przemalowała go 
w drugiej połowie XX wieku.
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Po czterech latach od ukazania się na ła-
mach „Ziemi Lisieckiej” artykułu Tajem-

nice Doliny Mnikowskiej wracam do tema-
tu, by podzielić się z czytelnikami wynikiem 
moich poszukiwań autora namalowanego 
w 1863 roku wizerunku Matki Bożej Skal-
skiej. Był nim krakowski artysta, profesor 
Szkoły Sztuk Pięknych – Izydor Jabłoński. 

W literaturze, przede wszystkim krajo-
znawczej, pokutuje przekonanie, że twórcą 
pierwszego, nieistniejącego już malowidła Nie-
pokalanej w Dolinie Mnikowskiej był Wale-
ry eljasz-Radzikowski. Nie dziwi to, skoro już 
w wydanym w roku 1902 Ilustrowanym prze-
wodniku po m. Krakowie i okolicy autorstwa Jó-
zefa Jezierskiego można przeczytać: „Na jednej 
ze skał znajduje się na olbrzymiej wygładzonej 
powierzchni obraz Panny Maryi, malowany 
przez W. eliasza”. Za inicjałem imienia może 
ukrywać się zarówno Walery eljasz-Radzikow-
ski, jak i jego ojciec Wojciech. W rzeczywistości 
jednak żaden z nich nie był twórcą Matki Bo-
żej – Nadziei Powstańców. A teraz argumenty…

Ambroży Grabowski, krakowski księgarz 
i historyk, znany był z wielkiej pasji tury-
styczno-krajoznawczej. Uwielbiał wędrować 
po Małopolsce, a okolice Krakowa nie miały 
dla niego tajemnic. W swojej książce Histo-
ryczny opis miasta Krakowa i jego okolic opi-
sał kilka miejsc godnych zwiedzenia. Jednak 

nie w opublikowanych pracach Grabowskie-
go należy szukać pożądanego dowodu, lecz 
w rękopisach, które pozostawił po sobie.

Grabowskiego, o czym już kiedyś wspo-
minałem8, łączyła wielka przyjaźń z ple-
banem lisieckim ks. Józefem Raciborskim. 
Księgarz często odwiedzał starszego kapła-
na. Czasem towarzyszyła mu żona i dzieci. 
Wielokrotnie wszyscy udawali się do Dolin-
ki Mnikowskiej, by podziwiać piękno „ska-
listego parowu”. Śmierć ks. Raciborskiego 
w 1840 roku położyła kres tym wspólnym 
wyprawom. Przez długi czas Grabowski nie 
wracał w te strony. Dopiero 21 sierpnia 1864 
roku, w wieku 82 lat, wybrał się ponownie 
do Mnikowa. Jak przed laty towarzyszyła mu 
rodzina, jednak już nie żona, która zmarła, 
lecz dzieci, wnuki i prawnuki, razem 16 osób. 

Skałki znowu wywarły na sędziwym księ-
garzu ogromne wrażenie. Tym razem mógł 
podziwiać nowy element krajobrazu: „Ktoś 
w Mnikowie natchniony wyższem uczuciem, 
padł na szczęśliwą myśl nadania mieyscu 
temu uroczystego namaszczenia. – Na pro-
stopadłey ścianie jedney z skał, za jego wpły-
wem, malarz Izydor Jabłoński z Krakowa r. 
186… wymalował oleynemi farbami wizeru-

8 Patrz rozdział O jednym z plebanów lisieckich, 
s. 133–135.

Matka Boża Skalska 
dziełem Izydora 

Jabłońskiego
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nek Najśw. Panny w postawie stojącej, może 
większey jak naturalna wielkości: i rzeczy-
wiście obraz ten matki dziewicy, rozlał nad 
tą doliną niewymowną uroczość, która ser-
ce człowieka, do rzewnej usposabia zadumy” 
– zanotował na karcie wklejonej później do 
teki: „Zapiski rozmaitej – naszej i obcej treści”. 

Poza nazwiskiem autora malowidła no-
tatka właściwie niewiele wnosi do naszej 
wiedzy na temat genezy malunku. Nawet 
datę jego powstania pan Ambroży pozosta-
wił wykropkowaną. Jednak słowa Grabow-
skiego „ktoś w Mnikowie” sugerują, że inicja-
tora sporządzenia wizerunku Niepokalanej 
należy szukać wśród ludności miejscowej. Ze 
względu na rozmach przedsięwzięcia i jego 
koszty poszukiwania możemy zawęzić do 
mieszkańców mnikowskiego dworu. W tym 
czasie folwark dzierżawił wielki patriota 
i znamienity gospodarz Felicjan Szybalski. 

Na razie odłóżmy kwestię fundatora 
i wróćmy do osoby malarza. Ktoś zapyta, czy 

zapiskowi posuniętego w latach Grabowskie-
go można ufać. Jak najbardziej! Do końca ży-
cia zachował on sprawność umysłu. Jednak 
reguły warsztatu historyka każą wszelkie in-
formacje sprawdzać w innych źródłach. Pożą-
dane potwierdzenie znalazłem we lwowskim 
„Przeglądzie” z 8 września 1863 roku oraz Pa-
miętniku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Krakowie 1854-1904 autorstwa dr. 
emmanuela Świeykowskiego. Oba wskazują 
Jabłońskiego jako twórcę malowidła.

Myślę, że przytoczone fakty rozstrzyga-
ją kwestię autorstwa wizerunku Matki Bo-
żej Skalskiej. Dodajmy jeszcze, że uważany 
dotąd za twórcę malowidła Walery eljasz-
-Radzikowski w 1863 roku przebywał za 
granicą, gdy tymczasem Izydor Jabłoński po-
zostawał w kraju. Co więcej, działał w szere-
gach tajnej organizacji podziemnej9, a jeżeli 

9 Patrz: Józef Białynia Chołodecki , Pamiętnik 
powstania styczniowego, Lwów 1913, s. 237.

Matka Boża Nadzieja Powstańców wersja oryginalna (fragment pocztówki) 
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przypomnimy sobie informacje przekazane 
przez Wojciecha Czecha w czasopiśmie dla 
ludu „Ojczyzna” z 1913 roku, autorem obra-
zu miał być powstaniec10. 

Pozostaje kwestia inicjatora powstania 
obrazu. Wydaje się, że popularną wśród 
miejscowej ludności opowieść o śnie pani Po-
tockiej należy włożyć między bajki. Domnie-
mana prawdziwa historia jest jednak dość 
zbliżona do legendarnej, co moim zdaniem 
wskazuje na jej autentyczność. Według re-
lacji spisanej w 1893 roku przez miejscową 
nauczycielkę Antoninę Munkaczy w odpo-
wiedzi na ankietę etnograficzną Matka Boża 
rzeczywiście ukazała się we śnie, ale nie Julii 
Potockiej, a Izabelli Szybalskiej, żonie wspo-
mnianego dzierżawcy Morawicy i Mnikowa. 
Wizja senna musiała być na tyle sugestywna, 
że Szybalscy postanowili ufundować naskal-
ne malowidło Niepokalanej. 

Spróbujmy zatem odtworzyć prawdopo-
dobny przebieg wydarzeń sprzed ponad 150 
lat. Jest wiosna lub lato 1863 roku. Ochotni-
cy z Galicji spływają w pobliże granicy z Kró-
lestwem Polskim i czekają na przerzut za 
kordon. Jednym z koordynatorów akcji wy-
syłania powstańczych oddziałów do Kongre-
sówki, a zarazem ich przewodnikiem, jest 
były weteran powstania węgierskiego 1848 
roku, Felicjan Szybalski. Przez pewien czas 
obóz szkoleniowy znajdował się w pobliżu 
dzierżawionego przez niego folwarku, czyli 
w Skałkach Mnikowskich. W tym czasie Szy-
balski zleca zaangażowanemu w działalność 
konspiracyjną młodemu artyście, Izydoro-
wi Jabłońskiemu, namalowanie na jednej ze 
skał wizerunku Niepokalanej. Ze względu na 
okoliczności polityczne oraz życzenie funda-
torów artysta przedstawia Matkę Boską jako 
Nadzieję Powstańców, trzymającą w ręku 
koronę cierniową, narzędzie męki Jej Syna, 
a w symbolice polskiej znak cierpień narodu 
zniewolonego przez trzech zaborców. Oczy 

10 Błędne okazały się zatem informacje W. Cze-
cha mówiące o warszawskim i żydowskim po-
chodzeniu artysty.

wznosi ona w górę, modląc się, jakby czeka-
ła na wyrok Boga – czy niewola i związane 
z nią cierpienia nadal mają być udziałem Po-
laków, czy też nadszedł koniec ich niedoli. 
Istnieje tu niewątpliwie nawiązanie do mo-
tywów występujących w plastyce powstań-
czej oraz żałobnej biżuterii.

Niedługo po uroczystym poświęceniu ma-
lowidła obóz powstańczy został przeniesiony 
w inne miejsce, by uchronić go przed dekon-
spiracją. Na miejscu pozostała Matka Boża – 
Nadzieja Powstańców, przed którą miejscowi 
modlili się o wolność ojczyzny oraz w pry-
watnych intencjach. Wbrew przepowiedni Jej 
mnikowski wizerunek nie rozpowszechnił się 
w całym kraju, lecz, co gorsza, w latach 60. XX 
wieku został zniszczony, brutalnie skuty, a na-
stępnie zastąpiony nowym.

Na koniec przybliżmy życiorys twórcy 
wizerunku Matki Bożej Skalskiej. Izydor Ja-
błoński urodził się w 1835 roku w Krakowie. 
W latach 1849-1857 studiował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych. Potem dzięki prywat-
nemu stypendium uczył się w akademii mo-
nachijskiej. W 1859 roku odbył podróż do 
Włoch. Na dłużej zatrzymał się w Rzymie, 
gdzie uczęszczał na zajęcia w Akademii św. 
Łukasza. W połowie następnego roku udał się 
na Wschód. Zwiedził Ateny, Konstantynopol 
i Jerozolimę. Po powrocie do Polski zamiesz-
kał w Krakowie. W latach 1862-1863 pracował 
nad ozdobieniem sklepienia w kościele oo. 
misjonarzy na Stradomiu. W tym czasie dzia-
łał także w konspiracji niepodległościowej. 

Specjalnością Jabłońskiego stało się ma-
larstwo religijne. Malował w kościołach 
polichromie oraz obrazy. W 1877 roku, na 
wniosek dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych 
w Krakowie Jana Matejki, objął obowiąz-
ki profesora tej uczelni. Przy okazji nale-
ży wspomnieć, że obaj artyści przyjaźnili 
się ze sobą jeszcze od czasów studenckich. 
Po śmierci Matejki Jabłoński spisał swoje 
wspomnienia o wybitnym koledze. W poło-
wie 1895 roku ze względu na zły stan zdro-
wia przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 
w 1905 roku.
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Początkowo kościół parafialny zamierza-
no wybudować w Kaszowie. Mający stać 

się ozdobą nowej świątyni obraz Matki Bo-
skiej, który obecnie znajduje się w Liszkach, 
umieszczono tymczasowo w kapliczce na Ły-
sej Górze11. Jakież było jednak zdumienie ka-
szowian, gdy na drugi dzień okazało się, że 
była ona pusta. Wewnątrz ani śladu obra-
zu. Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania. 
W końcu malowidło odnaleziono w Liszkach. 
Wniosek narzucał się sam – wykradli go lisz-
czanie. Oczywiście wizerunek Matki Bożej 
Pocieszenia ponownie trafił na Łysą Górę. 

Tym razem przezorni mieszkańcy Kaszo-
wa zaciągnęli wartę wokół zamkniętej na noc 
kaplicy. Z widłami, kijami i siekierami w ręku 
strzegli obrazu. Jednak kolejnego ranka, gdy 
ponownie otwarto drzwi kaplicy, by przed wi-
zerunkiem Matki Boskiej odśpiewać Godzinki, 
malowidła znów nie znaleziono. Zaniepokojo-
na gromada ruszyła do Liszek. Otwarto tutej-
szą kaplicę… Obraz był wewnątrz. Niestety 
cudowny znak nie przekonał kaszowian. To-
maszowe ręce chwyciły wizerunek Matki Bo-
żej, by po raz kolejny przetransportować go 
do Kaszowa. Jednak gdy strzeżony pilnie ob-

11 Jedna z wersji tej opowieści głosi, że świąty-
nia miała stanąć bardziej na zachód, w miejscu 
przydrożnej kaplicy.

raz po raz trzeci, w trudny do wytłumaczenia 
sposób znalazł się w Liszkach, dla wszystkich 
stało się jasne, gdzie ma stanąć nowy kościół. 
Matka Boża wyraziła swą wolę – chciała być 
Panią Lisiecką.

To oczywiście legenda powtarzana w Lisz-
kach z pokolenia na pokolenie. Jest w niej ślad 
pewnej rywalizacji między mieszkańcami 
obu miejscowości. Zawsze intrygowało mnie 
jej źródło. Przez długi czas uważałem, że naj-
prawdopodobniej przywędrowała do Liszek 
z zewnątrz i została zaadaptowana do miej-
scowych realiów. Na świecie istnieje wiele 
różnych podań o cudownych przeniesieniach 
obrazów, przedmiotów kultu, a nawet całych 
budynków. W końcu mój sceptycyzm co do 
miejscowego pochodzenia legendy znacznie 
się zmniejszył. Przyczyniła się do tego opo-
wieść zawarta we wspomnieniach pochodzą-
cego z Liszek kapucyna brata Teofila Kowali-
ka, zamieszczonych w „Krakowskim Roczniku 
Archiwalnym” (nr V/1999).

Brat Teofil w krótkim fragmencie poświę-
conym rodzinnej wsi wspominał o „ślicznej fi-
gurze” Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej, która za jego młodości (zakonnik uro-
dził się w 1866 roku) stała naprzeciw bocznego 
wejścia do starego lisieckiego kościoła. Przed 
ogrodzoną, otoczoną dużymi bzami kaplicz-
ką w majowe wieczory zbierała się młodzież 

Między prawdą i legendą. 
Peregrynacje wizerunku 
Matki Bożej Lisieckiej
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i śpiewała pieśni do Matki Bożej. Figura była 
pamiątką po misjach zakończonych ślubem 
wstrzemięźliwości od alkoholu, jakie w 1844 
roku odbyły się w Liszkach z inicjatywy ówczes- 
nego proboszcza ks. Alfonsa Skórkowskiego12. 

12 Patrz rozdział Towarzystwo Trzeźwościowe, s. 61-62.

Gdy na początku lat 80. XIX wieku zbu-
rzono starą świątynię, ks. Andrzej Bański, 
ówczesny pleban lisiecki, postanowił figu-
rę sprzedać. Kupił ją jeden z mieszkańców 
Kaszowa i umieścił na swoim polu przy go-
ścińcu krakowsko-śląskim. Znajdujące się 
na wszystkich czterech ścianach postumen-

Obraz Matki Bożej Lisieckiej na ołtarzu polowym (1964 rok)
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tu napisy upamiętniające misje nowy właści-
ciel skuł. 

Mieszkańcom Liszek transakcja – delikat-
nie mówiąc – nie przypadła do gustu. Naj-
radykalniej swoje niezadowolenie wyraziła 
grupka młodych. Pewnej nocy jeden ze „spi-
skowców” zaprzągł konia do wozu i z kole-
gami pojechał do Kaszowa. Rozebrali figu-
rę i wraz z postumentem zawieźli do Liszek. 
Rano idący do kościoła wierni, widząc, że 
Matka Boża znów jest na swoim miejscu, za-
częli płakać i modlić się przy niej, przeko-
nani, że kapliczka na swe ulubione miejsce 
została przeniesiona cudownym sposobem, 
najpewniej na ramionach aniołów. „Żandar-
mi – jak relacjonuje brat Teofil – nie uwie-
rzyli w cud, wyszukali grzesznych aniołów 
i wpakowali ich do ula. Sąd w Liszkach wy-
mierzył karę stosowną do winy”. Relacja ta 
jest opowieścią niemal z pierwszej ręki, po-
nieważ jednym z owych „aniołów” był rodzo-
ny brat autora relacji. Tyle brat Teofil. Przy-
toczona przez niego fascynująca opowieść 
skłania do refleksji, że może i za legendą za-
cytowaną na wstępie stoi jakieś realne wyda-
rzenie, cudowne lub zupełnie naturalne. 

Pozostaje pytanie, jakie były 
dalsze losy kapliczki Niepo-
kalanej? W pierwotnej wer-
sji tego artykułu, opubliko-
wanej w „Ziemi Lisieckiej” 

nr 5/2009, zaapelowałem 
do czytelników o po-

moc w rozwikłaniu 
tej zagadki. Dzię-
ki uzyskanym od 
nich informacjom 
udało się ustalić, 
że ową kaplicz-
ką jest kaplicz-
ka znajdująca się 
obecnie w Kaszo-
wie, nieomal na-
przeciw skrzy-
żowania drogi 
wojewódzkiej Kra-

ków–Chełmek z dro-

gą prowadzącą do Mnikowa. Zakupiona od 
plebana ks. Andrzeja Bańskiego kapliczka 
została postawiona przez nabywcę, gospoda-
rza kaszowskiego Józefa Barana, na prywat-
nej parceli, w intencji odwrócenia od rodzi-
ny nieszczęść, które ją dotykały. 

Należy podkreślić, że jest to nietypowy 
wizerunek Matki Bożej. Niepokalana przed-
stawiona została bowiem w tradycyjnej tu-
nice oraz „nałożonym” na wierzch kaftaniku 
stylizowanym na gorset. Śluby mieszkańców 
parafii lisieckiej powstrzymania się od spo-
żywania mocniejszych trunków brała więc 
pod opiekę Maryja ubrana w element stroju 
noszony przez żeńską część miejscowej spo-
łeczności13. Była to więc swojska, bliska ludo-
wi Królowa Niebieska.

Pierwotnie kapliczka stała na parceli znaj-
dującej się po przeciwnej stronie drogi. W dru-
giej połowie XX wieku jeden z potomków fun-
datora przeniósł ją na obecne miejsce.

Na koniec przytoczmy wspomnienie bra-
ta Teofila dotyczące innej kapliczki, znajdu-
jącej się zresztą w Liszkach do dziś: „Wcho-
dząc do Liszek, po lewej stronie od strony 
Krakowa stoi mała przydrożna kapliczka na 
wzgórku. Obsadzona była pięknymi i duży-
mi drzewami. Tę kapliczkę fundował Józef 
Budziaszek w roku 1820, może mało kto wie, 
a i z rodziny nie wie, kto tę kapliczkę stawiał. 
Jak byłem małym chłopakiem, to często po-
mogłem zanieść jaki kwiatek albo balazkę, 
jak jaki psotnik oderwał. Ten Józef Budzia-
szek był to ciekawy typ starego patriarchy, 
dawał zawsze medaliki. Nad drzwiami był 
tam napis, a później zabielony wapnem”14.

13 Przedstawienie Maryi w stroju noszonym przez 
parafianki miało być warunkiem, pod jakim wier-
ni zgodzili się finansować wykonanie kapliczki.

14 Patrz: „Krakowski Rocznik Archiwalny”, nr 
V/1999, s. 179.

Figura Niepokalanej z Kaszowa. 
Pamiątka ślubów trzeźwości
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Na początku maja 2013 roku do kościo-
ła lisieckiego wrócił obraz Matki Bożej 

Pocieszycielki Strapionych, czyli Matki Bo-
żej Lisieckiej. Przez pół roku pod opieką dr 
Małgorzaty Nowalińskiej przechodził pro-
ces konserwacji w krakowskiej ASP. Mimo 
złego stanu malowidła udało się je odnowić 
i zabezpieczyć. Przy okazji obraz został pod-
dany specjalistycznym badaniom. Niestety, 
nie dają nam one ostatecznych odpowiedzi 
na pytanie o jego pochodzenie oraz dzieje. 
Wręcz przeciwnie, po prześwietleniu okaza-
ło się, że w rzeczywistości mamy do czynie-
nia z dwoma wizerunkami Maryi z małym 
Jezusem, wykonanymi jeden na drugim15.

Data powstania starszego określana jest 
na XVI lub XVII wiek. Młodszy został na-
malowany po zupełnym pokryciu szaronie-
bieską farbą pierwszego. Według znawców 
zdobyto się na tak radykalny krok, by dopa-
sować wizerunek Maryi i Jezusa do sukien-
ki pochodzącej najprawdopodobniej z in-
nego malowidła. Kompozycja obu obrazów 
jest bardzo zbliżona, choć występują pewne 
przesunięcia, czytelne zwłaszcza w przypad-

15 Wszystkie informacje dotyczące ustaleń 
konserwatorów zaczerpnąłem z dokumen-
tacji opracowanej przez dr Małgorzatę No-
walińską.

ku twarzy obu postaci oraz rąk Maryi. Pan 
Jezus w starszej wersji przytulał główkę do 
policzka Świętej Matki. Przemalowania do-
konano najwcześniej w pierwszych deka-
dach XVIII wieku. Datą graniczną jest tu rok 
1704, w którym odkryto błękit pruski użyty 
do wykonania obrazu.

Dużo precyzyjniej można określić czas 
powstania srebrnej sukienki, która została 
odrestaurowana przez Wojciecha Bochniaka 
z Muzeum Narodowego w Krakowie. Z tyłu 
na blasze odbite są bowiem herby opatrzone 
siglami – przeważnie pierwszymi literami ty-
tułów i imion ważnych postaci ówczesnego 
świata. Znajdują się tam herby papieża Inno-
centego X, Królestwa Polskiego z czasów Jana 
Kazimierza, biskupa krakowskiego Piotra 
Gembickiego, opata tynieckiego (a zarazem 
biskupa chełmińskiego) Stanisława Pstro-
końskiego oraz opactwa tynieckiego i herb 
Ogończyk niezidentyfikowanego fundato-
ra. Zawęża to datację na czas między 1648 
a 1655 rokiem.

Niestety, bez dodatkowej kwerendy 
w archiwach zdani jesteśmy wyłącznie na 
domysły co do historii obrazu. Być może 
zdarta z malowidła i zrabowana przez ko-
goś (złodzieja lub obce wojska) sukienka 
została w XVIII wieku zastąpiona inną, po-
zyskaną ze skarbca tynieckiego. Proboszcz 

Tajemnica obrazu 
Pani Lisieckiej
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zachwycony hojnym darem benedyktynów 
kazał malarzowi dostosować obraz do su-
kienki. Jednak jeżeli propozycja odczyta-
nia sigli ostatniego z wymienionych herbów 
autorstwa Dariusza Nowackiego i Krzysz-
tofa Czyżewskiego jest słuszna i wybite li-
tery PDBBPL odnoszą się do proboszcza li-
sieckiego (ostatnie litery stanowiłyby skrót 
Plebanus, względnie Parochus Lisciensis) sy-
tuacja była odwrotna – jakieś nieszczęśliwe 
zdarzenie przetrwała sama sukienka, a po-
zyskany gdzieś obraz, o zbliżonej kompo-
zycji, został w tak drastyczny sposób przy-
stosowany do niej. Za miejscową fundacją 
sukienki przemawia fakt, że wspomniane 
inicjały pasują do imienia i nazwiska pro-
boszcza ks. Piotra Bobreckiego, pełniącego 
posługę w Liszkach od około 1650 do 1687 
roku. W dodatku kapłan ów podpisywał się 
czasami jako Petrus de Bobrek Bobrecki.

Kiedy nastąpiło przemalowanie? Histo-
rycy prowadzący badania nad przeszłością 

zburzonego w pierwszej połowie XIX wie-
ku kościoła Wszystkich Świętych w Krako-
wie twierdzą, że obraz Matki Bożej Lisieckiej 
pochodzi właśnie stamtąd. Według przeka-
zów historycznych ks. Józef Raciborski, ple-
ban w Liszkach i były kanonik kapituły przy 
kościele Wszystkich Świętych zakupił je-
den z dwóch cudownych wizerunków Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem przy okazji likwidacji 
świątyni – w 1832 lub 1834 roku. 

Jednak z inwentaryzacji kościoła lisiec-
kiego wykonanej 12 grudnia 1813 roku (czyli 
niedługo po objęciu probostwa przez ks. Ra-
ciborskiego) wynika, że już wówczas w ołta-
rzu głównym znajdował się obraz Matki Bo-
żej przykryty srebrną sukienką ze złotymi 
koronami, identyczną z tą, która okrywa Pa-
nią Lisiecką obecnie. 

Skądinąd wiemy, że w późniejszym cza-
sie w kruchcie świątyni lisieckiej pojawił 
się drugi obraz Matki Bożej. Niewątpliwie 
było to więc malowidło zakupione w Kra-
kowie. Widział je, właśnie w przedsionku, 
Józef Łepkowski, autor Przeglądu zabytków 
przeszłości w okolicach Krakowa, być może 
jeszcze w 1847 roku. Niestety, z niewiado-
mych przyczyn nie wspomniał ani słowem 
o cudownym obrazie z ołtarza głównego. 
Co było tego powodem? Próżno dociekać. 
Jednak o tym, że obraz Matki Bożej Lisiec-
kiej wówczas istniał i znajdował się w ołta-
rzu głównym, informuje nas w swych wspo-
mnieniach pozostawionych w rękopisie 
urodzony w 1866 roku brat Teofil Kowalik, 
kapucyn rodem z Liszek.

Zburzenie starej świątyni zagmatwało 
nieco sprawę. We wnętrzu nowej pojawił 
się tylko jeden obraz Matki Bożej. Ten fakt 
oraz mało starannie wykonany opis Łep-
kowskiego spowodowały, że autor rozdziału 
o kościele lisieckim w Tekach Grona Konser-
watorów Galicyi Zachodniej wysnuł przy-
puszczenie, że w ołtarzu głównym umiesz-
czono obraz z kruchty, a więc zakupiony 
z kolegiaty Wszystkich Świętych. Domysł za-
czął żyć własnym życiem, trafiając do litera-
tury naukowej. 

Fotografia Lisieckiej Pani wykonana ok. 1960 roku
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W świetle powyższego należy odrzucić 
tezę, że obraz został przemalowany po trafie-
niu do Liszek, czyli w latach 30. XIX wieku. 
Poza tym, racjonalnie rzecz biorąc, przema-
lowanie zakupionego obrazu pod sukienkę 
nie miałoby żadnego sensu. Po co ks. Raci-
borski miałby wydawać pieniądze na ładny, 
zabytkowy obraz i użyć go właściwie jako 
płótna pod nowe malowidło?

W XIX wieku obraz Matki Bożej Lisiec-
kiej cieszył się opinią cudownego. O licznych 
wiszących obok niego wotach wspominały 
dokumenty wizytacji biskupich. Kwerenda 
w archiwum diecezjalnym pod tym kątem zo-
stała najprawdopodobniej przeprowadzona 
pod koniec lat 50. XX wieku. Trudno powie-
dzieć coś konkretnego na jej temat, ponieważ 
w archiwum parafialnym nie istnieje żadna 
dokumentacja. Jedynym śladem jest artykuł 
Bronisławy Srebro opublikowany w piśmie 
parafialnym „Głos Lisieckich Dzwonów” (nr 
4/1999), na podstawie odręcznie spisanej hi-
storii obrazu, obecnie zaginionej. Przytocz-
my jego fragment:

O cudownym obrazie Matki Bożej wspomina-
ją najstarsze wizytacje biskupie pochodzące 
z lat 1663, 1704, 1727 oraz 1748 r. Wizytacja 
z roku 1663 mówi tylko tyle, że „jest pokryta 
srebrną blachą z dwiema złotemi koronami”. 
Dopiero wizytacja z roku 1748 podaje dokład-
ny opis obrazu Matki Bożej, a na szczycie oł-
tarza były trzy tabliczki drewniane z napisem: 
„O Maria Succure – Semel Mater – Semper Vir-
go”, będący zawsze w głównym ołtarzu, oto-
czony wotami.

Z powyższego wynika, że kult Matki Bo-
żej w Liszkach jest bardzo stary, a Jej wize-
runek znajdował się w parafii od dawna, co 
najmniej od czasu restauracji świątyni po 
pożarze, który strawił jej wnętrze w czasie 
potopu szwedzkiego. Nie można także wy-

kluczyć, że malowidło trafiło tu w związku 
z urządzaniem kościoła konsekrowanego 
w 1585 roku. Od pierwszej połowy XVII wie-
ku (jeżeli nie wcześniej) czczono go jako cu-
downy, o czym świadczyły wzmiankowane 
liczne wota dziękczynne oraz fakt przenie-
sienia go z ołtarza bocznego do głównego. 

Wobec tego czy nie warto byłoby zdjąć 
pierwszą warstwę i spojrzeć w twarz starszej 
Madonnie? Perspektywa kusząca, jednak 
przed znaną parafianom od dziecka Mary-
ją z Dzieciątkiem modliło się już co najmniej 
kilka, jeżeli nie kilkanaście pokoleń. Wiele 
osób dostąpiło łask. Ostatecznie odsłonięto 
jedynie górną część obrazu ukazującą dwa 
anioły trzymające nad głową Maryi królew-
ską koronę, reszta pozostała w wersji XVIII-
-wiecznej. I słusznie!

Odnowiony obraz z odsłoniętymi aniołami
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W sobotę 24 maja 2014 roku w Liszkach 
miała miejsce skromna uroczystość 

poświęcenia odnowionej kapliczki Matki Bo-
żej Niepokalanie Poczętej. Zgromadziła ona 
kilkadziesiąt osób. Po poświęceniu figury ks. 
proboszcz Władysław Szymoniak poprowa-
dził nabożeństwo majowe. 

Wiele miesięcy temu w kapliczkę uderzył 
samochód, niszcząc ogrodzenie, uszkadzając 
cokół i naruszając stabilność figury. Z inicjaty-
wy i przy ogromnym zaangażowaniu potom-
ków fundatora, dzięki pomocy darczyńców, 
zarówno instytucjonalnych, jak i indywidu-
alnych, udało się kapliczkę odnowić. Prace 
renowacyjne wykonał zakład kamieniarski 
Jana Siuty. Zgodnie z obecnymi standardami 
konserwatorskimi z figury i postumentu usu-
nięto nałożone w ciągu stulecia warstwy farb, 
wydobywając na światło dzienne kamienną 
powierzchnię. Odsunięta o kilka metrów od 
skrzyżowania dróg Liszki–Piekary i Liszki–
Rączna piękna statua Maryi znów spogląda 
na przechodniów z wysokości postumentu. 

Kapliczka należy do obiektów mocno 
wrośniętych w miejscowy pejzaż. Jak in-
formuje nas napis na cokole, ufundował ją 
w 1906 roku Hipolit Kosycarz (1831-1912). 
W latach 60. XIX wieku pełnił on przez pe-
wien czas urząd wójta jednowioskowej gmi-
ny Liszki. 

Tak się składa, że uroczystość poświęce-
nia kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Po-
czętej odbyła się w roku, w którym przypada 
170. rocznica odprawienia w parafii lisieckiej 
pierwszych nabożeństw majowych. Stało się 
to w maju 1844 roku z inicjatywy ówczesne-
go proboszcza ks. Alfonsa Skórkowskiego. 
Należy się jednak domyślać, że kapłana zain-
spirował jego stryj biskup Karol Skórkowski. 
Pełniący od roku 1829 posługę ordynariusza 
krakowskiego biskup Skórkowski został wy-
gnany z diecezji za poparcie, jakiego udzielił 
powstaniu listopadowemu. Ze Śląska, gdzie 
znalazł schronienie, starał się zarządzać po-
wierzoną mu owczarnią.

Parafia lisiecka należała do pierwszych 
miejsc w Polsce, w których nabożeństwo ku 
czci Matki Bożej zaprowadzono. Wcześniej tu 
i ówdzie majówki odprawiali w swoich kon-
wiktach jezuici. Dopiero w 1849 roku odpra-
wiono je po raz pierwszy w Krakowie, w ko-
ściele Mariackim, przy wsparciu ks. Alfonsa, 
który był już wtedy kanonikiem kapituły ka-
tedralnej na Wawelu. 

Dla ułatwienia wiernym udziału w nabo-
żeństwach do Matki Bożej pleban Skórkowski 
wydał w 1847 roku śpiewniczek Pieśni o Naj-
świętszej Maryi Pannie Matce Bożej do nabo-
żeństwa Miesiąca Maja dla Parafijan Kościoła 
w Liszkach przedrukowane. Ze wstępu dowia-

Majowa uroczystość
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dujemy się, że już wtedy wierni mieszkają-
cy w miejscowościach bardziej odległych od 
świątyni parafialnej modlili się słowami Lita-
nii do Najświętszej Maryi Panny i śpiewali pie-
śni maryjne przed figurami i kapliczkami.

Pierwsze nabożeństwa majowe odpra-
wione w Liszkach stanowiły przygotowa-
nie do ślubów trzeźwościowych, które pa-
rafianie, a więc jeziorzanie, kaszowianie, 
kryspinowianie, liszczanie, nowowsianie, 
rącznianie i ściejowiczanie złożyli uroczy-
ście w ostatni dzień maja 1844 roku. Dwa 
lata później wydarzenie to uczczono wysta-
wieniem pod kościołem kapliczki Maryi Nie-
pokalanie Poczętej, która obecnie znajdu-
je się w Kaszowie. „Mam nadzieję, i pragnę, 
i proszę was o to, abyście tego nabożeństwa 

po wszystkie lata waszego życia nie zanie-
dbywali, mając zawsze w pamięci pozyska-
ną łaskę, i powinność wytrwania do śmier-
ci w ślubach waszych, do czego wam pomoc 
Boża, dar męstwa, o który prosić mamy, jest 
koniecznie potrzebny. Wprawiajcie, zachę-
cajcie, zalecajcie dzieciom waszym, czeladce 
waszej, to łatwe nabożeństwo, aby się z niem 
dostało przyszłym pokoleniom, coście wy 
otrzymali, i aby inne łaski, duszom waszym 
nader potrzebne, dane wam były” – apelował 
we wstępie do wspomnianego śpiewnika ks. 
Alfons Skórkowski. Fakt, że po 170 latach na-
bożeństwo majowe nadal odprawiane jest 
w Liszkach i w parafiach z dawnej wielkiej 
parafii lisieckiej wyrosłych, świadczy, iż pio-
nierska praca kapłana nie poszła na marne.

Ks. Władysław Szymoniak poprowadził nabożeń-
stwo majowe i poświęcił odnowioną kapliczkę
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Oprócz cmentarzy parafialnych na terenie 
naszej gminy znajduje się wiele grobów 

ofiar epidemii. Często oznaczone są skrom-
nym krzyżem, ale nie do rzadkości należą 
i takie, nad którymi wystawiono kapliczki. 
Chyba najbardziej intrygującą ze względu 
na formę, ale i historię, jest kolumna z figurą 
Maryi Niepokalanej w Kryspinowie. 

W wydanym kilka lat temu albumie Ko-
ścioły i mała architektura sakralna w gminie 
Liszki znajdujemy informację, że według tra-
dycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie 
przez mieszkańców Kryspinowa fundatorem 
wspomnianej kapliczki był właściciel miejsco-
wego majątku, a postawił ją dla upamiętnienia 
gościa, który podczas pobytu we dworze umarł 
na cholerę. Ze względów epidemiologicznych 
jego ciało miało spocząć wraz z innymi ofiara-
mi zarazy w zbiorowym grobie za wsią. 

Obecnie wspomniana figura Maryi stoi 
w otoczeniu domów jednorodzinnych w po-
bliżu gmachu Szkoły Podstawowej, ale jesz-
cze stosunkowo nie tak dawno tkwiła samot-
nie wśród łąk. Możemy się o tym przekonać, 
oglądając fotografię wykonaną w dwudzie-
stoleciu międzywojennym przez reportera 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”16. 

16 Dostępna na stronie internetowej Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego.

Otchłań niepamięci pochłonęła nazwi-
sko i imię głównego bohatera tej opowieści, 
mimo że zostały wyryte na trzonie kolum-
ny kapliczki. Niestety, litery zdekompleto-
wał czas. Pora więc dopisać brakujące zna-
ki i przedstawić szlachcica uczczonego w ten 
sposób – był nim erazm Antoni Wincenty Ko-
mar herbu Korczak.

Jak to często bywa, także w tym przy-
padku wieść gminna miesza prawdę z fikcją. 
W rzeczywistości Komar nie był wędrowcem, 
którego zaraza zastała podczas pobytu u zna-
jomego, lecz dzierżawcą majątku w Kryspi-
nowie, a właściwie w Śmierdzącej, bo tak się 
ta wieś wówczas nazywała.

erazm Komar pochodził z zamożnej rodzi-
ny ziemiańskiej. Urodził się około 1767 roku. 
W młodym wieku pełnił funkcję sekretarza 
w Radzie Nieustającej, dowodził pułkiem woj-
ska, a przy tym prowadził hulaszczy tryb ży-
cia. Nie stronił także od pojedynków. Duży 
majątek, który początkowo posiadał, szybko 
stopniał. Częściowo przyczyną tego była po-
lityka – konfiskata za odmowę złożenia przy-
sięgi na wierność carowi, część po prostu wy-
dał. W księdze zgonów parafii lisieckiej ks. 
Józef Raciborski opisał go jako dziedzica ma-
jątków Buszkowa, Dziewięcice i Malkowice le-
żących w ziemi miechowskiej (od 1815 roku 
był to teren Królestwa Polskiego). Nie wiado-

Kapliczka morowa 
w Kryspinowie
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Odnowiona kapliczka 
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mo, czy erazm nie chciał żyć pod berłem ca-
rów, czy też – co bardziej prawdopodobne – 
wymienione wsie stracił na skutek konfiskaty 
po 1795 roku. Faktem jest, że około 1800 roku 
osiadł w pobliżu Krakowa. Do kryspinowskie-
go dworu (nie tego, który możemy do dziś po-
dziwiać, ale poprzedniego, stojącego bliżej 
drogi) przeniósł się najpewniej w roku 1824. 
Umowa dzierżawy podpisana z właściciela-
mi wsi – Siemońskimi – miała obowiązywać 
przez 9 lat, tzn. od lipca 1824 do 1833 roku. 
Na rolnictwie erazm znał się wybornie, więc 
zapewne nie klepał biedy, choć niewątpliwie 
wzięty w harendę folwark wielkich docho-
dów mu nie przynosił.

Portret erazma Komara byłby niepełny, 
gdybyśmy pominęli fakt, że odznaczał się du-
żym talentem poetyckim. Niestety, nie opu-
blikował żadnego zbioru wierszy. Tylko kilka 
utworów, przede wszystkim inspirowanych 
wydarzeniami politycznymi, zostało odbi-
tych jako druki ulotne. Zapewne niektóre 
krążyły w odpisach. Większość wierszy jego 
autorstwa pozostała w rękopisie. Do naszych 
czasów dotrwała tylko część. 

W środowisku krakowskim Komar ucho-
dził za dziwaka. U schyłku życia stronił bo-
wiem od ludzi. Zaszył się na wsi, unikając kon-
taktów towarzyskich nawet z najbliższymi 
sąsiadami. Oryginalną osobowość podkreślał 
przy tym nietuzinkowym wyglądem: nosił 
krótko ostrzyżone włosy, w uszach kolczyki, 
a na grzbiecie charakterystyczny bury surdut.

Nadszedł rok 1831 – dla Polski rok krwi 
i (na pocieszenie) żołnierskiej chwały. W ślad 
za wojskami rosyjskimi na ziemie polskie 
przybyła zaraza. epidemia pojawiła się także 
na terenie parafii lisieckiej. Wielu ludzi prze-
nosiło się na tamten świat w wieku 20-40 lat, 
a więc w okresie, gdy ich organizm powi-
nien być najsilniejszy. W samej Śmierdzącej 
w ciągu roku zmarło ponad trzydzieści osób, 
a więc więcej niż zwykle. 

Płot folwarku nie stanowił przeszkody 
dla choroby. 15 maja zmarła żona karbowe-
go. 30 sierpnia ze światem pożegnał się sam 
erazm Komar. 6 grudnia kostucha zabrała ze 

sobą przebywającego w śmierdząckim dwo-
rze Marcelego Komara, starszego – liczącego 
wówczas 70 lat – brata erazma.

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Liszkach 
ks. Józef Raciborski ani słowem nie odnotował 
śmierci dzierżawcy w prowadzonym dzienni-
ku. To prawda, że zapisywał w nim głównie 
informacje dotyczące pogody, wielokrotnie 
jednak napomykał o wydarzeniach, które wy-
warły na nim większe wrażenie. Prawdopo-
dobnie Komar nie zmienił swoich zwyczajów 
z młodości i nadal nie bywał w kościele. Od-
mawiał także finansowania przypadających 
na dwór wydatków parafialnych, tłumacząc, 
że obowiązku takiego nie nakłada na niego 
umowa dzierżawna. Stosunki z duszpaste-
rzem nie mogły więc być zażyłe.

Jerzy Snopek, badacz literatury, który 
wprowadził poezję erazma Komara w obieg 
naukowy, twierdził, że Komar był liberty-
nem i ateistą, a przynajmniej deistą. W rze-
czy samej, w świetle tego, co o nim wiemy, 
do szczególnie pobożnych poeta z pewnością 
nie należał, za duchowieństwem wszelkich 
religii nie przepadał, co znalazło m.in. od-
zwierciedlenie w jednym z jego wierszy pod 
wiele znaczącym tytułem: Do występnego du-
chowieństwa wszelkich wyznań. Jednak dość 
często występujące w jego poezji odwołania 
do Boga oraz fakt, że był autorem oficjalnego 
wiersza na ingres biskupa Jana Pawła Woro-
nicza w Krakowie, nie pozwalają w nim wi-
dzieć zadeklarowanego bezbożnika. Z pew-
nością więc nie ateizm, ale przepisy morowe 
były przyczyną, że spoczął w grobie chole-
rycznym, a nie na cmentarzu przy kościele 
w Liszkach. 

Trudno zgadnąć, kto był fundatorem ko-
lumny z figurą Niepokalanej: właściciele fol-
warku – Siemońscy, syn zmarłego eustachy 
Adam Walerian Komar czy hrabia Kryspin 
Żeleński, który wkrótce potem wieś kupił. 
Jedno jest pewne, upamiętnia ona patriotę 
i poetę, erazma Komara, w czym upewnia 
nas nie tylko wspomniany napis wyryty na 
kolumnie, ale także umieszczona w górnej jej 
partii tarcza z herbem Korczak.
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Wielkim problemem w społeczeństwie 
polskim XIX wieku było nadużywanie 

napojów alkoholowych. Pijaństwu sprzyjała 
bieda i brak szerszych perspektyw na polep-
szenie warunków życia. Cierpieli alkoholicy, 
a przede wszystkim cierpiały ich rodziny. War-
to również przypomnieć, że pogromy szlach-
ty i służby folwarcznej popełniane przez chło-
pów podczas rabacji galicyjskiej w 1846 roku 
najczęściej wiązały się z pijaństwem. 

W różnych miejscach powstawały inicja-
tywy mające na celu opanowanie tej plagi. 
Podjęło taką także duchowieństwo dekana-
tu czernichowskiego. Jej animatorem był ks. 
Józef Raciborski, pleban lisiecki, a od 1814 
roku do śmierci w 1840 roku jednocześnie 
dziekan czernichowski. Trzeba przyznać, że 
był konsekwentny. Akcję przeciwalkoholo-
wą zaczął od likwidacji karczmy plebańskiej, 
która przynosiła mu stały dochód.

Przełom w walce z nadużywaniem alko-
holu nastąpił na Górnym Śląsku. W uroczy-
stość Matki Boskiej Gromnicznej w 1844 roku 
pracujący w Piekarach Śląskich proboszcz 
ks. Alojzy Ficek ogłosił, że pragnie w swojej 
parafii wprowadzić abstynencję od wódki. 
Wkrótce wraz z franciszkaninem o. Szcze-
panem Brzozowskim wygłosili serię kazań, 
w których namawiali wiernych do złożenia 
ślubów wyrzeczenia się alkoholu. 

Nadspodziewanie szybko ich starania za-
częły przynosić dobre rezultaty. Ideę i meto-
dy pracy podchwycili również inni księża. Na 
Śląsku powstało Towarzystwo Wstrzemięźli-
wości i Trzeźwości, które wkrótce zgroma-
dziło 11 tysięcy członków. Często najwięksi 
pijacy zrywali z nałogiem i przed ołtarzem, 
w obliczu Boga, uroczyście ślubowali doz-
gonną wstrzemięźliwość. Wkrótce papież 
Pius IX zatwierdził Towarzystwo i podniósł 
je do rangi bractwa kościelnego.

Akcja, która na Śląsku zaczęła przynosić 
wielkie owoce, od razu znalazła naśladow-
ców w innych regionach Polski, w tym tak-
że w okolicach Krakowa. Parafia Liszki może 
pochwalić się, że dzięki swojemu ówczesne-
mu plebanowi ks. Alfonsowi Skórkowskiemu 
przodowała pod tym względem na terenie 
diecezji krakowskiej. W Liszkach ofensywę 
antypijacką zapoczątkowały w maju 1844 
roku misje ludowe. Po wysłuchaniu kazań 
ostatniego dnia miesiąca parafianie złożyli 
w kościele lisieckim śluby trzeźwości. Jedno-
cześnie działalność rozpoczęło Towarzystwo 
Trzeźwościowe. 

Ks. Alfons rozdawał składającym śluby 
wydaną własnym sumptem broszurkę pro-
pagującą trzeźwość, zawierającą tekst ślu-
bowania z miejscem na podpis, cytaty z Pi-
sma Świętego piętnujące pijaństwo oraz 

Towarzystwo Trzeźwościowe 
w parafii lisieckiej
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argumenty przemawiające za zachowaniem 
wstrzemięźliwości. Nie był w swoich poczy-
naniach osamotniony. Za ideą przeniesienia 
akcji w granice diecezji krakowskiej stał jego 
stryj, biskup Karol Skórkowski. Może dzięki 
temu jeszcze w tym samym 
1844 roku Towarzystwo Po-
bożności i Trzeźwości po-
wstało także w parafii mora-
wickiej.

Ks. Skórkowski działał 
zdecydowanie, a metody, któ-
re stosował, były radykalne. 
Na przykład odmawiał alko-
holikom sporządzania aktów 
ślubów i zgonów. Nie bawił 
się w konwenanse i po pro-
stu zmuszał parafian ma-
jących słabość do kieliszka, 
by wstępowali w szeregi To-
warzystwa. Jego obcesowe 
działania przyniosły sukces 
i to właściwie natychmiasto-
wy. Świadczy o tym konflikt, 
w jaki w krótkim czasie po-
padł z kolatorem kościoła, 
właścicielem Śmierdzącej, 
Piekar, Liszek i Kaszowa – Kryspinem hrabią 
Żeleńskim. Dumny wielmoża poniósł dotkliwe 
straty w handlu alkoholem, na który, zgodnie 
z prawem o propinacji, miał na terenie swoich 
dóbr monopol. Żeleński skarżył się na plebana 
do władz Wolnego Miasta Krakowa. Niestety, 
konflikt skończył się dla ks. Alfonsa nieprzy-
jemnie, tzn. jego rezygnacją z funkcji plebana. 

Warto podkreślić, że cała akcja trzeźwo-
ściowa opierała się na zupełnym zaprzesta-
niu picia wódki i araku, co do innych napo-
jów alkoholowych, jak wino i piwo, zalecano 
tylko umiarkowanie.

Odejście ks. Skórkowskiego z Liszek nie 
zniszczyło dobrze rozwijającej się akcji. To-
warzystwo Trzeźwościowe nadal odnosiło 
sukcesy. Zwiedzający Piekary w 1854 roku 
Aleksander Wojciechowski nie krył na ła-
mach „Tygodnika Rolniczo-Przemysłowego” 
zdumienia porządkiem i spokojem panują-

cym w miejscowej karczmie, co zasadniczo 
odbiegało od tego, co działo się w innych 
szynkach kraju, i z podziwem wyrażał się 
o owocach działalności Towarzystwa.

Skutki pracy ks. Alfonsa były trwałe. Je-
den z późniejszych pleba-
nów lisieckich, ks. Andrzej 
Bański, w kronice parafial-
nej stwierdził w 1888 roku: 
„W ogóle we wszystkich 
gminach nie zastałem nało-
gowego pijaństwa ani kra-
dzieży, oprócz pojedynczych 
wypadków”. Informował 
dalej, że w parafii lisieckiej 
przyjął się zwyczaj składa-
nia ślubów przez każdego 
nowożeńca według formuły: 
„Ślubuję przed Bogiem, Naj-
świętszą Panną Maryją, że 
za pomocą Bożą od używa-
nia rozpalających trunków 
aż do śmierci się wstrzy-
mam, w użyciu zaś innych 
trunków mierność i wstrze-
mięźliwość zachowam. Tak 
mi dopomóż, Panie Boże 

wszechmogący, Najświętsza Panno Maryjo 
i mój Stróżu Aniele”. Po złożeniu przysięgi 
kapłan asystujący przy ślubie błogosławiąc, 
mówił: „Niech cię Pan Bóg utwierdza w two-
ich przedsięwzięciach. I ja cię błogosławię 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” 
oraz dodawał parę słów od siebie, zachęcając 
do wytrwania w ślubowaniu.

Ruch abstynencki nabrał nowej energii 
pod koniec XIX wieku, gdy o jego odrodzenie 
zaczęli zabiegać jezuici. W marcu 1896 roku, 
po odprawieniu przez członków Towarzy-
stwa Jezusowego Jakuba Szajnę i Jana Bei-
gerta ćwiczeń duchowych w kościele lisiec-
kim, do Bractwa Wstrzemięźliwości wstąpiło 
3150 osób. Dziesięć lat później należały do 
niego łącznie 4144 osoby, z czego 1114 przy-
padało na Kaszów, 682 – Rączną, 442 – Liszki, 
348 – Piekary, 294 – Kryspinów, 293 – Jezio-
rzany, 168 – Ściejowice.

Broszura wydana przez ks. Alfonsa 
Skórkowskiego
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Do wydarzeń przywoływanych niegdyś 
często podczas spotkań towarzyskich 

przez mieszkańców dawnej, o wiele większej 
niż dzisiaj, parafii św. Mikołaja w Liszkach 
należała historia tragicznej śmierci dwóch 
kapłanów, których półtora wieku temu po-
chłonęły wiry wiślane. Materialnym świa-
dectwem tego zdarzenia jest nagrobek wzno-
szący się w najstarszej części lisieckiego 
cmentarza na grobie jednej z ofiar – ks. Jana 
Piechowicza.

Ksiądz Piechowicz właściwie nie zdą-
żył zapisać się niczym szczególnym w histo-
rii parafii, przede wszystkim ze względu na 
krótki okres zarządzania nią. Funkcję admi-
nistratora objął w roku 1867. Zastąpił w po-
słudze poprzedniego proboszcza, ks. Wojcie-
cha Jakubowskiego, który właśnie przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Krakowie. 
Wcześniej ks. Jan był sekretarzem w wydzia-
le spraw małżeńskich sądu biskupiego w Kra-
kowie. Na krótko przed śmiercią, 12 lutego 
1868 roku, został mianowany lisieckim pro-
boszczem. Oprócz obowiązków duszpaster-
skich stanęło przed nim zadanie wzniesienia 
nowej świątyni. Prace budowlane rozpoczął 
wprawdzie kilka lat wcześniej ks. Jakubow-
ski, jednak po wykonaniu fundamentów ro-
boty na kilka lat stanęły w miejscu. Miał je 
podjąć na nowo ks. Piechowicz. Niestety, nie 

zdążył. Zginął w wypadku, w którym śmierć 
poniósł również jego wikariusz ks. Wincenty 
Barański. 

