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3Wstęp

Wstęp

Kryspinów to stara miejscowość, której histo-
ria sięga średniowiecza. Warunki naturalne 

sprawiły, że przez wieki zaliczał się raczej do mniej-
szych osad. Obecnie podlega ogromnej przemianie 
cywilizacyjnej. Z wsi rolniczej zmienia się w przed-
mieście Krakowa metropolitalnego. Śmiało moż-
na stwierdzić, że właśnie zamyka się pewna epoka 
w dziejach Kryspinowa, a to zachęca do podsumo-
wań. Niniejszy album stanowi próbę przeglądu 
faktów z historii miejscowości. 

Niestety dotąd nie powstała żadna praca hi-
storyczna omawiająca dzieje Kryspinowa. Jedy-
nym opublikowanym opracowaniem o tej tematy-
ce jest wydana w 2019 roku Monografia LKS Lotnik 
Kryspinów 1949-2019. Przygotował ją Krzysztof Sad-
ko, korzystając z własnego doświadczenia – zawod-
nika i trenera klubu – oraz m.in. z 9 tomów „Kroni-
ki Kryspinowa”, czyli  zapisków, wycinków z prasy 
oraz fotografii dokumentujących dzieje klubu, wsi, 
a także sportu na terenie gminy Liszki, zebranych 
przez społecznika, długoletniego prezesa LKS Lot-
nik i byłego członka Rady Gminy w Liszkach Cze-
sława Sadko, prywatnie ojca autora sportowej Mo-
nografii… Wspominam o tym, gdyż z materiałów 
prezesa Sadki także miałem okazję korzystać, za 
co w tym miejscu dziękuję.

Obszerniejsze informacje na temat Kryspino-
wa znajdziemy na kartach wydanego w 2010 roku 
przewodnika Juliana Zinkowa Wokół Czernicho-
wa, Liszek, Zabierzowa i Wielkiej Wsi. Oprócz tego 
w  druku ukazało się kilka prac naukowych po-
święconych wykopaliskom archeologicznym pro-
wadzonym w granicach wsi, dotyczą one jednak de 
facto społeczności prekryspinowskiej. Właśnie z tej 
racji w książce Kryspinów. Lamus historyczny temat 
ten jest zaledwie wzmiankowany. 

Warto w tym miejscu wspomnieć również o pra-
cach, które nie ukazały się w druku, a przedstawia-
ły dłuższe okresy historii Kryspinowa. W 1967 roku 
powstała Kronika wsi Kryspinów napisana przez jej 
mieszkańca Józefa Kowalika. Liczące zaledwie 19 
stronnic opracowanie koncentruje się głównie na 
dziejach administracji wiejskiej i  gminnej. Autor, 

będący urzędnikiem Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Liszkach, miał niewątpliwie dużą wiedzę na ten 
temat. Niestety wykorzystał ją tylko w niewielkim 
zakresie. Informacje z  czasów wcześniejszych za-
czerpnął od urodzonego pod koniec 9 dekady XIX 
wieku Klemensa Kapelaka. Warto dodać na margi-
nesie, że kilka lat później, w styczniu 1975 roku, z ini-
cjatywy władz powiatowych naczelnik gminy Liszki 
zobowiązał przedstawicieli poszczególnych sołectw 
do sporządzenia kronik, zawierających możliwe do 
ustalenia fakty z  przeszłości poszczególnych wsi. 
Miały one posłużyć m.in. do spisania kroniki gminy. 
Jeśli chodzi o Kryspinów, zadanie to wzięli na siebie 
obaj wspomniani wyżej mężczyźni, czyli J. Kowalik 
i K. Kapelak, oraz Józef Różycki. Niestety najprawdo-
podobniej żadna nowa praca nie powstała, do czego 
przyczyniło się niewątpliwie rychłe zlikwidowanie 
starostwa krakowskiego, inicjatora akcji dokumen-
towania historii podkrakowskich miejscowości.

Inną niewydaną w druku pracę, pt. Z dziejów 
Kryspinowa, skreślił, zapewne na prośbę przedsta-
wicieli wsi, o. Paweł Sczaniecki. Benedyktyński hi-
storyk z Tyńca naszkicował przedrozbiorową hi-
storię Kryspinowa (noszącego wówczas nazwę 
Śmierdząca). Także ona nie była zbyt obszerna. 
Rękopis liczył zaledwie 14 stron. W odróżnieniu 
od Kroniki Józefa Kowalika, która stała się źródłem 
wielu notek zamieszczonych w  Internecie oraz 
w folderach opublikowanych przez Urząd Gminy 
Liszki, praca o. Szczanieckiego nie jest szerzej zna-
na, a więc i cytowana.

Niniejsza książka jest pierwszą obszerną próbą 
przedstawienia dziejów wsi, głównie na przestrze-
ni dwóch ostatnich wieków. Nie pretenduje jed-
nak do nazwy monografii, choćby dlatego, że nie 
jest pracą naukową, lecz popularyzatorską. Spora 
liczba zamieszczonych fotografii, nadająca książ-
ce charakter albumu, wymusiła ograniczenie przy-
pisów do przypadków niezbędnych dla wskazania 
czytelnikowi głównych źródeł, na podstawie któ-
rych zostały przygotowane poszczególne ustępy.

Ważnym zadaniem, które stawiałem przed sobą, 
było wykorzystanie wiadomości pozyskanych od 
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mieszkańców – świadków historii opisanej na kar-
tach tej książki. W przypadku dziejów niewielkiej 
miejscowości, jaką jest Kryspinów, pamięć o wielu 
wydarzeniach odchodzi w zapomnienie wraz z ich 
uczestnikami. Utrwalenie ich, zanim znikną, stano-
wi więc poniekąd obowiązek historyka regionalisty.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim 
osobom, które zechciały podzielić się ze mną wspo-
mnieniami i wiedzą na temat dziejów Kryspinowa. 
A byli to: Mieczysław Bator, Zofia Bil, Anna Cze-
chowicz, Anna ze Stefanków Górkowa1, Irena z Soł-
ków Jaskowska, Zofia z Bilów Jaskowska, Józefa ze 
Szwajdów Kadulowa, Zofia z Białasów Kadulowa, 
Maria z  Galosów Kapelakowa, Stanisław Kogut, 
Franciszek Kozioł, Czesław Sadko, Anna z  Kadu-
lów Steczkowa, Aniela z Bugajskich Krukowa, Ta-
deusz Ludwikowski, Stanisław Łukasik, Jan Mękal, 
Krystyna Martyna, Józef Pyla, Kazimiera z Kruków 
Pylowa, Marian Ryszka, Andrzej Sobesto, Wikto-
ria i Marian Sobesto, Halina z Sobestów Baranowa, 
Maria z  Różyckich Stoidowa, Krystyna z  Kapela-
ków Wąsikowa, Kazimierz Wnęk, Józefa z Kadulów 
Wyżgowa. Wiele dowiedziałem się także od osób 
niezwiązanych z Kryspinowem miejscem zamiesz-
kania: Jana Pyli, Stanisława Jaskowskiego, Marii 
i Stanisława Komusińskich, Andrzeja Korneckiego, 
Jana Kowalika, Tadeusza Meusa, Zofii Misiewicz, 
Ryszarda Rudolphiego i Stanisławy Szewczyk.

Osobne podziękowania należą się wszystkim 
osobom, które udostępniły fotografie, pieczołowi-
cie przechowywane w rodzinnych albumach. Byli 
to: Mieczysław Bator, Zofia Bil, Dorota Boroń, Ma-
ria Buczek, Magdalena Chyla, Renata Chyra, Ju-
lia Czech, Aniela Murzyn, Anna Czechowicz, Anna 
Górka, Kamila Kluska, Stanisław Kogut, Stanisław 
Komenda, Andrzej Kornecki, Roman Korzeniak, 
Violetta Korzeniak, Wiesława Koszycka, Maria Ko-
wal, Aniela Kowalik, Jan Kowalik, Jan Kozioł, Ma-
riusz Stanisław Kruk, Aniela Kruk, Tomasz Kuchar-
ski, Piotr Lorek, Tadeusz Ludwikowski, Agnieszka 
Majcherek, Zofia Mazur, Maria Muniak, Maria Pła-

1 W przypadku pań urodzonych w Kryspinowie podaję 

również nazwisko rodowe, co może stanowić wska-

zówkę co do źródła niektórych informacji zawartych 

w książce, a nieoznaczonych przypisem.

tek, Artur Pyla, Jan Pyla, Kazimiera i Józef Pylowie, 
Czesław Sadko, Anna Soból, Anna Steczko, Maria 
Stoidowa, Anna Świątek, Jakub Torma, Krystyna 
Wąsik, ks. Stanisław Wciślak, Zofia Wędzicha, Ka-
zimierz Wnęk, Józefa Wyżga, Barbara Żelazny. 

Należy podkreślić, że główną inicjatorką po-
wstania tej pracy jest radna Kryspinowa Józefa 
Wyżga. Pełniąc jeszcze funkcję sołtysa, zwróciła się 
do mnie z propozycją opisania dziejów jej rodzin-
nej miejscowości. Następnie organizowała spo-
tkania z mieszkańcami Kryspinowa – świadkami 
historii, zebrała lwią część fotografii, a także iden-
tyfikowała osoby, które zostały na nich utrwalone. 
W każdej chwili mogłem liczyć na informacje i wy-
jaśnienia dotyczące badanych przeze mnie kwestii.

Wydawcą albumu Kryspinów. Lamus historii jest 
Urząd Gminy Liszki. Bez funduszy z budżetu Gminy 
wydanie go w tak bogatej formie nie byłoby możli-
we. Na szczęście obecny włodarz gminy, Paweł Miś, 
docenia wagę dokumentowania przeszłości lokal-
nej, co udowodnił wielokrotnie, najpierw jako dzia-
łacz społeczny, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zie-
mi Lisieckiej, a od kilku lat jako wójt gminy Liszki, 
inspirując i wspierając idące w tym kierunku inicja-
tywy. Z zainteresowaniem i aprobatą przyjął także 
projekt spisania i udostępnienia w formie drukowa-
nej dziejów Kryspinowa. Bezpośrednią opiekę nad 
przygotowaniem albumu sprawowała kierownik 
Referatu Kultury, Promocji i Sportu Agnieszka Pyla. 

Pragnę podziękować także ks. proboszczowi 
Władysławowi Szymoniakowi, dzięki przychyl-
ności którego mogłem skorzystać z dokumentów 
znajdujących się w archiwum parafii pw. św. Mi-
kołaja w Liszkach. Za udostępnienie kronik i zdjęć 
dziękuję także dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie Stani-
sławie Kruk.

Pomocą techniczną przy kopiowaniu fotogra-
fii i dokumentów służył mi, podobnie jak to miało 
miejsce przy okazji poprzednich, przygotowanych 
przeze mnie albumów, Tadeusz Jajko, za co należą 
mu się z mojej strony wyrazy wdzięczności.

Osoby występujące na zamieszczonych w książ-
ce fotografiach, o ile nie jest inaczej zaznaczone 
w tekście, wymieniane są od lewej.
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I

Prace archeologiczne przeprowadzone w Kryspi-
nowie pod koniec lat 60. XX wieku i później 

wykazały, że osadnictwo na tych terenach ma sta-
rożytną metrykę2. Sama miejscowość jest natural-
nie o wiele młodsza, a jej powstanie wiąże się już 
z osadnictwem średniowiecznym. 

Obecnie nie jesteśmy w stanie ustalić daty po-
wstania Kryspinowa, a właściwie Śmierdzącej, bo 
tak brzmi pierwotna nazwa tej miejscowości. Czę-
sto jako pierwszą informację o  istnieniu osady 
na tym terenie przyjmuje się zapis zawarty w do-
kumencie sporządzonym w kancelarii legata pa-
pieskiego biskupa Idziego. Wysłannik Kaliksta II 
podczas wizyty w Polsce ok. 1124 roku wystawił 
benedyktynom tynieckim dokument, w  którym 
wymienił należące do opactwa dobra. Niestety 
nie znamy oryginalnej treści tekstu. Wersja, która 
przetrwała do naszych czasów, została zmieniona. 
Powstała bowiem o wiele później, by udokumen-

2 Patrz: Kazimierz Godłowski, Okres lateński i rzymski, 

[w:] Pradzieje i średniowiecze, Kraków 1995, s. 113-136, 

Natura i Kultura w Krajobrazie Jury, t. 4.

tować prawo klasztoru do dóbr nabytych po 1124 
roku. Tekst pierwotny rozbudowano więc, dopi-
sując szereg miejscowości. Historycy drogą anali-
zy ustalili prawdopodobną zawartość oryginalne-
go dokumentu. Nas interesować będzie fragment 
dotyczący okolic Kryspinowa.

Biskup Idzi, wyliczając dobra opactwa, wymie-
nił kilka wsi leżących na lewym brzegu Wisły, na 
terenie dzisiejszej gminy Liszki: villam Lantiki cum 
ascripticiis, villam Kasow cum ascripticiis, villam Cy-
low cum smardonibus sub una circuicione. Lantiki to 
miejscowość, którą przez długi czas badacze utożsa-
miali z Liszkami. Obecnie przeważa pogląd, że naj-
prawdopodobniej była to jakaś osada dziś już nie-
istniejąca, nosząca nazwę Łętki lub Rudki. Liszki co 
najmniej od 1176 roku były bowiem częścią majątku 
norbertanek z podkrakowskiej wówczas wsi Zwie-
rzyniec, o czym wspomina Jan Długosz w Liber bene-
ficiorum. Córki duchowe św. Norberta obdarował tą 
wsią książę bądź też inny świecki darczyńca. Kasow 
to naturalnie Kaszów, a Cylow – Czułów. Co do tych 
dwóch miejscowości, nie ma żadnych wątpliwości, 
że należały do opactwa w Tyńcu. W zapisku mamy 

Geneza
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więc: wieś Łętki (vel Rudki) z przypisańcami, wieś 
Kaszów z przypisańcami i wieś Czułów ze smardami 
w jednym obejściu. Gdzie tu więc mowa o Kryspino-
wie, a raczej Śmierdzącej?

Otóż Adolf Hirschberg, jeden z mediewistów, 
który analizował dokument biskupa Idziego, sko-
jarzył słowo smardo, oznaczające warstwę ludno-
ści chłopskiej, niezbyt bogatej, ze średniowiecz-
nymi formami nazwy wsi Śmierdząca (Smirducha, 
Śmirdenza) i uznał, że wieś zawdzięcza swe mia-
no właśnie owym osadnikom-smardom. Ta hipote-
za, powtarzana przez dziesięciolecia, zadomowiła 
się w naszej historiografii na tyle mocno, że nawet 
wielu współczesnych autorów uznaje ją za co naj-
mniej prawdopodobną. 

Tymczasem jest ona niewątpliwie błędna. Wy-
mienieni w dokumencie legata Idziego smardowie 
powinni być łączeni z Czułowem, podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku przypisańców (ascriptici) 
wiązanych z Kaszowem i Łętkami/Rudkami. Przywo-
łajmy w tym miejscu autorytet niedawno zmarłego 
historyka, wielkiego autorytetu mediewistyczne-
go Gerarda Labudy. W pracy opublikowanej w 1994 
roku na łamach „Studiów Źródłoznawczych”3 pod-

3 Gerard Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki 

klasztoru benedyktynów w Tyńcu, „Studia Źródłoznaw-

cze” 1994, t. 35.

daje on drobiazgowej analizie dokument Idziego. 
Pomija zupełnie teorię Hirschberga, a nawiązując 
do wywodów ogłoszonych przez Fryderyka Papée, 
łączy (ze znakiem zapytania) wieś Śmierdzącą z pa-
dającą w innym miejscu dokumentu Idziego nazwą 
Czumdeca (najwyraźniej przekręconą przez kopistę). 
Dodajmy, że ta z kolei jest wymieniona we fragmen-
cie dopisanym potem, a wyliczającym nabytki opac-
twa po 1124 roku. Teorię więc o przynależeniu Śmier-
dzącej do dóbr opackich w czasie pobytu na ziemiach 
polskich legata Idziego należy włożyć między bajki, 
albo raczej między sfalsyfikowane teorie naukowe.

Historyczne dzieje Kryspinowa łączą się nato-
miast z innym klasztorem żeńskim – benedyktynek 
w Staniątkach. Należące do księcia krakowskiego 
ziemie położone w granicach omawianej wsi za-
garnął kasztelan Klemens i darował fundowanemu 
przez siebie opactwu mniszek, co można wywnio-
skować z treści przywileju wystawionego na rzecz 
klasztoru przez księcia Bolesława Wstydliwego 
w 1254 roku. Franciszek Sikora, autor hasła Bielany 
w Słowniku geograficzno-historycznym, domyśla się, 
że kasztelan zarządzał tymi terenami jako uposaże-
niem urzędniczym. Dokument księcia ostatecznie 
uprawomocniał przynależność przynajmniej części 
wioski Smirducha (tak w tym dokumencie zapisa-
no nazwę Śmierdzącej) do staniąteckich zakonnic. 
Najprawdopodobniej więc dopiero w późniejszym 
czasie doszło do sprzedaży (ewentualnie wymiany) 
wsi opactwu benedyktynów w Tyńcu. 

Po raz kolejny o Śmierdzącej wspomina doku-
ment księcia Władysława Łokietka sporządzony 21 
grudnia 1311 roku w Dobczycach. Dowiadujemy się 
z niego, że przyszły król ukarał jednego z uczestni-
ków buntu wójta Alberta, niejakiego Zudrmanna 
z Pisar, odbierając mu sołectwa (urzędy z przywi-
lejami ekonomicznymi) w Śmierdzącej i Kaszowie. 
Tym samym dokumentem przekazał je opactwu 
w Tyńcu, do którego wówczas te wsie niewątpli-
wie już należały. Fakt posiadania przez nie sołtysa 
świadczy, że obie miejscowości zostały wcześniej 
przeniesione na prawo niemieckie. Przynależność 
do dóbr benedyktyńskich niewątpliwie im się opła-
cała. Zmieniające mniej więcej w tym czasie właści-
ciela Liszki zostały urządzone według wzorów za-
chodnich dopiero w latach 40. XIV wieku.

Miecz, groty, ostrogi i imacz tarczy znalezione na terenie 
Kryspinowa podczas prac archeologicznych w latach 1968-
1970 [Sprawozdanie Archeologiczne t. XXIV, 1972]
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Przypomnijmy, że lokowanie wsi lub miasta na 
prawie niemieckim nie musiało wiązać się z osa-
dzeniem w niej przybyszów z Zachodu. Nowocześ-
niejsze ramy organizacyjne nadawano bowiem 
także miejscowościom zamieszkanym (lub zakła-
danym) przez Polaków. Sołtysem we wsi zostawał 
zasadźca sprowadzający osadników lub organizu-
jący wieś na nowych zasadach. Za swą pracę otrzy-
mywał większy od innych kmieci przydział gruntu. 
Był też zwolniony ze świadczeń na rzecz właścicie-
la. Poza tym do jego kieszeni wpływała część kar są-
dowych. Posiadał także inne, dodatkowe dochody. 
Nic dziwnego, że sołtystwa stały się przedmiotem 
handlu, a właściciele dóbr z czasem pozbywali się 
dzierżących je ludzi, by przejąć spory majątek. 

Uzyskane od Łokietka sołtysostwo w Śmierdzą-
cej benedyktyni tynieccy prawdopodobnie sprze-
dali lub w inny sposób utracili. Świadczy o tym 
fakt, że król Kazimierz Wielki kupił je wraz z sołty-
stwami w Liszkach, Kaszowie, Nowej Wsi, Rybnej 
i Przegini od ich kolejnych właścicieli – Wisława 
i Fryczka. Niestety nie znamy terminu tej transakcji. 
Możemy tylko podać datę ponownego nadania soł-
tysostwa Śmierdzącej opactwu. Stało się to 13 stycz-
nia 1363 roku. Dobra sołtysa śmierdząckiego zostały 
z czasem włączone do folwarku klasztornego, gdyż 
później nie znajdujemy o nich wzmianek. 

Niestety stosunki mieszkańców wsi z klaszto-
rem jako feudałem nie zawsze układały się harmo-
nijnie. W 1450 roku kmiecie ze Śmierdzącej, Liszek, 
Kaszowa, Nowej Wsi i Przegini pozwali opata, za-
rzucając mu, że bezprawnie pobiera od nich kwar-
talną opłatę za stróżę w Tyńcu, do której, jak utrzy-
mywali, nie są zobowiązani. Sędzia Bartosz z Gór 
i podsędek Piotr rozstrzygnęli jednak sprawę na 
korzyść klasztoru.

Należy dodać, że Śmierdząca rozwinęła się przy 
drodze prowadzącej z Krakowa przez Wolę, Chełm, 
Śmierdzącą, Liszki, Kaszów do Oświęcimia. 

Dzięki ks. Janowi Długoszowi i jego dziełu Li-
ber beneficiorum dioecesis Cracoviensis możemy zo-
rientować się nieco w stosunkach własnościowych 
we wsi w latach 1460-1470. W tym czasie w rękach 
kmieciów, czyli bogatych chłopów, pozostawało 
5 i ¼ łanów pola (ówczesny łan liczył ok. 16 hek-
tarów). Płacili oni co roku właścicielowi feudalne-

mu, czyli opactwu w Tyńcu, po 9 skojców czynszu 
oraz dostarczali 30 jaj, 2 koguty i 2 sery. Zobowią-
zani byli także do odrabiania tzw. jutrzyn, co pole-
gało na wykonaniu określonych prac na wyznaczo-
nym polu klasztornym. Orali, siali, zbierali plony 
i je zwozili. Z kolei z tytułu czepu dawali benedyk-
tynom krowę, szynkę lub płacili ćwierć grzywny.

W tym czasie w Śmierdzącej istniała gospoda, 
do której należały pola, młyn, oraz folwark bene-
dyktynów. Wieś płaciła roczną daninę kościelną, 
dziesięcinę. Odbiorcami jej byli na zmianę biskup 
krakowski i kościół w Skawinie. 

Wśród średniowiecznych dokumentów opubli-
kowanych w Kodeksie dyplomatycznym klasztoru ty-
nieckiego znajdują się także odpisy dokumentów ze 
stycznia i października 1464 roku dotyczących roz-
graniczenia Śmierdzącej i  Bielan – wsi należącej 
wówczas do Mikołaja Zarogowskiego herbu Ostoja. 
Przyczyną kontrowersji o przebieg granicy między 
osadami była rzeka Sanka, z której dziedzic Bielan, 
zgodnie z wcześniejszym werdyktem sądu, chciał 
pobierać wodę do sadzawki w Bielanach. Trudna już 
dziś do wykreślenia granica przebiegała następująco: 

Granica zaczyna się od narożnika rozdzielającego 
wsie: Chełm, Śmierdząca i Bielany koło drogi do Bielan 
i gaju tej wsi. Stąd do góry i skał leżących mniej więcej 
w formie krzyża i dalej do starych kopców pod górą koło 
gaju w Bielanach, aż do bagna seu gurgitem aliter Łu-
gowina (Lugovyna) położonego pod tymże gajem, za-
mykając w obrębie Bielan bagno z obu jego brzegami 
i całą wodą. Od tego bagna biegnie granica do błonia 
i nieco na prawo ku szuwarom i przez ich środek aż do 
przekopy przy ich końcu, od niej przez wyżłobinę do ról 
Śmierdzącej i do kopca między 2 małymi dębami i stąd 
granica ta prowadzi do kopca in rubo dicto Robrythowy 
Kyerze i dalej do małego starego kopca k. drogi i wzdłuż 
nowych kopców przez łąki do Wisły, na której brzegu 
jest kopiec graniczny narożny4.

W 1542 roku zarządcą kilku folwarków opactwa 
tynieckiego, a więc ich starostą, a także doradcą za-
konników, został Mikołaj Popławski. Zasłużył się 

4 Franciszek Sikora, Bielany, [w:] Słownik historyczno-geo-

graficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, 

cz. 1, Wrocław 1980, s. 90-91, Słownik historyczno-geo-

graficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5.
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ojcom benedyktynom, dobrze pilnując ich intere-
sów. Wiadomo o nim, że w latach 1542-1594 dzier-
żawił Śmierdzącą. 

Tragicznie w historii Kryspinowa zapisały się 
lata potopu szwedzkiego. Wlewające się na tereny 
Rzeczypospolitej wojska Karola Gustawa począt-
kowo nie napotykały oporu. Gdy jednak podeszły 
pod Kraków, zastały bramy zamknięte. Obrona nie-
przygotowanego do oblężenia miasta, której duszą 
był komendant Stefan Czarniecki, trwała zaledwie 
kilka tygodni. W końcu z powodu wyczerpywania 
się zapasów miasto skapitulowało 19 październi-
ka 1655 roku. 

Pod koniec roku przeciw najeźdźcy wybuchło 
powstanie narodowe. Słabość wojsk polskich spra-
wiła, że walki przybrały charakter wojny szarpa-
nej. Regimentarzem sił powstańczych działających 
w 1656 roku w Małopolsce został miecznik koronny 
Michał Zebrzydowski. Ich głównym zadaniem było 
opanowanie Krakowa, jednak wobec szczupłości sił 
własnych musiały ograniczyć się do blokady mia-
sta. Na przełomie czerwca i lipca powstańcy roz-
bili obóz pod klasztorem tynieckim, a w okolicach 
Śmierdzącej zbudowali most tratwowy. Dowo-
dzący szwedzkimi wojskami na tym terenie gene-
rał Paweł Würz zaatakował osłaniający przeprawę 
oddział Kaspra Kasprzyckiego. Polakom udało się 
jednak odskoczyć do głównego obozu pod Tyńcem, 
a w dodatku rozebrać i ewakuować most. Niepo-
wodzenie rozwścieczyło szwedzkiego dowódcę. 
Z zemsty rozkazał spalić Śmierdzącą i Liszki oraz 
uprowadzić część bydła chłopom, którym zarzu-
cił współpracę z powstańcami. W Liszkach od pło-
mieni poważnie ucierpiał kościół parafialny, w któ-
rym spłonął chór. Podobnie postąpili Szwedzi także 
z należącym do kamedułów folwarkiem w Biela-
nach, przy czym kilku mnichów uwięzili. 

Z zachowanych ksiąg inwentarzowych5 wiemy, 
że około 1675 roku w Śmierdzącej mieszkały trzy 
grupy chłopów. Pierwszą, najbogatszą tworzyli 
kmiecie: wójt Szwayda, Buiak, Jan Maruch, Mixa, 
Dzieza, Rachwał, Pason i P[i]erdych. Pozostałe to 

5 Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), Rachunki konwentu 

tynieckiego gospodarskie i folwarczne od r. 1674-1676, 

t. 1: 1674.

półzagrodnicy: Ciuba, Cielątko, Kozieł, Widuch, 
Białacz, Burak stary i Burak młody (zapewne ojciec 
i syn), Kozmecka, Kramarz i Dolech, i zagrodnicy: 
Pichera, Maicher (Melchior) Mamlik, Jachim, Ol-
szowka i Gawin Młynarz, a prawdopodobnie także: 
Błażey Mak, Wąsik, Furgał, Rapik, Marcin Dzieza, 
Wszołek, Mazur i dwóch Saganów6.

Na początku lat 70. XVII wieku rządcą w folwar-
ku śmierdząckim był niejaki Łopiński. W 1674 roku 
nastąpiła zmiana gospodarza. Niestety nazwiska 
następcy nie odnotowano. Oprócz tego folwark za-
trudniał gospodynię i dwie pracownice, zwane po-
tocznie dziewkami.

O wielkości gospodarstwa najlepiej mówią licz-
by. W 1675 roku w oborze stało 12 krów. Każda z nich 
ocieliła się (przy czym jedna zdechła). Spośród uro-
dzonych cieląt wszystkie byczki trafiły do kuch-
ni, a cieliczki zatrzymano do dalszego chowu. Poza 
tym w oborze znajdowały się 3 jałówki. Na pozostały 
inwentarz składały się: 3 świnie, 2 wieprze, 4 małe 
świnki, 15 starych gęsi oraz gąsior, 15 kur i kogut, 3 in-
dyczki z indykiem oraz 3 kaczki z kaczorem. 

Oprócz mięsa w gospodarstwie produkowano: 
masło, ser, mleko, śmietanę i jajka. Z kolei na po-
lach uprawiano: owies, żyto, jęczmień, pszenicę, 
proso, tatarkę, groch, siemień, konopie, len, kapu-
stę, rzepę i marchew. Bogactwo miejscowego lasu 
to przede wszystkim dęby. W sadzie natomiast ro-
sły jabłonie i śliwy. W stawie hodowano karpie.

Dodajmy, że folwark w Śmierdzącej współpraco-
wał z innymi tego typu gospodarstwami benedyk-
tyńskimi w okolicy. Przede wszystkim w Rącznej, Je-
ziorzanach, Łączanach, Kostrzu, Prądniku i Przegini.

Okres upadku I  Rzeczypospolitej zapisał się 
krwawymi literami w  historii Śmierdzącej. Pod-
czas konfederacji barskiej ufortyfikowany klasztor 
w Tyńcu stał się zapleczem i podstawą działania 
oddziałów powstańczych. By temu położyć kres, 
generał Aleksander Suworow postanowił zdobyć 
tę małą twierdzę. Wysłał tu oddział liczący 6 tys. 

6 Wymieniona na końcu grupa zagrodników nie została 

jednoznacznie opisana w źródłowym rękopisie (BJ, Ra-

chunki konwentu tynieckiego gospodarskie i folwarcz-

ne od r. 1674-1676, Rkp. 5290 III), jednak występowanie 

w niej takich nazwisk jak Mazur czy Wszołek wskazuje, 

że tworzą ją mieszkańcy wsi Śmierdząca.
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żołnierzy. Rozmieszczono ich po pobliskich wsiach, 
jak: Śmierdząca, Piekary, Rączna i Ściejowice. Kwa-
terowanie obcych wojsk wiązało się niewątpliwie 
z nadużyciami i stanowiło przykre doświadczenie 
dla mieszkańców. Po otoczeniu Tyńca ze wszyst-
kich stron 17 maja 1772 roku rozpoczęło się oblęże-
nie, którym kierował sam wódz rosyjski. Dla uła-
twienia komunikacji wojska rosyjskie zbudowały 
mosty przez Wisłę w Jeziorzanach i pod Bielanami.

Na terenie Śmierdzącej doszło wówczas do bi-
twy, podczas której generał Suworow dostał się 
przejściowo w ręce Polaków. Prawdopodobnie pa-
miątką po tym wydarzeniu jest tradycyjna nazwa 
miejsca, w którym obecnie przebiega wiadukt ob-
wodnicy nad drogą Kraków–Chełmek, czyli Czer-
na. Wedle tradycji pochodzi ona od czarnych mun-
durów żołnierzy, którzy legli w jeziorze czy bagnie 
znajdującym się niegdyś w tym miejscu. Natural-
nie nie była to barwa regimentów Suworowa, ale 
wynik gnicia zwłok.

Przy okazji wspomnijmy o innym miejscu, na 
którym miało rozegrać się starcie nieznanych wojsk 
z niezidentyfikowanym wrogiem (być może, zresz-
tą, chodzi o tę samą bitwę). To Mogiłki, zakątek wsi 
w pobliżu Fortu 38 „Śmierdząca Skała” (dziś mieści 
się tu Obserwatorium Astronomiczne z kopułą ob-
serwacyjną wmontowaną w miejsce zezłomowanej 
austriackiej wieży artyleryjskiej systemu Grüsso-
na). Naturalnie mogił nie pamiętają nawet naj-
starsi mieszkańcy. Pamięć o nich trwa tylko w wy-
mownej nazwie i przekonaniu miejscowych o ich 
wojennym pochodzeniu.

WIEŚ SZLACHECKA

Przełomowym wydarzeniem dla benedyktyń-
skich wsi, leżących na lewym brzegu Wisły, stał 
się pierwszy rozbiór Polski. Po zagarnięciu Tyń-
ca przez Austrię miejscowości te pozostały w Rze-
czypospolitej. Na podstawie umowy między obu 
krajami w 1786 roku przeszły w posiadanie skarbu 
państwa polskiego. Podczas Sejmu Czteroletniego 
zapadła decyzja o ich sprzedaży. Uzyskane docho-
dy miały zasilić skarb wojskowy. 

Piekary, na terenie których znajdował się dość 
duży folwark (lustratorzy powołani w celu wyce-

ny majątku odnotowali, że wysiewy na pola wy-
nosiły w nim 321 korcy, przy ugorach pod zasiewy 
wysokości 96 korcy), wraz z Liszkami, Kaszowem, 
Nową Wsią (dziś Szlachecką) i Przeginią kupił kasz-
telan buski Franciszek Żeleński. Mniejszy folwar-
czek w Śmierdzącej (wysiew wynosił tu 226 korcy) 
przeszedł w ręce Jana Jordana, posła krakowskiego.

W  1789 roku Śmierdząca liczyła 55 domów, 
w których mieszkały rodziny: 12 półrolników posia-
dających konie, 9 półrolników odbywających pań-
szczyzny pieszo (członkowie obu grup mieli pola 
i  zgodnie z  prawem feudalnym musieli odrabiać 
z tego tytułu pańszczyznę), 7 zagrodników (ich do-
bytek oprócz chaty obejmował jedynie przydomowy 
ogródek), 4 chałupników (jak nazwa wskazuje, cie-
szyli się posiadaniem własnej chałupy) oraz 20 ko-
morników z chałupami i 3 komorników bez chałup. 
Ta ostatnia grupa chłopów nie miała własnych nie-
ruchomości, mieszkała w domach względnie izbach 
(komorach) wynajmowanych od bogatszych gospo-
darzy lub od dworu. Określenie „półrolnicy” oznacza 
chłopów uprawiających na prawie feudalnym mniej 
niż łan ziemi. Niestety ówczesna nomenklatura nie 
jest jednoznaczna i na różnych terenach w inny spo-
sób określano te same grupy włościan.

Na przełomie 9 i 10 dekady XVIII wieku przepro-
wadzono kilka spisów ludności Śmierdzącej. Różnią 
się one od siebie minimalnie. Spis ludności diecezji 
krakowskiej z 1787 roku podaje 302 mieszkańców, 
kolejny z 1790 – 328 (w tym 160 mężczyzn i 168 ko-
biet), a z 1791 – 316 (150 mężczyzn i 166 kobiet). Nie-
wielkie różnice można wytłumaczyć naturalnymi 

Szkic balkonu we dworze autorstwa Feliksa Radwańskiego 
[BJ rkp. 6200 III]
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przyczynami, jak śmierć, opuszczenie wsi, narodziny, 
osiedlenie się. W spisie z 1790 roku odnotowano np. 
7 mieszkańców dworu stanu szlacheckiego. W roku 
następnym już tylko 2. W tym czasie miejscowość 
opuściła bowiem rodzina Jordanów, czyli właści-
cieli Śmierdzącej. Dający się zauważyć spadek licz-
by chłopów mężczyzn o 10 może być związany, choć 
nie musi, z toczącą się wojną z Rosją (o Konstytucję 
3 maja). Różnice występują także w liczbie odnoto-
wanych chałup: od 55 w 1789 roku do 57 dwa lata 
później. Dwa źródła z 1790 roku podają 50 i 53 domy. 
Należy podkreślić, że wszystkie te spisy uwzględnia-
ją istnienie dworu, folwarku, karczmy i młyna (ten 
ostatni stał na południe od dworu, bliżej Wisły).

Trudno cokolwiek pewnego powiedzieć na te-
mat zamożności ówczesnych mieszkańców Śmier-
dzącej. Jedno jest pewne, ich dochody pomniejsza-
ły różnego rodzaju obciążenia. Oprócz pańszczyzny 
oraz danin na kościół, o których wspominamy w in-
nym miejscu pracy, mieszkańcy Śmierdzącej płacili 
także podatek państwowy. W 1787 roku gromada 
Śmierdząca zobowiązana była oddawać na rzecz 
państwa: 10 groszy łanowego, 10 korczyków i 5 mia-
rek żyta, 20 korczyków i 10 miarek owsa. Oprócz 
tego chłopi mieli obowiązek odrabiania jutrzyn 
(ustalonych prac) na terenie folwarku Łobzów.

Ogromną ulgą dla chłopów podkrakowskich 
wsi było zniesienie ich osobistego poddaństwa 
po wcieleniu tych ziem do zaboru austriackiego. 
Niestety niosące włościanom wolność reformy in-
surekcji kościuszkowskiej zostały unieważnione 
przez Prusaków, gdy przejściowo okupowali Ma-
łopolskę7. Nadal nierozwiązana pozostała sprawa 
pańszczyzny.

Obciążenia wynikające z  tytułu praw feudal-
nych dostosowywano do zmieniających się miar 
pól i płodów rolnych. Za czasów Wolnego Miasta 
Krakowa, a dokładnie 12 stycznia 1819 roku przed-
stawiciele Śmierdzącej przybyli do siedziby Komisji 
Włościańskiej, instytucji zajmującej się reformą ag-
rarną, by uaktualnić obciążenia gromady. Po prze-

7 Tadeusz Mencel, Zniesienie poddaństwa w Księstwie 

Warszawskim, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Hi-

storica” 1983, nr 13, [on-line] http://dspace.uni.lodz.

pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14284/fh13Ta-

deusz_Mencel5_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

liczeniu na nowe jednostki miar danina z żyta wy-
nosiła 4 korce i 12 garcy, a z owsa 8 korcy i 24 garcy. 
Ustalono, że w zamian za opłatę łanową (nadal wy-
noszącą 10 groszy) oraz daniny w zbożu (osepowe) 
chłopi będą wpłacać 143 złote i 4 grosze.

Z wojnami napoleońskimi, przewalającymi się 
na początku XIX wieku także przez ziemie polskie, 
związane były dodatkowe obciążenia narzucane 
ludności chłopskiej. W 1812 roku wsie podkrakow-
skie dostarczyły wojskom pruskim mięso, za które 
zobowiązał się zapłacić rząd tego kraju. Mieszkań-
cy Śmierdzącej powinni byli otrzymać sumę 304,01 
złp. To i tak umiarkowana kwota, gdy się porówna 
ją z sumą 1183,02 złp, którą byli winni Prusacy pie-
karzanom. Oczywiście sprawa o uregulowanie dłu-
gu ciągnęła się latami. 

Wojny napoleońskie przyniosły ze sobą zmiany 
na mapie politycznej Europy. Mieszkańcy Krako-
wa i miejscowości położonych przede wszystkim 
na zachód od miasta mogli cieszyć się względną 
swobodą jako obywatele Wolnego Miasta Krako-
wa. Niestety mimo uczynienia pewnych kroków ku 
polepszeniu statusu społecznego i gospodarczego 
chłopów małemu państewku nie udało się rozwią-
zać wszystkich problemów społecznych. Przede 
wszystkim jego władze nie poradziły sobie z likwi-
dacją pańszczyzny. We wsiach prywatnych nadal 
panowały stosunki feudalne, anachroniczne już 
w XIX wieku. 

W Kronice wsi Kryspinów założonej w 1967 roku 
spisanej przez Józefa Kowalika znajdujemy historię 
opowiedzianą autorowi przez Klemensa Kapelaka, 
a przypisaną czasom po upadku Wolnego Miasta 
Krakowa, dobrze charakteryzującą jednak raczej re-
alia okresu nieco wcześniejszego:

Mimo zniesienia pańszczyzny chłopi nadal musieli 
pracować na gruncie pana przez okres dwu lub trzech 
dni w tygodniu. Nazywano to robotą „na pańskim”. Je-
śli któryś z chłopów nie poszedł do pracy, wkraczał na-
tychmiast dragon konny i aresztował opornego. Kiedy 
pewnego razu za opornymi ujęły się niewiasty, one tak-
że zostały aresztowane i przez trzy dni siedziały w ko-
szarach dragońskich w Przegorzałach8.

8 Koszary w Przegorzałach powstały wiele lat później, co 

nie podważa jednak wiarygodności całej opowieści.



11Geneza

W takiej sytuacji nie dziwi fakt, że insurekcję 
1846 roku, a zwłaszcza zapowiedź rządu powstań-
czego zniesienia pańszczyzny, uwłaszczenia chło-
pów oraz nadziału gruntów z dóbr narodowych dla 
bezrolnych wielu włościan z okolic Krakowa, w tym 
Śmierdzącej, przyjęło z nadzieją i zaprzestało odra-
biania powinności pańszczyźnianych. Wsparcie dla 
rządu powstańczego i zadeklarowanych przemian 
było duże, skoro z terenu parafii Liszki na pomoc 
insurgentom ruszył oddział chłopów uzbrojonych 
w improwizowaną białą broń. Do walki nie doszło, 
bowiem wojska austriackie sforsowały Wisłę i za-
jęły miasto.

Naruszenie przez chłopów praw feudalnych 
wywołało kontrakcję ze strony ówczesnych wła-
ścicieli Śmierdzącej – Żeleńskich, którzy postano-
wili wyegzekwować nie tylko bieżącą, lecz także 
zaległą pańszczyznę. Niestety patriotyzm szlach-
ty nie zawsze szedł w parze z gotowością do ofiar 
materialnych na rzecz budowy nowego ładu spo-
łecznego. Pewni swoich racji, chłopi ze Śmierdzą-
cej odwołali się do władz wyższych. W odpowiedzi 
Senat Wolnego Miasta Krakowa nakazał komisa-
rzowi dystryktu, aby zagroził im, iż jeżeli powinno-
ści inwentarycznych odrabiać nie będą ulegną egzeku-
cji wojskowej9.

Po wcieleniu Rzeczypospolitej Krakowskiej 
w  granice Austrii władze zaborcze postanowiły 
pozyskać chłopów polskich przez nadanie im na 
własność ziemi, którą użytkowali. Reskryptem z 17 
kwietnia 1848 roku cesarz ogłosił uwłaszczenie 
chłopów w Galicji wraz ze zniesieniem pańszczy-
zny, czynszu i innych świadczeń darmowych. 

Na tej podstawie w latach 1852-1854 c.k. Komi-
sja Ministerialna w celu zniesienia ciężarów grun-
towych przeprowadziła spis należności mieszkań-
ców Śmierdzącej wobec właściciela majątku, które 
zostały zniesione za odszkodowaniem. Dokument 
ten ukazuje powinności chłopskie wobec dworu, 
ale także rozwarstwienie społeczne wsi. Pod wzglę-
dem majątkowym ludność miejscowości dzieliła 
się wówczas na 4 grupy. Mieszkało tu:

9 „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. 9, s. 189.

• 29 ćwiertników10, czyli chłopów (naturalnie 
z  rodzinami) posiadających przeważnie 6-7 
mórg gruntu i zobowiązanych (każdy z osob-
na) do odbycia 52 dni pańszczyzny sprzężajnej, 
6 i 1/2 dnia pańszczyzny pieszej oraz oddania 
w naturze połowy kapłona11, a także 4 jaj, odby-
cia 2 dni powabów, 2 stróży przy zbożu, 3 przy 
paszeniu trzody oraz zapłaty 5 groszy czynszu 
ziemnego, 1,11 złp z tytułu stróży, 4,6 złp hiber-
ny i 9 groszy oprawy. Do tej grupy należeli: Jan 
Kryształ (nr domu 51), Wawrzeniec Koszycki 
(13), Jan Mazur (19), Józef Korzeniak (31), Józef 
Szwejda (41), Walenty Wyżga (14), Józef Stefa-
nik (54), Sebastyan Bielas (44), Jan Kozioł (52), 
Antoni Fugas (47), Jan Mazur (28), Sebastyan 
Szwejda (34), Jan Szywacz (32), Jakób Szwejda 
(35), Józef Mazur (46), Kazimierz Fugas (27), Jan 
Szwejda (25), Stanisław Fugas (48), Jędrzej Ga-
los (14), Jan Poprawa (20), Piotr Szwejda (29), 
Franciszek Skowina (9), Wawrzeniec Rak (38), 
Mateusz Bieniek (17), Jan Kadula (49), Józef 
Galos (8), Filip Lorek (45), Maciej Koszycki (33), 
Tomasz Żelazny (43). Po przeliczeniu świadczeń 
w naturze na pieniądze i zsumowaniu należno-
ści ćwiertników wynosiły 63,25 złp;

• 17 zagrodników, w rękach których pozostawa-
ło od 1 do 6 mórg ziemi (przeważnie 2-4), zo-
bowiązanych do odpracowania 110, 108 lub 52 
dni w pańszczyźnie pieszej oraz zapłaty 6,20 
złp (lub nieco mniej) czynszów i danin. Byli to: 
Ignacy Łabądź (42), Filip Kozioł (57), Piotr Ra-
chwalik (36), Jędrzej Łabądź (40), Józef Bąk (37), 
Wojciech Żelazny (30), Józef Korzeniak (7), Sta-
nisław Koszycki (10), Kazimierz Korzeniak (23), 
Wojciech Kozioł (26), Jacek Litera (2), Tomasz 
Kubik (5), Kazimierz Mazur (58), Jan Kozioł (8), 
Jakób Targos (50), Józef Rachwalik (53), wdowa 
Rożkowa (4). Po przeliczeniu wartość pańszczy-
zny każdego z nich wynosiła 44 złp;

• 2 chałupników z gruntem, tj.: Stanisław Szwej-
da, posiadacz 2 mórg (3), i  Augustyn Kozioł, 
uprawiający 1 morgę ziemi (1);

10 Nazwa oznacza chłopów użytkujących czwartą część 

łana pól.

11 Tuczonego koguta.
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Zabudowania Kryspinowa według mapy opracowanej w 1848 roku (ANK 29/280/0/9.1/1165)
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• 12 chałupników nieposiadających własnego 
gruntu, użytkujących plac i ogródek należący 
do dworu: Jan Lach (5), Sebastyan Fugas (6), Jó-
zef Białas (4), Józef Żelazny (22), Jan Łabądź (15), 
Jędrzej Stachnik (30), Rospond (16), Jan Jarosz 
(63), Jan Grzesiak (18), Piotr Galos (62), Woj-
ciech Urbańczyk (24), Józef Koszycki (12).
Inną zmianę wynikającą z wcielenia Wolnego 

Miasta Krakowa do Austrii, tym razem na gorsze, 
szybko odczuli młodzi chłopi, których objęła służ-
ba wojskowa. Nie wszyscy wylosowani stawili się 
od razu. Dziennik „Czas” z 28 listopada 1849 roku 
(nr 229) opublikował wezwanie komisarza dys-

tryktu IX Liszki – Romana Reklewskiego. Urzęd-
nik wyliczał po nazwisku poborowych, którzy nie 
stawili się do wojska, pouczając ich, by zgłosili się 
w urzędzie celem usprawiedliwienia i odbycia służ-
by wojskowej. Najwięcej było ich w Liszkach, bo 26. 
W innych wsiach po kilku. W Śmierdzącej było ich 
zaledwie 3: Andrzej Bednarz, Jan Bednarz i Błażej 
Nepart. Co ciekawe, wszyscy oni byli pracownika-
mi dworu, o czym świadczy numer domu zamiesz-
czony przy nazwisku – 1.

Zniesienie pańszczyzny nie od razu przynio-
sło chłopom odczuwalną poprawę sytuacji eko-
nomicznej. Bogaceniu się nie sprzyjały klęski nie-

Przysiółek Kąty. Mapa katastralna opracowana w 1848 roku (ANK 29/280/0/9.1/1165)
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urodzaju, wojny i epidemie, które trzebiły ludność 
miast i wsi przez większą część XIX wieku. 

Wyliczanie epidemii, które nader często dawały 
się we znaki ówczesnym mieszkańcom Śmierdzą-
cej, zacznijmy od początku wieku XIX. Pod koniec 
epoki napoleońskiej, tj. w 1814 roku, pojawiła się 
tu czarna ospa (łac. variola). Dwa zgony w lutym 
na tę chorobę były tylko przygrywką do wrześnio-
wo-październikowego nasilenia choroby, podczas 
którego zmarło 9 osób. Duże żniwo czarna ospa ze-
brała także w 1817 roku. Na 21 zmarłych w tym cza-
sie w Śmierdzącej aż 11 zeszło na tę chorobę, pod-
czas gdy 4 na puchlinę wodną, 3 na suchoty, 2 na 
kaszel, a 1 kobieta w wyniku porodu. Dla porówna-
nia w roku następnym odnotowano tu 12, a w roku 
1819 – 11 śmierci.

Ponownie czarna ospa pojawiła się w  stycz-
niu 1827 roku i do kwietnia roku następnego za-
biła 14 osób. Znów wróciła pod koniec 1832 roku. 
Zmarło na nią wtedy ok. 10 mieszkańców wsi. Po-
tem jeszcze odnotowano jej nawroty w latach 1835, 
1853 i 1861. 

W lecie 1831 roku w Śmierdzącej pojawiła się 
cholera, o czym jeszcze wspomnimy. W  poło-
wie 1849 roku znów powróciła. Łącznie w czerw-
cu i  lipcu odnotowano 4 zgony z powodu tej za-
razy. Większe żniwo zebrała w 1855 roku. Po tym 
jak 29 czerwca zmarł Andrzej Galos (nr domu 14), 
pojawiły się następne ofiary choroby. Szczególnie 
mocno kostucha dotknęła rodzinę Galosów, miesz-
kającą w domu pod numerem 8. W ciągu 2 dni 15 
i 16 lipca zmarło tam 4 dzieci, z czego u 2 starszych 
(8 i 14 lat) stwierdzono cholerę, podczas gdy jako 
przyczynę śmierci młodszych kapłan prowadzący 
księgę zgonów odnotował tyfus. Inne ofiary chole-
ry to: Sebastian Szwajda, Jan Mniszak i Marianna 
Stefankowa. Epidemia ta trapiła Małopolskę także 
w latach 1865-1866. W Śmierdzącej zmarło na nią 
wówczas ok. 20 osób. Po raz ostatni ta zaraza do-
tknęła mieszkańców miejscowości w latach 1873-
1874. Liczba ofiar wyniosła wtedy ok. 5 osób.

Chorobą zbierającą śmiertelne żniwo była 
w XIX wieku także gruźlica. 7 stycznia 1878 roku 
zmarł dobiegający sześćdziesiątki Aleksander 
Grzymała Slaski, lekarz i generał Wojska Polskie-
go, o czym dowiadujemy się z napisu wykutego na 

nagrobku w Liszkach. Niestety prosty i estetyczny 
nagrobek na lisieckim cmentarzu kryje jeszcze jed-
ną osobę, nastoletnią12 córkę generała i jego żony, 
Marii z Partyczyńskich. Także ją, w wiośnie życia, 
zabiła gruźlica. Zamknęła oczy 2 dni po pogrzebie 
ojca, 14 stycznia 1878 roku. W Śmierdzącej miesz-
kali w domu pod numerem 6.

Slascy mimo pochodzenia szlacheckiego cier-
pieli niedostatek, o  czym świadczy adnotacja 
o świadectwie ubóstwa umieszczona przy ich na-
zwiskach w księdze zmarłych. Bieda na pewno nie 
sprzyjała leczeniu.

Status materialny mieszkańców dawnej wsi nie 
pozwalał na częste korzystanie z  profesjonalnej 
pomocy medycznej. Z reguły na wezwanie lekarza 
decydowano się dopiero, gdy choroba była bardzo 
zaawansowana, co w wielu przypadkach uniemoż-
liwiało skuteczne leczenie. W razie potrzeby medy-
ka można było znaleźć w Krakowie. Dopiero pod 
koniec XIX wieku lekarza dla mieszkańców okrę-
gu sądowego Liszki zatrudniał powiat krakowski.

Nieco inaczej wyglądała sprawa opieki nad 
położnicami. W  XIX wieku porody w  Śmierdzą-
cej przyjmowały miejscowe kobiety, wiejskie aku-
szerki. W 1811 roku praktykowała Regina Symulina, 
a w latach 60. XIX wieku Marianna Jarosowa.

Mimo że wieś nie była bogata, autor reportażu 
w „Gazecie Warszawskiej” pt. Przejażdżka po Okrę-
gu Krakowskim (prawdopodobnie Józef Łepkowski) 
ocenił ją jako pięknie zabudowaną13. 

Wolność obrotu ziemią, związana ze zniesie-
niem pańszczyzny, przyniosła reformę w zakresie 
odnotowywania własności nieruchomości. Na po-
czątku lat 80. XIX wieku nastąpił proces zakłada-
nia ksiąg gruntowych. Dla gminy Śmierdząca księ-
gę taką założono w sądzie powiatowym w Liszkach 
w IV kwartale 1882 roku14.

12 Między zapisami w księdze zgonów USC parafii Liszki 

a datami wyrytymi na nagrobku są pewne rozbieżności. 

Zgodnie z tą pierwszą Aleksander Slaski miał w chwili 

zgonu 58 lat, a Matylda 15, tymczasem zgodnie z napi-

sem na pomniku ojciec urodził się w 1818 roku, a córka 

w 1860. 

13 „Gazeta Warszawska” 1853, nr 204 (z 7 sierpnia).

14 „Czas” 1883, nr 30 (z 8 lutego).
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II
Dwór i jego właściciele 

w XIX i XX wieku

Przemieszkiwał także w Śmierdzącej. Na pew-
no na dłużej przebywał w miejscowym dworze 
w 1790 roku. Świadczy o tym fakt ujęcia nazwiska 
liczącego sobie 46 lat posła, jego 36-letniej żony, 
Anny z Rudnickich16, oraz córek: Justyny (lat 14), 
Agnieszki (lat 7) i Katarzyny17 (lat 5), w spisie do-
konanym właśnie w  tym roku. Regestr sporzą-
dzony w  roku następnym już nie odnotowuje 
obecności we dworze rodziny Jordanów. Praw-
dopodobnie przebywali w  innym majątku. For-
malności przedślubne najmłodszej córki, Justyny, 
w 1794 roku załatwiał pleban lisiecki Franciszek 
Kolendowicz, co świadczy, że Jordanowie związali 
się z tymi terenami.

W tym czasie w folwarku mieszkało dodatkowo 
kilka osób służby dworskiej. Prowadzenie gospo-

16 W dokumencie spisu występuje jako żona, bez poda-

nia imienia i panieńskiego nazwiska. Jak się dowiaduje-

my z testamentu Jana Jordana, sporządzonego w 1809 

roku, Anna Siemońska była córką Krzysztofa Rudnickie-

go i Apolonii z Russockich. W chwili sporządzania testa-

mentu już nie żyła.

17 W spisie widnieje jako Kornelia.

W RĘKACH ŚWIECKICH

Pierwszym świeckim właścicielem Śmierdzą-
cej według spisu ludności, przeprowadzone-

go dwukrotnie w latach 1790-1791, był Jan Jordan 
z Zakliczyna herbu Trąby15, poseł na Sejm Czte-
roletni z województwa krakowskiego, który w tej 
okolicy wykupił kilka wsi, m.in. Ściejowice. Jako 
człowiek zamożny, właściciel większej ilości ma-
jątków, w tym Ujazdu i Bolesławia, zgodnie z roz-
powszechnioną w jego sferze praktyką, przeno-
sił się z rodziną od dworu do dworu, odwiedzając 
swoje włości. Cóż, pańskie oko konia tuczy! Obo-
wiązki poselskie zmuszały go również do częstego 
bywania w Warszawie.

15 W dokumentacji spisu z 1790 roku jako właściciel wsi 

wymieniony jest Michał Jordan. Jednocześnie dwór 

został opisany jako należący do Jana Jordana. Naj-

prawdopodobniej pod oboma imionami ukrywa się 

ta sama osoba, czyli Jan Jordan, zwłaszcza że w obu 

przypadkach do nazwiska dodane jest określenie „poseł 

małopolski”. 
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darstwa rolnego należało do kompetencji ekonoma, 
30-letniego Norberta Targowskiego, który wkrótce 
miał się ożenić z Petronelą Długańską. Obowiąz-
ki zarządzającej gospodarstwem domowym i spi-
żarnią szafarki pełniła 40-letnia wdowa Agniesz-
ka Rączkowska. Wychowywała ona 5-letnią córkę 
Annę. W spisie figurowała także służąca Francisz-
ka, służący Dominik Szkotak, a także fornale Bar-
tłomiej Szwayda (22 lata) i nieznanego nazwiska 
Dawid. Ten drugi w regestrze z 1791 roku określony 
został jako sługa, musiał więc po wyjeździe Domi-
nika Szkotaka awansować. 

Jan Jordan zmarł w 1810 roku. Wycenioną na 
330 tys. złp Śmierdzącą odziedziczyła po nim córka 
Agnieszka18. Połowa inwentarza przypadła młod-
szej siostrze Katarzynie, gdyż Ściejowice były go 
pozbawione19. Dodatkowo na dobrach tych ciąży-
ły długi. Agnieszka poślubiła Augustyna Siemoń-
skiego herbu Ostoja, dziedzica Charzowic, wów-
czas w powiecie skalbmierskim. Dwór był widać 
na początku XIX wieku w złym stanie technicznym 
lub nie spełniał wymogów nowoczesnej rezydencji, 
bo państwo Siemońscy postanowili zbudować na 
terenie folwarku nową siedzibę20. Inwestycję zlecili 
Ludwikowi Postawce, byłemu pułkownikowi wojsk 
inżynieryjnych Księstwa Warszawskiego, pełniące-

18 Oprócz Śmierdzącej otrzymała także dobra Raycza 

w cyrkule myślenickim o wartości 550 tys. złp. Ściejo-

wice, Czernichówek, Zagacie i Dombrowkę (?) otrzy-

mała najmłodsza z sióstr, Katarzyna. 

19 Inwentarz znajdujący się wówczas w ściejowickim fol-

warku należał do Józefa Piaseckiego, prawdopodobnie 

dzierżawcy. 

20 Naturalnie to tylko przypuszczenie. Inicjatorem budowy 

dworu mógł być także Jan Jordan.

mu urząd budowniczego departamentu krakow-
skiego. Ten przyjął zamówienie.

Rozplanowanie folwarku śmierdząckiego po 
ukończeniu nowego dworu możemy zobaczyć na 
mapach wsi sporządzonych w związku z przebu-
dową gościńca śląsko-austriackiego w 1837 roku. 
Zabudowania tworzyły prostokąt, którego północ-
no-zachodnią krawędź (dłuższy bok) wyznaczał 
dwór oraz skrzydło złamanego pod kątem prostym 
budynku gospodarczego. Pozostałe boki wykreśla-
ły ściany zewnętrzne kolejnych zabudowań fol-
warcznych. Dwór wzniesiony został na rzucie pro-
stokąta. W centralnej części znajdował się ryzalit. 
Można się domyślać, że zbudowany został w stylu 
klasycystycznym. Posiadał piętro i ozdobny balkon, 
naszkicowany przez Feliksa Radwańskiego.

Fakt budowy przez Siemońskich nowego dwo-
ru w Śmierdzącej pozwala nam sądzić, że stał się 
główną siedzibą, a przynajmniej letnią rezydencją 
małżeństwa. Wśród zatrudnionej służby był po-
chodzący z Kęt mistrz kucharski Jan Kobiałkiewicz. 
Stary kawaler tu spędził ostatnie lata życia. Zmarł 
w 1812 roku w wieku 60 lat. Funkcję ekonoma pełnił 
w tym czasie pochodzący z gminy tynieckiej Anto-
ni Gorecki, żonaty z Franciszką z domu Laskowską. 
W 1813 roku ekonomem był Bogumił Kiciński.

20 września 1813 roku w dworze śmierdząckim 
zmarła Agnieszka z Jordanów. Miała zaledwie 31 lat. 
Osierociła małego syna, Edwarda. Młody wdo-
wiec prawdopodobnie po roku ożenił się ponow-
nie, z Zofią Anastazją Benoe herbu Taczała, z którą 
miał córkę, Julię. Niestety dziewczynka nie pamię-
tała ojca, bowiem 6 grudnia 1815 roku zmarł nagle 
w śmierdząckim dworze w wieku 34 lat. Do urzę-
du parafialnego załatwić formalności pogrzebowe 

Płaskorzeźby o sielankowo-gospodarskiej tematyce zdobią podłucza okien od północnej strony. Wykonano je techniką 
ceramiczną.
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pojechali ówczesny zastępca wójta Jerzy Niedziel-
ski oraz przyjaciel zmarłego Adam Piasecki, któ-
ry mieszkał u niego. Wieś odziedziczył małoletni 
syn Siemońskich – Edward. Prawnym opiekunem 
młodzieńca, a więc także zarządcą majątku, został 
krewny Anastazy Siemoński (ur. ok. 1789 roku). 

W tym czasie folwark w Śmierdzącej wydzierża-
wił szlachcic Jan Szydłowski. O nowym gospodarzu 
niewiele można powiedzieć, oprócz tego, że miał 
ok. 50 lat i pochodził z rodziny szlacheckiej. Mimo 
zaawansowanego wieku, jak na ówczesne czasy, 
wigor go jeszcze nie opuszczał, skoro 5 marca 1817 
roku stawił się na plebani w Liszkach, by pełniące-
mu funkcję urzędnika stanu cywilnego proboszczo-
wi, ks. Józefowi Raciborskiemu, zgłosić narodziny 
syna – Józefa Jana, który przyszedł na świat 2 dni 
wcześniej. Sęk w tym, że Szydłowski był kawale-
rem i odmówił wyjawienia nazwiska matki swego 
dziecka. Jak się później okazało, była nią mieszka-
jąca we dworze 25-letnia panna Józefa Zuchowska. 
Nie wiadomo, czy przyczyną początkowego mil-
czenia Szydłowskiego w sprawie tożsamości mat-
ki była różnica w statusie społecznym obojga, czy 
też wynikało ono z innych względów. Ostatecznie 
jednak wszystko skończyło się jak w romantycz-
nej opowieści, tj. ślubem zawartym 9 lipca tego sa-
mego roku. W roli świadków wystąpili wójt Feliks 
Madeyski oraz organista lisiecki Józef Kozłowski. 
W następnych latach pani Józefa wydała na świat 
kolejnych synów: Jakuba i Ignacego.

Dodajmy jeszcze, że Szydłowski w majątku za-
trudniał ekonoma. W tym charakterze pracowali 
dla niego kolejno Jerzy Niedzielski i Józef Dzikow-
ski, zapewne obaj szlachcice. Zatrudniony był tak-
że ogrodnik opiekujący się ogrodem warzywnym.

W 1824 roku w śmierdząckim dworze zamiesz-
kał kolejny dzierżawca – Erazm Antoni Wincen-

ty Komar herbu Korczak. Urodzony ok. 1767 roku 
szlachcic pochodził z zamożnej rodziny ziemiań-
skiej. W młodości otarł się o wielki świat. Miał 
pełnić funkcję sekretarza w Radzie Nieustającej, 
dowodzić pułkiem wojska polskiego oraz… poje-
dynkować się. Duży majątek, który początkowo 
posiadał, szybko stopniał. Przyczynami tego były 
z  jednej strony skłonność Komara do szastania 
pieniędzmi, a z drugiej polityka. Prawdopodob-
nie część należących do niego dóbr została skon-
fiskowana, gdy uchylił się od złożenia przysięgi 
na wierność carowi. W księdze zgonów parafii li-
sieckiej zanotowano jednak, że był właścicielem 
leżących w miechowskiem, a więc na terytorium 
Królestwa Polskiego, wsi: Buszkowa, Dziewięci-
ce i  Malkowice. Najprawdopodobniej w  chwili 
śmierci miał więc jeszcze w swych rękach dość 
pokaźny majątek. 

Erazm Komar zasłynął także jako poeta. W swej 
twórczości często reagował na wydarzenia po-
lityczne. Co najmniej kilka wierszy opublikował 
w postaci druków ulotnych. Większość jednak po-
została w rękopisie. Zapewne niektóre z nich krą-
żyły w odpisach. Niestety nie wszystkie dotrwały 
do naszych czasów.