Przeglądając w Bibliotece Jagiellońskiej 
stare numery wydawanego niegdyś w Krako-
wie tygodnika katolickiego „Krzyż”, trafiłem 
na krótki tekst informujący o tym tragicznym 
zdarzeniu (nr 26 z 28 czerwca 1868 r.): 

Smutny i bolesny zapisujemy wypadek. Dnia 
bowiem 21 czerwca br. przed wieczorem dwaj 
księża parafii Liszki x. Jan Piechowicz, pleban 
liczący lat 33 i x. Wincenty Barański, jego wi-
kary, rodem krakowianin, liczący lat 27, a 10 
miesięcy kapłaństwa, udali się bryczką wraz 
z organistą swoim pod Tyniec, aby się kąpać 
we Wiśle. Z tych osób kąpiących się organista 
tylko został przy życiu, a obaj księża utonęli. 
Pochowanie odszukanych ich zwłok nastąpiło 
po odbytym nabożeństwie żałobnym w koście-
le parafialnym w Liszkach dnia 23 czerwca br. 
Księdza proboszcza Piechowicza pochowano 
na cmentarzu swej parafii, zwłoki zaś x. Ba-
rańskiego, za staraniem rodziców jego, prze-
niesiono na cmentarz krakowski. Requiescant 
in pace. Amen.

Zwracając uwagę na nieco inne szczegó-
ły, o wypadku wspominał w swych zapiskach 
brat Teofil Kowalik, kapucyn rodem z Liszek:

Tragiczna śmierć kapłanów
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Miałem może 2 roki, jak był w Liszkach strasz-
ny wypadek, a mianowicie […] poszli do Piekar 
do Wisły naprzeciw ruin tynieckich tak zwaną 
pod skałę, ksiądz proboszcz Piechowicz – ten 
mnie chrzcił i ksiądz Barański – wikary, i or-
ganista się kąpać. Ksiądz proboszcz zaczął się 
topić, zawołał wikarego na ratunek, ale ratun-
ku nie mógł dać, bo to było we wirze wodnym. 
Obaj się utopili. Proboszcza wyciągnęli z wody, 
ale już utopiony, a wikarego woda wyniosła na 
wierzch pod Przegorzałami. Proboszcz pocho-
wany w Liszkach, a wikary pochowany w Kra-
kowie w swoim mieście rodzinnym. Ma grób 
blisko bramy po prawej stronie głównej alei17.

Zmarłych księży zastąpili ks. Antoni Tom-
czykiewicz jako administrator parafii i ks. 
Ludwik Machnicki – wikary. Na kolejnego 
plebana parafia nie czekała długo. Wkrótce 
został nim ks. Wawrzyniec Oprzędek, za pro-
boszczowania którego stanął (w surowym 
stanie) nowy kościół.

17 Tekst br. Teofila Izydora Kowalika (1866-1944) 
podaję za „Krakowskim Rocznikiem Archiwal-
nym”, t. 5 z 1999 r. Grób ks. Barańskiego znaj-
duje się na cmentarzu Rakowickim. Przez wiele 
lat pozbawiony tablicy, niedawno został odno-
wiony i oznaczony przez rodzinę.

Wisła pod klasztorem tynieckim zabrała niejedno życie ludzkie

Nagrobek ks. Jana Piechowicza na cmentarzu w Liszkach



 ― 65 ―

Budowę obecnego kościoła lisieckiego, we-
dług projektu (niestety ze względów fi-

nansowych zubożonego) znanego polskiego 
architekta Feliksa Księżarskiego, zakończono 
w 1873 roku za proboszczowania ks. Waw-
rzyńca Oprzędka. W roku następnym odpra-
wiono w nim pierwszą mszę świętą. Jednak 
dopiero w 1888 roku, za czasów kolejnego 
plebana – ks. Andrzeja Bańskiego, świątynia 
została uroczyście konsekrowana.

Ks. Bański trafił do Liszek z Mogilan, 
gdzie wcześniej przez ponad dwa lata był 
plebanem. Do nowego miejsca duszpaste-
rzowania przybył 29 listopada 1881 roku. 
W kronice parafialnej tak opisał ówczesny 
stan nowego kościoła: 

W tym kościele znajdował się tylko jeden ołtarz 
w kaplicy wschodniej Najśw. Serca P. Jezusa, 
wielki ołtarz prowizoryczny z desek, ambona 
z drzewa dobra nowa i organ. Reszta pustki. Nie 
było stajen, stodoły, spichlerza, płotów żadnych 
około plebanii, sam budynek plebański jednopię-
trowy stał skromnie wśród ruder i opuszczenia.  
Obok nowego kościoła ze strony wschodniej 
sterczały mury starego kościoła bez dachu, 
który przedtem spieniężono. Plac cmentarny 
około kościoła bez ogrodzenia stanowił pa-
stwiska dla liszczan, a ze strony północnej two-
rzył spad na 2–3 metrów.

Ks. Bański zabrał się ostro do pracy. Za 
zgodą komitetu kościelnego 1 marca 1882 
roku rozpoczął wyburzanie ścian starej 
świątyni. Kamienie pochodzące z rozbiór-
ki posłużyły do budowy muru, który otacza 
kościół do dziś. Od frontu na podmurówce 
umieszczono metalowe balaski oraz zamon-
towano bramę i furtkę, które podarował wła-
ściciel majątku w Piekarach Alfred Milieski. 
W podzięce proboszcz kazał wykuć na bra-
mie herb rodowy fundatora. 

Dwa miesiące trwało zasypywanie zie-
mią skarpy i sadzawki, które znajdowały się 
za nowym kościołem. Furmanek dostarczyli 
parafianie. Także teren od strony rynku, mię-
dzy ogrodzeniem a głównym gościńcem (dziś 
droga wojewódzka), wymagał uporządkowa-
nia, zasypania znajdującej się tam sadzawki 
i przekrycia rowu utrudniającego dostęp do 
świątyni, co zostało wykonane w 1884 roku. 

Jednocześnie trwały prace we wnętrzu. 
W 1882 roku ustawiono nową chrzcielni-
cę. Rok później, kosztem plebana, posta-
wiono ołtarzyk chrzcielny z obrazem Anio-
ła Stróża, do czego zostały wykorzystane 
elementy wyposażenia starego kościoła.  
W 1883 roku działające w parafii od 1819 
roku Bractwo Różańca Świętego ufundowa-
ło ołtarz św. Izydora umieszczony w zachod-
niej części transeptu. Wyrzeźbił go, łącznie 

Konsekracja kościoła 
parafialnego w Liszkach
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Kościół św. Mikołaja w Liszkach. Pocztówka z początku XX wieku
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z pięknym posągiem Matki Bożej Różańco-
wej, krakowski artysta Romuald Łapczyński. 
Ruchomy obraz patrona, św. Izydora Oracza, 
namalował edward Lepszy.

W 1886 roku w prezbiterium zamontowa-
no marmurowe balaski, a rok później stanął 
za nimi kamienny ołtarz główny, zaprojekto-
wany przez Tadeusza Stryjeńskiego. 8 wrześ-
nia 1887 roku uroczyście wstawiono do niego 
obraz Matki Boskiej Lisieckiej po jego wcześ-
niejszym odrestaurowaniu oraz powiększe-
niu (od przodu dodano pas srebrnej blachy, 
na którym widnieją krzyż oraz herby Polski 
i Litwy). Dodatkowo u edwarda Lepszego za-
mówiono obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
z przeznaczeniem do ołtarza głównego (pod-
noszony w Wielkim Poście), a także wizeru-
nek Najświętszego Serca Pana Jezusa do ołta-
rza zamykającego wschodnią część transeptu, 
który zastąpił wcześniejszy, malowany przez 
nauczyciela z Piekar.

W roku konsekracji świątyni ks. Bański 
własnym kosztem sprawił nowy ołtarz dla 
pochodzącego ze starego kościoła obrazu św. 
Mikołaja. Również wizerunek biskupa Miry 
został odnowiony. Oczywiście zakupionych 
sprzętów i wykonanych prac było o wiele wię-
cej. Doprowadzenie wszystkiego do końca 
wymagało wielkiego zaangażowania ze stro-
ny proboszcza, wikarych, kolatora Jana Skir-
lińskiego i parafian. By przedstawić w pełni 
ogrom zadań, którym musieli podołać, należy 
dodać, że jednocześnie rozszerzono cmentarz 
parafialny, wzniesiono budynki gospodarcze 
na plebanii, odnowiono studnię plebańską 
i nieistniejący już dzisiaj budynek wikarów-
ki przed kościołem, który w 1883 roku opu-
ściła szkoła ludowa. Dużą część tych prac fi-
nansował z własnych pieniędzy ks. Bański. 
Dzielnie we wszystkim wspierał go rodzony 
brat Michał, który otworzył w Liszkach sklep. 
W końcu można było uznać, że nowy ko-
ściół jest gotowy do konsekracji. Miał jej do-
konać podczas wizytacji parafii ówczesny 
biskup krakowski ks. Albin Dunajewski. 
Hierarcha przyjechał do Liszek z wizytowanej 
wcześniej Morawicy w piątkowy wieczór 24 

sierpnia 1888 roku. Drogę przebył powozem 
w otoczeniu 60-konnej banderii krakusów. 
Przy pierwszej ustawionej na drodze obok bu-
dynku sądu bramie ozdobionej zielenią oraz 
flagami o barwach papieskich i narodowych 
gościa powitał proboszcz Andrzej Bański w to-
warzystwie duchowieństwa z sąsiednich pa-
rafii, członków bractw ze świecami w ręku, 
chorągwiami i feretronami oraz licznie zgro-
madzonej ludności. W skład parafii wchodzi-
ło wówczas 8 wsi (Liszki, Kaszów, Śmierdząca, 
Piekary, Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Nowa 
Wieś Szlachecka oraz dwa domy na Budzy-
niu), na terenie których mieszkało według ofi-
cjalnych danych 6686 katolików. 

Po pocałowaniu przez arcypasterza poda-
nego mu krzyża oraz odśpiewaniu pieśni Kto 
się w opiekę orszak ruszył pieszo w stronę ko-
ścioła. Dziewczęta w białych strojach sypały 
kwiaty. Siwowłosy biskup szedł pod wspania-
łym baldachimem, niesionym przez czterech 
gospodarzy ubranych w charakterystyczne 
dla Liszek granatowe kaftany. Po przejściu 
przez drugą bramę ozdobioną herbem bisku-
pów krakowskich procesja weszła do kościo-
ła. Z chóru zabrzmiały antyfony Ecce sacer-
dos magnus oraz Antyfona do św. Mikołaja. Po 
odmówieniu przepisanych rytuałem modlitw 
mowę powitalną wygłosił proboszcz, przed-
stawiając stan parafii oraz prace wykonane 
dotąd przy budowie i urządzaniu kościoła. 
Odpowiedział mu biskup. Niestety chrypka, 
której ordynariusz diecezji krakowskiej naba-
wił się podczas wcześniejszej wizytacji parafii 
w Morawicy, utrudniała mu mówienie.

Pierwszy dzień pobytu biskupa Dunajew-
skiego zakończyła procesja wokół kościoła, 
wizytacja Najświętszego Sakramentu w ta-
bernakulum, a potem pochód na plebanię, 
gdzie nastąpiła prezentacja okolicznego du-
chowieństwa, kolatora, władz sądu powiato-
wego w Liszkach i naczelników ośmiu gmin 
należących do parafii. Ci ostatni ubrani po 
krakowsku przywitali biskupa chlebem, ku-
kiełkami lisieckimi i solą.

Nazajutrz, po sumie odprawionej przez 
ks. Ignacego Orzechowskiego, proboszcza 
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w Rybnej, biskup Dunajewski udzielał sakra-
mentu bierzmowania. Jako że w tych czasach 
wizyty biskupie były rzadkie, przystąpiły do 
niego prawdziwe tłumy parafian. Ze wzglę-
du na szczupłość miejsca wewnątrz udziela-
no go na placu obok kościoła. Niestety, mimo 
że ceremonia trwała od godz.11.45 do 17.30, 
sakrament przyjęło „tylko” 1375 osób. Ze 
względu na późną porę postanowiono więc 
bierzmowanie pozostałych osób odłożyć do 
poniedziałku.

Wieczorem, zgodnie z rytuałem poświęce-
nia kościoła, kapłani na czele z biskupem kra-
kowskim przenieśli procesyjnie relikwie ma-
jące spocząć nazajutrz w ołtarzu, do namiotu 
z zieleni urządzonego w miejscu, na którym 
w starym kościele znajdował się ołtarz głów-
ny. Przez całą noc mieszkańcy parafii czuwali 
przed nim, modląc się i śpiewając pieśni.

Warto na marginesie wspomnieć, że przez 
całą sobotę uroczystościom towarzyszyły… 
salwy armatnie. Nie były one jednak zwią-
zane z wydarzeniami w Liszkach. Przyczyna 
była zupełnie inna. Załoga niedalekiego fortu 
„Śmierdząca Skała” (obecnie mieści się w nim 
obserwatorium astronomiczne) na ten dzień 
miała wyznaczone ćwiczenia artyleryjskie 
z użyciem ostrej amunicji. Huk był spory, sko-
ro nawet w Liszkach „aż się okna trzęsły”.

Nazajutrz, tj. w niedzielę 26 sierpnia o go-
dzinie 8.00 rano, biskup Dunajewski dokonał 
konsekracji kościoła według pięknego, stare-

go rytuału. Ceremonię zakończyła suma, któ-
rą o godzinie 11.30 odprawił rektor semina-
rium krakowskiego ks. Filip Gołaszewski. Po 
skończonej mszy całe duchowieństwo udało 
się do pałacyku w Śmierdzącej, gdzie podej-
mował je obiadem kolator kościoła lisieckie-
go Jan Skirliński. 

Ostatni dzień pobytu ks. biskupa w Lisz-
kach rozpoczęła msza święta odprawiana 
przez hierarchę o 8.00 rano. O godzinie 10.00 
ks. Józef Krzemieński, proboszcz morawic-
ki a zarazem dziekan dekanatu czernichow-
skiego odprawił uroczystą sumę. Wprawdzie 
kazanie o święceniu niedzieli wygłosił ks. Fe-
liks Niżyński, jednak także biskup Dunajew-
ski zwrócił się do wiernych w długiej mowie 
od ołtarza. Następnie udzielił sakramentu 
bierzmowania pozostałej grupie 568 para-
fian. Łącznie podczas wizytacji sakrament 
ten przyjęły 1943 osoby obojga płci.

Po obiedzie, do którego na plebanii wraz 
z arcypasterzem zasiedli księża, ważniejsi 
przedstawiciele miejscowych władz i insty-
tucji, a także zaproszeni goście, około godzi-
ny 18.00 tłumy ludności zgromadzone w ko-
ściele, wokół niego, a także w rynku lisieckim 
żegnały biskupa Dunajewskiego, który ru-
szał, by kontynuować wizytację parafii de-
kanatu czernichowskiego. Po trzech dniach 
wieczorem powóz z ordynariuszem krakow-
skim przejeżdżał jeszcze raz przez Liszki 
w drodze powrotnej z Zalasu do Krakowa.

Parafianie
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Siostry felicjanki przybyły do Liszek 
w 1931 roku na zaproszenie miejscowe-

go proboszcza ks. Andrzeja Parysia. Wybit-
nemu duszpasterzowi po długich staraniach 
udało się wreszcie pozyskać wsparcie finan-
sowe Rady Powiatu Krakowskiego oraz To-
warzystwa Szkoły Ludowej, niezbędne do 
otwarcia w Liszkach przedszkola. 

Propozycja objęcia placówki została za-
aprobowana przez przełożone Zgromadze-
nia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo i 1 paź-
dziernika 1931 roku do Liszek przyjechały 
cztery siostry. Były wśród nich dwie pierwsze 
przełożone (ancille): s. Maria18 Ubalda (Wan-
da Darnowska) i s. Maria Klementyna (Maria 
Leokadia Studzińska). Początkowo wynaję-
ły dom znajdujący się za kamienicą Marin-
gera (Liszki 207). Po pewnym czasie przepro-
wadziły się do budynku, w którym mieszkają 
do dziś, dzieląc go przez długi czas z biurem 
Kasy Stefczyka.

Ochronka rozpoczęła działalność 8 paź-
dziernika. Tymczasowo ulokowano ją w bu-
dynku gminnym (Liszki 230), ale już 13 grud-
nia uroczyście poświęcono nową siedzibę 

18 Siostry felicjanki noszą podwójne imię. Pierw-
szym jest Maria. W dalszym tekście, zgodnie 
z codzienną praktyką, będzie wymieniane tylko 
drugie z nich.

w Domu Katolickim. Uczęszczało wówczas 
do niej 40 dzieci. Oprócz zajęć dydaktycznych 
i zabaw siostry urządzały dla przedszkola-
ków różne imprezy, jak święcone w Wielką 
Sobotę, wizyty św. Mikołaja, choinki, bale, 
przedstawienia teatralne. Angażowały tak-
że dzieci w oprawę uroczystości kościelnych. 
Dużym mankamentem był brak podwórka, 
na którym maluchy mogłyby się bawić. Ze 
znajdującego się w centralnej części rynku 
Domu Katolickiego wychodziło się wprost na 
plac publiczny. Na wszelkie gry i zabawy sio-
stry prowadziły gromadkę dzieci na łąki.

Podstawę utrzymania ochronki stanowi-
ły pensje wypłacane siostrom przez I Koło 
Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, 
które przekazało także niezbędne pomoce 
dydaktyczne, zabawki itp. Rada Powiatowa 
pokrywała czynsz za mieszkanie sióstr.

Na początku 1932 roku lisieckie felicjanki 
zorganizowały kurs kroju i szycia dla dziew-
cząt z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży. Do ściślejszego współdziałania jednak 
wtedy nie doszło, gdyż przyzwyczajone do 
samodzielności dziewczęta zazdrośnie jej 
strzegły.

Wybuch II wojny światowej zniweczył 
plany budowy dla sióstr nowego mieszka-
nia nad siedzibą ochronki. Co więcej, w 1941 
roku pomieszczenia Domu Katolickiego zo-

Zaczęło się od ochronki…
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stały przekazane na potrzeby wspomaga-
jącej ludność Rady Głównej Opiekuńczej. 
W związku z tym przedszkole przeniesiono 
do poczekalni Kasy Stefczyka. Ofiarne feli-
cjanki obok pracy z dziećmi wzięły na siebie 
także trud prowadzenia kuchni ludowej. 

1 maja 1943 roku Liszki opuściła druga 
z kolei przełożona miejscowej wspólnoty fe-
licjańskiej s. Klementyna. Obowiązki ancylli 
objęła po niej s. Izabela (Jadwiga Jodko), któ-
ra okazała się zaradną gospodynią, idealną na 
trudne, wojenne czasy. Gdy zaczęło brakować 
żywności, wykorzystując wydzierżawione 
parę mórg pola założyła przydomową hodow-
lę świń, kóz, kaczek, kur i królików. Jesienią 
1944 roku, po otworzeniu przez miejscową 
Delegaturę Rady Głównej Opiekuńczej szpita-
lika w Liszkach, felicjanki kilka godzin dzien-
nie poświęcały na pielęgnowanie chorych. 

Intensywna praca i przeżycia wojenne 
nadwerężyły zdrowie sióstr. Siostra Izabela 
trafiła na inną placówkę, by zregenerować 
siły, niestety dla siostry Witoldy wyczerpu-
jący trud i zapalenie płuc, będące skutkiem 
wielogodzinnego leżenia na ziemi podczas 
pacyfikacji, zakończyły się przedwczesną 

śmiercią. Do Liszek na stanowisko przeło-
żonej w 1945 roku wróciła s. Klementyna. 
Obok codziennych obowiązków wspomagała 
ks. Józefa Fudalego w pracy z dziewczętami 
należącymi do Kongregacji Żywego Różań-
ca. Miała do tego dar i łatwo zdobyła serca 
dziewczyn. Urządzała zbiórki, przygotowy-
wała kwadrans ewangeliczny i przedstawie-
nia religijne. Po trzech latach, w sierpniu 
1948 roku, odeszła na inną placówkę, a jej 
miejsce zajęła s. Klara (Aniela Kotowska).

Władze komunistyczne dążyły do wy-
parcia Kościoła z działalności charytatywnej 
i oświatowej. Zanim okrzepły na tyle, by za-
atakować, starały się placówkom katolickim 
uprzykrzać życie. Odczuły to na własnej skó-
rze także lisieckie felicjanki. We wrześniu 
1948 roku siostrze kierowniczce przedszko-
la odebrano na jakiś czas pensję. Problem 
w tym, że z tych pieniędzy utrzymywały się 
nie tylko zakonnice. Część honorarium prze-
znaczano na wydatki związane z działalno-
ścią przedszkola. Pieniądze wpłacane przez 
rodziców wystarczały tylko na dożywianie 
dzieci. By podreperować budżet, przełożo-
na zaczęła organizować kursy kroju i szycia. 

Zajęcia w przedszkolu
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Siostry mogły również liczyć na hojność ks. 
Andrzeja Parysia. Spore oszczędności, a na-
wet dochód (sprzedaż utuczonych świń) 
przynosiło gospodarstwo. 

Na początku 1949 roku na placówkę 
przełożone przydzieliły czwartą siostrę, któ-
ra miała opiekować się chorymi. Mimo że od 
paru lat w Liszkach istniał Ośrodek Zdrowia, 
do s. Patrycji, a potem jej następczyń ciągnęły 
tłumy ludzi, dla których felicjanki urządziły 
dużą apteczkę. Dla tego punktu medycznego 
udało się uzyskać przejściowo dofinansowa-
nie państwa. 

Warunki życia czterech felicjanek w cia-
snym mieszkaniu były trudne. Zmieniło się to 
dopiero w lutym 1952 roku, gdy po opuszcze-
niu budynku przez Gminną Kasę Oszczędno-
ści siostry wynajęły zwolniony lokal.

Początek lat 50. to okres zaostrzenia wal-
ki władz z Kościołem. Komuniści przejęli Ca-
ritas, któremu podlegało przedszkole. We 
wrześniu 1952 roku z pracy zwolnione zo-
stały dwie siostry (intendentka i pomocni-
ca) oraz pomagająca dziewczyna. Oczywiście 
pracowały nadal, tyle że za darmo. Pensje 

otrzymywały jedynie dwie siostry: kierow-
niczka i kucharka. W listopadzie władze zli-
kwidowały Punkt Samarytański. Siostry zde-
cydowały się kontynuować posługę wśród 
chorych na własną odpowiedzialność. 

W tym okresie lisieckie felicjanki żyły 
w ogromnym ubóstwie. Obie pensje zaraz 
po otrzymaniu wydawały prawie w całości 
na regulację długów. Często na ich stołach 
gościła zbierana na polach lebioda, przyrzą-
dzana jak szpinak. Dla pozyskania ziemnia-
ków siostry kwestowały w wioskach parafii. 
Mimo tych trudności nie upadały na duchu, 
a liczne wizytacje różnych instytucji pań-
stwowych nie doszukały się uchybień, które 
mogłyby posłużyć za pretekst do zamknięcia 
przedszkola.

Jakby kłopotów było mało, w 1953 roku 
lekarka pracująca w lisieckim Ośrodku Zdro-
wia, niechętna działalności medycznej feli-
cjanek, zarzuciła ówczesnej siostrze „dok-
torce” złe leczenie i nakazała zamknięcie 
punktu pomocy chorym. Zaszantażowana 
przełożona musiała odesłać s. ernestynę do 
Krakowa.

Siostry: Nikodema, Blandyna, Daniela i Ekspedyta 
z kard. Karolem Wojtyłą (1971 rok)
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Rok 1956 przyniósł lisieckim felicjankom 
pewną stabilizację. W kwietniu Maria Kosy-
carz, właścicielka domu, w którym mieszka-
ły, podarowała nieruchomość Zgromadze-
niu. Felicjanki natychmiast przystąpiły do 
remontu budynku. W tymże roku udało im 
się także ogrodzić teren w rynku, który gro-
mada lisiecka przeznaczyła na plac zabaw 
dla przedszkola. 

Niestety, 29 czerwca 1962 roku, w ra-
mach ogólnopolskiej akcji antyko-
ścielnej, władze odebrały fe-
licjankom przedszkole. Na 
szczęście już wcześniej pro-
boszcz, ks. Adolf Baścik, po-
wierzył im opiekę nad ko-
ściołem. Wprawdzie od 
początku pracy w para-
fii siostry miały pieczę nad 
bielizną kościelną, pomagały 
w sprzątaniu świątyni, budo-
wały ołtarze na Boże Ciało itp., 
odtąd jednak miały zaopiekować 
się kościołem w pełnym zakresie i za 
wynagrodzeniem.

Jak wielką krzywdę dla społeczności pa-
rafii, a zwłaszcza dzieci, stanowiło upań-
stwowienie przedszkola, świadczy fakt, 
że jeszcze długo maluchy przychodziły do 
sióstr, by z nimi przebywać, bawić się, cho-
dzić na spacery.

Od 1972 roku felicjanki zaczęły pracować 
jako katechetki. W kolejnych latach uczyły 
religii dzieci z Liszek, Kryspinowa, Piekar, 
Kaszowa, a nawet Rybnej. 

Można by jeszcze długo snuć opowieść 
o obecności felicjanek w Liszkach. Tyle prze-
cież sióstr przewinęło się przez ich placów-
kę, tyle pracy i serca zostawiły w parafii. 
Ich przykład sprawił, że do Zgromadzenia 
wstąpiło kilka miejscowych dziewcząt. Trud 
sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo nie idzie 
zresztą w zapomnienie. Żywa jest pamięć 
również o najdawniejszej działalności lisiec-
kich felicjanek, skoro siostry nieraz słyszą 
pytanie o szanse na ponowne otwarcie przez 
nie przedszkola. 

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, 
że Dom w Liszkach nie jest jedyną placówką 
Zgromadzenia ss. Felicjanek na terenie na-
szej gminy. Starszy o pół wieku od lisieckie-
go jest mały klasztor w Morawicy, a historia 
jego fundacji wiąże się ściśle z dziejami miej-
scowej szkoły. 

W 1878 roku, na prośbę proboszcza mo-
rawickiego, wybitnego duszpasterza ks. Jó-
zefa Krzemieńskiego, właścicielka miejsco-

wego majątku, hrabina Katarzyna 
Potocka zgodziła się sfinansować 

budowę nowej szkoły w Mo-
rawicy, a zarząd nad nią po-
wierzyć właśnie siostrom 
felicjankom. W 1880 roku 
pierwsze siostry: Jozafata 
Reschieff (ancylla), Maura 
Bogucka i Gabriela Budziń-

ska, zamieszkały w piętro-
wym domu ufundowanym 

przez hrabinę i oddały się pracy 
wychowawczej wśród miejscowej 

dziatwy. Po rychłej rozbudowie szkoły 
placówka liczyła sześć zakonnic. Na życze-
nie Katarzyny Potockiej przez wiele lat jed-
na z felicjanek zajmowała się także pomocą 
medyczną. „Matecka Doktórka” cieszyła się 
wielkim zaufaniem mieszkańców dwuna-
stu wsi parafii, a poczekalnia infirmerii stale 
była pełna. 

Zakonnice w Morawicy pracowały także 
z członkiniami Żywego Różańca, a w okresie 
międzywojennym z dziewczętami zrzeszo-
nymi w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzie-
ży Żeńskiej. Dodatkowo w 1937 roku otwo-
rzyły ochronkę dla dzieci. 

Historia powojenna morawickiego domu 
felicjanek nie odbiegała od tego, co działo się 
w całej Polsce. W 1950 roku siostry zostały 
odsunięte od nauczania w szkole, a w 1962 
odebrano im przedszkole. Co więcej, w 1956 
roku władze komunistyczne próbowały wy-
rzucić je z ich własnego domu. Na szczęście 
eksmisji udało się zapobiec i do dziś siostry 
św. Feliksa z Kantalicjo służą Bogu i bliźnim 
także na terenie Morawicy. 
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W centrum Rącznej, niedaleko remizy 
strażackiej stoi opuszczony budynek. 

Dziś jest to tylko stara rudera, zaś przed kil-
kudziesięciu laty jego kupno było spełnie-
niem marzeń miejscowej młodzieży.

Kilka lat przed wybuchem I wojny świa-
towej w Wielkopolsce powstało Stowarzysze-
nie Młodzieży Polskiej. Dość szybko pojawi-
ło się na terenach obecnej gminy Liszki. Jako 
pierwsza, bo już na początku 1917 roku, ta-
kie stowarzyszenia – męskie i żeńskie – za-
łożyła młodzież z Rącznej. Niepoślednią rolę 
w powołaniu ich do życia odegrał sekretarz 
SMP w Krakowie ks. Andrzej Paryś, od 1918 
roku proboszcz lisiecki19. 

Spotkania założycielskie stowarzyszeń 
młodzieży męskiej i dziewcząt odbyły się 22 
kwietnia 1917 roku. Stawiło się nań 50 chłop-
ców i 70 dziewczyn. Młodzież powołała za-
rządy (zwane wówczas wydziałami). W skład 
męskiego weszli: Wojciech Kozłowski – prze-
łożony, Bolesław Wsołek – zastępca, Piotr Ro-
sek – sekretarz i Andrzej Gruca – skarbnik. 
Z kolei do swojego wydziału dziewczęta po-

19 Ks. Andrzej Paryś był obecny na pierwszych 
posiedzeniach SMP chłopców i dziewcząt 
w Rącznej. Po objęciu probostwa przejął od 
ks. Wojciecha Paszka tytuł patrona obu sto-
warzyszeń.

wołały: Weronikę Józefczyk – jako przewod-
niczącą, ewę Lelkównę – zastępcę i Zofię Pa-
cównę – sekretarkę.

Trwała wojna. Wielu druhów-założycie-
li wkrótce potem poszło na front. Żegnali 
ich serdecznie koledzy pozostający we wsi. 
Ci, którzy później wrócili do rodzinnej miej-
scowości, dołączyli do młodszych kolegów, 
uczestniczących w działalności stowarzysze-
nia przez cały czas. 

Dla młodego pokolenia rącznian dzia-
łalność w katolickim Stowarzyszeniu Mło-
dzieży Polskiej była dużą atrakcją. Stan 
ówczesnych dróg, zwłaszcza wiosną i jesie-
nią, nie sprzyjał wyprawom poza rodzinną 
wieś. Dla wielu jedyną rozrywkę stanowi-
ło więc wyjście w niedzielę do kościoła pa-
rafialnego i właśnie spotkania w ramach 
stowarzyszeń młodzieży katolickiej. Te 
ostatnie, oprócz przyjemności obcowa-
nia z rówieśnikami, dawały okazję do po-
szerzenia wiedzy o świecie oraz zdobycia 
umiejętności przydatnych później w życiu 
dorosłym w zakresie rolnictwa, rzemiosła 
i handlu. Na wspólne zebranie obu stowa-
rzyszeń (tj. męskiego i żeńskiego) zorga-
nizowane 18 maja 1918 roku ks. Wojciech 
Paszek, katecheta i pierwszy patron stowa-
rzyszeń, przywiózł ze sobą kinematograf 
(projektor) i zaprezentował zebranej mło-

Dom Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 

w Rącznej
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dzieży kilka filmów. Być może dla wielu był 
to pierwszy kontakt z kinem.

Wielkim zmartwieniem i wyzwaniem 
dla druhów i druhen w tym pionierskim 
okresie był brak siedziby. Członkowie SMP 
spotykali się w pomieszczeniu udostęp-
nionym im bezinteresownie przez radne-
go powiatowego Jana Móla. Nie opuszczała 
ich jednak myśl o pozyskaniu własnego lo-
kalu. Ale jak zdobyć na to środki? Przecież 
nie z niewielkich składek. Na początku 1920 
roku uradzono, by założyć sklep. Gdzie? 
I w tym przypadku pomoc młodzieży zaofe-
rował Jan Mól, udostępniając na ten cel po-
zostałą część domu. 

Rok później chłopcy otworzyli polową ce-
gielnię, by choć część materiałów potrzeb-
nych do budowy siedziby wytworzyć włas-
nymi siłami. W tym celu w Kasie Stefczyka 
w Liszkach zaciągnięto pożyczkę. Za mło-
dzież poręczyli miejscowi gospodarze – nie-
zastąpiony Jan Mól oraz Franciszek Gruca.

Niestety, sam zapał w takich przedsię-
wzięciach to za mało. Sklepik nie przynosił 
użych dochodów, był to bowiem czas galopu-

jącej inflacji. Prowadzenie cegielni okazało 
się także trudniejsze, niż początkowo się wy-
dawało. Natychmiast pojawiły się komisje ze 
starostwa, należało sporządzać kosztorysy… 
Zdarzały się także kłopoty innej natury: a to 
szkody poczynił wiatr, niszcząc zadaszenie, 
to znów łupu szukali włamywacze… Znaleźli 
się również ludzie, którzy złośliwie podcięli 
słupy wiaty. Jakby trosk było mało, do dołu 
z wodą wpadło czyjeś cielę i niewiele brako-
wało, by się utopiło. Ostatecznie na począt-
ku 1925 roku sklep i cegielnię zlikwidowano.

Młodzież próbowała także handlu wikli-
ną. Obok chęci pozyskania pieniędzy druhom 
rączniańskim przyświecała idea przełama-
nia monopolu, jaki w obrocie tym towarem 
mieli kupcy żydowscy. Wiklinę młodzi kato-
licy kupowali w Bielanach od ojców kamedu-
łów oraz w Czernichowie, a następnie sprze-
dawali rzemieślnikom ze wsi. 

W pierwszych latach istnienia SMP 
w Rącznej działalność młodzieży oprócz pro-
boszcza wspierali także inni księża pracujący 
w parafii – wspomniany już ks. Wojciech Pa-
szek oraz wikariusze, księża Stanisław Wilk, 

Dawny Dom Katolicki zwany „Packą” (2018 rok) 
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Jan Tomala i Stanisław Szolc. Od początku 
opiekę nad katolicką młodzieżą roztoczył 
także dyrektor miejscowej szkoły Maciej Sta-
szel, pełniący do śmierci w 1920 roku funkcję 
wicepatrona organizacji. Swój czas druhnom 
i druhom poświęcały także nauczycielki: 
Małgorzata Rybowska, prowadząca chór Ste-
fania Markiewiczówna (tylko do 1922 roku 
odbyło się około 400 prób!) oraz Janina Nie-
wolska, która wygłaszała pogadanki. Tej 
ostatniej, w uznaniu zasług, młodzież ofiaro-
wała honorowy tytuł wicepatronki. 

Wydawało się, że powoli uda się w Rącz-
nej wznieść Dom Katolicki. Wieś wyznaczy-
ła nawet miejsce pod jego budowę i obiecała 
dać niezbędne drewno. W połowie roku 1922 
w magazynie na rozpoczęcie prac budowla-
nych czekało już ponad 50 tysięcy cegieł wy-
produkowanych przez druhów. Stało się jed-
nak inaczej. 

W marcu 1925 roku wśród młodzieży ro-
zeszła się wiadomość, że do kupienia jest bu-
dynek należący do Syndykatu Koszykarskie-
go z Krakowa. „I miejsce nie najgorsze, i dom 

nie stary, obok szemrze potoczek i sroki wio-
sną koło niego krzeczące” – wyliczano zalety. 
Jeszcze jeden wysiłek i oba stowarzyszenia 
młodzieży katolickiej w Rącznej będą miały 
swoją siedzibę.

Sprzedano cegły, w sekretariacie SMP po-
proszono o pożyczkę, pewną sumę pożyczono 
od proboszcza, kilka życzliwych osób podpi-
sało weksle, dodano do tego kilkaset złotych 
pozyskanych z rozprowadzania gwoździ pa-
miątkowych na sztandar stowarzyszenia – 
i dom kupiono. Kosztował 8000 złotych. 

Poświęcenie nowej siedziby oraz zaku-
pionego rok wcześniej przez chłopców sztan-
daru zaplanowano na czerwiec. Miało się to 
stać podczas wizytacji parafii lisieckiej przez 
biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapie-
hę. Uroczystość odbyła się 16 czerwca. Rano 
druhowie ubrani w odświętne stroje, z zaku-
pionymi specjalnie na tę okazję krakuskami 
na głowach, przeszli polami20 do Liszek. Tam 

20 Droga z Liszek do Rącznej obok Szafrańca jesz-
cze wówczas nie istniała.

Wspólna fotografia z arcybiskupem Adamem S. Sapiehą
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przy kapliczce Maryi Niepokalanej uformo-
wali się w czwórki i z nowym sztandarem 
przeszli w uroczystym pochodzie do świątyni 
parafialnej. Zaraz po zakończeniu mszy świę-
tej książę arcybiskup pobłogosławił sztandar, 
pokropił go wodą święconą i jako pierwszy 
wbił w jego drzewce pamiątkowy gwóźdź. 

Po południu arcypasterz wybrał się do 
Rącznej, by osobiście poświęcić nowy Dom 
Katolicki. W drodze jego powozowi asy-
stowała banderia krakusów wystawiona 
przez druhów. Przybrana wieńcami z ziele-
ni i kwiatów oraz sztandarami narodowy-
mi nowa siedziba stowarzyszeń kato-
lickich prezentowała się wspaniale. 
Na bramie powitalnej ustawionej 
przed wejściem widniał napis: 
„Witaj nam, Przyjacielu Młodzie-
ży”. Kardynał Sapieha wszedł do 
wnętrza domu prowadzony przez 
dzieci szkolne sypiące kwiaty. Tam 
przemówił do niego druh Bronisław 
Kozłowski, po czym nastąpiło poświęcenie 
domu. Potem głos zabrał ks. Paryś, prezentu-
jąc arcypasterzowi historię SMP w Rącznej. 
W odpowiedzi biskup Sapieha skierował do 
druhów i druhen słowa pochwały i zachęcił 
do wytrwania w służbie szczytnym ideałom. 
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. 
Wraz z hierarchą do Rącznej zawitała spora 
grupa duchowieństwa krakowskiego i oko-
licznego, w tym kameduli z Bielan – o. Kry-
styn Ochoński i br. Wojciech, a także miej-
scowy kapłan ks. Władysław Mól, wówczas 
wikariusz w Stryszowie. Był także dziedzic 
Ściejowic Jan Czyżewicz z zarządcą folwar-
ku Stanisławem Wójcikiem.

Zrzeszona w obu stowarzyszeniach mło-
dzież rączniańska w owym pionierskim okre-
sie nie zajmowała się wyłącznie handlem 
i zabiegami o wzniesienie siedziby. Równo-
legle trwała bowiem intensywna praca for-
macyjna. Odbywały się regularne spotkania. 
W ich trakcie wysłuchano kilkudziesięciu re-
feratów na tematy religijne, o historii Pol-
ski, higienie, rolnictwie itp. Młodzież brała 
udział w kursie oświatowym zorganizowa-

nym przez miejscowych nauczycieli, którzy 
chętnie współpracowali z SMP. Pod koniec 
1919 roku założono lotną bibliotekę. 

W drugiej połowie lat 20. i w latach 30. 
druhny i druhowie brali udział w konkur-
sach rolniczych. W latach 1927-1930 trwał 
konkurs buraczany, konkurowano także 
z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie 
uprawy ziemniaków, kukurydzy itp.

Nie marnowały się także talenty aktor-
skie. Wystawiano jasełka oraz inne przedsta-
wienia, jak choćby Chłopi arystokraci Włady-
sława Ludwika Anczyca czy poświęconą św. 

Stanisławowi Kostce sztukę Do wyższych 
rzeczy jestem stworzony. 

Niestety, chłopcom z Rącznej za-
pału do pracy starczyło zaledwie na 
kilkanaście lat. Gdy naturalnym bie-
giem rzeczy szeregi SMP (przekształ-
conego potem w Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży – KSM) opuściło 
pierwsze pokolenie druhów, okazało się, 

że kolejne nie miały już tyle energii i ambi-
cji, by z tym samym zaangażowaniem kon-
tynuować działalność poprzedników. Przez 
długi czas filarem Stowarzyszenia był nie-
wątpliwie Feliks Mól21, który jeszcze w 1919 
roku został wybrany przez kolegów na pre-
zesa organizacji i przez wiele lat pełnił tę 
funkcję, a i potem pojawiał się na spotka-
niach. Wreszcie w 1935 roku ze względu na 
małą liczbę członków Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Męskiej zawiesiło działal-
ność. Udaną próbę reaktywacji podjęto w lu-
tym 1937 roku, jednak liczba druhów nie 
osiągnęła już stanu z pierwszych lat istnie-
nia organizacji. O wiele lepszą kondycją od-
znaczała się żeńska gałąź, działająca prężnie 
aż do okupacji hitlerowskiej, tj. do czasu, gdy 
Niemcy zakazali Polakom przynależności do 
organizacji społeczno-wychowawczych. 

21 Ojciec ks. Stanisława i Kazimierza Mólów.
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Jego Królewska Mość Stanisław August 
Poniatowski 28 października 1791 roku 

w Warszawie wydał przywilej zezwalający 
wsi Liszki na urządzanie cotygodniowych 
targów. Stało się to zapewne na prośbę Fran-
ciszka hrabiego Żeleńskiego, który dwa lata 
wcześniej kupił od skarbu Rzeczypospolitej 
kilka lewobrzeżnych wsi pobenedyktyńskich 
wraz z Liszkami. Możemy przypuszczać, że 
przywilej ten sankcjonował stan istniejący 
od lat. O tym, że w Liszkach już wcześniej 
mogły odbywać się targi lokalne, świadczy 
plan miejscowości z obszernym nawsiem 
w centrum (dziś rynkiem) – domniemanym 
placem handlowym. 

Dokument królewski z 1791 roku praw-
dopodobnie nie dotrwał do naszych czasów. 
Zamieszczona niżej fotografia przedstawia 
przywilej późniejszy, wystawiony 12 stycz-
nia 1819 roku przez Senat Rządzący Wolnego 
Miasta Krakowa na prośbę kolejnego właści-
ciela Liszek, Kryspina hrabiego Żeleńskiego.

Sporządzając przywilej dla Liszek, se-
natorowie znieśli odbywające się co ponie-
działek targi, a w ich miejsce zaprowadzi-
li „dwanaście tylko jarmarków w pierwszy 
poniedziałek każdego miesiąca”. „Targowe 
schadzki” w innych terminach zostały za-
bronione. Senat Rządzący wyznaczył także 
termin, w którym miał odbyć się pierwszy 

jarmark według nowych zasad – 2 marca 
1819 roku.

Wspomniana zmiana być może nie we-
szła w życie, skoro w ogłoszeniu zamiesz-
czonym w „Gazecie Krakowskiej” z 19 sierp-
nia 1842 roku Kryspin Żeleński oznajmił, że 
5 września, zgodnie z decyzją Senatu z roku 
1819, „rozpoczną się jarmarki we wsi Lisz-
kach i te w pierwszy poniedziałek każde-
go miesiąca regularnie nadal odbywać się 
będą”. Informował jednocześnie, że kramy 
oraz miejsce pod handel udostępnione zosta-
ną kupcom bezpłatnie. 

Targ, a potem jarmark lisiecki ściągał 
kupców i rzemieślników z bliższych i dal-
szych okolic. A można było na nim kupić nie-
mal wszystko, od drobiazgów niezbędnych 
w gospodarstwie domowym i ubrań, przez 
zwierzęta gospodarcze, po… budynki miesz-
kalne, naturalnie rozłożone na pojedyncze 
elementy. 

Na terenie obecnej gminy Liszki lokalne 
targi odbywały się także w Morawicy. Nieste-
ty, wieś ta nie mogła wylegitymować się od-
powiednim przywilejem, wobec czego Senat 
Rządzący Wolnego Miasta Krakowa zabronił 
organizowania na jej terenie zjazdów handlo-
wych. Zakazu tego zresztą nie przestrzegano.

Przez resztę XIX i na początku XX wieku 
jarmarki w Liszkach odbywały się zgodnie 

Królewski przywilej targowy 
dla Liszek
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z rozporządzeniem Senatu, czyli w pierwsze 
poniedziałki miesiąca. Informacje o tym po-
jawiały się w wykazach stałych imprez han-
dlowych publikowanych w kalendarzach. 
Bardzo rzadko ich termin był przesuwany. 
Handlowano w rynku, wówczas nieco więk-
szym niż obecnie, oraz przy drodze garn-
carskiej, obok wzniesionego na początku XX 
wieku budynku rzeźni.

Niestety, I wojna światowa okazała się 
katastrofą dla jarmarków w Liszkach, któ-
re prawie zanikły. Z takiego stanu rzeczy 
zadowolona była konkurencja. Rada mia-
sta Krzeszowice czyniła nawet zabiegi, by 

uniemożliwić rozwój konkurencyjnych tar-
gowisk w Liszkach, Zabierzowie, Alwerni, 
Trzebini itd. 

Kupcy z Liszek, którzy mieli nadzieję, że 
wskrzeszenie jarmarków zwiększy obroty 
ich sklepów, postanowili działać. Na przeło-
mie 1925 i 1926 roku w prasie pojawiały się 
ogłoszenia zapraszające handlarzy bydłem 
i świniami oraz restauratorów na targ do Li-
szek. Akcja przyniosła pożądany skutek – jar-
marki odrodziły się, choć już nie dorównały 
rozmachem tym sprzed I wojny światowej. 

Zabiegom kupców i samorządowców 
okiem malkontenta przyglądał się proboszcz 

Dokument przywileju wydany przez Senat Wolnego Miasta Krakowa
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lisiecki ks. Andrzej Paryś. Swoim odczu-
ciom dał wyraz na kartach kroniki parafial-
nej: „Aby ożywić Liszki, postarano się drogą 
szerokiej reklamy zaprowadzić targi, które 
prawie znikły. Reklamą zajął się Aptekarz 
p. Karwacki i dzięki temu ściągło żydostwo 
z kramami z dalekich nawet miast i mia-
steczek, a za tem bandy złodziei jarmarcz-
nych i dziadów włóczęgów. Gmina ma z tar-
gów dochód, żandarmeria zajęcie, a plebania 
dziadów”.

Prawdopodobnie w połowie lat 30. XX 
wieku dokonano zmiany terminu jarmarku. 
Przeniesiono go na środę po 15. dniu każde-
go miesiąca. Niestety, w tym samym dniu od-
bywał się targ na Prądniku, a w każdą środę 
w Alwerni, co z pewnością nie pozostało bez 
wpływu na liczbę kupców odwiedzających 
Liszki. Tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej dawał się zauważyć wyraźny spadek 
liczby handlujących.

Poważny kryzys nastał jednak dopiero 
podczas okupacji niemieckiej, gdy Żydzi, sta-
nowiący dotąd spory odsetek wędrownych 
handlarzy, trafili do gett. Środy targowe ścią-
gały teraz do rynku lisieckiego głównie rze-
mieślników – wytwórców taczek, mioteł, ko-
szyków, bijaków do cepów, garnków itp. 

Trochę lepiej sytuacja wyglądała po 
wojnie. Uchwała Gminnej Rady Narodowej 
w sprawie opłat targowych na rok 1945/46 
pozwala nam zorientować się, kto wysta-
wiał swoje wyroby na lisieckim rynku. Byli 
to koszykarze, bednarze, garncarze, po-
wroźnicy i kowale. Prowizoryczne stragany 
ustawiali także miejscowi masarze i pieka-
rze. Niestety, wkrótce tzw. władza ludowa 
rozpoczęła wojnę o handel, doprowadzając 
do ruiny większość prywatnych zakładów 
rzemieślniczych i kupców. W latach 70. i 80. 

o przeszłości targowej Liszek przypominał 
stolarz, który co środę przy ławce w pobli-
żu siedziby Urzędu Gminy wystawiał grabie, 
miotły, zabawki, stołeczki, tragacze itp. Jego 
obecność w tym miejscu i czasie nie wyni-
kała jednak z tradycji targowej. Po prostu 
w każdą środę Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” organizowała na terenie 
dawnego folwarku dworskiego skup bydła 
i trzody. 

Targi, tym razem w każdą środę, odro-
dziły się dopiero w 1989 roku. Pierwsi w li-
sieckim rynku pojawili się producenci mebli, 
witani z otwartymi ramionami przez sołtysa 
Tadeusza Bierzało. Potem nadzieja znalezie-
nia klientów przyciągnęła innych rzemieśl-
ników i kupców. Było to dobrodziejstwem 
dla Liszek. Dochody za korzystanie z placu 
stanowią odtąd podstawę budżetu sołectwa. 
Dzięki nim udało się wykonać wiele inwe-
stycji finansowanych z budżetu gminy, po-
wiatu i województwa, których warunkiem 
rozpoczęcia był udział lokalnej społeczno-
ści w kosztach. W środy rosną także obroty 
w miejscowych sklepach. 

A wszystko zaczęło się ponad 225 lat 
temu… Choć, kto wie, czy nie wcześniej.

Na lisieckim targu ok. 1945 roku (Władysława Rudol-
phi i Irena Budzyńska)
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Można je jeszcze zobaczyć w domach 
osób ceniących tradycje rodzinne 

i przedmioty zabytkowe. Niestety, dawno 
minęła epoka ich świetności – czasy, gdy 
gospodynie chowały do ich wnętrz kolo-
rowe gorsety, spódnice, chustki, wyszywa-
ne koszule, pościele itp. W schowki zwane 
półskrzynkami wkładały biżuterię, przede 
wszystkim czerwone sznury korali. Krakow-
skie skrzynie wianne – pokryte kolorowy-
mi malaturami, rzadziej intarsjowane, czy-

li dekorowane na powierzchni ozdobami 
wykonanymi z różnogatunkowego drewna, 
kupowano dla dorosłych córek jako część 
wyprawy ślubnej. Później świeżo upieczone 
mężatki stawiały je na honorowym miejscu 
w mieszkaniu, najczęściej naprzeciw wej-
ścia, by każdy, kto wchodził, mógł nacieszyć 
oko ich widokiem i podziwiać zamożność 
właścicieli. Niestety, na przełomie XIX i XX 
wieku zaczęły je wypierać bardziej funkcjo-
nalne komody.

Skrzynie krakowskie

Skrzynia morawicka
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W 2010 roku krakowskie Muzeum etno-
graficzne im. Seweryna Udzieli zorganizowa-
ło wystawę Studium obiektu: Skrzynie, pod-
czas której można było oglądać 18 skrzyń 
wiannych pochodzących z całej Polski, 
w tym wiele z regionu krakowskiego. Wśród 
tych ostatnich były dwie wykonane niegdyś 
na terenie obecnej gminy Liszki: morawicka 
i kaszowska22. 

W dawnych wiekach, gdy nie było jeszcze 
fabryk mebli, a rzemieślnicy nie dysponowa-
li wydajnymi narzędziami elektrycznymi, 
działało dużo więcej niż dzisiaj warsztatów 
stolarskich. Zazwyczaj pracowały one na po-
trzeby najbliższych okolic. Skutkiem tego 
była duża różnorodność wzorów wytwarza-
nych produktów. Jeżeli chodzi o skrzynie kra-
kowskie, najbardziej znanymi są dzieła sto-
larzy skawińskich. Jednak także skrzyniarze 
pracujący w mniejszych ośrodkach potrafili 
wypracować własne wzory, czasem tak za-
skakująco oryginalne jak te z Morawicy.

Skrzynie morawickie odznaczały się wy-
giętymi łukowato nogami oraz niespotykaną 
wśród mebli wytwarzanych w innych miej-
scowościach malaturą. Na ich powierzch-
ni dominował kolor żółty, który stanowił tło 
dla różnobarwnych ornamentów. Charak-
terystyczne dla typu krakowskiego skrzy-
nie ciemnozielone wśród wyrobów stolarzy 
morawickich występowały dużo rzadziej. 
Charakterystyczna była również kompozy-
cja ornamentów na froncie i wieku skrzyń. 
Obiegały one płaszczyzny, tworząc ozdobny 
prostokąt. Ich środek wypełniał wazon z bu-
kietem kwiatów, którego gałązki wychylały 
się szeroko na boki. Czasem centrum kompo-
zycji zajmowały dwa lub trzy wazony z kwia-
tami. Zwielokrotniane były także otaczające 
je ornamenty.

Najbardziej znaną rodziną wytwarzają-
cą skrzynie typu morawickiego byli Sikor-
scy. Senior rodu, Jacenty, przywędrował do 

22 Ta druga ma ciekawą przeszłość. Służyła bo-
wiem jako rekwizyt przy kręceniu filmu Wesele 
Andrzeja Wajdy.

Morawicy na początku XIX wieku z Wielko-
polski, o czym wspomina dr Antoni Bobak 
w spisanych przez siebie dziejach Morawi-
cy23. Fakt, że na ziemiach polskich nigdzie 
podobny sposób zdobienia mebli nie wystę-
pował, nie licząc pojedynczej skrzyni zare-
jestrowanej na odległych Kaszubach, skłonił 
prof. Romana Reinfussa, autora opracowa-
nia na ten temat24, do przypuszczeń, że albo 
Sikorscy przejęli wzory miejscowe, znane na 
terenie Morawicy wcześniej, albo też sami 
byli ich autorami. Jednak dr Bobak z niezna-
nego Reinfussowi faktu25, że Jacenty Sikorski 
pochodził z Poznańskiego, wyciąga wniosek, 
iż natchnieniem dla stolarza mogły być orna-
menty kaszubskie.

Tradycje zawodowe Jacentego konty-
nuowali jego czterej synowie: Jan, Joachim, 
Piotr i Michał oraz wnuk Józef mieszkający 
i pracujący w Cholerzynie. Mimo że sztuki 
malowania skrzyń Sikorscy strzegli zazdroś-
nie, nie zdradzając jej nawet swoim pomoc-
nikom, podobne meble wytwarzali także 
inni stolarze, m.in. Michał Czech z Mnikowa, 
zresztą uczeń Jana Sikorskiego. 

Skrzynie tego typu rozpowszechnione były 
głównie we wsiach parafii morawickiej, ale 
niewątpliwie trafiały także do innych miejsco-
wości, skoro można je było nabyć na targach 
w Liszkach i Krzeszowicach. Zasięg rozpo-
wszechnienia skrzyń morawickich na połu-
dnie od Cholerzyna ograniczały wpływy inne-
go ośrodka skrzyniarskiego – kaszowskiego.

Wyroby stolarzy kaszowskich, choć po-
siadały elementy, które pozwalają traktować 
je jako odrębny typ, nie różniły się aż tak 

23 Informację tę dr. Bobakowi przekazał prawnuk 
Jacentego, Józef Sikorski, agronom Szkoły Rol-
niczej w Czernichowie.

24 Patrz: R. Reinfuss, Malowane „morawickie” 
skrzynie krakowskie, „Polska Sztuka Ludowa” 
1948, nr 1.

25 Informacje zebrane przez R. Reinfussa wska-
zywały na małopolskie (galicyjskie) pochodze-
nie Jacentego Sikorskiego.
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bardzo jak morawickie od innych wzorów 
skrzyń krakowskich. Dominowały wśród 
nich wyroby ciemnozielone. Dużo rzadziej 
występowały malowane na brązowo. Zu-
pełnie wyjątkowo można było spotkać me-
ble niebieskie. Pod względem sposobu ma-
lowania specjaliści odróżniają dwa wzory 
skrzyń kaszowskich. W pierwszym pole lico-
we i wieko były obwiedzione ornamentem 
w kształcie prostokąta wypełnionego jed-
nym, dwoma lub trzema wazonami z kwiata-
mi; czasem dwa wazony oddzielała od siebie 
gwiazda. W drugiej odmianie ozdoby kwiato-
we wypełniały trzy pola oddzielone od siebie 
pionowymi ornamentami.

Podobnie jak w przypadku ośrodka mo-
rawickiego, także skrzyniarstwo kaszowskie 
zostało zdominowane przez jedną rodzinę, 
która umiejętności zawodowe przekazywa-
ła z pokolenia na pokolenie. Była to rodzina 
Żaków: Urban, jego syn Franciszek (wpro-
wadził do skrzyń kaszowskich toczone nogi) 
oraz wnukowie: Wojciech, Szymon i Anto-
ni. Stolarstwem zajmował się także syn Woj-
ciecha – Jan. Produkcją skrzyń na podstawie 
wzorów kaszowskich parał się także jeden 

z licznych uczniów Wojciecha Żaka – Stani-
sław Tarnowski z Mnikowa. Zasługą braci 
Żaków było także wprowadzenie do stolar-
stwa ludowego intarsji.

Skrzynie typu kaszowskiego najliczniej 
występowały w samym Kaszowie i Nowej 
Wsi Szlacheckiej. Mniejszą popularnością 
cieszyły się w Liszkach, Kryspinowie, Olsza-
nicy, a także w Cholerzynie i Mnikowie.

Znacznym centrum stolarskim były także 
Liszki. Pod koniec XIX wieku sporym zainte-
resowaniem cieszyły się tu wyroby Józefa Ro-
sponda, zwanego „Ślepickim”. Jego uczniem 
był działający w Kaszowie Jan Bugajski.

Gdy opuszczałem wystawę w krakowskim 
Muzeum etnograficznym, poczuciu satysfak-
cji z obcowania z zabytkami sztuki ludowej 
powstałymi na terenie naszej gminy towarzy-
szył żal, że podobnych ekspozycji nie możemy 
oglądać u siebie, na terenach, gdzie skrzynie 
kaszowskie i morawickie były wytwarza-
ne i użytkowane. Niestety, brak izby tradycji 
z prawdziwego zdarzenia sprawia, że ze stry-
chów, piwnic i rozbieranych starych chałup 
znikają ostatnie materialne pamiątki naszej 
lokalnej przeszłości i trafiają do pieca. 

Skrzynia kaszowska 
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Wikliniarstwo stało się obecnie sztan-
darowym rzemiosłem gminy Liszki. 

Splecione witki wikliny trafiły nawet do her-
bu gminy. Temu rzemiosłu poświęcona jest 
także jedna z cyklicznych imprez organizo-
wanych na jej terenie – Dni Wikliny. Jak to 
się stało, że to prastare zajęcie nie tylko prze-
trwało tu do naszych czasów, ale nadal sta-
nowi źródło utrzymania licznych rodzin?

Plecionkarstwo pozwala z tanich, łatwo 
dostępnych materiałów wytworzyć przed-
mioty bardzo przydatne w życiu codziennym. 
Jego ważna gałąź – wikliniarstwo – szczegól-
nie dobrze rozwijała się na obszarach nad-
rzecznych, gdzie obficie występował mate-
riał do „grodzenia” – łozina. Tak było m.in. 
na terenie Jeziorzan, Ściejowic i Rącznej.

Wyplatanie różnych przedmiotów z wi-
kliny rozwijało się na tych terenach od wie-
ków, jednak jego wysoki poziom techniczny 
i estetyczny jest w dużej mierze pokłosiem 
krótkiej działalności szkoły wikliniar-
skiej utworzonej w 1874 roku z inicjatywy 
ówczesnego właściciela dworu i folwarku 
w Ściejowicach Maksymiliana Machalskie-
go (1817-1890). Machalski, znany przede 
wszystkim jako wybitny adwokat (doktor 
prawa) i poseł do parlamentu Austro-Węgier 
o poglądach konserwatywnych, wiele czasu 
i energii poświęcał działalności społecznej.

Na początku lat 70. XIX wieku w Galicji 
dużą popularność zdobyła idea ekonomicz-
nego wzmocnienia lokalnych centrów rze-
mieślniczych przez podniesienie umiejęt-
ności i wiedzy fachowej wytwórców. Chcąc 
przekuć ją w czyn, władze krajowe zwróciły 
się do gmin, w których ludność tradycyjnie 
parała się wyplataniem przedmiotów z wi-
kliny, z propozycją zorganizowania kursów 
tego rzemiosła. Warunkiem było zabezpiecze-
nie przez samorząd pomieszczenia, w którym 
odbywałyby się lekcje, oraz opału i oświetle-
nia. Wszystkie samorządy, z jedynym chlub-
nym wyjątkiem Kwaczały, odpowiedziały ne-
gatywnie. Wtedy Machalski postanowił wziąć 
sprawy w swoje ręce i pomysł ten wprowa-
dzić w życie w swym nadwiślańskim majątku. 

Właściciel Ściejowic spotkał się z miesz-
kańcami wsi, by ich do tej idei przekonać. Ci 
jednak odnieśli się do jego inicjatywy z nie-
ufnością. Nie chcieli zobowiązać się do żad-
nych świadczeń na rzecz szkoły, traktowali 
bowiem plecionkarstwo jako zajęcie dodat-
kowe, nie do końca poważne. Machalski po-
stanowił więc działać na własną rękę. Udo-
stępnił na potrzeby szkoły pomieszczenie 
w zabudowaniach dworskich i wyjednał od 
władz fundusze na zatrudnienie nauczycie-
la oraz zakup niezbędnych materiałów i na-
rzędzi. Część otrzymanej kwoty szkoła mia-

O krótkich, ale owocnych 
dziejach szkoły wikliniarskiej
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ła zwrócić z późniejszej sprzedaży wyrobów 
wykonanych przez uczniów. 

Do nauki zgłosiło się 19 chłopców i 2 dziew-
czyny w wieku 13-15 lat. Zajęcia rozpoczęły 
się 6 marca 1874 roku. Instruktorem został 
pochodzący z Bawarii wędrowny nauczyciel 
Józef Karg. Pewnym utrudnieniem była ba-
riera językowa – nieznający języka polskiego 
Niemiec porozumiewał się z uczniami za po-
średnictwem tłumacza. Jednak wyniki prze-
szły najśmielsze oczekiwania. Po kilku tygo-
dniach ośmiu uczniów za wytwarzane przez 
siebie wyroby pobierało już spore zapłaty. 
Wkrótce kosze wytwarzane w szkole znalazły 
uznanie w całej Galicji, a nawet poza jej grani-
cami. Chwalili je również poproszeni o opinię 
specjaliści z Wiednia. Porównanie z popular-
nymi wówczas wyrobami bawarskimi wypa-
dło nader korzystnie. 

Rodzice, którzy początkowo niechętnie 
godzili się na wysyłanie swych pociech na 
zajęcia, ponieważ odrywały je one od pomo-
cy w gospodarstwie, zmienili zdanie, gdy pie-
niądze zarabiane przez dzieci zaczęły stano-
wić sporą część budżetu rodzinnego. Jeden 
ze zdolniejszych uczniów o nazwisku Janik 
z kwoty zarobionej w szkole utrzymywał nie 
tylko siebie, ale także swego ojca. 

Jesienią 1875 roku szkołę wizytował rad-
ca Ministerstwa Handlu dr Hermann. Był pod 
wielkim wrażeniem jej osiągnięć, uzyska-
nych nie dość, że tanim kosztem, to jeszcze 
w tak krótkim czasie. „Rezultaty osiągnięte 
przez uczniów nazwać można wprost nad-
zwyczajnymi. Roboty wykonywane bywają 
szybko, z precyzją i tak doskonale, że kwa-

lifikują się do handlu” – podsumował swoje 
spostrzeżenia. W tym czasie naukę wyplata-
nia przedmiotów z wikliny, ale także innych 
materiałów, pobierało 14 uczniów. 

Szkoła koszykarska w Ściejowicach była 
pomyślana jako instytucja czasowa. Miała za 
zadanie wyszkolenie grupy dobrych fachow-
ców, którzy byliby w stanie przekazać swą 
wiedzę innym. Po wykształceniu 46 uczniów 
została przeniesiona do Liszek, by zapoznać 
z rzemiosłem młodzież z odleglejszych wio-
sek. Również tu działalność szkoły przy-
niosła obfite owoce. Wkrótce postanowio-
no zaprezentować efekty pracy jej uczniów 
na specjalnie w tym celu zorganizowanej 
wystawie w Ogrodzie Strzeleckim w Kra-
kowie. W dniach 12-20 września 1876 roku 
w sali wystawowej krakowianie mogli obej-
rzeć około 100 przedmiotów wykonanych 
przez uczniów pochodzących z 11 wsi. Były 
tam „wielkie kosze złocone na kwiaty, zwa-
ne ogródkami pokojowymi, koszyki, kobiałki 
i opałki różnej formy i do różnego celu, bar-
wy naturalnej materiału lub malowane, na-
puszczane lakierem, pokostowane, gładzo-
ne, z trzciny, sitowia, wierzby, włókna, łubu”. 
Piękno prezentowanych przedmiotów budzi-
ło wśród zwiedzających niedowierzanie. Wy-
dawało im się nieprawdopodobnym, że są to 
dzieła dzieci podkrakowskich chłopów. Żeby 
rozwiać wszelkie wątpliwości, sprowadzeni 
na wystawę uczniowie przez trzy dni wypla-
tali koszyki publicznie. Wystawa stanowiła 
doskonałą reklamę dla całego regionu.

Swój kunszt absolwenci szkoły wikliniar-
skiej przedstawili także na Wystawie Rolni-
czo-Przemysłowej we Lwowie w 1877 roku. 
Jeden z korespondentów prasowych pisał 
wówczas: „Koszyki ściejowickie mają swą 
sławę i mogą w najwykwintniejszym budu-
arze służyć do roboty dam”. Jak widać, wyro-
by z okolic Ściejowic i Liszek trafiały nawet 
do salonów dworów szlacheckich i domów 
mieszczańskich.

Także w Liszkach szkoła nie działała zbyt 
długo. W grudniu 1876 roku została przenie-
siona do Krakowa. Nową siedzibę znalazła 

Prace przy wiklinie w Jeziorzanach (przed 1937 rokiem)
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w Muzeum Techniczno-Przemysłowym. Na 
miejscu pozostał wszakże warsztat szkolą-
cy w rzemiośle kolejnych uczniów jako filia 
placówki. Podobne warsztaty, prowadzone 
przez zdolniejszych uczniów Karga, przez pe-
wien czas funkcjonowały także w Bielanach, 
Czernichowie, Liszkach, Piekarach, Rącznej, 
Śmierdzącej (Kryspinowie) i Wołowicach.

Mimo że szkoła plecionkarska na Ziemi 
Lisieckiej działała zaledwie 3 lata, wydała 
jednak trwałe owoce. Przede wszystkim po-
prawiła jakość wytwarzanych wyrobów oraz 
rozreklamowała ściejowickich i okolicznych 
rzemieślników w kraju i za granicą. „Koszyki 
ze Ściejowic” stały się znaną marką. Tak pod-
pisane wyroby można było znaleźć w wielu 
sklepach przede wszystkim Galicji. 

Sukces szkoły wikliniarskiej w Ściejowi-
cach – jednej z pierwszych tego typu w Ma-
łopolsce – zachęcił do podobnych inicjatyw 
mieszkańców innych rejonów kraju. Podob-
na szkoła powstała we wspomnianej już, 
obfitującej w wiklinę niedalekiej Kwaczale. 
Kursy uczące rozmaitych rzemiosł powstały 

też w wielu innych regionach Małopolski i to 
także wielki sukces inicjatywy Maksymiliana 
Machalskiego i zaangażowanych w nią ludzi.

Wytwórcy koszy wiklinowych z Jeziorzan (lata 50.XX wieku)
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Obecnie trudno dociec, kiedy lisieccy rzeź-
nicy wyszli ze swoimi umiejętnościami 

poza przeciętność. Ponoć w średniowieczu 
przez nasze okolice biegł szlak, którym pę-
dzono woły z Małopolski Wschodniej na Śląsk 
(stąd ma się wywodzić nazwa wsi Wołowice). 
Nasi przodkowie mogli więc już wówczas na 
szerszą skalę zajmować się rzeźnictwem. Jed-
nak sławę Liszek jako centrum produkcji do-
skonałych kiełbas należy wiązać dopiero z po-
łową XIX wieku. Zapotrzebowanie na wyroby 
masarskie wytwarzane według miejscowej 
receptury spowodowało, że wiele rodzin za-
częło specjalizować się w produkcji kiełbas, 
salcesonów, kiszek, pasztetów itp. 

Interes się kręcił, więc na początku XX 
stulecia z inicjatywy wójta Jana Madeja przy 
drodze garncarskiej postawiono budynek 
rzeźni gminnej (dziś przepompownia). Tam 
dokonywano uboju, a mięso badał wetery-
narz. Potem trafiało ono do warsztatów pry-
watnych, gdzie je przetwarzano. 

Gotowe wyroby można było kupić 
w warsztatach masarskich oraz w jatkach 
w rynku lisieckim. W latach 30. XX wieku aż 
trzy sklepy mięsne działały w należącym do 
parafii kompleksie sklepów zwanych lisiec-
kimi sukiennicami. Szczególnym powodze-
niem u klientów cieszyły się sprzedawane 
wprost z kotła kiszki z kaszy i ryżu. 

Kiełbasy z Liszek trafiały do niektórych 
krakowskich sklepów i restauracji. Można je 
było kupić także na pobliskich targach oraz 
podczas odpustów parafialnych (m.in. na 
Bielanach, w Alwerni czy Krzeszowicach). 
Gwoli przykładu – jeden z masarzy, Feliks 
Kowalik, swoje wyroby dostarczał do kra-
kowskiej restauracji Wentzla. Stale poja-
wiał się także na jarmarkach w Skawinie, 
Krzeszowicach, Zabierzowie i Czernicho-
wie. Swoje produkty wystawiał także w śro-
dy i soboty w jatce-straganie ustawionym 
w rynku lisieckim. Z kolei Ludwika Rospond 
i jej syn Izydor dostarczali własne produkty 
do restauracji Hawełka oraz znanej krakow-
skiej firmy kupieckiej Szarskich. Niektórzy 
rzemieślnicy kiełbasę krajaną eksportowali 
nawet za granicę. Z lektury wydanej w 1928 
roku monografii gospodarczej Rybna i Ka-
szów: wsie powiatu krakowskiego autorstwa 
Mieczysława Sowińskiego dowiadujemy się, 
że wówczas w Liszkach działało 11 zawodo-
wych rzeźników. 

Pamiątką po tych czasach był zbudowa-
ny pod koniec lat 30. XX wieku ceglany bu-
dynek lodowni, który do niedawna stał przy 
drodze „za kościół” (obecnie przebudowa-
ny). Niską temperaturę we wnętrzu uzyski-
wano poprzez składowanie w piwnicy brył 
lodu wyrąbywanych zimą w Wiśle. Ochronie 

Nie tylko krajana…
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przed letnimi upałami służyła specjalna kon-
strukcja dachu (wydłużone połacie oraz od-
powiednie spadki niesprzyjające dłuższemu 
nagrzewaniu powierzchni przez promienie 
słoneczne). 

Oczywiście cały czas czynna była rzeź-
nia. Obsługiwali ją stali pracownicy opłaca-
ni z kasy wiejskiej. W związku z przyjętym 
cyklem produkcji lisieccy i okoliczni masa-
rze korzystali z niej tylko w niektóre dni ty-
godnia. Przestoje umożliwiły nawiązanie 
współpracy z krakowskim rzezakiem dostar-
czającym koszerne mięso klienteli żydow-
skiej. W Liszkach dokonywał uboju rytualne-
go. Zgodnie z normami prawa żydowskiego 
jednym wprawnym ruchem podcinał zwie-
rzętom gardła, co powodowało ich śmierć 
przez wykrwawienie. Po rozebraniu mięsa 
przewoził je do Krakowa. 

Ogromnym ciosem dla lisieckiego wędli-
niarstwa była II wojna światowa. Pod oku-
pacją niemiecką praca w rzeźni zamarła. 
Handel mięsem i wędlinami został poddany 
ścisłej kontroli. Wyparcie hitlerowców z Pol-
ski spowodowało odrodzenie się lisieckiego 
masarstwa. Niestety, nie na długo. Zainicjo-
wana przez władze komunistyczne w 1947 
roku bitwa o handel doprowadziła wkrót-
ce do zamknięcia prywatnych masarń. Ude-
rzono także w rolników. Państwo w sposób 
forsowny rozwijało przemysł, co odbywa-
ło się m.in. kosztem chłopów, którzy musie-
li dostarczać swoje produkty po ustalanych 
odgórnie zaniżonych cenach. Czyniło to ho-
dowlę nieopłacalną. Nic dziwnego, że zarzą-
dzenie było powszechnie łamane. Ubój pro-
wadzono często nielegalnie, w tajemnicy. 
Ogień w wędzarniach zapalano nocą. Nieste-
ty, sypały się kary i to nie tylko grzywny, ale 
także kilkumiesięcznego więzienia. 

Jedyną legalną firmą, która kontynu-
owała tradycje lisieckiego masarstwa, była 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Liszkach. Niestety, około 1960 roku 
produkcję w niej przerwano. Po kilku la-
tach podjęto starania o uzyskanie licencji 
na wytwarzanie tradycyjnych wędlin. Za-

biegi czyniono na samym szczycie hierar-
chii partyjno-państwowej, tj. u premiera Jó-
zefa Cyrankiewicza. W tym celu na imprezę 
związaną z zakończeniem kolejnego etapu 
budowy elektrowni czy też huty w Skawinie, 
w której uczestniczył dygnitarz, zawieziono 
duże ilości wędlin. Lisiecka krajana przypa-
dła politykowi do gustu, skoro później jesz-
cze kilkakrotnie wysyłano znaczne jej ilości 
do Warszawy. Kiedyś zresztą Cyrankiewicz 
miał osobiście pofatygować się po kiełbasę 
do Liszek26.

 „Geesowski” zakład masarski w pierw-
szym okresie swego istnienia działał na par-
terze domu numer 207. Po jego reaktywacji 

26 Wspominają o tym M. Czuma i L. Mazan 
w Opowieściach z krainy centusiów.

Wincenty Szponder (1923-1904) - senior rodziny lisieckich 
masarzy
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w październiku 1964 roku produkcję umiesz-
czono w wynajętym budynku stojącym przy 
rozwidleniu dróg prowadzących w kierun-
ku Piekar i Rącznej. Jego właściciel, Bolesław 
Kowalik, jeszcze przed wojną zdobył umie-
jętności masarskie, pracując w prywatnej fir-
mie Ludwiki Rospond. Po powrocie z wojny 
usamodzielnił się i otworzył własny warsztat 
we wspomnianym, specjalnie do tego celu 
wzniesionym budynku. Niestety, cieszył się 

nim zaledwie rok. W wyniku utrudnień, ja-
kie komunistyczne państwo piętrzyło przed 
rzemieślnikami, zaprzestał działalności. Póź-
niej zatrudniony na stanowisku kierownika 
masarni przez GS, udostępnił pracodawcy 
własną nieruchomość.

W socjalizmie wszystko marnieje. W 1967 
roku wytwórnia została zamknięta. Paradok-
salnie stało się to niedługo po zdobyciu kon-
cesji na produkcję kiełbasy krajanej. Z jednej 
strony był to wynik intryg partyjnych, z dru-
giej trudności kadrowych i lokalowych GS 
w Liszkach. Produkcja kiełbas lisieckich – za-
równo krajanej, jak i siekanej – pozostała do-
meną wytwórców prywatnych, wyrabiają-
cych i sprzedających je nieoficjalnie.

Dopiero zmiana systemu polityczno-go-
spodarczego pod koniec XX wieku pozwoliła 
wędlinie lisieckiej wyjść z podziemia gospo-
darczego. Niestety, pod tą nazwą na rynku 
pojawiła się wówczas duża liczba kiełbas 
różnych producentów, czasem z bardzo od-
ległych stron Polski, najczęściej marnej jako-
ści, bo wykonywanych pospiesznie i bez za-
chowania tradycyjnej receptury. Nie tylko 
stosowanie gorszych mięs, ale nawet skraca-
nie okresu marynowania czy kilkugodzinne-
go procesu wędzenia powoduje, że wyprodu-
kowana w ten sposób kiełbasa nie zasługuje 
na zaszczytną nazwę „lisieckiej”. 

Lisiecka kiełbasa wiejska (siekana)

Kocioł podczas gotowania kiszek Masarz Jan Kowalik przy pracy
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W roku 2017 Szkoła Podstawowa w Lisz-
kach obchodziła jubileusz 200-lecia ist-

nienia . Podobnie długą, nieprzerwaną tra-
dycją cieszy się szkoła w Morawicy. W obu 
miejscowościach historia nauczania jest jed-
nak o wiele bogatsza i sięga głębiej w prze-
szłość. Już w XVI wieku istniały w nich szkoły 
parafialne, o czym wspominają dokumenty 
wizytacyjne biskupów krakowskich. Kres ich 
istnieniu położył upadek materialny kraju, 
pokłosie wojen toczonych przez Rzeczpospo-
litą w XVII wieku.

Próby wskrzeszenia szkolnictwa na tych 
terenach nastąpiły dopiero w ostatnich la-
tach istnienia I Rzeczypospolitej. Probosz-
czem w Liszkach był wówczas ks. Franci-
szek Kolendowicz, były wizytator generalny 
szkół Komisji edukacji Narodowej. Z księgi 
rachunkowej parafii wynika, że już w 1786 
roku dokonano zakupu czterech elementa-
rzy. Czy zatem już wtedy w Liszkach naucza-
no dzieci? 

Historyja Szkoły Pospolitej w Liszkach, 
a więc prowadzona od 1865 roku kronika, 
jako początek istnienia szkoły parafialnej 
wskazuje jednak rok 1790. I rzeczywiście, 
pod tą datą we wspomnianej księdze rachun-

27 Tekst ukazał się na łamach „Ziemi Lisieckiej” 
2017, nr 5-6.

kowej po raz pierwszy znajdujemy uwagę 
o pracy nauczyciela: „Nie uczył według prze-
pisu danego, nad to ledwie w zimie cokol-
wiek a w lecie prawie nic”. 

W roku 1791 zakupiono drewnianą tabli-
cę oraz pięć plansz z wzorami arytmetycz-
nymi oraz wzorcowym pismem. Nauczyciel 
utrzymywał się z opłat uiszczanych przez ro-
dziców. Uczniów było zaledwie czterech lub 
pięciu. Podobna szkoła powstała wówczas 
także w Morawicy. W 1791 roku uczęszczało 
do niej pięciu chłopców. Pochodzili niewąt-
pliwie z okolicznych dworów. Obie szkoły za-
kończyły działalność zapewne wraz z upad-
kiem Rzeczypospolitej. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpiły 
zmiany w mentalności chłopów, którzy stop-
niowo zaczynali doceniać pożytki z edukacji 
dzieci. Bogatsi zatrudniali dla swych pociech 
korepetytorów. Gdy chętnych było więcej, 
tworzono swoiste prywatne szkółki wiejskie. 
Takie powstały około 1807 roku w Liszkach 
i około 1810 roku w Rącznej. 

Właśnie z tej pierwszej wywodzi się bez-
pośrednio lisiecka jubilatka. Impulsem do 
jej utworzenia stało się zatrudnienie przez 
jednego z zamożniejszych gospodarzy li-
sieckich korepetytora o imieniu Wincenty. 
Szybko znaleźli się inni chłopi, którzy tak-
że zapragnęli uczyć dzieci czytania i pisa-

Dwieście lat temu 
na Ziemi Lisieckiej…27
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nia. W domu jednego z rodziców, Jana Stecz-
ko, ulokowano salę lekcyjną. W zamian za 
wyżywienie, nauk udzielał młodym liszcza-
nom wspomniany Wincenty. W 1813 roku 
szkółkę przygarnął na plebanię nowy pro-
boszcz lisiecki, ks. Józef Raciborski. Wypo-
sażył ją w ławki i stołki oraz dbał, aby zimą 
nie zabrakło opału. 

Wielką zmianę w dziedzinie oświaty we 
wsiach dzisiejszej gminy Liszki przyniosło 
powstanie Wolnego Miasta Krakowa, pań-
stewka cieszącego się ograniczoną autono-
mią, którego władze postanowiły stworzyć 
sieć szkół obejmującą swym zasięgiem cały 
jego teren.

Nim do tego doszło, księżna Izabela 
z Czartoryskich Lubomirska ufundowała 
szkółkę w należącej do jej włości Morawi-
cy. Lekcje rozpoczęły się już w styczniu 1816 

roku, w budynku zakupionym od miejscowe-
go ślusarza Antoniego Kochańskiego. Pierw-
szym nauczycielem był Józef Najmanowski. 
Od tego czasu możemy mówić o nieprzerwa-
nej działalności szkoły w Morawicy.

1 kwietnia 1817 roku pracę w Liszkach 
rozpoczął pierwszy nauczyciel zatrudnio-
ny przez władze oświatowe Wolnego Mia-
sta Krakowa – Adam Boroński. Pod koniec 
1819 roku w tutejszej szkole uczyło się 38 
chłopców i 12 dziewcząt. Niezbyt dużo, je-
śli weźmie się pod uwagę, że liczbę dzieci 
zdatnych do nauki w należących do jej okrę-
gu Liszkach, Piekarach i Kryspinowie (wów-
czas Śmierdzącej) szacowano na ponad 200. 
Większość rodziców uważała jednak, że waż-
niejsza od nauki czytania i pisania jest pra-
ca najmłodszych członków rodziny w gospo-
darstwie. 

Mimo przejęcia lisieckiej szkoły przez 
państwo, zajęcia nadal odbywały się w drew-
nianym domku plebańskim, tzw. wikaryjce. 
Sala lekcyjna służyła jednocześnie nauczy-
cielowi za kuchnię. Dopiero w 1825 roku, gdy 
przed kościołem stanął nowy, wzniesiony 
staraniem wspólnoty parafialnej dom dla or-
ganisty i grabarzy, umieszczono w nim tak-
że szkołę. W tym czasie uczęszczało do niej 
40 dzieci. Zdecydowana większość pochodzi-
ła z Liszek. Tylko pojedynczy uczniowie do-
chodzili z innych miejscowości okręgu szkol-
nego oraz, co ciekawe, z Kaszowa. Z czasem 
stan ten się zmieniał. W styczniu 1842 roku 
na 70 uczniów 55 pochodziło z Liszek, 13 ze 
Śmierdzącej, a 2 z Piekar. Większość stanowi-
li chłopcy, których było 47, wobec 23 dziew-
cząt. Do szkoły uczęszczały dzieci w wieku 
między 6 a 14 rokiem życia. 

Jak z taką grupą radził sobie nauczyciel? 
Uczący w Liszkach w latach 40. XIX wieku 
Jan Foltyński relacjonował to tak: 

Podzielam wszystkie dzieci na trzy klasy, na 
klasę początkujących, którzy uczą się pozna-
wać litery i każdą głoskę właściwym nazwi-
skiem i tonem wymawiać, a gdy już zupełnie 
poznają litery, zaczynają składać, w ten czas 

Stara organistówka, druga siedziba Szkoły Ludowej w Liszkach

Jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej dyrektorostwa 
Stanisława i Marii Niedzielskich (1928 rok) 
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używam starszych do przesłuchania, sam zaś 
dla przekonania się o ich postępku co trzeci 
dzień lekcję z nimi przechodzę. Drugą klasę 
uczącą się już czytać sam przechodzę, a tym-
czasem trzecia klasa podług wzorów pisze, 
a skończywszy z drugą, zaczynam z trzecią, 
a druga na tabliczkach drewnianych pisze po-
dług podpisanych wierszów. Mali zaś uczą się 
liczb na tablicy pisać, przy których jeden ze 
starszych się znajduje; tym sposobem wszy-
scy są zajęci czynnością i uwagą. Tak więc po-
stępując, odnoszą tę korzyść, iż w przeciągu 
trzech lat niezupełnych, umieją dobrze czytać, 
dosyć dobrze pisać i rachować28. 

Niestety, budynek organistówki, mimo 
że nowy, nie zapewniał przyzwoitych wa-
runków nauki. Przeznaczone do innych 
celów pomieszczenia były ciasne, a bie-
gnący dookoła murów rów odwadniający 
powodował, że wewnątrz panowała wil-
goć. W dodatku korony drzew stojących na 
przykościelnym cmentarzu nie wpuszcza-
ły do wnętrza promieni słonecznych. Nie-
zwykle skromnie prezentowało się w 1842 
roku wyposażenie klasy, które składało się 
z: „czterech stołów długich i pięciu ławek 
stosownej długości stołom, tudzież szafki 
małej na papiery i książki. Tablicy dużej do 
rachowania i kilku tabliczek drewnianych 
do pisania”.

Oprócz szkoły morawickiej i lisieckiej 
w początkowym okresie istnienia Wolne-
go Miasta Krakowa powołano do życia tak-
że szkoły w Nowej Wsi Szlacheckiej, Czuło-
wie i Rącznej. Pierwsza z nich, przeznaczona 
dla dzieci miejscowych i kaszowskich, funk-
cjonowała w pomieszczeniu wynajmowa-
nym od jednego z nowowiejskich gospo-
darzy od 1 stycznia 1818 roku. Rok później 
uczyło się w niej 12 chłopców i 3 dziewczy-
ny, choć w podlegających jej wsiach za zdat-
nych do edukacji uznano 400 dzieci. Pierw-
szym nauczycielem został trzydziestolatek 

28 Archiwum Narodowe w Krakowie, WMK XIV-78, 
s. 853. Pisownia uwspółcześniona.

Jacek Ludwikowski, człowiek bardzo zdolny 
i sumienny. Później, w latach 1828-1839 pra-
cował w Liszkach.

Szkołę w Czułowie, założoną jeszcze 
w 1817 roku, umieszczono w sali wynaję-
tej od gospodarza Stanisława Kota. Była cia-
sna, „o dwóch małych okienkach, bez pieca, 
podłogi i ławek”. Co gorsza, tuż obok drzwi 
wejściowych znajdowała się gnojówka, sta-
nowiąca wielkie zagrożenie dla życia dzieci. 
Podczas wizytacji przeprowadzonej w 1819 
roku w placówce znajdowało się 11 uczniów 
(8 chłopców i 3 dziewczęta) z Czułowa i Mni-
kowa, choć uprawnionych do pobierania 
nauki było aż 100. Tylko jedna uczennica 
posiadała elementarz. Dzieci uczył Józef Ja-
strzębski – zdobywający dopiero kwalifika-
cje pedagogiczne osiemnastolatek. 

Równie skromnie prezentowała się ów-
czesna szkółka w Rącznej. Uczyło się w niej 
14 dzieci na ponad 110 uznanych za „zdat-
ne” z Rącznej (60), Jeziorzan (30) i Ściejowic 
(20). Wiedzę przekazywał im 23-letni An-
drzej Muszeński. Także tu salę wynajmowa-
no od miejscowego gospodarza – Wawrzyń-
ca Guzika. Pomieszczenie mieściło zaledwie 
cztery ławki dla uczniów oraz stolik i stołek 
nauczyciela. 

Kolejne szkoły powstały w Kaszowie 
(prawdopodobnie po 1830 roku) oraz Mniko-
wie.

Jakie były dalsze dzieje wspomnianych 
placówek oświatowych? Niestety, z różnych 
powodów prawie wszystkie zaprzestały 
działalności. W 1848 roku nie funkcjonowa-
ła już żadna, z wyjątkiem lisieckiej i mora-
wickiej. Przełom nastąpił dopiero pod koniec 
lat 60. XIX wieku, kiedy zaczęły odradzać 
się szkoły w Kaszowie, Rącznej, Piekarach, 
Mnikowie i Czułowie. Dopiero na początku 
XX wieku utworzono placówki edukacyjne 
w Kryspinowie, Cholerzynie i Jeziorzanach. 
Już w epoce PRL swą działalność rozpoczęła 
kaszowska Dwójka. 
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Wielką bolączką wsi małopolskiej po 
zniesieniu pańszczyzny był trudny do-

stęp do kredytu. Udzielaniem pożyczek tra-
dycyjnie zajmowali się lichwiarze, głównie 
narodowości żydowskiej. Niestety, pozyski-
wana w ten sposób gotówka zazwyczaj ob-
ciążona była wysokim procentem. Banki, ze 
względu na skomplikowane procedury, nie 
cieszyły się popularnością wśród chłopów. 
Mniejsze instytucje, jak istniejąca przy Są-
dzie Powiatowym w Liszkach Kasa Sieroca, 
dysponowały zbyt małym kapitałem, by za-
spokoić popyt na gotówkę. 

Z drugiej strony włościanie posiadają-
cy pewne oszczędności przechowywali je za-
zwyczaj w zakamarkach domu, stajni itp., 
gdzie spoczywały bezproduktywnie. Zanim 
problem ten na szerszą skalę rozwiązał dr 
Franciszek Stefczyk, przystosowując do wa-
runków Galicji wzory zaczerpnięte z Niemiec, 
a wypracowane przez Fryderyka Raiffeisena, 
w podkrakowskim wymiarze lokalnym bra-
kowi instytucji kredytowej postanowił zara-
dzić właściciel Piekar Alfred Milieski. 

Już w 1869 roku Milieski nosił się z za-
miarem założenia kasy pożyczkowej. Odpo-
wiedni statut przedłożył nawet Radzie Po-
wiatowej Krakowskiej. Niestety, wówczas 
zamiar ten nie doszedł do skutku. W tym sa-
mym bowiem roku w Krakowie, gdzie miała 

działać planowana przez właściciela Piekar 
kasa, na rynek pożyczek weszło Towarzy-
stwo Wzajemnych Ubezpieczeń. Szybko jed-
nak okazało się, że ciągle jest jeszcze miejsce 
dla nowych instytucji kredytowych.

5 lutego 1874 roku do pałacu w Pieka-
rach zjechali liczni goście, głównie przedsta-
wiciele okolicznego ziemiaństwa. Skutkiem 
przeprowadzonej narady było powołanie 
do życia Związku Zaliczkowego, który miał 
działać na terenie powiatu sądowego Liszki. 
Uchwalono statut oraz podpisano udziały na 
łączną kwotę 5000 złotych polskich. Skory-
gowany 26 lutego statut stanowił, że na cze-
le Związku stoi dyrekcja. W jej skład weszli: 
dyrektor pierwszy – Milieski, dyrektor drugi 
– pleban lisiecki ks. Wawrzyniec Oprzędek, 
zastępca dyrektora – Jan Skirliński ze Śmier-
dzącej. Radcą prawnym Związku został póź-
niejszy minister Austro-Węgier, a wtedy no-
tariusz w Liszkach, dr Stanisław Madeyski. 
Z kolei na czele Rady Nadzorczej stanął wła-
ściciel Ściejowic dr Maksymilian Machalski.

Związek Zaliczkowy rozwijał się nad 
wyraz pomyślnie. Szybko rosły sumy, jaki-
mi obracał. Za siedzibę służyła mu plebania 
w Liszkach. Sukces zachęcił dyrekcję i udzia-
łowców do rozszerzenia działalności. Wró-
cono do pierwotnego pomysłu Milieskiego, 
by działalność kasy powiązać terytorialnie 

Z dziejów instytucji 
kredytowych w Liszkach
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z całym powiatem krakowskim. Udało się. 
Odpowiednie władze wyraziły zgodę. Nie-
stety, łączyło się to ze zmianą nazwy, statutu 
i przeniesieniem siedziby do Krakowa. 

15 sierpnia 1879 roku, po sześciu latach 
istnienia, lisiecki Związek Zaliczkowy zo-
stał zlikwidowany. W jego miejsce powołano 
Związek Kredytowy przy Radzie Powiatowej 
Krakowskiej, po kilku latach przemianowa-
ny na Powiatową Kasę Oszczędności. Nowa 
instytucja szybko rozwijała się pod preze-
surą Alfreda Milieskiego (do 1895 roku). Nie-
co później, w latach 1904-1909, kierował nią 
Jan Skirliński.

Likwidacja Związku Zaliczkowego w Lisz-
kach nie spowodowała jakiegoś drastycznego 
pogorszenia dostępności kredytu dla liszczan 
i mieszkańców okolicznych miejscowości. 
W końcu Kraków, Krzeszowice (siedziba To-
warzystwa Kredytowego) czy Czernichów 
(od 1890 roku istniała tam pierwsza w Galicji 
Kasa Raiffeisena) leżą dość blisko. Idąc jednak 
za sugestią dr. Franciszka Stefczyka, znające-
go miejscowe warunki jeszcze z czasów pracy 
w Czernichowie, 14 grudnia 1899 roku Rada 
Gminy Liszki uznała potrzebę założenia kasy 
pożyczkowej, która objęłaby swą działalno-
ścią teren parafii lisieckiej. 

Wkrótce do Biura Patronatu dla Spółek 
Oszczędności przy Wydziale Krajowym we 
Lwowie wysłano pismo z informacją o ini-
cjatywie i prośbą o pomoc. Pod dokumentem 
podpisy złożyli proboszcz lisiecki Andrzej 

Bański oraz dwadzieścia osób z całej parafii, 
wśród których byli wójtowie Liszek (Bartło-
miej Wąsik), Rącznej (Jan Mól) i Kryspinowa 
(Wincenty Sobesto). Biuro Patronatu zaak-
ceptowało wniosek. Na zebranie założyciel-
skie zwołane na 2 lutego 1900 roku przybył 
ze Lwowa sam dr Stefczyk. Owocem obrad 
było powołanie Spółki Oszczędności i Poży-
czek w Liszkach, stowarzyszenia zarejestro-
wanego z nieograniczoną poręką. 

Pierwszym przewodniczącym instytucji 
został kupiec lisiecki (trafikant) Jan Madej, 
zaś jego zastępcą rolnik Piotr Wlazło29. Tak-
że sędziwy Jan Skirliński wspomógł inicja-
tywę własnym doświadczeniem, przyjmując 
funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Poparcie proboszcza ks. Andrzeja Bańskiego 
oraz zaangażowanie Jana Madeja, który nie 
tylko przyjął Spółkę do swojego domu (obec-
nie mieszkają tam siostry felicjanki), ale 
przez wiele lat pracował w niej jako kasjer, 
zapewniły instytucji dobry start. 

Oprócz działalności pożyczkowej Spół-
ka wspomagała gotówką niektóre inicjaty-
wy lokalne (m.in. dofinansowała remont 
cmentarza parafialnego oraz dachu kościoła, 
wspierała poszkodowanych w wielkich poża-
rach Liszek i Piekar, pokrywała koszty zaku-
pu podręczników i pomocy naukowych dla 
dzieci szkolnych), a nawet ogólnonarodowe 
(w 1914 roku przekazała 2228 koron na rzecz 
skarbu wojennego Legionów Polskich). 

Paradoksalnie, tak tragiczne wydarzenie 
jak I wojna światowa nie odbiło się negatyw-
nie na sytuacji finansowej Spółki Oszczędno-
ści i Pożyczek. Przeciwnie, dzięki wojennej 
koniunkturze na artykuły żywnościowe ob-
sługująca głównie rolników instytucja odro-
biła niedobór środków, jaki notowano przed 
1914 rokiem. Poważny kryzys nadszedł do-
piero po wojnie wraz z inflacją, która mocno 
zachwiała stabilnością finansową Spółki, nie 
tyle materialnie (niedobór w 1925 roku był 
niewielki), co poprzez osłabienie zaufania 

29 Obaj, naturalnie w innym okresie, pełnili urząd 
wójta Liszek.

Członkowie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Liszkach
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udziałowców do niej. Kryzys ten ciężko prze-
żył dyrektor Kasy Stefczyka, bo taką nazwę 
Spółka przyjęła w 1924 roku, ks. Wojciech 
Paszek. Na nim skupiły się pretensje osób, 
które po ogłoszonej przez polskie władze wy-
mianie pieniędzy za setki, a nawet tysiące ko-
ron złożone w kasie przed wojną otrzymały 

niewielkie nominalnie sumy w złotówkach. 
Niewątpliwie przeżycia z piętnastu lat zarzą-
dzania lisiecką kasą przyczyniły się do jego 
przedwczesnej śmierci 7 marca 1933 roku.

W tym miejscu należy podkreślić duże za-
angażowanie miejscowego duchowieństwa 
w działalność lisieckiej kasy pożyczkowej. 

Ks. Wojciech Paszek - przewodniczący Zarządu Kasy Stefczyka w Liszkach w latach 1916-1933
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Funkcję prezesa zarządu pełnili kolejno: ks. 
A. Bański (1901-1916), ks. W. Paszek (1916-
-1933), ks. Władysław Kras (1933-1938), ks. 
Franciszek Studentowicz (1943-1944), ks. Jó-
zef Burkat (1944-1945). Przez całe dwudzie-
stolecie międzywojenne oraz lata II wojny 
światowej Kasa znajdowała oparcie w osobie 
proboszcza lisieckiego ks. Andrzeja Parysia, 
który w 1918 roku objął obowiązki przewod-
niczącego Rady Nadzorczej.

Kolejną cezurę w działalności Kasy Stef-
czyka stanowił wybuch II wojny światowej. 
Początkowo jej stabilnością finansową za-
chwiała inflacja. Z czasem nad niekorzystny-
mi zjawiskami udało się zapanować. W 1943 
roku nastąpiła zmiana w statucie. Rozszerzo-
no teren działalności na obszar gmin Liszki 
i Czernichów, czyli rejon Sądu Grodzkiego 
w Liszkach. Jednocześnie przemianowano 
Kasę Stefczyka na Bank Spółdzielczy im. dr. 
Stefczyka. 

Zajęcie Polski przez wojska sowieckie po-
ciągnęło za sobą zmianę ustroju gospodar-
czego kraju. W grudniu 1948 roku Bank Spół-
dzielczy w Liszkach wchłonął Kasę Stefczyka 
z Olszanicy, zyskując tym samym 241 udzia-
łowców. W marcu kolejnego roku nastąpiło 
przyłączenie Kasy w Mnikowie (założonej 
4 lipca 1929 roku z inicjatywy kierownika 
miejscowej Szkoły Powszechnej Franciszka 
Blecharskiego), liczącej wówczas 328 człon-
ków z Cholerzyna, Chrosnej, Baczyna i oczy-
wiście Mnikowa. Niestety, w 1949 roku w ra-
mach narzuconej przez władze państwowe 
walki z wrogami klasowymi z Banku wyklu-
czono aż 921 członków. Rok później wyrzu-
cono 4 kolejnych kupców, jako rzekomych 
spekulantów.

W okresie powojennym liczne odgór-
ne reformy bankowości spółdzielczej były 
przyczyną częstych zmian nazwy instytucji. 
W 1950 roku Bank stał się Gminną Kasą Spół-
dzielczą, potem Kasą Spółdzielczą (1956), na-

stępnie Spółdzielnią Oszczędnościowo-Po-
życzkową (1961), by wreszcie 18 kwietnia 
1971 roku przyjąć nazwę Bank Spółdzielczy 
w Liszkach. 

Z biegiem lat instytucja nabierała cech 
nowoczesnego banku. Od 1949 roku klien-
tów przyjmowano codziennie (naturalnie 
z wyjątkiem niedziel i świąt), a nie jak dotąd 
w wybrane dni tygodnia. W 1959 roku sie-
dzibę przeniesiono do przestronnego lokalu 
w dawnym budynku sądu. Wynajmowano go 
od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”. Przez wiele powojennych lat dyrekto-
rem kasy był Józef Wyroba. W 1970 roku na 
tym stanowisku zastąpiła go Maria Prene-
ta. Dziesięć lat później, w grudniu 1980 roku 
Bank Spółdzielczy otrzymał od gminy Lisz-
ki nową, wreszcie własną siedzibę. Niestety, 
obiekt wymagał gruntownego remontu, dla-
tego pierwszych klientów przyjęto w nim do-
piero 26 marca 1984 roku. 

Koniec lat 80. XX wieku przyniósł upadek 
systemu komunistycznego. Bank Spółdziel-
czy w Liszkach przystosowywał się do dzia-
łalności w warunkach gospodarki rynkowej. 
Początkowe kłopoty udało się przezwycię-
żyć w 1995 roku, kiedy wskaźniki ruszyły 
w górę. W roku następnym miało miejsce 
wydarzenie bez precedensu w historii insty-
tucji. Zamaskowani bandyci wtargnęli w bia-
ły dzień, kradnąc 26 tysięcy złotych. Dopiero 
po kilku latach policji udało się ustalić tożsa-
mość sprawców.

Mimo sukcesów finansowych Bank Spół-
dzielczy w Liszkach w świetle limitów obo-
wiązujących w Unii europejskiej był za mały, 
by w dalszym ciągu działać samodzielnie. 
W związku z tym zdecydowano o połącze-
niu się z silniejszym partnerem. Wybór padł 
na Krakowski Bank Spółdzielczy, który od 
1 stycznia 1999 roku, wraz z majątkiem i pra-
cownikami, przejął stuletnią tradycję banko-
wości lisieckiej. Ale to już inna historia. 
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150. rocznica wybuchu powstania 
styczniowego to dobra okazja, 

by spojrzeć na dzieje tego zrywu niepodle-
głościowego z perspektywy Ziemi Lisieckiej.  
Zacznijmy jednak od przypomnienia lokal-
nych obchodów półwiecza insurekcji.

W 1913 roku cała Polska wspominała pa-
triotów, którzy 50 lat wcześniej pospieszy-
li w szeregi oddziałów powstańczych. Do ob-
chodów przyłączyli się także mieszkańcy 
Liszek i okolic. Trud przygotowania uroczy-
stości w imieniu miejscowego Koła Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej (TSL) wzięli na siebie 
nauczycielka Stanisława Durbasiewiczów-
na oraz bratanek ówczesnego proboszcza dr 
Adam Bański. Imprezę urządzono z pewnym 
opóźnieniem, bo dopiero w Niedzielę Wielka-
nocną, która wypadła wtedy 23 marca.

Obchody rozpoczęła msza święta odpra-
wiona w kościele parafialnym. Płomienne ka-
zanie wygłosił katecheta – ks. Maciej Jacaszek. 
Po nabożeństwie nastąpiła druga część uroczy-
stości – przemarsz na cmentarz parafialny. Nie-
stety pogoda nie dopisała – było zimno i sypał 
śnieg. Niesprzyjające warunki atmosferyczne 
nie odwiodły jednak uczestników od zamani-
festowania patriotyzmu i czci dla bohaterów.

30 Tekst ukazał się na łamach „Ziemi Lisieckiej” 
2013, nr 2. 

Pochód otwierała szczupła liczebnie, jed-
nak bardzo malowniczo prezentująca się 
banderia konna. Potem maszerowały straże 
ogniowe z Liszek, Ściejowic, Jeziorzan, Rącz-
nej i Piekar. Za nimi dzieci w strojach kra-
kowskich. Dalej szli członkowie Rady Gminy, 
Kółka Rolniczego i wreszcie TSL. Na cmen-
tarzu złożono wieńce na grobach dwóch 
byłych uczestników powstania: Jana Kału-
skiego, oficera armii austriackiej, potem na-
uczyciela w Rącznej, oraz Aleksandra Stan-
kiewicza, majstra szewskiego z Liszek.

Oddanie czci zmarłym weteranom nie 
zakończyło uroczystości. Pochód ruszył da-
lej. Posuwał się wzdłuż głównego gościńca, 
pod krzyż przydrożny stojący w górnej czę-
ści wsi31, przy którym aż do II wojny świato-
wej celebrowano lokalne uroczystości naro-
dowe. Tam zasadzono pamiątkowe drzewo 
jako symbol odrodzenia Ojczyzny, a patrio-
tyczną przemowę wygłosił aptekarz lisiecki 

31 Najprawdopodobniej był to jeden z dwóch krzy-
ży poświęconych przez bardzo popularnego 
w Liszkach ks. Stanisława Stojałowskiego, ini-
cjatora akcji stawiania krzyży upamiętniających 
20 wieków chrześcijaństwa. Dziś w tym miejscu 
(okolice parkingu przed sklepem firmy Instal-
-Skucińscy) stoi nowy znak męki Pana Jezusa. 

W rocznicę powstania 
styczniowego 30



 ― 97 ―

W ROCZNICę POWSTANIA STyCZNIOWeGO

Julian Zieliński. Pochód został rozwiązany po 
powrocie do rynku.

Wieczorem w świetlicy TSL w budynku 
gminnym odbył się uroczysty wieczorek ze 
śpiewami, deklamacjami oraz przemówie-
niami.

Uczczeni w jubileuszowej uroczysto-
ści dwaj powstańcy nie byli oczywiście 
jedynymi uczestnikami powstania stycz-
niowego związanymi z okolicami Liszek. 
Pamięć o wielu zniknęła wraz ze śmiercią 
ich rodzin i przyjaciół. Nazwiska innych 

rozproszone są po starych dokumentach 
czy archiwalnych gazetach.