Po upadku I Rzeczypospolitej Komar zamiesz-
kał w którejś z podkrakowskich wsi, z której prze-
niósł się do Śmierdzącej. Umowa dzierżawy podpi-
sana z Siemońskimi miała obowiązywać 9 lat, tzn. 
od lipca 1824 do 1833 roku. Na rolnictwie znał się 
wybornie, więc z pewnością biedy nie klepał, choć 
z drugiej strony skromny folwark wielkich docho-
dów przynieść mu nie mógł.

W środowisku krakowskim Komar uchodził za 
dziwaka. Zaszyty na wsi, nie udzielał się towarzy-
sko, unikał nawet utrzymywania stosunków z są-
siadami. Oryginalność osobowości podkreślał 
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także wygląd mężczyzny: krótko przystrzyżona 
fryzura, kolczyki w uszach oraz charakterystyczny 
bury surdut. Jerzy Snopek, badacz literatury, który 
wprowadził poezję Erazma Komara w obieg nauko-
wy, twierdził, że był on libertynem i ateistą, a przy-
najmniej deistą. W rzeczy samej, do pobożnych po-
eta z pewnością nie należał, za duchowieństwem 
wszystkich religii nie przepadał, co znalazło od-
zwierciedlenie w jednym z jego wierszy, ale dość 
częste występowanie w jego twórczości odwołań 
do Boga, ułożenie wierszyka na powitanie bpa Jana 
Pawła Woronicza w Krakowie nie pozwalają w nim 
widzieć zadeklarowanego bezbożnika. 

Pobyt Komara w  Śmierdzącej nieoczekiwa-
nie wydłużył się bezterminowo, a  to za przyczy-
ną epidemii cholery, która rozprzestrzeniła się na 
ziemiach polskich podczas powstania listopado-
wego. Łatwo przekroczyła granicę Królestwa Pol-
skiego z Wolnym Miastem Krakowem i dotarła do 
Śmierdzącej. Jeśli wierzyć parafialnemu rejestro-
wi zgonów, w Śmierdzącej nie zabiła wiele osób. 
29 lipca 1931 roku zmarła wdowa Barbara Szwaj-
dzina, a 30 sierpnia ze światem pożegnał się sam 
Erazm Komar. I  to chyba wszystko. Wprawdzie 
6 grudnia kostucha zabrała ze sobą przebywają-
cego w śmierdząckim dworze Marcelego Komara, 
starszego, liczącego wówczas 70 lat, brata Erazma, 
na stałe mieszkającego we wsi Wykoły w bocheń-
skiem, jednak przyczyna jego śmierci nie jest jasna.

Jeśli dodamy, że 6 maja 1832 roku na wieki oczy 
w śmierdząckim dworze zamknęła wdowa po Era-
zmie, 53-letnia Ludwika z hrabiów Druimont de 
Melfert, ostatnie lata pobytu tam Komarów uznać 
musimy za okres nader smutny. 

Ciało Erazma spoczęło poza wsią. Być może 
w pobliżu złożono też zwłoki Szwajdziny i ewentu-
alnie innych ofiar zarazy, o ile były. Przepisy naka-
zywały zmarłych wskutek zarazy grzebać poza osie-
dlami. Potem nad grobem poety stanęła kolumna 
z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, depczą-
cej głowę węża. Pod głowicą kolumny umieszczono 
herb Komarów – Korczak, a poniżej napis: Erazm Ko-
mar/1831. Do tematu figury jeszcze wrócimy.

Zbliżał się koniec okresu dzierżawy. Synowie 
Erazma: Eustachy Adam Walerian, Herkularz Adolf 
i Tytus Heliodor, nie zamierzali przedłużać umo-

wy, zwłaszcza że w tym czasie folwark miał trafić 
na licytację.

Przedwczesna śmierć Agnieszki i Augustyna Sie-
mońskich sprawiła, że wszystkie długi odziedziczył 
ich nieletni syn, Edward. Wśród wierzycieli był także 
Ludwik Postawka, który nie doczekawszy się zwro-
tu kosztów, jakie poniósł podczas budowy nowego 
dworu, wystąpił na drogę sądową. Ostatecznie Sie-
mońscy byli mu winni 2978 złp, nie licząc prowizji 
naliczanej od 21 stycznia 1823 roku.

Niestety dłużników było więcej, wobec czego 
sąd podjął decyzję o licytacji majątku Śmierdząca. 
Jego wartość oszacowano na 135 tys. w monecie 
srebrnej. W pierwszym ogłoszeniu datowanym na 
9 kwietnia 1831 roku i opublikowanym w dodatku 
do Dziennika Rządowego oraz w „Codziennej Ga-
zecie Krakowskiej” padły 3 terminy, w odstępach 
miesiąca, poczynając od 18 czerwca. Najprawdo-
podobniej względy formalne sprawiły, że jeszcze 

Kapliczka upamiętniająca Erazma Komara. Fotografia 
sprzed II wojny światowej (NAC) 
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30 czerwca sporządzono nowe ogłosze-
nie, oznajmiające 3 kolejne terminy: 
we wrześniu, październiku i  listo-
padzie. Tym razem do licytacji nie 
doszło, bo 5 maja 1832 roku pisarz 
Trybunału I Instancji Kuliczkowski 
sporządził kolejne ogłoszenie, wy-
znaczając 3 inne terminy licytacji: 
7 lipca, 8 sierpnia i 12 września te-
goż roku. Do grona wierzycieli, któ-
rych żądania miały być zaspokojone 
z sumy uzyskanej z licytacji majątku 
Śmierdząca, dopisano sukcesorów 
Jana Rzewuskiego. 

DWÓR ŻELEŃSKICH

Tym razem sprzedaż doszła do skutku, i to niewątp-
liwie w pierwszym, majowym terminie. Wieś nabył 
właściciel wsi klucza piekarskiego, a więc Piekar, Ka-
szowa, Liszek i Nowej Wsi – hrabia Kryspin Żeleń-
ski. Kontrakt został podpisany 22 czerwca 1832 roku. 

Zakup Śmierdzącej zaokrąglał majątek zamoż-
nego ziemianina. Być może już wtedy postanowił 
on umieścić tu centrum klucza ziemskiego. Dotąd 
tę rolę odgrywał folwark w Piekarach, jednak hra-
bia ofiarował tę wieś swej córce Antoninie, zamęż-
nej z Walentym Milieskim herbu Czółno. Ostatecz-
nie w związku ze śmiercią Antoniny majątek ten 
przypadł jej synowi Alfredowi Milieskiemu, który 
zarządzanie nim przejął po osiągnięciu dojrzałości. 

Nowy właściciel Śmierdzącej, Kryspin Żeleń-
ski herbu Ciołek (1775-1853), był synem Francisz-
ka Żeleńskiego21, kasztelana bieckiego, kawale-

21 W niektórych źródłach i publikacjach nazwisko rodzi-

ny Żeleńskich występuje w formie Zielińscy. Wynika 

to z faktu, że przed XIX wiekiem rodzina używała kilku 

form nazwiska. Obie wywodzą się od nazwy gniazda 

rodu, także przybierającej różną formę, m.in. Żelan-

ka, dziś Zielonka koło Zwolenia. Protoplastami rodu 

według herbarzy mieli być: Paulinus Wittelius Ciołek, 

rycerz z czasów Mieszka I, i jego syn Tomasz Witte-

lius, pułkownik Bolesława Chrobrego. W rzeczywistości 

rodzina wyodrębniła się z rodu Ciołków, a obecnie za 

najstarszego znanego przedstawiciela jej gałęzi uzna-

wany jest Bogusio de Zelinka. Więcej na ten temat zob. 

Zbigniew Sroczyński, Żeleńscy. Rodowód. Dzieje rodu 

Żeleńskich z Żelanki, Warszawa 1997, Rody Polskie, t. 1.

ra orderów: Orła Białego i św. Stanisława, 
uczestnika insurekcji kościuszkow-
skiej, oraz Kunegundy Stadnickiej 
ze Żmigrodu. To właśnie Franciszek 
był pierwszym świeckim właścicie-
lem klucza piekarskiego. 

Kryspin ożenił się z  hrabianką 
Krystyną Antoniną Agnieszką An-
kwiczówną. Mimo że główną siedzi-
bą rodziny było Brzesko, on wolał od 
niego Krzywaczkę. Własną kamie-
nicę miał zresztą także w Krakowie. 
W  Piekarach tylko bywał. Podkra-
kowskie miejscowości były dla niego 
ważne, ponieważ jako ich właściciel 

kandydował i był wybierany do Sejmu Wolnego 
Miasta Krakowa. Inne jego dobra (w  tym wspo-
mniane Brzesko i Krzywaczka) leżały już w Galicji, 
a więc w granicach Cesarstwa Austriackiego.

Niedługo po transakcji Żeleński przystąpił do 
rozgraniczenia Śmierdzącej i  sąsiedniej wsi Bu-
dzyń, należącej do dóbr tenczyńskich. Wspomagał 
go w tym Siemoński, jako były właściciel. Stanowi-
ło to wstęp do inwestycji, jakie hrabia postanowił 
poczynić w nabytych dobrach. 

Wkrótce przystąpił do przebudowy folwarku. 
Jej przebieg możemy śledzić na podstawie map 
z epoki. Pierwszy etap jest nieco zagadkowy. Oglą-
dając mapy z początku lat 40. XIX wieku, można 
odnieść wrażenie, że dwór „przemieścił się” w głąb 
podwórza. Na mapie z 1837 roku znajdował się, jak 
pamiętamy, po północnej stronie czworoboku za-
budowań folwarcznych, w  1840 roku zamykał 
gumno poprzedzany przez dwa budynki murowa-
ne, niewątpliwie gospodarcze, które po kilku latach 
znikły22. Możliwości są dwie. Albo dwór Siemoń-
skich został rozebrany, a nowy wzniesiono na za-
pleczu dawnego podwórza, albo postawiono (za-
planowano?) przed nim nowe stodoły, z których 
zapewne z przyczyn estetycznych zrezygnowano. 

Pierwsze rozwiązanie mogłoby być podyktowa-
ne chęcią odsunięcia rezydencji od gościńca, któ-

22 Niestety otoczenie folwarku odwzorowane na mapie 

z 1837 roku bardzo różni się od tego, co widzimy na 

późniejszych mapach, podobnie jak proporcje dworu.

Herb Żeleńskich Ciołek 
(Kościół w Liszkach)
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ry właśnie rozbudowywano jako główny szlak ko-
munikacyjny Rzeczypospolitej Krakowskiej. Stary 
trakt przez Krzeszowice był wówczas w fatalnym 
stanie technicznym, a linia kolejowa powstała do-
piero w 1847 roku. 

Podobieństwo rzutów dworów przedstawio-
nych na planach z 1837 i 1840 roku oraz wysokie 
koszty, jakie musiałby Żeleński ponieść, by „prze-
mieścić” śmierdzącką rezydencję o zaledwie kilka-
dziesiąt metrów, sprawiają, że tę wersję wypada 
uznać za mało prawdopodobną.

Nowe obory, stajnie, spichrze, a także mieszka-
nia dla pracowników stanęły na zachód od pałacu, 
na planie podkowy. Nieco wcześniej zbudowano 
stodoły od strony Bielan oraz dwa budynki za go-
ścińcem śląsko-pruskim. 

Novum było założenie dużego ogrodu. Począt-
kowo miał on kształt zbliżony do kwadratu z dwie-
ma alejkami przecinającymi się w środku pod ką-
tem prostym. Następnie poszerzono go w kierunku 
południowym, podwajając jego powierzchnię. Wy-
znaczone alejki dzieliły ogród na 8 czworoboków. 
Dwa stawy o naturalnej linii brzegowej, znajdujące 
się wcześniej na południe od folwarku, zlikwido-
wano, w ich miejsce urządzono wzdłuż zachodniej 
granicy ogrodu zbiornik wodny o kształcie wydłu-
żonego prostokąta. 

Kryspin Żeleński nie zamieszkał w nowym pała-
cu na stałe. Nie wiadomo zresztą, od kiedy budynek 
nadawał się do tego. Jak się przekonamy wkrótce, 
jeszcze w 1842 roku brakowało w nim nawet łóżek. 

W  folwarku śmierdząckim życie toczyło się 
swoim trybem. Monotonię codzienności z rzadka 
przerywały nadzwyczajne wydarzenia jak wybuch 
pożaru, który w nocy z 12 na 13 maja 1852 roku stra-
wił stodoły dworskie, o czym wspominał dziennik 

„Czas”. Nie minął rok, gdy do Śmierdzącej doszła 
wiadomość, że 20 lutego 1853 roku Kryspin Żeleń-
ski zmarł. W chwili śmierci miał 78 lat. Pochowano 
go w Krakowie. Nie przeczuwał nawet, że w przy-
szłości jego imię posłuży do utworzenia nazwy jed-
nej z należących do niego wsi. Na razie Śmierdzącą 
(a także majątek w Brzesku, Słotwinie itd.) odzie-
dziczył jego syn Wit Franciszek Żeleński. 

Nowy właściciel, urodzony w 1802 roku, z wy-
kształcenia był prawnikiem. Studiował we Lwo-

Dwór w Kryspinowie w 1837 roku. 1 – folwark, 2 – młyn, 3 – staw 
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Zabudowania folwarczne według planu osuszenia gościńca sporządzonego 
w 1840 roku. Mapa odwrócona dla łatwiejszej orientacji

3
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wie, pod okiem brata matki, Krystyny Antoni-
ny, biskupa Andrzeja Ankwicza herbu Abdank, 
prymasa Galicji i  Lodomerii, a  potem prymasa 
Czech. Odziedziczenie rozległych dóbr po ojcu 
(część otrzymał jeszcze w 1835 roku) skłoniło go 
do porzucenia kariery urzędniczej na rzecz rol-
nictwa. 30 czerwca 1847 roku należał do grona 
członków korespondujących c.k. Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarskiego. Inwestował tak-
że w  przemysł okołorolniczy. Ogromną pomoc 
miał ze strony Jana Skirlińskiego, który zarząd-
cą majątku rodzinnego został jeszcze za życia 
Kryspina. Z  pewnością na konto tego szlach-
cica należy zapisać dobry stan majątku śmier-
dzącko-lisieckiego oraz krótkotrwałą działal-
ność fabryczki narzędzi rolniczych w  Liszkach. 

Z prasy ówczesnej dowiadujemy się, że w 1856 
roku na wystawie rolniczej zaprezentowano krowy 
z przypałacowej obory, które zdobyły wyróżnienie 
i medal. Należały one do rasy szwyckiej, a ich ho-
dowlę zapoczątkował Kryspin Żeleński tuż po kup-

nie Śmierdzącej. Bydło z zagrody śmierdząckiej, tj. 
3 buchaje, 3 krowy mleczne i 5 jałówek, naturalnie 
wszystkie rasy schwyz, zaprezentowano także na 
3 wystawie gospodarczo-rolniczej w Krakowie, od-
bytej w czerwcu 1860 roku. Tym razem nie otrzy-
mało wyróżnienia, gdyż regulamin nie zezwalał na 
uhonorowanie produktów już raz nagrodzonych.

Dwór w Śmierdzącej stanowił podkrakowską 
rezydencję Żeleńskiego, w której zapewne bywał 
nieczęsto, mając do dyspozycji kilka innych siedzib 
(przede wszystkim ulubioną Słotwinę). Tu w 1862 
roku zamieszkała natomiast żona Wita przed osta-
tecznym rozejściem się z mężem. Zawarte 22 grud-
nia 1860 roku małżeństwo między 17-letnią Fran-
ciszką hrabianką Załuską i ponad 50-letnim Witem 
okazało się jednym wielkim nieporozumieniem. 
Nie doszło nawet do jego konsumpcji, zatem od-
rzucony małżonek wniósł w 1865 roku do sądu bi-
skupiego pozew o rozłączenie „od stołu i łoża” – jak 
to się wówczas mówiło. Córki, którą urodziła Fran-
ciszka, nie uznał.

Dwór i centrum Śmierdzącej ok. 1840 roku. Dwór poprzedzają po bokach dwa budynki gospodarcze. Podzielony na czte-
ry kwatery ogród sąsiaduje od zachodu z trzema wykopanymi niedawno stawami. Po wschodniej stronie znajdują się dwie 
równoległe stodoły. Na wzgórzu Sojonce oznaczone miejsce, w którym stał słup czworobocznej kapliczki.
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Wśród służby dworskiej był ogrodnik Sta-
nisław Berski, o którym zrobiło się głośno, 
gdy wyrzucił z mieszkania poważnie 
chorą służącą, Katarzynę Nowakównę. 
Jak donosił „Czas” z  18  październi-
ka 1872 roku, wywiózł ją do Krakowa 
i  zostawił na ulicy Zwierzynieckiej. 
Kobieta miała tylko tyle sił, by zawlec 
się do sieni pobliskiej kamienicy. Po-
mógł jej dopiero policjant, który ją 
znalazł i powiózł do szpitala.

W  lutym 1873 roku po krótkiej 
chorobie hrabia Wit Żeleński z  Że-
lanki herbu Ciołek zmarł. W chwili 
śmierci nie był już jednak właścicie-
lem klucza śmierdząckiego, gdyż pod koniec lat 60. 
w jego posiadanie wszedł Jan Skirliński. 

OJCIEC CHRZESTNY KRYSPINOWA – 
JAN SKIRLIŃSKI 

Trudno ogarnąć bogate życie Jana Skirlińskiego, 
człowieka wielkiej energii, niesamowicie pracowi-
tego. W tym krótkim rozdziale zajmiemy się głów-
nie jego związkami z Kryspinowem i okolicznymi 
miejscowościami, nie pomijając jednak ważniej-
szych wydarzeń z życia. 

Przyszły właściciel Śmierdzącej oraz Liszek, Ka-
szowa i Nowej Wsi Szlacheckiej przyszedł na świat 
6 stycznia 1822 roku w Krzywaczce, w pałacu hra-
biego Kryspina Żeleńskiego. Jego ojciec, także Jan, 
pracował w majątku Żeleńskich jako rządca. Mat-
ka, Maria z Gołębiewskich, była ponoć wielką mi-
łością Kryspina. Jednak różnica w pozycji społecz-
nej nie pozwoliła im się pobrać. Ta romantyczna 
historia dała podstawy do plotek, przypisujących 
ojcostwo Jana Walentego Kryspinowi Żeleńskie-
mu. Kiedy powstały – w latach młodości czy do-
piero, gdy zdolny szlachcic zaczął zarządzać mająt-
kiem hrabiego – trudno dziś dociec. Musiały jednak 
być powszechnie znane, skoro proboszcz lisiecki ks. 
Andrzej Bański postanowił je podważyć podczas 
przemówienia na pogrzebie dziedzica Kryspinowa.

Skirlińscy pieczętowali się herbem Ślepowron, 
przedstawiającym na niebieskiej tarczy czarnego 
kruka trzymającego w dziobie złoty pierścień. Ptak 

stoi na złotym krzyżu kawalerskim, opar-
tym z  kolei na barku srebrnej podkowy. 

W  klejnocie, czyli nad przykrytym 
koroną hełmem rycerskim, znaj-
duje się powtórzenie motywu kru-
ka z pierścieniem. Rodzina chlubiła 
się rycerską przeszłością. Wśród tro-
skliwie przechowywanych pamiątek 
był wysadzany drogimi kamienia-
mi rząd koński, ponoć z bitwy pod 
Wiedniem. Tradycje wojskowe kon-
tynuował zresztą brat ojca naszego 
bohatera, Edward. 

Jan zaskarbił sobie względy 
Kryspina Żeleńskiego, który sfinan-

sował jego studia zagraniczne23. W  latach 1839-
1842 studiował budownictwo w Instytucie Tech-
nicznym w Pradze. W 1842 roku przeniósł się na 
Politechnikę do Wiednia. Podczas rocznego pobytu 
w stolicy Austrii zapisał się dodatkowo na Wydział 
Filozoficzny miejscowego Uniwersytetu. Jesienią 
1843 roku rozpoczął studia rolnicze w Hohenheim 
(Wirtembergia)24. Edukację zakończył w Paryżu. 

Podczas pobytu w  Pradze przyszły dziedzic 
Kryspinowa zaprzyjaźnił się z czeskim poetą Karo-
lem Havlićkiem Borovskim25 oraz Polakiem Leonar-
dem Żuk Skarszewskim. Z nimi w 1842 roku odbył 
wędrówkę po zachodniej Galicji. Zrelacjonował ją 
w swoim pamiętniku Havlićek. Warto prześledzić 
jej przebieg, daje bowiem pewne pojęcie o życiu 
szlachty małopolskiej.

Z  Pragi wyruszyli w  trójkę, Czech oraz Skir-
liński i Skarszewski. Przez Ołomuniec dotarli do 
Polski. 7 sierpnia nocowali w Kętach, by na dru-
gi dzień udać się przez Wadowice do Tłuczania. 
Tam, w  majątku należącym do Kryspina Żeleń-
skiego, przebywał ojciec Skirlińskiego. Wieczorem 
tego samego dnia wyruszyli wozem w dalszą dro-
gę. Tym razem zatrzymali się w Krzywaczce. Stary 

23 Helena z Kadłubowskich Kunachowiczowa, Dziennik 

z lat 1856-1860, [w:] Kapitan i dwie panny. Krakowskie 

pamiętniki z XIX wieku, przygot. do druku Irena Homola 

i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980, s. 241-242.

24 „Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy” 1846, nr 19 (z 11 maja).

25 Karel Havlićek Borovsky (1821-1856) – twórca czeskiej 

poezji politycznej, słowianofil. 

Herb Skirlińskich Ślepowron
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Portret Jana Skirlińskiego w kontuszu pędzla jego siostrzeńca Edwarda Lepszego
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Żeleński, którego Havlićek Borovsky określił jako 
krewnego Skirlińskiego, przyjął ich polską wiecze-
rzą: ziemniakami, kwaśnym mlekiem i kiszonymi 
ogórkami. 

9 sierpnia mimo deszczowej pogody pojechali 
wozem powożonym przez chłopa do Śmierdzącej. 
Przemoknięci do suchej nitki dotarli tu jeszcze tego 
samego dnia. Zaopiekował się nimi pisarz dwor-
ski Wołkowski. Havlićek Borowsky z przyjemnością 
kosztował potrawy kuchni polskiej, m.in. barszcz 
i żur. Zamieszkali w pustym pałacu. Spali na słomie, 
przykryci płaszczami. Spędzili tu kilka kolejnych 
dni. W tym czasie odwiedzili także browar w Pieka-
rach, gdzie raczyli się piwem. Wreszcie 12 sierpnia 
udali się do Krakowa, by pokazać miasto Havlićko-
wi. Na drugi dzień ruszyli z powrotem na południe. 
Zatrzymali się w Tłuczaniu. Po wizycie na odpuście 
w Kalwarii pojechali do Krzywaczki, gdzie spędzili 
noc z 15 na 16 sierpnia. Kolejne punkty ich włóczęgi 
po Małopolsce to: Bochnia, należąca do Żuk Skar-

szewskich Przyszowa oraz Krościenko, Czorsztyn, 
Nowy Targ i Zakopane. Po skończeniu wędrówki 
Havlićek ruszył na Słowację, a obaj jego towarzy-
sze udali się do swych domów. 

W młodości Skirliński był zapalonym turystą. 
Wiemy o  jeszcze jednej jego wizycie w  Tatrach, 
w pamiętnym 1848 roku. Miała ona akcent poli-
tyczno-patriotyczny. Przyszły właściciel Kryspino-
wa wraz z kolegami utopił w Morskim Oku stoją-
ce na brzegu jeziora popiersie gubernatora Galicji 
Ludwika Taffee. Sentyment do Tatr pozostał mu do 
końca życia, skoro w 1889 roku dziedzic Kryspino-
wa wstąpił do Towarzystwa Ochrony Tatr, opła-
cając 10 udziałów, czyli pokaźną sumę 1000 złr. 
Ksiądz Andrzej Bański w kazaniu pogrzebowym 
przywołał także pieszy, nieomal bosy, powrót Jana 
Walentego do domu z Paryża. Wędrował on wów-
czas przez Szwajcarię. 

Po ukończeniu studiów Skirliński rozpoczął 
pracę u Kryspina Żeleńskiego jako zarządca mająt-
ku. Po śmierci starego hrabiego, jak już wspomnie-
liśmy, współpracował z  jego synem Witem. Nie-
wątpliwie łączyła ich przyjaźń. O zaufaniu, jakim 
pryncypał obdarzał swego plenipotenta, świadczy 
choćby fakt, że powierzał mu nawet poufne dzia-
łania w sprawie wspomnianego wyżej unieważnie-
nia małżeństwa. Nigdy jednak Jan Walenty nie oka-
zywał publicznie poufałości względem Żeleńskiego. 

Jak postrzegali go współcześni? Tak w  swo-
im pamiętniku pisała o nim Helena Kadłubowska, 
w przyszłości Kunachowiczowa: 

Mogę powiedzieć, że z wszystkich mężczyzn tak żo-
natych, jak i kawalerów najlepiej mi się podoba Skier-
liński26, pominąwszy, że przystojny (bo mężczyzna 
brzydszy od diabła może się podobać), ale nadzwy-
czajnie miły, przypomina nam owego średniowieczne-
go Sarmata [sic! – A.K.] nieugiętej duszy, tęgiego cha-
rakteru, niezmienny w raz powziętym zdaniu, rozum 
więcej ma praktyczny niż nabyty, posiada jednak wie-
le wiadomości, czytuje, mając ładną bibliotekę, lubo 
głównym jego zatrudnieniem jest gospodarstwo, robi 
różne próby, wydoskonala narzędzia rolnicze. W to-
warzystwie bardzo miły, z kobietami bardzo z daleka, 

26 Taka forma przekręconego nazwiska Jana Skirlińskiego 

pojawia się czasem w prasie z epoki.

Maria z Gołębiewskich Skirlińska
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a lubo dla nich jest grzeczny, grzeczność ta więcej ro-
biona jest z powinności niż z własnej chęci27.

Wielką pasją Jana Skirlińskiego było bez wąt-
pienia rolnictwo. Już w 1860 roku Walery Wielo-
głowski na łamach wydawanego własnym sump-
tem pisma „Ognisko” chwalił jego gospodarowanie 
w majątku Śmierdząca-Liszki. Zaliczył go nawet do 
grona „najpierwszych rolników przemysłowych”. 
Od lat kilku przyglądam się z  bliska gospodarstwu 
w tych dobrach […] i podziwiam staranną pól uprawę, 
a zarazem sprawdzam nadzwyczajne ziemi tej (sztucz-
nie poprawnej) plony – pisał zasłużony działacz spo-
łeczny i polityk28.

Skirliński żywo interesował się techniką rolni-
czą. Dziennik „Czas”29 donosił, że 25 lipca 1862 roku 
na gruntach dworskich w Śmierdzącej odbyła się 
próba pracy żniwiarki konstrukcji ks. Stefana Pod-
laszeckiego, która wykazała niepraktyczność tej ma-

27 Helena z Kadłubowskich Kunachowiczowa, op. cit., s. 241.

28 „Ognisko” 1860, nr 41 (z 6 października).

29 „Czas” 1862, nr 171 (z 27 lipca). Informacje, z błędną 

datą, podał także „Pamiętnik Towarzystwa Rolniczego 

Krakowskiego”.

szyny. Podobne doświadczenia Skirliński przepro-
wadzał także w późniejszych latach. 

Jako rządca majątku Żeleńskich Jan Skirliński za-
wiadywał gorzelnią i browarem w Piekarach, zanim 
przejął je siostrzeniec Kryspina – Alfred Milieski30. 

30 Potem planował otworzyć własną gorzelnię w Kryspi-

nowie. Do dziś zachował się jej projekt.

Niezrealizowany projekt bramy pałacowej z 1891 roku.

Pałac w Kryspinowie w pełnej krasie. Z prawej strony widoczne zabudowania gospodarcze. Rysunek Edwarda Lepszego 
ozdobił kartę pocztową wydaną na początku XX wieku.
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Z kolei w Liszkach uruchomił warsztat produkujący 
narzędzia rolnicze: pługi, siewniki konne do rzepa-
ku, wialnie, wozy gospodarcze, szatkownice do ka-
pusty, buraków i ziemniaków, brony, plewniki, piły 
ręczne, klepadła do kos i sierpów, powrósłoskręty itd. 
Nie były to więc urządzenia skomplikowane. Warto 
podkreślić, że za przyczyną Skirlińskiego w Małopol-
sce pojawił się pług hohenheimski – niewątpliwie 
pokłosie pobytu naszego bohatera w szkole rolni-
czej w Hohenheim. 

Skirliński miał nowoczesne podejście do kwestii 
gospodarczych. Doceniał wagę reklamy. W 1860 
roku produkty swojej fabryczki prezentował na 
3.  wystawie gospodarczo-rolniczej w  Krakowie, 
a  2  lata później można je było oglądać w  dziale 
machin i  narzędzi Wystawy Rolniczej w  Tarno-
wie. W połowie lat 60. XIX wieku już nie znajdu-
jemy wzmianek na temat warsztatów w Liszkach. 
Żywot wytwórni był więc niestety krótki, zapew-
ne z uwagi na silną konkurencję przede wszystkim 
wytwórni Zieleniewskiego z Krakowa.

Ciekawe, że mimo wysokiego statusu społecz-
nego oraz licznych obowiązków zarządcy i pleni-
potenta Żeleńskich przez długi czas Jan Skirliński 
pełnił obowiązki poczmistrza w Liszkach. Jego na-
zwisko widnieje w spisach urzędników („szematy-
zmach”) z lat 1870-188031. 

Pod koniec lat 60. XIX wieku Jan Skirliński zo-
stał właścicielem klucza lisiecko-śmierdząckiego. 
Niestety nie znamy motywów, jakimi kierował się 
Wit Żeleński, przekazując majątek swemu zaufa-
nemu współpracownikowi, ani nie wiemy, czy łą-
czyło się to z jakąś formą sprzedaży. Dodajmy, że 
po przedwczesnym zgonie hrabiego pojawiła się 
próba podważenia legalności wejścia w  posia-
danie klucza śmierdząckiego przez Skirlińskie-

31 We wcześniejszych latach w wykazach nie uwzględ-

niano placówki pocztowej w Liszkach, ale fakt, że Jan 

Skirliński kierował nią w latach, gdy był już oficjalnie 

posiadaczem ziemskim, pozwala przypuszczać, iż tym 

bardziej zajmował tę posadę w latach 60. XIX wieku. 

Naturalnie, o ile nie występuje tu zbieżność nazwisk.

Niezrealizowany projekt gorzelni w Śmierdzącej. Widok elewacji
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go. Podjął ją Józef Sulimierski, ujawniając rze-
komy testament hrabiego, według którego to on 
miał zostać spadkobiercą. Sprawa znalazła swój 
finał w sądzie. Obszerne sprawozdania z rozpraw 
zamieszczały krakowskie dzienniki w 1886 roku. 
Ostatecznie majątek pozostał w rękach Jana Wa-
lentego.

W późniejszym czasie do wzorowo prowadzo-
nych gospodarstw w Kryspinowie oraz Liszkach 
wielokrotnie organizowano wycieczki uczniów 
Szkoły Rolniczej w  Czernichowie, ale nie tylko. 
25 maja 1892 roku majątek odwiedzili słucha-
cze ostatniego roku seminarium nauczycielskie-
go w  Krakowie. Towarzyszyli im rolnicy z  Czy-
żyn, Bieńczyc, Prądnika Czerwonego i  Wyciąży 

– członkowie tamtejszych kółek rolniczych, a także 
nauczyciele. Celem wycieczki było okazanie uczest-
nikom wzorowego gospodarstwa, jakim jest majątek 
p. Skirlińskiego, oraz pouczenie praktyczne i wskaza-
nie na miejscu tych działów i czynności gospodarczych, 
które wzorowo urządzone gospodarstwo jako przykład 

godny naśladowania przedstawia32 – informowała 
2 dni później „Nowa Reforma”.

Z  krótkiego artykułu dowiadujemy się, jak 
wówczas wyglądało gospodarstwo kryspinowskie: 

Wykłady rozpoczęły się od stajen. Po oglądnięciu 
bydła pięknej rasy Schwitz i pouczającym wykładzie 

– udało się grono uczestników do maszyn i narzędzi 
rolniczych. Zajmujący wykład profesora, objaśnienia 
o każdym szczególe machiny lub narzędzia, jego zasto-
sowanie i znaczenie w gospodarstwie interesowały i po-
uczały uczestników. […] Od machin przeszło całe grono 
do nawozów sztucznych, rozłożonych umyślnie w kil-
ku workach. […] Potem uczestnicy wycieczki udali się 
na pola, które temi nawozami uprawiono. Tu naocz-
nie przekonali się o skutkach, podziwiali bujność zbóż 
i jarzyn i porównywali je z działami pól, na których 
nawozów nie dano. Z pól udali się uczestnicy na ob-
szerne stawisko, na którym znaczna liczba robotników 
obrabiała i sortowała wikle koszykarskie do transpor-

32 „Nowa Reforma” 1892, nr 123 (z 29 maja).

Projekt gorzelni. Rzuty poziome i przekroje
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tu handlowego. Uprzejmy gospodarz p. Skirliński sam 
wszędzie towarzyszył i wszystkich udzielał wyjaśnień – 
w końcu zaprosił uczestników wycieczki na podwieczo-
rek do swego ogrodu. […] Chóralną pieśnią narodową 
wyrazili uczestnicy wycieczki podziękowania czcigod-
nemu gospodarzowi za pełne uprzejmości i staropolskie 
prawdziwie przyjęcie33.

33 Ibidem.

Skirliński brał udział w wystawach rolniczych, 
także po zamknięciu warsztatów mechanicznych. 
Prezentował wówczas na nich płody rolne i zwie-
rzęta wyhodowane w swoich oborach. Uczestniczył 
m.in. w zorganizowanej przez Towarzystwo Rol-
nicze Krakowskie 29 września 1874 roku wysta-
wie owoców, płodów pszczelnictwa i jedwabnic-
twa w ogrodzie Strzeleckim w Krakowie. Właściciel 
Śmierdzącej, przedstawił 30 gatunków jabłek i 2 gat. 
gruszek, z których niektóre, jak n.p. Kalvil biały zimowy 
i gruszki „Bon Chretien” zimowe wspaniałej są wiel-
kości – donosił dziennik „Czas” z 10 października 
1874 roku (nr 231), zaznaczając, że za te plony wła-
ściciel otrzymał od organizatorów list pochwalny. 
Z kolei podczas wystawy jęczmienia na potrzeby 
browarów zorganizowanej przez to samo towarzy-
stwo w dniach 10-11 grudnia 1898 roku w Krakowie 
(przy ul. Basztowej) Skirliński zdobył mały medal 
srebrny za jęczmień węgierski – co również odno-
tował „Czas” (nr 282 z 10 grudnia 1898 roku).

Szczególnie szczęśliwa dla Skirlińskiego była 
Wystawa Krajowa w Krakowie zorganizowana we 
wrześniu 1887 roku na Błoniach. Otrzymał wówczas 
srebrny medal w grupie bydła górskiego za krowy 
rasy schwyz. Tak skomentowała to „Gazeta Lwow-

Widok na oranżerię. Sfotografowany mężczyzna to być 
może Jan Edward Skirliński (1909).

Najstarsza zachowana fotografia pałacu w Kryspinowie. Przybudówka z lewej nie przypomina jeszcze oranżerii zwieńczonej 
ozdobną attyką. Na pierwszym planie mężczyzna w stroju typowym dla parafii lisieckiej: kapeluszu i kamizeli.
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ska” (nr 209 z 14 września 1887 roku): Szwyce p. Jana 
Skirlińskiego z Kryspinowa były tak piękne, że możnaby 
je uważać za poważnych współkonkurentów o dyplom 
honorowy, gdyby nie to, że się mniej niż simentalery do 
stosunków naszych nadawają. Zainteresowanie sę-
dziów wzbudziło także zboże: żyto częstochowskie 
i owies Hopetown, za które przyznali Janowi Walen-
temu medal rządowy brązowy, oraz buraki cukro-
we i ziemniaki Champion, uhonorowane listem po-
chwalnym („Czas” nr 207 z 11 września 1887 roku). 

Skirliński angażował się w działalność organi-
zacji rolniczych. Od 1861 roku należał do Towarzy-
stwa Gospodarczo-Rolniczego, a  w  latach 1886-
1904 pełnił funkcję prezesa jego oddziału, czyli 
Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Krakowie 
(Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego). Wcześ-
niej był zresztą jego wiceprezesem. Angażował się 
także w działalność kółek rolniczych. 

Należał do grona ziemian, którzy powołali do 
życia Kółko Rolnicze Lisieckie. Wprawdzie spotka-
nie założycielskie odbyło się w Piekarach, w pała-
cyku Alfreda Milieskiego, jednak na pierwsze posie-
dzenie członkowie zjechali się 14 października 1875 
roku do śmierdząckiego dworu. Kółko stanowiło 
elitarny klub okolicznych ziemian oraz duchow-
nych, zasiadali w  nim bowiem: ks. Wawrzyniec 
Oprzędek, proboszcz lisiecki, i  o. Stanisław Sło-
twiński, kanonik regularny zarządzający folwar-
kiem w pobliskim Kamieniu. 

Członkowie Kółka Rolniczego Lisieckiego sta-
wiali sobie za cel rozbudzenie życia rolniczo-towarzy-
skiego, jednocześnie starali się zabezpieczyć własne 
interesy ekonomiczne. Temu służyły wspólne za-
kupy sadzonek i sprzętu rolniczego, pozwalające 
wynegocjować większe rabaty u dostawców, oraz 
ustalenia regulujące warunki zatrudniania pracow-
ników. Członkowie Kółka zobowiązali się nie przyj-
mować do pracy w swoich majątkach osób niepo-
siadających aktualnych świadectw pracy. Ustalono 
także wspólny termin wypowiadania umów o za-
trudnienie na dzień 1 listopada. Miało to zapobiec 
porzucaniu obowiązków przez służbę dworską, by 
podjąć ją w innym majątku na lepszych warunkach. 
Dotyczyło to czeladzi gospodarskiej, czyli: wola-
rzy, fornali, „dziewek” do bydła i trzody oraz pa-
stuchów. Ustalono także maksymalne płace roczne 

dla tej grupy służących: 31 florenów dla fornali i 25 
florenów dla „dziewek”. Przedmiotem porozumie-
nia była nawet wysokość kolędy wręczanej zwycza-
jowo służącym pod koniec roku. Zalecana kwota 
wynosiła 1 floren. Kółko Rolnicze Lisieckie nie po-
siadało prezesa. Posiedzeniom przewodniczył wy-
bierany każdorazowo członek. Obsługą korespon-
dencji zajmował się na stałe Jan Skirliński. 

Żywot organizacji był krótki. Istniała zaledwie 
3 lata. Jej geneza i koniec działalności związane były 
ściśle z polityką szczebla powiatowego, w którą Jan 
Skirliński bardzo się zaangażował. 

W 1867 roku wszedł do utworzonej wówczas 
Rady Powiatu Krakowskiego. Startował z listy du-
żej własności ziemskiej i zdobył 21 głosów poparcia 
na 35 możliwych. Kadencja trwała 3 lata. Ponownie 
radnym został na wiosnę 1874 roku. Jednak w tej 
kadencji doszło do gorących sporów politycznych. 
Radni z większej własności, a wśród nich Jan Skir-
liński, 14 października 1875 roku podali się do dy-
misji. Wybrani ponownie 5 stycznia 1876 roku, po 
raz drugi złożyli mandaty. 

Zaufanie, jakim dziedzic Kryspinowa cieszył 
się u okolicznych włościan, pozwoliło mu jesienią 
1880 roku zdobyć mandat radnego powiatowego 
z listy gmin wiejskich. W połowie 1885 roku wszedł 
w skład Wydziału Rady Powiatowej (czyli Zarządu) 
w miejsce hrabiego Jana Mieroszowskiego. 

W listopadzie 1887 roku po dymisji ze stanowi-
ska wiceprezesa Rady Powiatowej Krakowskiej Sta-
nisława Homolacsa z Balic Jan Skirliński stoczył za-
cięty bój o objęcie wakującej funkcji z popieranym 
przez przedstawicieli większych majątków ziem-
skich adwokatem dr. Franciszkiem Paszkowskim. 
Niestety nie udało mu się uzyskać przewagi w ra-
dzie, choć, co warto podkreślić, za Skirlińskim opo-
wiedzieli się radni chłopscy oraz część ziemian. 

Wprawdzie podczas wyborów przeprowadzo-
nych w 1890 roku lista, z której startował Skirliński 
w kurii wiejskiej, przepadła ze względu na konku-
rencję drugiej listy chłopskiej, jednak już w paź-
dzierniku 1892 roku ponownie wszedł do Rady i zo-
stał wybrany członkiem jej Wydziału. 

Była to ostatnia kadencja, w której Skirliński re-
prezentował włościan. W połowie dekady wpływy 
na wsiach podkrakowskich zdobyli radykalni ludo-
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wcy. W 1896 roku zablokowali Skirlińskiemu moż-
liwość startu z kurii wiejskiej. Z powodzeniem wy-
startował więc jako przedstawiciel dużej własności 
ziemskiej. W tejże kadencji dziedzic Kryspinowa 
zrobił kolejny krok na szczeblach kariery samorzą-
dowej. Po ustąpieniu z funkcji prezesa Alfreda Mi-
lieskiego prezesurę objął dr Franciszek Paszkowski, 
a zwolnione przez niego stanowisko wiceprezesa 
radni powierzyli Skirlińskiemu. Dodajmy, że jego 
kontrkandydatem był przedstawiciel radykalnych 
chłopów Franciszek Wójcik.

W marcu 1903 roku Skirliński rozpoczął ostatnią 
kadencję radnego. Piękne ukoronowanie jego pracy 
w samorządzie stanowiło powierzenie mu 26 lute-
go 1904 roku (po ustąpieniu Franciszka Paszkow-
skiego) prezesury Rady Powiatowej Krakowskiej34. 
Zwyczajowo przysługiwał mu tytuł marszałka po-
wiatu krakowskiego. Na pierwszym posiedzeniu 
kolejnej kadencji 7 października 1909 roku radni 
postanowili uczcić długoletnią pracę Jana Skirliń-
skiego poprzez zamówienie portretu, który wkrót-
ce zawisł w sali obrad. 

Dodajmy, że dekadę wcześniej portret Skirliń-
skiego ozdobił ścianę jednej z sal siedziby Powiato-
wej Kasy Oszczędności w Krakowie. Wśród rozlicz-
nych dokonań dziedzica Kryspinowa było bowiem 
także utworzenie Związku Kredytowego w Liszkach, 
który z  czasem przekształcił się we wspomnianą 
kasę samorządową z  siedzibą w  Krakowie. Natu-
ralnie nie dokonał tego sam, lecz wraz z właścicie-
lami pobliskich folwarków. Jeden z nich, Alfred Mi-
lieski z Piekar, został prezesem tej instytucji, pleban 
lisiecki ks. Wawrzyniec Oprzędek drugim dyrekto-
rem, zaś Skirliński pełnił funkcję zastępcy dyrektora. 
Związek Kredytowy w Liszkach miał za zadanie do-
starczać kredytów mieszkańcom z terenu lisieckiego 
okręgu sądowego, by uniezależnić ich od lichwiarzy. 
Szybki rozwój instytucji sprawił, że jej władze w po-
rozumieniu z administracją krajową zlikwidowały 
Związek Zaliczkowy w Liszkach, by uruchomić go 
na nowo już w Krakowie, z poszerzonym terenem 
działania na cały powiat krakowski. W ten sposób 
w 1879 roku powstała Powiatowa Kasa Oszczędno-
ści w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania in-

34 „Dziennik Polski” 1904, nr 94 (z 26 lutego).

stytucji w jej władzach zasiadał Jan Skirliński, a w la-
tach 1904-1909 piastował urząd prezesa.

Dziedzic Kryspinowa patronował także wysił-
kom późniejszego pokolenia społeczników lokal-
nych, którzy w 1900 roku założyli Spółkę Oszczęd-
ności i  Pożyczek w  Liszkach. W  tej instytucji ze 
względu na pogarszający się stan zdrowia bardziej 
honorowo niż realnie pełnił funkcję przewodniczą-
cego rady nadzorczej.

Szeroko znany był głęboki patriotyzm Jana 
Skirlińskiego. Jego zaangażowanie w  ruchy na-
rodowowyzwoleńcze nie jest rozpoznane, choć 
w  zawoalowany sposób informują o  tym teksty 
wspomnieniowe ukazujące się w  prasie z oka-
zji śmierci szlachcica, a także ks. Andrzej Bański 
w przemowie nad jego grobem. Nie wiemy zatem, 
czy był to udział militarny, czy tylko organizacyj-
no-polityczny.

Z żywego uczucia miłości do Ojczyzny, ale tak-
że demokratycznych poglądów politycznych Jana 
Skirlińskiego wynikało jego ogromne zafascyno-
wanie postacią naczelnika Tadeusza Kościuszki. Był 
współtwórcą założonego w 1874 roku Towarzystwa 
im. Tadeusza Kościuszki, które stawiało sobie za cel 
uczczenie pamięci naczelnika insurekcji 1794 roku. 
Na pierwszym walnym zebraniu Towarzystwa, 
30 listopada 1884 roku, Skirliński został wybrany na 
jego prezesa. Z inicjatywy dziedzica majątku kryspi-
nowskiego w 1893 roku rozpoczęto zbieranie fun-
duszów na budowę pomnika Kościuszki, który miał 
stanąć w rynku krakowskim u wylotu ul. Szewskiej, 
w miejscu, gdzie naczelnik złożył przysięgę. Od razu 
Skirliński przekazał na ten cel 1000 złr. Potem porę-
czał weksle pożyczek zaciągniętych przez Towarzy-
stwo. Pomnik stanął ostatecznie na bastionie Wła-
dysława IV przy wejściu na Wawel, długo po śmierci 
starego Ślepowrona.

Szczere poglądy demokratyczne Jan Walenty 
łączył z patriarchalnym podejściem do chłopów. 
Uważał się za naturalnego przywódcę i opiekuna 
mieszkańców okolicznych wsi. Wprawdzie nie sza-
stał pieniędzmi na lewo i prawo, ale potrafił sięgnąć 
do kiesy, by wesprzeć potrzebujących oraz instytu-
cje służące dobru wspólnemu. 

Sumiennie wypełniał obowiązki wynikające 
z dzierżonej przez niego funkcji przewodniczące-
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go miejscowej Rady Szkolnej. Przyczynił się w ten 
sposób do rozbudowy sieci szkół. Jako przykład 
niech posłuży historia placówki w  Rącznej i  jej 
odnowiciela Jana Kałuskiego. Ten były oficer ar-
mii austriackiej, uczestnik powstania styczniowe-
go po wyjściu z więzienia rosyjskiego został przy-
garnięty przez Jana Walentego, który zatrudnił go 
na terenie folwarku w charakterze rządcy. W tym 
czasie istniała pilna potrzeba utworzenia na nowo 
szkoły w  Rącznej, zlikwidowanej po spłonięciu 
siedziby. Skirliński namówił do zajęcia się tym 
Jana Kałuskiego, dostrzegając w  nim odpowied-
nie uzdolnienia i wiedzę. Nie pomylił się. Były ofi-
cer okazał się dobrym organizatorem, ale i pedago-
giem. Odtworzona przez niego szkoła istnieje do 
dziś. Dodajmy, że los jeszcze raz połączył w tragicz-
ny sposób Kałuskiego z Kryspinowem. 2 paździer-
nika 1884 roku podczas wizyty w sprawach szkol-
nych u Skirlińskiego zmarł na atak serca.

Jan Skirliński chętnie udzielał wsparcia mate-
rialnego uczniom. „Nowa Reforma” w numerze 34 
z 12 lutego 1891 roku zamieściła informację autor-
stwa wójta Liszek Jana Madeja, który pisał:

Dnia 9 b. m. zgromadziła się w  szkole lisieckiej 
dziatwa szkolna, duchowieństwo miejscowe, starszyzna 
gminy i starszyzna Rady szkolnej miejscowej, oraz gro-
no nauczycieli. W sali szkolnej na stole i około stołu roz-
łożono dla dziatwy szkolnej uboższych rodziców: 12 par 
butów, 12 ubrań dla chłopców, 21 chustek dla dziew-
cząt i  kilkanaście książek. Wartość tychże przedsta-
wiała się pokaźnie, bo przenosiła 200 złr. Po przemó-
wieniu ks. Andrzeja Bańskiego, miejscowego plebana, 
p. Jan Skirliński zacny ofiarodawca, a właściciel wio-
sek przynależnych do parafii i szkoły lisieckiej, rozdał 
własnoręcznie swą hojną ofiarę, poczem zachęcił dzia-
twę szkolną do pilności i pracowitości. Starszyzna zaś 
gminna i szkolna wynurzyła swoją podziękę w imieniu 
dziatwy i rodziców p. Janowi Skirlińskiemu, który jako 
właściciel kilku wsi nie tylko panem, ale ojcem ich dla 
swoich cichych czynów miłosiernych i przychylności dla 
ludu nazwać się może. Oby taki wspaniałomyślny czyn 
znalazł licznych naśladowców, a ziści się hasło: „Z pol-
ską szlachtą polski lud”. […]

Podpisany, jako naczelnik gminy Liszki, podaje to 
do publicznej wiadomości w imieniu wszystkich wieś-
niaków, aby okazać wdzięczność za tak wielką pieczoło-

Podpis

Jan Walenty Skirliński
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witość i staranność p. Jana Skirlińskiego około podnie-
sienia dobrobytu naszego tak pod względem moralnym, 
jak i materyalnym.

Ciekawą anegdotę obrazującą szczególny rodzaj 
paternalizmu, z jakim Jan Walenty traktował doro-
słych mieszkańców należących do niego wsi, przy-
toczył pod koniec poprzedniego stulecia krakowski 
dziennikarz Ludomir Ćwikliński35: 

Kiedyś zdechła mu [Skirlińskiemu – A.K.] kro-
wa przy ocieleniu, kazał więc włodarzowi sprzedawać 
z niej mięso po 10 halerzy za funt. Ale jak się chłopi do-
wiedzieli, że mięso pochodzi ze zdechłej krowy nie chcie-
li go brać, chociaż bydle było zupełnie zdrowe. Kiedy 
mięso leżało już drugi dzień i nikt nie kupił ani kawał-
ka, kazał pan Jan zwołać gromadę, dał każdemu z obec-
nych po kieliszku okowity na przywitanie i spytał: „Kto 
też jest większy, czy Pan Bóg, czy Mosiek rzeźnik z Li-
szek?” „Ano juści, że Pan Bóg” odpowiedziała groma-
da. Wtedy rzekł pan Skirliński: „No widzita moi ludzie 
jacy wy głupi. Jak wam rzeźnik Mosiek zabije krowę 
to płacicie po 60 halerzy za funt mięsa, a jak Pan Bóg 
zabił krowę to i prawie darmo brać nie chceta”. Chło-
pi pokiwali głowami, stwierdzili, że pan dobrze mówi 
i z miejsca rozkupili mięso.

Trudno coś konkretnego powiedzieć o stosun-
ku Skirlińskiego do służby. Zapewne traktował 
pracowników dworu i folwarku protekcjonalnie, 
podobnie jak chłopów. Jak się przekonaliśmy, dbał 
o Jana Kałuskiego i to dzięki wsparciu Jana Walen-
tego weteran powstania styczniowego otrzymał 
posadę nauczyciela w Rącznej. Należy tu jednak 
wziąć pod uwagę fakt, że Kałuski był szlachcicem 
pieczętującym się herbem Rogala i  znajomym 
dziedzica Kryspinowa. Jednak na czas spędzo-
ny w folwarku kryspinowskim nie narzekał także 
inny zarządca, Jakub Mól, przybysz z Wielkopolski. 
Dorobiwszy się pewnej kwoty, kupił pole w Rącz-
nej, by pracować na swoim. W styczniu 1910 roku 
nagrodę za długą, trwającą 35 lat pracę w majątku 
kryspinowskim przyznaną przez Radę Arcybrac-
twa Miłosierdzia w Krakowie z fundacji ks. Schin-
dlera otrzymał Jędrzej Klimas. To również poszla-
ka upewniająca nas w mniemaniu, że Skirliński nie 
był złym pracodawcą.

35 „Dziennik Polski” 1985, nr 39 (z 15 lutego).

Dążenie do podnoszenia intelektualnego wsi 
polskiej sprawiło, że Skirliński zaangażował się 
w działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej. Nale-
żał do grona współzałożycieli tej organizacji, a nawet 
wszedł w skład jej Zarządu Głównego. Z pierwszym 
prezesem TSL, wybitnym poetą Adamem Asnykiem, 
łączyły dziedzica Kryspinowa więzy przyjaźni. Nie 
potrafił widać zaszczepić tej organizacji na terenie 
własnego majątku, skoro Koło TSL w Liszkach po-
wstało dopiero po jego śmierci, w 1911 roku. Inna 
sprawa, że podobną rolę odgrywało wcześniej na 
tych terenach Towarzystwo Oświaty Ludowej, dzia-
łające m.in. na terenie szkoły w Liszkach.

Jako radny powiatowy Jan Skirliński dbał o in-
teresy mieszkańców wsi, w których leżały jego wło-
ści. Dzięki jego staraniom w Liszkach pozostał sąd 
powiatowy, mimo że istniały plany jego likwidacji 
i przeniesienia do Krakowa. Skirliński zabiegał tak-
że, zresztą z powodzeniem, o utworzenie w Lisz-
kach instytucji lekarza okręgowego, otwarcie ap-
teki, rozbudowę poczty, budowę linii telegraficznej, 
wytyczenie i wybudowanie dróg powiatowych do 
Czernichowa, Zabierzowa i Wołowic itp.

Artysta malarz Edward Lepszy
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Wszystko to wypunktował podczas mowy po-
grzebowej ks. Andrzej Bański. Ciekawe, że sto-
sunki między proboszczem lisieckim a kolatorem 
Skirlińskim początkowo nie układały się dobrze. 
Zaciążyła na nich zapewne sprawa rynku. Z inicja-
tywy, a przynajmniej za wsparciem Skirlińskiego 
rynek w Liszkach, należący w części południowej 
do dziedzica, a w północnej do parafii, został sko-
munalizowany. Ze stratą, zwłaszcza starego cmen-
tarza, pleban jako strażnik dóbr Kościoła nie mógł 
się pogodzić. Z czasem obu panów zbliżyła troska 
o dobro lokalnej społeczności. Nad grobem kolato-
ra pleban wyznawał: 

Od lat 29. pragnienie twoje było pragnieniem mo-
jem i odwrotnie. A pragnień tych było bardzo wiele, 
a pragnienia te kosztowały wiele bardzo wiele tysięcy 
koron. Prawda! Że pragnieniom tem przyklaskiwali do-
brze parafianie, że za pragnienia te płacili także oby-
watele większej własności – zamożni i szczerze myślący 
po katolicku, katolicy – Polacy, – lecz ty byłeś punktem 
środkowym całej działalności. I cóż takiego zdzia[ła]łeś 
za życia w Liszkach i najbliższym otoczeniu36.

Jan Skirliński jako kolator i  przewodniczący 
komitetu parafialnego pełnił obowiązki przedsię-
biorcy odpowiedzialnego za budowę kościoła. Do-
radzał, nadzorował postęp prac, rzetelnie wywią-
zywał się ze zobowiązań finansowych kolatora i coś 
niecoś ufundował. Nic więc dziwnego, że jego herb 
Ślepowron, a także Ciołek, którym pieczętowali się 
Żeleńscy, pleban kazał wymalować na chórze ko-
ścielnym.

Ponoć ks. Andrzej Bański bardzo często gościł 
u sąsiada na obiadach. Wizyta zwykle przeciągała 
się, toteż na wieży kościoła czuwał wtedy grabarz, 
by tylko, gdy bryczka kapłana pojawi się na most-
ku, dzwonić „na nieszpór”. 

Warto przy okazji wspomnieć o  postaci arty-
sty malarza Edwarda Lepszego (1855-1932), syna 
Anieli, siostry Jana Skirlińskiego. Spod jego pędz-
la wyszło kilka obrazów do kościoła parafialnego 
w Liszkach. Są to wizerunki Jezusa Ukrzyżowane-
go, do ołtarza głównego, oraz: Najświętszego Ser-
ca Jezusowego, św. Izydora Oracza i św. Jana z Kęt, 

36 Liber memorabilium penes Ecclesiam parochialem in 

Liszki, s. 42.

do ołtarzy bocznych. Rysunek dworu w Kryspino-
wie autorstwa Lepszego ozdobił kartkę pocztową 
wydaną na początku XX wieku. 

Przez ostatnią dekadę życia Jan Skirliński zma-
gał się z różnymi dolegliwościami. Ten nadzwyczaj 
aktywny człowiek musiał stopniowo ograniczać 
działalność publiczną. Zmarł po ciężkiej chorobie 
6 stycznia 1910 roku, o godzinie 12.30, w wieku 88 
lat. 9 stycznia o godzinie 14.00 trumna z ciałem zo-
stała wyniesiona z kryspinowskiego dworu przez 
kryspinowskich gospodarzy i złożona na przystro-
jonym choiną, całunem i licznymi wieńcami wozie 
rolniczym zaprzężonym w 4 konie. Wtedy mowę 
pożegnalną wygłosił ks. proboszcz Andrzej Bański, 
który wraz z ks. Józefem Pajączewskim, probosz-
czem morawickim i dziekanem czernichowskim, 
ks. Władysławem Jelonkiem, kapelanem Szkoły 
Rolniczej w  Czernichowie, i  wikarym ks. Macie-
jem Jacaszkiem przybyli, by odprowadzić trum-
nę. Konduktowi, który wkrótce ruszył w kierunku 
Liszek, towarzyszyła wielka chmara ludu wiejskiego, 
jak pisał w kronice parafialnej ks. Bański. Szły także 
bractwa parafialne, których członkowie na tę oka-
zję włożyli kapy.

Gdy kondukt żałobny ruszył, odezwały się 
w  dali dźwięczne głosy. To wzywały zmarłego 
dzwony z kościoła lisieckiego, w tym „Jan”, które-
go był ojcem chrzestnym. Trumnę wniesiono do 
świątyni rozjaśnionej blaskiem świec płonących 
na wszystkich lichtarzach i pająkach. Gdy spoczę-
ła na przyozdobionym katafalku, kapłani odśpie-
wali nieszpory żałobne, a lud Witaj królowo Nieba.

Na ostatnią noc przed pochówkiem ciało kola-
tora pozostało w świątyni, którą niegdyś budował. 
Rano 24 kapłanów odprawiło mszę św. Po sumie, 
na której przejmujące kazanie wygłosił o. Hono-
rat Jedliński, kapucyn, kondukt żałobny ruszył na 
cmentarz. Poprowadził go przyjaciel zmarłego ks. 
dr Ludwik Jurgowski, rektor Domu Księży Eme-
rytów w Krakowie. Na miejscu głos ponownie za-
brał ks. Bański, a po nim przemówili: marszałek 
krakowskiej rady powiatowej dr Stefan Skrzyński, 
prezes Towarzystwa Rolniczego Okręgowego Jó-
zef Cieślewicz, reprezentant Towarzystwa im. Ko-
ściuszki Jan Świerzyński i reprezentant czasopisma 

„Nowa Reforma” w imieniu redakcji.
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Ciało zmarłego zostało złożone w murowanym 
grobowcu przy alejce cmentarza. Wprawdzie Skir-
liński niegdyś planował wzniesienie kaplicy cmen-
tarnej, w  której jego doczesne szczątki miałyby 
spocząć, nie zrealizował jednak tego zamierzenia. 
Śladem po tych zamiarach pozostał plan architek-
toniczny kaplicy sporządzony przez jego siostrzeń-
ca Edwarda Lepszego. Warto wspomnieć, że wśród 
ludności miejscowej długo opowiadano, że Skirliń-
ski zażyczył sobie, aby jego trumna spoczęła pod 
alejką cmentarza parafialnego, by każdy wchodzą-
cy na teren nekropolii deptał po nim37. Jeśli w ogóle 
taka myśl w ostatnich dniach przed śmiercią stare-
go Ślepowrona powstała w jego głowie, to na pewno 
nie została zrealizowana. Kilkadziesiąt lat temu grób 
dziedzica Kryspinowa zniknął pod kostką rozszerza-
nej alejki i na dobrą sprawę nie wiadomo dokładnie, 
w którym miejscu się znajduje. Tradycja przekazy-
wana przez lud urzeczywistniła się.

WYWCZASY W KRYSPINOWSKIM DWORZE 

W  Bibliotece Jagiellońskiej przechowywana jest 
ręcznie pisana i ilustrowana humorystyczno-siel-
sko-romantyczna trzydniówka pt. Strzała38. Doku-
mentuje ona beztroski pobyt gości w kryspinow-
skim (formalnie jeszcze śmierdząckim) dworze 
wiosną 1889 roku. Prawdopodobnie zjechało się 
wówczas do Jana Skirlińskiego kilka osób, by wy-
począć w gronie znajomych. Co charakterystyczne, 
sam gospodarz był w ciągłych rozjazdach. 

Niewątpliwie całe towarzystwo, a już na pewno 
nieznana redaktorka gazetki, zachwycało się pięk-
nem Kryspinowa i okolic. A oto fragment artykułu:

Kilka burz przeszło przez nasz cichy i uroczy Kryspi-
nów i teraz znowu po ślicznej pogodzie nowe zbliżają się 
chmury. Powietrze parne, do grzmotów skłonne. Piękny 
Tyniec wczoraj jeszcze z całym blaskiem zachodzącego 
słońca prześliczny przedstawiający widok, dziś posęp-

37 Informacje na temat ostatniej woli Jana Skirlińskie-

go, dotyczące jego pogrzebu i  pochówku, odnotował 

ks. Stanisław Mól w książce Siew męczennika. 

38 Strzała. Trzydniówka humorystyczno-sielsko-roman-

tyczno-liberalna. Kryspinów 7/5 889 – 5/6 89, [on-line] 

www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/609331/edi-

tion/761992.

ny i chmurny. Nawet wierna Wisła pluskiem swych fal 
nie rozchmurzy dziś staruszka. Barometr opada. Stan 
nieba zmienny jak humorki panów.

Towarzystwo zorganizowało kilka wycieczek, 
a to na przedstawienie sławnego prestygitatora do sto-
łecznego miasta Liszek, a to znów pod bielański erem 
czy też w święto Wniebowstąpienia do ruin opu-
stoszałego klasztoru tynieckiego.

Poza tym bawiono się we własnym towarzystwie, 
konwersując, pływając łódką po dworskim stawie, 
tańcząc, rysując i organizując w pokoju karcianym 
wystawy dzieł plastycznych jednej z  pań, pisząc 
wierszyki i teksty do trzydniówki Strzała. Czasem 
w sennej atmosferze upalnego dnia powszedniego 
do wydarzenia wartego wspomnienia na łamach pi-
semka urastało odkrycie „archeologiczne” w postaci 
znalezionego w ogrodzie „okrągławego przedmiotu 
zagadkowego pochodzenia”, przejechanie nogi psa 
przez powóz, żartobliwy spór z kucharzem Bazylim 
o sposób sprawienia cietrzewia, zamieszanie, jakie 
powstało po pojawieniu się na łódce żaby, a nawet 
rozkwitnięcie pierwszej róży w ogrodzie.

Niestety pisemko nie wymienia nazwisk osób 
bawiących w upalne dni majowe w kryspinowskim 
dworze. Jedyny wyjątek to zapowiedź przyjazdu 
artysty, niejakiego pana Kalasantego Lepszego, 
a więc niewątpliwie wspomnianego już siostrzeń-
ca Jana Skirlińskiego, artysty malarza Edwarda 
Lepszego. 