Przedstawiając na łamach „Ziemi Li-
sieckiej” dzieje obozu powstańczego, który 
przez pewien czas funkcjonował w Dolince 
Mnikowskiej, wspominałem o pochodzącym 
z Mnikowa uczestniku walk powstańczych Ja-
kubie Morysie oraz zaangażowanym w przy-
gotowanie oddziałów do boju dzierżawcy 
Morawicy i Mnikowa Felicjanie Szybalskim. 
Nazwiska czterech innych uczestników po-
wstania, tym razem z Cholerzyna, pojawiły 
się w opublikowanych przez dzienniki gali-
cyjskie listach poddanych austriackich prze-
bywających w niewoli rosyjskiej. Na zesłaniu 
w Orle znaleźli się Adam i Józef Sieprawscy, 
Jędrzej Bieda i Wojciech Piotrowski. W chwi-
li pójścia do powstania wszyscy mieli nieco 
ponad dwadzieścia lat. Pochodzili z rodzin 
chłopskich. Jedynie Piotrowski był czeladni-
kiem kowalskim. W 1866 roku wszyscy, jako 
poddani cesarza, zostali przekazani Austrii.

W opublikowanej na łamach dziennika 
„Czas” liście ukaranych przez austriacki sąd 
wojenny za „zbrodnię zaburzenia spokojno-
ści publicznej” wymieniono 34-letniego Jac-
ka Ludwińskiego z Liszek, z zawodu zegar-
mistrza, syna lisieckiego organisty. Ranny 
w lewe ramię żołnierz partii Kurowskiego 
skazany został na dwa miesiące więzienia 
zaostrzonego założeniem kajdan i dwu-
krotnym postem w każdym tygodniu, z wli-
czeniem aresztu śledczego. Jego nazwisko 
znajdziemy także w Księdze pamiątkowej au-
torstwa Józefa Chołodeckiego, podobnie jak 
krótką notkę o pochodzącym z Liszek cze-
ladniku piekarskim, weteranie bitew pod 
Chrobrzem i Grochowiskami Janie Starku, 
kosynierze partii Langiewicza. W dzienniku 
„Czas” z czerwca 1871 roku odnajdujemy ko-
lejne nazwisko Jana Kowalika z Liszek, który 
po powrocie z Syberii przez pewien okres ko-
rzystał ze wsparcia Stowarzyszenia Wzajem-
nej Pomocy Sybiraków.

Po upadku powstania na terenach pod-
krakowskich osiedliło się wielu byłych po-
wstańców pochodzących z zaboru rosyjskie-

Współczesny następca „krzyża Stojałowskiego”, przy którym 
odbyły się uroczystości 50-lecia powstania styczniowego
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go, którzy jako buntownicy nie mogli wrócić 
do swoich domów. W jednym z numerów 
„Czasu” z 1875 roku ukazało się ogłoszenie 
skierowane do krewnych pewnego z nich. 
Z anonsu dowiadujemy się, że służący w od-
dziale jazdy wołyńskiej Antoni Milewski 
ostatnie lata życia spędził we dworze mni-
kowskim i tu zmarł w listopadzie 1874 roku. 

W 1907 roku życie zakończył inny wete-
ran zrywu narodowego, Zygmunt Skąpski, 
emerytowany kierownik Urzędu Podatko-
wego w Liszkach. Pochodzący z Kamieni-
cy student teologii walczył w szeregach od-
działu Dionizego Czachowskiego do chwili, 
gdy ciężka rana odniesiona podczas jednej 
z bitew na terenie Gór Świętokrzyskich nie 
wykluczyła go z grona bojowników o wol-
ność.

Przez trzy lata w szkole ludowej w Lisz-
kach uczył dzieci Marcin Rembacz. Pocho-
dzący ze Szczurowej syn chłopa zaciągnął się 
w szeregi powstańcze i przez kilka tygodni 
brał udział w działaniach wojennych oddzia-
łu Czachowskiego. Kontuzja nogi zmusiła go 
do opuszczenia Królestwa. Po wyleczeniu do-
kończył w Krakowie kurs nauczycielski i ob-
jął posadę w Pobiedrzu (dziś części Paszków-
ki), a w 1872 roku przeniósł się do Liszek. 
Względy zdrowotne oraz konflikt z probosz-
czem Oprzędkiem o budowę szkoły skłoniły 
go do poszukania sobie nowej posady. Resztę 
życia spędził w Wieliczce.

Powstanie to nie tylko walki w polu, ale 
także praca organizacyjna oraz wsparcie ma-
terialne udzielane przedstawicielom Rządu 
Narodowego. W Liszkach agitacją niepodle-
głościową z ramienia władz powstańczych 
zajmował się Stanisław Rozpond. Zbierał 
także składki na rzecz skarbu powstańcze-
go. Z zachowanych dokumentów wynika, że 
w listopadzie 1863 roku zwrócił się do władz 
powstańczych o wskazanie miejsca, gdzie 
ma odsyłać ochotników do powstania. Po-

twierdza to szerszy w nim udział liszczan 
oraz mieszkańców pobliskich wsi. 

Niestety, jest także negatywny epizod lo-
kalnej historii. Polska była w niewoli i cała 
administracja działała w interesie zaborcy. 
Przez lisiecki areszt przewinęła się pewna 
liczba patriotów schwytanych przy przekra-
czaniu granicy lub zatrzymanych na drogach 
obsadzonych gęsto przez posterunki żandar-
merii austriackiej. W ten sposób do więzienia 
dostał się wspomniany wyżej Jacek Ludwiń-
ski. Późnym wieczorem 18 lutego 1864 roku 
jadącego z pięcioma innymi mężczyznami 
Ludwińskiego zatrzymał posterunek żandar-
merii pod Bielanami. Zawróceni do urzędu 
powiatowego w Liszkach, po rewizji zostali 
umieszczeni w ciasnej celi. Nazajutrz o godzi-
nie 15.00 pięciu z nich zawieziono pod strażą 
do Krakowa. Na miejscu pozostał Ludwiński 
jako pochodzący z Liszek. Ranny, jak wspo-
mina enigmatycznie „Czas”, mało aresztu nie 
przypłacił życiem, a uratował go lekarz po-
wiatowy z pomocą innego aresztanta. 

Ten krótki przegląd ludzi i faktów, choć 
niewyczerpujący tematu, wskazuje, że tak-
że mieszkańcy Ziemi Lisieckiej nie szczędzili 
trudu i krwi, by walczyć o wolność Ojczyzny. 
Zapomniany to obecnie epizod lokalnej histo-
rii, a więc tym bardziej należy o nim mówić.

„Dla Ciebie Polsko” – scena z przedstawienie wystawionego 
przez uczniów Szkoły Powszechnej w Kaszowie ok. 1928 roku
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Właśnie mija 115 lat, odkąd Kryspi-
nów otrzymał obecną nazwę. Liczba 

wprawdzie nie skłania do szczególnego świę-
towania tego wydarzenia, jednak stanowi 
wystarczający pretekst, by wspomnieć o tym 
epizodzie na łamach „Ziemi Lisieckiej”. Ko-
lejna „kryspinowska” rocznica jest za to do-
skonale okrągła – 100 lat temu utworzono tu 
klasę eksponowaną szkoły w Liszkach, która 
dała początek Szkole Powszechnej w Kryspi-
nowie.

Poprzednia nazwa miejscowości – Śmier-
dząca – znika z pamięci społeczności i trudno 
się temu dziwić, bo nie należała do pięknych. 
Tradycja miejscowa wywodzi ją od nieprzy-
jemnego zapachu, jaki unosił się nad pełnymi 
gnijących roślin bagnami i mokradłami, licz-
nie niegdyś występującymi na tym terenie, 
lub odoru wydzielanego przez gnijące zwłoki 
potopionych w bagnie żołnierzy. Najprawdo-
podobniej jednak została ona zapożyczona 
od rzeki płynącej przez wieś. Obecna Sanka 
(do nie tak dawna Sosnka) w średniowieczu 
nazywana była Śmierdzącą. Dowiadujemy 
się o tym z kart Roczników… Jana Długosza. 
Wybitny nasz dziejopis, wyliczając dopływy 
Wisły, wymienił wśród innych rzekę Śmier-
dząca. W podobny sposób (i paradoksalnie 
od tej samej rzeki) powstała nazwa miejsco-
wości Sanka, nie tak dawno zwana jeszcze 

Sosnką, bowiem w tym wypadku miano so-
łectwa ewoluowało wraz z nazwą rzeki. 

Ustalona w średniowieczu nazwa wsi 
utrzymała się prawie do końca XIX wieku, 
choć zmieniał się sposób jej notacji. W za-
chowanych średniowiecznych dokumentach 
spotykamy formy: Smerdzanca, Smirdzaca, 
Smyerdzacza itp.

Jubileusze, jubileusze…

Portret jednego z wójtów Kryspinowa Piotra Różyckie-
go, ojca ks. prof. Ignacego Różyckiego
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Nieprzyjemnie kojarząca się nazwa bywa-
ła przedmiotem żartów. etnograf Jan Stanisław 
Bystroń zanotował następujące przysłowie: 
„Lepiej pachnie właścicielowi Śmierdząca niż 
komu Brzoskwinia”32. Nawet wyższe sfery nie 
były wybredne w dowcipkowaniu. W pamięt-
niku Kazimierza Girtlera opisującym świat 
pierwszej połowy XIX wieku znajdujemy taki 
passus: „Kiedy wieś Głęboka była w posiada-
niu pani Oborskiej, nie wiem, dlaczego śmia-
no się, mówiąc: «Pani Oborska ma Głęboką». 
Mawiano podobnie, że «p. Wodzicka ma Zło-
tą, a p. Siemońska Śmierdzącą»”. No comment.

Z takim stanem rzeczy nie pogodził się 
właściciel majątku Jan Skirliński i postano-
wił dokonać zmiany nazwy. Zamiar ten za-
pewne znalazł poparcie wśród mieszkańców 
wsi. Ale co w zamian? Właściciel majątku 
miał własny pomysł. Według niego miejsco-
wość powinna nosić nazwę Kryspinów. W ten 
sposób Jan Skirliński chciał uczcić pamięć 
swojego dobroczyńcy, Kryspina Żeleńskie-
go, dzięki szczodrobliwości którego zdobył 
wykształcenie na zagranicznych uczelniach, 
a potem pracował jako zarządca jego dóbr. 
Kryspin był zresztą właścicielem Śmierdzą-
cej w latach 1833-1853. Znamienne, że nową 
nazwą Skirliński posługiwał się, jeszcze za-
nim doszło do jej formalnej zmiany. Na przy-
kład w 1887 roku podczas Wystawy Krajowej 
bydło wyhodowane w tutejszym folwarku 
zaprezentowane zostało jako własność Jana 
Skirlińskiego z Kryspinowa. 

Ostatecznie sprawę uregulowano tuż 
przed końcem wieku. W 1897 roku złożono 
wniosek do kompetentnych władz. Po przej-
ściu drogi legislacyjnej na początku 1898 
roku w „Dzienniku ustaw i rozporządzeń 
krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodome-
ryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakow-
skiem” został opublikowany akt prawny le-
galizujący używanie nazwy Kryspinów.

Wraz z nową nazwą wieś otrzymała także 
świętego patrona. Imię Kryspin nosił bowiem 

32 Chodzi oczywiście o wieś leżącą w gminie 
Czernichów.

męczennik z czasów starożytnych. Pochodził 
on ze znamienitej patrycjuszowskiej rodziny 
rzymskiej. Wraz z towarzyszem o podobnie 
brzmiącym imieniu Kryspinian przeniósł się 
do Soissons w północnej Galii (dziś Francja), 
gdzie obaj poświęcili się głoszeniu ewange-
lii wśród pogan. Żyli w ubóstwie, utrzymując 
się z szewstwa. Znani byli z tego, że wykona-
ne przez siebie obuwie sprzedawali bied-
nym bardzo tanio, a z klientami prowadzili 
rozmowy na tematy egzystencjalne, wytyka-
jąc niedorzeczności przesądów pogańskich 
i przekonując ich do chrześcijaństwa. W 287 
roku zostali aresztowani. Mimo tortur nie za-
parli się Chrystusa i zostali ścięci. Z uwagi na 
wykonywany zawód jako swoich patronów 
czcili ich szewcy.

Na przełomie XIX i XX wieku kult św. 
Kryspina zaczął się we wsi przyjmować, 
o czym świadczy pieczęć, którą posługiwa-
ła się władza samorządowa, czyli Zwierzch-
ność Gminy Kryspinów. Widniała na niej 
postać świętego z insygniami: palmą mę-
czeńską oraz nożem szewskim.

Jeżeli chodzi o genezę działalności Szkoły Lu-
dowej w Kryspinowie, to niestety informacji 
na ten temat zachowało się niewiele. Kroni-
ka placówki pomija ten okres milczeniem. 
Jej początek stanowiła klasa eksponowa-
na, którą utworzono w 1912 roku33. Kierują-

33 W księdze katechizacji parafii św. Mikoła-
ja w Liszkach znajdujemy informację, że już 
w 1912 roku ksiądz katecheta nauczał religii 
w szkole w Kryspinowie.
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cy nią najprawdopodobniej od wiosny 1920 
roku Franciszek Marszałek zanotował, że po-
czątkowo lekcje odbywały się w pomieszcze-
niach wynajętych od Hipolita Misia. 

W 1912 roku dzieci kryspinowskie mógł 
uczyć któryś z pedagogów pracujących 
w Liszkach. W roku szkolnym 1913/14 obo-
wiązki nauczyciela klasy eksponowanej ob-
jął Stefan Adamski. Zmobilizowany do ar-
mii austriackiej, poległ jeszcze w pierwszym 
roku wojny. Zastąpiła go na podstawie decy-
zji Rady Szkolnej Okręgowej Stefania Liga-
sówna. Rok lub dwa zajęcia z dziećmi miej-
scowymi prowadziła Zofia Chrzanowska, 
a już po wojnie w roku 1918/19 stanowisko 
na rok objęła Bronisława Stadnicka. 

Możemy natomiast wymienić pełną listę 
nauczycieli religii tego pionierskiego okre-
su. Pierwszym katechetą był ks. Maciej Jaca-
szek. Od listopada 1913 roku funkcję przejął 

od niego ks. Wojciech Paszek, najpierw jako 
wikary, potem etatowy katecheta. W roku 
1917/18 zastąpił go ks. wikary Józef Motyka. 
Ze względu na zmiany spowodowane śmier-
cią plebana lisieckiego Andrzeja Bańskiego 
musiał on w trakcie roku szkolnego przeka-
zać obowiązki ks. Piotrowi Maikowi. Przez 
dwa kolejne lata dzieci kryspinowskie uczył 
katechizmu nowy proboszcz ks. Andrzej Pa-
ryś, w roku 1920/21 ks. Stanisław Wilk, a po-
tem emerytowany kapłan Jan Marszał.

Jesienią 1920 roku dzięki mobilizacji spo-
łeczności wsi oraz pomocy właściciela dwo-
ru w Kryspinowie Wiktora Suskiego udało 
się zakupić dla szkoły najpierw część, a po-
tem cały budynek znajdujący się przy go-
ścińcu śląsko-krakowskim od żydowskich 
kupców Adolfa Pilzera oraz Arona i Saula 
Maringerów. Rozpoczął się nowy okres w hi-
storii placówki.

Kapliczka ufundowana przez gminę Kryspinów przed I wojną światową
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Pałac w Piekarach został wzniesiony 
w drugiej połowie XIX wieku na zamówie-

nie ówczesnego dziedzica majątku – Alfreda 
Milieskiego. Nie była to pierwsza budowla 
tego typu na terenie folwarku piekarskiego, 
choć z pewnością najwspanialsza pod wzglę-
dem architektonicznym. Wcześniej, gdy wła-
ścicielami wsi klucza tynieckiego byli ojco-
wie benedyktyni, stał tu drewniany dwór. 
Na polecenie Franciszka Żeleńskiego, który 
w dobie Sejmu Wielkiego kupił Piekary wraz 
z okolicznymi wsiami, zastąpiono go nowym 
budynkiem, tym razem murowanym. Ko-
lejny właściciel, syn Franciszka – Kryspin, 
znacznie go rozbudował. 

Po śmierci Kryspina Żeleńskiego w 1853 
roku Piekary zostały odłączone od reszty ma-
jątku. Odziedziczył je syn córki Kryspina – 
Antoniny, wspomniany na wstępie Adolf Mi-
lieski. Nowy właściciel odznaczał się dużym 
talentem w sprawach gospodarczych i ener-
gią działania. Wprawdzie Piekary nie były 
jego główną rezydencją, tę rolę pełnił ojco-
wy Rychwałd koło Żywca, jednak postanowił 
on gruntownie przebudować tutejszy dwór. 
Na jego zamówienie projekt nowej willi wy-
konał wybijający się galicyjski architekt Filip 
Pokutyński. 

Na fundamentach starego dworu Żeleń-
skich miała stanąć nowoczesna rezydencja, 

w bardzo modnym wówczas stylu neogotyc-
kim. Projekt zrealizowano na początku lat 
60. XIX wieku. Wzniesiony wówczas budy-
nek należy do wybitnych przykładów willi 
neogotyckich w Polsce. Tak tego typu budow-
le charakteryzował Tadeusz S. Jaroszewski 
w książce O siedzibach neogotyckich w Pol-
sce: „Mianem willi opatrujemy zwykle te 
siedziby neogotyckie, które trudno sklasyfi-
kować jako zamek lub jako pałac. Nie mają, 
tak jak zamek, cech obronności, nie mają 
również w tym stopniu co pałac charakte-
ru reprezentacyjnego. Są to budowle niere-
gularne i malownicze, mniejsze od zamków 
i pałaców, wyposażone zazwyczaj w wieżę, 
która stanowi dominantę całości kompozy-
cji”. 

Dodajmy, że Pokutyński tak był z projek-
tu zadowolony, że postanowił pochwalić się 
nim szerszemu gronu osób zainteresowa-
nych architekturą. W 1865 roku opublikował 
album Willa w Piekarach, wydanie autogra-
ficzne…, który zawierał 14 ilustracji przedsta-
wiających plany, elewacje i szczegóły dekora-
cji wnętrz. 

Pałacyk w Piekarach jest budowlą niere-
gularną, w przeważającej części jednopię-
trową, z wieżą i tarasami. Centralną część 
budynku zajmują dwie klatki schodowe: pa-
radna oraz przylegająca do niej skromniej-

Dzieje pałacyku 
w Piekarach
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DZIeJe PAŁACyKU W PIeKARACH

Pałac w Piekarach obecnie

Jedno z zabudowań gospodarczych folwarku
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sza, prowadząca na drugie piętro do miesz-
kań służby. Parter zajmowały niegdyś pokoje 
gościnne, kancelaria, salon męski, biblioteka 
i pomieszczenia dla służby. Część reprezenta-
cyjna znajdowała się na pierwszym piętrze. 
Były tam dwa salony, wielka jadalnia, poko-
je pani domu, gabinet, sypialnie i pokój dla 
służby żeńskiej. 

Z salonu większego wchodziło się na ob-
szerny taras, z którego rozciągał się piękny 
widok na Tyniec. To z tego miejsca późnym 
popołudniem 26 lipca 1886 roku Maria Milie-
ska (żona Adolfa) dostrzegła pożar zabudo-
wań wsi Tyniec. Wysłana przez nią w sukurs 
walczącym z żywiołem tyńczanom, uzbro-
jona w przyrządy gaśnicze służba dworska, 
którą poprowadził rządca Tadeusz Mycz-
kowski, wydatnie przyczyniła się do stłumie-
nia ognia. Choć i tak straty były duże. Spłonę-
ło 6 domów i 3 stodoły.

Willę w Piekarach otaczał starannie urzą-
dzony park. W pobliżu stały budynki gospo-
darcze: stajnie, stodoły, spichlerze, browar 
i gorzelnia. Obiekt nie przestał bowiem peł-
nić funkcji centrum gospodarczego majątku. 
Dobrze prowadzone gospodarstwo przyspa-
rzało właścicielowi dochodów.

Jeszcze za życia Alfreda Milieskiego ma-
jątek przejął syn Witold, który na stałe za-
mieszkał w Piekarach. Nie dorównywał jed-
nak talentem ojcu. A może po prostu nie miał 
szczęścia. Złą passę zapoczątkował pożar za-
budowań gospodarczych we wrześniu 1913 
roku. „Ogień wybuchł we dworze, jak przy-
puszczają, w skutek podpalenia brogu ze sia-
nem, od czego zajęły się stodoły, które spło-
nęły doszczętnie. W stodołach spłonęły także 

maszyny rolnicze i cały zbiór tegoroczny” – 
donosił dziennik „Głos Narodu”. 

Potem było już tylko gorzej. Po I wojnie 
światowej Miliescy popadli w długi. W 1922 
roku Witold sprzedał Ściejowice rodzinie 
Czyżewiczów, w końcu musiał pozbyć się 
także Piekar. 

Nowym właścicielem został 73-letni inży-
nier Włodzimierz Braun, założyciel i przez 
wiele lat dyrektor kamieniołomów bazal-
tu w Tenczynku. Niestety, nie zdążył wpro-
wadzić się do nowego domu, bowiem zmarł 
nagle 25 sierpnia 1934 roku. Piekary objęła 
więc w posiadanie wdowa wraz z synami: 
Mieczysławem, Kazimierzem i Włodzimie-
rzem. Nie cieszyli się długo nowym domem. 
Podczas II wojny światowej majątek przejęli 
Niemcy. W pałacyku zamieszkał zarządca re-
prezentujący III Rzeszę.

Po przepędzeniu hitlerowców przez Ar-
mię Czerwoną willę i dobra ziemskie za-
garnęła tzw. władza ludowa. Kilka miesięcy 
budynek zajmowała szkoła podstawowa. Na-
stępnie rozpoczęło w nim działalność Pań-
stwowe Technikum Przemysłu Zielarskiego. 
Istniało do 1953 roku. W latach 1953-1957 
obiekt należał do Ministerstwa Górnictwa. 
Kolejnym użytkownikiem został Szpital dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych im. Józe-
fa Babińskiego w Krakowie. Na terenie willi 
w Piekarach urządzono jego filię. Pod koniec 
lat 80. szpital wykwaterowano. Po upadku 
PRL pałacyk został przekazany gminie Lisz-
ki. Obecnie obiekt należy do Skarbu Pań-
stwa, a „opiekę” nad nim sprawuje Starostwo 
Powiatowe.
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W 1933 roku niepodległa II Rzeczpospo-
lita obchodziła 250. rocznicę zwycię-

stwa króla Jana III Sobieskiego pod Wied-
niem. Huczne obchody państwowe z Wielką 
Rewią Kawalerii na krakowskich Błoniach 
na długo wryły się w pamięć uczestników 
i widzów. Uroczystość rocznicową, oczywi-
ście na skromniejszą, zaledwie międzygmin-
ną skalę urządzono także w Liszkach. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz różnych organizacji i insty-
tucji z Liszek i okolicznych miejscowości. 

Impreza przygotowana przez komitet or-
ganizacyjny, na czele którego stanął dyrektor 
szkoły w Liszkach, rozpoczęła się 17 wrze-
śnia porannym nabożeństwem w kościele 
parafialnym, gdzie okolicznościowe kaza-
nie wygłosił ks. katecheta Władysław Kras. 
Po zakończeniu liturgii zgromadzeni prze-
szli pod budynek Sądu Grodzkiego w rynku. 
Tam dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaszo-
wie Stanisław Liszka wygłosił mowę: „O po-
tędze oręża polskiego”. Gdy skończył, głos 
oddano dzieciom szkolnym, które śpiewały 
pieśni oraz deklamowały wiersze patriotycz-
ne. Po występie uczniów przystąpiono do 
uroczystego zasadzenia pamiątkowego drze-
wa – lipy. Do mierzącego 2 metry drzewka 
podchodzili kolejno naczelnicy poszczegól-
nych gmin, lokalni dostojnicy oraz przedsta-

wiciele działających w Liszkach i sąsiednich 
wsiach organizacji, aby obsypać jego korze-
nie ziemią. W tym czasie orkiestra parafialna 
grała wiązankę pieśni polskich. Uroczystość 
zakończono Mazurkiem Dąbrowskiego.

Dlaczego dla upamiętnienia Jana III wy-
brano właśnie lipę? Jak chce tradycja, ostatni 
wielki król Polski, oprócz działalności mili-
tarnej i politycznej, lubił zajmować się ogro-
dami. Na jego polecenie jedna z alei w par-
ku pałacu wilanowskiego została obsadzona 
drzewami tego gatunku. W wielu polskich 
miejscowościach istnieją podania łączące 
stare drzewa, głównie lipy, z osobą króla. 
Miał pod nimi odpoczywać czy nawet sadzić 
je (!?) w drodze pod mury Wiednia. 

Wziąwszy pod uwagę tradycję, według 
której w 1683 roku król Jan III Sobieski oso-
biście przejeżdżał drogą wiodącą przez Pie-
kary i Rączną w kierunku Śląska, inicjaty-
wa uczczenia zwycięstwa pod Wiedniem 
przez posadzenie drzewa nabiera szczegól-
nego znaczenia. Organizatorzy uroczystości 
chcieli także podkreślić pozawojskową dzia-
łalność monarchy. W 1933 roku Polska wy-
dobywała się z wielkiego kryzysu gospodar-
czego i wzmacniająca kraj praca pokojowa 
była w tym momencie szczególnie ważna. 
Dalsza część obchodów rocznicowych, już 
w węższym gronie, odbyła się wieczorem 

Zapomniany pomnik
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w sali Towarzystwa Szkoły Ludowej w Lisz-
kach (na piętrze budynku gminnego). Warto 
pokrótce przytoczyć jej program, by pokazać, 
jak wiele działo się w naszych miejscowo-
ściach w erze przedtelewizyjnej. Podobnych 
imprez odbywało się wówczas wiele.

Po otwarciu zebrania przez adwoka-
ta dr. Adolfa Nowakowskiego (prezesa TSL) 
referat o królu Janie III Sobieskim wygłosił 
proboszcz lisiecki ks. prałat Andrzej Paryś. 
Następnie kilka pieśni zaprezentował chór 
uczniowski prowadzony przez nauczyciel-
kę śpiewu i działaczkę Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, Annę Durównę. W tej 
części wystąpiły także dzieci szkolne, które 
recytowały wiersze patriotyczne. Na koniec 
występu uczniowie odegrali obrazek sce-
niczny „Młodość króla Sobieskiego”. Potem 
odczytano list, który monarcha napisał po 
wiktorii wiedeńskiej do swej żony – królowej 
Marysieńki. 

Następnie, już po raz drugi w tym dniu, 
przed publicznością wystąpiła orkiestra pa-
rafialna pod batutą jej założyciela i kapelmi-

strza Józefa Kubienia – organisty w Liszkach. 
Po skończonym koncercie na scenę weszły 
druhny z Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. W ich wykonaniu widzowie obejrze-
li przedstawienie Jak kto może. Wieczornicę 
zakończył przedstawiciel parafialnej Akcji 
Katolickiej Stefan Kadula, recytując sławiący 
króla i cześć, jaką ten żywił dla Matki Bożej, 
Monolog pielgrzyma.

Minęły dziesięciolecia, wiatry historii 
wielokrotnie odmieniały Polskę. Co w tym 
czasie stało się z lipą – tym szczególnym po-
mnikiem Jana III Sobieskiego? Niedaleko 
wejścia do restauracji „Swojska” przed par-
terowym domem34, w którym niegdyś miesz-
kali urzędnicy sądowi35, stoi kilkudziesięcio-
letnia lipa. Wszystko wskazuje na to, że jest 
to to samo drzewo, które zasadzono 17 wrze-
śnia 1933 roku. Zapomniane, wiernie stoi na 
straży pamięci króla i ludzi, którzy je sadzili.

Miejmy nadzieję, że w ramach kolejnych 
etapów remontu rynku żywy pomnik zwy-
cięzcy spod Wiednia zostanie odpowiednio 
oznaczony i wyeksponowany.

34 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2011, nr 4. 
Obecnie w miejscu zburzonego domu znajduje 
się nowoczesny budynek banku.

35 W Słowniku geograficznym Królestwa Polskie-
go z 1884 roku czytamy o kilku ładnych dom-
kach „zamieszkanych przez urzędników”, które 
wraz z jarmarkami nadawały Liszkom „pozór 
miasteczka”.

Lipa – żywy pomnik triumfu oręża polskiego pod 
Wiedniem

Orkiestra parafialna oraz poczty sztandarowe przy 
pamiątkowej lipie (z prawej - widoczne tylko liście)
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Jesienią 2015 roku powstała Orkiestra Dęta 
Gminy Liszki. Kibicując tej inicjatywie i ży-

cząc dyrygentowi Dawidowi Rojowi oraz 
członkom zespołu samych sukcesów, warto 
przypomnieć, że w tej dziedzinie możemy 
pochwalić się pewną tradycją. W XX wieku 
przez kilkadziesiąt lat orkiestra dęta istniała 
przy parafii św. Mikołaja w Liszkach. Inicja-
torem jej powstania był zasłużony proboszcz 
ks. Andrzej Paryś.

Po raz pierwszy myśl o stworzeniu orkie-
stry pojawiła się 10 października 1926 roku 
podczas konferencji delegatów męskich Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej z terenu para-
fii lisieckiej (obecni byli druhowie z Kaszowa, 
Kryspinowa, Rącznej i Nowej Wsi Szlachec-
kiej), morawickiej (z Cholerzyna i Mnikowa) 
oraz z Czernichowa. Do sprawy powrócono 
już w węższym gronie 31 października. Na 
to spotkanie zaproszono organistę Józefa Ku-
bienia, który wówczas pracował w Liszkach. 
Głównym problemem, nad którym się zasta-
nawiano, był sposób pozyskania pieniędzy 
na zakup instrumentów. Z prośbą o wspar-
cie postanowiono zwrócić się do wiernych. 
Zbieraniem datków wśród mieszkańców ro-
dzinnych wsi mieli zająć się wyznaczeni dru-
howie, po dwóch z każdego Stowarzyszenia. 
Na początek postanowiono nabyć 12 instru-
mentów. Związek Muzyki Parafialnej, który 

się wówczas zawiązał, wsparły także inne or-
ganizacje kościelne. Po kupieniu instrumen-
tów rozpoczęły się próby, a w końcu także 
występy.

Najprawdopodobniej pierwszą impre-
zą, na której zagrała orkiestra, były imie-
niny dyrygenta urządzone 20 marca 1927 
roku. Repertuar prezentował się bardziej 
niż skromnie. Chłopcy zagrali zaledwie jed-
ną pieśń: Ludu, mój ludu. Jednak intensyw-
na praca sprawiła, że już 30 stycznia 1928 
roku, na wieczorku zorganizowanym z oka-
zji imienin proboszcza Parysia, orkiestra 
„bawiła gości”. Postęp był więc znaczny. 
Imieniny organisty i proboszcza stanowiły 
stały punkt w kalendarzu imprez muzykan-
tów, jak popularnie nazywano członków or-
kiestry parafialnej.

Oczywiście zespół grywał także na in-
nych wewnętrznych imprezach katolickich 
stowarzyszeń młodzieży, podczas uroczy-
stości kościelnych i patriotycznych, ale także 
na festynach i zabawach. Muzycy uświetnia-
li też imprezy w innych parafiach dekanatu. 
Na przykład 23 czerwca 1929 roku zapewni-
li oprawę muzyczną uroczystości poświęce-
nia przez arcybiskupa Adama Stefana Sapie-
hę sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej w Czernichowie. Lisiec-
cy muzykanci pielgrzymowali także do sank-

Dzieje Orkiestry Parafialnej 
w Liszkach
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tuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, a przy-
najmniej odprowadzali wybierających się 
tam pątników do granic wsi. W 1934 roku 
wyruszyli na parafialną pielgrzymkę do Czę-
stochowy. 

Zgodnie z przyjętą zasadą poszczególne 
stowarzyszenia parafialne płaciły orkiestrze 
za udział w organizowanych przez nie zaba-
wach. Na przykład dziewczęta z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Lisz-
kach za granie na zabawie 5 lutego 1939 roku 
wpłaciły do kasy muzykantów 40 złotych. 
Nie była to więc kwota symboliczna. 

Obok kapelmistrza, którym był Józef Ku-
bień, orkiestra posiadała także „młodzieżo-
wego” prezesa. W 1931 roku funkcję tę pełnił 
Stefan Kadula z Kryspinowa. Na podstawie 
zdjęć oraz zachowanych zeszytów nutowych 
można wywnioskować, że liczebność składu 
podstawowego wynosiła około 17 osób, choć 
– jak wspominają świadkowie, bywało, iż 
w orkiestrze grało ponad 30 muzyków. 

Pod koniec lat 20. przy parafii pojawił 
się dodatkowy zespół – kapela ludowa. W jej 
skład weszli muzycy grający na instrumen-
tach strunowych (kontrabas, skrzypce), dę-
tych (klarnet) i perkusyjnych (bęben). Być 
może została ona zorganizowana specjalnie 
na wyjazd do Pragi, dokąd w lipcu 1929 roku 
na uroczystości z okazji 1000-lecia śmier-
ci św. Wacława wyjechała z parafii lisieckiej 
grupa tancerzy, by zaprezentować Czechom 
polskie tańce ludowe. Kapela istniała także 
później. 17 sierpnia 1930 roku towarzyszy-
ła delegacji dziewcząt, które niosły wieniec 
podczas dożynek w Spale.

Trudno ustalić, czy w tragicznych latach 
II wojny światowej orkiestra nadal istniała, 
czy też zawiesiła swą działalność. Jedno jest 
pewne, w 1945 roku, tuż po przejściu frontu, 
brała udział w uroczystościach narodowo-
-religijnych. 

W drugiej połowie lat 40. parafię opuścił 
Józef Kubień. Nowym kapelmistrzem został 

Orkiestra parafialna ok. 1930 roku. Siedzą od lewej: Józef Różycki, 
czwarty Jan Malaszek, kapelmistrz Józef Kubień, ostatni Stefan Kadula
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dotychczasowy członek orkiestry i prawa 
ręka poprzedniego dyrygenta – Jan Węgrzyn. 
Z muzykowaniem na instrumentach dętych 
zetknął się on jeszcze w latach 30. podczas 
nauki w wadowickim gimnazjum. Po wojnie 
kształcił się w Konserwatorium Muzycznym 
w Krakowie i pracował jako organista w po-
bliskich parafiach.

Z powojennej działalności orkiestry pa-
rafialnej na pewno warto odnotować udział 
w tak ważnych dla lokalnej społeczności im-
prezach jak jubileusz 40-lecia kapłaństwa 
ks. Jana Humpoli (1954) czy uroczystości od-
nowienia Ślubów Jasnogórskich z procesją 
ulicami Liszek (1956). Muzycy uświetniali 
także msze prymicyjne pochodzących z pa-
rafii neoprezbiterów oraz wiele innych na-
bożeństw.

Sięgającą prawdopodobnie jeszcze okre-
su przedwojennego tradycją orkiestry było 
składanie przez jej członków powinszowań 
imieninowych mieszkańcom wsi. Grupa mu-

zyków odwiedzała domy solenizantów, skła-
dając im życzenia i wykonując utwory mu-
zyczne. Bywali także w lisieckim dworze, by 
złożyć życzenia pani Irenie Rudolphiowej 
oraz jej córkom36.

Ostatni etap istnienia orkiestry parafial-
nej rozpoczął się na przełomie lat 50. i 60. 
Odmłodzono wówczas skład zespołu poprzez 
nabór uzdolnionej muzycznie młodzieży mę-
skiej. Gry na instrumentach uczył ich ówcze-
sny lisiecki organista Stanisław Matura. Nie-
stety, po jego odejściu z parafii na początku 
lat 60. pozbawiony opiekuna zespół zaprze-
stał działalności. 

36 Irena z Kroeblów Rudolphi (1883-1952) wraz 
z mężem Adamem (1877-1938) dzierżawiła od 
swej rodzonej siostry Zofii Suskiej folwark li-
siecki. Była także członkinią III Zakonu przy pa-
rafii w Liszkach.

Orkiestra uświetniła uroczystości prymicyjne ks. Stanisława Nowaka 
(Jeziorzany 7 lipca 1958 roku)
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Nad ranem 4 lipca 1943 roku nocną ciszę 
przerwał warkot silników samochodo-

wych. Wkrótce (około godziny 4.00) wśród za-
budowań Piekar pojawili się uzbrojeni Niem-
cy. Wypędzali ludzi z domów i przeganiali ich 
na pastwisko przed remizą OSP, naprzeciw 
klasztoru tynieckiego. Z uwagi na przecina-
jące się w tym miejscu dwie drogi: Bielany–
Rączna i Tyniec–Liszki, teren ten nosił nazwę 
„przy krzyżowej drodze” (nomen omen!).

Aby uniemożliwić wszelkie próby buntu 
lub ucieczki wokół terenu „lezacki”, Niem-
cy rozmieścili gotowe do strzału ciężkie ka-
rabiny maszynowe. Natomiast przy drodze 
stanął stolik, za którym rozsiedli się gesta-
powcy. To oni mieli decydować, kto zostanie 
aresztowany i poddany przesłuchaniu. 

Przed opuszczeniem domów mieszkań-
cy nerwowo lustrowali wnętrza. Wszel-
kie przedmioty pochodzenia wojskowego, 
zwłaszcza produkcji niemieckiej lub mogą-
ce zostać za takie uznane, trafiały do kryjó-
wek. Trochę ich we wsi było, ponieważ wielu 
żołnierzy niemieckich handlowało pokątnie 
mieniem wyniesionym z koszar lub maga-
zynów. Mieszkańcy Piekar wiedzieli, że pod-
czas pacyfikacji przeprowadzonej trzy dni 
wcześniej w pobliskim Kaszowie kilka ofiar 
zostało zakatowanych tylko za posiadanie 
niemieckich worków. 

Niektórzy próbowali zbiec w pola. Ci 
szybko przekonywali się, że Niemcy otoczyli 
całą wieś. Osoby schwytane podczas uciecz-
ki, oznaczone farbą, odprowadzano na za-
pełniające się ludźmi pastwisko. Później tra-
fili na przesłuchanie. Wśród uznanych za 
uciekinierów znaleźli się także mężczyźni 
zatrzymani, gdy wracali do domu po nocy 
spędzonej przy grze w karty. 

Hitlerowcy pracowali metodycznie. Na 
pastwisko przyprowadzali ludzi poszczegól-
nymi osiedlami. Jako ostatni, około godziny 
7.00, na łąkę trafili mieszkańcy domów „Pod 
Górą”. Wszyscy musieli położyć się twarzą 
do ziemi. Gdy na pastwisko zagoniono już 
mieszkańców całych Piekar (w tym przesie-
dleńców z terenów przyłączonych do Rze-
szy), hitlerowcy przystąpili do sprawdzania 
obecności. Dom za domem, numer za nume-
rem odczytywano imiona i nazwiska zamel-
dowanych. O brakujące osoby wypytywa-
no rodzinę. „Poszli do Krakowa i dotąd nie 
wrócili. Może zostali zatrzymani w jakiejś ła-
pance?” – tłumaczyła brak męża i syna jed-
na z kobiet. W rzeczywistości obaj ukryli się 
w podziemiach starego browaru. Inni także 
starali się stworzyć nieobecnym bliskim ja-
kieś przekonujące alibi. 

Uciekinierzy oraz ludzie uznani przez 
Niemców za podejrzanych trafili do zaada-

4 lipca 1943 roku 
w Piekarach
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ptowanej na prowizoryczną salę przesłu-
chań stodoły należącej do Feliksa Raputy. 
Znajdowała się ona w pobliżu pastwiska, po 
drugiej stronie drogi prowadzącej do Bie-
lan. Niemcy starannie wybrali narzędzie tor-
tur, gruby, sękaty kij, którym bili przesłuchi-
wanych. Gdy ofiara omdlała, cucili ją wodą. 
Trudno ocenić intensywność torturowania 
poszczególnych osób. Prawdopodobnie naj-
bardziej pastwili się nad Stanisławem Sro-
ką – uciekinierem z robót w Niemczech. Śla-
dy uczynionych przez sęki na ciele ran miał 
jeszcze po wojnie. 

Wśród leżących przed remizą krążyli hi-
tlerowcy. Po części byli to znający język pol-
ski Słowianie, prawdopodobnie Ukraińcy. 
Jeżeli zauważyli, że ktoś próbował się roz-
glądać, podbiegali i na głowę nieszczęśnika 
padały razy. Deptanie, kopanie, skakanie po 
plecach dopełniały listę tortur. Szczególnie 
aktywny był niejaki Majewski, jeden ze słu-
żących Hitlerowi Ukraińców. Niejedna osoba 
oberwała od niego. Ze szczególną gorliwo-
ścią oprawcy znęcali się nad kierownikiem 
miejscowej szkoły Janem Stoszko, gdy ten 
nieopatrznie podniósł głowę.

Piekarzanie byli przerażeni. Jęki bitych 
w stodole, ale też na pastwisku, potęgowa-
ły atmosferę strachu. W pewnym momencie 
leżących obiegła wieść, że na murach klasz-
toru tynieckiego pojawił się kapłan z Naj-
świętszym Sakramentem. Uniósł monstran-
cję i błogosławił Piekarom. Niejeden chęć 
ujrzenia tej krzepiącej sceny przypłacił bi-
ciem. Siłę ciosu Majewskiego poznała wów-
czas 20-letnia Joanna Łęcka, która także pod-
niosła głowę.

W tym dniu w Tyńcu obchodzono odpust 
parafialny ku czci św. Piotra i Pawła. Wieść 
o wydarzeniach u sąsiadów zza Wisły przy-
gnębiła i przestraszyła tyńczan i ich gości. 
Wystarczyła niesprawdzona plotka, że Niem-
cy przewożą się na drugi brzeg, by wybuchła 
panika. Ludzie rzucili się do ucieczki. 

Prawdopodobnie około południa na Wi-
śle pojawił się statek towarowy, który dobił 
do brzegu po stronie piekarskiej. Wysiadło 

z niego kilku młodych krakowian, pragną-
cych zwiedzić Tyniec. Byli wśród nich żołnie-
rze Armii Krajowej. Natychmiast zatrzymali 
ich granatowi policjanci. Cała ósemka (pię-
ciu mężczyzn i trzy kobiety) trafiła w ręce 
niemieckich żandarmów, od blach noszo-
nych na piersiach nazywanych przez Pola-
ków „blacharzami”. Potem zajęli się nimi 
gestapowcy. Dokumenty jednego z zatrzy-
manych wycieczkowiczów wydały się Niem-
com podejrzane, dlatego kazali mu się poło-
żyć w pierwszym rzędzie. Pozostali trafili na 
tyły, w pobliże stanowiska ciężkiego karabi-
nu maszynowego. 

Na czas pacyfikacji w Piekarach matki 
z małymi dziećmi zostały umieszczone w bu-
dynku miejscowej szkoły. Co chwila wpada-
li tam hitlerowcy. Ogłaszali różne nowiny: 

Obelisk z płytą pamiątkową postawiony z okazji 70-le-
cia dramatycznych wydarzeń
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a to, że właśnie we wsi znaleziono ciało za-
bitego Niemca, innym razem informowano, 
że właśnie wykryto rzekomą kradzież kół od 
samochodu itp. Najwyraźniej okupanci mieli 
nadzieję, że sprowokują zgromadzone kobie-
ty do podzielenia się jakimiś interesującymi 
władze okupacyjne wiadomościami. Jednak 
jedyną odpowiedzią na wszystkie sensacyjne 
„informacje” było milczenie.

Horror w Piekarach trwał do wieczora. 
Około godziny 18.00 nadjechały dwa samo-
chody osobowe i dwie ciężarówki, do których 
hitlerowcy załadowali mężczyzn z pierwsze-
go szeregu. Na łące rozległy się łkania kobiet 
i znajdujących się tam dzieci. Zapanowało 
poruszenie. Niemcy zareagowali brutalnie. 
W ruch poszły kolby. Ordnung został przy-
wrócony.

O 19.00 Niemcy zwolnili mieszkańców, 
a sami po załadowaniu aresztowanych na 
samochody odjechali. Bliscy uwięzionych 
z niepokojem śledzili trasę przejazdu kolum-

ny. Na szczęście samochody nie skręciły na 
miejsce straceń w Przegorzałach, lecz poje-
chały dalej w kierunku Krakowa. W stodole, 
w której dokonywano przesłuchań, Niemcy 
pozostawili narzędzie tortur – sękaty kij. Był 
cały zakrwawiony. Na wieś nałożono także 
kontrybucję wysokości 10 tysięcy złotych.

Po powrocie do domów piekarzanie za-
stali w nich wielki bałagan. Wynikał on nie 
tyle z przeprowadzonej rewizji, co złośliwo-
ści i chęci dokuczenia Polakom. Sypkie arty-
kuły spożywcze jak mąka, kasza itp. leżały 
rozsypane i pomieszane. Na podłodze zale-
gała wyrzucona z sienników słoma. Niektó-
re przedmioty znajdowano rozrzucone wo-
kół domów. Wiele cennych rzeczy zginęło. 
Któryś z żołdaków Hitlera ukradł z domu 
aresztowanego Andrzeja Łęckiego buty 
z cholewami.

Mimo wszystko ludzie czuli ogromną 
ulgę, że w Piekarach nie padły śmiertelne 
strzały. Nawet stodoła przesłuchań nie była 

Miejsce pacyfikacji w latach 80. XX wieku
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świadkiem aż tak krwawej jatki, jaka miała 
miejsce w Kaszowie i Liszkach. Dlaczego tak 
się stało?

Zasługę ocalenia miejscowości przypi-
sywano zarządzającemu gospodarstwem 
dworskim Niemcowi o nazwisku Barski (lud-
ność nazywała go Dziadkiem), który wstawił 
się za ludźmi. Wsparł go także mieszkający 
w Przegorzałach Niemiec – Pawluk, częsty 
gość w piekarskim dworze. Kiedyś w Rącz-
nej zgubił pistolet. Odnalezioną broń odda-
no mu właśnie w Piekarach. Wstawiając się 
za wsią, Pawluk miał powoływać się na ten 
fakt. W obronie społeczności Piekar wystę-
pował znający język niemiecki sołtys Józef 
Ludwikowski. W książce ks. Stanisława Móla 
SJ Siew męczennika. Kapłani z rodziny Mó-
lów znajdujemy inny szczegół. Jeden z Niem-
ców miał rozpoznać wśród piekarzan kolegę 
z walk na froncie podczas I wojny światowej 
– Macieja Srokę, co zdaniem autora także 
mogło przyczynić się do takiego, a nie innego 
przebiegu wypadków.

Ale wróćmy do losu aresztowanych. 
Z Piekar niemal wszyscy zostali przewiezie-
ni do obozu w Płaszowie, czyli „do Libana”. 
Wyjątkiem był Stanisław Sroka. Jego Niemcy 
umieścili w więzieniu przy ul. Montelupich 
w Krakowie. Stamtąd trafił do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz, a potem Mauthausen. 
Szczęśliwie przeżył. Do domu wrócił dopiero 
po wojnie.

Dziś, tylko na podstawie pamięci świad-
ków, trudno odtworzyć pełną listę wywie-
zionych „do Libana”. Nieznana jest nawet 
ich liczba. Uczestnik tych dramatycznych 
wydarzeń, ówczesny kierownik szkoły 
w Piekarach Jan Stoszko, zanotował po woj-
nie37, że było ich 18, z kolei ks. Andrzej Pa-
ryś w swoim dzienniku wspominał o 12 

37 Zapiski w Historyi Szkoły Pospolitej w Liszkach, 
czyli kronice szkolnej. Jan Stoszko w latach 
1930-1940 i 1945-1951 był kierownikiem Szkoły 
Powszechnej w Liszkach. W 1940 roku władze 
szkolne przeniosły go na analogiczne stanowi-
sko do Piekar. Tam przeżył akcję pacyfikacyjną. 

osobach. Być może ten drugi oparł się na 
wyliczeniach parafian dotyczących wyłącz-
nie rodowitych piekarzan, a liczba podana 
przez nauczyciela obejmowała także prze-
siedleńców i mężczyznę aresztowanego po 
opuszczeniu statku wiślanego. Taką tezę 
zdaje się potwierdzać lista, którą udało się 
sporządzić na podstawie wspomnień świad-
ków. Znaleźli się na niej: Maria i Władysław 
Karasiowie, Szczepan Korcel, Andrzej Feu-
er, Józef Ludwikowski, Andrzej Łęcki, Kuba 
Ludwikowski, Albin Pyla, Andrzej Soból, 
Jan Suchan, Albin Gajowy. Do nazwisk tych 
należy dodać nazwisko Lalik, odnotowane 
przez ks. Andrzeja Parysia.

Większość aresztowanych spędziła 
w płaszowskim obozie kilka tygodni. Pierwsi 
powrócili do Piekar około 14 sierpnia. Oczy-
wiście Niemcy nie wypuścili ich ot tak po 
prostu. Rodziny musiały zebrać odpowied-
nią sumę pieniędzy i wykupić bliskich. Swoje 
znaczenie miało bez wątpienia wstawiennic-
two Pawluka i wójta gminy Liszki Władysła-
wa Gubernata, właściciela ściejowickiego 
dworu. 

Dzień 4 lipca przyniósł jednak jeszcze jed-
ną ofiarę spośród mieszkańców Piekar, nie-
stety śmiertelną. Podczas pacyfikacji prze-
prowadzonej w sąsiednich Liszkach został 
zakatowany, a później dobity Antoni Kube-
ra, kawaler, pracownik Urzędu Gminy Lisz-
ki. Spoczął wraz z innymi ofiarami w pobliżu 
miejsca kaźni. W 1945 roku ich ciała zostały 
przeniesione na cmentarz lisiecki, gdzie spo-
czywają w grobie zbiorowym. 

 
Tekst powstał głównie na podstawie rozmów 
ze świadkami: Heleną Suchan, Joanną Kowa-
lik, Zofią Sroką, Zofią Czech oraz państwem 
Józefą i Józefem Marczykami.
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Poranek 28 lipca 1937 roku był pogodny. 
Wakacyjną ospałość ożywiał nieco śro-

dowy handel w lisieckim rynku. Przed połu-
dniem w odgłosy życia wsi wmieszał się war-
kot silnika samolotowego. 

Pod koniec lat 30. maszyny latające nie 
wzbudzały już wśród mieszkańców podkra-
kowskich wsi większych emocji. Odległość Li-
szek od lotniska Kraków-Rakowice nie była 
duża, więc samoloty czasem gościły na tutej-
szym niebie. Oficerem lotnictwa był m.in. je-
den z braci Braunów, członek rodziny, która 
w 1934 roku kupiła od zadłużonych Milieskich 
majątek Piekary. Z zapisków ks. Andrzeja Pary-
sia w kronice parafialnej dowiadujemy się, że 
tuż przed przeniesieniem się rodziny do Piekar 
„z aeroplanu, podjeżdżając z Krakowa” młody 
Braun lustrował przyszłe gniazdo rodzinne.

Tymczasem odgłos silnika stawał się co-
raz głośniejszy. W końcu samolot pojawił się 
na niskiej wysokości w centrum wsi. Wyko-
nując gwałtowne manewry, szybko zniknął 
z oczu obserwatorów. O jego losie można się 
było domyśleć po huku, który wkrótce roz-
darł powietrze… Była 11.20.

* * *

Instruktor lotniczy, plut. pilot Roman Janus 
miał już za sobą tego ranka trzy loty na sa-

molocie PZL-23 Karaś. Samoloty tego typu 
dopiero od kilku miesięcy znajdowały się 
na wyposażeniu lotnictwa polskiego, w tym 
także 21 eskadry Liniowej 2 Pułku Lotnicze-
go w Krakowie. Przeznaczone były do wyko-
nywania dalekiego rozpoznania terytoriów 
kontrolowanych przez nieprzyjaciela. Mogły 
także przenosić do 700 kilogramów bomb. 

– Romciu, mamy „Karasia” po remoncie. 
Czy możesz go oblatać, nie jesteś zmęczony? 
– zapytał pilota dowódca 21 eskadry kpt. Ste-
fan Szubert.

Janus nie czuł się znużony. Chętnie przyjął 
propozycję przełożonego i po raz kolejny wzbił 
się w powietrze. Jako członkowie załogi towa-
rzyszyli mu dwaj mechanicy: kpr. Jan Koza 
i kpr. Stanisław Jarguz. Zabrano także dodat-
kowego pasażera – radiotelegrafistę szer. Bole-
sława Ufira, który jeszcze nigdy nie leciał sa-
molotem i prosił kolegów, by go wzięli ze sobą.

Po wystartowaniu „Karaś” skierował się 
na zachód. Cel lotu – Liszki. Dlaczego akurat 
ta miejscowość? Przyczyna była prozaiczno-
-romantyczna – mieszkała tu narzeczona Jar-
guza38. Kapral chciał zaimponować dziew-

38 Sympatią lotnika miała być Aniela (Nela) Stecz-
kówna, mieszkająca w istniejącym do dziś 
drewnianym domu przy skrzyżowaniu ul. Sióstr 
Felicjanek z ul. Krakowską.

Pamięci poległych lotników
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czynie kawaleryjską fantazją i zrzucić do 
ogródka czekoladę. 

Gdy byli na miejscu, pilot na niskim puła-
pie zrobił rundę nad wskazanym przez Jar-
guza domem39. Zaciekawieni warkotem silni-
ka mieszkańcy wybiegli na zewnątrz. Wtedy 
z aeroplanu w dół poszybował papierowy 
spadochronik z czekoladą. 

Niestety, Janus zagapił się, a przed samo-
lotem nieoczekiwanie pojawiły się drzewa. Pi-
lot gwałtownie pociągnął za drążek sterowy. 
Samolot wyskoczył w górę, pokonując zieloną 
przeszkodę. Niestety, podczas tego manewru 
wytracił prędkość, stracił sterowność i… ru-
nął na ziemię, grzebiąc w swoich szczątkach 
czwórkę żołnierzy40. Stało się to w najbliż-
szym sąsiedztwie domu dziewczyny, w naj-
niższej części obecnej ulicy Sióstr Felicjanek 
(niedaleko skrzyżowania z drogą na Kraków), 
obok nieistniejącego dziś stawku.

Przebywająca w przydomowym ogrodzie 
Hanna Misiewicz zaniepokojona hukiem na 
sąsiedniej parceli wyjrzała przez płot. Zoba-
czyła wryty w grunt samolot wojskowy, a za 
szybą pochyloną nad kokpitem głowę pilota. 
Dopiero po chwili zauważyła krew spływają-
cą z ust mężczyzny. 

Na szczęście mimo zniszczeń nie doszło 
do zapłonu wraku. Mieszkańcy Liszek, któ-
rzy niemal natychmiast przybiegli na miej-
sce katastrofy, nie byli jednak w stanie pomóc 
ofiarom. Prawdopodobnie większość już nie 
żyła. Po pewnym czasie na miejsce przybyli 
żołnierze z lotniska oraz karetka pogotowia, 
którą – jak czytamy w notatce zamieszczo-
nej w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym” 
– powieziono do szpitala jedynego dającego 
jeszcze oznaki życia lotnika. Niestety, zmarł 
w drodze.

Trzy dni później po mszy świętej żałobnej 
odprawionej o godzinie 8.00 w kaplicy szpita-

39 Według relacji Anieli Rospond samolot dokonał 
zwrotu w okolicach kościoła parafialnego.

40 Opis przebiegu lotu zaczerpnięty z książki 
Jerzego Pawlaka Polskie eskadry w latach 
1918-1939, Warszawa 1989.

la garnizonowego kondukt żałobny z trzema 
trumnami ruszył na cmentarz wojskowy na 
Rakowicach. Tam w kwaterach oznaczonych 
numerami od 4-3-1 do 4-3-3 spoczęły ciała 
25-letniego plut. Romana Janusa, jego rów-
nolatka kpr. Stanisława Jarguza i 23-letniego 
szer. Bolesława Ufira. Kapral Jan Koza został 
pochowany w rodzinnym Klimontowie.

Tak się często składa, że wydarzeniom 
tragicznym towarzyszą wątki humorystycz-
ne. Pozwala to ludziom zachować dystans 
do wstrząsającej rzeczywistości. W tym wy-
padku takim elementem stała się lakoniczna 
relacja mieszkającego w pobliżu miejsca ka-
tastrofy małego chłopca, który obserwował 
ostatnie chwile lotu „Karasia”: „Lecioł samo-
lot i myłd, myłd, kopyłd i buch na Kłycków41 
uogłódek”. Zdanie to długo było przywoły-
wane we wspomnieniach o tym tragicznym 
lipcowym przedpołudniu.

Wspomnienie o ofiarach wypadku z 1937 
roku właściwie zniknęło z pamięci zbiorowej 
mieszkańców Liszek. emocje nim wywołane 
zbladły w porównaniu z horrorem pięciu lat 
okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej. 

Podczas zmagań II wojny światowej nie 
brakło zresztą na Ziemi Lisieckiej tragicz-
nych wydarzeń związanych z lotnictwem. 
Na terenie ówczesnej gminy Liszki, a kon-

41 Chodzi o Pawła Buldę, nazywanego Kłyc-
kiem, z zawodu stolarza. Był członkiem lub 
sympatykiem Stronnictwa Narodowego. 
Podczas pacyfikacji Liszek w lipcu 1943 roku 
został zamordowany przez Niemców.

Nagrobki członków załogi „Karasia” na cmentarzu ra-
kowickim w Krakowie
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kretnie w Balicach usytuowane było lotni-
sko polowe, na które w obliczu konfliktu 
z III Rzeszą przerzucono eskadry 2 Pułku 
Lotniczego z Krakowa. Z jego prowizorycz-
nego pasa startował kpt. Mieczysław Med-
wecki, gdy rankiem 1 września dosięgły go 
kule niemieckiego strzelca pokładowego. 
Grób pierwszego polskiego pilota poległego 
podczas II wojny światowej znajduje się na 
cmentarzu parafialnym w Morawicy. 

Inne lądowisko, tym razem urządzone 
przez Niemców, znajdowało się na łąkach 
między Cholerzynem i Budzyniem. Na jego 
skraju, blisko Chałupek (przysiółka Cholerzy-
na) usytuowane były schrony ziemne dla sa-
molotów oraz ich obsługi. Do pracy przy budo-
wie pasa startowego oraz dowozu materiałów 
budowlanych hitlerowcy zmuszali okoliczną 
ludność w ramach tzw. szarwarków.

22 sierpnia 1944 roku na polach na pogra-
niczu Liszek i Piekar rozbił się niemiecki sa-
molot. Zarył w wierzch skarpy wyschniętego 
przed wiekami jeziora Szafraniec. Niewiele 
brakowało, a zdarzenie to dla miejscowej spo-
łeczności zakończyłoby się tragedią. Niemcy, 
którzy w krótkim czasie nadjechali samocho-
dami, po udzieleniu pomocy rannemu lot-

nikowi (lotnikom?) zaczęli przygotowywać 
uszkodzony płatowiec do transportu. Nie mo-
gąc doszukać się rewolweru, posądzili o jego 
zabranie miejscową ludność. W ramach ze-
msty jeszcze tego samego wieczoru areszto-
wali 10 przypadkowo napotkanych Polaków 
(5 z Piekar i 5 z Liszek). Groziła im śmierć. Na 
szczęście rodzinom zakładników, wspartym 
finansowo przez innych mieszkańców, uda-
ło się wykupić aresztowanych. W Liszkach na 
ten cel zdołano zebrać około 2000 złotych, nie 
licząc wartości podarowanej przez szewca Jó-
zefa Steczki skóry na cholewki. 

Ostatnie wydarzenie wojenne związane 
z lotnictwem nie było tak dramatyczne jak 
wcześniejsze. Po przejściu frontu niemiec-
ko-sowieckiego na łąkach w Liszkach wy-
lądował uszkodzony bombowiec B-17 „La-
tająca Forteca” Sił Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało, a załogę przyjmowano z honora-
mi na plebanii w Liszkach. Po kilku dniach 
lotnicy zostali przewiezieni przez Rosjan 
do Krakowa. Dłużej w błotach budzyńskich 
tkwił bombowiec. W końcu jednak mecha-
nikom rosyjskim udało się go uruchomić 
i poderwać w powietrze. 

Samolot niemiecki na lotnisku polowym w Cholerzynie 
lub Balicach. Fotografię wykonał Stanisław Szwed
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Kiedy na terenach dzisiejszej gminy Liszki 
zamieszkali pierwsi Żydzi? Być może już 

w średniowieczu dzierżawili tu jakieś karcz-
my. Jednak dane na ten temat mamy dopie-
ro z końca XVIII wieku. W 1792 roku w na-
leżących do Żeleńskich Liszkach żyła tylko 
jedna rodzina żydowska. Było to młode mał-
żeństwo – Szymon Wolfowicz z żoną Ryfką 
i trzyletnim synkiem Aronem. Prowadzili tu 
karczmę dworską. Jeśli chodzi o inne wsie 
należące wówczas do parafii, to starozakonni 
mieszkali tylko w Piekarach (2) i w Nowej Wsi 
(2). Wszyscy przybyli tu zapewne w związku 
ze zmianą właściciela dóbr, bowiem jeszcze 
w 1787 roku w miejscowościach tych nie od-
notowano żadnego Żyda. Inaczej rzecz się 
miała w morawickiej parafii św. Bartłomie-
ja. W samej Morawicy odnotowano wówczas 
5 osób wyznania mojżeszowego, dodatkowo 
3 w Budzyniu i 6 w Cholerzynie. 

W ciągu XIX wieku liczebność grupy na-
rodowości żydowskiej powoli rosła. Jeśli 
w pierwszej połowie tego stulecia na terenie 
parafii lisieckiej mieszkało zaledwie kilkuna-
stu Żydów, to w latach 80. liczba ta wzrosła 
prawie do stu. Najwięcej osiedliło się ich w lo-
kalnym centrum handlowym, jakim dla oko-
licy były Liszki. W pozostałych miejscowo-
ściach warunki do życia i pracy znajdowały 
raczej pojedyncze rodziny. Rolniczy charak-

ter okolic dawał mało szans na wyjście poza 
handlową czy rzemieślniczą rutynę. Na po-
czątku lat 80. XIX wieku lisiecki propinator 
(szynkarz) Izaak Möhl, wygrawszy przetarg, 
wzniósł w rynku budynek szkoły. Skorowidz 
dóbr z 1890 roku wymienia jako właścicielkę 
majątku w Czułowie Fajtsche Grüner. Otrzy-
mała go dziesięć lat wcześniej jako darowi-
znę. Po jej śmierci spadkobiercy rozprzedali 
większość parcel.

Jak wyglądały wzajemne stosunki żydow-
sko-polskie na naszych terenach? Do I wojny 
światowej nie słychać o jakichś większych 
konfliktach. Dopiero w 1919 roku odnotowa-
no „wybryki antyżydowskie zdemoralizowa-
nej młodzieży”. Były one częścią szerszego 
zjawiska, u źródeł którego leżało rozczaro-
wanie Polaków nie zawsze przychylną posta-
wą ludności żydowskiej względem odrodzo-
nego państwa polskiego. 

Na późniejszych wzajemnych relacjach 
obu społeczności zaciążyło także tragiczne 
wydarzenie z 4 lipca 1921 roku. Po kłótni, do 
jakiej doszło w jednym ze sklepów żydow-
skich pomiędzy Alfonsem Brzyszczykiem 
a Ignacym Schönherzem i Baruchem Fische-
rem, zabity został przypadkowy przecho-
dzień – Stanisław Rospond. Do Bogu ducha 
winnego ojca kilkorga dzieci strzelił 25-letni 
rzeźnik Schönherz. Część miejscowych wy-

Żyli kiedyś obok nas
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rostków rozdrażniona wydarzeniem urzą-
dziła pod sklepem zabójcy kocią muzykę. 
Sytuację łatwo opanowali starsi oraz miej-
scowa policja. Ku zdziwieniu mieszkań-
ców kilkadziesiąt godzin później z Krakowa 
przyjechał oddział wojska w pogotowiu bo-
jowym, wyposażony w środki opatrunkowe 
i nosze. Okazało się, że Żydzi interweniowa-
li u wyższych władz, przedstawiając demon-
strację niedorostków jako krwawe rozruchy. 
Niestety, wyjaśnienie sprawy przez władze 
samorządowe, które rozesłały do redakcji 
gazet obszerne relacje z wydarzeń, nie na 
wiele się zdały. W świat poszły wiadomości 
o kolejnym pogromie. Łatwo sobie wyobra-
zić rozgoryczenie ówczesnych liszczan tym 
faktem. Czarę goryczy dopełnił niski wyrok 
dla zabójcy – 7 miesięcy więzienia. 

Na przełomie lat 20. i 30. w Liszkach 
mieszkało kilka rodzin żydowskich. Morde-
chaj Finder, zwany Mordką, prowadził pie-
karnię. W centrum wsi znajdowały się także 
sklepy Jochyma (Joachim Brenner), Kruczka 
(Jakub Maringer?), Huga (Hugo Kornhauser) 

i Bryłki (Adolf Brenner) – że użyjemy przydo-
mków utworzonych od imion bądź nazwisk 
kupców. Nie można pominąć także kramarzy, 
którzy pojawiali się w Liszkach raz w miesią-
cu, w dzień targowy. Tu także znajdowało się 
małe centrum religijne. W kamienicy należą-
cej do Jakuba Maringera (Liszki 207) funkcjo-
nowała sala modlitw, do której w soboty zjeż-
dżali Żydzi z okolicy. 

W Morawicy na przełomie XIX i XX wie-
ku mieszkała rodzina Birnerów zajmują-
ca się handlem bydłem. Tamtejszą karczmę 
dzierżawili Groblerowie. Niedaleko starej 
szkoły istniał także mały sklepik prowadzo-
ny przez niejakiego Wiśnicera, a potem jego 
córkę Waltherową, żonę rzeźnika. W 1910 
roku na terenie całej parafii morawickiej 
było ogółem 62 Żydów.

W Kaszowie w drugiej połowie XIX wie-
ku istniała karczma, przy której znajdował 
się sklep żydowski. Rodzina karczmarzy – Le-
wek i Sara Wohlfeilerowie – przybyła do wsi 
w 1894 roku. Tu urodzili się im synowie: Ja-
kub, Izaak, Jonasz, Moritz i Józef. Po śmierci 

Liszki 207. Przed II wojną światową na piętrze mieściła się żydowska sala modlitw, a na parterze sklepy



 ― 119 ―

ŻyLI KIeDyŚ OBOK NAS

seniora rodu dzieci założyły własne sklepiki. 
W miejsce jednego sklepu o dużych obrotach 
powstały trzy „nędzne kramiki” – jak oceniał 
inż. Sowiński w monografii gospodarczej Ryb-
nej i Kaszowa. Ich właściciele specjalizowali 
się także w handlu bydłem. W Księdze Adre-
sowej Polski z 1928 roku znajdujemy w Kaszo-
wie 3 Wohlfeilerów działających w tej branży. 
Inny Wohlfeiler jako siedzibę firmy wskazał 
Liszki i Rączną. Notabene, ten typ działalno-
ści kupieckiej miał swój koloryt. Z zawarciem 
kontraktu łączyła się cała ceremonia: han-
dlarz kilkakrotnie odwiedzał dom potencjal-
nego sprzedawcy, by targować się o cenę. Za 
drzwiami witała go kolejka dzieci gospoda-
rza, które tradycyjnie otrzymywały od staro-
zakonnego kupca 5 groszy „progowego”. 

Dość liczna była mniejszość żydowska 
w Rącznej. Pod koniec XIX wieku mieszkało 
tam 11 starozakonnych. W połowie dwudzie-
stolecia międzywojennego, oprócz wspomnia-
nego Wohlfeilera, bydłem handlował S. ehr-
lich. Z książeczki Dzieje klasztornej wsi Rączna 
dowiadujemy się także, iż w pewnym okresie 
z handlu wikliną i koszami utrzymywało się 
tam aż 5 rodzin żydowskich. Tejże narodowo-
ści byli także właściciele dwóch sklepów.

W rękach starozakonnego szynkarza znaj-
dowała się karczma dworska w Kryspinowie. 
Poza tym przed I wojną światową w budynku 
późniejszej szkoły podstawowej działała pie-
karnia i wytwórnia wody sodowej należące 
do Adolfa Pilzera i Arona Maringera. 

Najstarszą rodziną żydowską w Morawi-
cy byli Birnerowie. Mieszkali we wsi aż do 
II wojny światowej. Jak wspominał w swym 
opracowaniu Antoni Bobak, senior rodu 
Wincenty był pachciarzem i handlował by-
dłem. Karczmę przez pewien czas prowadzi-
li Groblerowie, a sklep Wiśnicerowie.

Żydzi, choć żyli na uboczu poszczegól-
nych społeczności wiejskich, jednak siłą 
rzeczy stanowili ich integralną część. Jako 
dzieci uczęszczali do miejscowych szkół. Po 
lekcjach bawili się z polskimi rówieśnikami. 
Starsi zazwyczaj wykonywali zawody wy-
magające codziennego kontaktu z klienta-

mi chrześcijańskimi. Niektórzy w swoich do-
mach przyjmowali nawet kolędników. Z kolei 
na weselach żydowskich grywali miejscowi 
muzykanci. 

Malejąca od początku XX wieku żydow-
ska wspólnota w Liszkach znikła nieomal zu-
pełnie po napadzie na sklep Adolfa Brennera 
(Bryłki). Wieczorem 23 marca 1936 roku „ło-
trzyki cholerzyńskie i hultaje lisieccy” – jak 
oceniał miejscowy proboszcz ks. Andrzej Pa-
ryś – zdemolowali znajdujący się w rynku 
wielobranżowy sklep tego kupca. W rzeczy-
wistości była to akcja przygotowana wcześ-
niej i przeprowadzona przez lokalne struk-
tury Stronnictwa Narodowego, w odpowiedzi 
na doniesienia jednej z krakowskich gazet 
o napadach żydowskich bojówkarzy lewico-
wych na sklepy chrześcijańskie podczas roz-
ruchów robotniczych w Krakowie. Ciekawe, 
że celem ataku były także sklepy znajdujące 
się na parterze kamienicy Maringera, jednak 
solidne okiennice powstrzymały atakujących, 
którzy poprzestali na obrzuceniu budynku ka-
mieniami i udali się do sklepu wspomnianego 
Brennera. Inne sklepy żydowskie pozostawio-
no w spokoju. Skutek był jednak taki, że staro-
zakonni poczuli się w Liszkach niepewnie i za-
częli przenosić swe interesy do Krakowa. 

Ostatni tragiczny rozdział historii Żydów 
na terenie gminy Liszki zapisali podczas II 
wojny światowej Niemcy, wyniszczając więk-
szość społeczności. Ale to już temat na inną 
opowieść.

Mury tego parterowego budynku pamiętają napad na-
rodowców na sklep rodziny Brennerów
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Wśród drzewek rosnących w instytu-
cie yad Vashem w Jerozolimie jest 

jedno poświęcone byłemu mieszkańcowi 
Kaszowa i Liszek – Władysławowi Misiowi 
(1905-1985). Dzięki jego staraniu na Ziemi 
Lisieckiej Holokaust przeżyło kilka osób po-
chodzenia żydowskiego. Oczywiście nie był 
on jedyną osobą, która niosła pomoc ukry-
wającym się Żydom. Znane jest prawidło 
wynikające ze statystyk, że uratowanie jed-
nej osoby pochodzenia żydowskiego wyma-
gało zaangażowania od kilku do kilkudzie-
sięciu Polaków.

Gdy pod koniec 1942 roku likwidowano 
getto tarnowskie, wydostało się z niego mał-
żeństwo Rimerów. Po pewnym czasie Pin-
chas i Nina Rimerowie trafili do Kaszowa. 
Tak się złożyło, że w sąsiedztwie mieszkał 
Władysław Miś, asystent notariusza w Lisz-
kach, a jednocześnie dowódca miejscowej 
placówki AK. Gdy Rimerowie nabrali zaufa-
nia do młodego sąsiada, wyjawili mu swe 
niearyjskie pochodzenie. Poznawszy niebez-
pieczną tajemnicę, Miś postanowił im po-
móc. Według informacji zawartej w Księdze 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oso-
biście wywiózł z getta członków tej rodziny. 
On sam, w dokumencie, o którym wspomni-
my później, zorganizowanie ucieczek z Tar-
nowa przypisał krewnemu Rimerów Alfon-

Zapomniani sprawiedliwi

Władysław Miś (1905-1984)
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sowi Fryczowi, pomijając swoją rolę. Później 
niósł pomoc ukrywającym się.

Wspomniany wyżej dokument to szczęś-
liwie zachowany w archiwum IPN list Wła-
dysława Misia do jednej z instytucji, w któ-
rym opisał znane sobie, a nieuhonorowane 
przez państwo przypadki zaangażowania 
mieszkańców Kaszowa i okolic w przecho-
wywanie osób żydowskiego pochodzenia. 
Dokument trafił na stronę zyciezazycie.pl42 
i do niego odsyłam zainteresowanych, tu 
ograniczę się jedynie do skrótowego przed-
stawienia zawartych w nim informacji. 

W liście pada kilka nazwisk osób zaan-
gażowanych w transport lub ukrywanie Ży-
dów. Czasem byli to żołnierze ZWZ-AK, pod-
władni Misia, czasem zwykli ludzie, którzy 
przygarnęli do swych domów zaszczu-
tych Żydów. Jan i Piotr Suchan 
w należącym do nich domu (Ka-
szów 108) przechowywali Ri-
merów. W mieszkaniu, które 
we wsi wynajmował sierż. 
Władysław Miś (na stronie 
IPN błędnie utożsamiany 
z autorem listu), zamiesz-
kała 12-letnia siostrzenica 
Rimera. Podawała się za 
krewną żony podoficera. 

Po dekonspiracji ukry-
wających się w Opatkowi-
cach krewnych Rimerów, żoł-
nierz AK Jan Trojan (Kaszów 
109) przewiózł Renę i Aleksan-
dra Kennerów do domu Piotra Wróblew-
skiego w Mnikowie. Niestety, ktoś doniósł 
o podejrzanych lokatorach na posterunek 
policji granatowej w Liszkach. Na szczęście 
policjanci współpracowali z ruchem oporu 
i powiadomili kogo trzeba o dekonspiracji. 
Żydzi zostali przewiezieni przez Stanisława 
Owcę (żołnierza AK) do Rącznej, do domu 
pewnej wdowy mieszkającej w przysiółku 
Dzikowiec. Gdy w końcu, dopełniając obo-

42 https://zyciezazycie.pl/dokumenty/zalaczni-
ki/23/23-5491.pdf

wiązków służbowych, policjanci „skontrolo-
wali” dom Wróblewskiego, nie znaleźli nic 
podejrzanego. 

Aby ukrywanym Żydom zapewnić choć 
pozory legalności, pracownicy Urzędu Gmi-
ny Liszki Tadeusz Kolman (zakatowany 
podczas pacyfikacji Liszek) oraz Franciszek 
Hajduga załatwili im oryginalnie wystawio-
ne dokumenty (kenkarty). Nad bezpieczeń-
stwem ukrywających się czuwał także soł-
tys Kaszowa Franciszek Gołecki, ostrzegając 
o zagrożeniach i „tłamsząc niepotrzebne ga-
danie”.

W Kaszowie, w leżącym na ustroniu 
domu Józefy Bożek ukrywał się przez pe-
wien czas właściciel sklepu w Liszkach 
Hugo Kornhauser. Właściwie spędził tam 

dwie zimy, w lecie bowiem brał ple-
cak i wędrował po okolicy. Nie-

stety, jak wspomina w swej 
relacji Władysław Miś, w le-

cie 1943 roku nie wytrzy-
mał napięcia związanego 
z pacyfikacjami, rewizja-
mi, akcjami poszukiwaw-
czymi i popełnił samo-
bójstwo, podcinając sobie 

żyły. Tak na marginesie, 
jego doczesne szczątki na-

dal spoczywają w zagubio-
nej w polach, nieoznaczonej 
mogile, choć był bezwyzna-
niowcem (jak twierdzą świad-
kowie, tuż przed śmiercią 

został ochrzczony z wody) i jako taki nie 
podlega przepisom prawa żydowskiego 
o nienaruszalności grobu.

Władysław Miś wspomina także o dwóch 
przypadkach ukrywania Żydów w Liszkach. 
U wdowy po policjancie Kilianowej mieszkał 
właściciel cegielni w Przegorzałach. Z kolei 
w domu Jana Wlazło ukrywała się trzyoso-
bowa rodzina. Posiadali wprawdzie fałszy-
we „aryjskie” dokumenty, jednak rysy twa-
rzy zdradzały, nawet niewprawnemu oku, 
ich prawdziwą narodowość. Dom znajdował 
się przy uczęszczanej drodze, stąd zapewne 

Medal „Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata” Władysława Misia 
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wszyscy we wsi o nich wiedzieli, a jednak 
nikt nie doniósł. 

Rimerowie przeżyli wojnę i w 1945 roku 
wyjechali do Palestyny. Wdzięczni za okaza-
ną pomoc złożyli swoje zeznania w yad Va-
shem. Dzięki temu 18 października 1982 roku 
ich opiekunowi przyznano medal „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”. Jeszcze za ży-
cia oddał go jako wotum cudownemu wize-
runkowi Matki Bożej Lisieckiej. 

Warto wspomnieć, że po wojnie Włady-
sław Miś był przez pewien czas prezesem 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska”. Angażował się także w działania ma-
jące na celu upamiętnienie tragicznej histo-
rii naszych terenów. To w ogromnej mierze 
dzięki jego zabiegom w Liszkach i Kaszo-
wie zostały wzniesione pomniki ku czci 
ofiar pacyfikacji przeprowadzonych w lip-
cu 1943 roku. Kierując pracami komisji hi-
storycznej koła kombatantów w Liszkach, 
opracował dzieje okupacyjne naszej gmi-
ny. Pozostawił po sobie także wspomnienia 
z okresu pracy w Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Liszkach (obecnie 
zaginione). 

Rodzina Wlazłów z Liszek przechowywała w domu rodzinę żydowską 
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Tytuł zapewne zdziwił osoby, które pamię-
tają obchody 100-lecia straży piekarskiej 

sprzed 3 lat. Wertując archiwalne wydaw-
nictwa strażackie, trafiłem jednak na infor-
macje, z których wynika, że Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piekarach została założona trochę 
wcześniej, niż do tej pory przypuszczano, bo 
w 1894 roku. Tym samym należy ona do naj-
starszych w okolicy. 

Pierwszym prezesem piekarskiej OSP zo-
stał syn właściciela tutejszego majątku ziem-
skiego Witold Milieski. Można się zatem 
domyślać, że był jednym z inicjatorów po-
wstania jednostki. W skład ówczesnego za-
rządu straży ogniowej w Piekarach oprócz 
prezesa wchodzili: naczelnik – Antoni Kube-
ra (sołtys wsi) oraz zastępca naczelnika – tę 
funkcję na przełomie wieków XIX i XX pełnił 
Piotr Suchan. Piekarska OSP posiadała tak-
że instruktora dbającego o wyszkolenie dru-
hów, nad czym pieczę sprawował Józef Ja-
siołek. Wprawdzie powyższe dane pochodzą 
z roku 1900, należy jednak przypuszczać, że 
nie zmieniły się one od 1894 roku. 

Zaraz po zawiązaniu straży w Piekarach 
została ona przyjęta do Krajowego Związku 
OSP. Weszła w skład II Związku Okręgowego 
KZOSP. Liczyła wówczas 16 członków czyn-

43 Tekst ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2009, nr 6.

nych oraz 2 wspierających. Na prośbę piekar-
skich strażaków zarząd KZOSP wsparł druży-
nę zapomogą wysokości 25 złotych. O pomoc 
w zakupie toporków, hełmów, linewek, pa-
sów z karabinkami i drabin piekarscy po-
żarnicy zwrócili się także do cesarza Austrii 
Franciszka Józefa I. Sprawą zainteresowało 
się wówczas cesarsko-królewskie Starostwo 
Powiatowe w Krakowie, może więc ostatecz-
nie to ono dofinansowało piekarskich ochot-
ników?

W czasach, gdy na polskich wsiach domi-
nowała zabudowa drewniana, budynki kry-
to strzechą, a na poddaszach magazynowa-
no słomę i siano, pożary stanowiły poważny 
problem dla ludności. Zagrożenie wzrastało 
po wielodniowych upałach. Piekarska straż 
dzielnie broniła swojej miejscowości przed 
ogniem. Wspomagała także wioski sąsied-
nie. Już w roku założenia jednostki druhowie 
z Piekar uczestniczyli w 5 akcjach gaśniczych: 
dwóch na miejscu oraz trzech w innych 
wsiach. Pamiętną dla piekarskich pożarników 
była zwłaszcza interwencja z 31 maja 1895 
roku w Tyńcu. Wówczas pozostawiona bez 
opieki trójka dzieci wznieciła w jednej z tam-
tejszych chat ogień. Jako pierwsza na miejsce 
przybyła straż z Piekar. Osiemnastu druhów 
uzbrojonych w sikawkę i beczkowóz przepra-
wiło się promem przez Wisłę. Niestety, udało 

OSP Piekary ma 115 lat43. 
Dzieje piekarskiej straży 

pożarnej do połowy 
XX wieku
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się uratować tylko jedno dziecko. Ogień roz-
przestrzenił się na kolejne budynki. Ogółem 
spłonęło 7 domów i 6 stodół. 

W „Przeglądzie Pożarniczym” znajduje-
my także wzmiankę o innej akcji, tym razem 
w Rącznej. 12 stycznia 1896 roku w jednym 
z tamtejszych domów od żaru wymiecionego 
z pieca, który służąca niefrasobliwie wynio-
sła do sieni, zajął się stojący obok kosz z ple-
wami, a potem budynek. Pożar stłumili do-
piero strażacy z Piekar. 

Nie zabrakło ich także podczas trwającej 
3,5 godziny akcji gaśniczej w czasie wielkie-
go pożaru Liszek w lipcu 1900 roku. Łącznie 
do zwalczania ognia zgromadzono wtedy aż 
14 sikawek z całej okolicy.

W pierwszych latach XX wieku ochotnicza 
straż w Piekarach przechodziła kryzys. Zale-
gała m.in. ze składkami na Związek. Prawdo-
podobnie ludzie wchodzący dotąd w skład 
zarządu nie wywiązywali się ze swoich obo-
wiązków lub zrezygnowali z działalności. 
Właśnie w tym okresie, a dokładnie 27 mar-
ca 1903 roku, w Piekarach wybuchł poważny 
pożar, który strawił 19 domów i kilka stodół. 

Jego ofiarą padło dziecko. Płomienie poważ-
nie poparzyły także kobietę. Na pomoc sąsia-
dom przybyli strażacy z Tyńca, którzy wspo-
minali później o bezradności piekarzan. Jakby 
nieszczęść było mało, kilka miesięcy później 
miejscowość nawiedziła powódź.

10 sierpnia 1904 roku we wsi wybuchł ko-
lejny pożar. Na szczęście szybko udało się go 
zlokalizować. Ofiarą płomieni padła stodoła ze 
zbożem i sprzętami gospodarskimi należąca 
do Jana Janika. W notce zamieszczonej w „Gło-
sie Narodu” znajdujemy ciekawą wzmiankę: 
„W akcji ratunkowej brał udział tutejszy dwór, 
którego właściciel hrabia Witołd Mil[i]eski nie 
szczędzi nigdy w razie wypadków czy klęsk 
swojej pomocy i zawsze do pożaru wysyła swe 
sikawki, beczkowozy i służbę dworską”. Jak 
widać, zasługi dziedzica Piekar dla ochrony 
przeciwpożarowej wsi nie ograniczały się je-
dynie do pełnienia honorowej funkcji prezesa.

Wspomniane pożary odegrały niewątpli-
wie ważną rolę w przezwyciężeniu stagna-
cji w OSP Piekary. W 1905 roku dokonano 
reorganizacji jednostki. Wybrano nowy za-
rząd. Naczelnikiem został Jan Zarzeczniak, 

Strażacy OSP Piekary przed II wojną światową z dr. Witoldem Milieskim i sołtysem Józefem Feuerem (z prawej)
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jego zastępcą Rafał Ugorek. Komendantami 
oddziałowymi byli teraz Piotr Sroka i Sta-
nisław Jackowski, podkomendantami Józef 
Zarzeczniak i Andrzej Soból. Jak widać po 
funkcyjnych, straż przeszła również przebu-
dowę strukturalną. Podjęte działania skłoni-
ły Związek OSP do udzielenia piekarskim po-
żarnikom zapomogi w postaci przyrządów 
pożarniczych wartości 50 koron. 

Rok później jednostka otrzymała sztan-
dar, który zachował się do dzisiaj. Umiesz-
czona na nim data – 1906 – do niedawna, 
z braku innych danych, była przyjmowana 
jako rok założenia straży. 

Po I wojnie światowej straż piekarska 
kontynuowała swą pożyteczną działalność. 
W wolnej Polsce weszła w skład założonego 
w 1923 roku Związku Straży Pożarnych Wo-
jewództwa Krakowskiego. Należała do Okrę-
gu I obejmującego powiat Kraków.

Z wydawanych w Bochni „Wiadomości 
Pożarniczych” – pisma straży ochotniczych 
województwa krakowskiego – możemy się 
dowiedzieć, że w latach 1925 i 1926 w OSP 
Piekary przeprowadzone zostały inspekcje. 

Koniec trzeciej dekady XX wieku był 
dla piekarskich pożarników bardzo uda-
ny. W 1928 roku Rada Gminy podjęła decy-
zję o budowie remizy. Nie dysponując wy-
starczającymi środkami, samorządowcy 
postanowili zaciągnąć kredyt w wysoko-
ści 2,5 tysiąca złotych w Powiatowej Kasie 
Oszczędności. Opiniujący wniosek Wydział 
Rady Powiatu Krakowskiego nie tylko wyra-
ził zgodę na pożyczkę, ale dodatkowo udzie-
lił z własnych środków jednorazowej sub-
wencji w kwocie 300 złotych. Nie dziwi ta 
hojność Wydziału, gdy weźmiemy pod uwa-
gę fakt, że wiceprezesem Rady (który z re-
guły przewodniczył posiedzeniom Wydzia-
łu) był właściciel Piekar dr Witold Milieski44. 
Wkrótce budynek był gotów. 

W tym samym 1928 roku OSP Piekary 
otrzymała także, tym razem od Polskiej Dy-
rekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, subwencję 
materialną w postaci 24 metrów węża tłocz-
nego, 4 metrów węża ssawnego oraz drabiny 

44 Dodajmy, że członkiem Wydziału był wówczas 
także radny powiatowy Jan Mól z Rącznej.

Piekarscy strażacy przy poświęconym wozie bojowym. Od lewej: Feliks Jasionek, Stanisław Suchan, Andrzej Nawrocki (naczel-
nik gminy), Tadeusz Mazur, NN, Władysław Janik, Józef Marczyk, NN, Tadeusz Bator, Jerzy Soból, Stanisław Janik (1974 rok) 
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Szczerbowskiego, a rok później, również dzię-
ki PDUW jednostka wzbogaciła się o kwotę 
500 złotych na zakup sikawki ręcznej. 

Jednym z ważnych dni dla przedwojen-
nej OSP Piekary była niedziela 9 czerwca 
1929 roku. Wówczas o godzinie 10.00 rano 
w kościele parafialnym w Liszkach odbyła 
się uroczystość poświęcenia nowego sztan-
daru jednostki. Jak widać, ówczesny zarząd 
w składzie: Rudolf Wójcik (prezes), Józef Feu-
er (wiceprezes), Józef Ludwikowski (naczel-
nik) i Jan Jasiołek (sekretarz) działał bardzo 
skutecznie. 

Nadwiślańskie położenie Piekar powo-
dowało, że tutejsi druhowie oprócz wal-
ki z ogniem zmuszeni byli zmagać się także 
z innym żywiołem – wodą. W okresie mię-
dzywojennym doszło w tych okolicach do 
dwóch dużych wylewów w 1925 i 1934 roku. 
Sytuację pogarszał fakt, że aż do 1937 roku 
Wisła na tym odcinku nie posiadała wałów 
przeciwpowodziowych. 

Obecnie dumą każdej straży pożarnej jest 
wóz bojowy. epoka samochodów gaśniczych 
dla OSP Piekary zaczęła się dopiero w PRL, 
wraz z kupnem pierwszego auta marki Ford 
BB. Wcześniej do przewozu sprzętu gaśni-
czego używano zaprzęgu konnego. Zwie-
rząt użyczał mieszkający w pobliżu strażni-
cy gospodarz o nazwisku Kowalik. Po wojnie 
wspierał strażaków w ten sposób także jego 
syn Wincenty. Z czasem konie nabyły ta-
kiej rutyny, że na odgłos trąbki, a w czasach 

późniejszych syreny, wypuszczone ze stajni 
same biegły do remizy. 

Polskie straże ogniowe, zwłaszcza wiej-
skie, oprócz szeroko rozumianej walki z po-
żarami, w zakres której wchodziły nie tyl-
ko akcje gaśnicze, ale także uświadamianie 
ludzi, jakie środki ostrożności należy za-
chowywać, by ograniczyć prawdopodobień-
stwo zaprószenia ognia, były organizatora-
mi imprez kulturalnych i rozrywkowych. 
Pieniądze, które przy tej okazji udało im się 
zarobić, przeznaczano na zakup niezbędne-
go sprzętu gaśniczego, mundurów itp. Tak 
działo się także w Piekarach. Tutejsza remi-
za była świadkiem wielu zabaw i uroczysto-
ści. W strażnicy odbywały się także zebrania 
wiejskie.

W połowie lat 60. OSP Piekary należa-
ła do najprężniej działających straży gro-
mady Liszki. Posiadała motopompę Leopo-
lia M800 oraz wspomniany samochód marki 
Ford. Jej druhowie stanowili także trzon gro-
madzkich przeciwpowodziowych sił ratow-
niczych. Funkcję komendanta pełnił wów-
czas Andrzej Feuer. Pod koniec dekady na 
czele jednostki jako jej naczelnik stanął Józef 
Marczyk, potem długoletni sołtys. Zakupio-
ny jego staraniem od Krakowskich Zakładów 
eksploatacji Kruszywa samochód marki Lu-
blin (GAZ 51) został skarosowany i tym spo-
sobem OSP Piekary stała się w pełni nowo-
czesną (jak na owe czasy i realia wiejskie) 
drużyną pożarniczą.
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Według tradycji odnotowanej w księdze 
pamiątkowej z końca XX wieku Ochot-

nicza Straż Pożarna w Czułowie powstała w 
1903 roku z inicjatywy zasłużonego działa-
cza spółdzielczego z Rybnej Szymona Roma-
nowskiego (1876-1960). Pierwszym naczelni-
kiem jednostki został Kazimierz Cyganik. Nie 
musi to oznaczać, że wcześniej miejscowość 
była pozbawiona ochrony przeciwpożarowej. 
Powszechnie bowiem ówczesne podkrakow-
skie gminy kupowały sikawki na długo przed 
utworzeniem oddziału wyszkolonych straża-
ków-ochotników. W razie zagrożenia obsługi-
wali je mieszkańcy. Jest więc bardzo prawdo-
podobne, że i Czułów taki sprzęt posiadał.

Ciężką przeprawę z czerwonym kurem 
przeszli czułowianie latem 1912 roku. Pożar, 
który wybuchł 19 czerwca we wschodniej 
części miejscowości, z powodu braku wody 
bez przeszkód przenosił się z jednego kryte-
go strzechą dachu na drugi. Pochód płomieni 
powstrzymał dopiero rozległy sad. Ogółem 
spłonęło kilkadziesiąt domów45. Ogień praw-
dopodobnie zaprószyły dzieci bawiące się 
bez dozoru starszych zapałkami. Szczęście 
w nieszczęściu, że bydło akurat znajdowało 
się na pastwiskach, dzięki czemu ocalało.

45 Według wspomnień mieszkańca Czułówka Wła-
dysława Życha spłonęło wówczas 28 chałup.

Kataklizm I wojny światowej przetrze-
bił szeregi małopolskich „fajermanów”. Wie-
le straży zaprzestało działalności. Tak stało 
się również w Czułowie. Dopiero 4 listopa-
da 1930 roku jednostkę powołano do życia 
na nowo. Tworzyło ją 31 ochotników. Pre-
zesem został Wojciech Janik, naczelnikiem 
Kazimierz Cyganik, sekretarzem Feliks Kot, 
a skarbnikiem Jan Kruk. 

Pierwszy dokument OSP Czułów, któ-
ry zachował się do naszych czasów, to lista 
jej członków z 1937 roku. Co ciekawe, nie 
ma wśród nich osób wchodzących w skład 
wcześniejszego zarządu. Warto przypo-
mnieć nazwiska dwunastu ówczesnych czu-
łowskich druhów: Kazimierz Sikora – pre-
zes (kierownik szkoły), Piotr Połeć – zastępca 
prezesa, Jan Baster – sekretarz, Jan Galos – 
skarbnik, Jan Sumera, Franciszek Koczwara, 
Władysław Szewczyk, Marcin Nęcek, Kazi-
mierz Galos, Piotr Konik, Piotr Kącik, Mate-
usz Cyganik. W pamięci starszych czułowian 
zachowały się wspomnienia akcji gaśniczych 
z końca lat 30.

OSP Czułów swoją działalność konty-
nuowała także podczas II wojny światowej. 
Szczególnie dramatycznym przeżyciem był 
wyjazd bojowy 1 lipca 1943 roku do Kaszowa. 
Czułowscy strażacy zdawali sobie sprawę, że 
sąsiednia wieś jest pacyfikowana, a domy 

Z dziejów OSP Czułów
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zostały podpalone przez Niemców celowo. 
Przeważyło jednak poczucie obowiązku oraz 
obawa przed kłopotami, gdyby hitlerow-
cy uznali nieobecność straży za uchybienie. 
Druhowie czułowscy wraz z mnikowskimi 
oraz nowowiejskimi ochraniali domy sąsia-
dujące z podpalonymi przez hitlerowców go-
spodarstwami ofiar pacyfikacji, których nie-
stety gasić im nie pozwolono46.

Znaczącym w życiu pożarników z Czuło-
wa był rok 1949, kiedy na wniosek Piotra Cy-
ganika postanowiono wybudować remizę. 
Prezesem straży był wówczas Ignacy Kwo-
ka, naczelnikiem Piotr Czech, a jego zastępcą 
Józef Nęcek. Inicjatywie na pewno sprzyjał 
fakt, że wójtem gminy Czernichów, do któ-
rej należała wówczas wieś, był mieszkaniec 
Czułowa Jan Konik. Mimo powojennej biedy 
w maju prace ruszyły z kopyta. Użyto do nich 

46 Informację zaczerpnięto od syna jednego 
z uczestników opisywanej akcji. Władysław 
Miś w swej relacji o pacyfikacji Kaszowa wspo-
mina jedynie o przyjeździe do płonącej wsi 
strażaków z Mnikowa i Nowej Wsi Szlacheckiej.

część materiałów przygotowanych do budo-
wy szkoły. Cegła pochodziła z ruin wysadzo-
nego przez Niemców poaustriackiego fortu 
opasującego kopiec Kościuszki w Krakowie. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 24 straża-
ków oraz mieszkańców wsi, 6 czerwca tego 
samego roku ks. kanonik Aleksander Rajda, 
proboszcz w Rybnej, mógł poświęcić nową 
siedzibę OSP. 

Remiza oprócz swej właściwej roli stała 
się również centrum życia samorządowego 
i kulturalnego. Odbywały się w niej zabawy 
taneczne, przedstawienia teatralne oraz se-
anse kina objazdowego.

Niestety, stan techniczny wzniesione-
go w trudnym okresie powojennych niedo-
borów obiektu szybko zaczął się pogarszać. 
Zbiegło się to z zastojem organizacyjnym 
OSP Czułów w latach 60. Jednak w połowie 
lat 70. znaleźli się ludzie, którzy potrafili 
tchnąć w jednostkę nowego ducha. Pierw-
szym zadaniem, jakie przed sobą postawili, 
był remont i rozbudowa remizy. 

Największe wyzwanie stanowił brak pie-
niędzy. Sięgnięto po stare, wypróbowane me-

Czułowscy strażacy pod koniec lat 60. XX wieku. Stoją od lewej: Ferdynand Kucharski, Mieczysław Konik, Stanisław Kruk, 
Władysław Konik, Kazimierz Zawłocki. W drugim rzędzie: Piotr Cyganik, Stanisław Czech, Julian Koczwara, Leopold Kruk, 
Jakub Koczwara
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tody ich pozyskiwania: organizację zabaw 
oraz chodzenie po kolędzie z żywą szopką. 
Pod opieką przewodniczącego komisji rewi-
zyjnej Henryka Konika zabawy, które dotąd 
ledwo się zwracały, zaczęły przynosić spo-
re zyski, sięgające nawet 10 tysięcy złotych. 
Przy ich organizacji pomagały także żony 
strażaków. Kwotę 10 tysięcy złotych czułow-
scy ochotnicy otrzymali jako nagrodę za do-
bre wyniki w ramach współzawodnictwa 
jednostek z terenu gminy Liszki w zakresie 
czynu społecznego. 

Wreszcie w 1974 roku przystąpiono do 
prac remontowo-budowlanych, które prze-
prowadzono głównie siłami strażaków. Było 
ich w tym okresie około dwudziestu. Jak wy-
nika z zachowanych notatek, w ostatnim 
roku budowy (1977) druhowie przepraco-
wali społecznie 1336 godzin. Warto wymie-
nić także udział w pracach, choć na mniejszą 
skalę, członków Ludowego Zespołu Sporto-
wego „Czułowianka”, Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego, Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz chętnych do pomocy mieszkańców Czu-

łowa. W wyniku modernizacji budynek zo-
stał wydłużony o sześć metrów oraz podnie-
siony o metr.

Rozbudowa remizy była ważną cezurą 
w historii OSP Czułów. Z myślą o transporcie 
materiałów budowlanych pozyskano wtedy 
od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w Krakowie pierwszy samochód ciężarowy 
marki Carpati. Wprawdzie była to tylko zwy-
kła ciężarówka, która na dodatek zużywała 
spore ilości paliwa, to jednak przyjęcie jej na 
wyposażenie stanowiło wielki krok naprzód 
na drodze ku unowocześnieniu sprzętu jed-
nostki. W roku zakończenia budowy poza 
„karpatką” ochotnicy czułowscy dysponowa-
li m.in. następującym sprzętem: motopompą 
M400, 160 metrami wężów tłocznych, 3 wę-
żami ssawnymi, 8 hełmami i tylomaż mun-
durami bojowymi, 13 nowymi mundurami 
wyjściowymi, prostownikiem, 2 prądowni-
cami. 

Lata 80. to okres zwykłej służby strażac-
kiej. Kalendarz wypełniały wyjazdy do po-
żarów, ćwiczenia m.in. pod Skałami, udział 
w zawodach pożarniczych, konserwacja po-

OSP Czułów ok. 1980 roku. Z przodu: Franciszek Koczwara i Julian Koczwara. W środku: Wiesław Ziarnik, Piotr Cyganik, 
Henryk Koczwara, Eugeniusz Kwoka, Kazimierz Zawłocki, Kazimierz Konik. Z tyłu: Roman Galos, Henryk Nęcek, Stanisław 
Bałys, Ryszard Czech, Stanisław Słomak, Artur Cyganik
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siadanego sprzętu itp. W 1982 roku na wnio-
sek Juliana Koczwary ze składek druhów za-
kupiono sztandar, którego wyszycie zlecono 
siostrom felicjankom. Rok później został on 
poświęcony wraz z nową motopompą przez 
dyrektora ośrodka duszpasterskiego w Czu-
łowie ks. Tadeusza Kwiatka FDP. 

Około 1985 roku jednostka otrzymała sa-
mochód marki Star GM8. Naturalnie nie był 
on pierwszej młodości. Wcześniej eksploato-
wały go straże lisiecka i piekarska. Podobnie 
jak pozyskany później (1998/99) z Liszek wóz 
marki Żuk, nie posiadał beczki na środki ga-
śnicze. 

Warto wymienić ludzi, którzy w tym 
okresie wchodzili w skład kolejnych zarzą-
dów jednostki: Julian Koczwara, Ryszard 
Czech (prezesi), Franciszek Koczwara, euge-
niusz Kruk, Henryk Cyganik, Wiesław Ziar-
niak, Henryk Koczwara (komendanci), euge-
niusz Kwoka, Władysław Bałys (skarbnicy). 
Oczywiście było ich więcej, jednak brak do-
kumentów z tego okresu utrudnia odtworze-
nie całej listy. Po utworzeniu w 1975 roku 
Zarządu Gminnego OSP jego pierwszym pre-
zesem został Julian Koczwara. Wzorem dla 
młodych strażaków mogą być także zasłuże-
ni dla OSP Czułów druhowie: Jakub Koczwa-
ra, Piotr Cyganik, Stefan Ziomek, Władysław 
Konik, Stanisław Czech czy Tadeusz Kwoka.

Kto wie, czy nie najbardziej pomyślną 
kartę w historii czułowskiej straży rozpoczął 
rok 2003. W nowej rzeczywistości politycznej 
zapał ochotników i przychylność mieszkań-
ców wsi nie napotykały już na bariery, które 
dusiły wszelką inicjatywę społeczną w okre-
sie PRL. Wówczas na wniosek sołtysa i zara-
zem radnego Czułowa Tadeusza Mastka Ze-
branie Wiejskie przeznaczyło pieniądze na 
remont remizy, za które zakupiono materia-
ły budowlane. Tradycyjnie większość prac 
wykonano w czynie społecznym. Ogromną 
rolę przy remoncie odegrali członkowie za-
rządu OSP, a zwłaszcza naczelnik Henryk Nę-
cek, prezes Zdzisław Pasiak, skarbnik Roman 
Grabowski, ale także inni druhowie i miesz-
kańcy Czułowa.

W 2005 roku jednostka otrzymała wresz-
cie pierwszy pełnowartościowy wóz bojowy 
– zakupiony w Niemczech ze środków gmin-
nych samochód pożarniczy GBA 2/16 Magi-
rus. 

W 2008 roku nastąpiła zmiana zarzą-
du. Prezesem został Tomasz Galos – prężnie 
działający pasjonat OSP, zaś naczelnikiem 
ponownie druh Nęcek. W lutym 2010 roku 
ukończono remont kapitalny remizy, do któ-
rej dwa miesiące później wjechał zakupiony, 
znów dzięki wsparciu gminy Liszki, samo-
chód pożarniczy marki GLM Volkswagen T-5, 
który zastąpił wysłużonego, ponad 30-letnie-
go żuka. 

W 2016 roku miała miejsce ostatnia jak 
dotąd zmiana władz OSP Czułów. Nowy za-
rząd tworzą m.in.: Tadeusz Mastek – prezes, 
Grzegorz Korczek – naczelnik, Filip Bodziony 
– wiceprezes. Pod ich zwierzchnictwem ko-
lejne pokolenie czułowskich strażaków trwa 
w służbie Bogu, Ojczyźnie i społeczeństwu.

Poświęcony 21 lipca 2018 roku samochód pożarniczy 
IVECO/FF140EW
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Zamieszczone dalej zdjęcie zostało wykona-
ne przed osiemdziesięciu laty, 26 kwietnia 

1936 roku, a przedstawia świecką część uro-
czystości poświęcenia sztandaru Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaszowie. Jak łatwo się zo-
rientować z widocznego w tle budynku – re-
stauracji Piotra Steczki (od przydomku właści-
ciela nazywanej popularnie „U Sobkowicza” 
czy „U Pietrusia”), wydarzenie to miało miej-
sce w Liszkach przed siedzibą Urzędu Gminy. 
Uroczystość stanowiła ukoronowanie długie-
go procesu kształtowania się służby przeciw-
pożarowej w Kaszowie. 