O NAZWIE MIEJSCOWOŚCI

Tu należy przerwać opowieść o dworze, by wspo-
mnieć nieco o  nazwie wsi i  jej zmianie za spra-
wą Jana Skirlińskiego. Przez większą część swe-
go istnienia dzisiejszy Kryspinów nosił nazwę 
Śmierdząca39. W  zachowanych średniowiecz-
nych dokumentach spotykamy różne formy za-
pisu: Smerdzanca, Smirdzaca, Smyerdzacza itp., 
cały czas źródłosłów i znaczenie były te same. 

Obecnie stara nazwa znika z pamięci społecz-
ności lokalnej i trudno się temu dziwić, bo nie na-

39 Na przytaczaną przez Józefa Kowalika w „Kronice 

Kryspinowa” nazwę Wenecja, jakoby dawną nazwę 

Kryspinowa, autor nie natknął się podczas kwerendy.
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leżała do pięknych. Tradycja miejscowa wywodzi 
ją od nieprzyjemnego zapachu, jaki unosił się nad 
pełnymi gnijących roślin bagnami i mokradłami, 
licznie niegdyś występującymi na tym terenie, lub 
odoru wydzielanego przez gnijące zwłoki potopio-
nych w bagnie żołnierzy. W rzeczywistości została 
zapożyczona od rzeki, a właściwie potoku płyną-
cego przez wieś40. Obecna Sanka w średniowieczu 
nosiła nazwę Śmierdząca. Dowiadujemy się o tym 
z kart Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Pol-
skiego Jana Długosza. Wybitny nasz dziejopis, wyli-
czając dopływy Wisły, wymienił wśród innych rze-
kę Śmierdząca. 

Nazwa rzeki uchodzącej do Wisły w okolicy na-
leżącego do Śmierdzącej/Kryspinowa przysiółka 
Kąty zmieniała się bowiem na przestrzeni wieków. 
Średniowieczna Śmierdząca została zastąpiona 
przez Sosnkę, zapożyczoną od miejscowości leżącej 
w pobliżu jej źródeł, by w końcu stać się (podobnie 
jak wspomniana wieś) Sanką. Podobny proces za-
szedł w przypadku pobliskiej Skawiny, zawdzięcza-
jącej swą nazwę rzece Skawinie, nad którą miasto 
wyrosło. Z czasem nazwa rzeki uległa przekształ-
ceniu na Skawinka. 

Dodajmy przy okazji, że w  XX wieku, a  być 
może także w  stuleciu wcześniejszym, w  okoli-
cach Kryspinowa Sankę nazywano Mitanionką, od 
nazwiska chłopa ze wsi Budzyń, Mitany, który po-
siadał prawo użytkowania wód rzeki na tym tere-
nie. Miał je otrzymać, jak notuje kronikarz Liszek 
Jan Węgrzyn, od hrabiego Andrzeja Tęczyńskie-
go jako rekompensatę za zabranie córki Heleny na 
dwór możnowładcy. Trudno orzec, czy opowieść 
jest prawdziwa. Jedno jest pewne, w 1791 roku na 
Budzyniu pod numerem 9 mieszkały dwie rodziny 

„Mytanów”, będące właścicielami młyna.
Nieprzyjemnie kojarząca się nazwa wsi Śmier-

dząca bywała przedmiotem żartów. Bystroń zano-
tował następujące przysłowie: Lepiej pachnie wła-
ścicielowi Śmierdząca, niż komu Brzoskwinia41. Nawet 
wyższe sfery nie były wybredne w dowcipkowaniu. 

40 Naturalnie nie wyklucza to ewentualnego pochodzenia 

nazwy rzeki od woni unoszącej się nad jej brzegami.

41 Chodzi o nieodległą miejscowość o nazwie Brzoskwi-

nia, ale może na zasadzie gry słów także o owoc.

W pamiętniku Kazimierza Girtlera42 z I połowy XIX 
wieku znajdujemy taki passus: Kiedy wieś Głęboka 
była w posiadaniu pani Oborskiej, nie wiem dlaczego 
śmiano się mówiąc: „Pani Oborska ma Głęboką”. Ma-
wiano podobnie, że „p. Wodzicka ma Złotą, a p. Siemoń-
ska Śmierdzącą”. Pozostawmy to bez komentarza.

Z takim stanem rzeczy nie pogodził się właściciel 
majątku Jan Skirliński i postanowił dokonać zmiany 
nazwy. Ale na jaką? Szlachcic miał własny pomysł. 
Według niego miejscowość powinna nosić nazwę 
Kryspinów. W ten sposób Jan Skirliński chciał uczcić 
pamięć swojego dobroczyńcy, Kryspina hrabiego Że-
leńskiego, który był właścicielem Śmierdzącej w la-
tach 1833-1853. Znamienne, że nową nazwą Skir-
liński posługiwał się, zanim doszło do jej formalnej 
zmiany. Na przykład w 1887 roku podczas Wystawy 
Krajowej bydło wyhodowane w tutejszym folwarku 
zaprezentowane zostało jako własność Jana Skirliń-
skiego z Kryspinowa. Być może nazwa odnosiła się 
wówczas do samego majątku.

Ostatecznie sprawę uregulowano tuż przed 
końcem wieku. W 1897 roku złożono wniosek do 
kompetentnych władz. Po przejściu drogi legisla-
cyjnej w  „Dzienniku ustaw i  rozporządzeń kra-
jowych dla Królestwa Galicyi i  Lodomeryi wraz 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem” z 20 lutego 
1898 roku z numerem 4 opublikowane zostało ob-
wieszczenie o treści:

Obwieszczenie c. k. Namiestnictwa z dnia 20. stycz-
nia 1898, L.116.790, o zmianie nazwy gminy Śmier-
dząca43 w powiecie krakowskim na „Kryspinów”.

Wysokie c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z wys. c. k. Ministerstwami sprawie-
dliwości i skarbu zezwoliło reskryptem z dnia 26. grud-
nia 1897 L. 37.801, przychylając się do prośby gminy 
Śmierdząca w politycznym powiecie Kraków, na zmia-
nę nazwy tej gminy na „Kryspinów”.

Lwów dnia 20. stycznia 1898.
C. k. Namiestnik:
Sanguszko w. r.

42 Kazimierz Girtler, Pamiętniki z lat 1803-1831 oraz Pa-

miętniki z lat 1832-1857, przedm. i wybór Zbigniew Ja-

błoński, oprac. i przypisy Zbigniew Jabłoński i Jan Staszel, 

Kraków 1971, Opowiadania / Kazimierz Girtler, t. 1-2.

43 Tak w oryginale.
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Ciekawe, że niemal równolegle ze zmianą na-
zwy pojawiły się w prasie dowcipy odnoszące się 
jeszcze do poprzedniej. Pretekstem były bada-
nia nad wykorzystaniem źródeł podziemnych do 
zaopatrzenia w  wodę Krakowa, o  czym jeszcze 
przyjdzie nam wspomnieć. W tym czasie brano 
pod uwagę także źródła bijące pod powierzchnią 
Kryspinowa. Dziennik „Głos Narodu” z  19 lute-
go 1898 roku wraz z doniesieniem o zatwierdze-
niu przez kompetentne departamenty rządu wie-
deńskiego zmiany nazwy wsi zapytywał, w swoim 
mniemaniu dowcipnie: Czy jednak ze zmianą tej 
nazwy woda dostarczana w  przyszłości do krakow-
skich wodociągów p. Rottera przestanie być „Śmier-
dząca”?

25 czerwca tego samego roku ukazujący się 
w Krakowie katolicko-ludowy tygodnik „Prawda” 
pisał: Wszystko na opak. W  Krakowie znajduje się 
główny szpital na ulicy Wesołej; teatr, miejsce rozryw-
ki i zabawy na ulicy Szpitalnej; a wodę zdrową mają do 
Krakowa sprowadzić wodociągami ze wsi Śmierdzącej 
i Cholerzyna44.

Autorem żartu był zapewne jeden z współpra-
cowników wydawanego w Krakowie pisma saty-
rycznego „Djabeł”, który na łamach „Illustrowane-
go Kalendarza Djabelskiego na Rok 1896” rymował:

[…] Ale po cóż nas trapić ma tak błaha sprawa,
Skoro u komitetu jeszcze dobra mina,
Milsze, że pono Kraków wodę wnet dostawa 
Wodociągiem, Rottera z bagien Cholerzyna,
A gdyby ktoś i nadto był jeszcze pragnący,
Resztę wody sprowadzą także ze Śmierdzący. […]

Były to zresztą chyba ostatnie dowcipy na te-
mat starej nazwy wsi, naturalnie nie licząc za-
czepek chłopców z sąsiednich miejscowości, po-
krzykujących jeszcze w II połowie XX wieku na 
rówieśników z  Kryspinowa per „pachniołki”. 
Kryspinowianie zresztą nie pozostawali dłużni, 
odpowiadając: liszczanom – „kukioły”, kaszowia-

44 Notabene w dwudziestoleciu międzywojennym tak-

że mieszkańcy Cholerzyna zamyślali o zmianie nazwy 

miejscowości na Chorzelin, do czego ostatecznie nie 

doszło. 

nom – „galarety”, rącznianom – „kabotki”, a bie-
lanianom – „koziorze”…

Warto dodać, że wraz z nową nazwą wieś otrzy-
mała także świętego patrona. Imię Kryspin nosił 
bowiem męczennik z  czasów starożytnych. Po-
chodził on ze znamienitej patrycjuszowskiej ro-
dziny rzymskiej. Wraz z towarzyszem o podobnie 
brzmiącym imieniu Kryspinian przeniósł się do 
Soissons w północnej Galii (dziś Francja), gdzie 
obaj poświęcili się głoszeniu Ewangelii wśród po-
gan. Żyli w ubóstwie, utrzymując się z szewstwa. 
Znani byli z tego, że wykonane przez siebie obu-
wie sprzedawali biednym bardzo tanio, a z klienta-
mi prowadzili rozmowy na tematy egzystencjalne, 
wytykając niedorzeczności przesądów pogańskich 
i przekonując ich do chrześcijaństwa. W roku 287 
zostali aresztowani. Mimo tortur nie zaparli się 
Chrystusa i zostali ścięci. Z uwagi na wykonywany 
zawód jako swoich patronów czcili ich szewcy. Na 
początku XX wieku w Krakowie istniała Kongrega-
cja Katolickich Członków Cechu Szewców pod we-
zwaniem św. św. Kryspina i Kryspiniana.

Postać św. Kryspina znalazła się na pieczątce 
gminnej używanej w  I  dekadzie XX wieku. Naj-
prawdopodobniej jednak wśród mieszkańców kult 
się nie przyjął. Podczas zbierania materiałów do 
książki żaden z rozmówców nie mógł potwierdzić, 
by widział w szeregach świętych obrazów w chału-
pach wizerunek patrona wsi.

Zmianę nazwy miejscowości Jan Skirliński 
obchodził uroczyście. Niestety pamięć o tym fak-
cie zanikła zupełnie wśród kryspinowian. Jedyny 
przekaz ustny udało się autorowi pozyskać w są-
siednich Liszkach, od Zofii Misiewicz, w  domu 
której niegdyś co niedzielę w drodze z kościoła 
zatrzymywała się grupa kryspinowskich gospo-
darzy, w tym Klemens Kapelak. Nie on jednak, ale 
kowal Albin Szwajda pamiętał to wydarzenie z lat 
dziecięcych.

Uroczystość rozpoczął kapłan, ks. proboszcz 
Andrzej Bański, przechodząc wokół zabudowań 
Kryspinowa i  skrapiając teren święconą wodą. 
Druga część miała miejsce we dworze, a  zapro-
szeni byli na nią zaprzyjaźnieni z gospodarzem 
przedstawiciele elit społecznych Krakowa i  po-
wiatu oraz… żebracy.
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Według przekazu Skirliński miał przeprowadzić 
swoisty test dla zgromadzonych dziadów i dziadó-
wek. Za napełnionym wodą rowem łączącym dwor-
skie stawy kazał służbie ustawić stoły (blaty oparte 
na kozłach), a na nich naczynia z jedzeniem i napit-
kiem. Obok każdego nakrycia leżała moneta – zło-
ty reński. Zadaniem żebraków było… przedostanie 
się przez wodę. Ci, którym się to łatwo udało, bar-
dzo się rozczarowali. Dziedzic uznał, że nadają się 
do pracy, więc poczęstunek oraz jałmużna im się 
nie należą. Mniej sprawni, wyciągnięci przez służ-
bę z wody, zasiedli do obfitego posiłku. Scenę mie-
li obserwować rozbawieni goście dworu. Ten nie-
co przyciężki dowcip zgorszył jednak proboszcza 
lisieckiego. Po jego interwencji gospodarz nakazał 
pracownikom dworu milczenie na temat „przyję-
cia dla żebraków”.

SPADKOBIERCY

Jeżeli dać posłuch plotkom, Jan Walenty Skirliń-
ski jako entuzjasta płci niewieściej, zwłaszcza niż-
szych stanów, nie poskąpił genów następnej ge-
neracji. Formalnie jednak nie uznał nawet synów 
będących owocem jego romansu z Marią Kühnel 
(1849-1922) ze Słotwiny: Artura (1873-1925)45 i Wa-
cława (1876-1967), choć łożył na ich wychowanie. 
Obaj nosili nazwisko matki.

Po śmierci Jana Walentego majątek na podsta-
wie zapisu testamentowego przeszedł w ręce jego 
spadkobierców – Jana Edwarda i Marii Skirlińskich, 
dzieci brata testatora Edwarda Skirlińskiego (kup-
ca) i Teofilii z Zaplatalskich. Oboje spadkobiercy 
byli wówczas stanu wolnego. Urodzony w  1859 
roku Jan Edward niedawno skończył 50 lat. Z wy-
kształcenia był rolnikiem. W 1880 roku ukończył 
Szkołę Rolniczą w Czernichowie. Ożenił się dopie-
ro w 1913 roku z 25-letnią Łucją Marią Bilwin, córką 
naczelnika c.k. Dyrekcji Okręgu Skarbowego. 

Początkowo Jan i  Maria wspólnie zarządza-
li majątkiem, jednak w  1914 roku wydzierżawili 

45 Artur Kühnel był absolwentem wydziału inżynierii Po-

litechniki Lwowskiej, a potem jej wieloletnim profeso-

rem, inżynierem kolejowym, redaktorem „Czasopisma 

Technicznego”, człowiekiem sumiennym i prawym. Zob. 

„Czasopismo Techniczne” 1925, nr 19 (z 10 października).

Jan Edward Skirliński

Maria ze Skirlińskich Palińska. Portret namalowany przez jej 
kuzyna Edwarda Lepszego
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go Janowi Penotowi. Jako że nie wywiązywał się 
on z warunków umowy, współpracę przerwano. 
W  prasie znajdujemy informację, że Jan Skirliń-
ski dostarczył sadzonek chmielu, które posłużyły 
jako eksponat na Wystawie Architektury i Wnętrz 
w Otoczeniu Ogrodowym, zorganizowanej jesienią 
1912 roku, za co otrzymał list pochwalny46. 

46 „Architekt” 1913, nr 1.

W  związek małżeński wstąpiła także Maria 
(1861-ok. 1948). Wyszła za mąż za Jana Palińskiego. 
Stosunki między rodzeństwem nie były chyba naj-
lepsze, skoro w 1915 roku Palińska wniosła do sądu 
sprawę o uznanie wspólności prawa do polowania 
na terenie Kryspinowa. Ostatecznie zamieszkała 
z mężem w kupionym w 1920 roku dworze w Ro-
kicinach na Podhalu47. Nie na długo. Kilka lat póź-
niej w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku 
kolejowym Jan Paliński zmarł, a wdowa sprzeda-
ła tamtejszy majątek i przeniosła się do Krakowa.

Decyzją sądu z 1911 roku prawo do majątku li-
siecko-kryspinowskiego miała spora grupka osób. 
Według wykazu w „Kalendarzu Krakowskim” Józe-
fa Czecha na rok 1917 do grona spadkobierców na-
leżeli: Skirlińscy Jan i Kazimierz, Mussilowa Zofia, 
Macielińska Ludwika, Philip Adolf, Lepszowie Le-
onard, Gustaw, Edward, Witold, Eustachy i Walen-
tyna, Zielińscy Zygmunt, Romuald, Adam i Maria, 
Fussowa Stefania, Bergsteinowie Adolf i Zygmunt, 
Griffel Maurycy, Bader Leopold, Paliński Jan, Skir-
lińska Łucja z Bilwinów, Komalska Kazimiera i Zofia, 
a także małoletni Marxenowie Edward, Walentyna, 
Zofia, Jan i Józefa. 

W marcu 1917 roku nieprzynoszący, z punktu 
widzenia licznych współwłaścicieli, zadowalają-
cych zysków majątek został sprzedany Wiktorowi 
Suskiemu z Krakowa, za – jak mówili kryspinowia-
nie – kurę. Oczywiście taka ocena wartości wynika-
ła z galopującej wówczas inflacji. W rzeczywisto-
ści Jan Skirliński z żoną i Maria Palińska z mężem 
otrzymali za swe części własności po 21 450 koron. 
Poza tym Suscy wypłacili im łącznie 500 100 ko-
ron za prawo dożywotniego użytkowania majątku.

Jan Skirliński zmarł 17 marca 1921 roku. Rok 
później, w pierwszą rocznicę śmierci, w kościele 
oo. Karmelitów na Piasku oraz w kościele parafial-
nym w Liszkach zostały odprawione nabożeństwa 
żałobne za jego duszę48. Maria Palińska przeżyła 
brata o 27 lat. Zmarła w rodzinnej kamienicy przy 
ulicy Garncarskiej 8 w 1948 roku.

47 Stanisław Figiel, Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzyw-

da, Wojciech W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewod-

nik, Pruszków 2002.

48 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1922, nr 75 (z 16 marca).

Maria Palińska. Wiele mebli w mieszkaniu przy ul. Garncar-
skiej pochodziło z Kryspinowa.

Scena z polowania w Kryspinowie
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DWÓR SUSKICH

Wiktor Suski pochodził z zamożnej rodziny miesz-
czańskiej. Urodził się 18 grudnia 1867 roku jako syn 
krakowskiego kupca korzennego Antoniego i jego 
żony Julii. Podstawą utrzymania rodziny był sklep 
znajdujący się w kamienicy Pod Matką Boską, na 
rogu ulicy Grodzkiej (nr 26) i  placu Dominikań-
skiego (nr 6). Słynął on m.in. z doskonałych win, 
koniaków, wódek oraz piw, zwłaszcza przedniego 

„okocimera”. Tam Wiktor poznawał arkana handlu. 
Po śmierci ojca odziedziczoną kamienicę przebudo-
wał w stylu modernistycznym i w tym stanie może-
my podziwiać ją do dziś. Przy sklepie działał lokal 
śniadankowy. Stan majątku dopełniały kamienice 
czynszowe znajdujące się przy ulicy św. Sebastia-
na 9, 11 i 13. Pod „dziewiątką” działały należące do 
właściciela łazienki publiczne. 

Radca Suski – Bogu dzięki! – 
Ma w Krakowie i łazienki,
Gdzie panowie i panienki
Omywają swoje wdzięki49.

Tak zgrabnie ujął to rymopis satyrycznego, 
a  w  stosunku do Wiktora Suskiego niestety nie-
zwykle złośliwego, pisma „Bocian”.

Po ojcu oprócz profesji i  majątku Wiktor Su-
ski odziedziczył także zacięcie społeczne. Czynnie 
udzielał się w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, 
Towarzystwie Dobroczynności, Bractwie Kurko-
wym (w  1905 został królem kurkowym), Towa-
rzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
W latach 1905-1914 był członkiem Rady Miejskiej, 
stąd tytuł radcowski w  przytoczonym powyżej 
fragmencie wierszyka.

Na marginesie warto dodać, że zakup majątku 
ziemskiego w Kryspinowie był poniekąd pośmiert-
nym spełnieniem marzeń Antoniego Suskiego, któ-
ry także próbował swych sił w rolnictwie. W roku 
1875 wydzierżawił od Artura Potockiego folwark 
w Rusocicach. Niestety okazało się, że w tej dziedzi-
nie nie miał on szczęśliwej ręki. Gospodarstwo za-
częło przynosić straty, wobec czego Potocki wycofał 

49 „Bocian” 1922, nr 1 (z 1 stycznia).

się z umowy, a grunty rozparcelował i wydzierża-
wił chłopom, o czym nie bez satysfakcji wspomi-
nała w swym dzienniku Helena Kunachowiczowa50. 
Niepowodzenie to najwyraźniej zniechęciło Anto-
niego do rolnictwa, gdyż nie słychać, by do śmierci 
w 1888 roku ponowił próbę wejścia do grona pose-
sjonatów czy też dzierżawców wiejskich.

Niestety czas, w  którym Suscy zaczęli gospo-
darowanie w Kryspinowie, nie sprzyjał spokojnej 
pracy. Trwała I wojna światowa. Cenne wsparcie 
w  pracach rolnych mogli stanowić przydzieleni 
w tym celu do folwarku jeńcy włoscy. Czy rzeczy-
wiście byli wystarczająco wydajni i skutecznie za-
stąpili zmobilizowanych fornali, trudno ocenić. 

Jeszcze przed zakończeniem wojny z  bolsze-
wikami w kraju rozpoczęły się spory o ustrój spo-
łeczno-polityczny Rzeczypospolitej. Zagrożenie dla 
integralności majątku kryspinowsko-lisieckiego sta-
nowiła postulowana przez partie lewicowe reforma 
rolna. Wiktor Suski dobrowolnie zgłosił do parcela-
cji folwark w Liszkach, który na skutek przekształceń 
dokonanych najprawdopodobniej na początku 1921 
roku został pomniejszony do 50 hektarów. Nie odda-
liło to groźby podziału od dóbr kryspinowskich. Ich 
właściciel musiał przedstawić zaświadczenie, że jest 
dobrym gospodarzem, i przekonać, że pod jego kie-
rownictwem gospodarstwo rolne będzie przynosić 
krajowi korzyści. Niestety chyba nie wszyscy samo-
rządowcy gminy Kryspinów chcieli pójść Suskiemu 
na rękę, skoro wójt Stanisław Wodnicki, wystawia-
jąc wymagany dokument, dopuścił się nadużycia, 
fałszując podpisy niektórych członków rady. Sprawą 
zajęła się prokuratura. Najprawdopodobniej wykro-
czenie nie było poważne, skoro zwierzchnik gminy 
pozostał na swoim stanowisku, a majątek ostatecz-
nie uniknął parcelacji. 

Postawa owych radnych nie zaskakuje, gdy 
weźmiemy pod uwagę czas, w którym się to działo. 
Pod koniec I wojny światowej społeczeństwo Polski 

50 Helena Kunachowiczowa spędziła w Rusocicach mło-

dość. Po śmierci matki złożyła Arturowi Potockiemu 

ofertę objęcia dzierżawy. Ten jednak wydzierżawił Ru-

socice Antoniemu Suskiemu. Musiała więc opuścić bli-

skie sercu miejsce, z którym łączyły ją wspomnienia. 

Życie jednak płata figle. Syn Kunachowiczowej Stani-

sław ożenił się z córką Antoniego Suskiego Heleną. 
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znajdowało się pod dużym wpływem radykalnych 
ideologii. Proboszcz lisiecki ks. Andrzej Paryś tak 
notował w kronice parafialnej pod rokiem 1919: Tu 
jednak i ówdzie znać robotę agitatorów bolszewizmu. 
I dalej: Reforma agrarna uchwalona przez konstytuan-
tę obudziła niezdrowe apetyty. Zaczynają już się sami 
dzielić pokryjomu – szerzą się kradzieże i rabunki.

Z pewnością te lewicowe nastroje stały u źródeł 
protestu fornali pracujących w kryspinowskim fol-
warku. Zwołany na 1 listopada 1919 roku przez Zwią-
zek Robotników Rolnych w Cieszynie wiec służby 
folwarcznej zgromadził pracowników majątków 
ziemskich z  Kryspinowa, Piekar i  okolic. Mówcy 
przedstawiali nędzę w jakiej znajduje się obecnie służ-
ba folwarczna pracująca w tych majątkach, oraz w ogóle 
robotnika rolnego, który za całodzienną pracę otrzymu-
je tytułem zapłaty 20 kg ziemniaków51. Występowali 

51 „Piast” 1919, nr 47 (z 23 listopada).

w obronie pracowników folwarcznych zwolnionych 
z pracy w majątkach Suskich i Milieskich52 za to, że 
upominali się o podniesienie zapłaty. Czy rzeczywi-
ście ich żądania były słuszne? Trudno to ocenić, nie 
dysponując wiedzą o rentowności obu folwarków. 
Raczej nie była ona wysoka, skoro Skirlińscy posta-
nowili Kryspinów sprzedać, a Suscy zdecydowali się 
na parcelację pól wchodzących w skład folwarku li-
sieckiego53. Warto dodać, że w latach 30. robotnicy 
doraźnie najmowani do pracy przy zbiorach ziem-
niaków w folwarku lisieckim, dzierżawionym wów-
czas przez Rudolphich, za dzień pracy otrzymywali 
kosz tych warzyw. W świetle tego dochód robotni-
ków rolnych z 1919 roku, w kraju zniszczonym wojną, 
choć skromny, nie rysuje się szczególnie źle. Należy 
dodać, że w tym czasie różne grupy zawodowe pod-
dane były propagandzie populistycznej rozmaitych 
stronnictw i grup politycznych. Dość powiedzieć, że 
na wspomnianym wiecu pojawił się przedstawiciel 
bardziej umiarkowanego Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego „Piast”, który został przyjęty z dużo większą 
sympatią niż prowadzący zgromadzenie niejaki Siu-
da ze Związku Robotników Rolnych.

Trudno posądzać Wiktora Suskiego o  bez-
względne postępowanie z pracownikami folwarcz-
nymi, znając jego zaangażowanie na rzecz ubogich, 
m.in. działalność w krakowskim Arcybractwie Mi-
łosierdzia, Banku Pobożnym oraz Towarzystwie 
Dobroczynności. O pomocy udzielanej przez nie-
go najuboższym mieszkańcom Kryspinowa wspo-
mina na kartach kroniki szkoły w Kryspinowie kie-
rownik Franciszek Marszałek.

Skoro o miejscowej placówce oświatowej mowa, 
to warto wspomnieć, że także ona wiele zawdzię-
cza Wiktorowi Suskiemu, który zgodnie z tradycją, 
jako dziedzic wsi, objął funkcję przewodniczące-
go Rady Szkolnej Miejscowej. Należy podkreślić, że 

52 Majątek ziemski Piekary należał wówczas do dra Wi-

tolda Milieskiego, wiceprzewodniczącego krakowskiej 

Rady Powiatowej.

53 Poza parcelacją pól należących do folwarku lisieckie-

go Wiktor Suski sprzedał także parafii reprezentowanej 

przez proboszcza ks. Andrzeja Parysia budynek karcz-

my i ciąg sklepów znajdujących się naprzeciw kościoła, 

na środku rynku, a katechecie, ks. Wojciechowi Paszko-

wi, dom przylegający do starej organistówki.

Wiktor Suski
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jego zaangażowanie w sprawy szkoły wykraczało 
daleko poza obowiązki wynikające z pełnienia tej 
funkcji. Przede wszystkim partycypował w kosz-
tach zakupu budynku szkolnego, potem łożył spore 
sumy na jego remont i wyposażenie wnętrza. 

Świadectwem sympatii, jaka zawiązywa-
ła się między nowymi właścicielami Kryspinowa 
a mieszkańcami wsi, była bez wątpienia uroczy-
stość z okazji srebrnego wesela Wiktora i Zofii Su-
skich, która miała miejsce 20 czerwca 1921 roku. 
Rozpoczęła ją msza św. w  intencji jubilatów od-
prawiona w kościele parafialnym. W drodze do Li-
szek towarzyszyła im banderia krakusów. Dalsze 
uroczystości odbywały się już na terenie kryspi-
nowskiej szkoły. Przy „bramie triumfalnej” posta-
wionej u wejścia do niej witał ich wójt Wodnicki. 
Wewnątrz budynku okolicznościowymi przemó-
wieniami uczcili jubilatów inspektor Józef Lorenz 
i kierownik Marszałek, a delegacja uczniów wrę-
czyła im kwiaty i pamiątkowy obraz. Uroczystość 
uświetnił występ chóru dziewcząt, które zaśpiewa-

ły kilka pieśni. Pod okolicznościową notatką spo-
rządzoną w związku z tą uroczystością w kronice 
szkolnej widnieją podpisy jej uczestników: dzieci 
jubilatów, sióstr Zofii Suskiej z rodzinami, ks. An-
drzeja Parysia oraz przedstawicieli samorządu.

Niestety 16 lutego 1923 roku podczas wizyty 
w siedzibie Sądu Powiatowego w Krakowie Wik-
tor Suski zmarł na udar serca. W pogrzebie, który 
odbył się 19 lutego w Krakowie, wzięli udział tak-
że mieszkańcy Kryspinowa oraz nauczyciele. Cia-
ło zmarłego spoczęło w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu Rakowickim.

Hołd zmarłemu na kartach kroniki szkolnej zło-
żył Franciszek Marszałek. Pisał m.in.: Odnosiłem 
wrażenie, jakoby szkoła była prywatną, utrzymywa-
ną przez ś.p. Suskiego. Nie mogłem nigdy uskarżać się 
na jakieś braki, bo wystarczyło mu tylko wspomnieć co 
potrzeba, a już postarał się by mojej prośbie i potrzebie 
stało się zadość, oczywiście wydatki pokrywał sam, bo 
dodatki od podatków były minimalne i wpływały bar-
dzo nieregularnie.

Zdjęcie rodzinne wykonane przy pałacu w lipcu 1919 roku. Stoją od lewej: Antoni Suski, Adam Rudolphi, Maria (Maja) 
Suska, Zofia Suska, Aleksandra Jaworska, Jerzy Jaworski, Zdzisław Lubomęski; siedzą: Adam Kroebl, Wiktor Suski, Jadwiga 
Lubomęska, Romana z Lazarewiczów Kroebl, Irena Rudolphi z synem Leszkiem, Maria Latinik, Maria Madeyska z synem 
Krzysztofem, Julian Madeyski; niżej: Ewa Suska, Stefan Madeyski, Rita Rudolphi, Kazimierz Rudolphi, Mieczysław Madeyski; 
w pierwszym rzędzie: Adam Rudolphi (jr), Irena Rudolphi, Roman Rudolphi.



Pałac od zachodu ok. 1918 roku. Elewacja od strony ogrodu jeszcze bez balkonu wspartego na kolumnach

Środkowa aleja ogrodu. Spacerująca postać to Ewa Suska



Widok na ogród z jadalnego pokoju

Panny Suskie w towarzystwie guwernantki
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Z  kolei ks. Andrzej Paryś na kartach kroniki 
parafialnej zanotował: Dnia 16 lutego zmarł nagłą 
śmiercią w Krakowie śp. Wiktor Suski kolator tutejsze-
go kościoła, właściciel dóbr Kryspinów i Liszki, osiera-
cając wdowę i 4-ro dzieci. Wiele przecierpiał, szarpany 
złymi językami ludzi zazdrosnych – a w gruncie rzeczy 
człowiek uczciwy – praktykujący katolik.

Po śmierci Wiktora Suskiego majątek kryspi-
nowsko-lisiecki pozostał w rękach rodziny, a za-
rządzała nim przy pomocy administratorów wdo-
wa po zmarłym, Zofia.

Wiktorowa Suska była córką Franciszka Kroe-
bla, naczelnika Biura Towarzystwa Ubezpieczeń 
w Krakowie, radnego miejskiego oraz dyrektora 
Szkoły Handlowej w Krakowie, i Romany z Laza-
rewiczów. Miała brata, Adama – prawnika i  po-
lityka (posła na sejm), oraz siostry: Marię Ma-
deyską, Irenę Rudolphi i Jadwigę Lubomęską. Na 
ślubnym kobiercu Suscy stanęli 20 czerwca 1896 
roku. Wkrótce na świat zaczęły przychodzić dzieci: 
Aleksandra (ur. 1897, po mężu Jaworska), Antoni 
(ur. 1899), Maria (ur. 1905, zamężna Czechowiczo-
wa) i Ewa (ur. 1910).

Fotografia rodzinna na ganku od strony ogrodu z 1929 roku

Ewa Suska w ogrodzie. Z prawej widoczna oranżeria
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ŻYCIE WE DWORZE W DWUDZIESTOLECIU 
MIĘDZYWOJENNYM

Życia dworu w Kryspinowie w dwudziestole-
ciu międzywojennym nie należy wyobrażać sobie 
na wzór Soplicowa w Panu Tadeuszu. Główną rezy-
dencją Suskich była bowiem kamienica przy ulicy 
Grodzkiej w Krakowie, a dokładniej mieszkanie na 
piętrze. Pałac w Kryspinowie ożywał w lecie. Wtedy 
jego pokoje wypełniały się na dłużej familiantami 
oraz zaproszonymi gośćmi. 

Czas dzielono między wycieczki (m.in. do Mni-
kowa), wyjazdy do kina, gry karciane (kierki, labet, 
rober), pływanie łódką po stawie przypałacowym, 
kąpiele w Wiśle oraz różne zajęcia sportowe, od gry 
w piłkę po jazdę konną. Bliskie kontakty utrzymy-
wano z zaprzyjaźnionym dworem w Ściejowicach, 
należącym wówczas do Czyżewiczów. Także muzy-
kowano. Ewa Suska oraz Adam Jaworski grywali na 
fortepianie, a Mieczysław Madeyski na skrzypcach. 
Atrakcją dla starszych były nalewki gospodyni, Zo-

fii Suskiej, a dla dzieci łakocie od Marii Madeyskiej. 
W roku 1927 roku prowadzono rymowaną, żarto-
bliwą kronikę wakacyjną. Według tradycji rodzin-
nej jej autorką była generałowa Helena Latinikowa.

Warto zacytować fragment kroniki, by choć tro-
chę poczuć atmosferę życia w kryspinowskim dwo-
rze. Podtytuł informuje nas, jakoby poniższy wiersz 
opisywał: Wrażenia z pobytu panów Stefana Szcza-
neckiego i Zdzisława Lubomęskiego w Kryspinowie, we 
wrześniu Roku Pańskiego 1926. 

W Kryspinowie pod dereniem, 
Zadumałem się marzeniem. […]
Z ócz spędziłem senną marę,
I spojrzawszy dookoła,
Zobaczyłem życie szare.
Mokre łąki z czarną rolą
Boleć karzą mi nad dolą
Chreczkosieja. Wielki Boże!
Ni tu Kletrak nie pomoże,
Ni tu Fordson tak nie zorze,

Zabawy w ogrodzie pod troskliwym okiem opiekunki
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Jak poczciwy wół w oborze,
Bo wciąż psują się Kletraki.
Lepsza łaźnia niż buraki.
Kto uprawia polskie niwy,
Zda się zgoła nieszczęśliwy.
W pocie czoła w pełnym znoju
Zawsze pełen niepokoju.
Ledwie słońce z nieba błyśnie,
Już go sroga troska ciśnie,
Jak też zbierze i zesiecze?
A gdy zbierze czy też zorze?
Gdy zaorze, czy zawlecze?
Czy wymrozi czy zaleje
Czy zatopi mu nadzieje?
Ile krowy dadzą mleka?
Czy też miodu będzie beka? […]
Ile sypnie kopa żyta?
Czy o jaja kto zapyta?
Karol chodzi koło stoła
I panicza z łóżka woła.
Czy też w paszy dobra norma?
Czy mi grozi znów reforma?
Jan wyczeka na postronki
Stefan dzwoni o rachunki
Ile płacą za buraki?
Czy też rosną te kuraki?
Wtem Irena z przyrządami
Masia za nią z kluczykami.
Czemu buhaj obtłukł rogi
Co dziś Adam taki srogi?
Tam w spichlerzu znowu szczury
Ciągle robią w workach dziury.
Ten ogrodnik wielka szelma
Chyba nie ma w oczach bielma
Nie wyrywa tego chwasta.
Oj na dachu las porasta!
Antoś nagle z gęstą miną
Upomina się o kino.
Hm! Nie klaruje się to wino.
Ot już Karol w gonga wali
Muszę zjawić się na sali.
Rosół trochę przesolony
Pan praktykant zapóźniony.
Kupra z kaczki nie podali.
Czas zadzwonić na fornali.
Czy w pastwiska nasiać trawy?

Czy napuścić ryby w stawy?
Adaś trąbi mi przez tubę,
By ten weksel wziąć w rachubę.
Jak pogodzić te rozchody?
Trza się liczyć z każdą chwilą.
Jak tu śmierdzi – niczem silo –
Józef znów nie nalał wody!
Binek nie powraca z miasta
A rodzynków brak do ciasta.
Brama widzę nie zamknięta,
Nikt o złym psie nie pamięta.
Nowy wózek połamali,
Aidzie nogę stratowali.
No! W Kondycji te prosiaki
Zachudzili mi źrebaki.
Jakieś kiepskie te cielaki.
Adam im na mleku skąpi,
Sieczka mleka nie zastąpi.
Źle zadają te dziewczyny,
Pełno w przejściach koniczyny.
Nawóz leży wciąż kupami.
Tak pod wieczór o tej porze
Czystość winna być w oborze.
Adam zwleka z raportami.
Br! jak zimno. Hej Karolu
Czas zamykać drzwi od holu.
[…]

W innym miejscu wierszowanej kroniki znajdu-
jemy zabawną opowieść o awarii resorów kryspi-
nowskiego powozu konnego, typu faeton, którym 
Rudolphiowie wracali z kina. Od Bielan szli już pie-
szo, popychając wóz, by ulżyć koniom: Pieronowi 
i Gałganowi. W tym czasie mieszkańcy dworu mie-
li więc do dyspozycji jedynie powozy zaprzęgnięte 
w konie. Niewątpliwie myślano już wtedy, by wzo-
rem sąsiadów ze Ściejowic, posiadających automo-
bil marki Renault, zakupić taki pojazd na potrzeby 
dworu w  Kryspinowie. Prawdopodobnie uczy-
niono to we wrześniu 1930 roku. Wtedy bowiem 
w „Ikacu” znalazło się krótkie ogłoszenie: Szofera 
z kilkuletnią praktyką poszukujemy. Oferty z odpisami 
świadectw przesyłać Zarząd dóbr Kryspinów…54

54 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 311 (z 16 

września).
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Suscy chętnie korzystali z  osiągnięć techniki. 
Dwór podłączony był wówczas do sieci telefonicz-
nej. W Spisie abonentów Państwowej Sieci Telefonicz-
nej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
z 1925 roku znajdziemy w okolicy tylko dwóch użyt-
kowników telefonów: Witolda Milieskiego w Pie-
karach i właśnie Suskich w Kryspinowie. W 1935 
roku w  folwarku zamontowano urządzenia do-
starczone przez Zakłady Akumulatorowe systemu 

„Tudor”, dzięki którym uruchomiono oświetlenie 
elektryczne. Jak wspominała Zofia Czechowiczów-
na, pierwsze włączenie światła zgromadzeni przy-
witali zgodnym okrzykiem: „Oooo!”. Do tej pory 
zarówno we dworze, jak i w pomieszczeniach go-
spodarczych używano lamp naftowych.

Wielkim wydarzeniem dla Kryspinowa była 
wizyta 3 Pułku Ułanów z Tarnowskich Gór przed 
wielką Rewią Kawalerii, która odbyła się na kra-
kowskich Błoniach 6 października 1933 roku, z oka-
zji 250 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. 
Wzięło w niej udział 12 pułków kawalerii. Oddzia-
ły, przygotowując się do uroczystości, kwaterowa-
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ły na terenie podkrakowskich wsi. W Kryspinowie, 
ale także w Bielanach i Liszkach stacjonował 3 Pułk 
Ułanów. Po powrocie z parady na terenie dworu od-
był się bal. Działo się to w pierwszy piątek miesią-
ca, dzień postny, co wywołało kontrowersje wśród 
mieszkańców wsi, tym większe, że nieco później 
zarządca dworu nie zwolnił służby z pracy, by mo-
gła wziąć udział w misjach parafialnych. Natural-
nie były to tylko drobne nieporozumienia, niewpły-
wające na stosunki dworu z proboszczem Parysiem. 
Zofia Suska, podobnie jak wcześniej jej mąż, po-
ważnie podchodziła do przepisów kościelnych. 
W razie potrzeby naruszenia spoczynku świątecz-
nego zwracała się pisemnie do ks. Andrzeja Parysia 
o dyspensę. Tak było np. 15 sierpnia 1932 roku, gdy 
na polu leżał niezwiązany owies, co w razie desz-
czu groziło poważnymi stratami. 

GOSPODARSTWO

Nie wiemy, czy kupując folwark kryspinowski, 
Wiktor Suski miał nadzieję, że robi dobry interes. 
Transakcja była obliczona raczej na podniesienie 
prestiżu rodziny. Po wojnie szybko okazało się, że 
wiele trzeba się napracować, by gospodarstwo nie 
przynosiło strat. 

Po zakończeniu działań wojennych zreorgani-
zowano gospodarstwo. Z inserat publikowanych 
na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 
dowiadujemy się o wystawieniu na sprzedaż kilku 
maszyn rolniczych: czterokonnego garnituru młoc-
karnianego firmy Clayton, młockarni kieratowej, 
młockarni szerokomłotnej. Poszukiwano także pra-
cowników: klucznicy, rządcy-ekonoma (1922) itd.

Wiktor Suski nie posiadał wykształcenia, a tym 
bardziej doświadczenia w rolnictwie. Tym więk-
sza odpowiedzialność spoczywała więc na zatrud-
nianych zarządcach. Jeszcze bardziej ich rola się 
zwiększyła, gdy po śmierci męża głową rodziny 
została Zofia.

Jednym z zatrudnionych zarządców był Adam 
Rudolphi (1877-1938), inżynier rolnik rodem 
z Krzeszowic, mąż siostry Zofii Ireny. W zacyto-
wanych wyżej wierszowanych wspomnieniach 
z wakacji występuje pod własnym imieniem. Ma-
jątkiem kryspinowskim zarządzał od 1 marca 1926 
roku do 1 października 1930 roku. Jako inżynier 
rolnictwa znał się na rzeczy. Zrezygnował u pro-
gu kryzysu gospodarczego, by objąć posadę sa-
morządową.

W latach 30. kierowanie majątkiem przejął zięć 
Zofii Suskiej inż. Jerzy Jaworski – były legionista, 

Pałac od strony ogrodu
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kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Od 1921 roku był 
zarządcą należącego do skarbu państwa, a liczące-
go 180 ha majątku Augustowo na Pomorzu. Roz-
winął tam hodowlę krów mlecznych. Pełnił nawet 
funkcję prezesa Pomorskiego Towarzystwa 
Hodowców Bydła Nizinnego czarno-

-białego. W związku z powyższym 
zmuszony był dzielić czas między 
oba gospodarstwa. Pieczę nad 
majątkiem trzymała także dru-
ga siostra właścicielki, Maria 
Madeyska. Księgi rachunkowe 
prowadziło Biuro Rachunkowo-
ści Rolnej przy Małopolskim To-
warzystwie Rolniczym w Krakowie. 

Do bieżącego zarządzania 
gospodarstwem kryspinow-
skim wynajmowano admi-
nistratora. W  połowie lat 30. 
zatrudniony był w tym charak-
terze inż. Władysław Lippo-
man. Z kolei na początku 1937 
roku jego miejsce zajął inż. Ta-
deusz względnie Mieczysław 
Reklewski. Nie była to posada intratna. Reklew-
ski otrzymywał wynagrodzenie wysokości 1200 zł 
rocznie, a więc tyle, ile na dobrą sprawę zarabiał 
w przemyśle robotnik. Inny urzędnik folwarczny, 
rządca Adam Straub, zarabiał w tym czasie rocz-
nie 840 zł. W przypadku obu do pensji należałoby 
doliczyć koszty mieszkania i wyżywienia, które za-
pewniał im pracodawca. 

Dwudziestolecie międzywojenne nie było 
dobrym czasem dla rolnictwa. Nad majątkami 
ziemskimi przez cały ten okres wisiała groźba 
parcelacji. Potem mocno odczuły one obowiązek 
zapłacenia podatku majątkowego, zarządzone-
go przez rząd premiera Władysława Grabskiego 
w związku z reformą skarbową. Zofia Suska zdo-
była pieniądze na uregulowanie podatku, sprze-
dając pas pól przylegający do granicy z Liszkami, 
tzw. Dębrzce i Bory55. 

55 Liber memorabilium penes Ecclesiam parochialem in 

Liszki, s. 63.

W Liszkach, na terenie folwarku, specjalistycz-
ną hodowlę drobiu rozwinęli Rudolphiowie. Choć 
firmowała ją Zofia Suska, był to jednak świat jej sio-
stry Ireny Rudolphiowej. Kury trzymano tu zresz-

tą jeszcze w czasach Skirlińskiego. O rasach 
drobiu hodowanych w  Liszkach, ale 

może także w Kryspinowie dowia-
dujemy się co nieco z ogłoszeń za-

mieszczonych w „Ikacu”:
Indory Mamuty bronzowe, na-

grodzone medalem srebrnym na 
Wystawie Wszechpolskiej w War-
szawie – ma na sprzedaż Zofja Su-

ska, Kryspinów, poczta. Liszki, po 
cenie 35 za sztukę56. 

Jaja wylęgowe kur rasy Ply-
mouth Rock oraz Rhode Island 
Red – indyków Mamout i  ka-
czek Peking – poleca hodow-
la drobiu rasowego Zofii Suskiej, 
Kryspinów p. Liszki. Koguty im-
portowane. Kontrola nieśności. – 
Wysokie odznaczenia na wysta-
wach57.

Ale wróćmy do Kryspinowa. W skład majątku 
wchodziły 224 morgi gruntów ornych, 79 mórg 
łąk, 13 – wikliny, 16,5 – lasu, 5 mórg ogrodów i par-
ku, 2 morgi nieużytków. Do tego należy doliczyć 9 
mórg powierzchni gruntu, na której stały budynki, 
oraz 2 morgi powierzchni stawów rybnych. Głów-
ny kompleks łąk znajdował się na południe od fol-
warku, z których część (ok. 8 mórg) użytkowana 
była jako pastwiska. Łąki dworskie rozciągały się 
także na wschód od zabudowań folwarcznych (28 
mórg). Niegdyś w tym miejscu był staw względnie 
mokradła. Również na kilka kompleksów podzie-
lona była ziemia orna. Półtorej morgi sąsiadowało 
ze stawami, a nieco dalej na południe znajdowały 
tzw. Zawroty58 (ok. 36,75 morgi). Tu były najżyź-
niejsze ziemie. Również po stronie południowej od 
folwarku, za łąkami, rozciągał się kompleks pól „Za 

56 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1928, nr 28 (z 28 stycznia).

57 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1929, nr 38 (z 7 lutego).

58 Nazwa związana była podobno z wylewami Wisły. Ze 

względu na nie musiano tu zawracać zaprzęgami. 

Odbicia pieczątek Zarządu Dóbr Kryspinów 
z lat 30.



Jeńcy włoscy podczas dożynek w 1918 roku

Zabudowania gospodarcze



Wieniec dożynkowy (1918)

Pochód z wieńcem dożynkowym zmierza w kierunku dworu (1918)
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Olszą” (59 mórg). Na północ od szosy były dwor-
skie pola „Za Górą” (31 mórg). Odleglejsze kom-
pleksy pól dworskich znajdowały się w Kątach (69 
mórg za pasem wikliny) oraz tzw. Mogiłkach (29,5 
morgi). Lasek rósł na skale wapiennej, na północ 
od szosy krakowsko-śląskiej.

Zabudowania folwarczne nie zmieniły się od 
czasów Skirlińskiego. Nadal hodowano w nich kro-
wy. Nie było to już jednak bydło rasy schwyz, lecz 
nizinne czarno-białe. W 1934 roku krów mlecznych 
było 35, dwa lata później  4159.  Do tego dochodziły 
cielęta i buhaj. Do opieki nad krowami najmowano 
kobiety ze wsi. Mleko sprzedawano odbiorcy w Kra-
kowie. Czasem borykano się z problemem uzyska-
nia odpowiedniej zawartości śmietany. W 1935 roku 
w chlewni znajdowało się także 5 loch oraz knur. 

Do prac polnych wykonywanych końmi za-
trudniano fornali, często pochodzących z dalszych 
miejscowości. Mieszkali oni z rodzinami na terenie 
czworaków, czyli w  murowanym budynku stoją-
cym naprzeciw dworu. Część robót sezonowych (np. 
orkę) zlecano chłopom z Kryspinowa. Dwór natural-
nie posiadał własne konie. W lutym 1936 roku było 
ich 20, z czego 2 administracyjne, a pozostałe fornal-
skie. Nie były już pierwszej młodości. Wiek większo-
ści z nich mieścił się w przedziale 8-12 lat.

Dwór na tle gospodarstw chłopskich wyróż-
niał się posiadaniem licznych maszyn rolniczych. 
Najbardziej wartościowe to: młockarnia Clayton 
i traktor Hart Parr. W 1935 roku wyceniano je ra-
zem na kwotę 5000 zł. Poza tym na wyposażeniu 
znajdowały się: 2 żniwiarki, 1 Westfalia60, 2 siew-
niki, 2 kartoflarki, 1 roztrząsacz, 1 siewnik do koni-
czyny, 8 pługów jednoskibowych, 5 pługów dwu-
skibowych, 4 kultywatory, 10 wozów, tryer, wialnia, 
waga i mniejsze narzędzia rolnicze. 

Niestety kryzys w  rolnictwie trwał. Także 
w Kryspinowie ledwo wiązano koniec z końcem. 
Zdobytą gotówką regulowano co pilniejsze długi, 

59 Były to: Nowa, Halka, Sarna, Kalina, Figa, Kotka, Gorz-

ka II, Bystra, Dola, Koza, Ruta, Malwa, Arma, Ameryka, 

Agawa, Afera, Amika, Antena, Hetera, Harcerka, Iwonka, 

Komuna, Liszka, Limfa, Lewkonia, Loteria, Legionistka, 

Liszka, Mina, Kania, Liga, Klapa, Kariera, Luna, Molekuła, 

Kawa, Melodia, Lupa, Arba, Bona, Bogata.

60 Prawdopodobnie chodzi o siewnik.

zazwyczaj z mniejszym lub większym opóźnieniem. 
Do jednej z wierzycielek w imieniu Zarządu Dworu 
w 1937 roku pisano: Proszę nie mieć za złe Pani Suskiej, 
że nie wywiązujemy się punktualnie z zobowiązań, lecz 
winy w tym wypadku nie ponosi p. Suska, […] o ile na-
turalnie można dzisiaj winić gospodarstwa, które są ra-
czej deficytowe po największej części. W grudniu zapa-
dła decyzja o sprzedaży maszyn rolniczych.

Dowodem na kiepską kondycję finansową dwo-
ru  jest zamieszczona w „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” zapowiedź licytacji w dniu 21 paź-
dziernika tego samego roku 11 krów czarno-krasych 
w  celu uregulowania należności względem Pań-
stwowego Banku Rolnego oraz Urzędu Skarbowego. 

Jak wspomniano, dwór w  Kryspinowie był 
największym pracodawcą w  najbliższej okolicy. 
Oprócz służby stałej zatrudniano tam także robot-
ników sezonowych. Na podstawie spisu ziemnia-
ków dworskich wydanych w okolicach 1935 roku 
dowiadujemy się, że stałych pracowników zatrud-

Przejście w murze oddzielającym stodoły od przypałacowe-
go ogrodu (1940)
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Na pańskim

Anna Czechowiczówna przy królikarni. Pięciolatce żal było uwięzionych, jak sądziła, królików, więc pewnego dnia podpaliła 
budynek... (1940)
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niano ok. 1361. Lista „bandosków”, czyli sezono-
wych robotników rolnych z tego okresu, liczy 10 
osób62, a robotników dziennych, którzy otrzymali 
ziemniaki za odrobek, zawiera 20 nazwisk63. Z oka-
zji świąt stali pracownicy dworu otrzymywali po-
darki w postaci kiełbasy czy jajek. Warto dodać, że 
Zofia Suska poczuwała się także do zapewnienia 
opieki medycznej pracownikom oraz członkom 
ich rodzin. W  razie choroby Zarząd Dóbr opła-
cał wizyty u  prowadzącego działalność medycz-
ną w  Liszkach dr. gen. Filipa Müllera oraz kosz-
ty leczenia w szpitalach (np. Szpitalu św. Łazarza, 

61 Wyliczmy: Hodura, Andrzej Dziedzic, Jan Głogow-

ski, Zreliwski (?), Stelmach, Katarzyna Ślusarczyk, Kur-

pan, Binek (?), Ludwikowski, Stanisław Żelazny, Jadwi-

ga Szwajda, Sobesto i kowal z Cholerzyna. Niestety dwa 

nazwiska są nieczytelne. 

62 Makowska, Aniela Jaskowska, Agnieszka Kadula, Grze-

siakówna, Anna Kadulowa, Stefania Kadulanka, Joanna 

Fugas, Kunda Fugas, Aniela Sobkowicz, Jan Żelazny.

63 Albina Fugas, Józef Kubik, Jackowski (nazwisko pada 

dwa razy), Lorek (murarz), Jan Górka, Piotr Utylski, Ma-

ria Wsołek, Joanna Białas, Żarski, Sobesto, Zofia Kadula, 

Wincenty Rospond, Jan Wodnicki, Piotr Kruk, Jan Banaś, 

Wojciech Korzeniak, Maciej Bojda, Jan Kowalik, Jadwi-

ga Utylska.

Szpitalu ss. Miłosierdzia przy ul. Lea, Szpitalu oo. 
Bonifratrów), a nawet wizyty u ginekologa dr. Sta-
nisława Cikowskiego. Leki kupowano w krakow-
skiej aptece Pod Aniołem przy ulicy Kościuszki 18, 
a wcześniej w aptece Pod Kościuszką w Liszkach. 

Na pola i dziką zwierzynę miał baczenie polo-
wy. W latach 30. funkcję tę pełnił urodzony w Cho-
lerzynie Michał Witanowski. Na początku 1937 
roku obowiązki te Zarząd Dóbr Kryspinów powie-
rzył dodatkowo Leonowi Wędzisze i  Wojciecho-
wi Sroce, podobnie jak Witanowski mieszkającym 
w Kryspinowie. Ponieważ złodziejstwo, rabunki i na-
pady są w tutejszej okolicy rzeczą powszechną Zarząd 
dóbr Kryspinów wskutek rozrzucenia swoich pól musi 
posiadać strzelców, którzyby bronili płody przed gra-
bieżą – pisał we wniosku o karty łowieckie dla po-
lowych rządca Reklewski.

Szczególną formą współpracy ekonomicznej 
dworu z mieszkańcami Kryspinowa była dzierża-
wa łąki w zamian za określoną część zebranego 
na niej siana, co na wsi nazywano „kupowaniem 
siana z kopek we dworze” lub „kupowaniem łąk”. 
Po skoszeniu konkretnej łąki dworskiej chłopi 
opiekowali się sianem, przewracali je, by szybciej 
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schło, a w końcu układali w kopki (stogi). Wte-
dy przychodził rządca i  lustrował je starannie. 
Jeżeli zawierały równe ilości siana, przyjmował 
umówioną wcześniej ich część. Gdy jednak zo-
rientował się, że ktoś chciał oszukać dwór przez 
zagęszczanie siana przeznaczonego na własne po-
trzeby, zabierał sterty większe, względnie większą 
ich ilość. Rządca Jaworski, zięć Zofii Suskiej, lu-
strował czasem pola z balkonu, zwracając uwa-
gę na tego typu nadużycia chłopów-dzierżawców. 
Była to stara forma współpracy. Podczas rozpra-
wy o  karczmę budzyńską na początku IV deka-
dy XIX wieku informacje o dzierżawie łąk przez 
mieszkańców Śmierdzącej lub Budzynia od po-
szczególnych dworów stanowiły ważny dowód za 
przynależnością spornych terenów leżących przy 
gościńcu krakowsko-śląskim do Państwa Tęczyń-
skiego lub dworu w Kryspinowie64.

Kres pełnemu trosk i trudów, ale mimo wszyst-
ko spokojnemu i dostatniemu życiu w kryspinow-
skim dworze położył wybuch II wojny światowej.

64 Patrz s. 104.

DWÓR PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 
I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

Podczas działań wojennych w 1939 roku dwór na 
krótko gościł przechodzące przez wieś polskie od-
działy. Potem pozornie wszystko wróciło do nor-
malności. Ale niestety takie nie było. Na początku 
października w  Kryspinowie pojawiła się rodzi-
na Czechowiczów. Niemcy wyrzucili ich z miesz-
kania na Śląsku, gdzie inż. Tadeusz Czechowicz 
(1898-1960) od połowy 1938 roku pracował na sta-
nowisku dyrektora technicznego w kopalni Paweł 
w Chebziu. Grupa Niemców wtargnęła do dyrek-
torskiego mieszkania. Kazali im zdjąć ze ściany 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a na to miej-
sce powiesili flagę ze swastyką. Gospodarzom po-
zwolono zabrać ze sobą tylko te rzeczy, które mo-
gli pomieścić na furmankę. Zamieszkali w pałacu 
na dłużej, uznając, że na wsi jest bezpieczniej niż 
w Krakowie – pełnej niemieckich funkcjonariuszy 
i szpicli stolicy Generalnego Gubernatorstwa.

Szare, okupacyjne dni przerywały spotkania ro-
dzinne na miejscu bądź w Liszkach u Rudolphich. 
Pewną sensację w okolicy wzbudziło wesele służby 
dworskiej, które wyjechało z dworu 5 październi-
ka 1940 roku. Państwo młodzi i zaproszeni goście 
ruszyli z paradą dworskimi powozami do Liszek. 
Wśród weselników byli także zaproszeni członko-
wie rodziny Suskich. 

Niestety w  maju 1941 roku nad mieszkańca-
mi dworu zawisło widmo wypędzenia, gdyż wła-
dze okupacyjne zapowiedziały przejęcie dworu 
i folwarku. Rządy w imieniu starosty grodzkiego 
(Stadthauptmanna) dr. Josefa Krämera miał objąć 
niejaki Mayer. Jeszcze 9 lipca 1941 roku Czechowi-
czowie przywieźli z Kryspinowa do Liszek 2 wozy 
mebli. Póki co, zamieszkali jednak w Krakowie. 

Chwila opuszczenia pałacu nastąpiła jesienią. 
3 października 1941 roku do Liszek przeniosła się 
Aleksandra Jaworska. Wynajęła mieszkanie w ka-
mienicy numer 206 (obecnie siedziba poczty). 
W lipcu roku następnego dołączyła do niej matka, 
Zofia Suska, która dotąd przebywała w Krakowie. 
Małe mieszkanie zapełniło się pamiątkami rodzin-
nymi, w tym obrazami z pałacu, a być może także 
z krakowskich mieszkań. 

Inż. Adam Rudolphi
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W sierpniu 1942 roku rodzinę spotkała tragedia, 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz zginęła naj-
młodsza córka Suskich – Ewa, członkini Sodalicji 
Mariańskiej i plutonowy Armii Krajowej. Niestety 
nie był to koniec nieszczęść. Rok później podczas 
pacyfikacji Liszek został zamordowany jedyny syn 
Zofii i Wiktora Suskich, Antoni. Przyczyną areszto-
wania, tortur i egzekucji było odnalezienie podczas 
rewizji w jego pokoju starych baterii elektrycznych. 
Ciało pogrzebano we wspólnym grobie na miejscu 
egzekucji. Po przejściu frontu zostało ekshumowa-
ne i 28 marca 1945 roku powtórnie pochowane na 
cmentarzu w Liszkach. Trumnę podczas pogrzebu 
nieśli fornale z majątku.

Niestety nie było dane obu paniom, Suskiej 
i  Jaworskiej, doczekać w  Liszkach końca wojny. 
W czerwcu 1943 roku dostały nakaz opuszczenia 
pomieszczenia na parterze budynku, które za-
jęła miejscowa Spółdzielnia. Ponad rok później, 
20 sierpnia 1944 roku, wyrzucono je także z miesz-

Wesele służby dworskiej. Na dolnej fotografii, z prawej, Stefan Kadula (przed 1938 rokiem)
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kania na piętrze. Opuściły więc Liszki i przeniosły 
się do Krakowa. 

W Kryspinowie zamieszkała za to Michalina Ru-
dolphi, niewątpliwie krewna szwagra Zofii Suskiej 
Adama. Zagospodarowała się w  trudnym obec-
nie do zidentyfikowania budynku starej hamerni 
(kuźni?). Skromną uroczystość poświęcenia lokalu, 
przy muzyce odtwarzanej z gramofonu, urządziła 
13 września 1942 roku.

Poszukiwany przez hitlerowców inż. Tadeusz 
Czechowicz na początku października 1942 roku 
przeniósł się z żoną oraz trzema córkami: Zofią, Ja-
niną (Inką) i Anną, do wiejskiej chaty w Liszkach, 
znajdującej się w pobliżu domu Jana Jaskowskiego, 
rzeźnika pochodzącego z Kryspinowa. Absolwent 
Akademii Górniczej, dyrektor kopalń prowadził 
dla miejscowej młodzieży tajne komplety z histo-
rii, matematyki i fizyki. Co więcej, aby pomóc rol-
nikom, przemalowywał rasowe krowy, tak by ukryć 
ich prawdziwą wartość podczas lustracji. Niemcy 
bowiem skwapliwie rekwirowali bydło czystej krwi. 
Notabene z podobnych względów hitlerowcy ode-
brali Czechowiczom ukochanego psa córek. Spe-
cjalnie przyjechali po niego do Liszek. Jak widać, 
w ich mniemaniu pies rasowy mógł służyć jedynie 
przedstawicielom „rasy panów”. 

Po przejściu frontu przez Kryspinów do dworu 
próbowali wrócić właściciele. Ksiądz Andrzej Paryś 
zanotował, że córka Zofii Suskiej, Aleksandra Jawor-
ska, skarżyła mu się, że w Kryspinowie miała kłopot 
z zapitym na śmierć Rosjaninem. W końcu, po in-
terwencjach, jego zwłoki bolszewicy zabrali z tere-
nu folwarku. Jako wróg klasowy Jaworscy nie mogli 
czuć się jednak bezpiecznie. Tym bardziej że głowa 
rodziny, Jerzy, jako oficer WP przebywał w Wielkiej 
Brytanii, na co nowa władza spoglądała nieprzychyl-
nie. Synowi Adamowi mimo wszystko udało się ob-
jąć posadę agronoma w gminie Skawina. Poczucie 
niepewności powiększał fakt, że wielu czerwonoar-
mistów pozostawało stale pod wpływem alkoholu. 
Niby nie słychać, żeby kogo postrzelili, ale to pijane cho-
dzi, nie wiadomo co może wypaść lada chwilę – zanoto-
wał w swym dzienniku proboszcz Paryś.

Ostatecznie majątek kryspinowski został Su-
skim odebrany i rozparcelowany między chłopów. 
Zarybiony przed wojną staw przejęła Samopomoc 

Chłopska w Kryspinowie. Podczas walk ucierpiał 
nieco pałac. Przede wszystkim potłukły się szyby 
w oknach. Wnętrze zostało obrabowane z resztek 
wyposażenia. Zdemolowane ogrodzenie nie zabez-
pieczało wnętrza folwarku. Tu i ówdzie w ogrodzie 
leżały porozbijane elementy małej architektury. 
Ofiarą bolszewickich barbarzyńców padła figura 
Niepokalanej, ufundowana prawdopodobnie przez 
Zofię Suską. Radziecki żołdak strzelał do twarzy 
Maryi i ją uszkodził. Na szczęście statuę udało się 
wywieźć Klemensowi Kapelakowi. Pod siekierami 
żołnierzy padło wiele drzew w parku.