Fotografia przedstawia moment składa-
nia hołdu sztandarowi przez Stanisława Lisz-
kę, kierownika Szkoły Powszechnej w Kaszo-
wie. Kierownik Liszka, jak dowiadujemy się 
z kroniki szkolnej, z której pochodzi fotogra-
fia, bardzo angażował się we współpracę ze 
strażakami. Możemy się więc domyślać, że 
był także współinicjatorem powołania do ży-
cia OSP Kaszów. 

A teraz parę faktów z wcześniejszej hi-
storii pożarnictwa kaszowskiego. Pod ko-
niec XIX wieku wieś, podobnie jak większość 
miejscowości w okolicy, posiadała własną si-
kawkę ręczną. W razie pożaru obsługiwali 
ją mieszkańcy. Używano jej nie tylko na wła-

47 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2016, nr 2.

snym terenie, ale w razie potrzeby wożono 
do sąsiednich miejscowości. Tak było w przy-
padku pożaru domów przy kościele lisieckim 
w Wielką Niedzielę 1897 roku. Najwyraźniej 
taka forma ochrony przeciwpożarowej za-
dowalała Radę Gminy (wówczas każda miej-
scowość tworzyła odrębną gminę), skoro nie 
postarano się o nadanie jej form zorganizo-
wanych.

Należący do gminy Kaszów sprzęt gaśni-
czy pozostawał pod opieką każdorazowe-
go wójta, który zobowiązany był dbać o jego 
sprawność. Jako że trzymanie pompy w pry-
watnych wozówkach było kłopotliwe, w 1909 
roku, za wójtostwa Jana Pary, postanowiono 
w centrum miejscowości wybudować straż-
nicę. Wykonawcę wyłoniono w drodze licy-
tacji. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą 
na 735 koron, złożył Andrzej Ciuba i to jemu 
zlecono wykonanie „szopy na pomieszczenie 
sikawki gminnej i przyrządów pożarnych”. 
Wzniesiony obok szkoły obiekt był po pro-
stu solidną drewnianą wozówką, wzmocnio-
ną ceglanymi węgłami. Przez lata strażnica 
pełniła także funkcję świetlicy wiejskiej. Od-
bywały się w niej różnego rodzaju zebrania, 
m.in. spotkania ludowców. 

Niestety, zawartość strażnicy nie mogła 
imponować. Gdy 27 maja 1922 roku ustępu-
jący naczelnik gminy Jędrzej Boroń przeka-

Zatrzymane w obiektywie 47
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zywał swemu następcy Andrzejowi Ciubie 
powierzone jego pieczy przedmioty gromadz-
kie, oprócz odznaki wójtowskiej (łańcuch 
z orłem), pieczątek, ksiąg, elementów wypo-
sażenia kancelarii, bębna i 2 taczek (do prac 
drogowych) oddał mu także sikawkę oraz 
dwa węże (ssący i wylotowy). I to był cały 
sprzęt gaśniczy gminy. Dopiero za kadencji 
Ciuby wieś wzbogaciła się o beczkowóz, który 
został ujęty w protokole przekazania urzędu 
kolejnemu naczelnikowi Franciszkowi Troja-
nowi 22 kwietnia 1925 roku. 

Pod koniec lat 20. społeczność Kaszo-
wa uznała potrzebę powołania własnego 
oddziału straży pożarnej. W tym czasie od-
radzały się zresztą ochotnicze jednostki po-
żarnicze w sąsiednich wsiach. Jesienią 1929 
roku gmina wysłała Władysława Trojana do 
Liszek na ośmiodniowy kurs Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 19 czerwca 1930 roku na 

posiedzeniu rady gminnej doszło do ugody 
z Józefem Owcą (młodszym), który zobowią-
zał się w razie pożaru udostępniać dwa ko-
nie do przewożenia sikawki „do bądź której 
miejscowości”. Oczywiście odpłatnie. 

Czy już wtedy powołano do życia Ochot-
niczą Straż Pożarną w Kaszowie, czy też sta-
ło się to w następnych latach – to kwestia do 
ustalenia. Niewątpliwie jednak na począt-
ku 1936 roku OSP Kaszów nie tylko istniała, 
ale także wzbogaciła się o nowy haftowany 
sztandar. Pierwotnie jego poświęcenie stra-
żacy planowali na Niedzielę Palmową, aby 
wystąpić z nim podczas procesji rezurekcyj-
nej. Na uroczystość obiecał przybyć staro-
sta powiatu krakowskiego. Proboszcz lisiec-
ki ks. Andrzej Paryś był trochę poirytowany 
wcześniejszym uzgadnianiem przebiegu im-
prezy ze starostą, w końcu jednak zgodził się 
na zaproponowany termin. 

Ostatecznie uroczystość odbyła się, jak 
już wspomniałem, 26 kwietnia. Nie wiado-
mo, czy wziął w niej udział starosta. Nieste-
ty, pogoda nie dopisała. Było zimno, a na pa-
górkach bielił się śnieg. Ks. Paryś wygłosił do 
strażaków mowę, w której tłumaczył „czym 
jest sztandar i jak przykry widok stanowi 
sztandar opuszczony”. Wezwał ochotników 
do pracy dla dobra Kościoła i narodu. Poda-
rował także gwóźdź do drzewca z datkiem 
wysokości 20 złotych. Poświęcony wówczas 
sztandar jest przechowywany przez straża-
ków kaszowskich do dziś.

Stanisław Liszka podczas uroczystości wręczenia 
sztandaru OSP Kaszów

Władze gminy oraz młodzież przed pierwszą remizą
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4 kwietnia 1813 roku do Liszek przyjechał 
nowy pleban – ks. Józef Raciborski. Ka-

płan wprawdzie już niemłody, urodzony 
w 1766 roku, ale energiczny, światły, a przy 
tym wielki oryginał – namiętny podróżnik, 
skrupulatny obserwator pogody, znany tak-
że ze swej dobroduszności.

Raciborski pochodził z krakowskiej ro-
dziny mieszczańskiej. Niestety, niedługo po 
przyjściu chłopca na świat rodzice rozeszli 
się48. Matka powtórnie wyszła za mąż za sto-
larza Kazimierza Wójcikiewicza. Prowadzi-
ła w Krakowie szynk, a potem kram płócien-
ny. Z syna rodzice mogli być dumni. Zdolny 
chłopiec z łatwością ukończył szkołę podsta-
wową i kontynuował edukację w liceum. Po 
6 latach musiał jednak przerwać naukę. Kło-
poty finansowe zmusiły go do podjęcia pracy 
w szkole elementarnej w Brzostku. Po kilku 
latach porzucił nauczanie, by wstąpić do kra-
kowskiego seminarium duchownego.

48 Wbrew treści biogramu J. Raciborskiego, za-
mieszczonego w Polskim Słowniku Biograficz-
nym, ojciec kapłana Kazimierz zmarł w 1795 
roku, w wieku 78 lat, gdy syn był już plebanem 
w Gorzkowie. Informuje nas o tym kamien-
na tablica pamiątkowa znajdująca się obecnie 
w murze otaczającym kościół lisiecki. Niestety, 
trudna do odczytania.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich 
(18 września 1790 roku) został najpierw wi-
kariuszem, a po 5 latach proboszczem pa-
rafii w Gorzkowie (Pińczowskie). W 1808 
roku przeniósł się na analogiczną placówkę 
w miasteczku Działoszyce.

Liszki były jego trzecim miejscem dusz-
pasterzowania. Objęcie parafii przez do-
świadczonego, dobiegającego pięćdziesiątki 
kapłana okazało się dla miejscowej wspól-
noty błogosławieństwem. Poprzedni pleban, 
ks. Franciszek Kolendowicz, choć należał do 
osób wybitnych (profesor teologii na uniwer-
sytecie krakowskim), skumulował w swoich 
rękach kilka beneficjów, w tym probostwo 
u św. Floriana w Krakowie, i o oddaloną nie-
co od nowego miejsca zamieszkania para-
fię, siłą rzeczy, nie dbał tak, jakby należało. 
Upadła założona przez niego w 1790 roku 
szkółka parafialna. Także lisiecka świątynia 
wymagała podjęcia pilnych remontów – po-
przez wybite fragmenty okien wpadały do 
wnętrza podmuchy wiatru, w zakrystii roz-
padały się zbutwiałe meble.

Nowy proboszcz niemal z miejsca rozpo-
czął prace remontowe. Jedną z pierwszych 
inwestycji był zakup i zamontowanie na sto-
jącej w pobliżu kościoła drewnianej dzwon-
nicy zegara. W Liszkach powiało nowoczes-
nością. 

O jednym z plebanów 
lisieckich
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Na początku posługi ks. Raciborski musiał 
rozstrzygnąć kwestię, co zrobić z leciwą, wil-
gotną, a przede wszystkim zbyt małą świąty-
nią. Poświęcony w 1585 roku kamienny ko-
ściół nie mieścił już nawet wiernych z Liszek, 
Kaszowa, Śmierdzącej i Nowej Wsi, kiedy zaś 
po pierwszym rozbiorze przyłączono do pa-
rafii cztery dodatkowe miejscowości: Piekary, 
Rączną, Jeziorzany i Ściejowice, sytuacja sta-
ła się pod tym względem wręcz katastrofalna. 
Gdyby wszyscy parafianie zapragnęli jedno-
cześnie wziąć udział w jednym nabożeństwie, 
do wnętrza mogłaby wejść zaledwie czwarta 
ich część. Rozbudowa starej świątyni nie mia-
ła sensu. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem 
było wzniesienie nowej. 

I rzeczywiście, już w 1819 roku powstał 
projekt nowego kościoła. Niestety, okazało 
się, że parafii nie było stać na tak drogą in-
westycję. Ks. Raciborski musiał więc ograni-
czyć się do odremontowania starej świątyni.

Nowy pleban pod swe opiekuńcze skrzy-
dła przyjął także miejscową szkołę. Na po-
czątku XIX wieku niektórzy gospodarze 
lisieccy utrzymywali własnym sumptem na-
uczyciela, tworząc rodzaj szkoły prywatnej. 
Tę Raciborski przyjął pod swój dach i umie-
ścił w starej wikaryjce.

W połowie lat 20. energiczny proboszcz 
postanowił wznieść nowy budynek, w któ-
rym miał zamieszkać organista oraz wi-
kary. Stanął on przy drodze prowadzącej 
do kościoła, na miejscu starej organistów-
ki i karczmy plebańskiej. Nieoczekiwanie 
obiekt stał się na długie lata siedzibą szkoły 
elementarnej, wówczas już publicznej. Przy-
garnięta tymczasowo przez plebana, pozo-
stała w budynku ponad pół wieku, ponieważ 
samorządy Liszek, Piekar i Śmierdzącej nie 
kwapiły się do wzniesienia na jej potrzeby 
osobnego budynku. 

Niedługo po przyjeździe do Liszek ks. Jó-
zef Raciborski został dziekanem czernichow-
skim oraz kanonikiem kapituły przy kościele 
Wszystkich Świętych w Krakowie. Niestety, 
tę drugą godność biskup Jan Paweł Woro-
nicz odebrał mu, by przekazać innemu du-
chownemu. Przy okazji dodajmy, że kościół 
Wszystkich Świętych został wyburzony jesz-
cze w latach 30. XIX wieku. Proboszcz Raci-
borski zakupił wtedy do Liszek obraz Boga-
rodzicielki, który niektórzy historycy błędnie 
utożsamiali z cudownym wizerunkiem Mat-
ki Bożej Lisieckiej.

Jednym z hobby ks. Raciborskiego było 
codzienne zapisywanie pogody. Niestety, 
z tego osobliwego dziennika dowiadujemy 
się więcej o aurze w Liszkach niż wydarze-
niach zaszłych w parafii. 

Jak już wspomniano, ks. Józef Racibor-
ski namiętnie podróżował. Jeździł do wód 
w Karlsbadzie, zwiedził Czechy, Niemcy, Wło-
chy (dwukrotnie był w Rzymie), Holandię, 
Szwajcarię, dotarł nawet do Paryża i Lon-
dynu. Kilkakrotnie wyprawiał się na Węgry 
dla kupna wina. Wysoko cenił ten trunek 
i przypisywał mu zdolności lecznicze. Chęt-
nie się nim zresztą dzielił i to nie tylko z od-

Obraz św. Mikołaja z sukienką ufundowaną przez 
ks. Józefa Raciborskiego
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wiedzającymi plebanię gośćmi. Udzielał go 
także chorym parafianom. Dodajmy, że była 
to epoka powozu konnego i tego typu wypra-
wy wiązały się z wielkimi niedogodnościami 
i ryzykiem.

Znany krakowski księgarz i historyk Am-
broży Grabowski tak charakteryzował pro-
boszcza lisieckiego: „Szlachetnym był cha-
rakter księdza Raciborskiego i nieprzystępny 
urazom. Łagodny i o nikim źle niemówiący, 
łatwo przebaczał doznane przykrości”. 

Ks. Józef Raciborski zszedł z tego świata 
7 czerwca 1840 roku. W testamencie mają-
tek swój podzielił hojną ręką. Głównym be-
neficjentem został jego przyjaciel Ambroży 
Grabowski. Sporą kwotę, bo 6 tysięcy złotych 
reńskich otrzymał szpital św. Łazarza w Kra-
kowie. Podobną sumę ksiądz przeznaczył na 
fundusz stypendialny dla ubogich uczniów 
liceum św. Anny w Krakowie, nazwany od 
jego nazwiska „Racibornem”. Zgodnie z wolą 
testatora wręczający stypendium wygłaszał 
do obdarowanego chłopca formułkę: „Ksiądz 
Józef tę bokarną pobierał i tobie ją daje. Boga 
się bój, ucz się i czyń dobrze”. 

Hojny testator nie zapomniał także 
o swych parafianach. Sporą kwotę prze-
kazał do podziału na poszczególne miej-
scowości. Pieniądze miały przypaść „wło-
ścianinowi z każdej wioski, który będąc 
trzeźwym, na skutek nieszczęścia pod-
upadł na majątku”. 

Ksiądz Raciborski pragnął spocząć na 
przykościelnym cmentarzu w Liszkach, 
obok matki Tekli. Tak też się stało. W ko-
ściele lisieckim Grabowski kazał umieścić 
marmurową tablicę ku czci zmarłego do-
broczyńcy z napisem: „Tu spoczywa/ x. Jó-
zef Kazim. Raciborski/ Kanonik Koll. WW. 
SS./ Pleban Lisiecki przez lat 27/ na ubo-
gich i młódź szkolną dobroczynny./ Zmarł d. 
7 czerwca r. 1840, życia lat 74/ Pamięć jego 
nich będzie w błogosławieństwie/ Pomnik 
ten Dobroczyńcy swemu przyjaciel położył. 
A.G”. Niestety przepadła ona w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Natomiast do dziś 
tkwi w murze przykościelnym skromna pły-
ta, uczyniona ręką wiejskiego rzemieślnika, 
którą pleban uczcił pamięć swego ojca Ka-
zimierza.

Kazimierzowi Raciborskiemu oycu/ w wieku życia 78 zmarłemu/ w Krakowie w roku 1795 [?] x. Józef/ Raciborski pleban 
podówczas/ w Gorzkowie ... kamień ten/ położył
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W tym roku przypada 210. rocznica uro-
dzin wybitnego polskiego matematy-

ka i astronoma Jana Kantego Steczkowskiego.  
Wszystko, co w życiu osiągnął – oszałamia-
jący awans z zagrody ojcowskiej do posady 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
miejsce w encyklopediach, zawdzięczał cięż-
kiej pracy i wyrzeczeniom. 

Urodził się 20 października 1800 roku 
w Liszkach. Zapewne ze względu na datę 
przyjścia na świat otrzymał na chrzcie imię 
Jan Kanty, na cześć świętego patrona dnia. 
Jego ojciec Błażej Steczko należał do grupy 
ubogich włościan. Posiadał jedynie chałupę 
oraz teren, na którym stała. Ten niewielki ma-
jątek wysłużył sobie jeszcze za kawalerskich 
czasów. Nie mając ani skiby własnego pola, 
liczną rodzinę utrzymywał z pracy rąk. A było 
o kogo się troszczyć… Z żoną Konstancją z Ko-
walików miał ośmioro dzieci. Niestety, pięcio-
ro z nich zmarło jeszcze w dzieciństwie.

Błażej kochał swoje pociechy. W tak trud-
nym okresie, jakim była epoka wojen napo-
leońskich, wspierał edukację syna. Mimo iż 
sam był analfabetą (jak prawie wszyscy ów-
cześni mieszkańcy Liszek), rozumiał, że edu-
kacja stanowi dla niego poważną szansę na 
awans społeczny. Niestety, na początku XIX 

49 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2010, nr 5.

wieku szkoła, którą w 1790 roku na pleba-
nii w Liszkach założył ks. Franciszek Kolen-
dowicz, już nie istniała. Błażej Steczko wraz 
z innymi doceniającymi umiejętność czyta-
nia i pisania chłopami lisieckimi zwrócił się 
więc do wędrownego pedagoga o imieniu 
Wincenty z prośbą o nauczanie dzieci. Ten 
zgodził się. Utrzymywany kolejno przez ro-
dziców, uczył czytania i pisania w pomiesz-
czeniu udostępnionym mu przez jednego 
z bogatszych gospodarzy.

W tym miejscu warto wyjaśnić, skąd 
u chłopskiego syna nazwisko Steczkowski. 
Jego twórcą był właśnie Wincenty, który 
miał zwyczaj wszystkim swoim uczniom do-
dawać do nazwiska końcówkę właściwą dla 
nazwisk szlacheckich: „-ski”. Być może nie 
była to jedynie fanaberia starego belfra, ale 
zabieg mający dopomóc uczniom w ewentu-
alnej dalszej edukacji. Jan Kanty Steczkow-
ski nowej wersji nazwiska używał oficjalnie 
przez resztę życia. Nigdy nie wypierał się jed-
nak chłopskiego pochodzenia. Było ono po-
wszechnie znane.

Janek w dzieciństwie marzył o zostaniu 
księdzem. Skłaniała go do tego wyniesiona 
z domu głęboka pobożność. Jednak wykształ-
cenie zdobyte u Wincentego nie wystarcza-
ło, by mógł wstąpić do seminarium duchow-
nego. Uzdolniony chłopiec zapisał się więc 

Jan Kanty Steczkowski – 
astronom i matematyk 49
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do szkoły średniej prowadzonej przez be-
nedyktynów w Tyńcu. Nauka szła mu bar-
dzo dobrze. Niestety, wojenna zawierucha, 
a w końcu wypędzenie benedyktynów unie-
możliwiły mu ukończenie tej szkoły. Nieznie-
chęcony postanowił kontynuować naukę 
w Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego) 
w Krakowie.

We wrześniu 1815 roku ojciec odprowa-
dził Jana Kantego do szkoły i bursy, w któ-
rej syn odtąd miał mieszkać. Od tego czasu 
piętnastolatek zdany był właściwie tylko na 
siebie, chociaż rodzice wspierali go, jak tyl-
ko mogli, dostarczając mu jedzenie, piorąc 
ubranie itp. Często, zwłaszcza gdy pogoda nie 
sprzyjała komunikacji z Liszkami, niedojadał. 
Ten okres w życiu młodzieńca to wielka szko-
ła zaradności. Z czasem, gdy głęboka wiedza, 
zdolności pedagogiczne oraz przykładne pro-
wadzenie się zapewniły mu wzięcie jako ko-
repetytorowi, żył wprawdzie nadal skromnie, 
ale bez lęku o najbliższą przyszłość, a nawet 
ściągnął do Krakowa młodszego brata, rów-
nież noszącego imię Jan.

W 1821 roku Jan Kanty Steczkowski ukoń-
czył szkołę średnią. Nie zdecydował się jed-
nak na wstąpienie do seminarium duchow-
nego. Ostatecznie postanowił poświęcić się 
nauce i zapisał się na Uniwersytet Jagielloń-
ski. Od drugiego roku studiów skoncentrował 
swoją uwagę na naukach matematyczno-fi-
zycznych. Po ukończeniu w 1826 roku uni-
wersytetu otrzymał posadę w Obserwatorium 
Astronomicznym UJ. W 1828 roku uzyskał ty-
tuł doktora, a Senat Wolnego Miasta Krakowa 
mianował go adiunktem. Wraz z profesorem 
Maksymilianem Weissem opracowywał tabe-
le położenia gwiazd. Został członkiem Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego. 

Gdy w 1833 roku, w ramach przeprowa-
dzonej reorganizacji uniwersytetu połączo-
no katedry matematyki wyższej i astronomii, 
Steczkowskiemu zlecono wykłady z rachun-
ku różniczkowego. Wreszcie pod koniec roku 
1842, już jako profesor, objął katedrę mate-
matyki elementarnej. Wykładał w niej przez 
20 lat, tj. do emerytury, na którą przeszedł 
w 1863 roku. Jednak nawet wówczas nie zre-
zygnował z pracy. W tym ostatnim okresie 
życia opublikował wiele dzieł popularyzują-
cych astronomię. 

Przez całe twórcze życie Jan Kanty wy-
dał wiele książek i artykułów, z których na 
szczególną uwagę zasługuje przede wszyst-
kim Elementarny wykład matematyki, sta-
nowiący pięcioczęściowy podręcznik opar-
ty na najlepszych wzorach zachodnich. 
Drukiem ukazały się także wyniki jego ba-
dań w zakresie astronomii, jak np. De lon-
gitudine geographica Cracoviae, O kometach 
w ogólności, a w szczególności o komecie 
Halleja czy popularyzatorska Astronomia 
sposobem dostępnym dla każdego wyłożona. 
Steczkowski interesował się również histo-
rią obu dziedzin nauki. Oprócz wielu dzieł 
opublikowanych, w archiwum uniwersytec-
kim zachowało się kilka rękopisów, które 
nie trafiły do drukarń, a wśród nich Słowni-
czek astronomiczny, wynik pracy Steczkow-
skiego nad ustaleniem polskiej terminologii 
astronomicznej.

Portret prof. Jana Kantego Steczkowskiego
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Jan Kanty był także miłośnikiem gór i jed-
nym z pierwszych znanych letników wypo-
czywających regularnie w Zakopanem, za-
nim jeszcze tę miejscowość „odkrył” Tytus 
Chałubiński. Dodatkowym owocem wyjaz-
dów z rodziną w Tatry było zainteresowa-
nie turystyką górską jego córki Marii, która 
opublikowała jeden z pierwszych przewod-
ników górskich: Obrazki z podróży do Tatrów 
i Pienin. Ożeniony z Florentyną z Jastrzęb-
skich Steczkowski oprócz Marii miał jeszcze 
drugą córkę oraz syna. Niestety, oboje zmarli 
jeszcze za życia ojca.

Sędziwy profesor poszedł ich śladem 
16 października 1881 roku. Został pochowa-
ny na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Dziwnym zrządzeniem losu w tym samym 

dniu co on z życiem pożegnał się także jego 
młodszy brat Franciszek.

Niestety, upływający nieubłaganie czas 
zatarł pamięć o zasłużonym naukowcu – jed-
nym z największych synów Ziemi Lisieckiej. 
Obecnie na straży pamięci wybitnego profe-
sora w rodzinnej wsi stoi tylko zniszczona 
i przez to trudna do odczytania tablica pa-
miątkowa, umieszczona w murze kościel-
nym przez córkę Marię.

Wspaniałą formą upamiętnienia postaci 
profesora Jana Kantego Steczkowskiego było 
bez wątpienia uczynienie go w 2011 roku pa-
tronem Gminnego Konkursu Matematycz-
nego organizowanego z inicjatywy Stanisła-
wy Buczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie.

Tablica pamiątkowa wmurowana w mur okalający kościół w Liszkach
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Jana Walentego Skirlińskiego można uznać 
za ojca chrzestnego Kryspinowa. On bo-

wiem dokonał zmiany nazwy miejscowości, 
której był właścicielem. Niestety, nie należy 
do postaci znanych szerzej na terenie gminy 
Liszki, a szkoda, gdyż był osobą bardzo zasłu-
żoną dla naszych okolic.

Późniejszy właściciel dóbr kryspinow-
skich przyszedł na świat 6 stycznia 1822 roku 
w Krzywaczce – majątku hrabiego Kryspina 
Żeleńskiego. Był synem Jana Skirlińskiego 
oraz Marii z Gołębiowskich. Jego ojciec za-
rządzał majątkami Żeleńskich. Niestety, nie-
wiele informacji zachowało się z młodych lat 
Jana Walentego. Na pewno przypadł do serca 
Kryspinowi Żeleńskiemu, skoro ten sfinanso-
wał jego edukację agronomiczną za granicą: 
w Pradze, Hohenheim (Wirtembergia) i Pa-
ryżu. Opowiadano, że matka Jana była wiel-
ką miłością hrabiego. Niestety, jako uboga 
szlachcianka nie mogła wejść do rodziny ary-
stokratycznej.

Po studiach rolniczych Jan poszedł w śla-
dy ojca i został zarządcą dóbr u Żeleńskich 
(po śmierci Kryspina współpracował z jego sy-
nem Witem). Prowadził m.in. drobne zakłady 
przemysłowe w Piekarach (browar) i Liszkach 
(warsztaty produkujące narzędzia rolnicze).

Skirliński od młodości angażował się 
w życie społeczno-polityczne. Jeszcze w 1848 

roku wraz z kolegami zdemontował i utopił 
w Morskim Oku żelazne popiersie Ludwika 
hrabiego Taffee, gubernatora Galicji, umiesz-
czone nad jeziorem przez władze zaborcze. 
W późniejszym okresie brał czynny udział 
w życiu samorządowym i gospodarczym. 
W latach 1904-1909 pełnił urząd marszałka 
powiatu krakowskiego.

Jeszcze za życia Wita Żeleńskiego Skir-
liński silniej związał się z naszą okolicą, ku-
pując bądź otrzymując w darze od hrabiego 
majątek obejmujący Śmierdzącą, Liszki, Ka-
szów i Nową Wieś Szlachecką. Tym samym 
stał się kolatorem, czyli opiekunem świec-
kim kościoła parafialnego. Wziął więc na 
swoje barki spory ciężar, ponieważ społecz-
ność parafialna poważyła się wówczas na 
śmiały czyn – budowę nowej monumental-
nej świątyni.

Należy dodać, że Jan Walenty nie nale-
żał do szlachty lekceważącej sobie wiarę 
ojców. Wręcz przeciwnie, głęboko poboż-
ny, choć z pewnością nie świętoszkowaty, 
poważnie traktował obowiązki związane 
z funkcją patrona kościoła. Odznaczający 
się uzdolnieniami, jakbyśmy dziś powiedzie-
li, menedżerskimi, Skirliński z wielkim za-
angażowaniem wspomagał kolejnych pro-
boszczów – Wawrzyńca Oprzędka i Andrzeja 
Bańskiego – w budowie, a potem wyposaża-

Jan Skirliński 
herbu Ślepowron
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niu świątyni. Przeznaczył na te cele również 
sporo własnych pieniędzy. 

Wielką wagę Jan Skirliński przywiązy-
wał do szerzenia oświaty wśród ludu wiej-
skiego. Przez wiele lat przewodniczył radom 
szkolnym w miejscowościach wchodzących 
w skład jego majątku. Fundował ubrania 
i książki dla biedniejszych uczniów. Nadzo-
rował odbudowę ochronki w Liszkach. Za-
angażował się także w działalność Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej, które stawiało sobie za 
cel rozwój oświaty na terenie Galicji. Wszedł 
nawet w skład zarządu tej pożytecznej orga-
nizacji. Niestety, Koło TSL w Liszkach zawią-
zało się ostatecznie dopiero po jego śmierci.

Niewątpliwie dziedzic dóbr kryspinow-
skich był człowiekiem wpływowym. Lata spę-
dzone w krakowskiej Radzie Powiatowej oraz 

udział w życiu społecznym zapewniły mu 
wysoką pozycję w środowisku krakowskim. 
Skorzystały na tym także wsie obecnej gmi-
ny Liszki. To w dużej mierze dzięki jego sta-
raniom w Liszkach pozostała siedziba Sądu 
Powiatowego, mimo planów przeniesienia tej 
instytucji do Krakowa. Również dzięki Skirliń-
skiemu okolica wzbogaciła się o instytucję le-
karza okręgowego z siedzibą w Liszkach oraz 
aptekę. Zadbał także o rozbudowę poczty, in-
stalację linii telegraficznej, wytyczenie i wy-
budowanie dróg powiatowych do Czernicho-
wa, Zabierzowa i Wołowic50. 

Propaganda PRL-u przedstawiała posia-
daczy ziemskich jako krwiopijców i wyzyski-
waczy. Że tak nie było, świadczy m.in. życie 
i działalność Jana Skirlińskiego. Włościanie 
dóbr należących do majątku kryspinowskie-
go znajdowali w nim opiekuńczego patrona. 
Zabiegi w interesie włościan wyrobiły mu 
opinię chłopomana. Nie wypierał się sym-
patii do ludu wiejskiego, choć niewątpliwie 
traktował chłopów protekcjonalnie. 

Jan Skirliński był rolnikiem z zamiłowa-
nia i wykształcenia. Wyhodowane w jego 
majątku bydło oraz produkty rolne zdoby-
wały nagrody i wyróżnienia na wystawach 
rolniczych. Chęć przyczynienia się do rozwo-
ju rolnictwa w Krakowskiem skłoniła go do 
zaangażowania się w działalność kredyto-
wą51. Mimo wielu zajęć Jan Skirliński znajdo-
wał czas i energię, by zostać radnym gminy 
Liszki i to wcale niemalowanym. Zapraszany 
przez wójta, przyjeżdżał na jej posiedzenia, 
służąc swoim ogromnym doświadczeniem. 
Patronował także powstaniu straży ogniowej 
w Liszkach w 1890 roku. Przez wiele lat peł-
nił honorowo funkcję jej prezesa. 

Niestety, żaden, nawet wybitny czło-
wiek nie żyje wiecznie. Starość i niedoma-
gania dotknęły także dziedzica Kryspino-

50 Liber memorabilium penes Ecclesiam paro-
chialem in Liszki, rps, Kancelaria Parafii św. 
Mikołaja w Liszkach.

51 Patrz s. 92-93.

Portret Jana Skirlińskiego
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wa. Zmarł po ciężkiej chorobie 6 stycznia 
1910 roku. Co ciekawe, nawet w majesta-
cie śmierci Jan Skirliński zaznaczył swo-
ją indywidualność i chrześcijańską posta-
wę. Zgodnie z wolą zmarłego trumna z jego 
doczesnymi szczątkami po wyniesieniu jej 
z kryspinowskiego pałacu została umiesz-
czona na przystrojonym choiną, całunem 
i licznymi wieńcami wozie rolniczym, któ-
ry – jak wieść gminna niesie – miał służyć 
do wywożenia obornika na pola. Gdy kon-
dukt żałobny ruszył, odezwały się w dali 
dźwięczne głosy. To wzywały zmarłego 
dzwony z kościoła lisieckiego, w tym „Jan”, 
którego był ojcem chrzestnym. 

Na ostatnią noc przed pochówkiem ciało 
kolatora umieszczono na katafalku w świą-
tyni, którą niegdyś budował. Rano trumna 
została przetransportowana na cmentarz, 
gdzie zgodnie z ostatnią wolą Skirlińskie-
go miała spocząć pod alejką cmentarza, „by 

wszyscy po nim deptali”52. Zmarłego żegna-
li członkowie instytucji, w których działał, 
takich jak Rada Powiatowa, Towarzystwo 
Rolnicze, Powiatowa Kasa Oszczędności, To-
warzystwo im. Kościuszki, inteligencja miej-
scowa i krakowska, duchowieństwo i liczni 
włościanie z Liszek, Kryspinowa i okolicz-
nych wsi.

Niestety, z czasem miejsce pochów-
ku Jana Skirlińskiego poszło w zapomnie-
nie. Prawdopodobnie znajduje się pod po-
wierzchnią poszerzonej w latach 70. lub 80. 

52 Informacje na temat ostatniej woli Jana Skirliń-
skiego, dotyczące jego pogrzebu i pochówku, 
odnotował ks. Stanisław Mól w książce Siew 
męczennika. Niestety, trudno tę, ongiś bardzo 
rozpowszechnioną wśród miejscowej ludno-
ści informację, zweryfikować. W rzeczywisto-
ści trumnę złożono w murowanym grobowcu 
przy alejce cmentarnej.

Pałac w Kryspinowie za czasów Jana W. Skirlińskiego. Rys. Edward Lepszy
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XX wieku głównej alejki prowadzącej do po-
mnika pomordowanych podczas pacyfikacji 
4 lipca 1943 roku w Liszkach (czyżby spełnie-
nie obrosłej już legendą ostatniej woli zmar-
łego?). 

O działalności zasłużonego dziedzica 
przypomina nam jednak świątynia lisiecka, 
której był kolatorem. Podczas ostatniej reno-
wacji jej wnętrza wrócił na ścianę pod balu-
stradą chóru herb Skirlińskich – Ślepowron, 
zamalowany w 1988 roku. Osobę marszałka 
powiatu krakowskiego przywodzi na myśl 
także pałac w Kryspinowie. W nim bowiem 

przez wiele lat mieszkał i dbał o jego świet-
ność, m.in. zlecając przebudowę na przeło-
mie XIX i XX wieku. Opłakany stan, w jakim 
dwór i jego otoczenie znajduje się obecnie, 
niewątpliwie zasmuciłby tego znakomitego 
gospodarza. 

I jeszcze jedna pamiątka po starym Śle-
powronie. Wchodząc na Wawel, podnieśmy 
wzrok na Kościuszkę dosiadającego spiżowe-
go konia na bastionie Władysława IV. Oprócz 
Naczelnika i jego zasług wspomnijmy także 
Jana Skirlińskiego, który stojąc na czele To-
warzystwa im. Tadeusza Kościuszki, dbał 
o pamięć wodza, a na wykonanie pomni-
ka dyktatora insurekcji niepodległościowej 
przeznaczył sporą sumę pieniędzy z własnej 
kiesy. Niestety, nie zobaczył już końcowego 
efektu, gdyż pomnik został odlany w roku 
jego śmierci.

* * *

W pozostałym po Janie Walentym pałacu za-
mieszkał jego bratanek (syn edwarda Skir-
lińskiego i Teofili z Zaplatalskich), również 
Jan. W 1910 roku był, podobnie jak zmarły 
stryj, starym kawalerem (urodził się bowiem 
w 1859 roku). Ożenił się dopiero w 1913 roku 
z 25-letnią Łucją Marią Bilwin, córką naczel-
nika cesarsko-królewskiej Dyrekcji Okrę-
gu Skarbowego. Wkrótce nadeszła I wojna 
światowa, a z nią kryzys gospodarczy. Skir-
liński junior nie był jedynym właścicielem 
majątku. Współspadkobierczynią była także 
jego siostra Maria Palińska, a z jej inicjatywy 
prawa do majątku otrzymać mieli także inni 
krewni. Jeszcze w trakcie wojny nieprzyno-
szący, z punktu widzenia licznych współ-
właścicieli, zadowalających zysków majątek 
został sprzedany Wiktorowi Suskiemu z Kra-
kowa, za – jak mówili kryspinowianie – kurę. 
Oczywiście taka ocena wartości wynikała 
z galopującej wówczas inflacji.

Herb Ślepowron 
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„Pan całą gębą” – chyba takie słowa pod 
zamieszczonym obok zdjęciem byłyby 

całkiem na miejscu. Uzasadniałaby je zarów-
no fizis przedstawionego na nim mężczyzny, 
jak i jego osiągnięcia zawodowe i polityczne. 
Wbrew pozorom szlachectwo Alfreda Milie-
skiego, bo właśnie dziedzic Piekar widnieje 
na załączonej fotografii, było dość świeżej 
daty. Dopiero jego dziadek Stanisław około 
1800 roku wyrzekł się mozaizmu, przeszedł 
na katolicyzm oraz uzyskał w Wiedniu tytuł 
szlachecki. Sądząc jednak po imieniu dziad-
ka, rodzina musiała być już dawno spolsz-
czona. Urodzony w 1835 roku Alfred wycho-
wał się w katolicyzmie i poważnie traktował 
zasady wiary.

W 1837 roku zmarła mu matka Antonina, 
siostra Wita Żeleńskiego. To po niej odziedzi-
czył Piekary. Jednak z rąk wuja przejął je do-
piero po dojściu do pełnoletniości i ukończeniu 
(z tytułem doktora) studiów na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce za-
słynął jako przykładny gospodarz. W rodzin-
nym Rychwałdzie doprowadził do rozkwitu 
gospodarstwo leśne, w Piekarach zmodernizo-
wał browar i gorzelnię. Kazał zburzyć wznie-
siony przez Żeleńskich obszerny dwór. Na 
jego fundamentach stanęła neogotycka willa 
zaprojektowana przez znanego krakowskiego 
architekta Filipa Pokutyńskiego.

Wiele uwagi Milieski poświęcił ulepsze-
niu ziemi i zastosowaniu nowoczesnych, jak 
na owe czasy, metod jej uprawy. W zarządza-
niu majątkami stosował, co było wówczas 

Miliescy

Portret Alfreda Milieskiego
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rzadkością, ścisłą rachunkowość. Ta skrupu-
latność w prowadzeniu ksiąg i kalkulowaniu 
zysków i strat początkowo budziła uśmiech 
politowania wśród innych ziemian. Tak było 
do czasu, gdy gospodarstwa zaczęły przyno-
sić znaczne zyski.

Zabiegi o podniesienie na wyższy po-
ziom obu majątków nie wyczerpywały dzia-
łalności gospodarczej Alfreda Milieskiego. 
Wspomniałem już o powstaniu z jego ini-
cjatywy Związku Zaliczkowego w Liszkach 
przekształconego później w Powiatową 
Kasę Oszczędności z siedzibą w Krakowie53. 
W obu pełnił funkcję prezesa. Zasiadał także 
we władzach innych instytucji finansowych. 
Z jego inicjatywy powstało również grupują-
ce ziemian lisieckie Kółko Rolnicze. Niestety, 
miało ono bardzo krótki żywot. O wiele dłu-
żej Alfred Milieski działał w powiatowych 
i krajowych (galicyjskich) organizacjach rol-
niczych.

Dziedzic Piekar żywo interesował się ży-
ciem publicznym. Był niewątpliwie patriotą. 
W latach 60. ufundował stypendium dla osób 
prowadzących studia nad literaturą i histo-
rią Polski. W roku 1861 otrzymał je pisarz 
Michał Bałucki. Nieobojętne były mu także 
losy powstania styczniowego. Popierał stron-
nictwo umiarkowane. Organizował wsparcie 
dla rannych.

W późniejszym okresie Milieski związał 
się ze stronnictwem konserwatystów, zwa-
nych stańczykami. Nie miał jednak wygó-
rowanych ambicji politycznych. Posłem do 
Sejmu Galicyjskiego był tylko przez jedną 
kadencję. Zaistniał za to w polityce niższego 
szczebla. Najpierw pełnił funkcję wicepreze-
sa (przez 2 lata), a następnie prezesa (18 lat) 
krakowskiej Rady Powiatowej, czyli marszał-
ka powiatu. Przez wiele lat, jako właściciel 
kamienicy przy ul. Karmelickiej w Krakowie, 
zasiadał także w radzie królewskiego miasta.

Alfred Milieski nie lekceważył obowiąz-
ków społecznych spoczywających na nim 
jako właścicielu Piekar. Kiedy jako dzie-

53 Patrz s. 92-93.

dzic pełnił funkcję prezesa miejscowej Rady 
Szkolnej, wieś wzbogaciła się o murowany 
budynek szkoły. Sam przekazał na ten cel 
znaczną sumę pieniędzy. Pewnymi kwotami 
wsparł także budowę kościoła parafialnego 
w Liszkach.

Pod koniec życia dziedzic Rychwałdu i Pie-
kar podupadł na zdrowiu, w związku z czym 
ograniczył działalność społeczno-polityczną. 
W listopadzie 1896 roku złożył urząd prze-
wodniczącego krakowskiej Rady Powiatowej. 
Zrezygnował także z zarządzania majątkiem 
rodzinnym, przekazując go synowi. Zmarł 
w Krakowie 14 czerwca 1908 roku.

Dodajmy jeszcze, że żona Alfreda Milie-
skiego, Maria, była córką generała Klemen-
sa Kołaczkowskiego, wyższego dowódcy 
powstania listopadowego, oraz Michaliny 
z Kościelskich. Po śmierci Kołaczkowskiego, 
która nastąpiła na emigracji w 1873 roku, ge-
nerałowa, zacna dama, malarka amatorka, 
ostatnie lata życia spędziła przy córce. Zmar-
ła w Piekarach. Jej pogrzeb odbył się ostat-
niego dnia lutego 1879 roku. Przybyło nań 
wiele osób liczących się w ówczesnym świe-
cie. Spoczęła na cmentarzu w Liszkach. No-
tabene, w prezbiterium miejscowej świątyni 
znajduje się tablica upamiętniająca oboje Ko-
łaczkowskich ufundowana przez córki.

Nowy dziedzic Rychwałdu, Piekar, a tak-
że Ściejowic, Witold Milieski, zdawał się podą-
żać śladem ojca. Niestety, mimo zdobycia tytu-
łu doktora, przynależności do wielu instytucji 
rolniczych i ziemiańskich oraz pracy w samo-
rządzie powiatowym, gdzie przez długi czas 
(od 1909 do 1929) pełnił funkcję wicepreze-
sa Rady, nie osiągnął pozycji, jaką wcześniej 
w Małopolsce zajmował jego rodzic. 

W odróżnieniu od Alfreda, który szcze-
gólną sympatią darzył Rychwałd, jego syn 
jako główną rezydencję obrał pałacyk w Pie-
karach. Niestety, należące do niego mająt-
ki z czasem podupadły, zadłużenie rosło. 
Wprawdzie okres I wojny oraz początków 
budowy II RP generalnie był ciężki dla zie-
mian, jednak nie warunki gospodarcze kra-
ju zaciążyły najbardziej na kondycji finanso-
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wej Milieskich. Ks. Andrzej Paryś w kronice 
parafii lisieckiej pisał o Witoldzie jako wzo-
rowym gospodarzu, „mniej szczęśliwym 
w życiu rodzinnym”. I właśnie tu należy upa-
trywać przyczyny bankructwa dziedzica Pie-
kar i sprzedaży majątku. Wśród miejscowej 
ludności panowała zgodna opinia o synach 
Witolda jako hulakach trwoniących majątek 
rodzinny54. Tę cechę mieli odziedziczyć po 
matce Michalinie, odznaczającej się podobną 
niefrasobliwością w wydawaniu pieniędzy. 
Jak widać, senior rodu nie potrafił zapano-
wać nad małżonką i latoroślami. Aby spłacić 
długi, Witold zapożyczał się wszędzie, nawet 
u okolicznych kupców. W końcu zbankruto-
wał i w 1934 roku zmuszony był sprzedać do-
bra piekarskie. 

54 W „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym” z 22 
marca 1932 r. znajdujemy anons następującej 
treści: „Półwyścigowa Grand Sport, sześciocy-
lindrowa «Tatra», pierwszorzędny stan, oka-
zyjnie sprzedam. Stanisław Milieski, Rychwałd 
koło Żywca”. 

Deputacja do cesarza Franciszka Józefa w 1880 roku. Marszałek powiatu 
Alfred Milieski (siedzi w środku) i Jan Skirliński (pierwszy z lewej)

Posąg Maryi przy pałacu w Piekarach fundacji Marii 
Milieskiej
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W artykule opublikowanym niegdyś 
w „Ziemi Lisieckiej”55 wspominałem 

o uroczystości urządzonej 23 marca 1913 
roku w Liszkach z okazji 50. rocznicy wy-
buchu powstania styczniowego. Ważnym jej 
punktem było złożenie wieńców na grobach 
dwóch uczestników tego niepodległościowe-
go zrywu: szewca Aleksandra Stankiewicza 
i nauczyciela Jana Kałuskiego. Tak się skła-
da, że właśnie mija 130. rocznica56 śmierci 
tego drugiego. Z tej okazji przywołajmy kilka 
faktów z życia Jana Kałuskiego, by uczcić pa-
mięć tego szlachetnego człowieka, odnowi-
ciela szkoły w Rącznej.

Przyszły powstaniec urodził się 16 paź-
dziernika 1826 roku w Tarnowie, w nieza-
możnej rodzinie szlacheckiej pieczętującej 
się herbem Rogala. Na chrzcie otrzymał imio-
na Jan Nepomucen Stanisław. Młode lata spę-
dził w rodzinnym mieście. Tu uczęszczał do 
gimnazjum. Był gorącym patriotą. Czy brał 
udział w działalności tajnych organizacji nie-
podległościowych, czy też policja zwróciła na 
niego uwagę z innego powodu – trudno oce-
nić. Jedno jest pewne, w gorącym politycznie 
roku 1846 został przez Austriaków uznany 

55 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2014, nr 5.
56 Patrz s. 96.

za osobę niebezpieczną dla porządku poli-
tycznego w Galicji i na podstawie zarządze-
nia starosty tarnowskiego Józefa Breinla 
(tego, który podżegał chłopów do mordowa-
nia powstańców i szlachty), wraz z innymi 
nastawionymi patriotycznie młodymi Pola-
kami, wcielono go do armii cesarskiej. Dostał 
przydział do drugiego pułku artylerii. 

Początkowy okres służby w wojsku był dla 
niego bardzo ciężki. Okoliczności poboru spra-
wiły, że nie szczędzono mu szykan. Dwa lata 
później, podczas tzw. Wiosny Ludów Kałuski 
wziął udział w zwycięskiej dla Austriaków 
kampanii włoskiej. Męstwo, jakim się wów-
czas wykazał, zostało zauważone i nagrodzo-
ne srebrnym medalem za odwagę. W tym cza-
sie na jego piersi zawisło także odznaczenie 
papieskie. Armia austriacka uczestniczyła bo-
wiem w tłumieniu rebelii w Państwie Kościel-
nym, a błogosławiony Pius IX bardzo sobie ce-
nił poświęcenie żołnierskie.

Kariery w wojsku austriackim Kałuski 
jednak nie zrobił. Zauważano wprawdzie 
jego zdolności, o czym świadczy fakt, iż w la-
tach 1857-1858 uczył języka włoskiego kade-
tów szkoły oficerskiej, jednak długo ciążyła 
na nim opinia człowieka niepewnego poli-
tycznie. Wiele lat nosił dystynkcje kaprala. 
Według dziennika „Nowa Reforma” awan-
su na pierwszy stopień oficerski doczekał 

Jan Kałuski – 
powstaniec i pedagog
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się dopiero po bitwie pod Solferino, w czasie 
wojny austriacko-włoskiej 1859 roku. Jakiś 
czas później został mianowany nadporuczni-
kiem. Wkrótce jednak pożegnał się z mundu-
rem i wrócił do kraju. Objął posadę guwerne-
ra w rodzinie hrabiów Koziebrodzkich. 

Gdy nadszedł rok 1863, Jan Kałuski odpo-
wiedział na wezwanie Ojczyzny, zaciągając 
się w szeregi powstańcze. Jako doświadczo-
ny oficer objął dowództwo nad oddziałem 
kawalerii i na jego czele walczył z Moska-
lami. Niestety, w końcu opuściło go żołnier-
skie szczęście i ranny trafił do niewoli. Cięż-
kie warunki bytowania oraz tortury, jakim 
został poddany w carskim więzieniu w Kiel-
cach, nadwątliły jego zdrowie.

Po wyjściu na wolność powrócił do Ma-
łopolski. Zatrzymał się w Liszkach, w mająt-
ku administrowanym przez Jana Skirlińskie-
go, z którym się przyjaźnił. Gdy odzyskał siły, 
pracował jako rządca w folwarku kryspinow-
skim. Był także pisarzem gminy Rączna57. 
W końcu, za namową Skirlińskiego, posta-
nowił związać się na stałe z zawodem na-
uczycielskim. Otworzył więc w Rącznej coś 
w rodzaju prywatnej szkółki. Wieś posiadała 
wprawdzie dość długie, bo sięgające początku 
XIX wieku tradycje edukacyjne, jednak wznie-
siony w czasach Wolnego Miasta Krakowa bu-
dynek szkolny spłonął, więc w połowie lat 60. 
miejscowe dzieci pozbawione były możliwo-
ści zdobywania wiedzy. W 1868 roku Kałuski 
zdał egzamin kwalifikacyjny uprawniający do 
wykonywania zawodu nauczyciela szkoły lu-
dowej, stając się tym samym pierwszym po 
długiej przerwie pracującym w Rącznej peda-
gogiem z dyplomem. Z tym faktem związane 
jest ponowne uruchomienie szkoły w Rącznej 
jako placówki publicznej.

57 Tak utrzymują J. Matys i W. Tyrała w książ-
ce Dzieje klasztornej wsi Rączna. Dodajmy, że 
Walerian Mliko, autor Kroniki Szkoły Ludowej 
w Rącznej zanotował, iż Jan Kałuski pracował 
jako pisarz w rączniańskim dworze, co jednak 
jest mało prawdopodobne.

O ile początkowo Kałuski udzielał lekcji 
w pomieszczeniu wynajętym od gospoda-
rza Wojciecha Grucy, to już około 1870 roku 
wieś wybudowała nowy, parterowy budynek 
szkolny. Duży udział miał w tym niewątpli-
wie nasz bohater. Sale lekcyjne sąsiadowa-
ły z mieszkaniem nauczyciela (obejmującym 
pokój z kuchnią) oraz stajnią, w której Jan 
Nepomucen hodował bydło.

Przez krótki czas Jan Kałuski uczył także 
dzieci w Liszkach. Działo się to w roku 1877, 
po utonięciu w Wiśle tamtejszego nauczycie-
la Jana Orczykowskiego. Pracę pedagogicz-
ną były powstaniec traktował serio. Starał 
się pogłębiać wiedzę na ten temat. Należał 
do Kółka Nauczycielskiego Lisieckiego, któ-
rego członkowie dbali o podnoszenie swoich 
kwalifikacji zawodowych. Był bardzo lubia-
ny przez dzieci, ale także okoliczną inteligen-
cję i mieszkańców Rącznej.

Niestety, obfitujące w dramatyczne sytu-
acje życie odcisnęło negatywne piętno na jego 
zdrowiu. Na początku lat 80. cierpiał na dole-
gliwości serca. Lekarze zalecali mu wycofanie 
się na kilka miesięcy z pracy zawodowej, na 
co Kałuski nie chciał się jednak zgodzić. Miał 
na utrzymaniu żonę i sześcioro dzieci.

Nadszedł 2 października 1884 roku. Ran-
kiem tego dnia Jan Kałuski czuł się dobrze, 
udał się więc pieszo do dworu w Śmierdzą-
cej, by z pełniącym wówczas funkcję prze-
wodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej Ja-
nem Skirlińskim załatwić sprawy podległej 
sobie placówki. Tam, gdy z piórem w ręce 
pochylał się nad dokumentami rozłożonymi 
na biurku, dostał nieoczekiwanie ataku ser-
ca i zmarł. 

Pogrzeb lubianego powszechnie człowie-
ka zgromadził wiele osób, zarówno z Rącz-
nej, jak i okolicznych miejscowości. Licznie 
wzięło w nim udział grono pedagogiczne 
z pobliskich szkół. Mowę pożegnalną wygło-
sił nauczyciel ze Zwierzyńca, wówczas jesz-
cze samodzielnej wsi. 

Grób Jana Kałuskiego istnieje na cmen-
tarzu lisieckim do dzisiaj. Znajduje się nie-
daleko alejki biegnącej od kaplicy ku cen-
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trum nekropolii. Skromny kamienny obelisk 
urzeka swą prostotą. Jak głosi wyryty na 
nim napis, ufundowali go „koledzy i przy-
jaciele” zmarłego. Niestety widnieje na nim 
błędna data śmierci.