Sowieci okupowali pałac przez kilka miesię-
cy. W tym czasie wstępu do niego nie mieli nawet 
przedstawiciele administracji lokalnej, o  czym 
wójt gminy Liszki informował Urząd Wojewódz-
ki w Krakowie. Na terenie folwarku znajdowały się 
wówczas 2 traktory. Jeden zabrali Rosjanie na po-
bliskie lotnisko, drugi, zepsuty, pozostał na miej-
scu. Niszczała porzucona młockarnia, której deski 
służyły później miejscowym chłopcom do sporzą-
dzenia nart.

W II połowie 1945 roku pałac stał się siedzibą 
Domu Dziecka, który funkcjonował tu 7 lat. Po-
mieszczenia zostały wykorzystane jako sypial-
nie, sale zajęć, stołówka i  mieszkania persone-
lu. Na terenie folwarku wygospodarowano także 
pomieszczenie, w którym umieszczono dodatko-
wą salę lekcyjną na potrzeby Szkoły Podstawo-
wej w Kryspinowie. Jej remont sfinansowały w 2/3 
Gminna Rada Narodowa, a w 1/3 Dom Dziecka. We 
wrześniu 1952 roku Państwowy Dom Dziecka zo-
stał przeniesiony do Jaszczurowej, a teren dawne-
go folwarku leżący po południowej stronie drogi 
Kraków–Chełmek zajął utworzony właśnie Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy nr 298 w Kryspino-
wie. Rozpoczęła się nowa epoka w dziejach pałacu. 

Szkoła podstawowa mimo niezadowolenia 
miejscowej ludności oraz Gminnej Rady Narodo-
wej, która poniosła spore koszty remontu sali, zo-
stała pozbawiona użytkowanego pomieszczenia. 
Do końca lat 50. XX wieku ze stajni folwarcznych 
korzystał zaś pewien rolnik.

W  1954 roku przeprowadzono remont po-
mieszczeń pałacowych, który przeciągnął się nie-
co, o czym donosił korespondent „Echa Krakowa” 
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w numerze 265 z 6 listopada 1954 roku. Redakcja 
jednozdaniową informację opatrzyła nawet dow-
cipnym wierszykiem:

Mija miesiąc za miesiącem, 
od domysłów aż się roi,
Choć to remont jest bieżący,
Ustawicznie – stoi!

W  końcu jednak prace ukończono. Wnętrze 
dostosowano do nowych zadań. Wchodząc głów-
nym wejściem od strony drogi wojewódzkiej, tra-
fiało się do dużego hallu. W głębi znajdowały się 
drzwi prowadzące do księgowości, sekretaria-
tu i  gabinetu dyrektora. We wschodniej części 
umieszczono stołówkę. Na piętrze ponad hallem 
znajdowała się sala balowa z piękną drewnianą 
mozaiką podłogową w kształcie gwiazdy. Wraz 
z przylegającymi do niej 2 mniejszymi pomiesz-
czeniami pełniła odtąd funkcję świetlicy. Pod 
koniec lat 50. jedną z tych sal zamieniono na te-

lewizyjną. Odbiornik na wszelki wypadek prze-
chowywano w szafce zamkniętej na kłódkę. Na 
piętrze w części zachodniej budynku urządzono 
3 mieszkania dla pracowników. Z kolei na parte-
rze w dawnej oranżerii zorganizowano internat, 
składający się z 2 dużych pomieszczeń, w których 
mieszkało po 6-7 osób. Po wybudowaniu baraku 
mieszkalnego (stoi do dziś na zachód od pałacu) 
opuszczone pomieszczenia zamieniono na szatnię 
dla traktorzystów. Notabene część pracowników 
rozlokowano w dawnych mieszkaniach pracow-
ników dworu, w zachodniej części folwarku.

Przez lata pełnienia funkcji biurowca pałac był 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym, nad 
czym czuwał konserwator zabytków. Nie wyraził 
on zgody nawet na zamontowanie instalacji c.o. 
Pojawiającą się w piwnicach wilgoć zwalczano za 
pomocą ogrzewania elektrycznego.

Poważny problem stanowił brak dostępu do 
wody pitnej. Początkowo korzystano ze studni ko-
panej, skąd wodę pompowano do pojemników ulo-

Na przydworskim stawie, po II wojnie światowej
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kowanych na strychu pałacu. Następnie wywier-
cono studnię głębinową (80 m głębokości), jednak 
woda pozyskiwana z niej zawierała dużo żelaza. 
Aby temu zaradzić, zbudowano stację uzdatniania 
wody – mały budynek (8,48 x 4,88 m) znajdujący 
się na wschód od pałacu. Niestety efekt pracy od-
żelaziaczy nie był zadowalający. 

W 1971 roku przeprowadzono remont pałacu. 
W zakres prac weszła: wymiana dachówki, remont 
elewacji oraz muru ogrodzeniowego, a także poło-
żenie trylinki przed budynkiem. W połowie 
dekady część pracowników wypro-
wadziła się do Krakowa, dzięki 
czemu na piętrze urządzono 
sekretariat oraz obszerny 
gabinet dla dyrektora. Z ko-
lei na parterze kosztem we-
wnętrznego przejścia do 
dawnej oranżerii swój po-
kój otrzymał zastępca dy-
rektora.

Po zmianach ustrojowych 
pałac odzyskali potomkowie 
Suskich. Zofia zmarła bowiem 
tuż po wojnie, 28 lutego 1948 
roku, po ciężkiej chorobie. 2 lu-
tego jej ciało spoczęło w grobowcu ro-
dzinnym na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, obok męża. Ostatnie lata spędziła 
w domu przy ulicy św. Sebastiana.

W zmienionych warunkach, bez zaplecza, któ-
re pozwoliłoby budynek odnowić i utrzymać, wła-
ściciele podjęli decyzję o  użyczeniu go Polskiej 
Fundacji Ochrony Przyrody „pro Natura”, która 
urządziła w nim Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, 
a zarazem Muzeum Przyrodnicze. Po kilku latach 
placówka została zlikwidowana. Ostatecznie wła-
ściciele sprzedali nieruchomość. Aktualnie nale-
ży do Marii i Stanisława Komusińskich. Notabe-
ne nowy właściciel, podobnie jak Jan Skirliński 
i Wiktor Suski, jest członkiem Bractwa Kurkowe-
go w Krakowie.

Po wykonaniu najpilniejszych prac zabezpie-
czających, m.in. wymianie dachu, obiekt oczekuje 
na kompleksowy remont. W ostatnim czasie odre-
staurowano dawną oranżerię.

ARCHITEKTURA DWORU

Ozdobą majątku kryspinowskiego był pałac wznie-
siony przez Ludwika Polewkę na zamówienie ro-
dziny Siemońskich. Nietrudno ustalić jego pier-
wotny kształt. Sądząc z układu wnętrz oraz map 
Śmierdzącej sporządzonych w II połowie XIX wie-
ku, początkowo był budowlą symetryczną z  ry-
zalitem na rzucie trapezu. Do zachodniej ścia-
ny budynku przylegała drewniana przybudówka, 

niewątpliwie parterowa. Być może mieści-
ła oranżerię. 

Jan Skirliński postanowił dwór 
rozbudować. Wykonanie pro-
jektu powierzył Zygmunto-
wi Hendlowi, uczniowi Tade-

usza Stryjeńskiego. Stało się 
to najprawdopodobniej po 
roku 1892, kiedy architekt 
wrócił z  wojaży zagranicz-
nych. To właśnie Hendel na-
dał budynkowi kształt, jaki 

posiada on do dzisiaj, i  neo-
manierystyczny kostium. Pod-
czas przebudowy dwór został 

poszerzony w  kierunku zachod-
nim, czyli w miejscu, gdzie wcześniej 

znajdowała się drewniana przybudówka. 
W wyniku tego zyskał dodatkowy trakt 
oraz dwie osie od ogrodu i jedną od frontu. 

Niewątpliwie autorstwa Hendla są ozdob-
ne szczyty budynku dekorowane niszami i ujęte 
spływami wolutowymi. Od strony północnej nad 
wejściem znajduje się balkon oparty na trzech ka-
miennych wspornikach wolutowych z metalową 
balustradą. Istniał on już przed modernizacją. Kon-
dygnacje dworu oddzielone są od siebie gzymsem 
kordonowym. Nisze pod oknami pierwszego pię-
tra, zarówno od frontu, jak i od ogrodu, wypełniają 
kompozycje roślinne w formie festonów.

Oryginalne, wykonane w  technice ceramicz-
nej zwieńczenia otworów okiennych – suprapor-
ty  – w  fasadzie budynku zawierają sielankowo-

-gospodarcze kompozycje związane tematycznie 
z rolnictwem. Autorzy pracy Sztuka ziemi krakow-
skiej datują je na I połowę XIX wieku. Skoro jednak 

Detal drzwi
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znalazły się także w części dobudowanej, może to 
oznaczać to, że są kilkadziesiąt lat młodsze i pocho-
dzą dopiero z czasów przebudowy. 

Motywy tych kompozycji powtarzają się. Przed-
stawiają:
1. kosz z owocami i kwiatami, pod nim konewkę 

i grabie ze szpadlem, a z lewej, nieco w tyle, ul;
2. kozy i owce na tle obórki; 
3. indyka, króliki i koguta, a na drugim planie 

dwór i studnię; 
4. narzędzia rolnicze: pług z kolcami, drewniane 

widły, kosę, a w tle wiatrak; 
5. kosz kwiatów z konewką, grabiami i szpadlem 

u dołu, w tle ul.
Podobne supraporty znajdują się także nad 

otworami okiennymi w ścianach bocznych ryzali-
tu, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Pojawia się 
tu nowa kompozycja, przedstawiająca pochylone 
2 snopki związane ze sobą u góry, z sierpem zawie-
szonym na powróśle, z tyłu pełen ściętego zboża 
wóz drabiniasty, tzw. rafiak, a u dołu leżące gra-
bie, cep, kosę, osełkę, dzban. Taka supraporta jest 
na wschodniej ścianie ryzalitu nad górnym oknem 
i na zachodniej nad oknem dolnym. Pozostałe 2 su-
praporty okienne to kompozycje 4 i 5.

Pałac w Kryspinowie, stan w 2010 roku

Wazon – detal architektoniczny
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Z kolei nad głównymi drzwiami wejściowymi 
do budynku znajduje się ozdobny kartusz z literą 

„S” (symbolicznie, choć niewątpliwie w sposób nie-
zamierzony, łączy nazwiska trzech rodzin mieszka-
jących kolejno w pałacu: Siemońskich, Skirlińskich 
i Suskich) otoczony kompozycją roślinną. 

Wyjście na balkon w ryzalicie pierwszego pię-
tra zwieńczone jest supraportą przedstawiającą 
pelikana karmiącego młode własną krwią. Z kolei 
ścianę po obu stronach drzwi balkonowych zdobią 
2 identyczne pionowe pasy sztukaterii. Przedsta-
wiają one wiszące na linach plony lasu, ziemi i rze-
ki. Patrząc od góry, widzimy symbole: 
• polowań: trąbkę, wiszącego za tylną łapę (skok) 

zająca, skrzyżowane strzelby; 
• żniw: skrzyżowane snopy zbóż, a za nimi gra-

bie i kosę; 
• rybołówstwa rzecznego: ryby, raka, sieć, trój-

ząb, podbierak, wędkę, harpun, wiosło i rośli-
ny wodne. 
Oranżeria to najmłodsza część budynku. Nie-

gdyś jej ściany otaczały słupy o przekroju kwadratu. 
Po przebudowie dokonanej w czasach PRL przybu-
dówka straciła dawny charakter. 

Za pałacem znajdował się wspaniały ogród.  
Niestety nic nie zostało z  bogatej niegdyś małej 
architektury ogrodowej. Część uległa zniszczeniu 
podczas II wojny światowej, pozostałość została 
zapewne rozebrana potem. Można tam było nie-

Supraporta nad głównymi drzwiami prowadzącymi do dworu

Główne wejście do pałacu
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stelmarnia i magazynek. W środku znajdowały się 
chlewy i stajnia dla koni zaprzęgowych (cugowa), 
a także cielęciarnia. Od strony gościńca stała obora 
dla krów. Na dachu jednego z budynków znajdowa-
ła się sygnaturka z dzwonkiem, za pomocą którego 
zwoływano ludzi do pracy. Budynki były sklepione, 
a dachy pokryte dachówką. Na podwórzu mieściła 
się gnojownia z zainstalowaną pompą do gnojów-
ki oraz waga bydlęca. Na zapleczu pałacu, w staran-
nie utrzymanym parku, był staw, w którym hodo-
wano ryby.

We wschodniej części folwarku znajdowało się 
otoczone budynkami gumno, do którego 
prowadziły dwie bramy. Przy jednej z nich, 
od strony gościńca, stał podpiwniczony, 
3-kondygnacyjny murowany spichlerz. 
Od zachodu mieściły się 2 duże murowane 
stodoły. Ich konstrukcję wzmacniały usta-
wione wewnątrz murowane słupy. Drew-
niane przegrody dzieliły je na 5 stanowisk. 
W głębi gumna znajdowały się szopa i mu-
rowane silo do przechowywania ziarna. 

Kolejne budynki gospodarcze stały po 
drugiej stronie gościńca, były to czworaki 
oraz obszerna stodoła – suszarnia chmie-
lu (chmielarnia). Oba wzniesiono na po-
lecenie Kryspina Żeleńskiego. W  pierw-
szym pierwotnie mieściła się gospoda, 
a w drugim wozownia. To najprawdopo-
dobniej Skirliński zmienił przeznaczenie 
obu obiektów. 

Kilkaset metrów dalej, w  pobliżu 
gościńca za słynną kryspinowską gro-
tą67, znajdowały się 3 dworskie piwnice, 
w  których składowano produkty rolne 
w  niższych temperaturach. Aby je uzy-
skać, wewnątrz umieszczano kawałki 
lodu wycięte w  zimie na przyfolwarcz-

nym stawie. Najpierw składano je w kopcu ziem-
nym w pobliżu kuźni Piotrowskiego, aby potem, 
w lecie, wydobywać je i przewozić do wspomnia-
nej piwnicy-chłodni.

67 Ta grota to osobliwość geologiczna, łączna długość jej 

podziemnych korytarzy i komór wynosi 220 m. Wystę-

pują w niej małe jeziorka oraz rzadka roślinność.

gdyś podziwiać, jak wylicza Julian Zinkow: rzeźby, 
kamienne ławki, galerię kolumnową z ciekawymi ma-
lowidłami, a łączącą pałac z oranżerią ogrodową…65.

Najważniejszą modyfikacją wykonaną przez 
Suskich była dobudowa tarasu od strony 
ogrodów, opartego na 4 kolumnach. Praw-
dopodobnie właśnie wtedy wymieniono 
także czarno-białą posadzkę marmurową 
w sieni. W 1936 roku trafiła ona na Wawel, 
gdzie ułożono ją w krypcie Wazów66. 

Wiktor i  Zofia Suscy urządzili wnę-
trze według własnych potrzeb i gustów. 
Wiktor Suski żywo interesował się sztu-
ką. Miał wielu znajomych wśród artystów. 
Do grona zaprzyjaźnionych z nim malarzy 
należał Leon Wyczółkowski, który bywał 
w  Kryspinowie. Jeden z  namalowanych 
przez niego obrazów przedstawiał horten-
sje na tle pałacowej biblioteki. W 2012 roku 
prasa pisała o  powrocie do kraju dzieła 
Witolda Wojtkiewicza Orszak, zrabowane-
go przez Niemców podczas II wojny świa-
towej. Może i on wisiał w wiejskiej rezy-
dencji? Meble do kryspinowskiego salonu 
zaprojektował Ludwik Wojtyczko. Ozdobę 
pałacu stanowiły także stare piece kaflowe. 

Pałac znajdował się w centrum folwar-
ku. Na wschód od niego stały murowane 
budynki ustawione w podkowę. Oba końce 
owej podkowy stanowiły obiekty piętrowe. 
Mieściły się w nich: mieszkanie rządcy z kancelarią 
oraz lokale dla czeladzi. Pozostałą część zabudowań 
lewej strony zajmowały: stajnia fornalska, kuźnia, 

65 Julian Zinkow, Wokół Czernichowa, Liszek, Zabierzo-

wa i Wielkiej Wsi. Wśród podkrakowskich dolinek (cz. 2), 

Kraków 2010, s. 372.

66 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 154 (z 4 czerwca).

Scena sielankowo gospodarcza w podłuczu okna

Sztukaterie zdo-
biące ryzalit
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III

był ówczesny sołtys lisiecki68. Niewątpliwie jednak 
część kosztów budowy ponieśli mieszkańcy Śmier-
dzącej. W archiwalnych dokumentach zachowa-
ła się wzmianka o niejakim Benedykcie ze Śmier-
dzącej, który w związku z budową tego kościoła 
dał Krokierowi z Zatora 9 skudów, a karczmarzo-
wi z Aleksandrowic Stanisławowi korzec pszenicy. 
Tą operacją obciążył kościół. Sam nie miał z tego 
zresztą żadnego zysku69. 

Niejasna jest kwestia dziesięciny płaconej przez 
kmieci ze Śmierdzącej. Jak pamiętamy, Jan Długosz 
w Liber beneficiorum podał, że zasilała ona na zmia-
nę budżet parafii w Skawinie oraz skarbiec biskupa 
krakowskiego. Tymczasem jeszcze w XVIII wieku 
w  kancelarii parafialnej przechowywano doku-
menty70 świadczące, że w rzeczywistości upraw-
niona do odbioru tej daniny była parafia Liszki. 

68 Józef Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości 

w okolicach Krakowa, „Rocznik c.k. Towarzystwa Na-

ukowego Krakowskiego” 1861, t. 28.

69 ZLS, Liszki, [w:] Słownik historyczno-geograficzny wo-

jewództwa krakowskiego, cz. 3, s. 681.

70 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, AV 55.

W PARAFII LISIECKIEJ

Życie religijne mieszkańców Kryspinowa złą-
czone było przez wieki z parafią św. Mikoła-

ja w Liszkach. Niewątpliwie wieś weszła w skład 
tej najmniejszej jednostki duszpasterskiej już 
na początku jej istnienia. Stało się to pod ko-
niec XII lub na początku XIII wieku. Najstarsza 
wzmianka o istnieniu parafii w Liszkach zawar-
ta jest w spisie świętopietrza za rok 1326. Dowia-
dujemy się z niej, że miejscowy pleban Andrzej 
płacił na rzecz stolicy św. Piotra daninę za 2000 
dusz w wysokości 2 skojce i 22 denary. Zapewne 
już wtedy mieszkańcy Śmierdzącej spotykali się 
w świątyni parafialnej z sąsiadami z Liszek, Ka-
szowa i Nowej Wsi. 

Pierwsza świątynia lisiecka, zbudowana za-
pewne staraniem właściciela Liszek, czyli klaszto-
ru ss. Norbertanek z podkrakowskiego Zwierzyń-
ca, była drewniana. Kolejną, również z  drewna, 
wzniesiono w latach 40. XV wieku. Jej fundatorem 

Życie religijne
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Najstarszy, wystawiony w poniedziałek po świę-
cie Jana Chrzciciela 1450 roku, potwierdzony został 
w roku 1530. Oba sporządziła kancelaria królewska. 
Trzy następne, z 1763, 1766 i 1767 roku, to dekre-
ty rzymskie w tej sprawie. Ostatni, z 29 kwietnia 
1673 roku, wystawił w Tyńcu opat komendatariusz 
Hieronim Augustyn Lubomirski. Był to przywilej 
rozstrzygający spór o dziesięcinę ze Śmierdzącej, 
przysądzający ją ostatecznie kościołowi lisieckie-
mu. Parafia św. Mikołaja w Liszkach otrzymywała 
tę daninę co drugi rok, na zmianę z księżmi psał-
terzystami działającymi przy katedrze wawelskiej 
(obdarowanymi zapewne tym beneficium przez bi-
skupa krakowskiego).

Mieszkańcy Śmierdzącej zobowiązani byli tak-
że do wpłacania plebanom w  Liszkach meszne-
go, czyli opłaty za odprawianie mszy św. związa-
nej z przynależnością do parafii. Wspominał o tym 
wzmiankowany królewski przywilej z 1450 roku, 
potwierdzony przez późniejsze dekrety konsysto-
rza w Krakowie.

Pod koniec XVI wieku wzniesiono trzeci z kolei 
kościół, również fundacji nieznanego z nazwiska 
sołtysa Liszek. Konsekracji dokonał w 1585 roku bi-
skup sufragan krakowski Jakub Milewski. 

Ważny element pobożności lokalnej stanowił 
kult znajdującego się w  kościele farnym obrazu 
Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Matką Bożą Li-
siecką. Niestety nie wiadomo, kiedy wizerunek tra-
fił do lisieckiej parafii. Bardzo żywa do dziś legen-
da wiąże jego pojawienie się w Liszkach z pobytem 
na terenie wsi św. Jana Kantego. Poczęstowany po-
siłkiem przez miejscowych żniwiarzy, miał poda-
rować im z wdzięczności za przyjęcie obraz Maryi. 
Notabene św. Jan Kanty miał zatrzymać się także 
na Budzyniu, u źródełka bijącego ze Stoku, z które-
go wodę przez wieki czerpali również mieszkańcy 
Kryspinowa71. Za cudowne zjawisko przypisywane 

71 O wędrującym w okolicy św. Janie z Kęt opowiada tak-

że legenda związana z leżącą na wschód od Tyńca górą 

Biedzina i wypływającym z niej źródełkiem, które wy-

trysnęło, aby spragniony profesor mógł się napić. Zob. 

Seweryn Udziela, Topograficzno-etnograficzny opis 

wsi polskich w Galicyi, „Materyały Antropologiczno-

-Archeologiczne i Etnograficzne Komisyi Antropologicz-

nej Akademii Umiejętności w Krakowie” 1903, t. 6, s. 57.

świętemu uznawano fakt, że Stok nigdy nie zama-
rzał. Niestety nie wiadomo, jak stara jest ta tradycja, 
ani tym bardziej, czy jest prawdziwa. 

Ciekawą wzmiankę o tym znajdujemy w dzien-
niku „Czas” z 6 października 1857 roku. Redakcja 
opublikowała krótką informację nadesłaną przez 
korespondenta. Czytamy w niej:

Przejeżdżając z  sąsiadem J.S. z wsi Morawicy do 
wsi Liszek w miesiącu sierpniu r. b. pokazał mi źródeł-
ko zimnej wody czystej i rzeczkę z tegoż płynącą obok 
karczmy wsi Budzyńskiej i traktu wiodącego do Liszek 
o półtory mili od miasta Krakowa w parafii Morawic-
kiej, z którego wodę pił i nogi płukał nasz czcigodny zio-
mek Sty Jan Kanty profesor uniwersytetu krakowskiego 
w owym wieku, kiedy nauki pobierał w mieście Krako-
wie jako uczeń i podróż piechotą odbywał z Zatora lub 
miasta Krakowa w czasie wakacyi, a że to jest droga 
[s]puścizna przodków naszych, o którem to miejscu mało 
kto wie w tej okolicy, a miasto Kraków zupełnie – miło 

Stefan Bugajski z ks. Andrzejem Parysiem



Komunia św. podczas okupacji – 1941 rok

Dzieci komunijne z rocznika 1955Dzieci (rocznik 1951) z nauczycielką Stanisławą Łukasiewicz 
i ks. Stanisławem Bzowskim

Uczniowie z rocznika 1968 z s. Cezarią

Zdjęcie pamiątkowe dzieci komunijnych rocznika 1935-
1936 z ks. Józefem Gorzelanym

Dzieci komunijne rocznik 1945 z katechetą ks. Józefem 
Pędzimężem

Dziewczęta i chłopcy z rocznika 1950 z ks. katechetą ks. Sta-
nisławem Gałuszką

Fotografia młodych kryspinowian (rocznik 1964) z ks. Ja-
nem Salą
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mi to odkrycie podać do wiadomości, a zachęcić wszyst-
kich rodaków zamożnych i uczonych do upiększenia tego 
miejsca znajdującego się w gaiku przez napis jaki wyry-
ty w kamieniu lub statuy zrobienia pięknej, aby pamiąt-
ka droga naszych przodków pobożnych i uczonych nie 
zaginęła, czego w życiu swem jako uczeń były Wszech-
nicy Krakowskiej najbardziej sobie życzy. M.A.72

Niestety ani autor tekstu, niewątpliwie Alfred 
Milieski, ani jego sąsiad, Jan Skirliński, ani właści-
ciele Budzynia, Potoccy, nie zrealizowali pomysłu 
ozdobienia Stoku. Tradycja o pobycie św. Jana Kan-
tego w tej miejscowości przetrwała do dziś w po-
daniach ustnych ludności Kryspinowa i Budzynia. 

Ale wróćmy do dziejów parafii lisieckiej. W roku 
1783, po oderwaniu Tyńca od Polski, do wspólnoty 
parafialnej włączono 4 wsie, należące dotąd do pa-
rafii św. Andrzeja w Tyńcu: Piekary, Rączną, Jezio-
rzany i Ściejowice. Tak poważne powiększenie licz-

72 Oba inicjały można łatwo rozszyfrować. Autor M.A. to 

niewątpliwie Alfred Milieski, a sąsiad J.S. to Jan Skirliński.

by wiernych pogłębiło kłopoty z pomieszczeniem 
wszystkich w kościele podczas nabożeństw. W tym 
czasie rozważano możliwość likwidacji eremu oo. 
kamedułów w Bielanach i utworzenia przy koście-
le Wniebowzięcia NMP parafii, która objęłaby: Bie-
lany, Przegorzały, Olszanicę i Śmierdzącą. Pomysł 
nie wyszedł poza fazę luźnych rozważań, gdyż na 
szczęście klasztor na Srebrnej Górze pozostał w rę-
kach synów duchowych św. Romualda. 

Podstawę utrzymania kościoła i plebana stano-
wiły dobra ziemskie oraz danina, do uiszczania któ-
rej byli zobowiązani parafianie. W 1820 roku dwór 
śmierdzącki zobowiązany był wpłacać 300,14 złr 
jako dziesięcinę. Część kmieci, czyli bogatszych 
chłopów, wpłacała ogółem 162,15 złr. Pleban lisiecki 
otrzymywał taką kwotę co drugi rok. Jak już wspo-
mniano dzielił się bowiem tą dziesięciną z księż-
mi psałterzystami z Wawelu. Druga grupa kmieci 
dziesięcinę uiszczała w zbożu (życie i owsie) o war-
tości 40,15 złr. Do tego dochodziły datki wnoszone 
przy okazji posług, tzw. iura stolae. 

Kolejne obciążenia wynikały z  obowiązku 
utrzymania w dobrym stanie budynków parafial-
nych, świątyni, dzwonnicy, cmentarza i budynków 
plebańskich. Stosunkowo największe koszty z tego 
tytułu przypadały na dwory. Z uzyskaniem należ-
nych świadczeń czasem był problem. Na przykład 
w 1831 roku dwór śmierdzącki zwlekał z wypłace-
niem kwoty 185,5 złp na wystawienie muru wokół 
cmentarza i kaplicy na nim oraz 321,19 złp na budo-
wę nowej dzwonnicy oraz organistówki. Dzierżaw-
ca Erazm Komar nie poczuwał się do obowiązku, 
ponieważ te obciążenia nie figurowały w umowie 
dzierżawnej, którą podpisał, tymczasem właścicie-
le, rodzina Siemońskich, przeżywali poważne trud-
ności finansowe i nie stać ich było na takie wydatki. 
Notabene nie zwrócili także kwoty 94 złp domi-
nium Piekary za materiały na most, który sąsiedzi 
wybudowali na terenie Śmierdzącej.

Raczej nie było większych problemów z  uzy-
skaniem pieniędzy od następnego właściciela wsi, 
Kryspina Żeleńskiego, kolatora kościoła w Liszkach, 
z wyjątkiem końca lat 40. XIX wieku, gdy doszło do 
ostrego sporu hrabiego z plebanem ks. Alfonsem 
Skórkowskim w związku z upadkiem propinacji po 
rozpoczęciu przez gorliwego kapłana akcji trzeź-

Marian Mazur i Marian Wróbel z proboszczem ks. Adolfem 
Baścikiem
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wościowej. Harmonijnie przebiegała współpraca 
z późniejszymi kolatorami, Witem Żeleńskim i Ja-
nem Skirlińskim. 

Warto dodać na marginesie, że jednym ze źródeł 
zysków dla parafii była instytucja żelaznych krów 
kościelnych. Fundowali je wierni, jako wynagro-
dzenie za wypominki wieczyste. Osoba użytkują-
ca taką krowę przekazywała za jej dzierżawę stałą 
kwotę. Uświęcona wielowiekową tradycją insty-
tucja została zlikwidowana w 1895 roku. Stała się 
niepotrzebna w związku z rozwojem bankowości. 
Upraszczając, krowy zostały zastąpione przez ksią-
żeczki wkładkowe (oszczędnościowe). W  Śmier-
dzącej w  tym czasie było 8 krów kościelnych73, 
o wartości zahipotekowanej 40 złr każda. Na mocy 
wyroku likwidacyjnego c.k. starostwa krakowskie-
go koszt wykupu jednej krowy dla dzierżawców 
wynosił 19 złr 60 ct. 

Aktywność religijna kryspinowian nie ograni-
czała się naturalnie do udziału we mszach i utrzy-

73 Tyle samo, tzn. osiem krów plebańskich, znajdowało się 

w Śmierdzącej w 1787 roku. 

mywania duszpasterza i kościoła. Dobrze czujący 
się we wspólnotach mogli zapisać się do bractw 
i stowarzyszeń. Z ksiąg wizytacji dziekańskich wy-
nika, że na początku XIX wieku na terenie parafii 
nie istniały tego typu stowarzyszenia dewocyjne. 
Dopiero ks. Józef Raciborski w 1819 roku założył 
Bractwo Różańcowe, które rozwijało się przez ko-
lejne półtora wieku. 

W 1844 roku jeden z wybitniejszych plebanów 
lisieckich, bratanek biskupa krakowskiego Karo-
la Skórkowskiego, ks. Alfons Skórkowski, założył 
w parafii Towarzystwo Trzeźwościowe. Do wstą-
pienia w jego szeregi namawiał wszystkich para-
fian, a nałogowych alkoholików wręcz przymuszał. 
Towarzystwo na terenie parafii przyjęło się i wyda-
ło piękne owoce w postaci ograniczenia spożywa-
nia przez wiernych mocniejszych trunków. 

Pod koniec XIX wieku odnowił je ks. Andrzej 
Bański. Nastąpiło to po ćwiczeniach duchowych, 
które w dniach od 22 lutego do 8 marca 1896 roku 
w kościele lisieckim przeprowadzili dwaj jezuici – 
o. Jakub Szajna i o. Jan Beigert. Po ich zakończeniu 
do Bractwa Wstrzemięźliwości w Liszkach wstąpi-

Ks. Bronisław Wielgus i dzieci rocznika 1956. Ostatni rząd od lewej: Roman Korzeniak, Ryszard Piś, Józef Hyla, Andrzej Wędzi-
cha, Józef Grzybek, Stanisław Steczko, Jan Trojan, Janusz Siciński, Mieczysław Kadula / Krzysztof Kapusta, Stefania Basta, Maria 
Rachwalik, Maria Stefanek, ks. Bronisław Wielgus, Anna Sobkowicz, Maria Pyla, Irena Druzgała / Halina Szczypka, Maria Miś, Jó-
zefa Kadula, Anna Koszycka, Bogusława Hara, Krystyna Kozioł / Zofia Strumińska, Stanisława Mitana
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ło 3150 parafian. Naturalnie byli wśród nich także 
mieszkańcy Kryspinowa. Do końca roku wpisało 
się ich 56, a w roku następnym liczba ta wzrosła do 
274. W 1898 roku odnotowano 9 wpisów, w 1900 – 
2, a w 1901, 1902, 1903 po jednym. Ostatnie dwa 
nazwiska zapisano w 1904 roku. Do tego należy 
dodać 5 kryspinowskich dzieci, których nazwiska 
widnieją na liście należących do Bractwa od 1905 
roku uczniów Szkoły Podstawowej w  Liszkach. 
Sprawozdanie wysłane do Kurii Metropolitalnej 
w 1906 roku pomija tę piątkę i podaje liczbę 294 
członków Bractwa Wstrzemięźliwości z Kryspino-
wa, na 4144 osób należących do niego z terenu ca-
łej parafii. Dominowały kobiety, choć mężczyzn też 
nie brakowało.

Wróćmy jeszcze do działalności ks. Skórkow-
skiego, który krzewił także wśród powierzonych 
sobie wiernych kult św. Izydora Oracza. Patrono-
wi rolników został poświęcony jeden z ufundowa-
nych wtedy w kościele ołtarzy bocznych. Dowodem 
na przyjęcie się tego kultu jest fakt, że ołtarz hisz-
pańskiego świętego urządzono także w nowym ko-
ściele, wybudowanym w 1873 roku.

Kolejny owoc działalności w parafii ks. Alfon-
sa stanowią nabożeństwa majowe, odprawione po 
raz pierwszy w Liszkach w ważnym dla wspólnoty 
1844 roku. Za zachętą proboszcza wierni zaczęli je, 
naturalnie w uproszczonej, paraliturgicznej wersji, 
odprawiać pod kapliczkami. Zwyczaj ten przyjął się 
także w Śmierdzącej.

Kryspinowianie brali udział również w życiu re-
ligijnym Krakowa i  innych ośrodków kultu. Wieś 
można znaleźć na liście miejscowości, które w sierp-
niu 1866 roku przekazały datek na odnowę ołta-

rza Wita Stwosza w Krakowie. Zebrano kwotę 3 złr 
i 30 ct. Z kolei w październiku 1898 roku społecz-
ność Kryspinowa przekazała 10 złr na budowę no-
wego budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów w Kra-
kowie. Kwota może niewielka, ale w porównaniu 
z  datkiem dużego Czernichowa wysokości 20 złr 
znaczna. W starej prasie możemy znaleźć także śla-
dy hojności indywidualnej. Na przykład w 1893 roku 
na odnowienie kaplicy św. Kingi w Bochni mieszka-
niec Śmierdzącej Wincenty Rymatycki przesłał 1 złr. 

Jak już wspomniano, po rozszerzeniu parafii 
w 1783 roku mała świątynia w Liszkach nie mieściła 
wszystkich wiernych. Stąd pomysł budowy nowej. 
Jej koszt solidarnie ponosili wszyscy mieszkańcy 
parafii. Wydatki były ogromne. Poszczególne gmi-
ny uciekały się do zaciągania kredytów na ten cel. 
W sprawę mocno zaangażował się kolator świąty-
ni, dziedzic Śmierdzącej Jan Skirliński. Dzięki hojno-
ści wiernych świątynia stanęła w 1873 roku za pro-
bostwa ks. Wawrzyńca Oprzędka (1869-1882). Przy 
zaangażowaniu tzw. konkurencji, czyli wspólnoty 
parafian i kolatora, wznoszono także budynek ple-
banii (1875) oraz stajnię i spichlerz (1882). Przez cały 
czas trwały prace przy wyposażeniu kościoła, które-
go konsekracja nastąpiła w 1888 roku, gdy plebanem 
był ks. Andrzej Bański.

Uroczystości konsekracji kościoła odbyły się 
podczas wizytacji biskupiej w sierpniu 1888 roku. 
Przewodniczył im ks. bp Albin Dunajewski, który 
do parafii przybył wieczorem 24 sierpnia w asyście 
krakusów, witany przez prawdziwe tłumy. Jako że 
dawniej biskup był rzadkim gościem w kościołach 
parafialnych, do bierzmowania przystąpiło wte-
dy prawie 2 tys. mieszkańców z wszystkich wio-

Dzieci (rocznik 1970) z s. katechetką Marią Donuelą Uczniowie rocznika 1973 z s. Edytą i proboszczem ks. Ja-
nem Salą
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sek. Sam obrzęd konsekracji odbył się w niedzielę 
26 sierpnia. Trwał od 8 rano do 14.00, po czym bi-
skup w towarzystwie duchowieństwa udał się do 
dworu w Śmierdzącej. 

Z plebanii ruszyły powozy – czytamy w kronice 
parafialnej – na czele ks. Biskup z kolatorem kościoła 
w powozie ciągnionym przez 4 szeki, a za niemi resz-
ta gości. Gospodarz domu wzniósł toast na pomyślność 
gościa treści: jako męczennik za sprawę polską świe-
ciłeś nam poświęceniem jeszcze jako człowiek świecki, 
a obecnie także jako Książę Kościoła jaśniejesz przykła-
dem. Ks. Biskup wzniósł zdrowie gospodarza z zachętą 
do zgody i jedności w pracy dla dobra Kościoła i nie-
szczęśliwej ojczyzny.

Ponownie zwierzchnika diecezji krakowskiej, 
tym razem biskupa Jana Puzynę, przyjmował Skir-
liński w Kryspinowie 17 sierpnia 1896 roku, rów-
nież z  okazji zakończenia wizytacji kanonicznej 
parafii. Oprócz towarzyszącego księdzu biskupo-
wi duchowieństwa do Kryspinowa przybyli także: 
prezes rady powiatowej Alfred Milieski, poseł Au-
gust Sokołowski i hrabia Władysław Mycielski74.

Nie miejsce tu, by relacjonować inne oficjalne 
wizyty biskupie, choć we wszystkich udział brali 
kryspinowianie. Niektórzy, posiadający konie, asy-
stowali powozowi arcypasterza jako krakusi. Pod-
czas obu międzywojennych wizytacji kanonicz-
nych parafii, przeprowadzonych w 1925 i 1935 roku 
przez abpa Adama S. Sapiehę, w Kryspinowie lud-
ność stawiała przy szkole przystrojoną sztandara-
mi, zielenią oraz kwiatami bramę powitalną. 

Dodajmy, że abp Adam Sapieha nie składał już 
wizyt kolatorom w kryspinowskim dworze. Przez 
wieś jedynie przejeżdżał. Chyba dopiero abp Ka-
rol Wojtyła przybył do Kryspinowa specjalnie, by 
spotkać się z jego mieszkańcami. Wizyta ta do dziś 
jest wspominana z sentymentem przez osoby, któ-
re witały przyszłego papieża Polaka. Przed salką ka-
techetyczną u państwa Pylów, gdyż wewnątrz było 
zbyt ciasno, zgromadzili się dzieci, młodzież, ale 
i starsi mieszkańcy, w tym osoby chore. Miało to 
miejsce w dzień powszedni, prawdopodobnie pod 
koniec maja 1971 roku, podczas tygodniowego po-
bytu Arcypasterza na terenie parafii. 

74 „Nowa Reforma” 1896, nr 189 (z 19 sierpnia).

W  dwudziestoleciu międzywojennym stan 
techniczny kościoła lisieckiego zmusił wspólnotę 
parafialną do przeprowadzenia poważniejszych 
remontów. Planowane w 1923 roku wymiana po-
sadzki w kościele, naprawa rynien i remont starej 
organistówki zostały wycenione na 15 250 zł, z cze-
go kryspinowianie mieli zapłacić 681 zł. Mniej mia-
ły wnieść tylko Ściejowice (561 zł) i naturalnie Bu-
dzyń (36,80 zł), tylko w części należący do parafii 
w Liszkach. Należy jednak dodać, że szóstą część 
wydatków miała ponieść Zofia Suska, jako kola-
torka i właścicielka majątku w Kryspinowie i Lisz-
kach. Największa kwota 3515 zł przypadła Nowej 
Wsi Szlacheckiej. Realne wydatki były niewątpli-
wie inne, przykład ten podajemy, by pokazać spo-
sób planowania inwestycji i podziału kosztów mię-
dzy wspólnoty wiejskie parafii.

W 1935 roku zamilkły kościelne organy. Były już 
stare i zniszczone. W celu kupienia nowych, więk-
szych, 20-głosowych, jeszcze 25 grudnia 1934 roku 
zawiązał się komitet, w skład którego weszli przed-
stawiciele wszystkich wsi parafii. Kryspinów repre-
zentowali Piotr Różycki i Jan Wodnicki. Duże zaan-
gażowanie w tej sprawie wykazał sołtys Jan Fugas, 
mimo że nie należał do wspomnianego komitetu. 
Zbierano składki, których wielkość wyznaczono 
na 2,50 zł od morgi pola. Mieszkańcy Kryspinowa 
wpłacili 835,10 zł. W chwili poświęcenia organów 
przez bpa Stanisława Rosponda, w dniu 8 listopada 
1936 roku, do umówionej ceny 20 000 zł brakowało 
jeszcze niespełna 2 tys.  

KATOLICKIE ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

Po I  wojnie światowej w  parafii rozkwitły kolej-
ne bractwa i organizacje katolickie. Zarządzający 
parafią po śmierci proboszcza Andrzeja Bańskie-
go nowy proboszcz, ks. Andrzej Paryś, założył tu III 
Zakon św. Franciszka. Wśród członków byli także 
kryspinowianie. Z zachowanych odręcznych spi-
sów wpłaconych składek wynika, że w okresie od 
1926 do 1928 roku należały do niego następujące 
mieszkanki Kryspinowa: Maria Bartyzelowa, Jo-
anna Czechowska, Tekla Łabądź, Maria Kadulowa, 
Jadwiga Kozłowa, Franciszka Kozłówna, Jadwiga 
Krukowa, Maria Krukowa, Rozalia Krukowa, Kata-
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rzyna Misiowa, Franciszka Rachwalik, Maria Ró-
życka, Agnieszka Paluchówna, Helena Więckowska, 
Katarzyna Więckowska, Maria Wróblowa, Maria 
Wróblówna, Maria Żelazna. Mężczyzn odnotowa-
no 2: Piotra Różyckiego i Piotra Szwajdę. 

Równie bujnie rozrosły się w parafii katolickie 
organizacje młodzieżowe. Początek Stowarzysze-
niu Młodzieży Polskiej Męskiej w Kryspinowie dał 
w 1923 roku kierownik miejscowej szkoły Franci-
szek Marszałek. Zorientowawszy się, że brak roz-
rywek na wsi czyni młodzież poszkolną bardziej 
skłonną do oddawania się alkoholizmowi, bijaty-
kom, a nawet działalności przestępczej, postano-
wił stworzyć przestrzeń, w której młodzi mogliby 
spędzać z pożytkiem dla siebie czas i przyswajać 
pozytywne wzory. W tym celu powołał do życia – 
jak zapisał w kronice szkolnej – Stowarzyszenie mło-
dzieży. Czy już wtedy założona przez Marszałka or-
ganizacja była częścią propagowanego przez ks. 
proboszcza Andrzeja Parysia Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej, czy też dopiero później nastąpiła 
fuzja, trudno jednoznacznie stwierdzić. 

Chcąc młodzież odciągnąć od […] występków, a za-
razem dać jej pożyteczne zajęcie, zwołałem do szkoły 
wszystkich chłopców nie będących w wieku szkolnym, 
a po stosownem do nich przemówieniu zawiązałem 

„Stowarzyszenie młodzieży”. Każdą niedzielę i święta 
poświęcałem na odpowiednie pogadanki z różnej dzie-
dziny wiedzy, śpiewy głosowe, deklamacje itp. Równo-
cześnie założyłem dla nich bibliotekę, z której bardzo 
chętnie korzystali – pisał Marszałek w Kronice Szkoły 
powszechnej w Kryspinowie. 

Dodajmy, że wypożyczalnia w Kryspinowie sta-
nowiła filię biblioteki parafialnej w Liszkach, któ-
ra zaopatrywała ją w 40-tomowe komplety ksią-
żek, wymieniane co pewien czas. Podobne punkty 
biblioteczne działały jeszcze w Kaszowie i Nowej 
Wsi Szlacheckiej.

Pod koniec 1924 roku liczebność SMP Męskiej 
wzrosła do 30 osób. Z inicjatywy kierownika szkoły 
chłopcy utworzyli 2 koła: śpiewackie i teatralne. Od-
czyty, pogadanki i przedstawienia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Franciszek Marszałek brał 
udział w pracy nie tylko stowarzyszenia kryspinow-
skiego. Jego nazwisko pojawia się także w piśmie 

„Młodzież Polska”, organie SMP chłopców, przy oka-

zji szerszych spotkań organizacyjnych. Dla przykła-
du podczas pierwszego zlotu okręgowego75, odby-
wającego się 29 listopada 1925 roku, wygłosił referat 
o celach zlotu i jego organizacyjnym znaczeniu. Na 
marginesie dodajmy, że podczas tej imprezy druho-
wie z Kryspinowa zaprezentowali kolegom sztukę 
pt. Do wyższych rzeczy jestem stworzony.

W  skład wydziału, czyli zarządu, kryspinow-
skiego SMP wchodzili: Józef Różycki – prezes, Jó-
zef Bugajski – sekretarz i Piotr Szwajda – skarbnik. 
W  takim gronie brali udział w  3-dniowym kur-
sie organizacyjnym dla zarządów, który odbył się 
w dniach 12-14 marca 1926 roku w Domu Katolic-
kim w Liszkach. 

W lipcu 1929 roku kilku członków SMP z Kryspi-
nowa wzięło udział w wyjeździe do Pragi na uro-
czystość jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wa-
cława. Specjalnie z tej okazji zorganizowano przy 
parafii liczący 20 osób zespół regionalny i kapelę 
ludową. Zarówno muzycy, jak i członkinie i człon-
kowie zespołu tanecznego wywodzili się z różnych 
miejscowości parafii. Układy taneczne przygoto-
wywał z nimi wynajęty instruktor. Podczas wystę-
pów w Pradze, które zostały ciepło przyjęte przez 
tamtejszą ludność, doszło do interesującego spo-
tkania z Czechem, byłym żołnierzem c.k. armii au-
striackiej, który podczas wojny przez pewien okres 
stacjonował w Kryspinowie. Z wielkim sentymen-
tem wspominał ten czas. Rozmawiał z Józefem Ró-
życkim, którego pamiętał, gdy ten jako dziecko krę-
cił się po sklepie prowadzonym przez ojca – Piotra. 

Nie obyło się przy tym bez przygód w drodze. 
Stefan Kadula wspominał później, jak jeden z ko-
legów przed odjazdem pociągu zawieruszył się 
na stacji i nie zdążył wsiąść. Pojechał następnym. 
Tymczasem koledzy żartobliwie skomentowali to 
zdarzenie: Poszedł pić jak smok wawelski. Pił i pił, i pił. 
Ale myślicie, że pękł? Nie, ino go pociąg odjechoł!

Niestety kryspinowskie stowarzyszenie młodzie-
ży męskiej przetrwało zaledwie do 1933 roku. Mimo 
jego rozwiązania miejscowa młodzież męska pozo-
stawała w kręgu oddziaływania parafii. Kilku dru-
hów należało do Związku Muzyki Parafialnej, czyli 

75 Okręg Liszki obejmował stowarzyszenia z terenu parafii 

Liszki, Morawica i Czernichów.
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orkiestry. Oprócz kapelmistrza, którym był organi-
sta lisiecki Józef Kubień, zespół miał także prezesa 
młodzieżowego. Funkcję tę pełnił kryspinowianin 
Stefan Kadula. O jego pozycji w ówczesnym Kato-
lickim Stowarzyszeniu Młodzieży (przemianowane 
SMP) świadczy fakt, że w lutym 1938 roku podczas 
mszy św., w trakcie której zawarł związek małżeński, 
obecna była nie tylko orkiestra, lecz także członkowie 
KSM ze sztandarami oraz chór parafialny. Prezesem 
tytułowali go koledzy do końca funkcjonowania or-
kiestry w starym składzie, czyli do lat 60. XX wieku. 

Skoro mowa o orkiestrze, przybliżmy w paru 
zdaniach jej historię. Myśl o jej stworzeniu padła 
w  październiku 1926 roku na spotkaniu delega-
tów męskich SMP Okręgu Lisieckiego, na którym 
byli także druhowie z Kryspinowa. Już na począt-
ku 1927 roku odbyły się pierwsze próby, a 20 mar-
ca tego roku muzykanci, jak ich powszechnie nazy-
wano, podczas imienin kapelmistrza i instruktora 
gry, Józefa Kubienia, zagrali pieśń Ludu, mój ludu. 
Jednak już 30 stycznia 1928 roku na wieczorku zor-

ganizowanym z okazji imienin proboszcza Parysia 
orkiestra zaprezentowała dużo większy repertuar. 
I właśnie początek 1928 roku był uznawany potem 
za czas jej narodzin. 

Oczywiście zespół grywał także na wewnętrz-
nych imprezach Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 
a potem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych, 
jak również na festynach i zabawach. W 1934 roku 
członkowie Związku Muzyki Parafialnej wybrali się 
na pielgrzymkę do sanktuarium na Jasnej Górze. Po 
zakończeniu II wojny światowej orkiestra kontynu-
owała działalność pod opieką Jana Węgrzyna z Li-
szek, a potem organisty Stanisława Matury. 

Nieco inaczej wyglądała działalność w Stowa-
rzyszeniu Młodzieży Polskiej dziewcząt z Kryspi-
nowa. Jesienią 1924 roku przy Stowarzyszeniu Pol-
skich Dziewcząt Katolickich w Liszkach (od 1927 
roku nosiło ono nazwę Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej) powstało odrębne Kółko zło-
żone z młodych kryspinowianek. Początkowo było 

Wśród członków katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, którzy wzięli udział w uroczystościach 1000-lecia śmierci 
św. Wacława w Pradze, byli także młodzi mieszkańcy Kryspinowa.
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ich 8. Później liczba członkiń się zmieniała. Do koń-
ca lat 20. dłużej lub krócej do Stowarzyszenia na-
leżały następujące druhny (kolejność alfabetycz-
na): Maria Batorówna, Aniela, Jadwiga i Stefania 
Jaskowskie, Jadwiga Kadulówna, Aniela Kostu-
chówna, Elżbieta Kowalikówna, Maria Kruków-
na, Magdalena Łęcka, Agnieszka, Anna, Jadwiga 
i Maria Paluchówny, Bronisława Ruminowa, Anie-
la Skowiniakówna, Wiktoria Skucińska, Aniela, Ja-
dwiga i Kazimiera Szwajdówny, Maria Wróblów-
na, Jadwiga Żelazny. Od 1930 roku wstąpiły doń: 
Katarzyna Fugasówna, Anna Gołdzionka, Wanda 
Garzełówna, Maria Grzesiakówna, Anna i Maria 
Stefankówny, Agnieszka Kadulówna, Katarzyna Ja-
roszówna, Stefania Kadulówna, Anna Skowinianka, 
Maria Stefankówna, Katarzyna i Maria Sobestówny, 
Jadwiga Kadulówna (od Wincentego), Katarzyna 
Różycka, Anna Wiechciówna. 

Działalność organizacji dziewcząt, podob-
nie jak chłopców, opierała się głównie na udzia-
le w zebraniach miesięcznych, na które winny się 
były stawiać wszystkie zrzeszone dziewczęta. Bra-
li w nich udział ksiądz patron lub zastępujący go 
kapłan oraz dyrektorka Stowarzyszenia (nauczy-
cielka szkoły w Liszkach Anna Durówna, a od 1930 

roku siostra właścicielki Kryspinowa Zofii Su-
skiej – Irena Rudolphi). 

Na przełomie lat 20. i 30. spotkania miesięcz-
ne odbywały się zazwyczaj według następującego 
porządku: 
1. Zagajenie.
2. Odśpiewanie hymnu organizacji: My chcemy Boga.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Referat.
5. Dyskusja nad referatem.
6. Śpiewy, deklamacje, monologi, czasem przed-

stawienie, zabawy „pokojowe”, skrzynka pytań.
7. Odśpiewanie pieśni Hej do apelu?

Orkiestra parafialna podczas prymicji ks. Stanisława Nowaka w Jeziorzanach. Od lewej: Józef Kadula, Jan Paluch (przysło-
nięty instrumentem), Stefan Kadula (w kaszkiecie) i Stanisław Kadula

Zdjęcie pamiątkowe członkiń SMP w Liszkach, wśród któ-
rych są kryspinowianki, z abpem Adamem Sapiehą. Na pra-
wo od hierarchy ks. Andrzej Paryś
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Raz w roku organizowano rekolekcje dla dziew-
cząt. Do rzadkości należały wycieczki. Członkinie 
brały udział w konkursach uprawy kukurydzy, bu-
raków, ziemniaków i  kwiatów, organizowanych 
od końca lat 20. Plony wysyłano do organizatorów 
oraz pokazywano na wystawach. 

Pod koniec 1935 roku należące do KSMŻ w Lisz-
kach dziewczęta postanowiły założyć własne sto-
warzyszenie. Spotkania w tamtejszym Domu Ka-
tolickim często kończyły się późno i  dziewczęta 
zmuszone były wracać do domów w Kryspinowie 
po ciemku. Także wychodzący po nie krewni na-
rażeni byli na zaczepki podejrzanych typów. Nie-
stety właściciele wynajętego na spotkania lokalu 
szybko wycofali się z umowy, co zmusiło dziewczę-
ta do rezygnacji z ambitnych planów i powrotu do 
KSMŻ działającego w siedzibie parafii. Proboszcz 
Paryś bolał nad tym, ponieważ wiele sobie obiecy-
wał po tym stowarzyszeniu, bo dziewczęta spokojne, 
grzeczne, ale wobec obaw o trwałość inicjatywy po 
rozmowie z druhną Katarzyną Różycką zaakcep-
tował decyzję. 

W 1936 roku zespół złożony z kilku kryspinow-
skich druhen został laureatem konkursu rolnicze-
go, w którym otrzymał 2 nagrodę przyznaną przez 

Okręgowe Towarzystwo Rolnicze. Niestety w tym 
czasie nastąpił pewien kryzys Kółka. O  ile spis 
druhen z 1935 roku obejmował 20 nazwisk, o tyle 
w roku następnym już tylko 10: Katarzynę Różycką, 
Jadwigę Kadulankę, Agnieszkę Kadulównę, Annę 
Skowiniankę, Katarzynę Sobestównę, Annę i Ma-
rię Stefankówny, Elżbietę Kowalikównę, Katarzy-
nę Fugasównę i Annę Wiechciównę. Czasem na 
przeszkodzie działalności w KSM stawało pójście 
na służbę do Krakowa. W księdze zawierającej na-
zwiska członkiń Stowarzyszenia Młodzieży Pol-
skiej w Liszkach nazwiska 3 dziewcząt z Kryspino-
wa opatrzono taką informacją.

Podczas II wojny światowej Katolickie Stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej i  Żeńskiej zostały 
przez Niemców rozwiązane. Odradzały się dopie-
ro po jej zakończeniu. Męski pion KSM wznowił 
działalność w Liszkach. Żeńskie stowarzyszenie nie 
odrodziło się w formie przedwojennej. Jego miej-
sce zajęły Kongregacje Żywego Różańca Dziew-
cząt. Oprócz indywidualnej modlitwy na różańcu 
członkinie brały udział w organizowanych średnio 
co 2 miesiące zebraniach formacyjnych oraz odby-
wających się co 2 tygodnie zbiórkach róż. Zelator-
ką, a więc przełożoną, złożonej z kilkunastu dziew-

Orkiestra przed kościołem w Liszkach. Drugi z prawej stoi Stanisław Kadula, a piąty to Stefan Kadula.
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cząt kryspinowskiej róży różańcowej była Aniela 
Fugas. Ich spotkania odbywały się w różnych do-
mach, m.in. u rodzin Bugajskich, Bilów itd. Opieku-
nem Kongregacji Żywego Różańca w parafii Liszki 
był wikariusz ks. Józef Fudali. Niestety zasłużony 
kapłan został aresztowany w 1952 roku w związku 
z aferą szpiegowską. Był to ogromy cios dla dziew-
cząt. Niedługo potem, 7 lutego 1953 roku, bp Fran-
ciszek Jop, wikariusz kapitulny, wyprzedzając dzia-
łania państwa komunistycznego, rozwiązał KŻRD 
w diecezji krakowskiej. 

Ponownie działalność organizacyjna młodzie-
ży katolickiej w Liszkach ożywiła się w latach 70. 
W  1973 roku przy tamtejszej parafii powstała 
wspólnota Ruchu Światło-Życie – popularnie na-
zywana „Oazą”. Wśród młodzieży pochodzącej 
z terenu całej parafii byli także młodzi kryspino-
wianie. W 1975 roku zawiązała się grupa kryspi-
nowska, w skład której weszły: Halina Jaskowska, 
Renata Jaskowska, Teresa Bil, Anna Bugajska i Bo-
gusława Gaweł. Prowadził ją animator Stefan Ra-
chwalik. Ośrodkiem życia oazowego stała się sal-
ka przygotowana specjalnie na ten cel w dawnym 
budynku gospodarczym na plebanii. Tam oraz 
w salce katechetycznej odbywały się spotkania 
w grupach. Wielokrotnie miejscem spotkań przy 
ognisku lisieckiej Oazy był lasek w Kryspinowie, 
w pobliżu Bożej Męki. W tym czasie dość liczne 
grono chłopców z  Kryspinowa pełniło w  para-
fii posługę ministranta i lektora. Na początku lat 
80. jedna z 6 grup „zocków” złożona była prawie 

w całości z młodych kryspinowian. Warto także 
wspomnieć, że na początku ostatniej dekady XX 
wieku w świetlicy przy remizie OSP Kryspinów 
dekanat czernichowski zorganizował sacrosong, 
czyli festiwal piosenki religijnej.

Kryspinów w  porównaniu z  innymi miejsco-
wościami parafii znajduje się dość blisko kościo-
ła, stąd w przeciwieństwie do Rącznej, Jeziorzan 
czy Nowej Wsi Szlacheckiej nie urządzono tu ka-
plicy do odprawiania mszy św. Drogę do Liszek na 
niedzielne nabożeństwa mieszkańcy wsi odbywali 
z reguły piechotą. Dopiero przedłużenie linii auto-
busowej MPK do Liszek zmieniło przyzwyczajenia 
mieszkańców. 

NA PĄTNICZYCH SZLAKACH

Ważnym przejawem religijności kryspinowian był 
ich udział w  pielgrzymkach pieszych. Najpopu-
larniejsza, do sanktuarium maryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, odbywała się w połowie sierpnia. 
Podobnie jak większość mieszkańców okolicznych 

Ślub zelatorki Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt 
Anieli Fugas z Janem Prochalem. Na pamiątkowej fotografi 
róże z Kryspinowa i Liszek

Powrót z kościoła. Aniela Stefanek (Wróblowa) i Józefa 
Szwajda (Kadulowa)
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wsi, także kryspinowianie najczęściej chodzili we 
własnym gronie. W II połowie XX wieku grupa pąt-
ników zwana partią wyruszała ze wsi na furman-
kach, które podwoziły pielgrzymów do Jeziorzan. 
Przez Wisłę przepływali promem. Dalej szli pieszo, 
omijając Skawinę. Na przedzie niesiono chorągiew, 
znak partii. Po zakończeniu uroczystości w sanktu-
arium kalwaryjskim powracano tą samą drogą. Na 
przewóz wyjeżdżały po pątników wozy. Niektóre 
zatrzymywały się przy domu kryspinowianki, któ-
ra po wyjściu za mąż mieszkała w  Jeziorzanach. 
Mogli tu zawsze liczyć na poczęstunek herbatą. Po 
przybiciu promu do brzegu pątnicy wsiadali na fur-
manki i podjeżdżali w pobliże wsi. Na wzniesieniu, 
w miejscu zwanym Przy Olsze (dziś znajduje się 
tu osiedle domków jednorodzinnych), wysiadali. 
Furmani ruszali przodem, a za nimi, śpiewając na-
bożne pieśni, podążali pielgrzymi. Zaraz za zabu-
dowaniami dworskimi witali się z rodzinami, które 
wychodziły przed bliskich.

Zgodnie z tradycją partię prowadził przewod-
nik, mężczyzna, który rozpoczynał modlitwy, głosił 
lub odczytywał z książki do nabożeństwa rozwa-
żania. Jego misja nie kończyła się z chwilą dojścia 
do klasztoru. Prowadził grupę także po dróżkach 
kalwaryjskich. 

Przed wybuchem II wojny światowej funkcję 
przewodnika pełnił Franciszek Kozioł. W  latach 
powojennych przez pewien czas partię prowadził 
Józef Stefanek. Niestety przedstawiciele władzy lu-
dowej zainteresowali się także tą formą kultu ka-
tolickiego i podjęli kroki, by zniechęcić Stefanka do 
prowadzenia kompanii. Mężczyzna został ukara-
ny grzywną wysokości 75 tys. zł. Na szczęście peł-
nił funkcję ławnika i znał kilku sędziów. Zasięgnął 
opinii jednego z nich. Zgodnie z otrzymaną radą 
napisał pismo, w który wyjaśnił, że nie był orga-
nizatorem pielgrzymek, a modlitwy prowadził na 
prośbę uczestników. Ostatecznie karę mu umo-
rzono. Komuniści mogli sobie pogratulować: Ste-
fanek zrezygnował z  uczestnictwa w  pielgrzym-
kach grupowych i od tej pory jeździł do Kalwarii 
Zebrzydowskiej pociągiem. Jego miejsce jako prze-
wodnika zajął Józef Żarski. Niestety powoli partia 
kryspinowska traciła dawną świetność, kurczyła 
się, aż zwyczaj wygasł zupełnie.

W Kalwarii Zebrzydowskiej. Od lewej: Kazimiera Szwajda, 
Stanisław Szwajda, Stefania Szwajda, Aniela Kadula Hajtowa

Maria i Zofa Poprawa
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Naturalnie nie brakło kryspinowian także na 
szlakach pątniczych na Jasną Górę. W  dwudzie-
stoleciu międzywojennym kilka razy ruszała tam 
grupa parafialna. Pierwszą – przez Biały Kościół, Pi-
licę, Wolbrom, Lelów, Przysów i Gidle – poprowa-
dził proboszcz ks. Andrzej Paryś w lecie 1921 roku. 
Po raz drugi w drogę do Czarnej Madonny para-
fianie wyszli w maju 1926 roku. O ile poprzednio 
pielgrzymowały głównie kobiety, o tyle za drugim 
razem z kompanią wybrało się sporo mężczyzn. Za 
pątnikami jechały 3 furmanki wiozące bagaże oraz 
żywność. W Częstochowie pielgrzymi zatrzymali 
się na 3 dni, by potem, również piechotą, powędro-
wać do Liszek. Na teren parafii wrócili 7 czerwca 
przez Kryspinów. Najliczniejsza grupa wyruszyła 
do sanktuarium jasnogórskiego 28 maja 1934 roku. 
Tym razem w pielgrzymce wzięło udział prawie 
300 osób, w tym orkiestra parafialna. Około 200 
pokonało trasę pieszo, zaś na przejazd koleją zapi-
sało się 59 pątników. Do dziś w wielu kryspinow-
skich domach można znaleźć fotografię grupową 
wykonaną na Jasnej Górze, przed figurą Matki Bo-
żej Niepokalanej. 

Nowością powojenną były pielgrzymki auto-
karowe, które zaczęto organizować w latach 50., 
za proboszczowania ks. Jana Humpoli. Pontyfikat 
Jana Pawła II przyniósł nową jakość. W 1981 roku 
ruszyła Pierwsza Krakowska Pielgrzymka na Jasną 
Górę. W  ciągu kolejnych lat kryspinowianie wy-
ruszali na pątniczy szlak z Wawelu, przeważnie 
w towarzystwie parafian w ramach grupy numer 
8’, a potem 7. W latach 90. pielgrzymi z parafii Lisz-
ki pielgrzymowali jako część wspólnoty skawińsko-

-czernichowskiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.
O pobożności danego środowiska wiele mówi 

liczba powołań do stanu duchownego. Pamiętać 
jednak należy, że dawniej tylko syn zamożnych ro-
dziców mógł zdobyć wykształcenie pozwalające 
na podjęcie studiów w seminarium duchownym. 
Z kolei w wielu zakonach żeńskich wymagano od 
kandydatek wniesienia odpowiedniej wartości wy-
prawy (wiana). W XX wieku na głos Boga odpowie-
dzieli kryspinowianie: ks. Ignacy Różycki, brat Woj-
ciech Kostuch – kameduła zmarły w Hiszpanii, brat 
Metody Paluch – bernardyn i  ks. Stanisław Wci-
ślak – kapłan diecezjalny.