Wdowa po Janie Kałuskim – Róża z Ostro-
gorskich – przeprowadziła się wraz z dzieć-
mi do Ściejowic, gdzie zamieszkała na stałe.

Grób Jana Kałuskiego na cmentarzu w Liszkach
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Biskup Stanisław Rospond przyszedł na 
świat 31 sierpnia 1877 roku w Liszkach, 

w rodzinie chłopskiej. Był najstarszym sy-
nem Wojciecha nazywanego Szopą i Joan-
ny ze Steczków. Miał siedmioro rodzeństwa, 
z którego troje zmarło w dzieciństwie. Nie-
wiele brakowało, by także mały Staś nie do-
żył dojrzałych lat. Gdy skończył roczek, za-
chorował na dyfteryt. Lekarz w jednym 
z krakowskich szpitali po zbadaniu chłopca 
stwierdził, że stan jego zdrowia jest bezna-
dziejny. Zrozpaczeni rodzice udali się do ko-
ścioła sióstr wizytek przy ul. Krowoderskiej, 
gdzie ofiarowali syna Sercu Jezusowemu 
i złożyli przysięgę, iż jeśli wróci do zdrowia, 
poświęcą go Bogu. Staś wyzdrowiał.

Rodzice przyszłego biskupa należeli nie-
wątpliwie do światlejszej części społeczno-
ści wsi. Ojciec prenumerował dwie gazety 
„Prawdę” i „Głos Narodu”58, co wówczas nie 
było częste, i brał czynny udział w życiu pu-
blicznym. Przed I wojną pełnił funkcję za-
stępcy wójta Liszek, a w trudnych latach 
konfliktu światowego był wójtem wsi. Matka 
wprawdzie nigdy nie nauczyła się pisać (bie-
da i natłok prac w gospodarstwie uniemoż-
liwiły jej uczęszczanie do szkoły), posiadała 

58 Oba tytuły pod względem ideowym należały do 
nurtu chrześcijańskiej demokracji.

jednak „żywą umysłowość”. „Cicha, pracowi-
ta, pobożna jak dziecko” – charakteryzował 
ją po śmierci w 1938 roku proboszcz lisiecki 
ks. Andrzej Paryś. 

Na pewno Rospondowie dojrzeli do roli 
wychowawców własnych dzieci. Nie zmar-
nowali ich talentów. Dwóch synów zosta-
ło kapłanami (Stanisław i Kazimierz), jeden 
doktorem prawa i sędzią (Maciej Jan). Z ko-
lei córki (Franciszka i Maria) wyszły za mąż 
i poświęciły się wychowywaniu dzieci oraz 
prowadzeniu gospodarstw. 

Szlak edukacji przetarł młodszym bra-
ciom Stanisław. Jako kilkulatek rozpoczął 
naukę w szkole ludowej w Liszkach. Stał 
się ulubieńcem jej ówczesnego kierowni-
ka Jana Kantego Tatary, który często wyróż-
niał chłopca ze względu na jego zdolności 
połączone z ogromną pilnością i rozwagą. 
Nauczyciel namawiał rodziców, by wysłali 
obiecującego młodzieńca do szkoły średniej. 
Rospondowie posłuchali. Gdy w wieku dwu-
nastu lat Staś ukończył szkołę w rodzinnej 
wsi, zapisali go do elitarnego Gimnazjum św. 
Anny59. Zamieszkał na stancji przy ul. Domi-
nikańskiej.

59 Taką nazwę nosiło w latach 1818-1928 I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodwor-
skiego w Krakowie.

Stanisław Rospond – 
biskup z Liszek
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Osiem lat spędzonych w krakowskim 
gimnazjum wykazało, że opinia Tatary była 
trafna. Niemal każde półrocze Stanisław Ro-
spond kończył „z odznaczeniem”. Także na 
świadectwie maturalnym, wystawionym 10 
czerwca 1897 roku, widniała ocena celująca. 

Po ukończeniu szkoły średniej Pan Bóg 
upomniał się o poświęconego mu chłopca – 
świeżo upieczony maturzysta złożył poda-
nie o przyjęcie do seminarium duchowne-
go w Krakowie, działającego w owym czasie 
na Stradomiu, przy klasztorze księży misjo-
narzy. Pozytywnie oceniony przez prowa-
dzącego rozmowę kwalifikacyjną ks. Leona 
Wałęgę (późniejszego biskupa tarnowskie-
go), został przyjęty. Jednocześnie rozpoczął 
studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Wybitne zdolności młodego kle-
ryka sprawiły, że już po roku kardynał Jan 
Puzyna wysłał go na studia uniwersytec-
kie do Innsbrucka. Ukończył je w 1904 roku 
z chlubną oceną summa cum laude i tytułem 
doktora świętej teologii. Zanim to jednak na-
stąpiło, podczas jednej z przerw wakacyj-

nych spędzonych w Polsce przyjął święce-
nia kapłańskie. Stało się to 10 sierpnia 1901 
roku w podkrakowskim klasztorze ojców ka-
medułów na Bielanach.

Po powrocie ze studiów ks. dr Rospond 
otrzymał pierwszy przydział do pracy dusz-
pasterskiej – został wikariuszem w Wado-
wicach. Uczył także religii w miejscowym 
gimnazjum. Po 10 miesiącach został prze-
niesiony do Krakowa, gdzie podjął obowiąz-
ki prefekta w diecezjalnym seminarium du-
chownym, a następnie katechety w różnych 
gimnazjach. Najdłużej pracował w swoim 
macierzystym Nowodworku. Nauczycielami 
byli tam wybitni znawcy wykładanych przez 
siebie przedmiotów, autorzy podręczników 
szkolnych. Ks. Stanisław nie miał się czego 
wstydzić. Był utalentowanym i doskonale 
przygotowanym do pracy katechetą. Posłu-
giwał się najnowszymi metodami dydaktycz-
nymi. Cechowała go także duża wrażliwość 
na problemy materialne uczniów. Potrzebu-
jącym pomagał, jak mógł, czy to przez wypo-
życzanie podręczników, czy też wyszukiwa-
nie korepetycji itp. Praca katechety nie była 
wówczas jedynym zajęciem ks. Stanisława. 
W tym czasie opiekował się także tzw. ma-
łym seminarium, swego rodzaju internatem 
dla gimnazjalistów zamierzających w przy-
szłości wstąpić do seminarium duchownego.

Wiedzę oraz uzdolnienia pedagogiczne 
ks. dr. Rosponda docenił i postanowił wyko-
rzystać dla dobra Kościoła arcybiskup kra-
kowski ks. Adam Stefan Sapieha, również 
absolwent wydziału teologicznego w Inns-
brucku. W 1920 roku hierarcha powierzył 
obiecującemu kapłanowi urząd rektora 
Wyższego Seminarium Duchownego na Pod-
zamczu.

Przez cały czas ks. Stanisław utrzymywał 
kontakt z rodzinną parafią. Często w niej by-
wał. W 1911 roku podczas remontu ołtarza 
Najświętszego Serca Jezusowego w kościele 
lisieckim ufundował do niego nowy, rucho-
my obraz Marii Magdaleny pokutnicy. 

Pod koniec marca 1927 roku Kraków 
obiegła radosna nowina, papież Pius XI mia-

Bp Stanisław Rospond w towarzystwie ks. Władysława 
Móla podczas wizytacji parafii w Zakopanem (1928 rok)
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nował ks. dr. Stanisława Rosponda bisku-
pem pomocniczym krakowskim. Zastąpił on 
w tej posłudze biskupa Anatola Nowaka, któ-
ry w 1924 roku został ordynariuszem diece-
zji przemyskiej. Zgodnie z kościelną tradycją 
nominat otrzymał tytuł biskupa nieistnieją-
cej od wieków, starożytnej stolicy biskupiej 
Dardanus na Hellesponcie. Wkrótce biskup 
Stanisław udał się do rodzinnej wsi, by po-
dziękować Matce Bożej Lisieckiej. 

Niedziela 12 czerwca 1927 roku była 
świętem dla całej diecezji krakowskiej. W ka-
tedrze wawelskiej arcybiskup Adam Stefan 
Sapieha w asyście biskupa tarnowskiego Le-
ona Wałęgi i byłego biskupa pomocniczego 
łuckiego Michała Godlewskiego, profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsekrował 
nowego sufragana. Nominacyjną bullę papie-
ską odczytał pochodzący z Liszek ks. prałat 
Marceli Ślepicki. Wśród członków specjalnej 
delegacji, która metropolicie krakowskiemu 
złożyła w podzięce chleb, wino i świece, był 
inny rodak z Liszek ks. Izydor Steczko, zasłu-
żony proboszcz parafii w Polance Wielkiej. 
Wzrok obecnych przyciągała ubrana w stro-
je ludowe delegacja z rodzinnej wsi nowego 
biskupa. 

Miesiąc później, 10 lipca, w Liszkach od-
była się uroczystość prymicji biskupich. Wy-
bitnego rodaka witała banderia krakusów 
oraz tłumy parafian, od których biskup Sta-
nisław otrzymał w darze zielony, przeszy-
wany złotem ornat. Wręczyła go tercjarka 
z Kaszowa Agnieszka Skucińska. Przedsta-
wiciele rodzinnej gminy „po odpowiedniej 
przemowie” podarowali młodemu biskupo-
wi podobiznę zmarłego ojca. Z kolei druh-
ny z miejscowego Stowarzyszenia Katolic-
kiej Młodzieży Żeńskiej wręczyły mu portret 
ukochanej matki.

Odtąd przez następne ćwierć wieku bi-
skup Stanisław Rospond wspomagał kardy-
nała Sapiehę w rządach diecezją. Czynił to 
z wielkim zaangażowaniem. Do obowiąz-
ków biskupa sufragana, nie licząc codzien-
nego przyjmowania interesantów, należały 
przede wszystkim wyświęcanie kleryków, 

wizytacje kanoniczne parafii i udzielanie 
bierzmowania. Jak biskup Rospond obliczał 
sobie przed śmiercią, ogółem wyświęcił po-
nad 1000 kapłanów zakonników (klerykom 
z seminarium diecezjalnego święceń udzie-
lał kardynał Sapieha60). Posługa ta sprawia-
ła mu wielką radość, tym bardziej że zgod-
nie z przepisami prawa kanonicznego mógł 
liczyć na modlitwę w swojej intencji wyświę-
conych przez siebie kapłanów. 

Do zadań biskupa Stanisława należa-
ła również opieka nad zakonami w diecezji. 
Poświęcał im wiele uwagi i serca. Świadczą 
o tym wskazówki, jakich udzielił już po woj-
nie o. Piotrowi Rostworowskiemu wyznaczo-
nemu do przeprowadzenia wizytacji domów 
sióstr albertynek: „Trzeba, by ojciec rozma-
wiał z każdą siostrą, wysłuchał jej do końca, 
by mogła powiedzieć wszystko, co jej leży na 
sercu”. Obecny przy rozmowie arcybiskup Sa-
pieha nie omieszkał dorzucić swoich żartobli-
wych uwag: „No, no, baby lubią dużo gadać, 
nie trzeba pozwalać, żeby się długo rozwodzi-
ły nad rzeczami bez znaczenia”. Biskup Ro-
spond odparował: „Książę jest niecierpliwy, 
a niecierpliwość to nie jest cnota”. Także ksią-
żę nie pozostał dłużny: „A safandulstwo to jest 
cnota?”61. Ten krótki dialog dobrze charakte-
ryzuje osobowość obu współpracujących ze 
sobą biskupów – biorącego sobie głęboko do 
serca ludzkie problemy Rosponda oraz zasad-
niczego Sapiehy. Uzupełniali się znakomicie.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że bi-
skup Stanisław przewodniczył uroczystości 
w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia, podczas których śluby wieczyste złoży-
ła s. Faustyna Kowalska.

60 Nie była to sztywna reguła. 7 października 
1934 roku z rąk biskupa Rosponda święcenia 
kapłańskie przyjął pochodzący z Kryspinowa 
alumn seminarium ks. Ignacy Różycki, w przy-
szłości światowej klasy teolog.

61 B. Turowicz OSB, Wspomnienie o Księciu Kar-
dynale Sapieże, [w:] Księga Sapieżyńska, t. II, 
Kraków 1986, s. 727-728.
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Przeglądając prasę przedwojenną, znaj-
dziemy w niej ogromną liczbę doniesień 
o uroczystościach, w których brał udział bi-
skup Rospond: od wizytacji parafii, przez 
święcenia sztandarów, siedzib instytucji, do 
udziału w kongresach i zjazdach. Często wy-
magało to wcześniejszego przygotowania ka-
zań czy przemówień. 

W 1937 roku na barki biskupa sufraga-
na spadł także ciężar pośredniczenia między 
arcybiskupem Sapiehą a prezydentem Igna-
cym Mościckim podczas sporu, który wy-
buchł w wyniku przeniesienia trumny z cia-
łem Józefa Piłsudskiego do krypty pod wieżą 
Srebrnych Dzwonów w katedrze wawelskiej. 

Z uwagi na doświadczenie katechetyczne 
biskup Stanisław Rospond przez lata praco-
wał w Komisji Szkolnej powołanej przez epi-
skopat Polski. 

Mimo natłoku zajęć zawsze znajdował 
czas, by odwiedzić rodzinną parafię. Odno-
tujmy ważniejsze oficjalne wizyty: 30 sierp-
nia 1935 roku poświęcił kamień węgielny 
pod kościół w Nowej Wsi Szlacheckiej, 8 li-
stopada 1936 roku nowe organy w kościele li-
sieckim, 18 października 1931 roku odprawił 
mszę pogrzebową za duszę ks. Izydora Stecz-
ki, 8 sierpnia 1949 roku wraz z kardynałem 
Sapiehą brał udział w pogrzebie ks. Andrzeja 
Parysia. Gdy tylko mógł, wpadał do rodzin-
nego domu, by pobyć chwilę z matką.

Wybuch II wojny światowej postawił Po-
laków w tragicznej sytuacji. Ogromną rolę 
w życiu narodu pełnił wówczas arcybiskup 
Adam Stefan Sapieha. Przez cały ten okres 
wspierał go biskup sufragan, organizując 
m.in. pomoc charytatywną dla ludności do-
tkniętej wojenną biedą.

Po śmierci kardynała w 1951 roku bi-
skup Stanisław Rospond wspomagał w pracy 
duszpasterskiej jego następcę, arcybiskupa 
eugeniusza Baziaka. 

Niestety, ostatnich lat życia biskupowi Ro-
spondowi nie dane było spędzić w spokoju. 
Pod koniec 1952 roku komuniści przypuścili 
atak na kurię krakowską. Był to kolejny etap 
walki z Kościołem w Polsce. Aresztowano kil-

ku księży z diecezji krakowskiej (w więzieniu 
znaleźli się m.in. wikariusz z Liszek ks. Józef 
Fudali oraz jego poprzednik w tej posłudze 
ks. Józef Lelito). Sam biskup Stanisław, wów-
czas już poważnie chory, został odizolowany 
w swoim domu przy ul. Kanoniczej i tam był 
przesłuchiwany. Dzięki interwencji prymasa 
Stefana Wyszyńskiego nie trafił do aresztu, 
musiał jednak opuścić Kraków. Udał się do 
Krynicy, by w marcu 1953 roku przenieść się 
do Częstochowy. Tam zamieszkał przy klasz-
torze sióstr miłosierdzia. Wprawdzie po kil-
ku miesiącach udało mu się wrócić do Krako-
wa, ale dopiero odwilż polityczna 1956 roku 
umożliwiła mu podjęcie na nowo obowiąz-
ków duszpasterskich. Nie na długo. Zmarł 
4 lutego 1958 roku. 

Zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w te-
stamencie jego ciało spoczęło obok rodziców. 
„Kochał czule swe rodzinne Liszki, o Lisz-
kach często mówił, o Liszkach jeszcze czę-
ściej myślał, za Liszki jak najczęściej się mo-
dlił, w Liszkach też chciał być po śmierci 
pogrzebany” – mówił podczas kazania żałob-
nego ks. Kazimierz Figlewicz. 

Bp Stanisław Rospond (ok. 1955 roku)
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Przed 60 laty w rodzinnej ziemi morawic-
kiej został pochowany dr Antoni Bobak 

– lekarz, społecznik, oficer rezerwy Wojska 
Polskiego. Żegnała go rodzina, przyjacie-
le, żegnali go także mieszkańcy Morawicy, 
wśród których wyrósł, a którym potem, gdy 
charakter wykonywanego zawodu zmusił 
go do opuszczenia ojcowizny i zamieszkania 
w Krakowie, chętnie udzielał bezpłatnych 
porad w prywatnym gabinecie przy ul. Jabło-
nowskich 7.

Rodzina Bobaków pojawiła się w Mora-
wicy w połowie XIX wieku, gdy we wsi oże-
nił się pochodzący z Chrosnej krawiec i ku-
śnierz Wojciech Bobak. Urodzony w roku 
1884 Antoni był jego wnukiem, synem Sta-
nisława, także parającego się kuśnierstwem. 
edukację chłopiec rozpoczął w Szkole Ludo-
wej w Morawicy. Wyróżniał się bystrością 
umysłu i zamiłowaniem do nauki. Ówczes-
ny proboszcz morawicki zainteresował się 
chłopcem, który jako ministrant służył mu 
do mszy świętej. Kapłan63 zachęcał ojca, by 

62 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2016, nr 
3-4.

63 Informację tę zaczerpnąłem z życiorysu Anto-
niego Bobaka, sporządzonego przez jego syna 
Tadeusza. Niestety, autor nie podaje nazwiska 
kapłana – dobroczyńcy ojca. Do 1892 roku po-

dalej kształcił zdolnego syna. Potem, gdy An-
tek został przyjęty do prowadzonego przez 
dominikanów krakowskiego gimnazjum św. 
Jacka, wyjednał mu miejsce w prowadzonej 
przez tenże zakon bursie. W szkole średniej 
młody Bobak należał do celujących uczniów. 
Dzięki temu, przy wsparciu dominikanów 
w VII klasie uzyskał stypendium państwowe. 

Po ukończeniu szkoły średniej Antoni Bo-
bak zdecydował się kontynuować naukę na 
wydziale medycyny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Z jednej strony otwierało to przed 
nim perspektywy kariery dostępnej tylko 
niewielu synom chłopskim, z drugiej studia 
wiązały się z wieloma wyrzeczeniami, gdyż 
rodziców nie było stać na wsparcie finanso-
we syna. 

Jeszcze jako słuchacz wydziału medycz-
nego Bobak rozpoczął pracę w krakow-
skim pogotowiu. W 1909 roku wszedł nawet 
w skład zarządu Towarzystwa Ratunkowe-

sługę proboszcza w Morawicy pełnił ks. Józef 
Krzemieński. Po przeniesieniu go przez biskupa 
Albina Dunajewskiego do kościoła Mariackiego 
w Krakowie, rządy nad parafią morawicką objął 
ks. Józef Pajączewski. Z ciepłego tonu, z jakim 
Antoni Bobak wyrażał się o tym pierwszym ka-
płanie, można wnosić, że to właśnie on wspie-
rał chłopca.

Antoni Bobak – 
lekarz, społecznik, 
dziejopis Morawicy 62
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go. Z kolei po otrzymaniu dyplomu odbył 
obowiązkową służbę wojskową i został le-
karzem pułkowym w Tyrolu. Po wybuchu 
I wojny światowej wraz z 33 Pułkiem Obro-
ny Krajowej wyruszył na front. Nie nawojo-
wał się długo, bowiem już podczas bitwy pod 
Kraśnikiem (sierpień 1914 r.) dostał się do 
niewoli. Rosjanie wywieźli go do Irkucka. 

Wkrótce miał zaskarbić sobie szacunek 
i wdzięczność mieszkańców tego syberyj-
skiego miasta. Gdy wybuchła epidemia nie-
znanej choroby, z którą nie mogli sobie po-
radzić miejscowi lekarze, przypomniano 
sobie o przetrzymywanym w niewoli jeńcu 
z tytułem doktora medycyny. Antoni Bobak, 
wierny przysiędze Hipokratesa, nie odmówił 
pomocy. Zaopatrzony przez Rosjan w mikro-
skop rozpoczął badania. Szybko zorientował 
się, że ma do czynienia z paratyfusem i za-
lecił odpowiedni sposób leczenia. epidemię 
wkrótce opanowano.

Na szczęście dr Bobak nie musiał przez 
całą wojnę tkwić w niewoli. W wyniku wy-
miany jeńców na początku 1916 roku powró-
cił do Krakowa. W kraju oczekiwała na niego 
narzeczona Helena. Postanowili nie czekać 
na koniec wojny i wziąć ślub. Dozgonną mi-

łość i wierność przyrzekli sobie w kościele 
parafialnym w Morawicy.

W lutym 1917 roku dr Antoni Bobak zo-
stał mianowany kierownikiem urządzonego 
właśnie w zamku Branickich w Suchej (Be-
skidzkiej) szpitala Czerwonego Krzyża. Kie-
rowano tam ozdrowieńców, którzy przeszli 
choroby płuc, a także osoby nimi zagrożone. 

W końcu, dzięki odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, dr Bobak mógł zdjąć uniform 
cesarsko-królewskiej armii austriackiej i wło-
żyć mundur oficera Wojska Polskiego. Objął 
komendę nad szpitalem polowym w Kiel-
cach. Po demobilizacji zamieszkał w Krako-
wie i tu otworzył własny gabinet. Podjął także 
pracę w szpitalu św. Łazarza, a potem do-
datkowo został naczelnym lekarzem Policji 
Państwowej w Krakowie. Wszedł do zarzą-
du okręgowego Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Pełnił wysokie funkcje w Izbach Lekar-
skich oraz zapewniających pomoc medyczną 
pracownikom najemnym Kasach Chorych. 
Współpracował z dr. Mieczysławem Kaplic-
kim przy powołaniu do życia Związku Leka-
rzy Kas Chorych w Krakowie. Następnie, już 
po objęciu przez Kaplickiego urzędu prezy-
denta Krakowa, Bobak jako radny miejski 
współdziałał z nim w pracy na rzecz miesz-
kańców podwawelskiego grodu.

Przez cały czas podtrzymywał więzi z ro-
dzinną wsią. Mieszkańcy Morawicy zawsze 
mogli liczyć, że udzieli im bezpłatnej pora-
dy lekarskiej. Wyniesione z domu zamiło-
wanie do obcowania z przyrodą sprawiło, 
że w Prądniku Czerwonym, wówczas przed-
mieściu Krakowa, założył własny ogród. Tam 
w wolnych chwilach oddawał się pasji sa-
downiczej. 

Świadomość trudnego położenia ekono-
micznego chłopów skłoniła Antoniego Boba-
ka do zaangażowania się w działalność poli-
tyczną w ruchu ludowym. Z czasem jednak 
zbliżył się do chrześcijańskiej demokracji, 
czemu niewątpliwie sprzyjała wielka poboż-
ność, jaką się odznaczał. W młodości poważ-
nie zastanawiał się nad wybraniem stanu 
duchownego. Zapewne jego bliski związek 

Portret Antoniego Bobaka w mundurze
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z Kościołem sprawił, że chętnie przyjął pro-
pozycję pełnienia opieki lekarskiej nad kilko-
ma krakowskimi klasztorami. 

Wielką pasją Antoniego Bobaka była 
sztuka. Często gościł na wystawach organizo-
wanych w Pałacu Sztuki na placu Szczepań-
skim, a w swoim mieszkaniu przy ul. Karme-
lickiej zgromadził okazałą kolekcję obrazów. 

Zmobilizowany we wrześniu 1939 roku, 
jako major Wojska Polskiego wyjechał wraz 
ze szpitalem polowym nr 501 na wschód. 
Przez Rumunię trafił do Francji. Zaciągnął 
się do armii tworzonej tam przez gen. Wła-
dysława Sikorskiego. Po kapitulacji sojusz-
nika pozostał na miejscu jako szef sanitarny 
Czerwonego Krzyża. Przebywał w Marsylii. 
Współpracował także z działającym na zie-
mi francuskiej polskim ruchem oporu. Po 

wkroczeniu aliantów ponownie przywdział 
polski mundur. Oficerami na obczyźnie byli 
także jego synowie: Antoni – lekarz i Tadeusz 
– pancerniak 2. Korpusu.

Dr Antoni Bobak (senior) nie pozostał 
na emigracji. Zbyt mocno tęsknił za krajem, 
gdzie została jego żona oraz córka Anna. 
W 1947 roku wrócił więc do Krakowa. Kon-
tynuował praktykę lekarską, działał w sa-
morządzie zawodowym, odwiedzał ukocha-
ną Morawicę. Rodzinnej wsi poświęcił pracę 
historyczną, która niestety pozostała w ma-
szynopisie. Powalony ciężką chorobą no-
wotworową odszedł z tego świata 26 maja 
1956 roku w wieku 72 lat. Cztery dni póź-
niej, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, jego 
szczątki doczesne spoczęły na cmentarzu 
w Morawicy. 

Płyta na grobie dr. Antoniego Bobaka
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Bohater naszej opowieści urodził się 26 
października 1902 roku w Kaszowie. Ro-

dzice Józef i Marianna z Fryców byli rolnika-
mi, zresztą jak na miejscowe warunki dość 
zamożnymi – posiadali około 5 ha gruntu. 
Karol Buczek jako sześciolatek rozpoczął na-
ukę w miejscowej szkole ludowej. Ostatnią, 
szóstą klasę ukończył w roku 1914. Ponie-
waż nie przejawiał większego zamiłowania 
do rolnictwa, pochłaniał zaś książki64, ojciec 
posłał go do III Gimnazjum im. Jana III Sobie-
skiego w Krakowie.

Los oszczędził mu udziału w I wojnie 
światowej, był na to za młody. Jednak gdy 
Polska odzyskała niepodległość i zagrożona 
najazdem bolszewików wezwała swe dzieci 
do broni, Karol w czerwcu 1920 roku prze-
rwał naukę i zaciągnął się do Wojska Polskie-
go. Otrzymał przydział do pododdziału ka-
rabinów maszynowych w 2. Pułku Brygady 

64 Według opowieści siostry profesora Anie-
li (nazwisko po mężu Owca), brat jako gimna-
zjalista pomagał podczas wakacji w gospo-
darstwie, m.in. przy pasieniu krów. Brał wtedy 
ze sobą książki. Kilka razy zdarzyło się, że nie 
wrócił mimo zapadającego zmierzchu. Siostra, 
wysłana wtedy przez rodziców na pastwisko, 
znajdowała go zagłębionego w lekturze. Trze-
ba było szukać zagubionych krów.

Strzelców Syberyjskich, z którym przeszedł 
zwycięską kampanię. Późną jesienią, po de-
mobilizacji, powrócił do ławy szkolnej.

W 1922 roku zapisał się na Wydział Fi-
lozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, by 
studiować historię i geografię. Szczęśliwym 
zrządzeniem losu na początku następnego 
roku rozpoczął pracę w Komisji Atlasu Hi-
storycznego Polski przy Polskiej Akademii 
Umiejętności. Pieniądze, jakie zarabiał, choć 
niezbyt imponujące, wraz z wynagrodze-
niem za udzielane lekcje pozwalały mu się 
utrzymać, a na trzecim roku studiów założyć 
rodzinę.

Po ukończeniu studiów przygotował pra-
cę doktorską na temat Karola Perthéesa, kar-
tografa ostatniego króla Polski. W 1927 roku 
rozpoczął pracę w Bibliotece Książąt Czarto-
ryskich w Krakowie. Pensja oraz służbowe 
mieszkanie zapewniły mu pewną stabiliza-
cję życiową. Naturalnie przez cały czas kon-
tynuował badania naukowe, dzięki którym 
w 1936 roku otrzymał docenturę na UJ.

Już od lat gimnazjalnych Karol Buczek in-
teresował się polityką. Wyrosły na wsi, iden-
tyfikował się z interesami chłopów. Dopiero 
jednak w 1934 roku zdecydował się wstą-
pić do Stronnictwa Ludowego. Zaangażowa-
nie w działalność dość radykalnej społecznie 
partii skłoniła jego pracodawców, czyli Czar-

Karol Buczek – 
naukowiec i polityk
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toryskich, do postawienia mu ultimatum: bi-
blioteka lub polityka. Wybrał ruch ludowy. 
Nie wylądował jednak na bruku, gdyż za-
wczasu postarał się o nową posadę i to nie 
byle jaką – wicedyrektora Archiwum Miasta 
Warszawy. Do pracy miał stawić się 1 wrze-
śnia 1939 roku…

Niedługo cieszył się nowym stanowi-
skiem. Już 6 września opuścił bombardowa-
ną stolicę i udał się na wschód. Po kilku tygo-
dniach tułaczki wrócił do Krakowa. Wkrótce 
zaangażował się w działalność konspiracyj-
ną. Jego mieszkanie stało się jednym z lokali 
ROCH-a (Ruchu Oporu Chłopskiego). On sam 
pełnił w tej organizacji odpowiedzialne funk-
cje, m.in. przez wiele miesięcy samodzielnie 
redagował jej organ „Myśl i Czyn” oraz czaso-
pismo „Za Pługiem”. Jednocześnie wykładał 
na tajnych kursach UJ historię i geografię hi-
storyczną Polski.

Po zajęciu Krakowa przez Sowietów Ka-
rol Buczek ponownie rozpoczął pracę w Bi-
bliotece Czartoryskich. Wykładał także na 
uniwersytecie. Nie porzucił działalności po-
litycznej. W 1945 roku został przewodni-
czącym Zarządu Grodzkiego PSL oraz re-
daktorem naczelnym tygodnika „Piast”. Jak 
podkreślił w swojej autobiografii, tę drugą 
funkcję powierzył mu osobiście Wincenty 
Witos.

Nietrudno się domyślić, że działalność 
Buczka irytowała komunistów. W końcu 
postanowili wyeliminować go z życia poli-
tycznego. Rankiem 17 września 1946 roku 
został aresztowany pod zarzutem szpiego-
stwa. Sądzony w tzw. procesie krakowskim, 
10 września 1947 roku otrzymał wyrok 15 
lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw 
publicznych. 

Początkowo karę odbywał w cieszących 
się ponurą sławą Wronkach. Dzięki zabie-
gom żony przewieziono go do więzienia mo-
kotowskiego w Warszawie. Na czas trans-
portu do nowego miejsca odbywania kary 
ubrano go w mundur gestapowca (!). Po kil-
ku latach wrócił do Wronek. Ostatnim wię-
zieniem, w którym przebywał, był Rawicz. 

Surowe warunki życia zaowocowa-
ły gruźlicą. Po kilkutygodniowym leczeniu 
w szpitalu więziennym późną jesienią 1954 
roku wyszedł na wolność. Niestety, nie ozna-
czało to końca kary, a jedynie roczną prze-
rwę w odsiadce. W wyznaczonym terminie 
Karol Buczek stawił się w więzieniu. Dopiero 
na miejscu poinformowano go, że może wra-
cać do domu na kolejne 4 miesiące „urlopu”. 

Na szczęście już nie wrócił za kraty. Karę 
zawieszono, a po pewnym czasie zatarto. 
Pozwoliło to Buczkowi oddać się na nowo 
pracy naukowej, tym razem w Instytucie 
Historii PAN w Krakowie. Niedługo potem, 
1 lutego 1957 roku, otrzymał tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego, a po kilkunastu miesią-
cach objął kierownictwo Pracowni Słownika 
Historyczno-Geograficznego Polski Średnio-
wiecznej. Okazało się jednak, że działalno-
ści „kontrrewolucyjnej” nie zapomniał mu 
Władysław Gomułka. Gdy w 1962 roku do 
Rady Państwa trafił wniosek o mianowanie 
Karola Buczka profesorem zwyczajnym, to-
warzysz Wiesław zrobił wielką awanturę. 

Profesor Karol Buczek z żoną Jadwigą
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Oczywiście awans zablokowano, jak się oka-
zało – na 10 lat.

Przez cały czas profesor prowadził oży-
wioną działalność naukową. Niestety, z cza-
sem pogarszający się stan zdrowia (przebył 
poważną operację dysku kręgowego, miał 
dwa zawały serca) spowalniał tempo jego 
pracy. Jednak na emeryturę przeszedł dopie-
ro w 1974 roku, w wieku 72 lat. 

Przebyte więzienie oraz późniejsze re-
presje nie nauczyły go pokory wobec reżimu. 
Oto przykład. Profesor był kiedyś obecny na 
zebraniu naukowym, na którym prelegent 

rozwodził się nad rzekomą popularnością 
wśród chłopów postaci Jakuba Szeli, które-
go portrety miały wisieć w chałupach. Karol 
Buczek nie wytrzymał, wstał i rzekł:„Ja pań-
stwu powiem, kto jest największym bohate-
rem chłopskim. Wiem, bo sam pochodzę ze 
wsi – jest nim Tadeusz Kościuszko i na ścia-
nach chłopskich domów wisi jego podobizna 
obok Matki Boskiej Częstochowskiej”. Po tych 
słowach ostentacyjnie wyszedł z sali. Dodaj-
my jeszcze, że w 1981 roku profesor wspie-
rał materialnie NSZZ „Solidarność”. Niestety, 
stan zdrowia wybitnego naukowca pogar-
szał się. Zmarł po ciężkiej chorobie 6 lipca 
1983 roku.

Na koniec parę słów o twórczości nauko-
wej wybitnego kaszowianina, a była bardzo 
bogata. W chwili wybuchu II wojny świato-
wej Karol Buczek miał na swym koncie 79 
większych i mniejszych pozycji bibliogra-
ficznych. Także po wyjściu z więzienia kipiał 
energią twórczą. Nie miejsce tu na wymie-
nianie wszystkich jego dzieł. Zaznaczmy tyl-
ko, że jako najważniejsze swoje osiągnięcie 
on sam uważał: Dzieje kartografii polskiej od 
XV do XVIII wieku oraz trylogię: Targi i mia-
sta na prawie polskim, O chłopach w Polsce 
piastowskiej i Prawo rycerskie i powstanie 
stanu szlacheckiego w Polsce. Możemy się tyl-
ko domyślać, jak prezentowałby się jego do-
robek, gdyby nie wojna, a potem uwięzienie 
i zakaz druku. 

Zainteresowanych wkładem prof. Bucz-
ka w rozwój nauki polskiej odsyłam do ma-
teriałów z konferencji poświęconej uczone-
mu wydanych w 2004 roku pod wspólnym 
tytułem Karol Buczek (1902-1983). Człowiek 
i uczony.

Siostra profesora Anna Balicka z dziećmi
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Jarosław i Karolina Dymanusowie, choć nie 
pochodzili z terenu gminy Liszki, spędzili 

tu połowę życia, wpisując się w historię Cho-
lerzyna i Liszek, gdzie przez kilkadziesiąt lat 
uczyli.

Jarosław urodził się 26 grudnia 1913 roku 
w Michałkowicach na Śląsku Cieszyńskim 
(dziś Czechy), dokąd jego rodzice wywędro-
wali w poszukiwaniu pracy. Ojciec Stanisław 
został górnikiem w tamtejszej kopalni. Nieste-
ty, wkrótce wybuchła I wojna światowa. Wcie-
lony w szeregi 13. pułku piechoty austriackiej 
ojciec poległ w sierpniu 1914 roku podczas bi-
twy pod Kraśnikiem. Matka, Teresa z Łukowi-
czów, została sama z trójką dzieci. 

Do odrodzonej Polski wrócili dopiero 
w 1922 roku. Zamieszkali w rodzinnej wsi 
ojca – podkrakowskim Sieprawiu. Po ukoń-
czeniu miejscowej szkoły Jarosław kontynu-
ował naukę w gimnazjum humanistycznym 
w Wieliczce. Liczącą 12 kilometrów drogę do 
szkoły pokonywał codziennie pieszo. Otrzy-
mane od matki drugie śniadanie – pajdę chle-
ba – zjadał, zanim jeszcze dotarł na miejsce. 
Trudno w takich warunkach się uczyć, jed-
nak w 1936 roku młody Dymanus pomyślnie 
zdał egzamin dojrzałości. 

Pragnął zostać prawnikiem, toteż po 
ukończeniu szkoły podchorążych rezerwy 
przy 5. Pułku Strzelców Podhalańskich za-

pisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. W kwietniu 1938 roku, będąc 
na pierwszym roku studiów, ożenił się z na-
uczycielką Karoliną Stankówną. 

Wybranka przyszła na świat w Żmigro-
dzie Nowym (koło Jasła) 30 czerwca 1904 
roku. Jej ojciec Stanisław pracował w po-
bliskiej rafinerii. Oprócz tego z żoną Józe-
fą prowadził nieduże gospodarstwo rolne. 
Marzeniem dziewczyny była praca pedago-
giczna, dlatego po ukończeniu trzech klas 
Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Jaśle za-
pisała się na Państwowe Kursy Nauczy-
cielskie w Krakowie. W 1925 roku podję-
ła pracę w szkole. Nauczała w Bryzdzynie, 
Radziszowie, Chorowicach, Rzeszotarach 
i Chruszczewie (koło Lublina). Pensja na-
uczycielska, choć niezbyt duża, pozwoliła 
jej jeszcze za czasów panieńskich odbyć wy-
cieczkę do Francji na pokładzie transatlan-
tyku m/s „Batory”.

Życie Dymanusów w pierwszych miesią-
cach małżeństwa nie było łatwe. On studio-
wał w Krakowie, ona uczyła dzieci w szko-
łach wiejskich. Jakby problemów było mało, 
nad europą zawisła groźba wojny.

Plutonowy podchorąży Dymanus jeszcze 
w lipcu 1939 roku został powołany w szere-
gi wojska na ćwiczenia. 29 sierpnia wyjechał 
eszelonem w kierunku granicy wschodniej. 

Dymanusowie
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Przez prawie trzy tygodnie brał udział w wal-
kach obronnych. 19 września dostał się do 
niewoli w okolicach Lwowa. Z obozu jeniec-
kiego w Przemyślu uciekł dzięki pomocy pew-
nej kobiety. Po dłuższym pobycie w Sieprawiu 
dołączył do żony, która od 1 września 1939 
roku uczyła w Szkole Powszechnej w Wojsła-
wicach niedaleko Kazimierzy Wielkiej.

Na podpińczowskiej wsi o pracę nie było 
łatwo. Niedoszły prawnik zajmował się z po-
czątku drobnym handlem, następnie został 
sekretarzem w Spółdzielni Spożywców, któ-
rej był współzałożycielem, by w końcu za-
trudnić się w Urzędzie Gminy Nagórzany. 
Jednocześnie zaangażował się w działalność 
konspiracyjną. Przynależność do Armii Kra-
jowej ściągnęła na niego zemstę bojówki ko-
munistycznej. Gwardziści pobili go i zmusili 
do kopania sobie grobu. Śmierci uniknął tyl-
ko dzięki interwencji miejscowej ludności. 
Jeszcze przez pewien czas o wizycie bojow-

ców przypominały mu sińce pokrywające 
prawie całe ciało. 

Po zakończeniu wojny Dymanus wró-
cił na Wydział Prawa UJ. Rozłąka z rodzi-
ną (miał już wtedy dwoje dzieci) oraz trud-
ności materialne zmusiły go do rezygnacji 
z marzeń o palestrze. Postanowił zostać na-
uczycielem. Braki w wykształceniu pedago-
gicznym uzupełniał stopniowo na kursach 
nauczycielskich65. 

65 W 1947 roku po ukończeniu Kursu Pedago-
gicznego przy Szkole Nauk Pedagogicznych 
w Krakowie zdał jako ekstern egzamin Liceum 
Pedagogicznego, w 1951 roku ukończył pięcio-
miesięczny Państwowy Kurs Przysposobienia 
Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich w To-
runiu, w 1952 roku dwuletnie Studium Zaocz-
ne Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Gdańsku na kierunku fizyka, a w 1961 roku 
Studium Nauczycielskie – kierunek fizyka.

Dymanusowie z dziećmi komunijnymi rocznika 1943 i ks. Włodzimierzem Chwirutem
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Władze oświatowe skierowały go do pra-
cy w Cholerzynie. Obowiązki objął 1 stycznia 
1946 roku. Jako że po wakacjach przydział do 
tej placówki uzyskała także jego żona Karoli-
na, Jarosław został przeniesiony do Kryspi-
nowa. Po dwóch miesiącach, m.in. dzięki za-
biegom sołtysa Romualda Górki i rodziców 
uczniów, powrócił. Dymanusowie na ponad 
10 lat związali się z Cholerzynem. Zamiesz-
kali w wynajętym drewnianym domu pod 
numerem 2, blisko baraku, w którym przez 
dłuższy czas mieściła się świetlica wiejska66.

Od początku 1947 aż do wakacji 1951 
roku Dymanusowie sami uczyli prawie set-
kę dzieci. W 1949 roku Jarosław przejął z rąk 
żony obowiązki kierownika placówki. W tym 
czasie szkoła mieściła się w niewielkim, par-
terowym budynku i posiadała zaledwie dwie 
sale lekcyjne (dziś w tym miejscu znajduje 
się przystań rowerowa). Zajęcia odbywały 
się więc w łączonych klasach. Gdy nauczyciel 
prowadził lekcję z jednym rocznikiem, drugi 
w ciszy wykonywał zlecone zadania. 

Cholerzanie długo nie mogli zdecydo-
wać się na budowę nowej siedziby dla szko-
ły. Wniosek w tej sprawie zebranie wiejskie 
odrzuciło jeszcze w 1946 roku. Także inten-
sywne starania kierownika placówki i sołty-
sa o wzniesienie jej na tzw. Kamyku, czynio-
ne w 1949 roku, zostały zniweczone przez 
zadeklarowanych przeciwników inwestycji. 
Szkoda, bo były wtedy realne szanse na zre-
alizowanie zamierzenia z pomocą Urzędu 
Wojewódzkiego. Sprawę intensywnie popie-
rał Antoni Indyk67, przewodniczący założo-

66 Jako ciekawostkę dodajmy, że według trady-
cji, podczas budowy tego domu trafiono na 
dwa szkielety. Przypadkowe miejsce pochów-
ku oraz znaleziona przy kościach szabla mogą 
wskazywać, że byli to powstańcy, względnie 
konfederaci.

67 Antoni Indyk zamieszkał w Cholerzynie w 1942 
roku, gdy jako zdekonspirowany w Sanockiem 
oficer AK musiał się ukrywać. Zajmował się 
m.in. tajnym nauczaniem. 

nego przez pracowników umysłowych wspo-
mnianego Urzędu Komitetu Opiekuńczego 
nad szkołą w Cholerzynie.

Dymanus jako kierownik nadal więc mu-
siał borykać się z brakiem miejsca na po-
mieszczenie wzrastającej liczby uczniów. 
Utworzenie szóstej, a potem siódmej klasy 
było możliwe wyłącznie dzięki wynajęciu sal 
w domach prywatnych: przy zjeździe na Ka-
myk (pod jednym dachem ze sklepem GS nr 
12) oraz u państwa Matysików. 

W pierwszych latach powojennych na te-
renie całego kraju trwała akcja walki z anal-
fabetyzmem. Na terenie gminy Liszki od-
powiedzialni za jej zorganizowanie byli 
kierownicy poszczególnych szkół. W Cho-
lerzynie pięciomiesięczny kurs dla analfa-
betów miejscowych i z Budzynia prowadził 
w roku szkolnym 1949/50 Jarosław Dyma-
nus. W roku następnym zastąpiła go Karoli-
na, gdyż mąż dokształcał się w Toruniu. 

Oprócz pracy pedagogicznej Jarosław 
Dymanus pełnił wiele funkcji społecznych. 

Motocykl WFM - niezbędny w czasach, gdy Cholerzyn 
nie posiadał połączeń autobusowych
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Był m.in. naczelnikiem OSP Cholerzyn i brał 
udział w akcjach gaśniczych. Po śmierci Fran-
ciszka Blecharskiego objął obowiązki komen-
danta gromadzkiego OSP. Od 1946 roku na-
leżał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
a w latach 60. sprawował funkcję przewodni-
czącego lisieckiego Ogniska tej organizacji.

Karolina była raczej domatorką, straż-
niczką ogniska domowego i gospodynią. Ho-
dowała kilka kur, króliki, a przez pewien 
czas także kozę (bardzo bojową). Jej mąż, 
choć lubił od czasu do czasu coś upichcić, 
udzielał się raczej społecznie oraz towarzy-
sko. Można go było spotkać na zebraniach 
i imprezach wiejskich, a także u gospodarzy, 
którym pomagał sporządzać podania, testa-
menty i pisma urzędowe. 

Dom Dymanusów był otwarty dla gości. 
Karolina chętnie spełniała obowiązki pani 
domu, dbając o poczęstunek. Z kolei Jarosław 
był duszą towarzystwa. Ze swadą prowadził 
rozmowy, opowiadał dowcipy, śpiewał i grał 
na mandolinie, a czasem także skrzypcach. 
Szczególnie hucznie przebiegały jego imieni-
ny. Dom był wtedy pełen gości. Zaprzyjaźnio-
ny z rodziną sąsiad, kowal Wojciech Prusak, 
zasiadał z akordeonem i przygrywał. Oprócz 
nauczycieli, samorządowców i znajomych 
Dymanusom składali także wizyty uczący 
w szkole religii morawiccy wikariusze.

W 1959 roku kierownik Dymanus został 
na własną prośbę przeniesiony do Liszek. 
Oprócz chęci polepszenia warunków życia 
skłoniły go do tego niepowodzenia w zabie-

gach o budowę szkoły w Cholerzynie. W Lisz-
kach otrzymał służbowe mieszkanie na par-
terze budynku szkolnego. 

Najważniejszym zadaniem, jakie stanę-
ło przed nim na nowej placówce, było dosto-
sowanie zakupionego przez wieś budynku 
dawnego dworu lisieckiego do potrzeb dy-
daktycznych. Obiekt przeszedł gruntowny 
remont. Zmieniono układ pomieszczeń i wy-
kuto nowe otwory okienne. Jesienią 1964 
roku w Liszkach otwarto Szkołę Przysposo-
bienia Rolniczego. Jej kierownikiem również 
został Jarosław Dymanus. Niestety, zawód 
rolnika nie cieszył się już wówczas zaintere-
sowaniem młodzieży podkrakowskich wsi, 
stąd stale był problem z naborem uczniów.

Oprócz obowiązków kierowniczych Dy-
manus uczył w starszych klasach fizyki i che-
mii. Jego żona specjalizowała się w nauczaniu 
początkowym. Lubiła organizować z ucznia-
mi przedstawienia amatorskie. Wprawdzie 
w 1962 roku przeszła na emeryturę, jednak 
nadal pracowała na pół etatu (do 1971 roku). 
Bardzo na sercu leżał jej wygląd szkoły. Dokła-
dała starań, by panował w niej ład i porządek. 

Na początku lat 70. władze oświato-
we zamierzały dokonać rewolucji w syste-
mie oświaty i wzorem sowieckim wprowa-
dzić szkoły 10-letnie. Wkraczający w wiek 
przedemerytalny Jarosław Dymanus, mają-
cy w dodatku kłopoty ze wzrokiem po ope-
racji usunięcia katarakty, został jesienią 1973 
roku przeniesiony na rentę.

By nie siedzieć bezczynnie w domu, 
w 1977 roku podjął pracę na pół etatu w biu-
rze Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Liszkach. Członkiem GS-u został 
jeszcze pod koniec lat 50., za prezesury Wła-
dysława Misia, z którym się przyjaźnił. 

Kilka lat później zaangażował się w prace 
społecznego komitetu organizacyjnego budo-
wy pomnika ku czci pomordowanych w pa-
cyfikacji Liszek, odsłoniętego w 1983 roku. 

Z czasem postępująca choroba odbierała 
mu siły. Zmarł 17 czerwca 1989 roku. Żona 
przeżyła go o pięć lat. Zeszła z tego świata 14 
maja 1994 roku.

Spotkanie towarzyskie u Dymanusów (na zdjęciu 
z dziećmi Ryszardem i Barbarą). Drugi od lewej sołtys 
Romuald Górka
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Gdy pod koniec 2012 roku Rada Gminy na 
wniosek społeczności Szkoły Podstawo-

wej w Rącznej nadawała księdzu Stanisła-
wowi Mólowi tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Liszki, nikt nie przypuszczał, że zale-
dwie trzy lata później ciężka choroba powali 
tego energicznego kapłana i spowoduje jego 
śmierć. Wraz z nią kończy się pewien roz-
dział w historii Rącznej – zmarły był bowiem 
ostatnim spośród urodzonych w tej miejsco-
wości trzech księży noszących to nazwisko.

Kapłani nie rodzą się na kamieniu. 
Na pewno dojrzewaniu każdego powoła-
nia sprzyja atmosfera panująca w domu, 
a zwłaszcza przykład rodziców i krewnych. 
Pod tym względem dom rodzinny Mólów był 
miejscem wymarzonym. Dziadek ks. Stanisła-
wa, Jan Mól, był nie tylko działaczem społecz-
nym – wójtem Rącznej i radnym powiatu kra-
kowskiego – lecz także człowiekiem głęboko 
wierzącym, członkiem Komitetu Kościelnego 
w Liszkach (rady parafialnej). Wspierał także 
działające w Rącznej Polskie Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej, m.in. użyczając mło-
dym swego domu na spotkania.

Jeden z czterech synów Jana, Władysław 
(1898-1942), pod wpływem przeżyć wojen-
nych (brał udział w bitwie pod Verdun) od-
krył w sobie powołanie i wstąpił do semi-
narium duchownego w Krakowie. Owocną 

posługę duszpasterską przerwało aresztowa-
nie go przez Niemców w czerwcu 1942 roku. 
Zmarł w KL Auschwitz 28 października 1942 
roku. 

Inny z synów Jana Móla, Feliks, w mło-
dości mocno zaangażował się w działalność 
wspomnianego Polskiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej w Rącznej. Przez kil-
ka lat pełnił w nim nawet funkcję prezesa. 
Nie poszedł jednak w ślady brata, powołanie 
swoje widział w pełnieniu roli męża i ojca. 
Ożenił się z Zofią Kuberą. Owocem tego mał-
żeństwa była czwórka dzieci: dwie córki i ty-
luż synów. Obaj chłopcy, tj. Stanisław (1930-
2015) oraz młodszy Kazimierz (1936-1996) 
wybrali życie zakonne i kolejno wstąpili 
w szeregi Towarzystwa Jezusowego.

Ks. Stanisław Mól progi małego semina-
rium w Nowym Sączu przekroczył w 1948 
roku. W szeregi zakonu, którego członkiem 
był także jego patron św. Stanisław Kostka, 
został przyjęty rok później. Po odbyciu no-
wicjatu w Starej Wsi 31 lipca 1951 roku zło-
żył pierwsze śluby. Wiedzę z zakresu filozofii 
i teologii zdobywał kolejno w Krakowie i War-
szawie. W stolicy przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 
31 lipca 1958 roku. Wreszcie po trzeciej pro-
bacji rozpoczął pracę misjonarza. Posługę 
taką pełnił od 1960 do 2012 roku, gdy po raz 

Zapisana księga
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ostatni głosił rekolekcje w krakowskiej para-
fii św. Stanisława Męczennika na Dąbiu. Ka-
znodziejstwo stało się dla niego wielką pasją. 
Z ogromnym zaangażowaniem prowadził mi-
sje i rekolekcje parafialne, głosił kazania pod-
czas triduum paschalnego i odpustów, a przy 
tym spowiadał. Ogółem w ciągu życia kapłań-
skiego pełnił tego typu posługę 1034 razy.

Niezależnie od tej pracy misjonarskiej 
zwierzchnicy powierzali mu różne obowiąz-
ki i funkcje. Dwukrotnie był przełożonym 
domu zakonnego. Po raz pierwszy w latach 
1970-1976 zarządzał klasztorem przy Ma-
łym Rynku 8 w Krakowie. Natomiast w roku 
1981 objął funkcję superiora, a dodatkowo 
proboszcza parafii i kustosza sanktuarium 
w Wambierzycach, którą piastował przez 
trzy lata. Na przełomie lat 80. i 90. dwukrot-
nie wyjeżdżał do Grecji, by pracować wśród 
mieszkających tam emigrantów polskich.