Brat Metody Paluch – rocznik 1909, jako świecka 
osoba nosił imię Albin – długie lata spędził w klasz-
torze w Kalwarii Zebrzydowskiej. Opiekował się 
kaplicą Wniebowzięcia. Utalentowany muzycz-
nie, grał tam na fisharmonii. Zajmował się także 
ogrodem. Na początku lat 40. mieszkał w klaszto-
rze Bernardynów w Opatowie. Niestety w kolejnym 
klasztorze popadł w konflikt z przełożonym, który 
karał zakonników wracających z kwesty bez dat-
ków odpowiedniej wysokości. Zniechęcony, seku-
laryzował się. Warto dodać, że jego rodzony brat 
grał w orkiestrze parafialnej, a siostry, Agnieszka 
i Maria, należały do III Zakonu przy parafii w Lisz-
kach. Obie pozostały pannami. Niestety ta druga, 
w ostatnich dniach okupacji zagoniona do robót 
przy budowie umocnień w okolicy Zabierzowa, za-
ziębiła się i wkrótce zmarła. Jej pogrzebowi towa-
rzyszyła kanonada dział niemieckich i sowieckich, 
trwała bowiem obrona Tyńca.

Ksiądz Stanisław Wciślak, syn sołtysa Ada-
ma, został wyświęcony 18 maja 1986 roku wraz 
z  ks.  Romanem Łędzkim ze Ściejowic. Obaj, 25 
maja, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, kon-
celebrowali mszę św. prymicyjną w kościele para-

Br. Metody Paluch OFM przy fisharmonii
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fialnym w Liszkach. Warto dodać, że na przyjęciu 
prymicyjnym obu neoprezbiterów program arty-
styczny, złożony z 2 części – refleksyjnej i wesołej, 
przedstawiła grupa członków Ruchu Światło-Ży-
cie działającego w parafii lisieckiej. Ksiądz kanonik 
Stanisław od 2008 roku pełni posługę proboszcza 
w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach 
koło Wieliczki.

Z trudnych dla katolicyzmu czasów PRL odno-
tujmy atak władz partyjno-państwowych na ka-
techizację w szkole. Od września 1961 roku lekcje 
religii zostały usunięte z siatki godzin, a probosz-
czowie musieli szukać lokali zastępczych, w któ-
rych nauka zasad wiary katolickiej mogłaby być 
kontynuowana. Mimo realnej groźby sankcji ze 
strony państwa nie brakło osób, które zgodziły się 
udostępnić na ten cel pomieszczenia we własnych 
domach. W Kryspinowie salkę katechetyczną ulo-
kowano najpierw w domu Anieli i Fryderyka Pylów. 
Znajdował się on na zapleczu dawnych czworaków. 
W tym czasie katechezę prowadził ówczesny pro-
boszcz, ks. Adolf Baścik, oraz jego wikariusze. To 

właśnie u Pylów z uczniami oraz innymi mieszkań-
cami wsi spotkał się kardynał Karol Wojtyła. 

Około 1975 roku punkt katechetyczny trafił do 
domu Władysławy Kadulowej. Mniej więcej w 1980 
roku został przeniesiony do budynku Janiny Fe-
luś na Budzyniu, tuż przy granicy z Kryspinowem. 
Ostatnim miejscem, w którym prowadzono kate-
chizację, była sala „na pięterku”, czyli poddaszu 
dawnych czworaków. Spacery dzieci wzdłuż ruch-
liwej drogi do salki nie należały do bezpiecznych, 

Prymicje ks. Stanisława Wciślaka – błogosławieństwo mat-
ki Józefy

Małgorzata Pyla składa życzenia prymicjantom: ks. Stanisła-
wowi Wciślakowi i ks. Romanowi Łędzkiemu
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dlatego pod koniec lat 80. XX wieku dyrektor Kry-
styna Martyna zaprosiła katechetkę, by prowadziła 
lekcje na terenie szkoły. Warto podkreślić, że stało 
się to jeszcze przed upadkiem systemu komuni-
stycznego w Polsce. Oprócz kard. Wojtyły salki ka-

techetyczne odwiedzali także inni biskupi: w 1977 
roku bp Julian Groblicki, a 13 czerwca 1988 roku 
kard. Franciszek Macharski.

Obecnie w Kryspinowie nauczaniem religii zaj-
mują się siostry zakonne. Pierwszą, która rozpoczęła 
tu pracę w 1957 roku, była s. Maria Amandyna Bojar-
ska ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo 
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Sera-
fickiego. Na stałe w kryspinowskiej salce felicjanki 
zagościły jednak dopiero jesienią 1974. Obowiązki 
katechetki objęła wówczas s. Maria Cezaria Stasiów. 
Potem katechizowały kolejno: s. M. Wiesława Woj-
nar (1977-1978), s. M. Donuela Mroczek (1978-1980), 
s. M. Edyta Skwierawska (1980-1983), s. M. Sympli-
cja Rączka (1983-1987), s. M. Seweryna Świerkosz 
(1987-1988), s. M. Ewa Zając (1988-1989), s. M. Kry-
styna Wrana (1989-1990), s. M. Hiacenta Kos (1990-
1991), s. M. Amata Kułaga (1991-1996), s. M. Agnia 
Grzegorczyk (1996-1998), s. M. Donuella Mroczek 
(1998-2000), s. M. Helena Kwiatkowska (2000-2002), 
s. M. Dorota Kochańska (2000-2008), s. M. Ewange-
lina Lorek (2008-2009), s. M. Wanda Pikula (2009-
2011), s. M. Krystiana Opoka (2011-2012), s. M. Kata-
rzyna Wójcik (2012-2013), s. M. Patrycja Sochacka 
(2013-2015), a  obecnie s. Maria Albertyna Kowal.

Wizyta bpa Juliana Groblickiego w salce katechetycznej u rodziny Kadulów (1977) ze względu na szczupłość miejsca miała 
miejsce przed domem.

Powitanie biskupa
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Wartym odnotowania epizodem pracy sióstr fe-
licjanek w Szkole Podstawowej w Kryspinowie są 
jasełka przygotowywane przez uczniów pod kie-
runkiem katechetek. Na szczególną uwagę zasłu-
guje tu działalność s. Marii Amaty. Przygotowane 
przez nią w 1991 roku przedstawienie jasełkowe 
dzieci zaprezentowały podczas sesji Rady Gminy 
Liszki, a później na forum szkoły. Opowieść o na-
rodzinach Pana Jezusa uczniowie odgrywali także 
w późniejszych latach, m.in. w świetlicy przy re-
mizie strażackiej. Tradycję kontynuowała później 
z powodzeniem s. Dorota Kochańska.

Pod koniec wieku doszło do zmiany przynależ-
ności parafialnej fragmentu wsi. Po zakończeniu 
budowy stopnia wodnego Kościuszko oddzieleni 
Wisłą od reszty Kryspinowa mieszkańcy przysiół-
ka Kąty poprosili władze kościelne o przyłączenie 
ich domów do parafii Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Krakowie-Tyńcu. Proboszczowie obu pa-
rafii odnieśli się do wniosku przychylnie, toteż for-
malności szybko dopełniono i od marca 1997 roku 
Kąty pozostają pod opieką duszpasterską oo. be-
nedyktynów. Już w najbliższą Wielką Sobotę do 
Kątów przyjechał ówczesny proboszcz tyniecki, 
o. prof. Marian Dąbek OSB, by poświęcić pokarmy 
na stół wielkanocny. Warto dodać, że dziewczęta 
kąteckie mocno zaangażowały się wówczas w dzia-
łalność tynieckiego chóru prowadzonego przez wy-
bitnego organistę Mariana Machurę.

Grupa dzieci pierwszokomunijnych z s. Amatą i wychowawczynią Marią Duszyk (17 maja 1992)

Najświętsza Panienka nad grobem Erazma Komara
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KAPLICZKI

Temat kapliczek jest obecnie bardzo popularny. 
Te niewielkie obiekty wrosły w polski pejzaż i sta-
ły się jego charakterystycznym elementem. Także 
Kryspinów posiada kilka tego typu obiektów. Być 
może najstarsza jest kapliczka kolumnowa z figurą 
Maryi. Tak naprawdę to figura nagrobna upamięt-
niająca Erazma Komara, dzierżawcę wsi, ekscen-
trycznego poetę epoki oświecenia zmarłego na cho-
lerę w 1831 roku. Być może pochowano tam także 
inne ofiary zarazy. 

Kolumnę według tradycji miejscowej mieli 
ufundować właściciele dworu, by uczcić pamięć 
zmarłego w nim gościa. Czyżby chodziło o Żeleń-
skich? Możliwe, choć bardziej prawdopodobne wy-
daje się, że polecili ją wykonać członkowie rodziny 
Komarów. Być może stanęła niedługo po śmier-
ci poety, skoro nie ma na niej żadnego elementu 
upamiętniającego śmierć żony i brata poety, którzy 
z tym światem pożegnali się kilka miesięcy później 
w śmierdząckim dworze; tyle że, zgodnie z notat-
ką w  parafialnej księdze, zmarli na inne dolegli-
wości, stąd zapewne pochowano ich na cmenta-
rzu w Liszkach.

Stojący na kolumnie kamienny posąg wyobra-
ża Matkę Bożą Niepokalaną depczącą stopą głowę 
węża. Na trzonie kolumny znajduje się herb Koma-
rów – Korczak, a poniżej napis: Erazm Komar/1831. 
Niestety obecnie boczne litery są zatarte.

Zgodnie z praktyką z okresów zaraz, grób stanął 
poza wsią, pośród łąk, by do minimum ograniczyć 
możliwość zarażenia postronnych ludzi. W I poło-
wie XX wieku otaczały go okrąg wykonany z ka-
mieni oraz kilka młodych kasztanowców. Możemy 
się o tym przekonać, oglądając fotografię kolum-
ny zrobioną w dwudziestoleciu międzywojennym 
przez reportera koncernu „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”. Dopiero w II połowie XX wieku wo-
kół tego cmentarza morowego pojawiły się domy 
mieszkalne76. 

W latach tuż po II wojnie światowej przy kaplicz-
ce członkinie Kongregacji Żywego Różańca Dziew-
cząt przygotowały nabożeństwo. Obok na stoliku 

76 Zob s. 18 niniejszej publikacji. Boża Męka obecnie

Świąteczny spacer. Z tyłu zniszczona kapliczka – Boża Męka
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postawiły duży obraz przyniesiony z domu Białasów. 
Modlitwy poprowadził prefekt Kongregacji ks. Józef 
Fudali. Na uroczystość stawili się członkinie z całej 
parafii oraz mieszkańcy Kryspinowa. 

Co roku w maju pod „Panienką”, jak we wsi na-
zywano kolumnę Komarów, ludność okoliczna mo-
dliła się i śpiewała pieśni ku czci Maryi. W latach 
2011-2012 kapliczkę kolumnową w Kryspinowie od-
nowiono. Środki na prace przeznaczyła gmina Lisz-
ki, sołectwo oraz sponsorzy. Wiele prac wykonali 
sami mieszkańcy.

W lasku na Skale znajduje się kolejna kaplicz-
ka – Boża Męka. Czworoboczna kolumna, na rzucie 
kwadratu, została ponoć wzniesiona z inicjatywy 
właścicieli wsi, na gruncie dworskim. Jest bardzo 
stara. Widnieje już na mapach z połowy XIX wie-
ku. W „Głosie Lisieckich Dzwonów” (nr 14 z 2001 
roku) Bronisława Srebro odnotowała, na podsta-
wie informacji zebranych w  domach przez mło-
dzież, że jest to pamiątka nadania Śmierdzącej na-
zwy Kryspinów. Z kolei śp. Anna Steczko z Kadulów 
zapamiętała z dzieciństwa opinię, że Boża Męka 

powstała jako wotum za łaskę otrzymaną przez 
fundatorów od Boga, związaną prawdopodobnie 
z narodzinami dziecka. 

W 1955 roku Kryspinów odwiedził zasłużony ar-
chitekt i urbanista prof. Janusz Bogdanowski, wów-
czas świeżo upieczony absolwent Politechniki Kra-
kowskiej. W sporządzonych przez niego notatkach 
znajdujemy kilka informacji na temat Bożej Męki 
i legend na jej temat krążących wśród mieszkańców: 

Na święta Wielkanocne rzucano pod kapliczkę ob-
warzanki i dzieci tu po nie biegały; pod kapliczką ma 
leżeć jakiś wielki pan; mają tu być lochy, do których 
wejście w skałach, żołnierze chodzili 2 godziny, wiodą 
pod kapliczkę; podobno odbywały się tu wiece na pla-
cyku koło kapliczki, ostatnio zwoływał je dziedzic za 
Austrii i mówili o przyszłości. Były obrazy. Kapliczka 
w formie stojącego prostopadłościanu zwieńczonego 
daszkiem z dwoma zagłębieniami (zapewne na malo-
widła) stoi w najwęższym punkcie wzgórza. Kapliczka 
jest już na katastrze, a więc ma na pewno 120 lat, być 
może jeszcze z XVIII wieku na miejscu dawnego zamku 
[…] czyżby więc wieś to dawne podegrodzie? – zastana-
wiał się autor notatek77.

Przeanalizujmy pokrótce te lakoniczne zapi-
ski. Zwyczaj rzucania pod kapliczką obwarzan-
ków przypomina krakowską rękawkę. Szkoda, że 
nie znamy szczegółów. O kwestii pochówku w tym 
miejscu wielkiego pana trudno wyrokować, choć 
prawdopodobnie ten zapisek to skutek pomyłki, 
przypisania Bożej Męce informacji odnoszącej się 
do kolumny Erazma Komara. Tajemnicze lochy to 
niewątpliwie jaskinia kryspinowska, której koryta-
rze ciągną się właśnie pod tym wzgórzem. Powsta-
je pytanie: czy to informacja o nich skłoniła auto-
ra do postawienia hipotezy, że na wzgórzu mógł 
stać zamek, czy raczej miejscowe legendy? Nieste-
ty z tekstu opublikowanego na łamach czasopisma 

„Aura” nie dowiadujemy się tego. Niezwykle cieka-
wa jest informacja o wiecach, które właściciel wsi, 
bez wątpienia Jan Walenty Skirliński, zwoływał 
w tym miejscu na przełomie XIX i XX wieku. Wzgó-
rze nie było jeszcze wówczas zalesione. Tematem 
przemówień wygłaszanych przez dziedzica, wiel-

77 Monika Bogdanowska, Szkicowniki Janusza Bogdanow-

skiego, Kryspinów, sierpień 1955, „Aura” 2007, nr 10.

Krzyż przy drodze wojewódzkiej
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kiego patriotę, była zapewne przyszłość pozostają-
cej wówczas pod rozbiorami Polski. 

Jeśli skojarzymy informację o wiecach przy Bo-
żej Męce z odnotowaną przez Bronisławę Srebro 
tradycją wiążącą to miejsce z nadaniem wsi nazwy 
Kryspinów, możemy postawić hipotezę, że to wła-
śnie tutaj musiała się odbyć oficjalna część uroczy-
stości „chrztu Kryspinowa”.

W latach PRL kolumna niszczała. Dopiero środ-
ki przeznaczone przez samorząd wsi na remont 
w 2003 roku przywróciły ją kultowi. W puste wnę-
ki włożono współczesne obrazy przedstawiające: 
Matkę Bożą Częstochowską, św. Floriana, św. Tere-
sę i Jezusa w Ogrojcu. Pod Czarną Madonną zawisł 
Krucyfiks. W 2005 roku po śmierci Jana Pawła II 
w  jedną ze ścian wmurowano medalion z  wize-
runkiem papieża Polaka. Pod odnowioną kaplicz-
ką w majowe wieczory o godz. 18.00 mieszkańcy 
Kryspinowa znów zaczęli się zbierać dla odśpiewa-
nia litanii i pieśni maryjnych. 

Przy drodze wojewódzkiej Kraków–Chełmek, 
niedaleko skrzyżowania z drogą gminną prowadzą-
cą na Budzyń, stoi metalowy krzyż, umieszczony na 
cokole z piaskowca. Słabo czytelny napis na postu-
mencie informuje, że wystawiła go gmina Kryspi-

Krzyż przy drodze balickiej obecnie 

Krzyż ufundowany przez Wincentego Sobestę

.... i przed laty
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nów. Z tyłu wyryto informację: 1904. Za WÓJTA W.S. 
Data to niewątpliwie rok ufundowania kapliczki, 
a inicjały wskazują, że w tym czasie gminie przewo-
dził Wincenty Sobesto (1847-1923). W chwili usta-
wienia krzyż stał samotnie na skraju pola. W jego 
najbliższym sąsiedztwie nie było wówczas domów.

Inny krzyż, tym razem drewniany, znajdu-
je się przy drodze prowadzącej w kierunku Ba-
lic. Pierwszy symbol Męki Zbawiciela stanął 
tu pod koniec XIX lub na początku XX wieku 
z inicjatywy wspomnianego wyżej wójta Win-
centego Sobesty. Czy sam go ufundował, czy 
też pieniądze na ten cel wydatkowała gmi-
na Kryspinów, trudno dociec. Jedno jest 
pewne, dawniej w tym miejscu kończy-
ły się zabudowania wsi. Obecny krzyż, 
prosty, z metalową postacią Pana Je-
zusa fabrycznej produkcji, znajduje 
się w miejscu krucyfiksu wykonane-
go w stylu ludowym. Chrystusowi 
ukrzyżowanemu w koronie ciernio-
wej z  gwoździ towarzyszyły stoją-
ce na dodatkowej, niższej belce po-
przecznej dwie rzeźby świętych, 
prawdopodobnie Jana Ewangelisty 
i Matki Bożej z Dzieciątkiem. W latach 
70. XX wieku figurki ktoś skradł. Wtedy 
nowy, prosty krzyż sporządził Klemens 
Kapelak. Osoby mieszkające w pobliskich 
domach właśnie tutaj gromadziły się na ma-
jówki. Warto odnotować, że po zakończeniu 
nabożeństwa dzieci bawiły się „w mydło”. 
Biegały wokół ogrodzenia, łapiąc za meta-
lowe kule umieszczone na czterech narożnych słup-
kach i wykrzykując słowa związane z zabawą78. Hi-
storia banalna, ale warta odnotowania, ponieważ 
zwyczaj ten trwał kilkadziesiąt lat.

Krzyż w całości ufundowany przez Wincente-
go Sobestę usytuowany jest na Skale, ponad drogą 
Kraków–Chełmek. Stoi w miejscu, gdzie kończy się 
parcela, na której znajdował się dom (nr 10)79 i sto-

78 Brzmiało to mniej więcej tak: Mydło, mydło. Gdzie to 

mydło? Tam się migło.

79 Obecny dom murowany nr 10 stoi w miejscu starego. 

Wybudował go syn Wincentego, Wawrzyniec Sobesto, 

tuż po II wojnie światowej.

doła wójta. Obecnie prosty drewniany krzyż, na 
którym wisi metalowa figura Pana Jezusa, osło-
nięta przed deszczem blaszanym daszkiem, obu-
dowany jest konstrukcją z metalowych płaskow-
ników wpuszczonych w  betonowy fundament. 
Zniszczenie drewna daje podstawy, by sądzić, że 
belki są tymi samymi, które przed ponad wiekiem 

użył fundator. W  tym miejscu warto także 
wspomnieć o figurze Matki Bożej znajdują-
cej się niegdyś we wnęce filaru starej straż-
nicy OSP. Przez dziesięciolecia to właśnie 

przed nią gromadziła się ludność miesz-
kająca w  centrum wsi, by odśpiewać 
majówki. Po rozebraniu remizy miej-

scem odprawiania nabożeństw majo-
wych w tym rejonie stał się właśnie 

krzyż na Skale.
Duża figura Maryi Niepokala-

nej do 1945 roku stała także na 
postumencie w  ogrodzie pała-
cowym, nad stawem. Można się 
domyślać, że jej fundatorką była 
właścicielka dworu Zofia Suska. 

Posągiem zniszczonym przez bol-
szewickich żołnierzy, którzy strze-

lali do jego głowy z broni palnej, za-
opiekował się Klemens Kapelak. Skleił 
figurze twarz, która doznała najwięk-
szych uszkodzeń, i postawił ją w ogród-

ku na tyłach swojego domu na nowym 
postumencie. Pragnął, by statua stanę-
ła kiedyś nad jego grobem. Z przyczyn 
technicznych i finansowych rodzina nie 

zdecydowała się na spełnienie tego życzenia. Gdy 
w miejscu starej chałupy wnuki Kapelaka budo-
wały nowy dom, figurę stojącą na placu budowy 
zdjęto i schowano. 

Kilka lat temu figura została przekazana w ręce 
nowych właścicieli dworu, państwa Marii i Sta-
nisława Komusińskich. Po restauracji, podczas 
której przywrócono Maryi polichromię, stanęła 
we wnętrzu hotelu Polonia i czeka na chwilę, gdy 
po odnowieniu pałacu ponownie wróci na teren 
ogrodu.

Niepokalana z par-
ku przypałaco-

wego
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Anna Kadula, Zofia Piotrowska, z tyłu Danuta Feluś i Maria Bar-
tyzel (niewidoczna twarz) z feretronem św. Stanisława Kostki

Pierwsza Oktawa Bożego Ciała z odnowionym feretronem. Na zdjęciu: Danuta Koczwara, Józefa Wyżga, Monika Różycka, 
Agata Jochymek i Marzena Bartyzel

Maria Wodnicka, Wanda Feluś i i Anna Kadula 
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IV

ADMINISTRACJA I SAMORZĄD

W średniowieczu na czele społeczności wiej-
skiej stali sołtysi wspierani przez radę wy-

łonioną spośród mieszkańców. Taką organizację 
wprowadziło prawo niemieckie. Sołtysi zajmo-
wali uprzywilejowaną pozycję w społeczności wsi, 
także ekonomiczną (posiadali największe dział-
ki i przywileje). Wraz z rozwojem gospodarki fol-
warcznej posiadacze ziemscy łakomym wzrokiem 
spoglądali na własność sołtysa. Urząd wykupywali, 
a związane z nim nieruchomości włączali do fol-
warków. Obowiązki spełniane dotąd przez sołty-
sów powierzali bardziej zależnym od właściciela 
wójtom. 

Przez wieki sołtys czy wójt reprezentowali wieś 
w stosunkach z właścicielem majątku. Najniższym 
bowiem szczeblem administracji państwowej był 
powiat. Niżej sięgała tylko organizacja kościelna 
z  rozwiniętą siecią parafii. Dopiero zapoczątko-
wany na Zachodzie w XVIII wieku rozrost biuro-
kracji przyniósł rozbudowę administracji świeckiej 
niższych szczebli. Władze Księstwa Warszawskie-

go powołały do życia gminy. Na terenach podkra-
kowskich składały się one zazwyczaj z kilku wsi – 
gromad. Śmierdząca weszła w skład gminy Liszki, 
która obejmowała swym zasięgiem wsie miejsco-
wej parafii św. Mikołaja. Na czele ówczesnych gmin 
stali wójtowie. Minister spraw wewnętrznych Księ-
stwa Warszawskiego specjalną instrukcją z 1809 
roku zalecił, aby te stanowiska powierzać panom 
wsi, czyli zwierzchnikom dominialnym. Ci z kolei 
powoływali zastępców wójtów, wyznaczając na te 
funkcje zazwyczaj rządców folwarcznych80. Repre-
zentantami wspólnot wiejskich byli nadal sołtysi.

Klęska Napoleona przyniosła nowy podział ziem 
polskich. Z terenów wchodzących w skład Księstwa 
Warszawskiego na mocy decyzji kongresu wiedeń-
skiego zostały utworzone trzy byty polityczne, uza-
leżnione od mocarstw zaborczych: Królestwo Pol-
skie, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Wolne 

80 Zob. Ustrój wsi w okresie od zaborów do poło-

wy XIX wieku (1772/1795-1856), [on-line] https://

www.poczetkrakowski.pl/tomy/show_article,ustroj-

-wsi-w-okresie-od-zaborow-do-polowy-xix-wie-

ku-1772-1795-1856-436.html.

Sprawy gospodarczo- 
-administracyjne 
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Miasto Kraków (czyli Rzeczpospolita Krakowska). 
Śmierdząca znalazła się w granicach tego ostatnie-
go minipaństewka, uzależnionego politycznie nie od 
jednego mocarstwa zaborczego, jak to było w przy-
padku Królestwa Polskiego czy Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, lecz od trzech równocześnie.

Wolne Miasto Kraków dokonało nowego po-
działu administracyjnego terenów do niego nale-
żących. Poza granicami Krakowa utworzono gmi-
ny okręgowe. Śmierdząca wraz z przysiółkiem Kąty 
weszła w skład gminy Liszki, oznaczonej najpierw 
numerem XVI, a pod koniec lat 20. XIX wieku – VII. 
Należały do niej także: Bielany, Kaszów, Liszki, 
Nowa Wieś (od połowy XIX wieku nazywana Szla-
checką), Piekary, Mydlniki i dwie Rząski – Szlachec-
ka i Duchowna. Trzy ostatnie wsie stanowiły eks-
klawę oddzieloną od reszty terenami należącymi 
do gminy Balice. Nie było to najszczęśliwsze roz-
wiązanie, toteż pod koniec lutego 1829 roku zosta-
ły one włączone do gminy Balice. 

Na czele gmin stali wójtowie. Wybierało ich 
zgromadzenie złożone z  uprawnionych do tego 
mieszkańców. Pierwsze wybory wykazały ogrom-
ny autorytet dworu wśród chłopów. Zgromadzenie 
Gminy Liszki w dniu 24 kwietnia 1816 roku posta-
nowiło powierzyć urząd wójta właścicielowi Piekar, 
Liszek, Kaszowa i Nowej Wsi, hrabiemu Kryspino-
wi Żeleńskiemu. Arystokrata naturalnie nie przy-
jął wątpliwego dla niego zaszczytu. Ostatecznie 
wójtem został wybrany 20-letni Felix Madeyski, 
syn Jana Madeyskiego, rządcy w majątku Kryspi-
na Żeleńskiego, a przed 1815 rokiem wicewójta gmi-
ny Liszki. 

Wybierany przez zgromadzenie gminne spo-
między obywateli o  nieposzlakowanej opinii, 
umiejących w języku polskim czytać, pisać i liczyć, 
wójt zobowiązany był wykonywać polecenia rządu. 
Do jego kompetencji należał nadzór nad gospodar-
ką rolną i leśną, przemysłem, handlem i własnością 
narodową na terenie gminy oraz dbanie o czystość 
w  podległych mu miejscowościach81. W  admi-
nistrowaniu wspomagali go mianowani przez 
władze WMK, dla jednej lub kilku miejscowości, 
zastępcy wójta. Ich wybór odbywał się w porozu-
mieniu z właścicielami poszczególnych majątków, 
którzy mieli prawo zaproponowania kandydatów 
na to stanowisko. Zastępcom wójta podlegali wy-
bierani przez wieś sołtysi.

Pierwszym zastępcą wójta dla Śmierdzącej był 
dobiegający wówczas czterdziestki Jerzy Niedziel-
ski. Urząd ten dzierżył jeszcze w 1815 roku82. Jed-
nocześnie pracował jako ekonom w miejscowym 
folwarku. Po porzuceniu przez niego obowiązków 
17 lipca 1818 roku wójtostwo zostało powierzone 
Józefowi Idzikowskiemu. Kolejna zmiana nastąpi-
ła niemal dokładnie rok później – 22 lipca 1819 roku, 
a nowym zastępcą został Jan Stroński. Nie wytrzy-
mał na stanowisku dłużej od poprzednika. Po zgło-
szeniu przez wójta rezygnacji Strońskiego prezes 
Senatu, Stanisław Wodzicki, dokumentem z 17 lip-
ca 1820 roku powołał na urząd zastępcy wójta dla 

81 Szczęsny Wachholz, Rzeczpospolita Krakowska. Okres 

od 1815 do 1830 r., Warszawa 1957, s. 290-291.

82 Świadczyć to może o dodatkowym podziale gminy na 

dominia.

Nieistniejący już dom, należący kiedyś do Katarzyny KoszyckiejDom ze stodołą rodziny Stefanków nr 116 (2021)
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Śmierdzącej Jana Pągowskiego. Ten urząd piasto-
wał 3 lata. 31 lipca 1823 roku zastępcą wójta został 
Franciszek Szcześnikiewicz. Po jego rezygnacji Se-
nat mianował na to miejsce 13 października 1824 
roku 62-letniego Wawrzyńca Boruckiego. Nowy 
urzędnik pełnił swoje obowiązki do śmierci, któ-
ra nastąpiła 5 lutego 1829 roku. Tym razem urząd 
wakował dość długo, bo do 20 lipca 1832 roku, kie-
dy to na wolne miejsce Senat powołał Marcina Ka-
licińskiego. Także jego kadencja trwała rok. Już 17 
lipca 1833 roku ówczesny prezes Senatu Rządzące-
go WMK, Walery Wielogłowski, podpisał nomina-
cję na to stanowisko dla Franciszka Rudnickiego83. 
Częste zmiany na urzędzie zastępcy wójta świad-
czą, że posada nie należała do intratnych.

 W 1838 roku przeprowadzono reformę admini-
stracyjną Wolnego Miasta Krakowa. Od 1 grudnia 
w miejsce zlikwidowanych gmin utworzono dys-
trykty. Liszki stały się siedzibą komisarza Dystryk-
tu IX. W skład nowej jednostki administracyjnej 
weszło 13 wsi. Oprócz Liszek były to: Bielany, Ka-
szów, Nowa Wieś, Piekary, Śmierdząca z Kątami, 
Przegorzały, Zakamycze, Wola Justowska, Chełm, 
Olszanica, Bronowice Małe i Bronowice Wielkie. 

Na rok przed upadkiem Rzeczypospolitej Kra-
kowskiej, tzn. w 1845 roku, teren dystryktu lisiec-
kiego zamieszkiwało 7466 osób. Należał on więc do 
mniejszych jednostek tego szczebla. W odróżnie-
niu od gmin okręgowych, których zwierzchnicy, tj. 
wójtowie, byli wybierani na 2-, a od 1833 roku 6-let-

83 Dziennik Rządowy WMK nr 17 z 23 listopada 1816 r. 

oraz nr 24 z 28 lipca 1833 r.

nie kadencje przez zgromadzenia gminne, komisa-
rze dystryktów byli mianowani przez Senat WMK. 
W odróżnieniu od czasu, gdy istniała gmina okrę-
gowa Liszki, której wójtem przez cały czas był Jan 
Madeyski, zmiany na stanowisku komisarza dys-
tryktu lisieckiego dokonywały się co kilka lat. 

Jak już wspomniano, wspólnoty wiejskie repre-
zentowali sołtysi, wspierani przez radnych, zwa-
nych także przysięgłymi. W latach 1819-1820 rad-
nymi byli: Wojciech Perda, Wawrzyniec Szmagoz, 
Józef Mazur. Reprezentowali oni gminę Śmierdzą-
ca przed sądem, w sprawie wytoczonej Edwardowi 
Siemońskiemu jako właścicielowi dworu o prawo 
do wypasu przez gromadę zwierząt na pastwi-
sku w  Kątach. Małoletniego dziedzica reprezen-
tował jego opiekun prawny, Anastazy Siemoński. 
Czy już wtedy Józef Mazur był sołtysem wsi? Trud-
no ocenić. Na pewno piastował ten urząd w 1847 
roku, gdy przysięgłym był Józef Stefanek. Z kolei 
6 lat później na czele gromady stał Andrzej Bara-

Dom Bartłomieja Kruka

Ganek domu Fryderyka Pyli 
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nek. W 1854 roku funkcję sołtysa pełnił Wawrzy-
niec Koszycki, a w radzie zasiadał Kazimierz Mazur. 

Dodajmy, że w czasach Wolnego Miasta Krako-
wa władze wsi posługiwały się okrągłą pieczęcią 
z herbem przedstawiającym wbite w ziemię, skrzy-
żowane styliskami narzędzia rolnicze: kosę i grabie. 
W otoku umieszczono napis: PIECZĘC GROMADY 
WIES SMERZANCA.

Po likwidacji Wolnego Miasta Krakowa, w miej-
sce którego Austriacy utworzyli Wielkie Księstwo 
Krakowskie, podział na dystrykty przetrwał zale-
dwie kilka lat. Bowiem już w 1854 roku nastąpiła 
nowa reforma administracyjna Galicji. Kraj został 
podzielony na Galicję Wschodnią i Zachodnią. Niż-
szym szczeblem administracyjnym stały się okręgi 
(Kreis), które z kolei dzieliły się na stosunkowo małe 
powiaty (Bezirk). Miejscowości położone na zachód 
od Krakowa wchodziły w skład okręgu krakowskie-
go, dzielącego się na 5 powiatów: Chrzanów, Ja-
worzno, Krzeszowice, Liszki i Mogiła. Naturalnie 
Śmierdząca leżała na terenie Bezirk Liszki. Urząd 
Powiatowy w  Liszkach rozpoczął działal-
ność 29 września 1855 roku. Podlegały 
mu 44 gromady (Gemeinde), na cze-
le których stali sołtysi. Za tą liczbą 
kryje się jednak nieco więcej wsi, 
względnie osiedli, które wówczas 
nie miały statusu samodzielnych 
jednostek administracyjnych, choć 
często były to miejscowości z trady-
cjami sięgającymi odległej przeszłości. 

Żywot tej reformy nie był dłu-
gi. Rozporządzenie ministra stanu 
z  23  stycznia 1867 roku zlikwidowa-
ło małe powiaty. Śmierdząca wraz z innymi miej-
scowościami rozwiązanego Bezirk Liszki weszła 
w skład nowo utworzonego powiatu krakowskiego. 
Niestety reforma nie przywróciła instytucji gmin 
okręgowych, stanowiących szczebel pośredni mię-
dzy rozległym powiatem a wsiami. Mimo wielu 
głosów, że są one niezbędne, gdyż jednowioskowe 
gminy nie są w stanie poradzić sobie z niektórymi 
zadaniami, stan taki utrzymał się aż do 1934 roku. 

Po reformie z  1867 roku każda wieś posiada-
ła własnego wójta oraz radę gminną. Należy pod-
kreślić, że uwłaszczenie chłopów przeprowadzo-

ne na tych terenach po 1848 roku zapoczątkowało 
powolne zmiany w mentalności mieszkańców wsi, 
uniezależniających się coraz bardziej od dziedziców. 
Można już mówić o samorządzie na wsi. Ten proces 
miał także drugą stronę medalu. Właściciele ziem-
scy, którym groziło uzależnienie od woli społeczno-
ści wiejskiej, uzyskali w 1866 roku wydzielenie ma-
jątków, czyli tzw. obszarów dworskich, z gmin. 

Zmiany, które przyniosła wspomniana refor-
ma administracyjna, nie wiązały się na szczęście 
z przeniesieniem wszystkich urzędów do odległe-
go o 2 godziny marszu pieszego Krakowa. W tym 
czasie w Liszkach utworzono Sąd Powiatowy, któ-
ry obsługiwał ludność w zakresie prawa cywilnego. 
Sprawy kryminalne podlegały już sądowi w Kra-
kowie84. W Liszkach mieścił się także posterunek 
żandarmerii (policji) i poczta. W 1894 roku powró-
cił tam urząd skarbowy jako ekspozytura Urzędu 
Skarbowego w Krakowie. Bliskość takiego centrum 
administracyjnego z pewnością miała pozytywny 
wpływ na życie mieszkańców Kryspinowa.

Jednym z pierwszych wójtów gminy jed-
nowioskowej Śmierdząca był Jan Kadu-

la. Jego podpis jako sprawującego ten 
urząd widnieje na sporządzonym je-
sienią 1865 roku spisie wyborców. 
Z kolei w grudniu 1867 roku funk-
cję tę pełnił Franciszek Łęcki. Gminę 

reprezentował wówczas, najpraw-
dopodobniej jako jej radny, Mateusz 
Bieniek. Wyborcą, czyli delegatem wsi, 
mającym reprezentować ją w  wybo-
rach do parlamentów był Józef Lorek. 
Na dokumencie geodezyjnym z 1 maja 

1878 roku znajdujemy nazwisko wójta Wojciecha 
Szwajdy. Poniżej podpisali się przysięgli Piotr Sko-
winiak i Franciszek Łęcki, a także mężowie zaufania 
Józef Lorek i Wawrzyniec Koszycki.

Autor Kroniki Kryspinowa, Józef Kowalik, na 
podstawie rozmów ze starszymi mieszkańcami wsi 
wymienił następujące nazwiska wójtów urzędu-

84 Warto dodać, że wśród przysięgłych IV kadencji sądu 

krajowego karnego w Krakowie zasiadał rolnik z Kryspi-

nowa Teodor Cybulski. Zob. „Głos Narodu” 1900, nr 181 

(z 10 sierpnia).

Pieczęć Gromady 
Śmierdząca z czasów 

Wolnego Miasta Krakowa
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jących w Śmierdzącej/Kryspinowie: Łęcki, Bieniek, 
Koszycki, Sobesto, Korzeniak, Wodnicki. Podczas 
zbierania materiałów do książki nie udało się nie-
stety zweryfikować wszystkich nazwisk. 

Wymieniony jako pierwszy to zapewne Fran-
ciszek Łęcki, który urząd piastował najprawdo-
podobniej dwukrotnie: pod koniec lat 60. (patrz 
wyżej) oraz po Wojciechu Szwajdzie w 1879 roku 
(w księdze wizyt Szkoły Ludowej w Liszkach znaj-
dują się 2 wpisy tego wójta: z 1879 i 1884 roku).

Kolejny wójt to albo wspomniany wyżej Mate-
usz Bieniek, albo Tomasz Bieniek. Ten drugi swój 
podpis w  księdze szkolnej złożył w  latach 1892, 
1894 i 1895. Niestety ani razu do nazwiska nie do-
łączył informacji o pełnionej funkcji.

Po Bieńku urząd objął Wincenty Sobesto. W do-
kumentach szkolnych jego nazwisko pojawia się 
w latach 1896-1899. Znajdujemy go także w gronie 
inicjatorów założenia w Liszkach Spółki Oszczęd-
ności i Pożyczek, którzy podpisali pismo w tej spra-
wie skierowane do Biura Patronatu dla Spół-
ek przy Wydziale Krajowym we Lwowie 
z 21 grudnia 1899 roku. Jego nazwisko 
jako urzędującego wójta pojawia 
się również na krzyżu przydroż-
nym ufundowanym przez gminę 
w 1904 roku.

Opuściliśmy wymienione wcześ- 
niej przez Józefa Kowalika nazwisko 
Koszycki. Jeżeli osoba o tym nazwisku 
nie piastowała tego urzędu we wcześ-
niejszym okresie (np. wymieniony wy-
żej Wawrzyniec Koszycki), to może 
chodzić o Wincentego Koszyckiego, który w latach 
1906-1910 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej 
Spółki Oszczędności i Pożyczek w Liszkach. Jeżeli to 
trafny domysł, to jego kadencja powinna przypaść 
po Wincentym Sobeście. 

Nie ma podobnych wątpliwości w stosunku do 
wójta Piotra Różyckiego. Zachowane dokumenty 
z 1908 i 1910 roku potwierdzają, że właśnie w tym 
czasie sprawował urząd naczelnika gminy.

Tuż przed I  wojną światową, a  zapewne tak-
że w jej trakcie wójtem gminy był Jan Korzeniak85. 

85 Jan Korzeniak żył w latach 13 X 1873 – 8 X 1942.

Pewien „rozgłos” przyniosło mu zaangażowanie 
w  prowadzoną z  inicjatywy c.k. Inspekcji Leśnej 
w Krakowie akcję zalesień ochronnych na piaskach 

lotnych. W  nagrodę Galicyjskie Towarzy-
stwo Leśne przyznało mu premię wyso-

kości 2 dukatów w złocie86. Uroczyste 
jej wręczenie odbyło się na terenie 
Kryspinowa, w świeżo zalesionym 
miejscu zwanym Piaski za Górą. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: 
marszałek Rady Powiatowej dr Ste-

fan Skrzyński, wicemarszałek Rady, 
a zarazem dziedzic Piekar i Ściejowic 
Witold Milieski, delegat Rady Szkol-
nej Okręgowej Józef Lorenz, prokura-
tor klasztoru oo. Kamedułów na Biela-

nach, naczelnicy okolicznych gmin oraz właściciel 
Kryspinowa Jan Edward Skirliński.

Dwa lata po zakończeniu I  wojny światowej, 
w kwietniu 1920 roku, kryspinowianie wybrali na 
wójta Stanisława Wodnickiego. Niewątpliwie nie 
roztrwonił kredytu zaufania wyborców, skoro pia-
stował ten urząd aż do zmian administracyjnych 
przeprowadzonych w 1934 roku. 

86 O odznaczeniu dla wójta Korzeniaka pisał m.in. „Syl-

wan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego” R. 31, 

1913, nr 8/9 oraz „Piast. Tygodnik polityczny, społeczny, 

oświatowy poświęcony sprawom ludu polskiego” 1914, 

nr 18 (z 3 maja). 

Piotr Różycki

Pieczeć Gminy za czasów 
Piotra Różyckiego
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Pod koniec swego pobytu w  Kryspinowie, 
tj. w lipcu 1927 roku, do grona radnych gminy wy-
brany został kierownik szkoły Franciszek Marsza-
łek. Sprawy wsi były mu bardzo bliskie. W tygo-
dniku „Piast”, organie Witosowego Stronnictwa 
Ludowego, znajdujemy informację, że 6 lutego 1921 
roku prowadził on zebranie, na którym powstała 
gminna rada ludowa.

Niewątpliwie jednowioskowe gminy, posiada-
jąc ograniczone środki finansowe, nie radziły sobie 
z poważniejszymi inwestycjami. Musiały zabiegać 
o pomoc Wydziału Powiatowego. Podstawą ich bu-
dżetów były podatki. W początkach XX wieku ga-
licyjskie gminy miały prawo powiększania sumy 
podatków bezpośrednich o pewne kwoty i uzupeł-
niania nimi budżetu. Na początku roku możliwo-
ści finansowe gmin określał lustrator. Jego opinia 
stanowiła podstawę dla Rady Powiatowej do pod-
jęcia decyzji w tym względzie. W 1914 roku Kryspi-
nów został uznany za gminę o dobrym stanie fi-
nansów, co wykluczało sięgnięcie po dodatkowe 
pieniądze. Jednak już w roku 1915 lustrator uznał 
potrzebę dodatków wysokości 81 proc., a w kolej-
nym aż 96 proc. podatków bezpośrednich. W 1917 
roku Wydział Powiatowy zaingerował w gospodar-
kę finansową wsi, dokonując zmiany stawki opłaty 
za użytkowanie pastwiska, tj. podnosząc ją o 350 
koron. Ograniczył tym samym kwotę dodatkowe-
go podatku do 50 proc. W 1918 roku znów dodatek 
został określony na 98 proc. Te kłopoty budżeto-
we związane były niewątpliwie z kryzysem czasu 
wojny. W 1919 roku budżet gromadzki nie wymagał 
sięgania po dodatkowy podatek. 

W latach 30. przeprowadzono reformę admini-
stracyjną kraju. W jej ramach zlikwidowano gminy 
jednowioskowe, a  w  ich miejsce utworzono gmi-
ny zbiorowe. Na podstawie rozporządzenia mini-
stra spraw wewnętrznych z 14 lipca 1934 roku, któ-
re weszło w życie 2 tygodnie później, tzn. 1 sierpnia, 
Kryspinów został włączony do utworzonej tymże 
aktem prawnym gminy zbiorowej z siedzibą w Lisz-
kach. Gminę Liszki tworzyło wówczas 16 gromad: 
Aleksandrowice, Baczyn, Balice, Bielany, Brzoskwi-
nia, Budzyń, Burów, Cholerzyn, Chrosna, Jeziorzany, 
Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Pie-
kary, Rączna, Szczyglice, Ściejowice. Należy dodać, 

że w jej granicach znalazły się także 3 wsie, które nie 
były samodzielne administracyjnie: Baczyn (groma-
da Mników), Burów i Szczyglice (gromada Balice).

Wybory samorządowe wyłoniły radnych. Jak już 
wspomniano, kryspinowian reprezentował w niej 
dotychczasowy wójt gminy jednostkowej Stani-
sław Wodnicki. Został nawet jednym z trzech ław-
ników, którzy wraz z wójtem – Stanisławem Burmi-
strzem z Cholerzyna, i podwójcim Władysławem 
Ciubą z Liszek, tworzyli Zarząd Gminy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Rada Gminy zbierała się z reguły tyl-
ko raz na kwartał, rola zarządu była duża.

Łącznikiem między administracją gminy zbio-
rowej a wsią został sołtys. Pierwsze wybory, które 
odbyły się 16 grudnia 1934 roku, zostały unieważ-
nione w związku z protestem wniesionym przez 
Andrzeja Sobestę, który wskazał na uchybienia for-
malne. Ostatecznie pierwszym sołtysem został Jan 
Fugas. W obowiązkach miał go wspierać zastępca, 
Wincenty Kadula. 8 kwietnia 1935 roku w sali po-
siedzeń Rady Gminy w Liszkach odbyło się pierw-
sze zebranie sołtysów. Pouczono ich o  obowiąz-
kach związanych z piastowanym urzędem. Oprócz 
załatwiania w gminie spraw wsi powierzono im 
rozprowadzanie paszportów dla zwierząt (opłata 
wynosiła 1 zł) oraz wystawianie świadectw pocho-
dzenia zwierząt. Regulamin przewidywał, że sołtys 
przynajmniej raz w tygodniu powinien zjawić się 
w siedzibie Zarządu Gminy. Do jego obowiązków 
należało także dostarczanie wezwań ludności.

W roku 1939 odbyły się kolejne wybory. 12 lipca 
rada obradowała już w nowym składzie. Dotych-
czasowe stanowiska w  radzie i  zarządzie utrzy-
mali wójt Burmistrz i podwójci Ciuba. Stanisław 
Wodnicki wszedł w skład rady, nie objął już jednak 
funkcji ławnika. Obok niego mandat otrzymał tak-
że Józef Różycki. Kadencja nie trwała długo, gdyż 
wkrótce wybuchła wojna. Niemieckie władze oku-
pacyjne zlikwidowały polski samorząd. 

Urząd wójta gminy Liszki z ramienia władz oku-
pacyjnych sprawował Fryderyk Haubold, miesz-
kający w Liszkach emerytowany nauczyciel szkoły 
rolniczej w Czernichowie, z pochodzenia Austriak. 
Człowiek ten starał się unikać konfliktów z ludno-
ścią. Po jego śmierci (26 maja 1943 roku) wójtem 
został właściciel dworu w Ściejowicach Władysław 
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Gubernat, który pełnił tę funkcję do wkroczenia na 
te tereny wojsk sowieckich. Wówczas Gubernat zo-
stał aresztowany, a na stanowisko wójta sowiecki 
komisarz mianował Stanisława Kowalika, byłego 
sołtysa Liszek, a jego zastępcą został dr Stanisław 
Zabagło, pracujący od lat przedwojennych w Lisz-
kach adwokat, znający język rosyjski. 

1 marca 1945 roku na polecenie starostwa pod 
przewodnictwem wójta odbyło się posiedzenie no-
wej rady gminnej. Szybko jednak listę jej członków 
poddano korekcie. Ostatecznie 15 marca Rada Gmi-
ny ukonstytuowała się w nieco zmienionym skła-
dzie 23-osobowym. Przedstawicielem społeczno-
ści Kryspinowa został w niej Józef Różycki. Oprócz 
przedstawicieli 16 sołectw w jej skład weszło 4 de-
legatów partii politycznych (wyłącznie członków 
PPR) oraz 3 reprezentantów „samorządów organi-
zacji gospodarczych, zrzeszeń zarobkowych i spo-
łecznych”, w tym Franciszek Korzeniak z Budzynia. 

17 października 1945 roku wybrano Zarząd Gmi-
ny Liszki. Obok wójta Stanisława Kowalika, po-
dwójciego Władysława Lorka w  jej skład weszli 
3 członkowie, jednym z nich był Józef Rachwalik 
z Kryspinowa. 

Na początku lat 50. w Gminnej Radzie Narodo-
wej zasiadał Stanisław Bieda z Kryspinowa. W lip-
cu 1953 roku radnymi z ramienia sołectwa Kryspi-
nów byli: Helena Rachwalik (członek Związku 
Samopomocy Chłopskiej i Rady Spółdzielczej) i Jó-
zef Stefanek (prezes Koła ZSCh Kryspinów).

Pierwszym powojennym sołtysem Kryspinowa 
został robotnik Maciej Mazur. Szybko zrezygnował 
jednak z funkcji, by poświęcić się pracy zarobko-
wej. W jego miejsce wybrano Wincentego Galosa87. 

87 Autorowi nie udało się ustalić daty zmiany sołtysów. Na 

posiedzeniu sołtysów 4 sierpnia 1945 roku ogłoszono 

skład komisji do wyborów sołtysów, które odbyły się 

nieco później. W Kryspinowie jej przewodniczącym zo-

stał Józef Rachwalik, a członkami Stefan Kadula i Jan 

Bugajski. Czy wtedy wybrano Mazura, czy też został 

nim już wówczas Wincenty Galos, który na pewno peł-

nił tę funkcję już we wrześniu 1947 roku, nie udało się 

rozstrzygnąć. Ten drugi został odwołany lub zrezygno-

wał z funkcji zapewne po tym, jak na początku stycznia 

1948 roku wydział powiatowy zarzucił mu opieszałość 

w realizacji zarządzenia dotyczącego sprzedaży grun-

tów w związku z planowaną elektryfikacją.

Podsołtysem był Piotr Poprawa. Zarówno Galos, jak 
i Poprawa należeli do Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Później ten drugi zapisał się do PPR.

Jeszcze w  I  połowie 1948 roku urząd sołtysa 
Kryspinowa objął Piotr Poprawa. Podobnie jak Galos 
ukończył 3-klasową szkołę powszechną, miał jed-
nak problemy z pisaniem. W sprawach kancelaryj-
nych wyręczał go syn. W 1951 roku Poprawa, podob-
nie jak kilku innych sołtysów, został wytypowany 
przez zarząd gminy do zdjęcia ze stanowiska. I rze-
czywiście, dymisję otrzymał, ale stało się to dopiero 
w kwietniu lub maju 1953 roku. Kilka tygodni wcze-
śniej, tj. 24 marca, na posiedzeniu Prezydium GRN 
przewodniczący Chorąży, wnioskując zmianę lide-
ra wsi, argumentował, że Poprawa nie nadaje się do 
tej funkcji, gdyż jest na pół analfabetą, a do spółdziel-
ni produkcyjnych jest źle ustosunkowany88. Brak entu-
zjazmu do realiów ustrojowych zarzucał mu dzien-
nikarz „Gazety Krakowskiej” jeszcze w  1951 roku, 
wypominając sołtysowi, że nie wywiązywał się ze 
zobowiązań względem państwa, chociaż powinien 
świecić przykładem. Nowym sołtysem, wskazanym 
na tym samym posiedzeniu przez Prezydium został 
Maciej Łęcki (1896-1980), członek PZPR. 

Od 1951 roku na terenie województwa krakow-
skiego powoływano przy sołtysie komisje kontrol-
no-doradcze. Powstała taka także w Kryspinowie. 
W maju 1953 roku w jej skład weszli: 
1. Maciej Łęcki, nr d. 17 – nowy sołtys; 
2. Marian Rachwalik, nr d. 85 – bezpartyjny, jak 

określono: przodujący chłop;
3. Stefan Kozioł, nr d. 24 – członek ZSCh;
4. Jan Fugas, nr d. 51 – członek ZSCh; 
5. Joachim Górka89, nr d. 28 – bezpartyjny;
6. Wincenty Galos, nr d. 14 – bezpartyjny.

Na początku lat 50. sołtysi obarczani byli nie tyl-
ko problemami wsi oraz sprawami podatkowymi 
i ewidencyjnymi, lecz także organizacją masówek, 

88 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Proto-

kół Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Liszkach 

Nr XIV /53 z 24 marca 1953, GmLi 42.

89 Joachim Górka (18 IV 1900-5 III 1970) – uczestnik woj-

ny polsko-bolszewickiej. Na przełomie lat 1924/1925 

pracował jako służący w Domu o.o. Jezuitów w Zako-

panem. Był członkiem OSP. W 1928 roku poślubił Annę 

Paluch. Radny GRN kadencji 1965-1969.
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zbiórek publicznych (m.in. na dzieci koreańskie 
w styczniu 1951 roku, odbudowę szkół powszech-
nych, odbudowę stolicy), namawianiem analfa-
betów do zapisywania się na kursy dokształcające, 
dbaniem o  przystrojenie flagami budynków pu-
blicznych w święta państwowe czy dostarczaniem 
furmanek do przetransportowania uczestników 
obchodów 1 maja. 

Ustawa z dnia 25 września 1954 roku o refor-
mie podziału administracyjnego wsi i  powoła-
niu gromadzkich rad narodowych zniosła gminy, 
a w to miejsce utworzyła gromady jako najniższy 
szczebel administracji terytorialnej i samorządo-
wej. Na mocy uchwały podjętej przez Wojewódzką 
Radę Narodową w Krakowie z dnia 6 października 
1954 roku (nr 22/IV/54) powstała gromada Chole-
rzyn, w skład której oprócz Cholerzyna weszły wsie 
Kryspinów i Budzyń. Organem władzy państwowej 
była w niej Gromadzka Rada Narodowa wybierana 
na okres 3 lat, która realizowała swoje zadania za 
pośrednictwem Prezydium. Mieszkańców gromady 
Cholerzyn według uchwały Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Krakowie z 1 października 1954 
roku reprezentowało w GRN 16 przedstawicieli. 

Z powodu braku na terenie Cholerzyna odpo-
wiednich lokali siedzibę biura Prezydium i salę po-
siedzeń Gromadzkiej Rady Narodowej ulokowano 
w Kryspinowie90. Na potrzeby biura wynajęto dwa 
pomieszczenia w murowanym domu przy drodze 

90 Zapewne właśnie z powodów lokalowych i komunika-

cyjnych podczas konsultacji przed wprowadzeniem re-

formy Gminna Rada Narodowa w Liszkach postulowała 

utworzenie gromady z siedzibą w Kryspinowie.

Kraków–Chełmek, naprzeciw obecnego wejścia 
do przedsiębiorstwa Promerol. Notabene właści-
ciel lokalu, Franciszek Sobesto, do lutego 1957 roku 
pełnił funkcję sekretarza, a zarazem członka Prezy-
dium GRN. Sala obrad rady znajdowała się na pię-
trze dawnych czworaków, budynku należącego 
wówczas do Państwowego Funduszu Ziemi. Pla-
nowano, że sesje rady gromadzkiej będą się odby-
wać także w Cholerzynie oraz na Budzyniu, jednak 
prawie zawsze obradowano w Kryspinowie. 

Taki stan rzeczy skłonił radnych do podję-
cia w  maju 1955 roku odpowiedniej uchwały 
(nr 14.V/55) i  wystąpienia do prezydiów Powia-
towej i  Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Kra-
kowie z  wnioskiem o  zmianę nazwy jednostki 
administracyjnej z  gromady Cholerzyn na gro-
madę Kryspinów. Prośba została zaakceptowana. 
Na podstawie Uchwały nr 20/V/55 Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Krakowie z 14 września 
1955 roku od 1 marca 1956 roku istniała gromada 
Kryspinów. Rok później zwiększono liczbę rad-
nych do 17 osób. 

W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Cho-
lerzynie weszli: Jarosław Dymanus (Cholerzyn), 
Władysław Górka (Ch.), Franciszek Jaskowski (Ch.), 
Stanisław Kaczor (Ch.), Stefan Kadula (Kryspinów), 
Teofil Kruk (Ch.), Stanisław Marchewczyk (Ch.), Jó-
zef Młyńczyk (Ch.), Maciej Łęcki (Kr.), Józef Paluch 
(Budzyń), Józef Rachwalik (Kr.), Marian Rachwalik 
(Kr.), Franciszek Sobesto (Kr.), Jadwiga Więckow-
ska (B.), Mikołaj Wsołek (Kr.), Zofia Zaleska (Kr.). 

Remont i przystosowanie do nowych zadań lo-
kali Gromadzkiej Rady Narodowej sfinansowano 
z środków przekazanych na ten cel przez poszcze-

Józef Różycki Stefan KadulaJarosław Dymanus Józef Kowalik
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gólne wsie. Kryspinów przeznaczył w 1954 roku 
kwotę 1500 zł, Cholerzyn 1600 zł, z kolei Budzyń 
udzielił Radzie pożyczki wysokości 5000 zł, o odda-
nie której musiał się potem upominać, w związku 
z zamiarem budowy Domu Wiejskiego.

Dążąc do polepszenia warunków pracy radnych, 
Prezydium GRN wystąpiło do odpowiednich władz 
o przekazanie budynku czworaków gromadzie. Za-
mierzano dobudować piętro i uzyskaną w ten spo-
sób przestrzeń wykorzystać na potrzeby rady oraz 
urządzić tam świetlicę dla ludności. Do inwestycji 
nie doszło.

Budżet gromady nie był skomplikowany. Jego 
projekt na rok 1955 zakładał następujące wydatki: 
rolnictwo i leśnictwo – 1860 zł, oświata – 33 760 zł, 
kultura – 630 zł, funkcjonowanie Rady Narodo-
wej, prezydium i administracji 52 016 zł. Jak widać, 
największe sumy przeznaczano na administrację. 
Wynikało to nie tyle z przerostu biurokracji, ile ze 
szczupłości dochodów GRN. 

Trudności pojawiały się w  zakresie naprawy 
dróg. Wprawdzie w  Kryspinowie znajdował się 
własny kamieniołom, jednak w 1955 roku proble-

mem było zapłacenie robotnikom za wydobycie 
kruszywa spowodowane skomplikowanymi pro-
cedurami biurokratycznymi przy pozyskaniu pie-
niędzy budżetowych wnoszonych przez ludność 
z tytułu szarwarku. Dodatkowo Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej nie przydzieliło godzin szar-
warkowych na remont dróg powiatowych. Notabe-
ne także pozyskanie materiałów wybuchowych do 
odstrzału wymagało zabiegów w Powiatowej Ra-
dzie Narodowej. 

Pierwsza sesja plenarna odbyła się 21 grudnia 
1954 roku. Oprócz radnych wzięło w  niej udział 
15 zaproszonych gości. Rozpoczął ją Jarosław Dy-
manus. W wyniku głosowań wybrano Prezydium 
GRN w składzie: Teofil Kruk – przewodniczący, Ma-
rian Rachwalik – zastępca przewodniczącego, Józef 
Rachwalik – sekretarz oraz Jarosław Dymanus i Ja-
dwiga Więckowska – członkowie Prezydium. 

GRN w Cholerzynie/Kryspinowie pierwszej ka-
dencji realizowała swoje zadania za pomocą 4 ko-
misji, w skład których oprócz radnych weszli także 
członkowie dokooptowani spośród mieszkańców 
gromady. Były to: 

Józef Kowalik (siedzi pierwszy z lewej) podczas uroczystości przed siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Liszkach
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1. Komisja Rolna (członkowie: Stanisław Mar-
chewczyk, Józef Paluch, Joachim Górka, Fran-
ciszek Jaskowski i Romuald Górka); 

2. Komisja Finansowo-Budżetowa (Władysław 
Górka, Franciszek Sobesto, Piotr Chyla, Franci-
szek Bieda, Stefan Kadula i Mikołaj Wsołek); 

3. Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia (Zofia Zale-
ska, Maria Szulc, Stanisław Kaczor, Kazimierz 
Koczara i Józef Wiatr); 

4. Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich (Maciej 
Łęcki, Józef Młyńczyk, Józef Stefanek, Stefan Ko-
zioł i Franciszek Kruk).
Funkcję inkasenta Gromadzkiej Rady Naro-

dowej otrzymał sekretarz POP Tadeusz Bartyzel 
z Kryspinowa. Do jego zadań należało pobieranie 
podatków gruntowych, składek PZU, zaległości 
szarwarkowych, spaśnego i innych opłat.

Po roku działalności Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Cholerzynie do dymisji (z przyczyn oso-
bistych) podał się jej przewodniczący Teofil Kruk. 
Podczas sesji 27 maja 1955 roku radni opróżnio-
ne stanowisko powierzyli pełnomocnikowi wsi 
Kryspinów Maciejowi Łęckiemu.

Podczas sesji w dniu 18 stycznia 1956 roku do-
konano oceny pracy radnych w komisjach. Wnioski 
nie napawały optymizmem. Wobec tego w skład 
poszczególnych komisji dokooptowano nowych 
członków spoza Rady. Po zmianach prezentowały 
się następująco: 
1. Komisja Finansowa: Mikołaj Wsołek, Stefan Ka-

dula, Władysław Górka, Józef Różycki, Franci-
szek Bieda i Piotr Chyla; 

2. Komisja Rolna: Stanisław Marchewczyk, Romu-
ald Górka, Stanisław Piotrowski, Joachim Górka, 
Józef Paluch, Jan Kowalik; 

3. Komisja Drogowa: Jan Kozioł, Stanisław Kaczor, 
Jan Żelazny, Stefan Kozioł, Józef Bartyzel, Józef 
Stefanek; 

4. Komisja Zdrowia i  Oświaty: Jarosław Dyma-
nus, Zofia Zaleska, Maria Szulc, Józef Młyńczyk, 
Franciszek Kruk, Józef Wiatr. 
We wrześniu 1956 roku wymieniono kilku 

członków Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz 
rozszerzono jej skład o aktywniejszych obywateli gro-
mady. Odtąd składała się z 10 członków (4 z Kryspi-
nowa: Tadeusz Bartyzel, Józef Rachwalik, Józef Ste-
fanek i Jan Kozioł, tyle samo z Cholerzyna: Roman 
Górka, Stanisław Marchewczyk, Józef Młyńczyk, 
Jarosław Dymanus, i  2 z  Budzynia: Józef Paluch 
i Józef Bartyzel).

Przemiany października 1956 roku spotkały 
się z żywym oddźwiękiem także w Kryspinowie. 
28 października zorganizowano nadzwyczajną se-
sję GRN w lokalu szkolnym. Wzięło w niej udział 
10 radnych, 9 lokalnych działaczy społecznych oraz 
liczni goście, wśród nich przedstawiciel Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie. Głów-
nym tematem była organizacja zbliżających się wy-
borów do Sejmu PRL. Z nową ordynacją zapoznał 
zgromadzonych Jarosław Dymanus, który prze-
wodniczył sesji i objął funkcję przewodniczącego 
Komitetu Wyborczego. Z  żywą reakcją zgroma-
dzonych spotkał się referat na temat VIII Plenum 
PZPR, który wygłosił sekretarz Franciszek Sobesto. 
Przedstawił w nim wyjątki z referatu Władysława 
Gomułki. Co więcej, nawiązał do przebiegu założeń 
spółdzielczości w Kryspinowie, wytykając błędy zało-
życieli, będące niezgodne z treścią słów Tow. Gomół-
ki, krytykując imiennie organizatorów założenia spół-
dzielni produkcyjnej, stosujących niewłaściwą formę 
wytycznych Statutowi i zarządzeń. Jak podkreślono 
w Protokole: zebrani na sali przyjęli zdania referatu 
owacyjnymi oklaskami. 

Dyskusja, która nastąpiła potem, przedłużyła 
się. Wzięli w niej udział także mieszkańcy Kryspi-
nowa, którzy zaczęli schodzić się na zwołane w tym 
samym miejscu, tylko nieco później zebranie wiej-
skie. Należy podkreślić, że frekwencja na zebra-

W dawnych czworakach w latach 50. XX wieku odbywały się posiedzenia 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Kryspinowie (2021)
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niu wiejskim była szczególnie duża. Wzięło w nim 
udział aż 250 mieszkańców, podczas gdy zazwyczaj 
przychodziło do 40 osób. Kryspinowianie poczuli 
powiew wolności i żywo brali udział w dyskusji91.

Wylali z  siebie żale. Skarżono się na zabra-
ne bezprawnie pola, wcielone później do areału 
Spółdzielni Produkcyjnej, zaorane pola z zasiewa-
mi, sankcje za odmowę wstąpienia do Spółdziel-
ni w postaci odrzucania podań o przydział mate-
riałów budowlanych czy towarów rolniczych, kary 
pieniężne za niestawienie się na akcję poszukiwa-
nia stonki, odmowy przyznania działki na wałach 
przeciwpowodziowych do wypasu krów. Jeden 
z mieszkańców narzekał, że został zwolniony z pra-
cy w POM, jako rzekomy wróg Spółdzielni. Wie-
le osób swoje żale kierowało do Macieja Łęckiego 
i Tadeusza Bartyzela. 

Powołano komisję, która miała się zająć spraw-
dzeniem skarg i  zarzutów. W  jej skład weszło 
9 osób – 6 z Kryspinowa, 2 z Cholerzyna i 1 z Bu-
dzynia. Zarówno Łęcki, jak i Bartyzel podczas na-
stępnej sesji – 11 listopada – zostali odwołani z peł-
nionych funkcji. Kilka dni później, tj. 19 listopada, 
na stanowisko przewodniczącego radni powołali 
Stanisława Młyńczyka z Cholerzyna. Obowiązki 
inkasenta powierzono wkrótce byłemu sołtysowi 
Cholerzyna Romualdowi Górce. 

Na początku 1956 roku Powiatowa Rada Naro-
dowa zawiesiła w czynnościach sekretarza GRN 
Franciszka Sobestę. W  związku z  tym 20 lutego 
1957 roku GRN w Kryspinowie odwołała go z funk-
cji, którą objął pracownik administracyjny Kazi-
miera Kałuża. W Prezydium jego miejsce zajął Józef 
Rachwalik. Sobesto pozostał szeregowym radnym.

Na początku 1958 roku odbyły się nowe wybo-
ry do Gromadzkiej Rady Narodowej w Kryspinowie, 
w trakcie których mieszkańcy wybrali 17 swoich 
przedstawicieli na 3-letnią kadencję. Na pierw-
szej, uroczystej sesji radni wyłonili ze swego grona 
przewodniczącego GRN, którym został ponownie 
Józef Młyńczyk. W skład Prezydium weszli: Stani-
sław Jaskowski, Romuald Górka i Józef Rachwalik 
(spoza rady). 

91 ANK, Protokół nr 9/56 z 29 października 1956 roku, 

29/1057/1488/1978.

Ponownie utworzono 4 komisje, do których we-
szły także osoby spoza grona radnych (w poniż-
szym zestawieniu  znaczone gwiazdką):
1. Komisja Finansowo-Budżetowa. Członkowie: 

Stefan Kadula (przewodniczący), Mikołaj Wso-
łek, Stanisław Lorek, Kazimierz Koczara, Wła-
dysław Ryszka*;

2. Komisja Rolna i Zaopatrzenia Ludności. Człon-
kowie: Joachim Górka (przewodniczący), Jan 
Żelazny, Józef Koczara, Józef Paluch*, Włady-
sław Kadula*;

3. Komisja Kultury i Spraw Socjalnych. Członko-
wie: Jarosław Dymanus (przewodniczący), Jó-
zef Bartyzel, Piotr Kadula, Zofia Zaleska*, Józef 
Wiatr*;

4. Komisja Mienia Gromadzkiego. Członkowie: Jó-
zef Kałuża (przewodniczący), Stanisław Mar-
chewczyk, Jan Kozioł, Jan Piotrowski*, Stani-
sław Bartyzel*.
Na drugiej sesji, odbytej 2 marca, radni dowie-

dzieli się od przedstawicieli Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej, że nie zatwierdziło ono Jó-
zefa Młyńczyka na stanowisko przewodniczącego 
GRN. Delegaci PPRN tłumaczyli tę decyzję rozsze-
rzeniem kompetencji Gminnej Rady Narodowej, ja-
kie przyniosła nowa ustawa o radach narodowych 
(z 25 stycznia 1958 roku). Jak twierdzili, Młyńczyk 
mógłby owym nowym wymaganiom nie podołać. 
W tej sytuacji doszło do ponownego głosowania92. 
W  jego wyniku funkcję przewodniczącego objął 
Stanisław Jaskowski z  Cholerzyna. Opróżnione 
przez niego miejsce w Prezydium zajął Jan Piotrow-
ski z Budzynia. Z kolei do Komisji Mienia Gromadz-
kiego dokooptowano Macieja Kozioła (spoza Rady). 

Dokonano także wyboru Kolegium Orzekające-
go. W jego skład weszli: Józef Rachwalik (przewod-
niczący), Stanisław Jaskowski (z-ca), Józef Młyń-
czyk, Józef Stefanek, Jan Żelazny i  Józef Paluch. 
Niemal ten sam skład posiadała Komisja Manda-
towa, której zadaniem było wstępne rozpatrywanie 
zasadności poszczególnych wniosków i poddawa-
nie ich pod uchwałę Rady Narodowej: Józef Młyń-

92 Wyraz niezadowolenia z decyzji PRN wyraziło 5 rad-

nych, którzy ponownie oddali swe głosy na Józefa 

Młyńczyka.
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czyk (przewodniczący), Józef Stefanek (z-ca), Józef 
Bartyzel (sekretarz), Jan Kozioł i Jan Żelazny.

Nowa Rada musiała zredukować liczbę etatów 
pracowników Prezydium do 3 osób. Zwolniono 
więc inkasenta Romualda Górkę. Postanowiono 
także o pożegnaniu się z delegatką do spraw sku-
pu. Redukcja nie objęła pracowników administra-
cyjnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
Gromadzka Rada Narodowa w  Kryspinowie 
z dniem 1 stycznia 1959 roku wzięła w zarząd do-
bra wiejskie. Dochody wsi Kryspinów z  mienia 
gromadzkiego obejmowały: wpływy z dzierżawy 
gruntów i wydobycia kamienia (tzw. oborne) oraz 
opłaty za użytkowanie pastwiska. 

W tym czasie radni wystąpili z pomysłem, aby 
w Kryspinowie urządzić ośrodek zdrowia z izbą po-
rodową, zakładem dentystycznym oraz żłobkiem 
i ochronką dla dzieci. Wniosek w tej sprawie tra-
fił do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. 
Jako siedzibę zaproponowano pałac w Kryspino-
wie. Władze nie zamierzały jednak rezygnować 
z  Państwowego Ośrodka Maszynowego, wobec 
czego sprawie nie nadano dalszego biegu.

Dla zobrazowania pracy GRN w Kryspinowie 
przytoczmy statystyki za rok 1959. W tym czasie 
Prezydium GRN odbyło 19 posiedzeń, na których 
podjęło 39 uchwał. Najsprawniej pracowało w zi-
mowych miesiącach, rzadziej zbierało się w czasie 
wzmożonych prac polowych. Bywało, że w czasie 
żniw, omłotów oraz prac jesiennych członkowie 
tego gremium spotykali się dopiero w 3. wyzna-
czonym terminie. I tak w I kwartale 1959 roku na 
6 zaplanowanych posiedzeń Prezydium odbyły się 
wszystkie. W II kwartale na 13 spotkań tylko 8 do-
szło do skutku, w III kwartale na 6 tylko 3, a w IV 
kwartale na 5 zaledwie 2. 

Z kolei Gromadzka Rada Narodowa w Kryspi-
nowie jako terenowy organ władzy państwowej 
odbyła w tymże roku 10 sesji na 9 zaplanowanych. 
Nadzwyczajne posiedzenie zwołano w związku po-
nownym wyborem przewodniczącego. Rada przy-
jęła 31 uchwał.

Spośród 4 komisji GRN najlepiej działała Ko-
misja Finansowo-Budżetowa, która spotkała się 
7 razy, a dodatkowo przeprowadzała kontrole w te-

renie. Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności 
odbyła 4 posiedzenia oraz jedną kontrolę w  te-
renie w związku z wylewem Wisły. Komisja Kul-
tury i  Spraw Socjalnych obradowała 3 razy oraz 
przeprowadziła kontrole punktów bibliotecznych 
w Kryspinowie i Cholerzynie. Najmniej aktywna 
była Komisja Mienia Gromadzkiego, która mogła 
się pochwalić zaledwie 2 posiedzeniami. 

W marcu 1960 roku nastąpiła zmiana na stano-
wisku sekretarza Prezydium GRN. Z pracy zrezy-
gnowała Kazimiera Kałuża, wobec tego od 1 kwiet-
nia zatrudniono Anielę Kadulę w  charakterze 
praktykantki administracyjnej. 

Niestety 3-wioskowe gromady były za małe, 
by wypełnić skutecznie powierzone im zadania. 
W  związku z  tym zaczęto je łączyć. Już na sesji 
GRN w dniu 7 kwietnia 1957 roku radni zapoznali 
się z  projektem przesłanym przez PRN zakłada-
jącym przyłączenie GRN w Kryspinowie do GRN 
Liszki. Wzbudził on ich opór. Wszyscy wypowie-
dzieli się, że: nie chcą należeć do Liszek, które zawsze 
żerowały na innych wsiach i czerpały dochody z docho-
dów wypracowanych przez inne wsie. Wskazywali, że: 
GRN Kryspinów ma poważne zamiary i plany, które 
mogą dać dobre rezultaty i osiągnięcia, jak np. budowa 
Domu Kultury w Budzyniu, budowa remizy i świetlicy 
w Kryspinowie, utworzenie kamieniołomu, uruchomie-
nie wapiennika, gdzie są ku temu warunki. W wypad-
ku przyłączenia do Liszek wszystkie te plany zostaną 
przekreślone93.

W końcu jednak w połowie 1960 roku przymiar-
ki do likwidacji GRN w Kryspinowie przybrały kon-
kretny kształt. Z dniem 1 lipca tego roku Budzyń, 
Cholerzyn i Kryspinów zostały wcielone do Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Liszkach. Likwidacji 
finansów dokonano 30 czerwca 1960 roku. 

W 1961 roku odbyły się wybory do Gromadzkiej 
Rady Narodowej. W nowej kadencji Kryspinów re-
prezentowali: Mikołaj Wsołek, Józef Różycki i Ste-
fan Kadula. Różycki został członkiem Prezydium 
GRN w Liszkach, a Kadula przewodniczącym Ko-
misji Finansowo-Budżetowej.

93 ANK, Protokół Nr 4/57 z 7 kwietnia1957 z se-

sji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kryspinowie, 

29/1057/1975.
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Po kolejnych wyborach w  maju 1965 roku 
Kryspinów w GRN reprezentowali radni: Joachim 
Górka, Stanisław Komenda i Mikołaj Wsołek (ten 
ostatni na przełomie lat 60. i  70. pełnił funkcję 
przewodniczącego Gromadzkiego Komitetu Fron-
tu Jedności Narodu). W połowie 1968 roku Józef 
Bartyzel z Budzynia zrezygnował z mandatu rad-
nego. Na jego miejsce Gromadzka Rada Narodo-
wa powołała na sesji 30 czerwca 1968 roku Józefa 
Kadulę z Kryspinowa, który w okręgu wyborczym 
nr 4, obejmującym Budzyń, Cholerzyn i  Kryspi-
nów, otrzymał drugie miejsce pod względem licz-
by zdobytych głosów. Radny ten, z zawodu elektryk, 
posiadający zarazem gospodarstwo rolne, członek 
PZPR, wszedł w skład Prezydium GRN.

Kolejne wybory do GRN odbyły się 1 czerwca 
1969 roku. Jednocześnie „wybierano” posłów do 
parlamentu. Mieszkańcy Kryspinowa, Cholerzyna 
i Budzynia głosowali w ramach wspólnego 5 okręgu 
wyborczego. Z 9 kandydatów zostało wybranych 6: 
Piotr Korzeniak, Józef Bator, Mieczysław Matysik, 
Wiktor Górka, Mikołaj Wsołek i Józef Kadula. Tyl-
ko 3 ostatni byli mieszkańcami Kryspinowa. Weszli 
oni w skład 27-osobowej Gromadzkiej Rady Naro-
dowej. Józef Kadula został członkiem prezydium 
tego gremium oraz objął obowiązki przewodniczą-
cego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, 
jednej z 5 utworzonych.

Wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 1973 
roku reforma administracyjna zniosła groma-
dy, powołując w ich miejsce gminy. Gromadzkie 
rady narodowe zastąpiły gminne rady narodowe. 
W miejsce kolegialnego Prezydium GRN powołano 
urząd naczelnika gminy – organ administracji pań-
stwowej i wykonawczej. Każdorazowo naczelnika 
mianował przewodniczący Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej, a potem wojewoda. 

W skład Gminnej Rady Narodowej w Liszkach 
weszli dotychczasowi radni Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Liszkach oraz przedstawiciele Jeziorzan, 
Ściejowic i Rącznej zasiadający wcześniej w GRN 
w Dąbrowie Szlacheckiej i Czułowa z GRN w Ryb-
nej. Kryspinów reprezentowali 3 radni: Mikołaj 
Wsołek, Wiktor Górka i Józef Kadula. Każdy z nich 
brał udział w pracach jednej komisji. Członkiem 
Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Ko-

munalnych i  Zaopatrywania został Wsołek, Rol-
nictwa – Górka, a Oświaty, Kultury i Spraw Socjal-
nych – Kadula.

Reforma administracyjna przeprowadzona 
w 1954 roku przyniosła likwidację urzędu sołtysa. 
W to miejsce na pierwszej sesji Gromadzkiej Rady 
Narodowej 21 grudnia 1954 roku powołano pełno-
mocników Gromadzkiej Rady Narodowej. Zmiana 
nie była tylko kosmetyczna. Pełnomocnik narzu-
cany był wsi odgórnie przez GRN. Pełnomocni-
kiem dla Kryspinowa został dotychczasowy soł-
tys, Maciej Łęcki94. W związku z wybraniem go na 
urząd przewodniczącego Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w dniu 26 maja 1955 roku radni miano-
wali na pełnomocnika Mariana Rachwalika, któ-
ry pełnił tę funkcję do 20 lutego 1957 roku. Dzień 
później, tj. 21 lutego, obowiązki od niego przejął 
Jan Żelazny. 

Pierwsze miesiące działalności nie były dla no-
wego pełnomocnika łatwe. W związku z niesłusz-
nymi, jak wykazała potem Komisja Finansowo-

94 Pełnomocnikiem Budzynia został Józef Paluch, a Cho-

lerzyna – Piotr Chyla.

 Joachim Górka z żoną Anną i dzieckiem na Bielanach
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-Budżetowa GRN, posądzeniami o  stronniczość 
w  związku z  rozdziałem nawozów sztucznych 
oraz sprzedażą wałów powiatowych (a właściwie 
prawa do koszenia trawy na nich rosnącej) jeszcze 
w tym samym roku Rachwalik podał się do dymisji. 
Ostatecznie jednak po wyjaśnieniu sprawy pełnił 
obowiązki nadal. 

Początkowo pełnomocnik Kryspinowa miał do 
dyspozycji gońca. Jednak już w październiku 1957 
roku w ramach oszczędności Gromadzka Rada Na-

rodowa zlikwidowała ten etat. Pobory gońca wyso-
kości 400 zł oraz oszczędność budżetową powsta-
łą w wyniku obniżenia pensji pełnomocnikowi wsi 
z 3600 do 2400 zł przeznaczono na remont dróg 
i studzien. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o zatrudnia-
nym przez wieś stróżu nocnym i heroldzie w jed-
nej osobie. W Kryspinowie jako ostatni funkcję tę 
pełnił Jan Nowak. Chodził z rogiem przewieszo-
nym przez ramię, w który dął, gdy miał obwieścić 
ogłoszenia zlecone mu przez sołtysa. Co pewien 
czas wstępował do chat. Wtedy mieszkańcy od-
wdzięczali mu się za jego trud wręczeniem napiw-
ku. Wcześniej funkcję tę pełnił mieszkający obok 
chmielarni Wawrzyniec Sobesto. Ten z kolei, po-
dobnie jak stróże w Liszkach, do zwoływania ludzi 
używał bębna. Odpowiedzialny był także za obsłu-
gę lamp ulicznych.

W  1958 roku na podstawie ustawy o  radach 
narodowych przywrócono urząd sołtysa. Wybory 
przeprowadzone podczas zebrania wiejskiego wy-
grał dotychczasowy pełnomocnik wsi – Jan Żelazny, 
zyskując tym samym dla swej działalności społecz-
ny mandat. Wybór ten GRN zatwierdziła na posie-
dzeniu 26 maja95.

W tym czasie praca sołtysów polegała przede 
wszystkim na zbieraniu podatku gruntowego, skła-
dek na PZU, kwot tzw. równoważnika zaległych 

95 Dodajmy, że sołtysem Budzynia został Józef Paluch, 

a Cholerzyna – Józef Bator.

Mikołaj Wsołek Wiktor Górka

Anna i Albin Mazurowie z synem

Stanisław Komenda
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dostaw oraz ewentualnych wpłat na fundusz gro-
madzki. Do ich obowiązków należało także stawia-
nie się na cotygodniowe odprawy, podczas których 
dokonywano rozliczeń inkasa, a urzędnicy zapo-
znawali ich z aktualnymi sprawami. Sołtysi mogli 
brać udział w sesjach GRN oraz posiedzeniach jej 
prezydium. Zarządzali również majątkiem wiej-
skim, w  skład którego w  Kryspinowie wchodził 
kamieniołom.

Wybierany na kolejne kadencje sołtys Żelazny 
reprezentował wieś także w latach 60. Dodatko-
wo po odwołaniu sołtysa Budzynia Józefa Bartyzela 
Gromadzka Rada Narodowa w Liszkach jego obo-
wiązki powierzyła 29 lutego 1968 roku właśnie Ja-
nowi Żelaznemu. Pełnił je aż do wyborów w 1970 
roku, gdy mieszkańcy Budzynia wybrali nowego 
sołtysa, Jana Kadulę. 

W tym czasie sołtysi narzekali na dużą ilość obo-
wiązków, za które przecież nie otrzymywali wy-
nagrodzenia. Sołtys musiał być dyspozycyjny. Do 
niego zgłaszali się milicjanci, wojsko, poborcy po 
informacje, do jego obowiązków należał, jak wspo-
mnieliśmy już, pobór (inkaso) podatków i innych 
zobowiązań pieniężnych, roznoszenie nakazów 
podatkowych (kłopotliwe były zwłaszcza zaadre-
sowane do ludzi niemieszkających, a nawet czasem 
nigdy niewidzianych w miejscowości), zwoływa-
nie zebrań wiejskich itp. Za swoją pracę pobierali 
jedynie nieduży procent od zebranych wpłat.

Na zebraniu wiejskim 10 lutego 1974 roku do-
konano wyboru nowego sołtysa. Spośród 3 kan-

dydatów najwięcej głosów (58 na 71 obecnych 
mieszkańców) otrzymał Adam Wciślak i on objął 
ten urząd. Drugi pod względem zdobytych głosów 
kandydat, Albin Mazur, został zastępcą. Obaj nie 
byli radnymi. W GRN zasiadali wówczas mieszkań-
cy Kryspinowa: Jan Łęcki, Czesław Soska i Mikołaj 
Wsołek. 

Czesław Soska Roman Korzeniak

 Sołtys Jan Żelazny i Aniela Wiecheć podczas dożynek

Adam Wciślak



100 Kryspinów. Lamus historii

Kolejna zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła 
w 1980 roku. Urząd ten kryspinowianie powierzyli 
Zofii Bil. Co ciekawe, nowa reprezentantka wsi po-
chodziła z Liszek, a do Kryspinowa przeniosła się 
po ślubie ze Stanisławem Bilem, komendantem 
OSP Kryspinów. Urząd piastowała długo, bo aż do 
1995 roku. Niestety w tym czasie zainteresowanie 
samorządem wiejskim wśród ludności nadal było 
niewielkie. Na przykład w zebraniu wiejskim odby-
tym 20 lipca 1984 roku uczestniczyło według listy 
18 mieszkańców. Podobna ich liczba zgromadziła 
się 22 października 1984 roku. Warto podkreślić, że 
na obu spotkaniach rozpatrywano ważne sprawy. 
Na pierwszym rozważano bowiem wniosek o prze-
znaczenie pokaźnych środków z Funduszu Rozwo-
ju Rolnictwa (FRR) na potrzeby Kółka Rolniczego96, 
z  kolei na drugim wybierano sołtysa oraz skład 
7-osobowej Rady Sołeckiej. Podobną frekwencję 
odnotowano zresztą wtedy w większości miejsco-
wości gminy Liszki. Nikłe zainteresowanie udzia-
łem w zebraniach wiejskich było problemem za-
uważanym także we wcześniejszym okresie. 

Jesienią 1974 roku odbyły się pierwsze wybo-
ry do Gminnej Rady Narodowej. Weszli do niej Jan 
Łęcki i Mikołaj Wsołek z Kryspinowa. Ci radni re-
prezentowali wieś także w następnych kadencjach: 
Mikołaj Wsołek do śmierci w 1982 roku, a Jan Łęcki 
rozstał się z mandatem radnego po kadencji 1984-
1988. Od 1984 do 1988 roku funkcję radnego, a za-
razem przewodniczącego GRN pełnił Władysław 

96 Na koncie FRR było wówczas 230 tys. zł. Na kółko 

przeznaczono 60 tys. zł.

Kruk. Krótko w tym gremium zasiadał Wincenty 
Kowalski (1984-1985), a także Roman Korzeniak, 
Józef Mastek i Krystyna Martyna (1988-1990). 

Przełom ustrojowy, który nastąpił pod koniec IX 
dekady XX wieku, przyniósł odrodzenie samorządu. 
27 maja 1990 roku odbyły się wybory na podstawie 
nowego prawa. Gminną Radę Narodową zastąpiła 
Rada Gminy. W pierwszych wyborach do rad na-
rodowych mandat otrzymali Ryszard Duszyk i Bo-
lesław Kalczyński97. Dyrektor Duszyk podczas ka-
dencji 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady. Obaj zasiadali w Radzie Gminy także podczas 
kolejnej kadencji (1994-1998), tym razem stanowi-
sko przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego objął Kalczyński.

Po kolejnych wyborach w 1998 roku w Radzie 
Gminy zasiedli sołtys Aniela Kruk i Czesław Sad-
ko, który pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego. 

W roku 2002 wprowadzono zmiany do ustawy 
o  samorządzie gminnym, na podstawie których 
redukcji uległa liczebność Rady Gminy Liszki. Od-
tąd Kryspinów reprezentował jeden przedstawi-
ciel. Podczas kolejnych 3 kadencji był nim Czesław 

97 Podobnie jak Czesław Lorek, także Bolesław Kalczyń-

ski miał swój udział w odkryciach archeologicznych na 

terenie Kryspinowa. W 1992 roku powiadomił pracow-

ników Muzeum Archeologicznego w Krakowie o odna-

lezieniu kilku naczyń glinianych z przepalonymi kośćmi. 

Pochodziły one z kilku grobów z różnych okresów. Za-

alarmowani muzealnicy pozyskali ceramikę z pięciu na-

czyń. Trzy to zabytki kultury łużyckiej, a dwa to wytwory 

kultury ceramiki sznurowej.

Zofia Bil Krystyna MartynaWładysław Kruk Jan Łęcki
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Sadko. W tym czasie pełnił funkcje: zastępcy prze-
wodniczącego Komisji Budżetowej (2002-2006), 
przewodniczącego Komisji Budżetu i  Rozwoju 
(2006-2010), wiceprzewodniczącego Komisji Rol-
nictwa (2010-2014). W roku 2014 nastąpiła zmia-
na reprezentanta Kryspinowa. W Radzie zasiadła 
Józefa Wyżga. W kadencji 2014-2018 była zastęp-
cą przewodniczącego Komisji Budżetowej, a obec-
nie pełni analogiczną funkcję w Komisji Rolnictwa.

10 listopada 1990 roku zebranie wiejskie, na któ-
rym był obecny wójt Stanisław Stopa, zatwierdziło 
nowy statut sołectwa oraz dokonało wyboru samo-
rządu wiejskiego. Sołtysem ponownie została wy-
brana Zofia Bil, natomiast w skład Rady Sołeckiej 
weszli: Ryszard Duszyk, Stefan Kowalik, Stanisław 
Koszycki, Władysław Kruk, Roman Kuś i Józef Pyla. 

Należy dodać, że zmiana ustroju nie poprawi-
ła frekwencji na tego typu spotkaniach. Tak ważne 
jak wspomniane wyżej zgromadziło tylko 33 osoby 
na 781 uprawnionych. Na zapowiedziane zebranie 
wiejskie w terminie 22 października 1993 roku sta-
wiła się znikoma liczba mieszkańców, wobec cze-
go sołtys wyznaczyła nowy termin – 27 paździer-
nika. Najliczniej wzięli w nim udział mieszkańcy 
osiedla Za Górą, zainteresowani zamontowaniem 
oświetlenia na swoim terenie (przedmiotem obrad 
były sprawy inwestycji, które powinny się znaleźć 
w budżecie gminy na rok następny). W związku 
z brakiem kworum ograniczono się do rozmowy na 
tematy wsi. Niestety także na kolejnym zebraniu 
3 grudnia 1993 roku stawiły się zaledwie 34 osoby.

Niecały rok później, 20 listopada 1994 roku, 
na zebraniu wiejskim dokonano wyboru sołty-

sa i członków Rady Sołeckiej. Po wahaniach jesz-
cze raz swoją kandydaturę przedstawiła Zofia Bil. 
Nadal cieszyła się zaufaniem mieszkańców, poko-
nując w głosowaniu kontrkandydata stosunkiem 
głosów 33 do 4. Natomiast w skład Rady Sołeckiej 
weszli wówczas: Stanisław Baster, Anna Dziewoń-
ska, Krzysztof Kadula, Bolesław Kalczyński, Włady-
sław Mazur i Aleksander Wierzbicki.

Niecały rok później, 3 października 1995 roku, 
Zofia Bil złożyła rezygnację z funkcji sołtysa. Przed-
terminowe wybory następcy przeprowadzono pod-
czas zebrania wiejskiego 29 października. Wzbudzi-
ły one duże zainteresowanie wśród mieszkańców, 
o czym świadczyła stosunkowo wysoka frekwencja 
wynosząca 86 osób. Do wyborów stanęło 2 kandy-
datów. Ostatecznie urząd objęła Aniela Kruk, po-
parta przez 62 głosujących. O tym, że mieszkańcy 
byli zadowoleni z pracy pani sołtys, świadczy, że 
z woli wyborców reprezentowała sołectwo w kilku 
kolejnych kadencjach, aż do 2011 roku.

Niestety mimo zmian ustrojowych sołectwo 
dysponowało niewielkimi środki finansowy-
mi. Jak wspomina Aniela Kruk, gdy zaczęła peł-
nić funkcję sołtysa, Kryspinów miał do dyspozy-
cji zaledwie 8 tys. zł. Przeważnie przeznaczano 
je na naprawę polnych dróg, gdyż po przejściu 
ulew woda niszczyła je, utrudniając lub uniemoż-
liwiając dojazd do pól. Na ten cel wykorzystywa-
no cały przydział tłucznia, który każde sołectwo 
otrzymywało co roku. Niestety nie wystarczał na 
wiele, toteż część budżetu sołectwa przeznacza-
na była także na poprawienie stanu dróg. Z pie-
niędzy wiejskich finansowano również montaż 

Bolesław Kalczyński Aniela KrukRyszard Duszyk Czesław Sadko
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nowych lamp ulicznych. W 1995 roku oświetlo-
ne były drogi główne, jednak w ciemnościach na-
dal tonęły przysiółki. Inwestycje robiono stopnio-
wo, w miarę jak udawało się zebrać wystarczające 
środki.

Poniżej przedstawimy skład Rady Sołeckiej, jaki 
mieszkańcy Kryspinowa wybierali w następnych 
kadencjach.

W  wyniku wyborów przeprowadzonych 
13 grudnia 1998 roku w Radzie Sołeckiej zasiedli: 
Stanisław Baster, Władysława Kadula, Roman Ko-
rzeniak, Władysław Mazur, Czesław Sadko, Alek-
sander Wierzbicki. 

Skład kolejnej Rady Sołeckiej, wybranej 15 grud-
nia 2002 roku, był następujący: Stanisław Baster, 
Roman Korzeniak, Władysław Mazur, Czesław 
Sadko, Aleksander Wierzbicki, Józefa Wyżga.

Następne wybory odbyły się 7 stycznia 2007 roku. 
W Radzie Sołeckiej zasiedli wówczas: Łucja Barty-
zel, Wanda Panek, Kazimierz Różycki, Aleksander 
Wierzbicki, Stanisław Wygoda, Józefa Wyżga.

Podczas zebrania wiejskiego 16 stycznia 2011 
roku nastąpiła zmiana na urzędzie sołtysa, który 
mieszkańcy powierzyli Józefie Wyżdze. Członka-
mi Rady Sołeckiej zostali: Łucja Bartyzel, Bogusław 
Koszycki, Aniela Kruk, Kazimierz Różycki, Aleksan-
der Wierzbicki.

18 stycznia 2015 roku odbyły się nowe wybory 
samorządu sołeckiego. Sołtysem ponownie została 
Józefa Wyżga, wybrana także do Rady Gminy 6 li-
stopada 2014 roku. Z kolei w skład Rady Sołeckiej 
weszli: Stanisław Koszycki, Jerzy Kogut, Zofia Ma-
zur, Czesław Sadko i Wojciech Żarski. 

Ostatnie, jak dotąd, wybory odbyły się 20 stycz-
nia 2019 roku. Sołtysem Kryspinowa została Moni-
ka Różycka. Radę Sołecką tworzą: Kazimierz Bar-
tyzel, Małgorzata Łęcka, Tomasz Mroczek, Anna 
Olszewska i Czesław Sadko.

 Józefa Wyżga Monika Różycka

Wójt Wojciech Burmistrz w towarzystwie sołtys Anieli Kruk 
i Romana Korzeniaka prezentuje akt erekcyjny szkoły.

Wacław Kula
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Na koniec warto wspomnieć o wójtach III RP. 
Pierwszym wójtem powołanym na urząd jeszcze 
przez Radę Gminy Liszki był Stanisław Stopa z Je-
ziorzan (1990-1992). Zastąpił go Wojciech Bur-
mistrz z Chrosnej (1992-2006). Jako trzeci, przez 
2 kadencje, gminą zarządzał mieszkaniec Kryspi-
nowa Wacław Kula (2006-2014). Obecnie na czele 
gminy Liszki stoi Paweł Miś.

PRZY GOŚCIŃCU KRAKOWSKO-ŚLĄSKIM

Patrząc na mapę Wolnego Miasta Krakowa, zauwa-
żymy, że jego terytorium to pas ziemi ciągnący się 
z zachodu na wschód. Aby ułatwić komunikację 
między oboma krańcami państewka, a przy tym 
poprawić warunki dla transportu i handlu, Senat 
Rządzący zarządził budowę nowego gościńca. Pra-
ce prowadzono na terenie gminy Liszki, do której 
należała również Śmierdząca.

Ogromną rolę przy tej inwestycji odegrali wój-
towie poszczególnych gmin, za co w styczniu 1819 
roku, jeszcze przed ukończeniem prac, prezes Se-

natu Rządzącego Stanisław Wodzicki udzielił im 
pochwały, opublikowanej na łamach „Dzienni-
ka Rządowego Wolnego Miasta Krakowa i Jego 
Okręgu”.

Po zbudowaniu nowego traktu w okolicy Bu-
dzynia wystąpił problem z odprowadzeniem wody, 
która groziła zalaniem tej wsi. Budowa drogi pod 
nadzorem wójta gminy Liszki wyprzedziła wyko-
nanie kanału odprowadzającego wodę spływającą 
z łąk morawickich i cholerzyńskich. Prośbę o zara-
dzenie temu problemowi administracja dóbr ten-
czyńskich skierowała 24 kwietnia 1828 roku do 
Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji WMK. Od-
powiedzialne organy zajmowały się tą sprawą bar-
dzo powoli. Do listopada nie poczyniono żadnych 
kroków. Zapłacili za to mieszkańcy Budzynia. Je-
sienią podniósł się poziom wody, która zalała cha-
ty we wsi. Państwo Tęczyńskie postanowiło samo 
rozwiązać problem. Wykonało kanał zgodnie z pla-
nem zatwierdzonym przez Senat. 

W tym czasie między mieszkańcami Śmierdzą-
cej a Cholerzyna zaistniał spór o prawo wypasu na 

Poczet sztandarowy Koła PSL Liszki. Funkcję chorążego pełni Kazimierz Wnęk, były radny powiatowy.
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granicznej łące. W  ich imieniu wystąpił Anasta-
zy Siemoński, sprawujący opiekę nad małoletnim 
dziedzicem Edwardem.

Do o  wiele poważniejszego sporu doszło mię-
dzy właścicielami Śmierdzącej a rodziną Potockich, 
do której w tym w czasie należał Budzyń. U genezy 
konfliktu leży przebudowa drogi krakowsko-śląskiej, 
prowadzona pod nadzorem wójta gminy zbiorowej. 
Niedaleko za granicą Liszek znajdował się rozjazd. 
Stąd można było podążać w kierunku Śmierdzącej 
albo odbić na północny-wschód, by przez Budzyń i 
Olszanicę dostać się do Krakowa. Zgodnie z decyzją 
władz państwowych od tej pory główny trakt miał 
prowadzić przez Bielany. Wytyczono go nieco bar-
dziej na południe, przez tereny Śmierdzącej.

Problem w tym, że przy starej drodze funkcjo-
nowała karczma należąca do Potockich, z której nie 
chcieli oni rezygnować. Wobec tego postanowi-
li zbudować nową, na małym skrawku ich gruntu 
przylegającym do nowego gościńca. Do prac przy-
stąpili w ostatnich dniach czerwca 1832 roku. Było 
to miejsce podmokłe, w dodatku przebiegał przez 

nie kanał odprowadzający wodę z  łąk morawic-
kich i cholerzyńskich. Zmusiło to budowniczych 
do przykrycia jego fragmentu, by na tym pomoście 
postawić stajnie. Do części tego terenu, a dokład-
nie południowo-zachodniego narożnika budynku, 
rościł sobie pretensje nowy właściciel Śmierdzącej 
hrabia Kryspin Żeleński, którego wsparł Edward 
Siemoński. Naturalnie chodziło mu o pozbycie się 
konkurencyjnej karczmy. (Por. Aneks s. 297)

Sprawa trafiła do sądu. Jako świadków powołano 
włościan obu stron, których przepytywano podczas 
wizji lokalnej. Ważnym argumentem za przynależ-
nością poszczególnych części łąk było dzierżawienie 
ich przez chłopów Budzynia lub Śmierdzącej. O za-
gospodarowanie tych terenów dbali Jordanowie 
i Siemońscy. Dzierżawca Komar nie interesował się 
bagnistymi nieużytkami. Spór przed Sądem Pokoju 
wygrał Żeleński, po czym filary karczmy kazał zbu-
rzyć, a wjazd na stary gościniec w kierunku Budzy-
nia zaorać. Nowy wytyczył nieco dalej.

Formalnie właścicielem Państwa Tęczyńskiego, 
którego część stanowił właśnie Budzyń, był mało-

Dawna droga między Liszkami i Śmierdzącą. Dolne odgałęzienie prowadzi w kierunku Krakowa przez Budzyń i Olszanicę. Wrysowany 
budynek to stara karczma Potockich na terenie Budzynia (ANK 29/635/0/14/3016).
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letni Adam Potocki. Stąd ogromnym latyfundium 
rządziła jego matka, Zofia z Branickich, wdowa po 
Arturze Potockim. 

Kolejny odcinek traktu śląsko-pruskiego, od po-
łączenia ze zbudowanym wcześniej fragmentem go-
ścińca z Liszek przez Kryspinów (przed dworem) do 
Bielan, wykonano najprawdopodobniej w 1834 roku. 
W „Dzienniku Rządowym Wolnego Miasta Krakowa” 
nr 9/10 z 15 marca tegoż roku opublikowano ogłosze-
nie Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi Wolne-
go Miasta Krakowa zapraszające zainteresowanych 
do udziału w przetargu. Według zawartych w anon-
sie warunków wyłoniony w wyniku wyznaczonej 
na dzień 21 marca 1834 roku licytacji in minus wyko-
nawca był zobowiązany do zakończenia zleconych 
prac w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia kontraktu. 

Przedmiotem prac miały być budowa odcinka 
długości 1470 sążni wiedeńskich drogi bitej ada-
mizowanej (czyli utwardzonej tłuczniem) oraz 
wymurowanie mostu (zapewne przez jeden z po-
toków płynących z Budzynia) i 6 kanałów. W ogło-
szeniu czytamy:

[…] droga pomieniona przez grunta częścią twarde, 
częścią piaszczyste prowadzona winna mieć szerokości 
sążni Wiedeń[skich]: 5 być opatrzoną rowami, sążeń je-
den szerokiemi a 2 stopy głębokiemi, plantowanie drogi 
wspomnionej winno bydź warsztwami dobrze ubijanemi 
uzupełnione na którem kamień dwoma pokładami tak 
usypać należy, aby spodni pokład na sześć cali z grube-
go, a wierzchni na trzy cale z drobniejszego kamienia był 
urządzony, przy zaopatrzeniu drogi po bokach kamie-
niami burtowemi w odstępach 5ciu sążniowych dwoma 
rzędami z każdej strony adamizacyi osadzonemi. Ban-
kiety98 od strony rowów niemniej szkarpy tak z nasypki 
formowane, jako też od ściany rowów odarniowane bydź 
winny w sposobie kosztorysem wykazanym który w sum-
mie Złp 20,438 gr. 3 wyrachowany […]99.

Zbudowany gościniec obsadzony został po 
bokach drzewami, które w lecie osłaniały podróżu-
jących przed skwarem. Jeszcze ważniejsze zadanie 
spełniały w przypadku śnieżyc lub mgieł, wyzna-
czając kierunek jazdy lub marszu. W prasie z XIX 

98 Bankiety – pobocza.

99 „Dziennik Rządowy WMK” 1834, nr 9 i 10 (z 15 marca). 

Pisownia oryginalna.

Powroty z kościoła

Na gościńcu
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wieku obok pozytywnej oceny odcinka Bielany–
Liszki znajdujemy narzekania, że dalsza trasa, aż 
do Czernichowa, pozbawiona jest drzew, co sprzy-
jało pobłądzeniom100.

Nad stanem dróg krajowych opiekę sprawowali 
powołani do tego urzędnicy. W 1843 roku w Śmier-
dzącej mieszkał „naddrożny” Michał Rudnicki z ro-
dziną. Przy reperacjach dróg, w ramach obowiązko-
wych szarwarków, pracowali także mieszkańcy wsi.

Po upadku Wolnego Miasta Krakowa zna-
czenie gościńca śląskiego nieco się zmniejszyło. 
W skali Galicji, zwłaszcza po uruchomieniu ko-
lei, przestał być on główną arterią komunikacyj-
ną. W miarę możliwości dbano jednak, by utrzy-
mać go na odpowiednim poziomie technicznym. 
W 1884 roku rozebrano stary mostek, na granicy 
Liszek i  Śmierdzącej. Korespondent „Nowej Re-
formy” narzekał wtedy, że roboty postępowały 
powoli, a  przedsiębiorca prowadzący prace bu-
dowlane cały ruch skierował na wąską drożynę, 
z której z braku poręczy spaść można do rowu przeszło 
sążeń głębokiego. Autor żalił się także na inną nie-
dogodność: Włościanie z Kaszowa, Nowej Wsi, Ryb-
nej, Przegini i innych, wożą przy obecnych upałach 
codziennie nawóz z Krakowa na uprawę ról i w całej 
okolicy zanieczyszczają powietrze101. Jak widać, każ-
da epoka ma swoje problemy. 

100 „Czas” 1871, nr 287 (z 16 grudnia).

101 Obornik pochodził z krakowskich stajen, należących do 

służb i przedsiębiorstw komunikacyjnych. Zob. „Nowa 

Reforma” 1884, nr 173 (z 29 lipca).

Trudności z objazdem wystąpiły także 5 lat póź-
niej, podczas remontu drugiego mostka, znajdują-
cego się na terenie Kryspinowa. Tym razem „Nowa 
Reforma” donosiła: 

Na drodze krajowej z Krakowa, prowadzącej do gra-
nicy pruskiej, we wsi Kryspinowie, potrzeba wymagała 
postawienia nowego mostku, dla komunikacyi zrobio-
no zaś prowizoryczny mostek i z obydwu stron ziemne 
nasypy urządzono tak niedołężnie, że fury, z ciężarem 
jadące, na tym kawałku drogi wiązgną, furmani zaś 
zmuszeni są szukać koni na zakładkę do wyciągnięcia 
z błota, a zdarzały się wypadki, że przejeżdżający wozy 
połamali. Ostatnim razem, kiedy z Krakowa wracałem 
tą drogą, byłem świadkiem, jak wóz transportowy, wio-
zący meble do Czernichowa, na środku drogi ugrzązł 
i dopiero sprowadzono 8 wołów i przy pomocy kilkuna-
stu robotników, zajętych przy nowym mostku, zdołano 
wydobyć ciężki ten wóz transportowy i wyprowadzić na 
drogę, - która to praca trwała blisko dwie godziny, a ja 
zniewolony byłem temu się przypatrywać, z powodu 
wąskości nasypu nie mogąc szerokiego wozu transpor-
towego minąć. Oto próbka naszej administracyi dróg 
krajowych102.

Na początku XX wieku coraz częstszym go-
ściem na drodze krakowsko-śląskiej stawał się au-
tomobil. Już wtedy hałas silnika był problemem, 
przede wszystkim dla koni i woźniców. Korespon-
dent „Nowin” donosił 7 kwietnia 1910 roku: Wczo-
raj w południe, na drodze między Liszkami a Kryspi-
nowem szybko jadący samochód nr 687 spowodował 
spłoszenie koni, ciągnących wóz, napełniony koszami 
jaj. Wóz wywrócił się do rowu, przyczem osoby jadące 
na nim doznały potłuczeń. Właścicielem był Franci-
szek Paw z Brodeł…

W tym czasie także kryspinowianie bywali „pi-
ratami drogowymi”, póki co furmankowymi, jak 
zatrzymany 4 grudnia 1907 roku w Krakowie, na 
ul. Zwierzynieckiej, za „nieostrożną jazdę” Piotr 
Stefanek. Aresztowany podał się najpierw, że się na-
zywa Piotr Kadula i pochodzi z Liszek. Za Stefankiem 
udało się na policyę kilku przechodniów ze skargą o na-
jechanie103.

102 „Nowa Reforma” 1899, nr 220 (z 27 września).

103 „Nowiny” 1907, nr 315 (z 5 grudnia).

Aniela Bator i Katarzyna Gaweł po procesji Bożego Ciała



107Sprawy gospodarczo-administracyjne 

Tuż przed wybuchem I wojny światowej oraz 
w  pierwszych miesiącach walk drogą intensyw-
nie przemieszczały się wojska i transporty zaopa-
trzenia. Przejeżdżało mnóstwo aut austriackich 
i pruskich, zarówno osobowych, jak i ciężarowych. 
W 1915 roku do Twierdzy Kraków przemknął auto-
mobil wiozący cesarza niemieckiego Wilhelma II. 
Lata 1914-1918 były okresem intensywnej eksplo-
atacji, a  nie inwestycji remontowych, stąd stan 
nawierzchni pogorszył się znacznie. Problem po 
urzędnikach cesarsko-królewskich odziedziczyła 
administracja II Rzeczypospolitej.

Tymczasem po przyłączeniu Śląska do Pol-
ski ruch na drodze Kraków–Chełmek znacznie się 
zwiększył. Według dziennikarza „Nowej Reformy” 
jazda przez Bielany, Liszki i  Kaszów jest połączona 
z narażeniem życia104, a między Liszkami a Kaszo-
wem pół kilometra było w ogóle nieprzejezdne105. 

104 „Nowa Reforma” 1922, nr 171 (z 31 lipca).

105 „Piast” 1927, nr 13 (z 27 marca).

Mimo że droga należała do ruchliwych, nie 
była do końca bezpieczna. Zarówno w prasie, jak 
i w przekazach ustnych zachowało się wiele opo-
wieści o napadach na przechodniów. Na przykład 
żydowski „Nowy Dziennik” z 11 stycznia 1936 roku 
(nr 11) donosił o napadzie rabunkowym, jakiego 
dopuścili się dwaj mężczyźni pod Bielanami. Po-

Aniela Bator i Wincenty Bartyzel

Muniakowie z dziećmi na motocyklu Junak M10 (1964)

Tadeusz Fitowski z córką Wandą

Leszek Kapelak i Józef Galos. W tle wieże klasztoru 
o.o. Kamedułów w Bielanach
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szkodowanej, Marii Macheckiej z Kryspinowa, zra-
bowali 300 zł, po czym uciekli rowerem do Krako-
wa. Jako ciekawostkę wspomnijmy także, że wśród 
opowieści o strachach, które dawniej mieszkańcy 
wsi snuli o szarej godzinie, była jedna o duchach 
straszących w zaroślach rosnących przy mostku 
między Liszkami a Kryspinowem. W rzeczywisto-
ści mieli to być ludzie przebrani za różne dziwadła, 
jak pies, człowiek ze słomy czy koza, którzy w ten 
sposób odwracali uwagę wędrowców, aby zaczaje-
ni z boku wspólnicy mogli okraść wozy. 

Warto dodać, że w przeciwieństwie do realiów 
współczesnych, gdy dostęp do miasta jest wolny, 
od czasów Księstwa Warszawskiego do 1923 roku 
u granic Krakowa stały tzw. rogatki, czyli urzędy 
poboru opłat z  tytułu podatku konsumpcyjne-
go. W II połowie XIX wieku mieszkańcy Kryspi-
nowa zatrzymywali się przy rogatce zwierzyniec-
kiej, znajdującej się wówczas naprzeciw obecnego 
Domu Handlowego „Jubilat”. Jeżeli nieco nadło-

żyli drogi, mogli dostać się do miasta przez ro-
gatkę wolską, której budynek przetrwał zresztą 
do dziś (znajduje się na rogu ulicy Józefa Piłsud-
skiego i alei Mickiewicza). Na początku XX wieku, 
gdy w granice miasta włączono wiele wsi, w tym 
Zwierzyniec, rogatkę przeniesiono na dzisiejszą 
ulicę Księcia Józefa Poniatowskiego. Niestety po 
zniesieniu rogatek w dotychczasowej formie kra-
kowski magistrat nie zaprzestał pobierania tego 
typu opłat. Teraz woźnice musieli uiścić należ-
ność za wjazd furmanką do miasta. Gdy w 1933 
roku mieszkańcy parafii lisieckiej udawali się do 
Krakowa na Kongres Eucharystyczny, księża in-
formowali ich, że wozy, które chciałyby z tej okazji 
wjechać do miasta, płacą rogatkę 80 gr lub 40.– bez 
obowiązku płacenia postoju106.

Droga śląsko-krakowska bywała miejscem 
uciążliwych kontroli. W  czasie powstania stycz-
niowego posterunki i patrole austriackie poszuki-
wały wśród osób podróżujących nią polskich żoł-
nierzy. Czasem irytację wśród chłopów budziły 
służby rodzime, które też potrafiły dać się im we 
znaki. Wśród kobiet handlujących mlekiem w okre-
sie przed świętami Wielkiej Nocy 1923 roku oburze-
nie wywołali pracownicy państwowego urzędu zaj-
mującego się badaniami produktów spożywczych, 
którzy skonfiskowali mleko wiezione przez mle-
czarki z Piekar. Notabene zarekwirowany towar, 
rzekomo niezdatny do spożycia, został przekaza-
ny do… krakowskich szpitali. Redakcja „Przyjaciela 
Ludu” z 29 lutego 1929 roku poinformowała o pro-
teście rolników z podkrakowskich wsi, w tym także 
mieszkańców Kryspinowa, których rozgoryczenie 
przyniosła jeszcze jedna rogatka pod Krakowem – jak 
głosił tytuł artykułu. Woźnice poczuli się pokrzyw-
dzeni mandatami wysokości 1 zł, które w Przego-
rzałach pobierali policjanci z Woli Justowskiej, za 
brak lampy. Szczególnie bulwersował ich fakt, że 
kontrola miała miejsce już rano, o 7.20.

Podczas II wojny światowej na rozkaz władz 
okupacyjnych policja granatowa przeszukiwała 
wozy rolników w poszukiwaniu mleka i żywności 
przemycanej nielegalnie do miasta, o czym wspo-

106 Archiwum Parafialne w Liszkach, Ogłoszenia niedzielne 

Liszki, s. 8.

Anna Górka, Anna Żelazny oraz Józef Wędzicha (na rowe-
rze). Fotografia wykonana na drodze balickiej, w pobliżu 
domu nr 127 (z facjatą)

Jan Łabądź
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minam w innym miejscu. Należy podkreślić, że tak-
że władza ludowa, usiłując ograniczyć handel mle-
kiem i innymi produktami gospodarstw rolnych, 
uciekała się do kontroli furmanek i kobiet podą-
żających pieszo do miasta przez patrole milicyjne. 

„Echo Krakowskie” z 16 grudnia 1955 roku (nr 299) 
donosiło: W Kryspinowie, pod Krakowem zatrzyma-
na została przez MO notoryczna handlarka Katarzyna 
Suchan. Znaleziono przy niej 15 kg mięsa, pochodzące-
go z nielegalnego uboju oraz niebadanego weteryna-
ryjnie. „Towar” ten wiozła do Krakowa. (Notoryczna 
handlarka – tylko w socjalizmie mogły powstać ta-
kie potworki językowe).

W latach powojennych, mimo że coraz więcej 
mieszkańców Kryspinowa podejmowało pracę 
w Krakowie, komunikacja przez długi czas nie od-
biegała de facto od realiów przedwojennych. Kur-
sowały wprawdzie autobusy Spółdzielni Transpor-
towo-Komunikacyjnej, Krakowskiej Spółdzielni 
Komunikacji Samochodowej, Spółdzielni Warszta-
towo-Komunikacyjnej, obsługujących, w różnym 
czasie, linie Kraków–Czernichów, Kraków–Alwer-
nia, Kraków–Rybna, jednak nie zatrzymywały się 
w Kryspinowie. Ostatni przystanek przed Krako-
wem znajdował się w Liszkach. Z trasy przebiegają-

cej przez naszą wieś „korzystamy” tylko w ten sposób, że 
w lecie połykamy tumany prochu – pisali na początku 
1950 roku rozgoryczeni kryspinowianie do redakcji 

„Echa Krakowa”. Notabene taki sam problem zgła-
szali mieszkańcy Liszek, którym mimo posiadania 
we wsi przystanku nie udawało się z reguły dostać 
do środka pojazdu nawet w niedziele. Podróż au-
tobusem w 1950 roku była możliwa jedynie z Bie-
lan (Wodociągów), skąd pojazdy odjeżdżały co go-
dzinę. Naturalnie najpierw należało tam się dostać, 
z reguły na piechotę.

Po uruchomieniu przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji w Krakowie linii autobusowej 
numer 9 na trasie Salwator–Bielany (Wodociągi), 
co nastąpiło 10 maja 1951 roku, szanse dostania się 
tą drogą do Krakowa wzrosły i wielu mieszkańców 
Kryspinowa korzystało z  tej możliwości. W  go-
dzinach szczytu autobusy kursowały co 20 minut, 
a między 7.00 a 14.00 co godzinę. Wieczorem z ko-
lei co 40 minut. Bilet normalny kosztował 90 gro-
szy. W autobusach panował ogromny tłok. Oprócz 
osób pracujących w mieście oraz uczniów tamtej-
szych szkół z komunikacji publicznej korzystało 
także wiele gospodyń, przewożących ze sobą bla-
szanki z mlekiem i produkty spożywcze. 

Wołga Lorków. Z lewej strony kierowca Czesław Lorek jr
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Po wybudowaniu w połowie lat 50. osiedla woj-
skowego w Bielanach, które przez okoliczną lud-
ność zostało nazwane po prostu Blokami, pętlę 
końcową autobusu MPK linii 109 umieszczono wła-
śnie na jego terenie.

Na początku 1960 roku, aby ułatwić mieszkają-
cym w Blokach oficerom dojazd do pracy, czyli na 
lotnisko, linię autobusową przedłużono. Autobusy 
kursowały teraz na trasie Salwator–Bielany–Kryspi-
nów–Balice. Opłata normalna za jeden przejazd 
z Salwatora do Kryspinowa, zaliczonego do II strefy, 
wynosiła 2,40 zł, natomiast ulgowa 80 groszy. Po-
nad rok później, 16 lutego 1961 roku, dyrekcja MPK 
dokonała zmiany numeru linii na 209. Naturalnie na 
przystanek do Kryspinowa dochodzili mieszkańcy 
z Liszek i innych dalej położonych wiosek.

W 1962 roku nawierzchnię asfaltową otrzymał 
odcinek drogi wojewódzkiej Kryspinów–Liszki. Po-
dróż do kościoła czy Urzędu Gminy, dotąd najczę-
ściej odbywana pieszo, stała się łatwiejsza, a od 
1 maja 1963 roku wygodniejsza, gdyż od tego dnia 
(Święto Pracy!) autobus MPK kursował już do cen-
trum Liszek. Nową linię, oznaczoną numerem 229, 
obsługiwały początkowo 2, a od 15 października te-
goż roku 3 pojazdy. 

Bardzo powoli, ale jednak rosła liczba linii i au-
tobusów MPK i PKS kursujących przez Kryspinów. 
Zwiększała się także grupa osób, które nabywały 
własne samochody. Jednak dopiero zmiana syste-
mu polityczno-ekonomicznego w Polsce spowodo-
wała gwałtowny przyrost liczby linii komunikacji 
zbiorowej, prywatnych i państwowych i skokowy 
przyrost liczby aut prywatnych.

Naturalnie budowa sieci utwardzonych dróg 
bocznych trwała o wiele dłużej. Najszybciej na-
wierzchnię betonową otrzymała droga Kryspi-
nów–Balice. Wytyczona w  XIX wieku, na pole-
cenie właścicielki dóbr tęczyńskich, zyskała na 
znaczeniu po II wojnie światowej, gdy w Balicach 
zbudowano lotnisko dla samolotów wojskowych, 
dokąd w 1955 roku przebazowano 2 Pułk Lotnic-
twa Myśliwskiego „Kraków”. Szybko okazało się, 
że wylane wówczas na piaszczystym gruncie płyty 
zaczęły się minimalnie przemieszczać w poziomie. 
Aby wyrównać nawierzchnię, na spodzie położo-
no dywanik bitumiczny. Mimo wszystko przez 

kilkadziesiąt kolejnych lat podczas jazdy tą trasą 
dało się odczuć regularne wstrząsy w miejscach 
łączeń płyt. Jako ciekawostkę dodajmy, że odci-
nek drogi za wsią miał pełnić funkcję awaryjnego 
lotniska, dlatego wykonano na nim tzw. migołap-
kę, polegającą na odpowiednim ukształtowaniu 
powierzchni, tak by spowalniała pęd lądującego 
samolotu. 

Krakusi prowadzą powóz z ks. Stanisławem Wciślakiem.

Banderia asystowała primicjantowi także w drodze do Liszek.

Obok budynku szkoły



111Sprawy gospodarczo-administracyjne 

WODA

Kryspinów słynie z wody, choć główny sprawca tej 
„sławy”, zalew, nie leży na terenie tej miejscowości. 
Mimo wszystko warto spojrzeć na dzieje wsi pod 
kątem tego tematu.

O nazwie miejscowości, zapożyczonej od rze-
ki – Śmierdząca (Sosnka-Sanka), oraz mokradłach 
pokrywających niegdyś spore obszary wsi już 
wspominaliśmy. Rozległe tereny podmokłe w śre-
dniowieczu oddzielały wieś od Bielan. Z upływem 
lat teren osuszano, jednak do dziś podtopienia dają 
się mieszkańcom od czasu do czasu we znaki. 

Położona nad Wisłą oraz Sanką wieś nie raz 
cierpiała z powodu powodzi. Najczęściej zalewa-
ny był nadwiślański przysiółek Kąty. Niewątpli-
wie ucierpiał on także podczas powodzi w sierp-
niu 1813 roku, skoro pod wodą znalazły się wówczas 
Jeziorzany i Piekary. W tej drugiej miejscowości na 
oczach proboszcza lisieckiego ks. Józefa Racibor-
skiego fala zabrała ze sobą karczmę i chałupę. Kwe-
renda w prasie przełomu XIX i XX wieku pozwala 
nam prześledzić przebieg poważniejszych powo-
dzi tego okresu. 

W czerwcu 1884 roku „Gazeta Narodowa” do-
nosiła o wylewie Wisły na odcinku od Zwierzyńca 
do Bielan. Gościniec krakowsko-śląski przykrywała 
70-centymetrowa warstwa wody. Zalane były tak-
że Piekary, droga prowadząca do tej wsi oraz pola 
w Śmierdzącej, Ściejowicach i Jeziorzanach. Pomo-
cy poszkodowanym udzielili krakowscy studenci, 
którzy przywieźli na te tereny pewną ilość bochen-
ków chleba. Szczególnego wsparcia wymagały Je-
ziorzany, najmocniej dotknięte przez żywioł. Z ini-
cjatywy marszałka Alfreda Milieskiego członkowie 
krakowskiej Rady Powiatowej utworzyli komitet, 
którego celem było dostarczenie ziarna do siewu 
poszkodowanym w powodzi rolnikom. Naturalnie 
w jego skład wszedł także Jan Skirliński.

Rok później, 8 lipca 1885 roku, wezbrane wody 
Wisły ponownie wystąpiły z brzegów. Jak dono-
sił dziennik „Czas”, pod wodą znalazła się część 
Śmierdzącej, a więc niewątpliwie Kąty, oraz Jezio-
rzany, Ściejowice i Piekary. Do poszkodowanych 
trafiła pomoc w postaci chleba i kaszy. Na szczę-
ście po kilku dniach woda zaczęła opadać. Z kolei 

marcowy wylew 1888 roku znów najbardziej do-
tknął mieszkańców Jeziorzan. Wezbrane wody od-
cięły od świata także Kąty.

Obfite powodzie nastąpiły jeszcze w czerwcu 
1894 roku. Aż w 20 gminach odnotowano szkody. 
Mieszkańcy każdej z nadwiślańskich wsi, od Ru-
socic do śmierdząckich Kątów, boleli nad strata-
mi materialnymi. Najwyższy stan woda osiągnęła 
w nocy z 18 na 19 czerwca. Na szczęście po 24 go-
dzinach zaczęła opadać. 

Wiele wzmianek w prasie pojawiło się w związ-
ku z dużymi powodziami z lat 1899 i 1902. Poszko-
dowane gminy zwracały się do Sejmu Galicyjskiego 
z prośbą o zasiłek. Na posiedzeniu 21 czerwca 1902 
roku w imieniu Kryspinowa i Kątów, ale także Wo-
łowic, Jeziorzan, Piekar, Dąbia i Wolicy o pomoc dla 
ofiar z trybuny sejmowej występował pochodzący 
z Liszek poseł ks. Andrzej Szponder.

Regularne straty ponoszone przez społeczno-
ści nadwiślańskich miejscowości i  petycje wno-
szone przez nie do instancji wyższych zmobilizo-
wały Sejm Galicyjski do przyjęcia 11 lipca 1902 roku 
uchwały zapowiadającej budowę obwałowań Wi-
sły od ujścia Przemszy do Krakowa. 

Niestety królowa polskich rzek nie chciała cze-
kać na realizację planów. Ponownie wylała już 
latem 1903 roku. 11 lipca w Piekarach pod wodą 
znalazło się 48 domów i 30 stodół. Zagrożonych 
mieszkańców ewakuowano. W poniedziałek 13 lip-
ca postanowiono wywieźć na bezpieczniejsze te-
reny ludzi z Kątów. Przebieg akcji obfitował w dra-
matyczne momenty. Tak na łamach „Głosu Narodu” 
zreferował ją wójt Piekar Antoni Kubera:

Rano w  poniedziałek zarządziłem żandarmami 
wywóz ludzi z Kątów […]. Zrazu nikt nie chciał się od-
ważyć na tę podróż niebezpieczną, ale za energiczną 
interwencją wachmistrza Lenkiewicza z Liszek ruszy-
liśmy w drogę. Wachmistrz popłynął łódką, ja z żan-
darmem Turczynowskim płynęliśmy promem. Pókiśmy 
płynęli przez terytorium piekarskie, było jeszcze jako 
tako, gdyśmy wpłynęli na pola p. wiceprezesa Skirliń-
skiego z Kryspinowa, wyrzuciła nas woda z promem 
dwa razy na drzewo. Wojciech Janik, który z nami pły-
nął, wpadł do wody na głowę i ledwieśmy go wydobyli.  
Przybywszy do Kątów, naładowaliśmy 10 krów i 2 ko-
nie; powstał wiatr i nikt nie chciał kierować promem, 
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choć było 9 chłopów do roboty, wreszcie żandarm Tur-
czynowski objął komendę i zmusił ludzi do promu. Kie-
rownik przewozu, Józef Pyla, trzymał dobrze kierunek, 
ale gdy woda znowu rzuciła nas na drzewa, myśleli-
śmy, że pewna śmierć nas czeka. Z ogromnym trudem 
dopłynęliśmy do Kryspinowa i odstawiliśmy bydło, ko-
nie i ludzi na ląd107.

Powódź z  1903 roku zmobilizowała Radę Po-
wiatu Krakowskiego, Towarzystwo Rolnicze Kra-
kowskie oraz gminy i obszary dworskie leżące na 
lewym brzegu Wisły do ponownego skierowania 
petycji do Sejmu Galicyjskiego o  przyspieszenie 
budowy obwałowań. Potwierdzenie jej słuszności 
stanowiły kolejne powodzie. Szczególnie dotkli-
wa nastąpiła w ostatnich dniach lipca 1908 roku. 
Wśród kilkunastu poszkodowanych okolicznych 
wsi był Kryspinów z Kątami. Na szczęście z zagro-
żonych zabudowań udało się wyprowadzić żywy 
inwentarz. Zapewne do budowy wałów przeciw-
powodziowych doszłoby niebawem, niestety na 
przeszkodzie stanęło zaostrzenie sytuacji między-
narodowej, a następnie wybuch wojny światowej. 

Odrodzona Rzeczpospolita Polska przez długi 
czas nie mogła zdobyć się na tak poważny wysi-
łek. Kraj z trudem podnosił się ze zniszczeń wojen-
nych. Skutkiem były straty poniesione przez lud-
ność w trakcie kolejnych powodzi.

W pierwszych dniach lutego 1923 roku w wyni-
ku intensywnych opadów, które zeszły się z rozto-
pami w górach, Wisła wystąpiła z brzegów, zalewa-
jąc pola w Kryspinowie. Oblany wodą ze wszystkich 
stron przysiółek Kąty zamienił się w wyspę108. Roz-
lewisko pochłonęło Wojciecha Stefanka, który wje-
chał z zaprzęgiem w głębinę.