Nie brakowało chwil trudnych. Lata 
PRL-u to przecież czas nieustannej wojny 
państwa komunistycznego z Kościołem. Ks. 
Stanisław Mól nie krył się za innymi i w la-
tach 60. kilkakrotnie zaszedł władzom za skó-
rę. „Ksiądz Stanisław Mól od dłuższego cza-
su znany jest Wydziałowi do Spraw Wyznań 
jako duchowny, który wykazuje wrogą posta-
wę wobec polityki naszego Państwa. Ksiądz 
Mól w swych wystąpieniach w czasie głosze-
nia kazań w sposób ostry podważa ustawę 
o dopuszczalności przerywania ciąży oraz za-
sady dekretu o ochronie sumienia i wyzna-
nia” – czytamy w piśmie skierowanym przez 
władze świeckie do przełożonego Małopol-
skiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego.

Przez całe swoje dorosłe życie ks. Stani-
sław nie zapominał o rodzinnych stronach. 
W miarę możliwości bywał w Rącznej i Lisz-
kach. Wspierał działania mające na celu bu-
dowę kościoła w rodzinnej wsi, a w ostatnich 
latach był inicjatorem włączenia miejscowo-
ści do szlaku Jana Pawła II. Dołożył też swoje 
cegiełki do dzieła upamiętniania lokalnej hi-
storii. Własne wspomnienia oraz zasłyszane 
tradycje zawarł w książeczce Rączna widzia-
na oczami rodaka. Podobny pamiętnikarski 

charakter ma inna jego publikacja: Siew mę-
czennika. Kapłani z rodziny Mólów. Opowieść 
o życiu i działalności trzech spokrewnionych 
ze sobą kapłanów przetkana jest wieloma 
anegdotami. Odzwierciedla to pogodne uspo-
sobienie autora, potrafiącego o najbardziej 
poważnych kwestiach religijnych i egzysten-
cjalnych mówić z humorem.

Książka Siew męczennika ukazała się 
w 2006 roku, gdy ks. Mól był jeszcze w peł-
ni sił. Zakończenie jej ostatniego, autobiogra-
ficznego rozdziału dopisało w ostatnich tygo-
dniach życie. 8 lutego 2015 roku Bóg powołał 
jej autora do wieczności. Trzy dni później, tj. 
11 lutego po mszy świętej w bazylice Serca 
Pana Jezusa, której przewodniczył pochodzący 
z Jeziorzan emerytowany metropolita często-
chowski ks. arcybiskup Stanisław Nowak, ciało 
kapłana zostało pochowane w kwaterze ojców 
jezuitów na cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie. W imieniu gminy Liszki żegnała zmarłego 
delegacja, na czele której stał wójt Paweł Miś.

Ks. Stanisław Mól wspomina podczas rozmowy z wójtem 
Wacławem Kulą. Święto Kiełbasy Lisieckiej (2013 rok)

Ks. Stanisław Mól był inicjatorem włączenia Rącznej 
do Szlaku Papieskiego. Ogródek ks. kard. Karola Wojty-
ły przy kaplicy Gruców-Posmysiów.
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Niedawno minęła 80. rocznica urodzin ar-
cybiskupa Stanisława Nowaka. W sposób 

szczególny obchodziła tę rocznicę diecezja 
częstochowska, której Jubilat przez lata prze-
wodził. Dołączając się do życzeń płynących 
doń od przyjaciół, przypomnijmy Jego drogę 
życiową wypełnioną służbą dla Kościoła. 

Arcybiskup Stanisław Nowak pochodzi 
z Jeziorzan. Tu urodził się 11 lipca 1935 roku. 
Mieszkańcom tej miejscowości nie żyło się 
wtedy łatwo. Ziemia była bardzo rozdrob-
niona, a częste wylewy Wisły niszczyły za-
siewy. Jedna z dotkliwszych powodzi miała 
miejsce rok przed przyjściem na świat kapła-
na, w lipcu 1934 roku. W tej sytuacji ogrom-
ne znaczenie dla mieszkańców miały zajęcia 
pozarolnicze. Pradziadek i dziadek przyszłe-
go arcybiskupa chodzili na flis. Spławiali Wi-
słą drewno do Gdańska. Ojciec późniejszego 
hierarchy, Józef, jak wielu sąsiadów, w chwi-
lach wolnych od zajęć gospodarskich grodził, 
czyli wyplatał kosze z wikliny.

Niewątpliwie duży wpływ na decyzję Sta-
nisława Nowaka o wyborze stanu duchow-
nego miała atmosfera pobożności panująca 
w domu. Wraz z ojcem, matką Katarzyną oraz 
rodzeństwem uczęszczał na nabożeństwa do 
kościoła parafialnego w Liszkach. Piesza wę-

68 Artykuł ukazał się w „Ziemi Lisieckiej” 2015, nr 4.

drówka polnymi drogami zajmowała 1,5 go-
dziny. W lisieckich duszpasterzach, zwłaszcza 
wybitnym proboszczu ks. Andrzeju Parysiu, 
znalazł wzór godny naśladowania. 

Po skończeniu Szkoły Podstawowej w Je-
ziorzanach oraz ostatniej klasy w Rącznej 
Nowak wstąpił do II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Krakowie. Trwającą od młodych lat 
fascynację wiarą i kapłaństwem rozwijał po-
przez lekturę prasy i literatury religijnej. Dla 
nikogo nie był więc zaskoczeniem wybór kie-
runku studiów – teologii. 

Ciężkie to były czasy dla Kościoła. Reżim 
komunistyczny przystąpił do ofensywy ma-
jącej na celu zniszczenie zaufania wiernych 
do hierarchów. Aresztowano księży i kato-
lików świeckich. Przypomnijmy, że do wię-
zienia trafili także kapłani związani z para-
fią lisiecką: ks. Józef Lelito i ks. Józef Fudali, 
a w areszcie domowym przebywał biskup 
sufragan krakowski Stanisław Rospond. Nie-
długo potem funkcjonariusze Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego wywieźli do miejsca 
odosobnienia prymasa Stefana Wyszyńskie-
go. W 1954 roku komuniści zlikwidowali Wy-
dział Teologiczny UJ, a od kleryków, wśród 
których był Stanisław Nowak, zażądano od-
dania indeksów studenckich. Ci jednak zbun-
towali się i odmówili. Przydały im się jeszcze, 
bowiem władze kościelne zadecydowały, że 

Jubileusz arcybiskupa 
Stanisława Nowaka 68
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dalsze kształcenie duchownych będzie się 
odbywało w murach seminaryjnych. 

Wreszcie nadszedł 22 czerwca 1958 
roku, kiedy diakon Stanisław Nowak otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 
eugeniusza Baziaka. Wkrótce przystąpił do 
pracy duszpasterskiej w Choczni. Po trzech 
latach został przeniesiony do sanktuarium 
maryjnego w Ludźmierzu. W granicach pa-
rafii ludźmierskiej znajdował się Rogoźnik 
Podhalański. W tym czasie górale wznosili 
tam nową świątynię. Na polecenie biskupa 
Karola Wojtyły ks. Nowak zajął się tworze-
niem parafii. Proboszczowanie w Rogoźniku 
nie trwało jednak długo. Już po roku kapłan 
został przeniesiony do krakowskiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego, gdzie po-
wierzono mu funkcję ojca duchownego kle-
ryków. W tym czasie napisał i obronił pracę 
licencjacką z teologii moralnej. Był jednym 
z pierwszych duchownych, którzy wbrew 
komunistycznym władzom zdobyli tytuł na-

ukowy na uczelni kościelnej, przyczyniając 
się do rozwoju nauk teologicznych w Polsce. 

Korzystając z pomocy spokrewnionych 
zakonnic, które mieszkały we Francji, ks. Sta-
nisław Nowak udał się w 1967 roku do Pa-
ryża, żeby w tamtejszym Instytucie Polskim 
uzyskać doktorat. Wróciwszy do kraju, pod-
jął na nowo obowiązki ojca duchownego 
alumnów oraz rozpoczął pracę wykładowcy 
teologii życia wewnętrznego w krakowskim 
seminarium archidiecezjalnym. 

Pamiętne dla wszystkich Polaków kon-
klawe z października 1978 roku i wybór 
na papieża kardynała Karola Wojtyły przy-
niosły zmiany w kościele krakowskim. No-
wym metropolitą został dotychczasowy rek-
tor krakowskiego seminarium duchownego 
ks. Franciszek Macharski. Z inspiracji Jana 
Pawła II swoje dotychczasowe obowiązki na 
uczelni przekazał ks. dr. Nowakowi. 

Posługa ks. Stanisława na stanowisku rek-
tora trwała 5 lat. Zakończył ją Ojciec Święty, 
wyznaczając kapłana rodem z Jeziorzan na 
stolicę biskupią w Częstochowie. Uroczystość 
święceń biskupich odbyła się 25 listopada 
1984 roku w częstochowskiej bazylice kate-
dralnej. Jako motto swej posługi nowy ordy-
nariusz wybrał zdanie: Iuxta crucem Tecum 
stare (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).

Był czwartym pasterzem diecezji często-
chowskiej od chwili jej utworzenia w 1925 
roku. A diecezja to szczególna, gdyż na jej te-
renie znajduje się sanktuarium jasnogórskie. 
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny 
biskup Nowak wyniósł jeszcze z rodzinnej 
parafii, w której od wieków króluje słynący 
łaskami obraz Matki Bożej Lisieckiej. 

Bulla Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae 
populus z 25 marca 1992 roku reorganizują-
ca podział administracyjny Kościoła polskie-
go przyniosła m.in. utworzenie metropolii 
częstochowskiej. Jej zwierzchnikiem został 
biskup Stanisław Nowak, podniesiony do 
godności arcybiskupa metropolity. 

27-letnia posługa w diecezji, a potem me-
tropolii częstochowskiej arcybiskupa Nowaka 
to czas wzrostu. Zakończony został II Synod 

Ks. Stanisław Nowak podczas nabożeństwa przy ka-
pliczce w Jeziorzanach
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Diecezjalny, organizowano kongresy euchary-
styczne, powstawały nowe parafie, funkcjonu-
jące dotąd w Krakowie seminarium diecezjal-
ne otrzymało nową siedzibę w Częstochowie, 
rozpoczęło działalność Radio Fiat… Wielkimi 
wydarzeniami były kilkakrotne wizyty na Ja-
snej Górze św. Jana Pawła II, a potem Bene-
dykta XVI. To tylko ważniejsze osiągnięcia ar-
cybiskupa Stanisława Nowaka jako pasterza 
diecezji częstochowskiej do przejścia na eme-
ryturę 29 grudnia 2011 roku. Więcej faktów 
można znaleźć m.in. w wywiadzie-rzece prze-
prowadzonym z nim przez ks. Stanisława Ja-
sionka – Przynaglony miłością.

Przez cały czas arcybiskup Nowak pod-
trzymywał kontakty z rodzinnymi strona-
mi. Naturalnie, łatwiej o to było w czasie, 

gdy jeszcze nie był zaślubiony diecezji czę-
stochowskiej. W pamięci starszych miesz-
kańców Jeziorzan tkwi mocno wspomnienie 
pasterek odprawianych przez niego w ka-
pliczce na skrzyżowaniu dróg. Było to jesz-
cze w czasie jego pracy wykładowcy w se-
minarium. Potem obowiązki uniemożliwiły 
mu kontynuację tej tradycji. Już jako biskup 
gościł w rodzinnej miejscowości w chwilach 
mniej lub bardziej uroczystych, jak jubileusz 
95-lecia OSP, nadanie imienia Jana Pawła II 
szkole w Jeziorzanach czy poświęcenie jej 
sztandaru. Na pewno arcybiskup Stanisław 
Nowak jest wybitnym ambasadorem Ziemi 
Lisieckiej w Polsce. 

Wizyta w kościele parafialnym w Liszkach



 ― 168 ―

W roku 2015 literatura dotycząca dzie-
jów naszej gminy wzbogaciła się 

o nową pozycję. Na rynku księgarskim po-
jawiły się Wspomnienia lekarza69 autorstwa 
Antoniego Golańskiego, doktora medycyny, 
podczas II wojny światowej prowadzącego 
w Liszkach praktykę, społecznika i żołnierza 
Armii Krajowej.

Omawiana książka to zapis wspomnień 
dr. Golańskiego z lat 1936-1945. Jako że zmar-
ły w 1991 roku autor był pasjonatem swoje-
go zawodu, opowieść dotyczy głównie jego 
działalności medycznej od ostatnich tygodni 
przed ukończeniem studiów do pierwszych 
dni po zajęciu Krakowa i Liszek przez woj-
ska sowieckie. 

Książkę można podzielić z grubsza na 
dwie części. W pierwszej, obszerniejszej, po-
znajemy życie młodego lekarza pracującego 
w krakowskich szpitalach, a jednocześnie po-
szerzającego swą wiedzę medyczną. Czytelni-
ków „Ziemi Lisieckiej” niewątpliwie w sposób 
szczególny zainteresuje druga część wspo-
mnień, w której Antoni Golański opisuje swo-
ją działalność na terenie gminy Liszki. 

Do Liszek autor trafił w pierwszych 
dniach stycznia 1940 roku, po powrocie z tu-

69 A. Golański, Wspomnienia lekarza 1936-1945, 
Kraków 2015.

łaczki, którą odbył podczas kampanii wrze-
śniowej z personelem I Kliniki Chirurgicznej. 
Zamieszkał naprzeciwko budynku Urzędu 
Gminy, w domu nr 137. Ówczesny wójt Fry-
deryk Haubold powierzył mu funkcję leka-
rza gminnego. Potem dodatkowo został za-
trudniony przez Ubezpieczalnię Społeczną. 

Praca dr. Golańskiego w Liszkach była 
pełna niebezpieczeństw i to nie z powodu 
częstego kontaktu z osobami cierpiącymi na 
groźne choroby zakaźne, lecz ze względu na 
jego zaangażowanie w niesienie pomocy lu-
dziom prześladowanym przez władze nie-
mieckie. Nieraz swoimi działaniami nara-
żał się na represje ze strony wachmistrza 
żandarmerii niemieckiej Ottona Zeissa. Na 
szczęście nie spoczął w jednej ze słynnych 
„mogiłek Zeissa”, rozsianych po polach na te-
renie naszej gminy.

Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie 
uczucia towarzyszyły lekarzowi podczas 
opisanej w książce wizyty w jego gabine-
cie esesmana z ciałem młodej Żydówki, któ-
ra w rozpaczliwej ucieczce przed torturami 
wbiła sobie w pierś sztylet. Golański naj-
pierw ostentacyjnie stwierdził zgon dziew-
czyny (Weib ist kaputt), aby po wyjściu roz-
czarowanego wachmistrza rozpocząć jej 
reanimację. Przywrócona do życia (nóż nie 
uszkodził serca) ofiara Zeissa o własnych si-

Okupacyjne wspomnienia 
Antoniego Golańskiego
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łach opuściła wieś, by szukać bezpiecznego 
schronienia. Jej wybawca spędził parę dni 
w niepewności, zastanawiając się, czy wach-
mistrz nie wróci czasem po zwłoki ofiary. Na 
szczęście zapomniał o niej. 

Antoniego Golańskiego nie ominął także 
horror pacyfikacji w Liszkach. W książce opi-
suje pokrótce swoje przeżycia z 4 lipca 1943 
roku, gdy wraz z innymi mieszkańcami wsi 
leżał pod katownią urządzoną w stodole na 
wzgórzu Maciejówka. Posiłkując się opisem 
zawartym w książce prof. Stanisława Ro-
sponda Zginęli na polu chwały, poświęcił tak-
że kilka akapitów pacyfikacji w Kaszowie. 
Autor wspomniał, że przez pewien czas po 
tych dramatycznych wydarzeniach odczu-
wał wewnętrzny niepokój, a w nocy zrywał 
się z łóżka na odgłos przejeżdżającego dro-
gą samochodu. To rozchwianie nerwów było 
w obu miejscowościach dość powszechne. 
Przez gabinet lekarza przewinęło się wtedy 
wiele osób, zwłaszcza krewnych zamordo-
wanych, proszących o leki uspokajające i na-
sercowe. Pamiętnikarz z zafascynowaniem 
wspomniał o nieoficjalnej wizycie w Lisz-
kach kardynała Adama Stefana Sapiehy, któ-
ry kilka dni po pacyfikacji odwiedził wieś 
i za pomocą serdecznych słów podnosił na 
duchu garnących się do niego parafian. 

U Golańskiego szukał także pomocy zbie-
gły z Auschwitz Jan Wyroba, członek Naro-
dowej Organizacji Wojskowej, aresztowany 
w dniu pacyfikacji podczas ucieczki z podpa-
lonego przez Niemców domu rodzinnego. 

Czytając Wspomnienia lekarza, poznaje-
my realia wojenne podkrakowskich wsi peł-
nych wysiedleńców z terenów przyłączonych 
do Reichu, potem uciekinierów ze wschodnich 
terenów II Rzeczypospolitej, a od jesieni 1944 
roku wypędzonych z rodzinnego miasta war-
szawiaków. Antoni Golański był inicjatorem 
utworzenia w Liszkach, głównie z myślą o wy-
gnańcach, małego szpitala, w którym przez 
wiele tygodni opiekował się ciężko chorymi 
pacjentami. Sale szpitalika służyły także jako 
tymczasowe schronienie dla ludzi ukrywają-
cych się przed władzami okupacyjnymi.

Pewien niedosyt budzi marginalne po-
traktowanie przez autora własnego zaanga-
żowania w działalność konspiracyjną. Tylko 
zdawkowo wspomniał on o powierzonej mu 
przez dowództwo Armii Krajowej misji przy-
gotowania na wypadek powstania powszech-
nego szpitala polowego w Mnikowie, spo-
tkaniach konspiracyjnych odbywających się 
w jego mieszkaniu, kontaktach z ks. Józefem 
Lelito ps. Kicha, kapelanem Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej… I to właściwie tyle. Tym-
czasem w monografii wojennej Szkoły Rol-
niczej w Czernichowie możemy przeczytać, 
że ppor. Antoni Golański był po pacyfikacji 
w Liszkach dowódcą kompanii AK „Kuropa-
twa”. Niestety, lektura Wspomnień lekarza nie 
pozwala nam zweryfikować tej informacji. 

Częściową odpowiedź na pytanie dlacze-
go tak się stało, przynosi nam wstęp do książ-
ki przygotowany przez syna autora, Jacka 

Okładka książki Antoniego Golańskiego
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Golańskiego, również lekarza. Otóż wspo-
mnienia powstawały w okresie stalinizmu, 
gdy „władze komunistyczne polowały na by-
łych żołnierzy Armii Krajowej” oraz w latach 
60. Zwłaszcza w tym pierwszym okresie bez-
pieka wiele by dała za informacje dotyczące 
konspiracji niepodległościowej. A przecież 
dr Golański z towarzyszami walki spotykał 
się także po wojnie, a ze wspomnianym ks. 
Lelito łączyły go więzy przyjaźni. Przypo-
mnijmy, że kapłan ten został potem areszto-
wany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego, osądzony i podczas tzw. procesu kurii 
krakowskiej skazany za powojenną działal-
ność antykomunistyczną.

Wśród opisywanych przez dr. Golańskie-
go wydarzeń wojennych na uwagę zasłu-
guje także epizod wizyty w szpitalu lisiec-
kim członków prosowieckiej Armii Ludowej 
z dwoma rannymi. Jeden z nich zmarł nie-

długo po przywiezieniu z powodu ciężkich 
ran brzucha. Drugi, jak wspomina autor, zo-
stał wkrótce odstawiony do szpitala w Kra-
kowie przez pielęgniarkę Milę Kopiczyńską. 
To świadectwo zadaje kłam rozpowszech-
nianej po wojnie przez komunistów wersji 
propagandowej, jakoby obaj zostali zamor-
dowani przez podwładnych Jana Szpondra 
z lisieckiej NOW.

Trudno w krótkim tekście dać wyraz 
wszystkim refleksjom, jakie nasuwają się 
w związku z lekturą wspomnień dr. Anto-
niego Golańskiego, a tym bardziej wymie-
nić wątki pojawiające się w książce. Celem 
tego omówienia jest zresztą tylko zasygnali-
zowanie zawartości publikacji. Kończąc, pra-
gnę zachęcić wszystkich zainteresowanych 
dziejami wojennymi gminy Liszki do lektury 
Wspomnień lekarza. 
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Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
1990-1994

Ryszard Duszyk (Kryspinów) – przewod-
niczący, Stanisław Czech (Baczyn), Józef Ha-
ber (Cholerzyn), Wojciech Burmistrz (Chro-
sna), Stanisław Gala (Czułów), Stanisława 
Kwoka (Czułów), Stanisław Stopa (Jeziorza-
ny), Tadeusz Mastek (Kaszów), Władysław 
Owca (Kaszów), Helena Trojan (Kaszów), Bo-
lesław Kalczyński (Kryspinów), Jan Kowalik 
(Liszki), Stanisław Kozioł (Liszki), Stefan Ra-
chwalik (Liszki), Julian Wlazło (Liszki), Jan 
Irlik (Mników), Stanisław Sikorski (Morawi-
ca), Ryszard Olszewski (Piekary), Jan Pyla 
(Piekary), Stanisław Kozłowski (Rączna), Jan 
Miś (Rączna), Zdzisław Guja (Rączna), Ma-
rian Przebinda (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
1994-1998

Ryszard Olszewski (Piekary) – przewod-
niczący, Stanisław Kozioł (Budzyń), Krysty-
na Miarka (Cholerzyn), Wojciech Burmistrz 
(Chrosna), Stanisław Gala (Czułów), Stanisła-
wa Kwoka (Czułów), Stanisław Stopa (Jezio-
rzany), Maria Koper (Kaszów), Władysław 
Owca (Kaszów), Stefan Urbaniec (Kaszów), 
Ryszard Duszyk (Kryspinów), Bolesław Kal-
czyński (Kryspinów), Kazimierz Władysław 
Szewczyk (Liszki), Władysław Szewczyk (Lisz-

ki), Helena Werblińska (Liszki), Jan Kopeć / 
Józef Koźbiał (Mników), Irena Korpak (Mni-
ków), Stanisław Sikorski (Morawica), Jan Pyla 
(Piekary), Stanisław Kozłowski (Rączna), Jan 
Miś (Rączna), Marian Przebinda (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
1998-2002

Bogusław Werbliński (Liszki) – przewod-
niczący, Krystyna Miarka (Cholerzyn), Stani-
sław Ryszka (Cholerzyn), Mieczysław Dziedzic 
(Chrosna), Halina Kaczor (Czułów), Janusz 
Kwoka (Czułów), Stefan Stopa (Jeziorzany), Jan 
Baran (Kaszów), Helena Trojan (Kaszów), Ste-
fan Urbaniec (Kaszów), Aniela Kruk (Kryspi-
nów), Czesław Sadko (Kryspinów), Jan Mazur 
(Liszki), Władysław Szewczyk (Liszki), Irena 
Korpak (Mników), Józef Koźbiał (Mników), 
Zbigniew Kaczor (Morawica), Ryszard Olszew-
ski (Piekary), Jan Pyla (Piekary), Zdzisław Guja 
(Rączna), Stanisław Kozłowski (Rączna), Bar-
bara Lelek / Piotr Sobesto (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
2003-2006

Jan Pyla (Piekary) – przewodniczący, Kry-
styna Miarka (Cholerzyn), Mieczysław Dzie-
dzic (Chrosna), Tadeusz Mastek (Czułów), 
Kazimierz Karolus (Jeziorzany), Jan Baran 
(Kaszów), Helena Trojan (Kaszów), Czesław 

Samorząd gminy 
w latach 1990-2018
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Sadko (Kryspinów), Beata Sobesto (Liszki), 
Władysław Szewczyk (Liszki), Irena Kor-
pak (Mników), Zbigniew Kaczor (Morawica), 
Zdzisław Guja (Rączna), Jan Miś (Rączna), 
Piotr Sobesto (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
2006-2010

Zbigniew Kaczor (Morawica) – prze-
wodniczący, Stanisław Ryszka (Cholerzyn), 
Bogdan Baster (Chrosna), Tadeusz Mastek 
(Czułów), Jacek Kapusta (Jeziorzany), Jan 
Cyran (Kaszów), Helena Trojan (Kaszów), 
Czesław Sadko (Kryspinów), Józef Kowalik 
(Liszki), Władysław Szewczyk (Liszki), Irena 
Korpak (Mników), Jan Pyla (Piekary), Krzysz-
tof Krupa (Rączna), Piotr Tyrka (Rączna), Mi-
rosław Suchan (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
2010-2014

Zbigniew Kaczor (Morawica) – prze-
wodniczący, Stanisław Ryszka (Cholerzyn), 

Bogdan Baster (Chrosna), Tadeusz Mastek 
(Czułów), Jacek Kapusta / Danuta Janas (Je-
ziorzany), Helena Trojan (Kaszów), Janusz 
Trojan (Kaszów), Czesław Sadko (Kryspi-
nów), Józef Kowalik (Liszki), Władysław 
Szewczyk (Liszki), Irena Korpak (Mników), 
Marek Legutko (Piekary), Krzysztof Krupa 
(Rączna), Piotr Tyrka (Rączna), Mirosław Su-
chan (Ściejowice).

Radni Rady Gminy Liszki – kadencja 
2014-2018

Zbigniew Kaczor (Morawica) – przewod-
niczący, Stanisław Kruk (Cholerzyn), Bogdan 
Baster (Chrosna), Tadeusz Mastek (Czułów), 
Danuta Janas (Jeziorzany), Dagmara Pilis 
(Kaszów), Janusz Trojan (Kaszów), Józefa 
Wyżga (Kryspinów), Józef Kowalik (Liszki), 
Marek Buczek (Liszki), Sławomir Kącik (Mni-
ków), Marcin Mazur (Piekary), Wiesław Ka-
sprzycki (Rączna), Piotr Tyrka (Rączna), Mi-
rosław Suchan (Ściejowice).
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Czechy 108, 134, 159
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Działoszyce, m. 133
Dziewięcice, m. 58

E
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G
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Gdańsk, m. 160, 165
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Górny Śląsk 61
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Holandia 134

I
I Rzeczpospolita zob. Rzeczpospolita 

Obojga Narodów 
II Rzeczpospolita Polska 105

J
Jasło, m. 159
Jasna Góra, zespół klasztorny 167
Jerozolima, m. 49, 120
Jeziorany, gmina 35
Jeziorzany, gromada 7
Jeziorzany, m. 23, 35-37, 62, 67, 83-85, 

91, 96, 109, 134, 164-167, 171-172

K
Kalwaria Zebrzydowska, m. 108
Kaszów, gmina 16-17
Kaszów, gromada 7
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Kaszuby, region 81
Kazimiera Wielka, m. 160
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– Płaszów (dawna wieś) 113
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– Przegorzały (dawna wieś) 64, 

112-113, 121
– Rakowice 115
– Rakowice, lotnisko 114
– Zwierzyniec 22, 147

Kraków – Chełmek, droga 52
krakowska metropolia 24, 34
krakowski powiat 11, 93, 132, 139, 

142, 163
krakowskie województwo 125
Kraśnik, m. 154, 159
Królestwo Polskie (Kongresowe) 16, 

44, 46, 49, 58, 98
Królestwo Polskie (przedrozbiorowe) 

53
Kryspinów, m. 8-9, 14-15, 18-22, 34, 

43, 58, 60, 62, 67-68, 72, 82, 85, 90-
92, 93, 99-101, 107-108, 119, 134, 
139-142, 147, 151, 161, 171-172

Kryspinów, gmina 100
Kryspinów, gromada 7 
Krzeszowice, m. 44-45, 78, 81, 86, 93

L
Lipsk, m. 16
Liszki, gmina 5-9, 14, 27, 35, 38, 56, 

73, 77, 81, 83, 90, 95, 104, 107, 
113, 115, 117, 119, 121, 129-130, 
139-140, 159, 161, 163-164, 168, 
170-172

Liszki, gromada 7, 13-14, 126
Liszki, m. 5-9, 13-15, 18-20, 22-24, 33-

-34, 38-39, 43, 45-46, 50-52, 54-57, 
60-72, 74, 76-79, 81-82, 84-101, 105-
-110, 113-122, 124, 126, 130-142, 
144, 146-149, 151-152, 159, 162, 
164-165, 167-169, 171-172
– Głodny Kąt 24

Liszki, parafia 35, 41, 61, 63, 93
Liszki – Piekary, droga 56
Liszki –Rączna, droga 56
Londyn, m. 134
Lublin, m.16, 159
Lwów, m. 36, 48, 84, 93, 160

Indeks geograficzny
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Ł
Łysa Góra 50

M
Maciejówka, wzgórze 169
Malkowice, m. 58
Małopolska, region 16, 28, 81, 85-86, 

92, 127, 147
miechowska ziemia 58
Mników, gromada 7
Mników, m. 8, 25-27, 29-30, 39-40, 42, 

44-45, 47-49, 52, 81-82, 91, 95, 97-
98, 107, 121, 128, 169, 171-172

Mogilany, m. 65
Morawica, gromada 7, 30
Morawica, m. 8-11, 14, 25-26, 28-30, 

35, 38-41, 49, 67, 72, 77, 81-82, 89-
91, 97, 107, 116, 118-119, 153-155, 
162, 171-172

Morawica, parafia 11, 42, 62, 72, 81, 
117-118, 153, 162

Mysłowice, m. 16

N
Niemcy, państwo i naród 16, 19, 21, 

34, 76, 104, 110-113, 115-116, 119, 
128, 130, 134, 163, 169

Nowa Wieś Szlachecka, m. 22, 41, 67, 
82, 91, 107, 128, 139, 152

Nowy Sącz, m. 163

O
Olszanica, m. 7, 82, 95

P
Paryż, m. 134, 139, 166
Piekary, gromada 7
Piekary, m. 16, 20, 23, 31-37, 43, 56, 

62, 64-65, 72, 85, 88, 90-93, 96, 102-
105, 110-114, 116-117, 123-126, 
130, 134, 139, 143-145, 171-172

Piekary Śląskie, m. 61
Pińczowskie 133
Pińczów, m. 160
Polska, Polacy 9, 11, 13, 15-16, 19, 

33-36, 42, 45-46, 49, 56, 60-61, 65, 
67, 72, 76, 81, 84, 87-88, 92, 94-96, 
98, 102, 105-106, 108, 111-112, 114, 
116-117, 119-120, 123, 125-126, 
136-137, 144, 146, 150, 152, 154-
159, 164, 166-167

Praga, m. 108
Przeginia, m. 15, 18
Przemyśl, m. 160

R
Radziszów, m. 159
Rawicz, m. 157

Rączna, m. 7, 23, 35-37, 56-57, 62, 67, 
73-76, 83, 85, 88-89, 91, 93, 96, 105, 
107, 110, 113, 119, 121, 124-125, 
134, 146-147, 163-165, 171-172
– Dzikowiec 36, 121
– Las 36
– Podlas 36
– Zalas 36, 68

Rączna, gmina 147 
Rogoźnik Podhalański, stacja 

kolejowa 166
Rosja, Rosjanie 10, 19, 34, 44, 60, 97, 

116, 154
rosyjski zabór 97
Rybna, gromada 7
Rybna, m. 15, 17, 38, 68, 72, 119, 127-

128
Rychwałd, m. 102, 143-145
Rzeczpospolita Krakowska zob. 

Wolne Miasto Kraków 
Rzeczpospolita Obojga Narodów 16, 

89
Rzym, m. 16, 49, 134

S
Sanka, rz. 99
Sanockie, region 161
Siepraw, m. 159-160
Skałki Mnikowskie, folwark 44, 49
Skawina, m. 86-87
Smerdzanca zob. Kryspinów
Smirdzaca zob. Kryspinów 
Smyerdzaca zob. Kryspinów
Soissons, m. 100
Solferino, m. 146
Sosnka, rz. zob. Sanka, rz. 
Staniątki, m. 18
Stara Wieś, m. 163
Stuttgart – Hohenheim (dawniej m.) 

139
Syberia, region 97, 154
Szafraniec, j. 76, 116
Szczurowa, m. 98
Szczyglice, m. 7
Szwajcaria 134

Ś
Ściejowice, m. 7, 23, 25, 35-37, 57, 62, 

67, 76, 83-85, 91-92, 96, 104, 113, 
134, 144, 148, 171-172
– Pod Skałą 36

Śląsk Cieszyński, region 159
Śląsk, region 31, 51, 56, 61, 86, 101, 

105
Śmierdząca zob. Kryspinów, m. 
Śmierdząca zob. Sanka, rz. 
Świętokrzyskie Góry 98

T
Tatry, g. 138
Tenczyn, m. 28
Tenczynek, m. 104 
Trzebinia, m. 44, 78
Tyniec, m. 15-16, 18-19, 22, 25, 28, 31, 

33-35, 53, 63-64, 102, 104, 110-111, 
123-124, 137

Tyniec – Liszki, droga 110
Tyrol, region 154

U
Ukraińcy, naród 111
Unia europejska 95

V
Verdun, m. 163

W
Wambierzyce, m. 164
Warszawa, m. 16, 46, 49, 77, 87, 157, 

163, 169
Wieczne Miasto zob. Rzym 
Wieliczka, m. 98, 159
Wielkie Księstwo Poznańskie 44
Wirtembergia, region 139
Wisła, rz. 16, 31, 33-37, 63-64, 83, 86, 

99, 111, 113, 123, 126, 147, 165
Włochy 49, 134
Wojsławice, m. 160
Wola Morawicka zob. Cholerzyn
Wolne Miasto Kraków 20
Wołowice, m. 22, 85-86
Wrocław, m. 16
Wronki, m. 157

Z
Zabierzów, m. 26, 78, 86, 140
Ziemia Święta 16
Zwierzyniecki Las 44

Ż
Żmigród Nowy, m. 159
Żydzi, naród 10, 33, 36-37, 46, 49, 74, 

79, 87, 92, 101, 117-122, 168
Żywiec, m. 102
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A
Adamski Stefan 101
Albert, wójt Krakowa 18
Aleksandrowscy, ród 28
Anczyc Władysław Ludwik 76
Andrzej, pleban 22

B
Baliccy, ród 28
Balicka Anna 128
Bałucki Michał 144
Bałys Stanisław 129
Bałys Władysław 130
Bański Andrzej 51-52, 62, 65, 67, 93, 

95-96, 101, 139
Baran Jan 171-172
Baran Józef 15
Baran Józef II 52
Baran Michał zob. Barański Michał 
Barański Michał 15
Barański Wincenty 63-64
Barski, zarządca gospodarstwa 

dworskiego 113
Bartłomiej, św. 28
Baster Bogdan 172
Baster Jan 127
Baścik Adolf 72
Bator Józef 11, 14, 42
Bator Tadeusz 11
Bator Tadeusz II 125
Baziak eugeniusz 152, 166
Beigert Jan 62
Benedykt XVI, papież 167
Białynia-Chołodecki Józef 48
Bieda Jędrzej 97
Bierzało Tadeusz 79
Bierzyńska Katarzyna 36
Bierzyński Kajetan 36
Birnerowie, rodzina 36
Blandyna, s. 71
Blecharska Olga 27
Blecharski Franciszek 27, 95, 162
Bobak Anna 155
Bobak Antoni 81, 119, 153-155
Bobak Antoni, jun. 155
Bobak Helena 154
Bobak Stanisław 153
Bobak Tadeusz 153, 155
Bobak Wojciech 153
Bobrecki Piotr 54
Bodziony Filip 130
Bogucka Maura 72
Bolesław Wstydliwy, książę 18
Boroń Feliks 16
Boroń Jędrzej 131

Boroński Adam 90
Bożek Józefa 121
Braun Kazimierz 104
Braun Mieczysław 104
Braun Włodzimierz 104
Braun Włodzimierz II 104
Braunowie, rodzina 34, 114
Breinl Józef 146
Brenner Adolf 118-119
Brenner Joachim 118
Brennerowie 119
Bryłka zob. Brenner Adolf
Brzozowski Szczepan 61
Brzyszczyk Alfons 117
Buczek Jadwiga 157
Buczek Jan 26
Buczek Józef 156
Buczek Karol 156-158
Buczek Marek 172
Buczek Marianna z Fryców 156
Buczek Stanisława 138
Budziaszek Piotr 26
Budziaszek Józef 52
Budzińska Gabriela 72
Budzyńska Irena 79
Bugajski Jan 82
Bulda Paweł 115
Burkat Józef 95
Burmistrz Stanisław 9
Burmistrz Wojciech 9, 171
Bystroń Jan Stanisław 100

C
Castiglione Heinrich 36
Chałubiński Tytus 138
Chwirut Włodzimierz 160
Ciuba Andrzej 131-132
Cyganik Artur 129
Cyganik Henryk 130
Cyganik Kazimierz 127
Cyganik Mateusz 127
Cyganik Piotr 128-130
Cyrankiewicz Józef 87
Czachowski Dionizy 98
Czartoryscy, ród 29
Czartoryska z Lubomirskich Izabela 

10, 29, 90
Czech Jan 26
Czech Michał 81
Czech Piotr 128
Czech Ryszard 129-130
Czech Stanisław 128, 130, 171
Czech Wojciech 44-46, 49
Czech Zofia 113
Czechowie, rodzina 26

Czuma Mieczysław 87
Czyżewicz Jan 36, 76
Czyżewicz Maria 36
Czyżewiczowie, rodzina 104
Czyżewski Krzysztof 54

D
Daniela, s. 71
Darnowska Wanda 69
Długosz Jan 18, 25, 35, 99
Duda Andrzej 9
Dukała Jan 26
Dunajewski Albin 67-68, 153
Durówna Anna 106
Duszyk Ryszard 9, 171
Dymanus Barbara 12, 162
Dymanus Jarosław 159-162
Dymanus Karolina ze Stanków 159-

-162
Dymanus Ryszard 162
Dymanus Teresa z Łukowiczów 159
Dymanusowie, rodzina 5, 160-161
Dziedzic Mieczysław 171

E 
ehrlich S. 119
ekspedyta, s. 71
elgiet Witold 11
eljasz-Radzikowski Walery 46-48
eljasz-Radzikowski Wojciech 47
ellinger Apolinary 34
ernestyna, s. 71

F
Feuer Andrzej 113, 126
Feuer Józef 124, 126
Ficek Alojzy 61
Figlewicz Kazimierz 152
Finder Mordechaj, zw. Mordką 118
Fischer Baruch 117
Foltyński Jan 90
Franciszek Józef I, cesarz Austro- 

-Węgier 123
Frycz Alfons 121
Frykacz Marcin 25
Fudali Józef 70, 152, 165
 
G
Gajowy Albin 113
Gala Stanisław 171
Galos Jan 127
Galos Kazimierz 127
Galos Roman 129
Galos Tomasz 130
Gembicki Piotr 53

Indeks osobowy
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Girtler Kazimierz 100
Godlewski Michał 151
Golański Antoni 168-170
Gomułka Władysław 157
Gołaszewski Filip 68
Gołecki Franciszek 121
Górka Romuald 13, 161-162
Grabowski Ambroży 47-48, 135
Grabowski Roman 130
Groblerowie, rodzina 118-119
Gruca Andrzej 73
Gruca Franciszek 74
Gruca Wojciech 147
Grüner Fajtsche 117
Grzegorz IX, papież 15
Gubernat Władysław 36, 113
Guja Zdzisław 171-172
Guzik Wawrzyniec 91

H
Haber Józef 171
Hajduga Franciszek 121
Haubold Fryderyk 168
Hermann, radca CK ministerstwa 

handlu 84
Hirschberg Adolf 18
Hitler Adolf 111-112
Hugo zob. Konrnhauser Hugo
Humpola Jan 109

I
Idzi, biskup, legat papieski 15, 18, 

31, 35
Indyk Antoni 161
Innocenty X, papież 53
Irlik Jan 171
Izabela, s. zob. Jodko Jadwiga
Izydor Oracz, św. 65, 67

J
Jabłoński Izydor 47-49
Jacaszek Maciej 96, 101
Jackowski Stanisław 125
Jajko Tadeusz 6
Jakubowski Wojciech 63
Jakubowski Zdzisław 8
Jan III Sobieski, król Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów 105-106
Jan II Kazimierz Waza, król 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
53

Jan Paweł II, papież 33, 71, 164, 166-
-167

Janas Danuta 172
Janik, uczeń 84
Janik Jan 124
Janik Stanisław 125
Janik Władysław 125

Janik Wojciech 127
Janus Roman 114-115
Jarguz Stanisław 114-115
Jaroszewski Tadeusz Stefan 102
Jasiołek Jan 126
Jasiołek Józef 123
Jasionek Feliks 125
Jasionek Stanisław 167
Jaskowski Stanisław 11, 14
Jastrzębski Józef 91
Jezierski Józef 36, 47
Jezus Chrystus 17, 38-39, 53, 67, 96
Jochym zob. Brenner Joachim
Jodko Jadwiga 70
Jordan Jan 36
Jordan Michał 19
Józef, św. 17
Józefczyk Weronika 73
 
K
Kaczor Halina 5, 171
Kaczor Jan 11
Kaczor Zbigniew 9, 171-172
Kadula Stefan 106, 108
Kalczyński Bolesław 171
Kałuski Jan Nepomucen Stanisław 96, 

146-148
Kaplicki Mieczysław 154
Kapusta Jacek 172
Karaś Maria 113
Karaś Władysław 113
Karasiowie, rodzina 113
Karcz Antoni 26
Karg Józef 84-85
Karnasiewicz Zofia 11
Karolus Kazimierz 172
Karwacki, aptekarz 79
Kasprzycki Kasper 19
Kasprzycki Wiesław 172
Kazimierz Odnowiciel, książę 28
Kazimierz III Wielki, król Królestwa 

Polskiego 15, 18, 22, 31
Kazimierz IV Jagiellończyk, król 

Królestwa Polskiego 31, 35
Kącik Piotr 127
Kącik Sławomir 172
Kenner Aleksander 121
Kenner Rena 121
Kennerowie, rodzina 121
Kilian-Filasiewicz Maria  121
Klara, s. zob. Kotowska Aniela
Kochański Antoni 90
Koczwara Franciszek 127, 129-130
Koczwara Henryk 129-130
Koczwara Jakub 128, 130
Koczwara Julian 128-130
Kolanko Antoni 8
Kolendowicz Franciszek 22, 89, 133, 136

Kolman Tadeusz 121
Kołaczkowski Klemens 144
Kołaczkowska Michalina 

z Kościelskich 144
Komar erazm Antoni Wincenty 58, 60
Komar eustachy Adam Walerian 60
Komar Marceli 60
Konik Henryk 129
Konik Jan 128
Konik Kazimierz 129
Konik Mieczysław 128
Konik Piotr 127
Konik Władysław 128, 130
Konrad Mazowiecki, książę 31 
Kopeć Jan 171
Koper Maria 171
Korcel Szczepan 113
Korczek Grzegorz 130
Kornhauser Hugo 118, 121
Korpak Irena 171-172
Kostka Stanisław, św. 163
Kosycarz Hipolit 56
Kosycarz Maria 72
Kościuszko Andrzej Tadeusz 

Bonawentura 158
Kot Feliks 127
Kot Stanisław 91
Kotowska Aniela 70
Kowalik Bolesław 88
Kowalik Feliks 86
Kowalik Jan 88
Kowalik Jan II 97
Kowalik Jan III 171
Kowalik Joanna 113
Kowalik Józef 172
Kowalik Teofil Izydor 50, 54, 63-64
Kowalik Wincenty 126
Kowalik, gospodarz 126
Kowalska Faustyna, św. 151
Koza Jan 114-115
Koziebrodzcy, ród 147
Kozioł Stanisław 171
Kozłowski Bronisław 76
Kozłowski Stanisław 171
Kozłowski Wojciech 73
Koźbiał Józef 171
Kracik Jan 15
Kras Władysław 95, 105
Kruczek zob. Maringer Jakub
Kruk Aniela 171
Kruk eugeniusz 130
Kruk Jan 127
Kruk Leopold 128
Kruk Stanisław 128, 172
Krupa Krzysztof 172
Krzemieński Józef 29, 42, 68, 72, 153
Księżarski Feliks 65
Kubera Antoni 113, 123
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Kubień Józef 106-108
Kucharski Ferdynand 128 
Kula Wacław 9, 164
Kurowski Adam 17
Kurowski Apolinary 97
Kwoka eugeniusz 129-130
Kwoka Ignacy 128
Kwoka Janusz 171
Kwoka Stanisława 171
Kwoka Tadeusz 130

L
Lalik 113
Langiewicz Marian 97
Legutko Marek 172
Lelek Barbara 171
Lelito Józef, zw. Kicha 152, 165, 169-170
Lelkówna ewa 73
Lepszy edward 67, 141
Leszek Czarny, książę 15, 31
Lędzki (Łedzki?) Stanisław 36
Libera Jan 30
Lipczyński Antoni 36
Lipczyński Franciszek 36
Lipiarz Jan 26
Lipiarze, rodzina 26
Liszka Stanisław 17, 105, 131-132
Ludwikowski Jacek 91
Ludwikowski Jakub 113
Ludwikowski Józef 113, 126
Ludwiński Jacek 97-98

Ł
Łaś Józef 42
Łepkowski Józef 54
Łęcka Joanna 111
Łęcki Andrzej 112-113

M
Machalski Maksymilian 36, 83, 85, 92
Macharski Franciszek 27, 166
Machnicki Ludwik 64
Madej Jan 86, 93
Madeyski Stanisław 92
Magnus Jan 10
Maik Piotr 101
Majsterek Stanisław 8
Marcinkowski Zbigniew 8
Marczyk Józef 113, 125-126
Marczyk Józefa 113
Maria Kazimiera de La Grange 

d’Arquien (królowa Marysieńska), 
królowa Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów 106

Maria Klementyna, s. zob. Studzińska 
Maria Leokadia 

Maria Ubalda, s. zob. Darnowska 
Wanda

Maringer Aron 101, 119
Maringer Jakub 118
Maringer Saul 101
Maringerowie, rodzina 101
Markiewiczówna Stefania 75
Marszał Jan 101
Marszałek Franciszek 101
Maryja, Matka Boża 17, 46, 49, 50-52, 

56, 61-62, 106, 158
Mastek Tadeusz 130, 171-172
Matejko Jan 49
Matura Stanisław 109
Matys Jan 147
Matysikowie, rodzina 161
Mazan Leszek 87
Mazur Jan 171
Mazur Marcin 172
Mazur Tadeusz 125
Medwecki Mieczysław 116
Miarka Krystyna 171
Mikołaj z Miry, św. 38
Mila Kopiczyńska 170
Milewski Antoni 98
Miliescy, rodzina 33, 104, 114,145
Milieska Antonina 20
Milieska Maria z Kołaczkowskich 

104, 144
Milieski Alfred 33-34, 36, 65, 92-93, 

102, 143-145
Milieski Stanisław 143
Milieski Stanisław II 145
Milieski Witold 104, 123-125, 144
Misiewicz Hanna 115
Miś Hipolit 101
Miś Jan 6, 171-172
Miś Paweł 9, 164
Miś Władysław 120-122, 128, 162
Mliko Walerian 147
Młynczyk Kunegunda 13
Möhl Izaak 117
Morys Jakub 45, 97
Mościcki Ignacy 152
Motyka Józef 101
Mól Feliks 76, 163
Mól Jan 74, 93, 125, 163
Mól Kazimierz 76, 163
Mól Stanisław 76, 113, 141, 163-164
Mól Władysław 76, 150
Mól Zofia z Kuberów 163
Mólowie, rodzina 163
Munkaczy Antonina 49
Muszeński Andrzej 91
Myczkowski Tadeusz 104

N
Nawoj z Morawicy 28
Nawrocki Andrzej 8, 125
Nęcek Henryk 129-130

Nęcek Józef 128
Nęcek Marcin 127
Niewolska Janina 75
Nikodema, s. 71
Niżyński Feliks 68
Nowacki Dariusz 54
Nowak Anatol 151
Nowak Józef 165
Nowak Katarzyna 165
Nowak Stanisław 109, 164-167
Nowak Tadeusz 19
Nowakowski Adolf 106
Nowalińska Małgorzata 53

O
Ochoński Krystyn 76
Olszewski Ryszard 9, 171
Opalińscy, ród 10, 29
Opalińska z Tęczyńskich Izabela 

10,28 
Opaliński Łukasz 10
Oprzędek Wawrzyniec 34, 64-65, 92, 

98, 139
Orczykowski Jan 147
Orzechowski Ignacy 67
Ossolińscy, ród 28
Ossowski Gotfryd 26
Owca Aniela z Buczków 156
Owca Józef 17
Owca Jóżef, jun. 132
Owca Stanisław 121
Owca Władysław 171
 
P
Pacówna Zofia 73
Pajączewski Józef 40, 153
Palińska Maria 142
Para Jan 17, 131
Paryś Andrzej 69, 71, 73, 76, 79, 95, 

101, 106-107, 113-114, 119, 132, 
145, 149, 152, 165

Pasiak Zdzisław 130
Paszek Wojciech 73, 75, 94-95, 101
Patrycja, s. 71
Paweł, św. 111
Pawlak Jerzy 115
Pawluk, mieszkaniec Przegorzał 113
Perthées Karol 156
Piechowicz Jan 63-64
Pileccy, ród 28
Pilis Dagmara 172
Pilzer Adolf 101, 119
Piłsudski Józef 152
Piotr, św. 111
Piotrowski Wojciech 97
Pius IX, papież 16, 61, 146, 150
Placidi Franciszek 29
Pleśniak Jadwiga 34
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Płazowie, ród 28
Pokutyński Filip 102, 143
Połeć Piotr 127
Potoccy, ród 29
Potocka Julia 45, 49
Potocka Katarzyna 72
Potocka Zofia 45
Potocki Adam 44
Potocki Artur 45
Prusak Wojciech 162
Przebinda Marian 171
Pstrokoński Stanisław 53
Puzyna Jan 150
Pyla Agnieszka 5-6
Pyla Albin 113
Pyla Jan 9, 171-172

R
Rachwalik Stefan 171
Raciborski Józef Kazimierz 23, 33, 47, 

54-55, 58, 60-61, 90, 133-135
Raciborski Kazimierz 135
Rajda Aleksander 128
Reguła Roman 8
Reinfuss Roman 81
Rembacz Marcin 98
Reschieff Jozafata 72
Rimer Nina 120-122
Rimer Pinchas 120-122
Rimerowie, rodzina 120-122
Rogula Wincenty 36
Roj Dawid 107
Rospond Aniela 115
Rospond Franciszka 149
Rospond Izydor 86
Rospond Joanna ze Steczków 149
Rospond Józef 82
Rospond Kazimierz 149
Rospond Ludwika 86, 88
Rospond Maciej Jan 149
Rospond Maria 149
Rospond Stanisław I, biskup 5, 149-

152, 165
Rospond Stanisław II, językoznawca 

169
Rospond Stanisław III 117
Rospond Wojciech, zw. Szopą 149
Rospondowie, rodzina 149
Rozpond Stanisław 98
Rostworowski Piotr 151
Różycki Józef 108
Różycki Ignacy 99, 151
Różycki Piotr 99
Rudolphi Adam 19, 109
Rudolphi Irena z Kroeblów 19,109
Rudolphi Władysława 79
Rudolphiowie, rodzina 24
Rybak Jan 33

Rybowska Małgorzata 75
Ryszka Stanisław 171-172
 
S
Sadko Czesław 171-172
Sapieha Adam Stefan 37, 75-76, 107, 

150-152, 169
Schönherz Ignacy 117 
Siemońscy, rodzina 60, 100
Siemońska Agnieszka 19
Siemoński Augustyn 19
Sieniawscy, ród 29
Sieprawski Adam 97
Sieprawski Józef 97
Sikora Kazimierz 127
Sikorski Jacenty 81
Sikorski Jan 81
Sikorski Joachim 81
Sikorski Józef 81
Sikorski Józef II 81
Sikorski Michał 81
Sikorski Piotr 81
Sikorski Stanisław 171
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