Dwa lata później podczas wizytacji abpa Ada-
ma Stefana Sapiehy w parafii lisieckiej miała miej-
sce wielka ulewa. Skutkiem jej była powódź. Wisła 
wylała 29 czerwca 1925 roku. Jej wody zalały całe 
Jeziorzany, a po części Ściejowice, Piekary i Kry-
spinów. Przepadły plony, które pozostały jeszcze 
na polach.

107 „Głos Narodu” 1903, nr 202 (z 26 lipca). Pisownię 

uwspółcześniono, skorygowano także nazwiska. 

108 „Katolik Codzienny” 1923, nr 29 (z 7 lutego).

Pod koniec lipca 1926 roku obfite deszcze spo-
wodowały następną dużą powódź. Z brzegów wy-
stąpiła nie tylko Wisła, lecz także Sanka. Zalane 
zostały ¾ obszaru Kryspinowa. Znów w oczy lud-
ności zajrzał głód. Z inicjatywy Stanisława Wod-
nickiego, Jana Skowiniaka i Stanisława Żarskiego 
zawiązał się Komitet Ratunkowy w celu niesienia 
pomocy powodzianom. Pozyskane fundusze prze-
kazano najbardziej poszkodowanym.

W  1931 roku podtopione zostały łąki. Znów 
woda odcięła od świata Kąty. Z Jeziorzan ewaku-
owano zagrożoną ludność. Dwa lata później, tj. 
wiosną 1933 roku, przez wodę poszkodowani zo-
stali: Franciszka Kozioł, Wojciech Mazur, Wiktoria 
Banaś, Jadwiga Stefanek, Jan Więckowski, Maciej 
Kubik, Wiktoria Kostuch, Józef Kubik, Stanisław 
Fugas, Stefania Kadulowa i Józef Koszycki. 

Także następny rok przyniósł straty. Po kilku-
dniowych ulewach Wisła wezbrała. Zalane zosta-
ły: Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, Kryspinów i czę-
ściowo Rączna. Kąty znalazły się w  całości pod 
wodą, która sięgała aż do drogi Kraków– Chełmek. 
Poszkodowanym mieszkańcom z pomocą pospie-
szył oddział saperów. Działo się to w lipcu, w okre-
sie przedżniwnym, przez co straty gospodarcze 
były szczególnie wielkie. Poszkodowanych oby-
wateli wspierał samorząd (Komitet Powiatowy 
i Gminny w Liszkach), Komitet Książęco-Arcybi-
skupi, ale także sąsiedzi. W Kryspinowie powstał 
lokalny komitet, który zbierał datki na poszkodo-
wanych. Jak zawsze w  podobnych przypadkach, 
29  lipca w  kościele parafialnym składka została 
przeznaczona na pomoc powodzianom. Zebrano 

Klemens Kapelak na rozlewiskiem Wisły
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104 zł 99 gr. Z kolei 16 sierpnia na terenie całej pa-
rafii, naturalnie z wyjątkiem wsi poszkodowanych, 
zorganizowano zbiórkę żyta i pszenicy. Przyjęto, że 
datki powinny wynieść 3 kg zboża na morgę. Wła-
dze państwowe zarządziły szczepienia przeciw ty-
fusowi i czerwonce109. 

Tak w 1937 roku, w którym notabene Wisła rów-
nież zalała łąki kryspinowskie, o tych nieszczęściach 
pisał w kronice parafialnej proboszcz ks. Andrzej 
Paryś: Rokrocznie koło św. Jana drżała ludność z oba-
wy przed powodzią – co kilka lat nawiedzała ta klęska 
mieszkańców Jeziorzan, Ściejowic, Piekar i Kryspino-
wa, a nawet niszczyła pola w Rącznej. Po powodzi nę-
dza i choroby, domy porujnowane pełne błota, piece po-
rozwalane, grunta potargane, i zawalone szutrowiskiem. 
Następstwem były choroby z przeziębień i biedy. Lud-
ność wychowana na terenach dotykanych często 
przez powódź żyła z Wisłą w pełnej rezygnacji sym-
biozie. W Kątach, gdy rzeka wezbrała, ludzie otwie-
rali drzwi, aby fala wlała się swobodnie do wnętrza. 
W ten sposób chroniono dom przed zniszczeniami, 
jakie mogła uczynić napierająca woda.

Jednak w tym czasie nad mieszkańcami nadwi-
ślańskich wsi gminy Liszki zajaśniał promień nadziei 
na lepsze jutro. W końcu ruszyły prace nad obwało-
waniem Wisły. W 1937 roku objęły one rejon gminy 
Liszki. Przy okazji sypania wałów o kilkaset metrów 
przesunięto koryto Sanki w jej końcowym biegu. Ro-
zebrano także dom należący do Antoniego Szwajdy. 
Właściciel otrzymał odszkodowanie.

109 AP Liszki, Ogłoszenia niedzielne Liszki, b.n.s.; „Ilustro-

wany Kurier Codzienny” 1934, nr 201 (z 22 lipca).

Prace powierzono ciubarykom – robotnikom 
z Kresów Wschodnich. Ale oddajmy ponownie głos 
proboszczowi:

Byli to podobno potomkowie Holendrów, koloniści, 
którzy przyjechali z końmi i specjalnymi wozami do ro-
boty. Niestety dowodzili między nimi Żydzi jako nad-
zorcy i właściciele kilku zaprzęgów. Ludność miejscowa 
niechętnie patrzyła na przybyszów, tem bardziej, że byli 
to schizmatycy lub bezbożnicy – wierzący w pieniądze 
i brzuch. Żarli słoninę w piątek, ale jako robotnicy byli 
bez konkurencji. Dopiero nasi zobaczyli jak się pracu-
je na akord. Wały rosły z każdym dniem zalegając wę-
żem pobrzeża Wisły aż do Krakowa. W Liszkach był cały 
sztab mierniczych, geometrów i inżynierów wytyczają-
cych miejsca pod wały. Zarobili i nasi, ale przeważną 
część robót wykonali ci tzw. „Ciubarycy”. Kilku z nich 
zaledwie widziano w kościele, inni byliby nawet w nie-
dzielę pracowali, gdyby nie sprzeciw ludności tutejszej.

Zabezpieczenie brzegów królowej polskich rzek 
nie było równoznaczne z zakończeniem podtopień. 
Nadal pod tym względem dawała się we znaki Sanka. 
Jej wylewy były zazwyczaj związane z wezbraniem 
Wisły. Po zamknięciu śluz wody rzeczki nie mia-
ły gdzie odpływać, powstawała zatem cofka, która 
rozlewała się na okoliczne tereny. Taka sytuacja na-
stąpiła m.in. pod koniec maja 1939 roku, gdy wody 

Wezbrane wody Wisły w Kątach

Józefa Różycka na obwałowaniu Sanki
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Sanki zalały pola na terenie Budzynia, Cholerzyna, 
Piekar i Kryspinowa. Drogę wojewódzką w tej ostat-
niej miejscowości pokrywała warstwa 75 cm wody.

Należy podkreślić, że woda nie tylko podtapia-
ła, lecz także żywiła mieszkańców. Użyźniała łąki, 
w późniejszym okresie była źródłem kruszywa do 
budowy betonowych fundamentów domów, do-
starczała ryb, nieraz dosłownie, gdyż po wylewach 
wody pozostawały w dołkach żywe zwierzęta. Jak 
relacjonuje opowieści starszych mieszkańców Ką-
tów Kazimierz Wnęk: W Wiśle było wtenczas dużo 
szlachetnych ryb, takich jak szczupaki, brzany, bolenie, 
sumy, a nawet szły w górę łososie na tarło. Przed woj-
ną koncesję na połów ryb na tym odcinku Wisły po-
siadali 2 krakowianie. Łowili różnymi sieciami, gor-
sze gatunki ryb i drobnicę wymieniali z tutejszymi 
mieszkańcami na produkty rolne, lepsze gatunki 
sprzedawali w Krakowie110.

Przejdźmy teraz do wody pitnej. Głównym źró-
dłem zaopatrzenia w nią mieszkańców Kryspino-
wa było źródło Stok w  Budzyniu. Woda z  niego 
płynęła w kierunku Wisły, zaopatrywała po dro-
dze gospodarstwo dworskie. Najlepszą porą dnia 
do uzupełnienia zapasów, zwłaszcza na potrzeby 
spożywcze, był wczesny ranek, zanim wodę zmą-
cili kolejni użytkownicy. Sporą niedogodnością dla 
kryspinowian była duża odległość między doma-
mi a źródłem. Z czasem starano się temu zaradzić 
przez kopanie studni. Nie wszystkie mogły kon-
kurować pod względem smaku wody ze źródłem 
w Stoku. Woda ze studni dworskiej służyła wyłącz-
nie do celów gospodarczych. Podawano ją do picia 
jedynie zwierzętom.

Warto wspomnieć, że pod koniec XIX wieku 
Kryspinów był brany pod uwagę przy poszukiwa-
niu źródeł wody dla Krakowa. W 1894 roku do miej-
scowości zawitały ekipy wiertnicze. Na łące dwor-
skiej w pobliżu drogi Bielany–Piekary wykonano 
2 odwierty w niedalekiej odległości od siebie oraz 
jeden na pastwisku gminnym, w oddaleniu 200 m 
od rzeki. Te pierwsze okazały się nieprzydatne na 

110 Oba cytaty za: Kazimierz Wnęk, Informacje o wydarze-

niach w przysiółku Kąty, w okresie XX i XXI wieku, jakie 

zapamiętali tutejsi mieszkańcy, mps (w posiadaniu au-

tora).

cele wodociągowe, wodę w odwiercie nadwiślań-
skim uznano za dobrą. Odwierty wykonano także 
w Bielanach, Przegorzałach, Budzyniu i Cholerzy-
nie. Woda w  dolinie Sanki zawierała duże ilo-
ści siarkowodoru. Najlepsze pokłady wodonośne 
stwierdzono w dolinie Wisły na terenie Budzynia 
i w Bielanach. Ostatecznie zdecydowano się na ulo-
kowanie kompleksu wodociągowego w Bielanach111.

W  połowie dwudziestolecia międzywojen-
nego zapadła decyzja o budowie studni gminnej 
w Kryspinowie. Na posiedzeniu rady gminnej 11 li-
stopada 1929 roku podjęto uchwałę o sprzedaży na 
ten cel 4 działek. Najprawdopodobniej wtedy zo-
stała wykopana studnia w centrum miejscowości, 
obok remizy. Niestety woda z niej nie dorównywała 
smakiem wodzie czerpanej ze Stoku. Z czasem ko-
pano dodatkowe studnie publiczne.

Zaczęły powstawać też studnie prywatne. 
Szczególnie dobrą wodę czerpano u Kadulów, na 
zapleczu czworaków. Obfite źródło sprawiało, że 
gdy ujęcie gminne było zanieczyszczone, większość 
mieszkańców chodziła właśnie tu. Ustawiały się 
nawet kolejki. Po wejściu Armii Czerwonej sowie-
ci postawili przy studni wartownika. Przez kilka 
kolejnych miesięcy korzystać z niej mogli jedynie 
krasnoarmiejcy i gospodarze. 

Lata PRL to okres chronicznych niedostatków. 
Nawet tak prozaiczna rzecz jak reparacja studni 
gromadzkiej w  tym czasie urastała do poważne-
go problemu. Konieczność naprawy sołtys zgłaszał 
władzom gminnym, które szukały, zazwyczaj mało 
skutecznie, środków w budżecie. A studnie pozosta-
wały całymi miesiącami nieużyteczne. O innym pro-
blemie ze studnią gminną w Kryspinowie, jaki stwo-
rzył utopiony lub wrzucony do jej wnętrza martwy 
kot, wspominał w książce Poselskie potyczki działacz 
komunistyczny i literat Władysław Machejek. 

W 1972 roku postulowano wyczyszczenie stud-
ni publicznych na tzw. końcu wsi koło Stanisława 
Bila i remont przy domu Stanisława Mitany. Pew-
nych reperacji udało się dokonać rok później. Skut-
ki jednak były mizerne. W 1973 roku reprezentu-
jący Kryspinów radny Gminnej Rady Narodowej 

111 „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego” 

1895, nr 23/24.
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w Liszkach, Mikołaj Wsołek, skarżył się, że prze-
prowadzane dwukrotnie remonty studni publicz-
nych nie przyniosły założonych rezultatów. Dodaj-
my, że wobec opadania poziomu wód gruntowych 
na skutek uruchomienia w Budzyniu i Cholerzy-
nie kopalni żwiru wszystkie wymagały kolejnych 
pogłębień. W 1976 roku żadna wiejska studnia nie 
była już sprawna.

Zastosowanie do coraz głębszych studzien 
pomp elektrycznych sprawiło, że w latach 70. po-
jawiły się problemy z reperacją psujących się pomp. 
Na zebraniu z 29 lutego 1976 roku wieś wniosko-
wała przystąpienie do naprawy studni głównej na 
środku wsi obok Franciszka Basisty. 

Na początku 1985 roku opiekujący się ujęciami 
publicznymi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych 
odrzucił wniosek o pogłębienie studni koło Galosa 
i Mitany. Argumentowano, że podobne problemy 
występowały na terenie całego województwa.

Zanim powstało kąpielisko w  Budzyniu, miej-
scowa młodzież, głównie męska, chodziła popły-
wać w  Wiśle. W  XX wieku najczęściej uczęszcza-
nym miejscem była łacha piasku naniesiona przez 
rzekę w Kątach. Na terenie przysiółka znajdowało 

się wiejskie pastwisko, toteż w wodach Wisły dużo 
czasu spędzali chłopcy pasący krowy. Ubrania zosta-
wiali przy zwierzętach, często pod opieką dziewcząt, 
i szli 1,5 kilometra w górę rzeki, by puścić się z nur-
tem, a następnie wyjść na brzeg w pobliżu pastwi-
ska. Szybki prąd rzeki umożliwiał pokonywanie dłu-
gich odcinków przy minimalnym wysiłku. Czasem 
chłopcy wędrowali pod klasztor w Tyńcu i pływali 
od pierwszej skałki pod mury opactwa. 

Swoich amatorów miała także Sanka. Popular-
nym miejscem wodnych zabaw stały się na wiele 

Studnia publiczna koło Mitany. Obok: Zofia Mitana, Aniela Wróbel (w fartuchu), Maria Kadula i Maria Kruk wśród gromady dzieci

Józefa Kadula oraz Mariola i Magdalena Szwajda przed stud-
nią prywatną u Kadulów (Kryspinów 112)
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lat 2 rozlewiska. Głębsze, zwane „studnią”, oku-
powali chłopcy, płytsze, w pobliżu mostka na dro-
dze prowadzącej w kierunku „Zaolsza”, stanowiło 
królestwo dziewcząt. Kąpano się także w istnieją-
cym do dzisiaj stawie za pałacem. Zgodnie z trady-
cją wstrzymywano się z kąpielą w rzece przed 24 
czerwca, czyli dniem wspomnienia św. Jana, gdyż, 
jak mówiono, woda była jeszcze nieochrzczona. 

Tu dochodzimy do tematu Zalewu w Budzyniu. 
Pierwszy stawek pojawił się na tym terenie na po-
czątku lat 60. XX wieku. Było to następstwo wydo-
bycia piasku. Pewne ilości kruszywa brali stąd już 
Niemcy podczas II wojny światowej. Służył im do 
rozbudowy lotniska w Balicach. Notabene do prze-
wozu urobku wykorzystywano woźniców z Kryspi-
nowa i innych pobliskich miejscowości, w ramach 
szarwarku.

Po wojnie, w latach 50., piaskownię eksploato-
wało Wojsko Polskie, wykorzystując urobek do 
prac nad rozbudową pasa startowego lotniska. Zaj-
mowało się tym Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wojskowego nr 25. Pieniądze od wojska wpływały 
do kasy administracji lokalnej. Naturalnie w pia-
sek zaopatrywała się odpłatnie także okoliczna lud-
ność oraz przedsiębiorstwa państwowe. Pobór pia-
sku nadzorował sołtys wsi, który otrzymywał za to 
prowizję wysokości 15 proc. 

Do wyrobiska zaczęła napływać woda grun-
towa. W powstałym jeziorku już około 1964 roku 
kąpali się mieszkańcy okolicznych wsi. Z czasem 
zielone łąki, łagodne pagórki , a zwłaszcza cieniste za-
gajniki i malowniczy lasek nad stawem112 przyciągały 
z Krakowa amatorów wypoczynku na łonie natu-
ry. To w tym czasie staw otrzymał nazwę krakow-
skiego „Balatonu”. Co ciekawe, choć zalew znaj-
dował się na terenie Budzynia, został skojarzony 
właśnie z Kryspinowem, gdyż większość plażowi-
czów trafiało nad akwen, wysiadając na przystan-
ku w Kryspinowie. 

Niestety kąpielisko przez dłuższy okres pozosta-
wało „dzikie”, co powodowało, że nawarstwiały się 
niekorzystne zjawiska. Przybywający tu w niedzie-
le i święta (nie było jeszcze wtedy wolnych sobót) 
zmotoryzowani turyści pozostawiali samocho-

112 „Echo Krakowa” 1963, nr 101 (z 30 czerwca-1 maja).

dy „na terenie całego lasu” przy drodze Kryspi-
nów–Balice, niszcząc przy okazji sadzonki drzew 
iglastych. Problemem tym zajmowało się, zresztą 
bezskutecznie, Prezydium Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Kryspinowie na posiedzeniu 30 kwiet-
nia 1960 roku. 

Spragnionych świeżego powietrza, spokoju 
i  kąpieli krakowian nie zniechęcała pogarszają-
ca się jakość wody. Przeprowadzane wielokrot-
nie w latach 60. XX wieku badania wykazywały 
duże skażenie jej różnymi bakteriami. Na podsta-
wie tych wyników odpowiednie służby wydały 
zakaz kąpieli w  zbiorniku. Ani duże prawdopo-
dobieństwo infekcji, ani rozmieszczone na brze-
gu tabliczki ostrzegające, że wchodzenie do wody 
jest wzbronione, nie odstraszały amatorów pływa-
nia. Do odwiedzin nie zniechęcał także brak zaple-
cza: ubikacji, przebieralni. Namiastkę gastronomi 
stanowił kiosk spożywczy z parasolami GS „SCh” 
w Liszkach, zazwyczaj zamknięty. „Echo Krakowa” 
w 1964 roku krytykowało zawyżone ceny sprzeda-
wanych w nim artykułów. 

Współgrał z  tym artykuł w  „Gazecie Krakow-
skiej” z 2 sierpnia 1972 roku. Autor relacjonował 
w nim: 

Jest tu np. kiosk spożywczy. Piwo leje się strumie-
niami, sterty papierów i śmieci, podchmieleni goście 
(przeważnie miejscowi) – oto krótka charakterystyka 
ni to kiosku, ni to sklepu, ni to lokalu gastronomicz-
nego. Trochę słodyczy, trochę konserw, trochę owoco-
wych soków i piwo… piwo… piwo. A wszystko zasługuje 
na określenie mianem knajpy i to VIII kategorii, gdyby 
taka istniała. Ceny natomiast – zupełnie fantastyczne. 
Sok pomarańczowy 30 zł, pomarańcze 60 zł. Jak w nie-
zwykle ekskluzywnej kawiarni. Aż dziw bierze, że nikt 
się tym jeszcze nie zainteresował.

Zagospodarowanie terenu przekraczało możli-
wości gromady Liszki, dlatego 2 listopada 1964 roku 
Gromadzka Rada Narodowa przekazała budzyński 
zalew wraz z laskiem Wydziałowi Kultury Fizycznej 
i Turystyki Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Krakowie. Niestety niewiele to zmieniło.

W tym czasie występującymi na łąkach budzyń-
sko-cholerzyńskich zasobami piasku zaintereso-
wały się państwowe przedsiębiorstwa wydobyw-
cze. Już w 1964 roku wykonano 5 odwiertów. Trzy 
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lata później kolejne. Na podstawie analizy próbek 
stwierdzono istnienie w tym miejscu dużego zaso-
bu piasku o miąższości złoża przekraczającej 20 m. 
Zasoby oszacowano na 11 mln m3 występujących na 
obszarze 70 ha. Przy tej okazji pojawił się pomysł, 
aby po wyczerpaniu piasku urządzić nad zalewem 
kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. 

W 1968 roku do prac wydobywczych przystą-
piły Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa 
(KZEK). Początkowo używano do tego koparek. Po-
tem sprowadzono pogłębiarkę produkcji węgier-
skiej Gejzer. Na długo stałym elementem krajo-
brazu stały się kolejki ciężarówek oczekujących na 
poboczu drogi prowadzącej do Balic. W 1978 roku 
wydobywano 120 m3 pospółki na dobę. Trafiała na 
budowy w Krakowie, ale także w dalsze rejony.

Po zakończeniu eksploatacji kruszywa w zbior-
niku budzyńsko-cholerzyńskim, co nastąpiło pod 
koniec lat 80., przekopano drogę i rozpoczęto wy-
dobycie na terenie obecnego Zalewu Budzyńskiego. 
Wyeksploatowana pogłębiarka produkcji węgier-
skiej trafiła do remontu, a w jej miejsce uruchomio-
no maszynę polskiej produkcji HP-IX. Na potrzeby 
kopalni zbudowano nową szosę łączącą drogi Bu-
dzyń–Cholerzyn oraz Kryspinów–Balice.

Wodę gruntową napływającą do basenu eksplo-
atacyjnego przepompowywano do koryta Sanki113. 
Stamtąd Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji (MPWiK) po oczyszczeniu kierowało 
ją do sieci wodociągowej. Następstwem tego był 
spadek poziomu wody w  pobliskich studniach. 
Naturalnie najbardziej poszkodowane były 3 naj-
bliższe miejscowości: Kryspinów, Budzyń i  Cho-
lerzyn. Tylko ok. 20 proc. studni posiadało wodę 
w ilościach ograniczonych. W 1982 roku w związ-
ku z suszą lustro wody obniżyło się o półtora metra. 

KZEK na własny koszt je pogłębiało. Już na 
zebraniach wiejskich w  1969 roku mieszkańcy 
określali stan zaopatrzenia w wodę jako tragiczny. 
27 lipca 1969 roku zebranie wiejskie w Kryspinowie 
wybrało komitet mający zająć się budową sieci ga-

113 W roku 1979 pewien problem stanowił niewystarczają-

cy przekrój rur mostku na Sance przy POM. Przepom-

powywana woda wylewała się z koryta i podtapiała 

okoliczne gospodarstwa.

zowej oraz wodociągowej, na czele którego stanął 
radny Mikołaj Wsołek. Wśród mieszkańców zdania 
były podzielone, któremu zadaniu przyznać pierw-
szeństwo. Na zebraniu 15 marca 1971 roku miesz-
kańcy uznali, że istnieją większe szanse na budowę 
sieci gazowej niż wodociągowej, w związku z czym 
opowiedzieli się za wcześniejszą gazyfikacją. 

Kolejne społeczne komitety budowy wodociągu 
powstały w 1975 roku (jego przewodniczącym był 
Tadeusz Bartyzel), a potem w 1980. Niestety czas 
nie sprzyjał tego typu inwestycjom. Polska Rzecz-
pospolita Ludowa pogrążała się w coraz większym 
kryzysie. 23 marca 1988 roku komitet wodociągo-
wy został przez mieszkańców rozwiązany, a środ-
ki pieniężne, którymi dysponował, trafiły na konto 
Rady Sołeckiej.

Deficyt wody zmusił Urząd Gminy do zorgani-
zowania dowozu wody pitnej na potrzeby miesz-
kańców. Zadanie to powierzono Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Liszkach. Koszty (w 1989 roku prawie 
300 tys. zł miesięcznie) pokrywały po połowie KZEK 
i MPWiK. Miało to ten niekorzystny dla rolników 
skutek, że w okresie wzmożonych prac polowych 
traktorów wożących wodę brakowało na polach. 

Porządki u Stefanków
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Narastający problem planowano rozwiązać 
przez budowę wodociągu, którego koszty miały 
w  wielkiej części pokryć wspomniane przedsię-
biorstwa. Jednak zarówno KZEK, jak i MPWiK li-
cytowały się ze sobą, które z nich ponosi większą 
odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Wiązało się 
to bowiem z wysokością partycypacji w kosztach 
budowy wodociągu. Jednocześnie krakowski Za-
kład Wodociągowy, borykając się z deficytem wody 
na terenie miasta, wykluczył możliwość ewentual-
nego zaopatrywania w nią sieci gminnej. Po prote-
stach ludności, interwencjach w urzędach różnych 
szczebli przystąpiono do przygotowania projektu 
sieci. W 1985 roku Biuro Projektów Wodnych i Me-
lioracji w Krakowie opracowało Program ogólny za-
opatrzenia w wodę, a później dokumentację szcze-
gółową. Termin rozpoczęcia prac przekładano. 
Ostatecznie tę jakże ważną dla ludności inwestycję 
udało się zrealizować dopiero pod koniec XX wieku, 
po zmianach polityczno-gospodarczych w Polsce.

Rosnąca popularność plaż w Budzyniu i Chole-
rzynie wśród krakowian spowodowała, że na po-

czątku lat 70. powstał w Krakowie Społeczny Komi-
tet Budowy Ośrodka Rekreacyjnego w Kryspinowie, 
który zajął się przygotowaniem planów zagospo-
darowania akwenu. W 1975 roku gotowa była kon-
cepcja przewidująca powstanie 5 nowoczesnych 
ośrodków rekreacyjnych, mogących pomieścić 20 
tys. osób! Projekty dwóch pierwszych przygotowali 
architekci Miejskiego Biura Projektów w Krakowie. 
Nie trudno się domyślić, że pozostały na papierze. 
Lata 80. XX wieku nie sprzyjały dużym, publicz-
nym inwestycjom. 

Aby stworzyć dla amatorów kąpieli niezbędne 
zaplecze, w latach 80. XX wieku część południowo-

-zachodnią zalewu powierzono Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji „Krakowianka”, mającemu swą siedzi-
bę w Krakowie przy placu Matejki. Zadanie utrud-
niał skomplikowany stan prawny terenu. Dopiero 
w 1983 roku rozpoczęto wykup parceli. Wyklucza-
ło to większe inwestycje. Działalność ograniczała 
się do zatrudnienia ratowników oraz prowadze-
nia wypożyczalni sprzętu pływającego. Obszar ką-
pieliska obejmował zaledwie kilkadziesiąt metrów 
brzegu oraz przylegającą doń wodę. Notabene wy-
tyczono je dopiero w II połowie lat 70., po latach 
zabiegów i interwencji. 

Pozostałe tereny nadbrzeżne opatrzono tablicz-
kami „Zakaz kąpieli”. Było to powodem niezado-
wolenia kąpiących się, stłoczonych na niewielkiej 
powierzchni wody. Niezdyscyplinowanych patrole 
Milicji Obywatelskiej karały mandatami. 

Niestety, mimo że już w chwili rozpoczęcia pra-
cy przez KZEK było wiadomo, że zalew będzie do-
celowo przekształcony w ośrodek wypoczynkowy, 
przedsiębiorstwo w pracach kierowało się projek-
tem zatwierdzonym przez Ministerstwo Budow-
nictwa, który był w  wielu miejscach sprzeczny 
z  miejscowymi wytycznymi przestrzennymi dla 
tych terenów. Nie zadbano o zostawienie akwenu 
w stanie ułatwiającym przekształcenie w kąpieli-
sko. Poważny problem stanowiło ukształtowanie 
dna, obfitującego w głębie. Jak na łamach „Echa 
Krakowa” w  1976 roku zanotował dziennikarz, 
KZEK prowadzenie prac niwelacyjnych powierzył 
3 robotnikom wyposażonym w… łopaty. Kruszy-
wo eksploatowano zachłannie, niemal do granic 
działek, pozostawiając strome brzegi przechodzą-Jan Łabędź nad zalewem
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ce szybko w głębie. Urządzenie łagodnych plaż wy-
magało zakupu sąsiednich parcel, na to jednak bra-
kowało funduszów. 

Popularność kąpieliska szybko wzrastała. O ile 
w 1978 roku w pogodne soboty i niedziele nad za-
lewem odpoczywało ok. 10 tys. osób, o tyle w 1986 
roku w upalną niedzielę przyjeżdżało ich nawet 
w  granicach 30 tys. Problem, ale raczej dla Bu-
dzynia i Cholerzyna, stanowiły zaparkowane byle 
gdzie samochody, często blokujące drogę Kryspi-
nów–Cholerzyn. Dopiero w 1980 roku udało się 
urządzić parking, z budką wartownika. Niestety 
z  powodu braku wartownika stróżówka szybko 
została zniszczona przez chuliganów.

Plażowicze narzekali na niedostateczną liczbę 
punktów gastronomicznych. W I połowie lat 80. XX 
wieku działały tu zaledwie 3 kioski gastronomiczne, 
w 1986 roku było ich już 6. W swojej ofercie miały 
głównie napoje chłodzące. 1 czerwca 1975 roku GS 
Liszki otwarł w pobliżu zalewu Szałas Gastrono-
miczny „Pod Sosnami”. Znajdował się on na działce 
należącej do sołectwa Budzyń. Kontrowersje wśród 
mieszkańców tej wsi budził szyld informujący, że 
placówka mieści się w Kryspinowie, zamiast w Bu-
dzyniu. Wśród klientów punktu byli także wędka-
rze, którzy po zarybieniu akwenu chętnie spędzali 
tu czas wolny.

 Niezbyt zasobna była uruchomiona w  lipcu 
1975 roku przez MOSTiW „Krakowianka” wypoży-
czalnia sprzętu pływającego. Po dekadzie dyspono-
wała zaledwie kilkudziesięcioma rowerami wod-
nymi, kajakami i łodziami wiosłowymi. Brakowało 
także sanitariatów z prawdziwego zdarzenia. 

Tragicznym zjawiskiem związanym z  wyko-
rzystywaniem stawu do kąpieli były utonięcia. Ich 
liczbę prasa szacowała różnie. Do sierpnia 1978 
roku dziennikarze krakowskich gazet pisali o 39114. 
Część wynikała z niefrasobliwości ofiar, nieprze-
strzegających zasad przygotowania organizmu do 
kąpieli, przejawów brawury itd. Część można zapi-
sać na konto KZEK i rabunkowego poboru piasku, 

114 Trudno ocenić, na czym dziennikarze opierali swoje wy-

liczenia. „Gazeta Krakowska” w numerze 159 z 9 lipca 

1986 roku pisała o 34 trumnach, jakie dla przestrogi nale-

żałoby postawić na brzegu kąpieliska. Ilekolwiek by tych 

utonięć było, za każdą stały tragedie ofiar i ich rodzin.

z pozostawianiem na dnie kilkunastometrowych 
dołów, stanowiących pułapkę dla wypoczywają-
cych. Temperatura wody w tych swoistych stud-
niach podwodnych była niższa o kilkanaście stop-
ni od panującej w pozostałych rejonach zbiornika. 
Skutkiem tego były skurcze, nawet u doświadczo-
nych pływaków. Wszystkiego tabliczkami „Zakaz 
kąpieli” nie można było załatwić. 

Na początku lat 80. w organizację zajęć sporto-
wych zaangażowało się Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Mewa”. Oprócz zawodów pla-
żowych, jak turnieje siatkówki, badmintona, rzut-
ków do tarczy, odbywały się także konkursy wodne. 
W tym czasie coraz większą popularność zdobywał 
windsurfing. W lipcu 1982 roku TKKF zorganizo-
wało pokaz pływania na desce zaopatrzonej w ża-
giel. Wobec wielkiego zainteresowania od 22 lipca 
tego roku Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF 
przeprowadził pierwsze kursy tej dyscypliny spor-
tu. W lipcu roku następnego Towarzystwo zorgani-
zowało pierwsze regaty windsurfingowe o puchar 
krakowskiego TKKF, które powtarzano w  kolej-

Na plaży zalewu
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nych latach. W tym czasie sprzęt windsurfingowy 
dla prywatnych amatorów tego rodzaju żeglarstwa 
produkowała firma polonijna w Spytkowicach. 

W 1985 roku w Narodowe Święto Odrodzenia 
Polski Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe oraz Krakowski Okręgowy Związek 
Pływacki zorganizowały pierwszy Maraton Pły-
wacki Kryspinów ’85. Zainteresowanie, z jakim się 
spotkał, sprawiło, że także w kolejnych latach po-
wtarzano imprezę. Maraton składał się z dwóch 
wyścigów. Pierwszy dla posiadaczy żółtego czep-
ka niestowarzyszonych w  żadnym klubie na dy-
stansie 1500 m oraz bardziej prestiżowy wyścig na 
10 000 m, w którym mogli wystartować zawodnicy 
sekcji pływackich oraz ewentualnie osoby przesia-
ne przez sito selekcji.

W latach 80. XX wieku po akwenie pływało tak-
że wiele łódek, żaglówek oraz innych przyrządów 
do pływania. Pozwolenie na żeglowanie po wo-
dach zbiornika wydawał Naczelnik Gminy Lisz-
ki. Porządku i  bezpieczeństwa w  wodzie oprócz 
WOPR-u pilnował funkcjonariusz Milicji Obywa-
telskiej poruszający się po akwenie łodzią motoro-
wą. Dodatkowo nabrzeżne tereny patrolowali mi-
licjanci w radiowozie.

Od 1987 roku na przełomie czerwca i lipca kra-
kowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej (TKKF) organizowało na zalewie regaty dla 
amatorów. Obejmowały one wyścigi: kajaków K-1 
(regatowych) i K-2 (turystycznych i składaków) na 
1000 m, żaglówek, windsurferów, a od 1989 roku 
także rowerów wodnych.

W  1992 roku administrowanie ośrodkiem ką-
pielowym objęła spółka Ośrodek Rekreacji i Wy-
poczynku „Nad Zalewem”, która przejęła masę 
upadłościową po firmie Unirol, od 1991 roku gospo-
darza plaży w Budzyniu i Cholerzynie. Zarządzała 
terenem o powierzchni 64 ha.

Tymczasem w roku 1996 Krakowski Zakład Eks-
ploatacji Kruszywa zakończył wydobycie na tym 
terenie. Wiosną 1998 roku KZEK, który miał prawo 
wieczystej dzierżawy terenów w Budzyniu i Chole-
rzynie, sprzedał swoje prawa do mniejszego zbior-
nika prywatnym inwestorom. 

W  2002 roku atrakcje w  części rekreacyjnej 
większego zbiornika nie imponowały. Czynne 

były zjeżdżalnia oraz wypożyczalnia sprzętu wod-
nego. W weekendy organizowano konkursy i zaba-
wy. Od czasu do czasu odbywały się większe im-
prezy, takie jak pokazy sportów wodnych, koncerty 
itd. W 2001 roku spółka wykazała sprzedaż 100 tys. 
biletów, skarżąc się przy tym, że ok. 2/3 osób do-
stawało się na plażę nielegalnie, i na nieuczciwość 
zatrudnionych bileterów, którzy część wpływów 
pozostawiali dla siebie.

Przeglądając stare roczniki gazet, można wyno-
tować kilka ciekawszych imprez, jak: mistrzostwa 
i turnieje siatkówki plażowej, maratony pływackie, 
kąpiele morsów, Dni Gminy Liszki nad Zalewem 
(w I dekadzie XXI wieku) czy coroczne Międzyna-
rodowe Zloty Miłośników Volkswagena Garbusa 

„Garbojama” (w latach 2001-2019).
Warto dodać, że przez lata zbiorniki wodne no-

siły nazwę Kryspinów I i Kryspinów II, co miesz-
kańcy Budzynia i Cholerzyna uznawali za nie do 
przyjęcia. Wreszcie samorządowcy obu sołectw 
podjęli kroki w  celu zmiany tego stanu rzeczy. 
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji od stycznia 2013 roku leżący w 2/3 na te-
renie Cholerzyna oraz w 1/3 w Budzyniu zbiornik 
(użytkowany przez Ośrodek Rekreacji i Wypoczyn-
ku „Nad Zalewem”) otrzymał nazwę „Zalew na Pia-
skach”, a drugi – w całości w granicach administra-
cyjnych Budzynia (częściowo w rękach prywatnych, 
a częściowo własność sołectwa) – stał się oficjalnie 

„Zalewem Budzyńskim”115. 
Z inicjatywy wójta Pawła Misia gospodarzem 

terenów zalewu została komunalna spółka Likom. 

115 „Dziennik Polski” 2012, nr 24 (z 15 października).

Zalew współcześnie
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ROZWÓJ PLECIONKARSTWA

Koszykarstwo należy do rzemiosł znanych na te-
renach nadwiślańskich od wieków. Niewątpliwie 
także niektórzy mieszkańcy Śmierdzącej trudnili 
się wyplataniem wiklinowych koszy. Można przy-
puszczać, że było to domeną raczej uboższych chło-
pów, pragnących w ten sposób uzupełnić dochody 
z niewielkiego spłachetka ziemi, które uprawiali. 

W II połowie XIX wieku wśród elit społeczno-po-
litycznych Galicji popularność zdobyła idea pomocy 
włościanom poprzez udoskonalenie wiejskiego rze-
miosła. Władze krajowe zwróciły się do zwierzch-
ności gmin, w których ludność tradycyjnie parała 
się wyplataniem przedmiotów z wikliny, z propo-
zycją zorganizowania kursów tego rzemiosła. Wa-
runkiem było zabezpieczenie przez samorząd po-
mieszczenia, w którym odbywałyby się lekcje, oraz 
opału i oświetlenia. Wśród zaproszonych był także 
samorząd Śmierdzącej. Niestety wszystkie gminy 
z wyjątkiem Kwaczały odrzuciły ofertę. Na szczę-
ście dla chłopów z parafii lisieckiej sprawą zaintere-
sował się właściciel Ściejowic, dr Maksymilian Ma-
chalski. Ten wybitny prawnik oraz polityk postarał 
się, by pierwszą szkołę plecionkarską zorganizowa-
no na terenie jego folwarku. Zajęcia rozpoczęły się 
6 marca 1874 roku. Instruktorem został pochodzący 
z Bawarii wędrowny nauczyciel Józef Karg. Pewne 
utrudnienie stanowiła bariera językowa – mistrz nie 
znał bowiem języka polskiego. Lekcje musiały odby-
wać się za pośrednictwem tłumacza. 

Wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania. 
Wkrótce kosze wyplatane w szkole ściejowickiej 
znalazły uznanie w całej Galicji, a nawet poza jej 
granicami. Chwalili je również poproszeni o opi-
nię specjaliści z Wiednia. Rodzice, którzy począt-
kowo niechętnie godzili się na wysyłanie dzieci 
na zajęcia, ponieważ odrywały je one od pomocy 
w gospodarstwie, zmieniali zdanie, gdy w budżecie 
domowym pojawiały się dodatkowe dochody do-
starczane przez młodych rzemieślników. 

Szkoła koszykarska w  Ściejowicach była po-
myślana jako instytucja czasowa. Miała za zada-
nie wyszkolenie grupy dobrych fachowców, którzy 
byliby w stanie przekazać swą wiedzę innym. Po 
wykształceniu od 30 do 46 uczniów ze Ściejowic, 

Rącznej, Piekar, Śmierdzącej i Wołowic w marcu 
1876 roku przeniesiono ją do Liszek, by zapoznać 
z rzemiosłem młodzież miejscową oraz z wiosek le-
żących w dalszej odległości od Wisły. Tu zrazu na-
ukę rozpoczęło kolejnych kilkunastu chłopców. Do 
stycznia 1877 roku w arkana wikliniarstwa wpro-
wadzono od ponad 30 do 50 młodych mieszkańców 
Liszek, Kaszowa, Nowej Wsi, Bielan, Czernichowa 
i zapewne także Śmierdzącej. 

Efekty pracy uczniów zaprezentowano na wysta-
wie w ogrodzie Strzeleckim w Krakowie, która trwa-
ła od 12 do 20 września 1876 roku. Wystawiono ok. 
100 przedmiotów wykonanych przez uczniów szko-
ły pochodzących z 11 wsi. Były tam: wielkie kosze zło-
cone na kwiaty, zwane ogródkami pokojowymi, koszyki, 
kobiałki i opałki różnej formy i do różnego celu, barwy 
naturalnej materiału lub malowane, napuszczane lakie-
rem, pokostowane, gładzone, z trzciny, sitowia, wierz-
by, włókna, łubu – relacjonował „Czas” z 12 września 
1876 roku. Piękno i doskonałość techniczna zapre-
zentowanych przedmiotów budziły wśród zwiedza-
jących podziw i niedowierzanie, że są dziełem dzieci 
podkrakowskich chłopów. 

W tym miejscu należy podkreślić, że szkoła ple-
cionkarska stawiała sobie za cel rozwijanie nowych 
wzorów wyrobów wiklinowych, tak by trafić w bar-
dziej wyrafinowane gusta odbiorców z miast. Przed 
jej uruchomieniem chłopi wytwarzali bowiem wy-
łącznie proste koszyki przydatne w gospodarstwie. 
Szkoła otrzymała od inspektora technicznych szkół 
fachowych z Wiednia – doktora Exnera – wzory 
wyrobów koszykarskich bawarskich i francuskich, 
a także pochodzące z wiedeńskiego muzeum orien-
talnego produkty z Japonii i Chin. Przypomnijmy, 
że w  Europie panowała wtedy moda na sztukę 
i rzemiosło użytkowe z Dalekiego Wschodu. Karg 
otrzymane wzory przystosował do innego mate-
riału, tzn. wikliny (oryginalne produkowane były 
z bambusa). Co więcej, specjalnie w tym celu opra-
cował nową technologię produkcji przedmiotów 
z wikliny struganej. Wytwarzano także koszyki po-
mysłu tegoż nauczyciela, odznaczające się misterną 
i elegancką powierzchownością.

Także w Liszkach szkoła nie działała zbyt dłu-
go. Już w grudniu 1876 roku została przeniesiona 
do Krakowa. Nową siedzibę znalazła w Muzeum 
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Techniczno-Przemysłowym. Warto podkreślić, że 
wówczas opiekę nad placówką objął kilkuosobowy 
komitet, w skład którego weszli m.in. Jan Skirliński 
i dr Maksymiliam Machalski. W Liszkach pozostał 
wszakże warsztat szkolący w rzemiośle kolejnych 
uczniów jako filia placówki. Prowadził go uczeń 
Karga – Goekiert. 

W tym czasie warsztat plecionkarski, mający na 
celu nauczanie rzemiosła, powstał także w Śmier-
dzącej, gdzie absolwenci poprzednich kursów 
szkolili kolejnych kandydatów do zawodu. Jego 
otwarcie nastąpiło z  pomocą Jana Skirlińskiego. 
O takich planach dziedzica Kryspinowa informo-
wała „Gazeta Lwowska” w wydaniu z 24 lutego 
1876 roku. Zgodnie z doniesieniem prasowym in-
struktorami w warsztacie mieli zostać jedni z naj-
lepszych uczniów szkoły ściejowickiej, bracia Fran-
ciszek i Józef Stefankowie. Ich pracę oraz postępy 
uczniów nadzorował Karg, który co jakiś czas ob-
jeżdżał szkółki filialne. Zainteresowanie było duże, 
o czym 9 kwietnia 1877 roku informowała wspo-
mniana lwowska gazeta: 

W Śmierdzącej wzrasta nie tylko liczba uczniów, 
lecz także liczba wydoskonalonych w  przemyśle ko-
szykarskim i samodzielnie produkujących pracowni-
ków. W tym roku liczba takich pracowników wynosi już 
21. Dawni uczniowie Karga uczą dobrowolnie innych 
i w ten sposób wydoskonala się koszykarski przemysł 
w całej okolicy. W Śmierdzącej osiągnięty już został cel, 
jaki rząd i kraj wytknęły domowemu przemysłowi przy 
udzielaniu subwencyj, tj. koszykarstwo rozwinęło się 
tam tak wysoko, że ludność wiejska ma otwarte źródło 
zyskownego zarobkowania.

A  tak organizację pracy szkoły i  dochody jej 
uczniów opisał korespondent pisma „Tydzień Li-
teracki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny ” z 25 li-
stopada 1877 roku (nr 13) na stronie 207:

Z gmin, o których wyżej wspomniano, robotnicy co 
tydzień przynoszą do szkoły gotowe wyroby, otrzymują 
płacę od sztuki i zabierają z sobą przygotowany materyał 
do wyrobu na następujący tydzień. Tym sposobem robot-
nik zręczny, przy miernej pracy, zarabia cotygodniowo 
po 3 złr. i więcej, co na rok przeszło 150 złr uczyni. Jeże-
li się zważy, że robotnicy są to dotąd chłopcy od 14 [do] 
17 lat mający; że wielu z nich dopiero początkuje; że nie 
pracują w fabryce, lecz w domach przy rodzicach; że to 

zajęcie nie przeszkadza im bynajmniej w pomaganiu ro-
dzicom w gospodarstwie, że jest to zarobek boczny, który 
więcej przynosi niż zarobek dzienny przy gospodarstwie; 
że w końcu obecnie, gdy dwory, zwłaszcza w okolicy Kra-
kowa, bardzo wiele maszynami rolniczemi sobie poma-
gają, nawet we dworach zarobku chłopcy nie znajdują; 
to przyznać należy, że taki przemysł jest prawdziwem do-
brodziejstwem dla włościan, bo ich chroni od próżniac-
twa, a tem samem umoralnia, bo im daje dochód pewny 
gotowy, który ich broni od lichwy […].

Niestety z biegiem czasu okazało się, że zapo-
trzebowanie na wyroby rzemiosła plecionkarskie-
go nie było tak wielkie, jak początkowo zakładano. 
Przede wszystkim kosze z Galicji nie podbiły ryn-
ków europejskich, na co początkowo liczono. Pro-
blem leżał m.in. w organizacji handlu wyrobami. 
Także w Kryspinowie rzemiosło to nie rozkwitło 
na większą skalę. Zapewne w późniejszym okre-
sie parało się nim kilka osób, a w folwarku dwor-
skim uprawiano wiklinę na sprzedaż. Na przykład 
w  1936 roku zakupiło ją Stowarzyszenie Katolic-
kiej Młodzieży w Rącznej za sumę 600 zł. Ścięciem 
i transportem miała zająć się strona kupująca.

KÓŁKO ROLNICZE W XIX WIEKU

Pod koniec XIX wieku w Małopolsce intensywnie 
rozwijał się ruch kółek rolniczych – zrzeszeń chło-
pów zakładanych w celu doskonalenia produkcji 
rolnej. Wzory czerpano z Wielkopolski, Czech i We-
stfalii. Pionierem w tej dziedzinie był popularny na 
terenie parafii lisieckiej ks. Stanisław Stojałowski.

W  Kryspinowie Kółko Rolnicze powstało naj-
prawdopodobniej na przełomie wieków. Na pew-
no istniało w 1901 roku. Z publikowanych w I deka-
dzie XX wieku Sprawozdań z czynności Towarzystwa 

„Kółek Rolniczych” dowiadujemy się, że zrzeszało 
ono zaledwie 8 członków. W porównaniu z innymi 
kółkami, do których należało średnio ok. 30 osób116, 
było to niewiele. 

116 Dla porównania kółka rolnicze z pobliskich miejscowo-

ści liczyły: Balice – 22 członków, Bielany – 19, Cho-

lerzyn – 30, Czułów – 40, Czułówek – 22, Liszki – 26, 

Mników – 30, Nowa Wieś Szlachecka – 49, Olszanica – 

25, Piekary – 25, Wołowice – 23.
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Można domniemywać, że inicjatorem powoła-
nia do życia i opiekunem Kółka kryspinowskiego 
był Jan Skirliński. Członkowi Powiatowego Zarzą-
du „Kółek Rolniczych” w Krakowie musiało niewąt-
pliwie zależeć na powołaniu filii organizacji w ser-
cu należących do niego dóbr. Być może nawet sam 
wpisał się w jego szeregi, skoro w roku jego śmier-
ci, 1910, w opublikowanych statystykach wykazana 
liczba rolników zrzeszonych w Kółku zmniejszyła 
się do 7. Z łamów „Przewodnika Kółek Rolniczych” 
możemy wyłuskać nazwiska 2 innych działaczy 
Kółka: Piotra Różyckiego i Wincentego Koszyckiego.

Także z lektury „Przewodnika” dowiadujemy się, 
że co najmniej od 1906 roku Kółko kryspinowskie po-
siadało własny siewnik. Patrząc z perspektywy XXI 
wieku, może się wydawać, że to niewiele, gdy jednak 
weźmiemy pod uwagę fakt, że w tym czasie z dzia-
łających na terenie powiatu krakowskiego tego typu 
stowarzyszeń tylko 8 mogło pochwalić się własnymi 
maszynami rolniczymi, bardziej docenimy to osią-
gnięcie. Dodajmy, że własne siewniki posiadały tak-
że: Branice, Rybna i Wyciąże. Tryery (czyli maszyny 
do czyszczenia ziarna) miały: Czułówek, Nowa Wieś 
Szlachecka i Rybna. Dwie ostatnie wsie mogły po-
chwalić się dodatkowo bronami łąkowymi. 

Skoro jednak nie dostęp do maszyn, to co skło-
niło tych kilku gospodarzy do zrzeszenia się w sze-

regach organizacji rolniczej? Zapewne możliwość 
tańszego kupna nasion i  sadzonek. Nie bez zna-
czenia był także dostęp do fachowych gazet, cho-
ciaż w Kryspinowie abonowano tylko 2 tytuły, oraz 
udział w prelekcjach117. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku chy-
ba większości tego typu instytucji w Galicji, Kół-
ko Rolnicze w Kryspinowie posiadało własny sklep. 
Jego istnienie odnotowano m.in. w Skorowidzu Prze-
mysłowo-Handlowym Królestwa Galicyi z 1906 roku. 
Oprócz artykułów spożywczych, w tym napojów 
słodzonych, a zapewne także przedmiotów przy-
datnych w gospodarstwie domowym można w nim 
było zaopatrzyć się w wino oraz wyroby tytoniowe 
(trafika). Placówkę dzierżawił Piotr Różycki. 

Kółko Rolnicze działało również w okresie mię-
dzywojennym. O pomyślnym rozwoju tej instytucji 
oraz działalności należącego do niej sklepu wspo-
minał w kronice szkolnej Franciszek Marszałek na 
początku 1926 roku. Jego członkowie dbali także 
o dobro wspólne, czego świadectwem jest przeka-
zanie na walnym zebraniu otwierającym działal-
ność w 1928 roku kwoty 60 zł na zakup książek do 
biblioteki szkolnej.

117 W roku 1908 autor artykułu na ten temat zaszeregował 

Kółko Rolnicze w Kryspinowie do grupy, której człon-

kowie odbyli poniżej pięciu zebrań. Według sprawoz-

dania za rok 1910 posiedzeń członków było aż 29. Ile 

spośród nich odbyło się w związku z jakimś wykładem, 

trudno oszacować.

Stanisław Wlazło zaprzęga konie (lata 60.).

Stanisław Wlazło i Marian Rachwalik w drodze do kościoła 
(lata 60.)
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V

LUDNOŚĆ KRYSPINOWA W XIX I XX WIEKU 

Kryspinów leży na terenach podmokłych, częścio-
wo w zasięgu wylewów Wisły i Sanki. Nie sprzyja-
ło to rolnictwu, przez wieki podstawie utrzymania 
ludności wiejskiej. W dodatku dużą część urodzaj-
niejszych pól zajmował folwark. Nadwyżkę pro-
duktów, nieskonsumowaną przez rodzinę rolnika 
i żywy inwentarz oraz nieużytą do siewu czy sadze-
nia, sprzedawano na okolicznych targach: w Kra-
kowie, Krzeszowicach, Skawinie, Liszkach i Czer-
nichowie118. 

Jak dowiadujemy się z książki Mieczysława So-
wińskiego119, w I połowie XX wieku rolnicy z Kryspi-

118 Gospodynie z Kryspinowa handlujące plonami gospo-

darstw rolnych widywano na placu targowym Na Sta-

wach jeszcze w latach 80. XX wieku, a zapewne także 

później. Zob. „Dziennik Polski” 1983, nr 232 (z 12-13 li-

stopada).

119 Mieczysław Sowiński, Rybna i Kaszów wsie powiatu kra-

kowskiego, wstęp Stefan Surzycki, Warszawa 1928, s. 7, 

Biblioteka Puławska. Seria Prac Społeczno-Gospodar-

czych, nr 5.

nowa, podobnie zresztą jak sąsiedzi z  Kaszowa 
i  Liszek, nie zajmowali się na większą skalę sa-
downictwem i warzywnictwem. Specjalizowali się 
w tej dziedzinie mieszkańcy gmin podkrakowskich, 
wcielonych później do miasta120. 

Ważnym źródłem pozyskania gotówki w II poło-
wie XIX wieku i w pierwszej XX był natomiast han-
del mlekiem i jego przetworami. Zajmowały się nim 
głównie kobiety. Przeważnie dostarczały nabiał sta-
łym odbiorcom, wprost do mieszkań. Nazywały to 
noszeniem, czy też wożeniem, mleka „dla panicek”. 
Regularne wyprawy do Krakowa zabierały sporo cza-
su, stąd niektóre kobiety z Kryspinowa w przeddzień 
wyjazdu skupowały mleko od innych gospodyń, 
zwłaszcza z dalszych wsi (np. Nowej Wsi Szlachec-
kiej). W przeciwieństwie do uboższych pań, noszą-
cych mleko z własnego gospodarstwa w bańkach 
(o pojemności nawet 25 litrów!) dźwiganych na ple-
cach, „profesjonalne” mleczarki najczęściej jeździ-
ły furmankami. Czasem dobierały się po kilka i jeź-

120 Między innymi: Łobzów, Krowodrza, Wola Justowska, 

Prądnik.

Ludność
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dziły na zmianę zaprzęgami. Zazwyczaj wyruszały 
z domów jeszcze przed świtem. Drzemiące na wo-
zach kobiety stanowiły charakterystyczny widok na 
gościńcu krakowsko-śląskim jeszcze na początku lat 
60. XX wieku. Notabene czasem zimą z pogrążonych 
w głębszym śnie mleczarek z Kaszowa czy innych 
wsi kryspinowscy chłopcy stroili sobie żarty. Po ci-
chu odwracali konie i sanie, skierowując je z powro-
tem w kierunku Liszek. Mieli uciechę, gdy po chwili 
przebudzona kobieta wybuchała gniewem i puszcza-
ła wiązkę słów, których tutaj nie zacytujemy.

Najważniejszym zwierzęciem hodowlanym 
były krowy. Nie należy jednak stąd wyciągać wnio-
sku, że nabiał stanowił podstawę diety chłopów 
czy ich dzieci. Mleko starano się przede wszystkim 
sprzedać, by uzyskać za nie gotówkę, potrzebną do 
zakupu rzeczy niezbędnych w gospodarstwie. Co 
ciekawe, handel nim na dużą skalę rozpoczął się 
dopiero w II połowie XIX wieku. Wcześniej gospo-
darze nie dbali o mleczność krów, które trzymano 
głównie dla nawozu. 

Zdecydowanie mniej na wsi było koni. Na ich za-
kup mogli sobie pozwolić głównie rolnicy posiada-
jący odpowiedni areał pól. Średniacy trzymali je pod 
warunkiem, że zwierzę zarobi na siebie, przez pra-
cę u sąsiadów: orkę, bronowanie, zwózkę itd. Nale-
ży jednak pamiętać, że najczęściej wynagrodzeniem 
była nie gotówka, ale odrobek, czyli rewanż w po-
staci pomocy w pracy, np. przy żniwach, zbieraniu 
ziemniaków itp. Dopiero podział ziemi dworskiej 
między chłopów w wyniku reformy rolnej spowo-
dował powiększenie liczby koni wśród rolników.

Szczególnie liczne były gęsi. Hodowano je dla 
pierza, niezbędnego do wyrobu poduszek i pierzyn. 
Troskliwe matki zbierały pierze także na wiano dla 
swych córek. 

Chętnie trzymano świnie. Po podtuczeniu 
sprzedawano je na targu. Jedynie od święta zabi-
jano na własne potrzeby. Między kryspinowskimi 
domami spacerowały też kury. Tanie w utrzymaniu, 
żywiące się w po części tym, co wygrzebały w zie-
mi, dostarczały jajek i mięsa na rosół. To ostatnie 
częściej gościło na stołach czy ławach bogatych go-
spodarzy. W biedniejszych bywało rzadko, w myśl 
zasady, że „kurę w chałupie gotują, gdy chłop jest 
chory, albo kura chora”.

Bydło i świnie kupowało się i sprzedawało na 
okolicznych targach: w  Liszkach, Czernichowie, 
Krzeszowicach czy Skawinie. Skupowali je także 
wędrowni handlarze żydowscy oraz rzeźnicy z Li-
szek. Zwierzęciem mało wymagającym w utrzyma-
niu są króliki. Trzymano je w gospodarstwach byle 
gdzie, zazwyczaj w oborze, by w końcu zabić i ugo-

Albin Kruk podczas robót przymusowych na terenie Austrii

Katarzyna Feluś i Aniela Bator

Jadwiga z Kadulów Wsołek, Katarzyna z Fugasów Kowalik 
i Maria z Kadulów Kowalik
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tować. Skórę, rozciągniętą na „rozpartku”, tj. rozwi-
dlonym patyku, sprzedawano handlarzom.

W  połowie XX wieku chętnie hodowano go-
łębie. Nie było to tylko hobby. Często trzymano 
rasy mięsne. Ich mięso uzupełniało dietę hodow-
ców. Gołębniki urządzano na strychach budynków 
mieszkalnych i gospodarczych oraz budowano na 
podwórkach. Można je było znaleźć nawet w co 
trzecim gospodarstwie.

W uboższych rodzinach w okresie przednów-
ku ratowano się przed głodem, m.in. gotując zupy 
z zerwanego na miedzach mniszka lekarskiego, na-
gminnie, acz mylnie nazywanego mleczem. Tuż po 
żniwach ubożsi mieszkańcy wsi korzystali z prawa 
do zbierania po dworskich czy należących do bo-
gatszych gospodarzy polach, w poszukiwaniu nie-
zebranych przez żniwiarzy z pól kłosów zboża. 

Wielu biedniejszych mieszkańców Śmierdzą-
cej, a potem Kryspinowa nie mogło ograniczyć się 
do pracy na własnym, małym gospodarstwie rol-
nym. Musieli szukać dodatkowego zarobku. Nie-
stety na wsi nie było wielu możliwości dorobie-
nia. Głównym pracodawcą był dwór. Po zniesieniu 
pańszczyzny i uwłaszczeniu właściciele folwarku 
w Kryspinowie zatrudniali na stałe kilku parobków 
oraz kobiety do dojenia krów. O ile fornalami czę-
sto zostawali przybysze z odleglejszych stron, o tyle 
jako dojarki pracowało wiele miejscowych kobiet. 

Bardzo popularnym sposobem zarabiania we 
wsiach nadwiślańskich było chodzenie na flis. 
Praca flisaka wiązała się z długim pobytem poza 
domem, parali się nią zatem głównie mężczyźni 
nieposiadający pola (komornicy) lub mający nie-

wielkie gospodarstwa, które łatwo mogły obrobić 
kobiety przy pomocy wynajętych dorywczo pra-
cowników (oraczy, furmanów etc.). Pod koniec XIX 
wieku zawód flisaka zaczął zanikać. Przyczyną tego 
był rozwój transportu, zarówno rzecznego (statki 
ciągnące krypy), jak i sieci kolejowej.

Młodzież z  biednych rodzin najmowała się do 
służby u bogatszych gospodarzy. Umowy zawierano 
m.in. na jarmarkach w Liszkach i Czernichowie. Nie-
wątpliwie jednak atrakcyjniejszym sposobem za-
pracowania na posag przez dziewczęta było najęcie 
się do służby u krakowskich rodzin mieszczańskich. 
Oprócz zarobionych pieniędzy wynosiły stamtąd zna-
jomość miejskich obyczajów oraz kuchni. Zadzierz-
gnięte kontakty między służącymi a pracodawcami 
często podtrzymywane były także później. Inna spra-
wa, że dziewczęta nie zawsze wracały do rodzinnej 
wsi. Czasem układały sobie życie w mieście. 

Z opuszczeniem rodzinnej wsi i pracą u obcych 
wiązała się często nauka rzemiosła. Pragnący zdo-
być jakiś atrakcyjny fach chłopiec przez kilka lat 
ciężko pracował w warsztacie mistrza, zazwyczaj 
za utrzymanie i  niewielkie korzyści materialne. 
W dodatku jego rodzice musieli za naukę zapłacić 
umówioną sumę. 

Ważnym źródłem zarobku na przełomie XIX i XX 
wieku były wyjazdy sezonowe lub wieloletnie za 
granicę. Celem tych pierwszych były Niemcy czy Da-
nia. Dłużej trwały wyprawy za ocean. Niektórzy zo-
stawali tam na stałe, wiążąc z nowym krajem swoją 
przyszłość. Czasem powrót uniemożliwiały wypad-
ki losowe. Tak było w przypadku 32-letniego Stani-
sława Matysika, który w marcu 1907 roku wyjechał 
z Kryspinowa do pracy w USA. Niestety 13 grudnia 
tegoż roku zmarł. Spoczął na cmentarzu św. Krzyża 
w Detroit. Zaświadczenie o zgonie do kraju wysłał 
proboszcz miejscowej polskiej parafii pw. św. Jadwi-
gi. Było niezbędne, gdyż pozostająca w domu wdo-
wa w połowie 1908 roku postanowiła wyjść za mąż 
za równie świeżej daty wdowca mieszkającego u te-
ściów w Kryspinowie. Oboje byli bezdzietni. 

O  innej tragedii, tym razem zaraz po powro-
cie z Ameryki, czytamy w „Nowej Reformie”121. Jan 
Kowalik z Kryspinowa, 35-letni piekarz z zawodu, 

121 „Nowa Reforma” 1909, nr 383 (z 22 sierpnia).

Dokument Joachima Górki z czasów, gdy pracował w domu 
o.o. Jezuitów w Zakopanem.
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zamordował żonę, Marię, po czym popełnił samo-
bójstwo. Motyw wyjawił w liście zaadresowanym 
do rodziców: Żona mnie do tego zmusiła. Poznała się 
w Ameryce z jednym robotnikiem, z którym my razem 
do kraju wracali i na drodze umawiała się z nim, że 
mnie usunie ze świata i z nim się ożeni. Tragedia do-
konała się w wynajętym domu w krakowskiej Czar-
nej Wsi. Wobec treści listu policja szybko zamknęła 
śledztwo, zwłaszcza że denatka cieszyła się opinią 
kobiety zalotnej.

Pozostałą po małżeństwie trójką małych dzieci, 
7-letnim Ignasiem, liczącą 4,5 roku Melanią i zale-
dwie 6-miesięcznym, nieochrzczonym jeszcze nie-
mowlakiem, zajęli się rodzice zabójcy. Z emigracji 
rodzina przywiozła 3100 koron, kilkanaście dola-
rów w srebrze i banknotach oraz sprzęt domowy 
w bagażu podręcznym. 

Pożądanym pracodawcą dla wielu mieszkań-
ców Kryspinowa stał się w XX wieku Zakład Wo-

Sklep Stefanii Lorek. Pierwszy z lewej Czesław Lorek, piąty 
Jan Bator, kolejni to: Jan Duszyk i Julian Kapelak

Aniela Baster i Jan Bator przed sklepem
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dociągów Krakowskich w Bielanach. Jeszcze pod-
czas jego budowy chłopi posiadający silnego konia 
i wóz dorabiali, najmując się do transportu ziemi 
oraz materiałów budowlanych. Po uruchomieniu 
zakładu zatrudnienie znalazło w nim co najmniej 
kilku kryspinowian. 

W latach 90. XIX wieku w Kryspinowie działa-
ło 2 rzeźników, piekarz, pachciarz, 2 kramy (skle-
py) oraz propinacja, czyli karczma. Ćwierć wieku 
później w Księdze adresowej Polski na rok 1926/1927122 
odnotowano następujących rzemieślników: bla-
charz – J. Fugas, sklep bławatny (tekstylny) – S. Ma-
ringer , cieśle – P. Paluch* i F. Lorek (ten drugi był 
zarazem kołodziejem), koszykarze – M. Wędzi-
cha* i L. Wędzicha, krawiec – J. Skowina, młynarz – 
J. Cirak, piekarz – I. Stefanek i St. Łąbcarz*, stolarz – 

122 Gwiazdką oznaczono rzemieślników, którzy nie wystę-

pują w późniejszych wydaniach Księgi adresowej Polski, 

tj. z roku 1928 i następnych.

Klemens Kapelak, szewc – J. Grzesiak* i J. Kadula, 
ślusarz – J. Fryc, rzeźnik – Jan Jaskowski, wyszyn-
kiem trudnił się Stanisław Wójcik. Należy dodać, że 
w latach 30. XX wieku szewstwem parał się także 
Stanisław Feluś.

Co do karczmy, można się domyślać, że obaj 
szynkarze: Richter i  Wójcik, dzierżawili kolejno 
ten sam lokal. Pierwszy na początku XX wieku, 
a drugi w połowie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Notabene należący do dworu budynek był 
w kiepskim stanie technicznym. W 1937 roku Za-
rząd Gminy Liszki wezwał nawet właściciela, czyli 
Zofię Suską, do naprawy obiektu, jako grożącego 
zawaleniem. Wtedy nieruchomość od dworu ku-
pili Lorkowie. Stefania, która dotąd pracowała we 
dworze, otwarła tu w 1938 roku sklep o szerokim 
asortymencie towarów, który prowadziła przez ok. 
20 lat. Mąż Stefanii zajmował się forszpanką, czyli 
jak dziś byśmy powiedzieli, prowadził firmę trans-
portową. Towary przewoził zaprzęgiem konnym. 
Po wojnie specjalizował się w wożeniu piachu na 
budowy. Notabene to właśnie on odnalazł na te-
renie Kryspinowa artefakty sprzed wieków, a na-
stępnie powiadomił o tym pracowników Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie. Dzięki temu zosta-
ło przebadane ważne stanowisko archeologiczne123.

W latach 30. sklep z artykułami spożywczymi 
otwarła także we własnym domu Anna Szwajdzi-
na. Nie była rodowitą kryspinowianką. Pochodzi-
ła z Piekar. Jej ojciec Jan Kozioł pełnił tam funkcję 
wójta jednowioskowej gminy. W Kryspinowie za-
mieszkała w 1927 roku, po wyjściu za mąż za Pio-

123 Czesław Lorek w 1958 roku poinformował archeolo-

gów, że w piaskowni gromadzkiej w Budzyniu można 

napotkać skorupy i naczynia. Na miejscu ekipa badaczy 

znalazła tkwiący w ścianie, na niewielkiej głębokości, 

fragment naczynia w towarzystwie węgielków i spalo-

nych kości, co świadczyło, że jest to pozostałość grobu 

(patrz: „Z Otchłani Wieków” 1960, z. 3). To jeszcze nie 

koniec ważnych odkryć. W 1968 roku Czesław Lorek 

wraz z Tadeuszem Lesiakiem przy okazji pobierania pia-

sku na należącym do Lorka polu w Kryspinowie wycią-

gnęli z wykopu kilka metalowych przedmiotów: 3 gro-

ty włóczni (w tym 2 zdobione), pozostałości 2 umb 

od tarcz oraz sprzączkę z brązu. W latach 1968-1970 

przeprowadzono badania pod kierownictwem prof. Ka-

zimierza Godłowskiego. Ważne znalezisko archeologo-

wie datowali na pochodzące z okresu rzymskiego.

Wyjątkowe zdjęcie Anny Szwajdowej, gdyż zazwyczaj nosiła 
się z wiejska, w spódnicy plisowanej i bluzce.
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tra Szwajdę, rolnika. Siedziba sklepu mieściła się 
w nowym drewnianym domu, nr 112, wybudowa-
nym przez małżonków w  sąsiedztwie domu te-
ściów, nr 35. 

Zaopatrzenie z Liszek przywoziła na rowerze 
córka Józefa. Kiełbasę kupowała od Jana Wąsika, 
a kukiełki od Marianny Kowalikowej (Siuchary). 
W 1937 roku Szwajdzina prowadziła kuchnię dla 
budujących wały przeciwpowodziowe ciubaryków. 
Podczas II wojny światowej zmieniła profil działal-
ności i otwarła restaurację, czyli, jak się wówczas 
mówiło, szynk. Funkcjonował jeszcze w latach po-
wojennych.

Nie mogło braknąć we wsi kowali. Na przełomie 
XIX i XX wieku we dworze mieszkał Jan Garbarski. 
Niewątpliwie był więc pracownikiem folwarku. 
Tu urodzili się jego synowie. Z adnotacji w księdze 
Szkoły Podstawowej w Liszkach, do której uczęsz-
czali jego synowie Ludwik124 i Stanisław, wynika, że 
przeprowadził się w 1905 roku do Balic. Jego na-
stępca też nie zagrzał długo miejsca, skoro w  li-
stopadzie 1912 roku w prasie ogłoszeniowej ukazał 
się inserat następującej treści: Kowala-maszynisty 
poszukuje na ordynaryę Zarząd dóbr w Kryspinowie 
(koło Liszek). Ugoda na miejscu125. Z kolei w lipcu 1924 
roku poszukiwano kowala obeznanego z prowadze-
niem motoru benzynowego. W latach 30. w dworze 
pracował kowal Stanisław Godek. 

W latach międzywojennych warsztat kowalski 
na wsi miał Piotr Piotrowski. Drugi prowadził Al-
bin Szwajda. Jego mały warsztat stał obok szynku 
brata i szwagierki, przy drodze Kraków–Chełmek.

Wbrew informacji podanej w  przytoczonym 
wyżej spisie, w dwudziestoleciu międzywojennym 
w Kryspinowie nie było jatki rzeźniczej. Sąsiedz-
two Liszek, poważnego ośrodka tego rzemiosła, 
stanowiło zbyt dużą konkurencję. Jan Jaskow-
ski, nazywany Janeczkiem, pochodził wprawdzie 

124 Warto wspomnieć, że Ludwik Garbarski podczas I woj-

ny światowej służył w 2 i 3 pp Legionów. Walczył pod 

Gruziatynem, Kostiuchnówką i Kaniowem. W 1920 był 

żołnierzem 7 pp. Za męstwo na polu walki otrzymał 

Order Virtuti Militari kl. V oraz trzykrotnie Krzyż Walecz-

nych. Później pracował w PKP. Zginął w Katyniu.

125 „Informator. Uniwersalny Organ Informacyjny” 1912, 

nr 32 (z 10 listopada).

z Kryspinowa, jednak ożenił się z wdową po po-
ległym podczas I wojny światowej masarzu Janie 
Rospondzie, siostrą biskupa Stanisława Rosponda, 
i zamieszkał w Liszkach. Jego pasierbem był profe-
sor polonistyki Stanisław Rospond. Regularnie co 
sobotę Jaskowski przyjeżdżał z wyrobami do ro-
dzinnej wsi, a wtedy na parę godzin w masarnię 
zamieniała się remiza OSP. 

Realną pomocą dla cierpiących na brak gotówki 
rolników służyła powołana do życia 2 lutego 1900 
roku Spółka Oszczędności i Pożyczek w Liszkach. 

Aniela Soból i Józefa Szwajda (z rowerem)

Dom Szwajdów, w którym mieściła się mała gospoda (nr 112).

Dom Szwajdów, w którym mieściła się mała gospoda
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Orędownikiem jej założenia był sam dr Franciszek 
Stefczyk, który osobiście wziął udział w zebraniu 
założycielskim. Instytucję wsparł swoim autory-
tetem, a także doświadczeniem Jan Skirliński, ob-
jąwszy funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Do grona inicjatorów powołania Spółki należał 
także wójt Kryspinowa Wincenty Sobesto. W póź-
niejszym okresie we władzach instytucji zasiada-
li: Wincenty Koszycki (członek Rady Nadzorczej 
1906-1910), Wincenty Łęcki (członek Rady 1910-
1926), Piotr Różycki (członek Zarządu 1926-1943), 
Tadeusz Poprawa (członek Rady 1949-1950), Teofil 
Kruk (z-ca członka Zarządu 1951-1956), Maciej Łęc-
ki (członek Zarządu 1954-1957), Władysław Górka 
(z-ca członka Zarządu 1957-1959), Stefan Kadula 
(w 1960 roku członek, a w latach 1961-1965 prze-
wodniczący Rady), Józef Mlak (1975-1977 członek 
Rady, a w latach 1983-1988 Zarządu), Józef Kadula 
(członek Rady 1977-1998). Naturalnie na przestrze-
ni lat instytucja ulegała dużym przeobrażeniom. 
Zazwyczaj towarzyszyła temu zmiana nazwy126. 
Wraz z dokonującymi się zmianami cywilizacyjny-
mi Kasa, a potem Bank traciły pierwotny charak-
ter, stając się jednym z wielu źródeł kredytów dla 
mieszkańców Kryspinowa i okolicznych wsi.

Na przełomie lat 40. i 50 XX wieku na terenie 
Kryspinowa funkcjonowała zlewnia mleka. Wobec 
gwałtownego spadku ilości mleka dostarczanego 
w ramach obowiązkowych dostaw, ze 130 litrów 
w  początkowym okresie działalności zlewni do 
6 litrów jesienią 1951 roku, została zlikwidowana. 

Nikt nie chciał dostarczać mleka do zlewni, sko-
ro lepsze ceny niż w skupie można było uzyskać 
w Krakowie, na targu lub sprzedając je gospody-
niom domowym. W „Gazecie Krakowskiej” znaj-
dujemy przykład, naturalnie przedstawiony jako 
negatywny, Katarzyny Lorek, która intensywnie 
handluje mlekiem, a w obowiązkach zalega 236 l mle-
ka i 125 kg żywca. Było to zjawisko bardzo szerokie127. 
Choć prasa wykorzystywała każdą okazję, by pro-

126 A oto kolejne nazwy i data ich wprowadzenia: Kasa Stef-

czyka (1924), Bank Spółdzielczy im. dr. Stefczyka (1943), 

Gminna Kasa Spółdzielcza (1950), Kasa Spółdzielcza 

(1956), Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa 

(1961), Bank Spółdzielczy w Liszkach (1971).

127 „Gazeta Krakowska” 1954, nr 147 (z 22 czerwca).

mować pożądany wzór rolnika zaangażowanego 
w budowę socjalizmu, nie była w stanie przekonać 
do niego chłopów, w dużej części ubogich, dla któ-
rych liczyła się każda złotówka. Zazwyczaj gospo-
darze oddawali do skupu tyle, ile musieli. Później 
mogli ze zdziwieniem przeczytać w gazecie:

Liszki, pow. krakowski. W tutejszej gminie rozwinę-
ło się swojego rodzaju samorzutne współzawodnictwo 
gromad. W pierwszej zbiorowej dostawie – z gromady 
Mników – przybyło tylko 26 chłopów z 3.100 kg zbo-
ża. W dwa dni potem z Morawicy przyjechało ze zbo-
żem już 33 chłopów, następnego dnia zaś 37 chłopów 
z Kryspinowa dostawiło przeszło 6000 kg […]128.

Wracając do tematu mleka, należy dodać, że po 
pewnym czasie zlewnia powstała na nowo. Prowa-
dziła ją najpierw, po zamknięciu restauracji, Anna 
Szwajda. Po kilku latach zastąpiła ją Zofia Wlazło. 
Jako ostatnia, od 1 maja 1967 roku, mleko z terenu 
Kryspinowa przyjmowała Aniela Kruk. Ostatecznie 
1 maja 1972 roku zakłady mleczarskie w Krakowie 
zlikwidowały zlewnię w Kryspinowie, powierzając 
obsługę tutejszych gospodarstw placówce w Cho-

128 „Gazeta Krakowska” 1954, nr 197 (z 19 sierpnia), koresp. 

L. Głodzki.

Julian Kapelak i Józefa Szwajdówna
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lerzynie. Dodajmy, że wszystkie wymienione pa-
nie prowadziły zlewnie na terenie własnych gospo-
darstw domowych.

Praca, nieraz bardzo ciężka, była udziałem 
mieszkańców wsi już od ich najmłodszych lat. Na 
dzieci spadał obowiązek pilnowania młodszego 
rodzeństwa oraz pasienia bydła i gęsi. Pastuszka-
mi zostawały 6-latki, a  czasem i  młodsze malu-
chy. Na pastwiskach skracały sobie czas, bawiąc 
się, śpiewając, tańcząc, goniąc się lub po prostu 
rozmawiając. Te całodzienne zajęcia kolidowały 
z obowiązkiem uczęszczania do szkoły, stąd jesz-
cze w I połowie XX wieku wielu uczniów chodzi-
ło do niej tylko w miesiącach jesienno-zimowych. 

W II połowie XX wieku powoli zachodziły zmia-
ny w życiu najmłodszego pokolenia. Ze względu na 
mechanizację wielu czynności w gospodarstwie 
pomoc najmłodszego pokolenia stawała się zbęd-
na z wyjątkiem niektórych okresów (m.in. żniw czy 
wykopków). Coraz więcej mieszkańców Kryspino-
wa pracowało w Krakowie, co z jednej strony sprzy-
jało przejmowaniu obyczajów miejskich, a z dru-
giej powodowało, że uprawa niewielkich działek 
rolnych stawała się zajęciem dodatkowym.

W  XIX wieku Kryspinów podlegał Urzędowi 
Pocztowemu w Liszkach. Na początku następne-
go stulecia przesyłki dostarczali listonosze. Przed 
II wojną światową doręczycielem został mieszka-
niec Kryspinowa Stefan Kadula. Przydzielony mu 

Przed domem Łabędziów (1961).  Na schodach widoczne 
kanie na mleko

Józefa Różycka

Małe kryspinowianki, lata 20. XX wieku
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rejon obejmował rodzinną wieś oraz Piekary, Cho-
lerzyn i Bielany129. Od około 1968 roku przez kolejne 
dwie dekady Kryspinów, ale także Budzyń i Chole-
rzyn obsługiwała Maria Rupikowska.

Spis przeprowadzony w grudniu 1931 roku wy-
kazał, że w Kryspinowie wraz z Kątami mieszka-

129 Stefan Kadula (1911-1994) był członkiem Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży w Kryspinowie oraz preze-

sem Orkiestry Parafialnej w Liszkach. Grał na trąbce. Brał 

udział w występach w Pradze. Jeszcze przed II woj-

ną światową rozpoczął pracę jako listonosz w Poczcie 

Polskiej. Kurs zawodowy odbył we Lwowie. Po zakoń-

czeniu pracy w charakterze doręczyciela obsługiwał 

centralę telefoniczną w Urzędzie Pocztowym w Lisz-

kach. W latach 1960-1965 zasiadał w Radzie Nadzorczej 

Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Liszkach. 

Kilkakrotnie jako jej delegat brał udział w Zjazdach Woje-

wódzkich SOP. Obok pracy zawodowej parał się introli-

gatorstwem. Oprawił dziesiątki, jeżeli nie setki książek dla 

biblioteki w Liszkach. Pomagał ludziom pisać podania. 

W 1938 roku ożenił się z Elżbietą Kowalikówną z Kryspi-

nowa, także członkinią KSM. Jego przyrodni brat Jan Ka-

dula był żołnierzem zawodowym i zanim wrócił do ro-

dzinnej wsi, pełnił służbę na Wileńszczyźnie.

ło 686 osób, w  tym dwoje Żydów i  jeden Rusin. 
W  skład komisji spisowej weszli m.in. miejsco-
wi nauczyciele, Bronisława i Kazimierz Sikorowie, 
stąd w kronice szkolnej znajdujemy notkę na ten 
temat. W czasie spisu zauważono, że poza nielicz-
nymi wyjątkami ludność żyje biednie. Jest religijna 
i patriotyczna, zamknięta w sobie, ale dość szczera. 
Zajmuje się rolnictwem, a największy dochód czer-
pie z dostawy mleka. Gospodarstwa są małorolne, 
najwięcej jest liczących 2-3 morgi ziemi. 

W dwudziestoleciu międzywojennym poważ-
ny problem dla społeczności Kryspinowa stano-
wiła grupka zdemoralizowanych mieszkańców. 
Nie była zbyt liczna, ale brutalna. Terroryzowa-
ła spokojnych obywateli zazwyczaj groźbą spale-
nia chałupy. Niestety nie były to czcze pogróżki, 
o czym przekonało się kilka rodzin w Kryspino-
wie. Zdarzały się także kradzieże plonów z  pól. 
Widywano stogi siana wędrujące przez pola do 
stodół złodziei. Mimo pewnych sukcesów Policji 
Państwowej problem zakończył się dopiero pod-
czas II wojny światowej, gdy po pewnej wpadce 

Anna Górka z synem przed nieistniejącym już domem. Dziś 
w tym miejscu mieszczą się delikatesy.

Irena Wsołek i Jadwiga Górka
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członkowie szajki zostali aresztowani i zesłani do 
obozu śmierci.

Niewątpliwie demoralizacji sprzyjały bieda 
panująca wówczas na wsi i niewielkie szanse na 
pozyskanie pracy, a  przez to poprawienie wa-
runków bytowych. Nauczyciel Marszałek skar-
żył się w I połowie lat 20. na demoralizację czę-
ści starszej młodzieży. Pijaństwo, bijatyki na noże, 
kradzieże i inne przestępstwa kolidujące z kodeksem 
karnym, były codziennym zjawiskiem – pisał w kro-
nice szkolnej. 

Wizyty u lekarzy ze względu na wysokie jak na 
kieszeń ubogich rolników opłaty stanowiły osta-
teczność. W 1897 roku dla okręgu Liszki powo-
łano lekarza powiatowego. Dopiero jednak po-
wstanie Lotnego Ośrodka Zdrowia w 1937 roku 
zapowiadało większą dostępność usług medycz-
nych. Koszty utrzymania Ośrodka spadły na gmi-
nę Liszki oraz poszczególne wsie. W zamian za 
to przynajmniej dzieci szkolne pozostawały pod 
nadzorem medycznym, a  cena wizyty chorych 
była dość przystępna.  Po II wojnie światowej 

utworzono w Liszkach stacjonarny Ośrodek Zdro-
wia. Mieścił się on na pierwszym piętrze budynku 
dawnego Sądu Grodzkiego. Początkowo czynny 
był zaledwie kilka godzin w tygodniu. Z czasem 
dostępność lekarzy i  usług medycznych zwięk-
szała się. Prowadzono w nim m.in. akcje szcze-
pień dzieci i dorosłych. Mimo pewnych ograni-
czeń państwowej służby zdrowia jego istnienie 
przyczyniło się do radykalnej poprawy opieki me-
dycznej ludności Kryspinowa. Przez wiele lat po-
wojennych pod ręką, bo także w Liszkach, funk-
cjonowała Izba Porodowa. 

W 1969 roku kryspinowianie odczuwali brak 
parcel budowlanych, toteż domagali się od władz 
poszerzenia strefy budowlanej. Dopiero w  1973 
roku, na podstawie zarządzenia Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej, na zebraniu wiejskim 
25 marca 1973 roku powołano zespół doradczy do 
spraw wyznaczeń terenów budowlanych w skła-
dzie: Józef Kadula, Andrzej Kowalik i Mikołaj Wso-
łek. Jeszcze w tej samej dekadzie granice zabudowy 
zostały poszerzone.

Anna MazurJózefa i Stanisław Kadula z dziećmi
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ŻYDZI

Ze spisu przeprowadzonego w  latach 1790-1791 
wynika, że w Śmierdzącej nie mieszkał żaden Żyd. 
Była to wtedy nieomal reguła w parafii lisieckiej. 
Pojedyncze rodziny żydowskie mieszkały jedynie 
w Liszkach, Piekarach i Nowej Wsi. Wkrótce miało 
się to zmienić. 

W księdze zgonów na 1812 roku znajdujemy in-
formację, że 11 maja 1812 roku zmarła Dyna Imer-
gułowa, 30-letnia żona Aarona Imerguła. Małżon-
kowie prowadzili karczmę w  Kryspinowie pod 
numerem 55. Rodzice Dyny byli karczmarzami 
w Bronowicach. Aaron niewątpliwie opuścił wieś 
po śmierci małżonki, bowiem w roku następnym 
szynk prowadziła inna rodzina żydowska – Dawid 
i Francis Rendlowie. 

W księdze aktów urodzenia na rok 1814 znaj-
dujemy nazwisko Arona Jakubowicza, 47-letniego 
pachciarza (dzierżawcy) ze Śmierdzącej. W tym 
czasie mieszkali we wsi także Wolf Herszlowicz 
z żoną Feigeli z Herszlów, pakt krów utrzymujący 
w Folwarku Śmierdząckim. Cztery lata później w tym 
samym domu mieszkali ich krewni – Hextel Bro-
mer, żonaty z Gitel z Wolfów. Także oni utrzymy-
wali się z dzierżawy bydła. 

W 1819 roku „Dziennik Rządowy WMK” opu-
blikował ogłoszenie wzywające urzędników stanu 
cywilnego do poszukiwań metryk Hirscha Brünne-
ra ze Śmierdzącej i Keyle Bergerówny z Kazimierza. 
Świadczy to, że trudniący się dzierżawą (pakłem) 
krów Brünner niedawno osiadł we wsi. Zamieszkał 
w zabudowaniach folwarcznych (nr domu 1). Rok 
później 29-letniemu Hirschowi i  22-letniej Key-
le urodziła się córka. Świadkami przy rejestracji 
dziecka byli starozakonni koledzy po fachu z Liszek.

W księdze Urzędu Stanu Cywilnego w Liszkach 
z 1857 roku występuje 28-letni Józef Schanzer, szyn-
karz w Śmierdzącej, zapewne dzierżawca dworskiej 
karczmy (numer budynku 2). Jego żona, młodsza od 
męża o 2 lata Wiktoria, pochodziła z zakorzenionej 
w okolicy rodziny Brenerów, mieszkającej w Lisz-
kach prawie do II wojny światowej.

W 1862 roku znajdujemy nazwisko Mojżesza 
Kirsznera, z  zawodu pachciarza, mieszkającego 
z żoną Łaje w Śmierdzącej, w domu nr 29. 

Na początku XX wieku w murowanym budynku 
przy drodze śląskiej działały wytwórnia wody so-
dowej i piekarnia Adolfa Pilzera oraz Arona i Saula 
Maringerów. Piekarzami byli Saul Maringer oraz 
Adolf Pilzer. Budynek został zakupiony na rzecz 
szkoły w Kryspinowie, o czym jeszcze wspomnimy. 

Dodajmy, że Adolf Pilzer, w przeciwieństwie do 
sąsiadów, nie wyprowadził się z tych okolic. Nadal 
mieszkał z żoną Sarą i dziećmi kilkadziesiąt me-
trów dalej, na terenie Budzynia (pod nr 1), gdzie 
miał sklep. Na tym miejscu znajduje się obecnie 
Dom Wiejski. Pilzer handlował głównie artykuła-
mi spożywczymi, naftą oraz alkoholem, posiadał 
bowiem koncesję na sprzedaż napojów monopo-
lowych w zamkniętych naczyniach. W potrzebne 
rzeczy zaopatrywali się u  niego także kryspino-
wianie. Biedniejsi dokonywali zakupów na kre-
dyt, czyli jak popularnie się mówiło: „na książkę”, 
w której Sara lub jej mąż Adolf notowali wysokość 
długu. Częstymi gośćmi sklepu były także dzieci 
z pobliskiej szkoły w Kryspinowie, które przybie-
gały tu po bułki. 

Pod koniec lat 20. doszło do sporu Pilzera 
z mieszkańcami Budzynia. Czytamy o tym w ty-
godniku „Hasło Podwawelskie” (nr 51 z  21 grud-
nia 1930 roku). Według artykułu, nieprzychylnego 
zresztą Żydowi, gdy gmina Budzyń założyła zakład 
produkujący dachówki cementowe, Pilzer otwarł 
zakład konkurencyjny. Doszło do sporu i walki ce-
nowej. Gdy gmina odmówiła zgody na sprzedaż 
piasku przedsiębiorcy żydowskiemu, ten przywo-
ził go z Wisły. Pragnąc utrzymać cenę niższą niż 
budzynianie, porozumiał się z gminą Kryspinów 
i stamtąd zaczął brać piasek. Mieszkańcy Budzy-
nia postanowili odpowiedzieć bojkotem alkoholu. 
Prawdopodobnie spór trwał jeszcze jakiś czas.

Pieczątka sklepu Adolfa Pilzera mieszczącego się na Budzyniu
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W samym Kryspinowie istniał szynk prowadzo-
ny przez żydowskiego kupca Nechemiasza Richte-
ra. Zarejestrowany w lutym 1912 roku130, przetrwał 
do początku lat 30. Księga adresowa Polski z koń-
ca lat 20. wymienia sklep bławatny S. Maringera 
(czyżby Saula?).

Niewątpliwie dokładniejsza kwerenda w  ar-
chiwach przyniosłaby pełniejszą listę żydowskich 
mieszkańców Kryspinowa. Już na podstawie prze-
analizowanych materiałów możemy stwierdzić, 
że wieś zamieszkiwały pojedyncze rodziny dzier-
żawiące karczmę, ewentualnie (w okresie wcześ-
niejszym) krowy dworskie. Mała miejscowość 
nie dawała większych możliwości utrzymania się 
z handlu czy rzemiosła liczniejszej grupie ludzi. Lo-
kalnym centrum handlowym, w którym mieszkało 
nieco więcej starozakonnych, były pod koniec XIX 
wieku Liszki. Tam znajdowała się też sala modlitw.

OBYCZAJE I TRADYCJE

Obyczaje zachowywane dawniej na wsi wiązały się 
z kościelnym rokiem liturgicznym, który rozpoczy-
nał się wraz z adwentem. Ten trwający 4 tygodnie 
okres przygotowuje wiernych do Bożego Narodze-
nia. Do niedawna przepisy kościelne nakazywały 
w tym czasie post. Wielu mieszkańców Kryspino-
wa codziennie przed świtem chodziło do kościoła 
parafialnego w Liszkach na mszę św. roratnią, od-
prawianą ku czci Najświętszej Maryi Panny. Dopie-
ro w XXI wieku roraty przeniesiono na godziny po-
południowe.

6 grudnia przypadało wspomnienie św. Miko-
łaja, patrona parafii, a także wszystkich dzieci, któ-
re tradycyjnie w tym dniu otrzymywały upominki. 
Zwyczaj obdarowywania najmłodszych rozpo-
wszechnił się najpierw wśród wyższych warstw 
społeczeństwa polskiego oraz w  środowiskach 
mieszczańskich, potem trafił na wieś. Na przeło-
mie XIX i XX wieku podarunki, które dzieci znaj-
dowały rankiem 6 grudnia, były nader skromne. 

130 Nechemie Richter zarejestrował działalność go-

spodnio-szynkarską 22 lutego 1912 roku. Jako siedzibę 

podał adres Kryspinów 39. Zob. „Gazeta Lwowska” 1912, 

nr 70 (z 27 marca).

Były to głównie: pierniki, zwane mikołajkami, sło-
dycze lub owoce, niekiedy bardziej praktyczne rze-
czy, jak ołówek, zeszyt. Dopiero po II wojnie świa-
towej wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców 
wsi wartość prezentów wzrastała.

Bliskość świąt Bożego Narodzenia zwiastował 
dzień poświęcony w kalendarzu liturgicznym św. 
Łucji (13 grudnia). Z aury panującej w następnych 
12 dniach wróżono pogodę na kolejne miesiące 
nadchodzącego roku. Powoli zaczynały się przy-
gotowania do świąt. Sprzątano całe obejście, izby 
mieszkalne, a w końcu gotowano potrawy na Wi-
gilię oraz Boże Narodzenie. W XIX i na początku 
XX wieku u jednej z belek izby mieszkalnej (tra-
garza) wieszano drzewko iglaste, zwane sadem. 
Przyozdabiano je wcześniej przygotowanymi 
ozdobami: jabłkami, orzechami oraz sporządza-
nymi przez dziewczęta i dzieci zabawkami z bi-
buły i staniolu. Rozprowadzane przez organistę 
opłatki wykorzystywano do lepienia tzw. świa-
tów  – przestrzennych konstrukcji, najczęściej 
przypominających kulę. 

Spotkanie choinkowe w POM. Z Mikołajem czy raczej Dziad-
kiem Mrozem rodzeństwo Andrzej i Wanda Fitowscy
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Wieczerzę wigilijną tradycyjnie zaczynano, gdy 
na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda. Po modli-
twie składano sobie życzenia, łamiąc się przy tym 
opłatkiem. Ten szczególny rodzaj pieczywa poda-
wano też zwierzętom. Podczas kolacji na stół trafia-
ły proste potrawy: grzyby, kasza ze śliwkami, groch, 
ziemniaki itd. Resztę wieczoru spędzano na śpie-
waniu kolęd. 

O północy w kościele parafialnym w Liszkach 
odprawiano uroczystą pasterkę. Poprzedzała ją 
jutrznia, nabożeństwo bez wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu. Przewodniczył mu kapłan ubra-
ny w kapę. Co charakterystyczne, odprawiano je 
w ciemnym kościele. 

Tradycyjnie w drugi dzień świąt w czasie sumy 
kapłan święcił owies przyniesiony do kościoła 
przez wiernych. Dawnym, zachowanym do dziś 
zwyczajem część przyniesionych ziaren rzucano 
w kapłana, na pamiątkę ukamienowania patrona 
dnia – św. Szczepana. O ile Boże Narodzenie spę-
dzano w domu lub odwiedzając co najwyżej krew-
nych, o tyle w drugi dzień świąt chętnie składano 
wizyty u znajomych.

W tymże dniu rozpoczynała się tradycyjna kolę-
da. Przygotowania do sezonu kolędniczego chłop-

cy i młodzieńcy podejmowali nawet 2-3 miesiące 
przed Bożym Narodzeniem. Dobierali się w grupy 
i  przygotowywali szopkę. Ci, którzy drewniano-

-tekturową budowlę zachowali z  poprzedniego 
roku, teraz za składkowe pieniądze kupowali bi-
bułę i staniol, by uzupełnić ubytki względnie okle-
ić ją na nowo. Naturalnie wznoszono także nowe. 
Grupy kolędnicze przypominały sobie słowa i me-
lodie znanych kolęd i uczyły się nowych, w czym 
pomocne były druki zwane kantyczkami. Czasem 
w domach przyjmujących kolędników proszono 
o wykonanie jakiejś konkretnej kolędy, toteż am-
bitniejsze grupy starały się zabezpieczyć przed bla-
mażem przez poszerzanie repertuaru.

Do najpopularniejszych form kolędowania na-
leżało chodzenie po wsi z szopką. W latach 30. mło-
dzi chłopcy z nieruchomymi szopkami podchodzili 
pod dom, po czym wygłaszali formułkę: Z cicha bra-
cia przystępujcie, a w tym domu kolędujcie. Następ-
nie śpiewali kolędy. Obdarowani przez gospodarzy, 
na odchodnym żegnali się następującymi słowami: 
Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia wam życzymy. 
W Nowy Rok szopkę zastępowano capem/kłapa-
czem – wykonanym z drewna pyskiem zwierzęcym, 
owiniętym skórą baranią, ewentualnie pochodzącą 

Jasełka w szkole
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z innego zwierzęcia, sierścią na wierzch. Pysk poru-
szał, pociągając za sznurek okryty futrem lub der-
ką, kolędnik. Z kolei w święto Trzech Króli noszono 
gwiazdę, która kręciła się dookoła rozświetlonego 
świecą środka.

Nieco mniej rozpowszechnioną, ale bardzo 
atrakcyjną formę kolędowania stanowiły wystę-
py herodów. Członkowie grupy przebierali się za 
postacie z szopki: króla Heroda, marszałka, śmierć, 
dziada, diabła itd. Po zaproszeniu do domu przed-
stawiali scenkę z  jasełek. Dochodziło do śmiesz-
nych wpadek, jak ta, gdy dotknięty wadą wymowy 
chłopak, zamiast wszystkim oznajmić: Umarł Jaśnie 
Monarcha, będzie pieniędzy miarka, przejęzyczył się 
i powiedział: Umarł Jasiek Bonarka… Przydomek to-
warzyszył mu już do końca życia.

Pod koniec lat 50. XX wieku kilka lat kolędowa-
ła grupa herodów złożona z 9 lub 10 młodych męż-
czyzn, odtwarzających postaci: marszałka, Hero-
da, diabła, ułana, hetmana, anioła, śmierci, Żyda… 
Jak wspomina Tadeusz Ludwikowski, który wcie-
lał się w postać diabła, chodzili przez wszystkie 
dni świąteczne, zaglądając nie tylko do domów 
w Kryspinowie, lecz także do Liszek, Cholerzyna, 
Balic i Bielan. Dialogi na ich potrzeby spisał z pa-
mięci Jakub Ryszka, mieszkaniec wsi rodem z Cho-
lerzyna, w młodości również chodzący z herodami. 
Posiadał przy tym talent do układania wierszyków 
obrzędowych, a więc może tradycyjne dialogi nieco 
uzupełniał od siebie. Także w tym okresie, podob-
nie jak przed wojną, bardzo modne było „ubieranie” 
panien. W domach, gdzie była dziewczyna na wy-
daniu, kolędnicy śpiewali piosenkę omawiającą ko-
lejne części jej garderoby, od butów zaczynając, na 
wianku kończąc. Gdy kolędnikom znane było imię 
narzeczonego czy sympatii, wymieniali je w trakcie 
śpiewu. Jeśli dziewczyna miała na imię Katarzyna, 
a jej absztyfikant Józef, kolędnicy zaczynali np. tak:

Na Podolu biały kamień, 
tam Kasieńka siedzi na nim, 
siedzi, siedzi lamentuje
bo się jej Józiu przypatruje…

Gdy adorator był u dziewczyny, czuł się zobo-
wiązany zapłacić kolędnikom odpowiedni datek. 

W  innym przypadku płacili rodzice. Przeciwień-
stwem ubierania było rozbieranie, podczas którego 
części stroju czy ciała dziewczyny (oczy, zęby, wło-
sy) przedstawiane były w krzywym zwierciadle. Jak 
wspominają świadkowie, niezmiernie rzadko się-
gano po tę złośliwą wersję okolędowania.

Przez długie lata popularnością w Kryspinowie 
cieszyła się szopka kukiełkowa. Można się domy-
ślać, że ta forma kolędowania znana była w miej-
scowości co najmniej od II połowy XIX wieku, a za-
pewne nawet wcześniej. W 1928 roku kierownik 
szkoły Franciszek Marszałek tak zanotował w kro-
nice szkolnej: 

W czasie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli 
chodzi po wsi młodzież ze szopką, pokazując różne sce-
ny z życia, śpiewając przy tem okolicznościowe piosenki. 
Zwyczaj ten istnieje od niepamiętnych czasów i zwie się 
tu kolendą. Za kolendę dostają przeważnie datki pie-
niężne, które później znajdują stałe locum w kieszeni 
szynkarza za wódkę. Zwykle przez tydzień po kolen-
dzie, każdy z uczestników jest nieprzytomny z powodu 
nadmiernego użycia alkoholu. Kiedy ostatni grosz wy-
wędrował z kieszeni kolędnika do kieszeni szynkarza 
oszołomienie mija. Zwyczaj ten w r. 1927 przejęła na 
siebie Ochotnicza Straż Pożarna, której założycielem 
i prezesem był kierownik szkoły131. 

131 Pisownia oryginalna.

Kukiełki z szopki strażackiej
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Przejęcie szopki przez strażaków okazało się do-
brym pomysłem nie tylko ze względu na zapewnie-
nie stałego źródła pozyskiwania funduszy na zakup 
sprzętu dla kryspinowskiej OSP. Przede wszystkim 
dzięki strażakom tradycja była żywa jeszcze pod 
koniec XX wieku, gdy w  sąsiednich miejscowo-
ściach odeszła już w zapomnienie. 

Niestety nie istnieje już szopka kukiełkowa, 
z  którą przez dziesięciolecia kolędowali strażacy. 
Spróchniała, zakurzona, wreszcie uszkodzona, tra-
fiła do pieca po tym, jak wiatr zerwał dach z remizy132. 
Miała ponad 1,5 metra wysokości. Składała się ze sce-
ny dla lalek i nadbudowanych, ozdobnych wież. Co 
charakterystyczne, drewniane figurki Świętej Rodzi-
ny (Dzieciątko w żłóbku, Maryja i św. Józef) mieści-
ły się w tylnej części sceny. Właśnie przed nimi pod-
czas spektaklu występowały kukiełki. 

Jak wyglądało kolędowanie strażaków? In-
formacje na ten temat uzyskałem od ostatniego 
animatora kukiełek, wieloletniego prezesa OSP 
Kryspinów, a obecnie prezesa honorowego – Stani-
sława Koguta. Dotyczą one ostatnich dwóch dekad 
XX wieku, ale niewątpliwie identycznie, a przynaj-
mniej podobnie wyglądało kolędowanie w latach 
wcześniejszych. 

Wyruszano ok. godz. 17 po południu. Obok oso-
by animującej kukiełki oraz akordeonisty chodzi-
ło jeszcze kilkunastu umundurowanych druhów 
asysty. Najchętniej strażacy udawali się do do-
mów, w których mieszkały dzieci, stanowiące naj-

132 Prawdopodobnie była to druga szopka, wykonana 

przed II wojną światową z inicjatywy ówczesnego ko-

mendanta Wojciecha Wodnickiego.

wdzięczniejszą widownię przedstawień jasełko-
wych. Naturalnie, aby w budynku mogło odbyć się 
przedstawienie, na które zazwyczaj schodzili się 
także sąsiedzi, musiał on posiadać dużą izbę. 

Najpierw kolędowano pod drzwiami. Jeżeli 
ktoś z mieszkańców zaprosił strażaków do środka, 
wówczas śpiewali: 

Niech gospodarz wesół będzie,
że nas puścił po kolędzie.
Życzymy tego, roczku nowego 
Nowonarodzonego.

Wnoszono szopkę i ustawiano na taboretach 
lub krzesłach. Z  przodu między spodem szop-
ki a  podłogą rozwieszano zasłonę, która zasła-
niała nogi klęczącego za nią animatora. Obok na 
stołku siadał akordeonista. Możliwe, że w latach 
wcześniejszych muzyków było więcej i posiadali 
bardziej rozbudowane instrumentarium. Animu-
jącemu kukiełki, czyli, jak mówiono potocznie, 

„puszczającemu kukiełki”, towarzyszył pomocnik. 
Jego zadaniem było przygotowanie lalek do wystę-
pu i ułożenie w kolejności pojawiania się na scenie. 

Animator wprowadzał kolejne postacie przez 
drzwiczki w bocznych ściankach szopki. Kije bądź 
druty, na których osadzono kukiełki, poruszały się 
wzdłuż podłużnego otworu w dolnej desce sceny. 
Wgląd w to, co się dzieje na scenie, puszczający ku-
kiełki miał poprzez szybkę umieszczoną w tylnej 
ścianie szopki.

W przedstawieniu jasełkowym brało udział kil-
kadziesiąt postaci. Kilka kukiełek przetrwało i znaj-
duje się obecnie w Szkole Podstawowej w Kryspino-

Zimowe rozrywki. Na zdjęciu Józef Pyla i Jan Ryszka
Jan Pyla i Jan Ryszka przed płotem, tak powszechnym przed 
laty elementem krajobrazu wsi
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wie. Niewątpliwie należą one do różnych starszych 
kompletów. Nie ma wśród nich lalek używanych 
w ostatnich dwóch dekadach XX wieku. Według 
Stanisława Koguta w  przedstawieniu występo-
wało ich wtedy ok. 26. Głowy kukiełek wyrzeźbił 
w drewnie Klemens Kapelak, a stroje wyszywały 
dziewczęta kryspinowskie, sympatie strażaków. 
Konkurowały ze sobą, która wymyśli i wykona ład-
niejszy. Wiele ubiorów dla kukiełek przygotowała 
krawcowa Maria Kowalik. W latach 80. XX wieku 
o ich wygląd dbała Józefa Różycka. Wśród kukie-
łek przechowywanych w szkole należy wyróżnić:
• lalki w całości wyrzeźbione z drewna – możemy 

się tylko domyślać, że także one mogą być dzie-
łem Klemensa Kapelaka; 

• z głowami produkcji fabrycznej (niegdyś można 
je było kupić w sklepach) i ubraniami szytymi 
indywidualnie;

• posiadające głowy wycięte z drewna ze strojem 
jak wyżej.
Scenariusz i dialogi czerpano z kantyczek, czyli 

broszurek, jakich niegdyś wiele ukazywało się 
w Małopolsce. Od czasu do czasu wzbogacano treść 
o nowe scenki. Ogólnie nie odbiegała ona od popu-
larnego schematu. 

Pierwszy akt jasełek zaczynała scena z pastusz-
kami, potem pojawiały się kolejne postaci, które 
można było spotkać w życiu codziennym, jak: poli-
cjant, krakowiak, kominiarz, Cygan, Żyd. Towarzy-
szyły im odpowiedniki żeńskie (żony, narzeczone). 
Sceny często kończyły się tańcem kukiełek. Sądząc 
po zachowanej lalce, w szopce strażackiej występo-
wała także czarownica z nieodłącznym diabłem. Akt 
drugi to scena w pałacu Heroda. Występowali w niej: 
król Herod, trzej królowie, żołnierz, śmierć, diabeł. 
Spektakl kończył dziad chodzący z torbą i proszący 
widzów o datki. Wcielenie się w tę postać dawało 
pole do popisu animatorowi. Niektórzy potrafili na 
gorąco prowadzić dialog z widzami, zaczepiając zna-
jomych, wywołując przy tym salwy śmiechu.

Także strażacy śpiewali przyśpiewki „ubierają-
ce” ewentualnie „rozbierające” panny na wydaniu. 
Z czasem zarzucili ten zwyczaj, ograniczając się do 
kolęd i przyśpiewek jak np. ta:

Oto nasza gosposia ładne bydełko ma,
sama im jeść daje, sama je napawa.
O dajże jej Boże fortunę, tą niebieską koronę. / 2 x

Na pożegnanie śpiewano:

Dom Klemensa Kapelaka z charakterystycznym żurawiem na ganku
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Za kolędę dziękujemy,
zdrowia szczęścia wam życzymy,
na ten Nowy Rok.

Stanisław Kogut wspomina, że najpierw stra-
żacy kolędowali w Kryspinowie, a gdy starczyło 
czasu, chodzili do Budzynia, na Bory pod lotnisko 
i do Cholerzyna. Kolędowali także w Bielanach, od-
wiedzając domki jednorodzinne po prawej stronie 
drogi (omijając bloki zamieszkane przez oficerów 
jednostki 1616 z Balic). Dodajmy, że Danuta Do-
browolska w pracy o dawnej wsi podkrakowskiej 
Chełm wspomina, że także tam docierali kolędni-
cy z Kryspinowa133. 

Siła tradycji była tak wielka, że mimo utrudnień, 
jakie po wojnie czyniła kolędnikom władza ludo-
wa (w 1945 roku Milicja Obywatelska ogłosiła, że 
do chodzenia po kolędzie potrzebne jest specjalne 
zezwolenie), zwyczaj utrzymał się w Kryspinowie 
przez cały okres PRL.

Karnawał kończyła Środa Popielcowa. W tym 
dniu mieszkańcy Kryspinowa szli do Liszek na 
mszę św., podczas której kapłan posypywał po-
piołem głowy zgromadzonych wiernych. Dawniej 
przez cały okres Wielkiego Postu katolicy rezygno-
wali ze spożywania mięsa oraz tłuszczów zwie-
rzęcych, a nawet nabiału. Na stołach chłopskich 
przez następnych 6 tygodni królował żur. We śro-
dy i piątki dodatkowo „suszono”, czyli ogranicza-
no się do spożycia tylko jednego postnego posiłku 
dziennie. Charakter pokutny tego okresu znajdo-
wał swoje odbicie także w ubiorze. Noszono wów-
czas stroje skromne, utrzymane w ciemniejszych 
barwach, pozbawione okazalszych ozdób.

Szczególnie ważnym wydarzeniem roku były 
Święta Wielkanocne. Ich bliskość mobilizowa-
ła mieszkańców wsi, przede wszystkim gospody-
nie, do robienia porządków. Odnawiano dom, biał-
kując ściany, naprawiając gliniane klepiska itp. Na 
rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową 
chłopcy przygotowywali charakterystyczne palmy 

133 Danuta Dobrowolska, Przeobrażenia społeczne wsi 

podmiejskiej. Podkrakowska osada Chełm w latach 

1900-1967, Wrocław 1968, Prace Komisji Socjologicz-

nej – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, nr 12.

nazywane bagnięciami, na pamiątkę wjazdu Pana 
Jezusa do Jerozolimy. Sporządzano je z gałązek lesz-
czyny (po które wyprawiano się do Lasu Wolskiego), 
kłokoczyny, wikliny, szakłaku oraz trzciny wodnej. 
Wszystkie te rośliny miały swoje symboliczne zna-
czenie. Z wyglądu bagnięć przypominała miotłę wy-
konaną z pęku rózeg. Po sumie odprawionej w ko-
ściele parafialnym chłopcy staczali ze sobą na rynku 
lisieckim bitwy, podczas których za oręż służyły im 
owe palmy. Wkrótce rozkładano je, a z gałązek wy-
konywano krzyżyki. Czekały na wielkopiątkowy ra-
nek, kiedy przy klekotaniu kołatek dzieci wybiegały 
w pola i zatykały je w ziemię na krańcach rodzinnych 
gruntów. Wypowiadały przy tym krótkie modlitwy. 

W  Wielki Piątek skoro świt niemal cała lud-
ność wychodziła z domów, by obmyć się w bieżą-
cej wodzie. Udawano się nad Sankę lub do źródeł-
ka w Stoku. Czasem młodzi przynosili starszym 
rodzicom lub dziadkom wodę do tradycyjnej ob-
lucji w naczyniu. Podczas obmycia odmawiano Oj-
cze nasz, Zdrowaś Maryjo, Któryś za nas cierpiał rany.

Święcenie pokarmów w Kątach przez benedyktyna z Tyńca

Kątnianie w drodze na święcenie pokarmów
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W XX wieku chłopcy na ten dzień zaopatrywali 
się w karbid, który zamykali w szczelnym pojem-
niku134, polewali wodą i podpalali przez wykonany 
specjalnie w tym celu otwór. Rozlegał się huk, a po-
krywka ku radości domorosłych „puszkarzy” odpa-
dała z impetem. Czasem zabawę kontynuowali do 
ranka w Wielką Niedzielę.

Przez cały Wielki Post odbywały się w koście-
le parafialnym nabożeństwa pasyjne: Droga Krzy-
żowa (zaprowadzona w Liszkach w II połowie XIX 
wieku) i  starsze Gorzkie Żale. W  Triduum Pas-
chalne wierni brali udział w nabożeństwach od-
prawianych w świątyni lisieckiej. W Wielki Piątek 
nawiedzały ją prawdziwe tłumy. Rodzice z dzieć-
mi odprawiali Drogę Krzyżową, obchodząc kościół 
dookoła, zatrzymując się pod kolejnymi wyobraże-
niami Męki Pańskiej. 

W Wielką Sobotę wieś wysyłała podwodę do 
Liszek, która ok. godz. 11 (przed II wojną świato-
wą) zabierała kapłana, by poświęcił w Kryspinowie 
przyniesione przez mieszkańców pokarmy. Trady-
cyjnie otrzymywał od nich ofiary w postaci jajek czy 
innych produktów żywnościowych. Do II wojny 
światowej święcenie odbywało się z reguły na te-
renie dworu, po czym jego gospodarze zapraszali 
kapłana na poczęstunek. W 1942 i 1943 roku obrzęd 
odbył się pod szkołą, gdyż dwór przejęli Niemcy. 
Księdza Parysia ugościła mieszkająca w Kryspino-
wie pani Michalina Rudolphi. Z kolei w Wielką So-
botę roku 1944 święcenie odbyło się u sołtysa, który 
na koniec zaprosił księdza prałata do siebie.

Rankiem w  Wielką Niedzielę uczestniczono 
tłumnie w rezurekcjach. Wierni ubierali się na tę 
okazję najszykowniej, jak byli w stanie. Jeszcze pod 
koniec XIX wieku w czasie tego nabożeństwa mło-
dzież męska strzelała z rozmaitych samopałów. Po 
powrocie do domu starsi przygotowywali śniada-
nie świąteczne, wyciągając wiktuały poświęcone 
dzień wcześniej przez kapłana.

Z drugim dniem Świąt Wielkanocnych w pol-
skiej kulturze ludowej związany jest obyczaj po-
lewania się wodą. Radosna zabawa, bardzo ży-

134 Franciszek Kozioł wspominał, że przed II wojną świa-

tową chłopcy zaopatrywali się w pudełka do strzelania 

w przegorzalskiej cegielni.

wiołowa, której przebieg zależał od pomysłowości 
chłopców i dziewcząt, ma czasem także drugą stro-
nę, przykrą, jeżeli ktoś przekroczy granice rozsąd-
ku lub zbieg okoliczności doprowadzi do nieszczę-
ścia. Do takiego właśnie wypadku doszło zapewne 
na przełomie XIX i XX wieku. W pewien śmiguśny 
poniedziałek Jan Skirliński wracał powozem z Li-
szek, po skończonej sumie świątecznej. Przy most-
ku przerzuconym nad potokiem płynącym ze Stoku 
zauważył grupę chłopaków, którzy nieśmiało po-
lewali wodą miejscową dziewczynę. Rozbawiony 
krzyknął do nich: Darujecie jej? Do wody z nią!

Parobków nie trzeba było długo namawiać. Na-
tychmiast wepchnęli dziewczynę do potoku i ochla-
pali tak, że nie została na niej sucha nitka. Dziewczy-
na poszła do domu, a mieszkała pod Górą. Położyła 
się do łóżka. Za 3 dni umarła. Najwidoczniej pora nie 
była odpowiednia na takie zabawy. Można sobie wy-
obrazić rozpacz starzejących się rodziców. Była je-
dynaczką. Na głowę dziedzica posypały się gorzkie 
przekleństwa. Także jemu musiało być niezwykle 
przykro, zwłaszcza że znał tę dziewczynę, niezwy-

Maria z Poprawów Muniak i Helena z Bilów Wąsik po procesji 
Bożego Ciała (1950)
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kle ładną, o  białej karnacji. Przychodziła czasem 
do pracy „na pańskim”, odrabiając wynajęcie pola 
od dworu lub za ordynarię. Rodzina, jak większość 
w Kryspinowie, nie była bowiem zamożna135. 

Wielkim świętem wymagającym wstrzymania 
się od zbędnych prac oraz uczestnictwa w mszy św. 
i procesji było Boże Ciało. Tradycje z nim związa-
ne trwają zresztą do dzisiaj. Dziewczęta i dojrzałe 
kobiety noszące obrazy podczas procesji przecho-
dzącej dookoła rynku w Liszkach, popularnie na-
zywane „obraźnicami”, z tej okazji zakładają białe 
spódnice (z kwiatami lub gładkie) i wstążki136. Przy 
przybranych zielenią 4 ołtarzach zatrzymuje się ka-
płan niosący monstrancję z Hostią, by po odczyta-
niu Ewangelii pobłogosławić nią wiernych. Po nabo-
żeństwie wierni odłamują gałązki zdobiące ołtarze. 
Skromniejsze procesje, dookoła kościoła, odbywają 
się przez kolejnych 7 dni. Ostatnia, kończąca okta-
wę, do niedawna miała bardziej uroczysty charak-
ter. Na trasie procesji wokół kościoła strojono 4 oł-
tarze, przy których podobnie jak w liturgii Bożego 
Ciała zatrzymywał się kapłan z monstrancją. Trady-
cyjnie w tym dniu księża święcą przyniesione przez 
wiernych wianki z kwiatów i ziół. Dawniej kobiety 
wiły je z macierzanki, rozchodnika, mięty, białej ko-
niczyny i piwonii. Po powrocie do domu wianki wie-
szano nad oknami, na zewnątrz budynku. W razie 
choroby zwierząt okadzano je podpalonymi ziołami, 
dym wdychali także ludzie cierpiący na ból gardła.

Na Zielone Świątki dziewczęta maiły domy ze-
rwanymi z drzew gałązkami. Używały do tego ros-
nących wzdłuż dróg kasztanowców. Jako że ich 
liście zazwyczaj znajdowały się wysoko i sięgnię-
cie po nie wymagało trochę sprytu, częściej (przy-
najmniej po II wojnie światowej) wykorzystywa-
no gałązki lipy, które dodatkowo ładnie pachniały. 
Zielenią swoje wozy przybierali także wyruszający 
w drogę woźnice.

W noc rozpoczynającą Zielone Świątki palono 
sobótki. Zajmowali się tym chłopcy, ale do zabawy 
przyłączały się także dziewczęta. Późnym wieczo-

135 Relacja Zofii Misiewicz, na podstawie opowiadania Kle-

mensa Kapelaka.

136 Dodajmy, że panie noszące feretrony zakładają bia-

ły strój na procesje odbywające się codziennie przez 

wszystkie dni oktawy Bożego Ciała.

rem i nocą biegali po polach lub wzgórzach z pło-
nącymi pochodniami. Wykonywali je ze starych, 
zużytych i  osmolonych mioteł z  witek („skroba-
cek”), a czasem patyków z zatkniętymi na nie pę-
kami słomy, ewentualnie fragmentami szmat itp. 
Zdarzało się, że podpalano specjalnie w tym celu 
przygotowaną kukłę zatkniętą na kiju. W tym cza-
sie przezorni gospodarze pilnowali strzech, aby 
chłopcy nie zdzierali z  nich fragmentów poszy-
cia. Szczególnie atrakcyjnym miejscem do takich 
zabaw było górujące nad okolicą wzgórze Ska-
ła. Z jego zboczy można było obserwować rucho-
me ogniki przemieszczające się po polach na te-
renie innych wsi, przede wszystkim Cholerzyna. 
Były to naturalnie sobótki noszone przez tamtej-
szych chłopców. Widok był niepowtarzalny. Zwy-
czaj ten ludność uważała powszechnie za pamiątkę 
Zesłania Ducha Świętego, gdy uczniom Pana Jezu-
sa zgromadzonym w Wieczerniku ukazał się Duch 
Święty pod postacią ognistych języków.

Na Bielanach: Józef Rachwalik, Elżbieta Kowalik, Stefan 
Kadula



143Ludność

Zgodnie z  wielowiekową tradycją w  Zielone 
Świątki odpust obchodzili bielańscy kameduli. Do 
klasztoru ciągnęły tłumy krakowian oraz okolicz-
nej ludności, w tym naturalnie kryspinowianie. Szli 
przez wzgórze Sojonka137. Po uroczystej sumie jej 
uczestnicy rozlewali się po lasku, gdzie przy kra-
mach czekali na nich przekupnie. Wśród nich w XIX 
stuleciu byli także piekarze i masarze z Liszek. Gra-
ła muzyka, kręciły się karuzele, parobcy puszczali 
huśtawki, na których zasiadały ich sympatie. Dzie-
ci kupowały smakołyki lub zabawki, wydając na 
nie zaoszczędzone albo otrzymane od rodziców 
i krewnych pieniądze. Na chwilę w zapomnienie 
szły troski dnia codziennego. 

W sierpniu w święto Matki Bożej Zielnej miesz-
kańcy Kryspinowa ponownie nieśli do kościoła pa-

137 Taką nazwę znajdziemy na mapach z XIX wieku oraz 

usłyszymy z ust mieszkańców. Na współczesnych ma-

pach widnieje wersja Sojunka, być może zapożyczona 

z gwary.

rafialnego zioła: bylicę, wrotycz, zboża, len, nagiet-
ki itp. Tym razem nie splatano z nich wianków, ale 
wiązano w bukiety. Poświęcone przynoszono do 
domów i chowano na strychu, by użyć w razie bólu 
gardła lub choroby bydła.

W Piotra i Pawła odpust obchodzili benedykty-
ni w Tyńcu. Na świątecznym jarmarku można było 
kupić chleb pieczony z ziarna zebranego już w no-
wym roku.

Po zakończeniu żniw we dworze organizowa-
no dożynki. Działo się tak zarówno za Suskich, jak 
i wcześniej. Przygrywała muzyka. Fornale trzas-
kali z biczy, za co właściciele obdarowywali ich 
jedzeniem.

Co najmniej raz taką uroczystość zorganizowa-
no także podczas wojny. Odbyła się prawdopodob-
nie 21 września 1941 roku. Były wieniec i tradycyjne 
przyśpiewki. Dziewczęta żartobliwie przygadywa-
ły zarządcy:

Jak nam pan zarządca sukienek nie kupi,
to mu się na plecach koszula rozłupi.

Dostawało się także służbie dworskiej, ogrod-
nikowi Janowi Żelaznemu i polowemu Wojciecho-
wi Sroce.

Cieszcie się dziewczęta za dwa tydnie święta,
Bo ten nasz ogrodnik wysiedzioł kurczęta.
Wysiedzioł kurczęta, któż je będzie wodził?
Jest Sroka polowy, będzie z nimi chodził.

Na Bielanach. Stanisław Mitana i Albin Kruk z dziećmi Anną 
i Kazimierą Kruk oraz Janem Mitaną (w środku)

Rodzina Łabędzi podczas odpustu na Bielanach
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W 2 poł. lat 60. dożynki na terenie Kryspinowa 
zorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej. Staro-
ściną została Aniela Bugajska (Krukowa). Uplecio-
ny przez dziewczęta wieniec powieziono wozem 
konnym do kościoła parafialnego w Liszkach. Po 
powrocie z mszy św. uczestnicy przeszli drogą ba-
licką do domu Joachima Górki. Właśnie jemu, jako 
pierwszemu gospodarzowi we wsi, podarowano 
wieniec. Ceremonii towarzyszyły przyśpiewki. Po 
poczęstunku rozpoczęła się zabawa w chmielarni. 
Na błoniach rozegrano mecz piłkarski. 

W Kryspinowie dwukrotnie odbywały się do-
żynki powiatowe (rejonowe). Po raz pierwszy mia-
ły miejsce pod koniec lat 50. w lesie, gdzie później 
stanął Szałas. Po raz drugi zorganizowano je w 1965 
roku na Skale. Z tą drugą imprezą łączy się ciekawa 
anegdota. Podczas przyśpiewek głos zabrała Maria 
Górkowa, żona Joachima, pierwsza gospodyni we 
wsi, kobieta zaradna i towarzyska. Przyśpiewała, 
jak najbardziej poprawnie politycznie:

Za czasów sanackich we wsi ciemno było,
Za demokracyi to się zaświeciło.

Potem (według innego świadka) odezwała się 
niewątpliwie bardziej szczerze: 

Nie będę się żenił, 
aż się ustrój zmieni, 
bo by mi żoneczkę, 
do kołchozu wzięli. 

Ta przyśpiewka, którą można było usłyszeć na 
weselach, w tych okolicznościach wywołała wśród 

Uroczystości dożynkowe przed II wojną światową. Joachim 
Górka w stroju ludowym przed plebanią w Liszkach

Wieniec podczas dożynek wiejskich niosły: Kazimiera Kruk, 
Maria Kadula (zasłonięta), Anna Kadula i Maria Feluś.

Dożynki powiatowe
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zebranych konsternację. Wszyscy zadawali sobie 
pytanie, jak zareagują na nią zasiadający przy osob-
nym stole dygnitarze powiatowi. Oczy skierowały 
się na sekretarza powiatowego. Ten wstał i… zaczął 
klaskać, a za nim reszta. Atmosfera się rozładowała. 

Impreza dożynkowa pod koniec września 1965 
roku stała się okazją do otwarcia na terenie POM 
wystawy pt. Chemizacja rolnictwa. Przygotowa-
ne plansze i eksponaty miały na celu zapoznanie 
rolników z dostępnymi środkami ochrony roślin, 

nawozami oraz sprzętem. Wiedzę fachową prze-
kazywali zwiedzającym przewodnicy. Notabene 
podobne wystawy prezentowano na terenie ośrod-
ka wielokrotnie.

Po zasiewach jesiennych wieczorami dziewczęta 
zbierały się, by z koleżankami skubać pierze. Spotka-
nia takie przyciągały także kawalerów. Przekoma-
rzano się, żartowano, śpiewano piosenki, opowiada-
no różne historie. Gdy znalazł się ktoś umiejący grać 
na jakimś instrumencie, akompaniował. Takie spo-

Dożynki wiejskie. Z chlebem idą: Stanisław Kadula i Anna Kruk. Za wieńcem, w stroju regionalnym Aniela Bugajska.

Powrót z kościoła z wieńcem dla Joachima Górki. Powozi Stanisław Kadula.
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tkania przy skubaniu pierza, względnie przędzeniu 
kończyły się przed Bożym Narodzeniem.

Życie składa się z wesołych chwil, ale także ze 
smutnych. Po pełnym trudu życiu przychodziła 
chwila odejścia z tego świata. Starym zwyczajem 
pierwsze cmentarze zakładano przy kościołach. 
Także najstarszy cmentarz parafialny w Liszkach 
mieścił się obok tamtejszej fary. W  XVIII wieku, 
a może również wcześniej, zmarłych chowano we-
dług wsi. Każda wspólnota wiejska opiekowała się 
fragmentem parkanu, dzięki czemu mieszkańcy 
zwolnieni byli z części opłat.

Kondukty pogrzebowe zmierzały na cmentarz 
parafialny do Liszek pieszo. Jedynie trumny wo-
żono na wozie konnym wyłożonym wiklinowymi 
półkoszkami, tzw. wasągu. W II połowie XX wie-
ku przez długie lata woźnicą był Stanisław Mitana, 
który miał odpowiedni wóz i konie. Potem zastąpili 
go Stanisław Kadula oraz Dominik Wąsik.

Pochód żałobników otwierał mężczyzna niosą-
cy krzyż. Zatrzymywano się przed przydrożnymi 
kapliczkami, by odmówić krótką modlitwę. Przez 
długie lata po wojnie modlitwy i pieśni inicjował 
Józef Stefanek. Po jego śmierci nie było jednego 
prowadzącego. Zazwyczaj rodziny zmarłych pro-
siły o tę posługę Anielę Wiatr, Zofię Bil lub Anielę 

Kruk. Do kościoła trumnę wnoszono na ramionach 
i kładziono na katafalku wyobrażającym anioły. Na 
wieku stawiano zapalone świece. Po mszy św. ża-
łobnicy przechodzili za ołtarzem głównym, składa-
jąc drobną ofiarę do skrzynki, po czym wyruszano 
na cmentarz. Tym razem przez całą drogę trum-
nę z nieboszczykiem dźwigano na ramionach. Za 
krzyżem kroczyli mężczyźni z żałobnymi sztanda-
rami, za nimi (w nowszych czasach) niesiono wień-
ce, potem szedł kapłan, a za trumną rodzina i inni 
żałobnicy.

Do połowy XX wieku mniej dbano o wygląd gro-
bów. Bogatsi czasem zamawiali kamienne nagrob-
ki, biedniejsi ograniczali się do postawienia krzyża. 
Cmentarz ożywał w  okolicach Wszystkich Świę-
tych. Groby obkładano darnią, skromnie przyozda-
biano i zapalano świece. Naturalnie nie da się tego 
porównać do czasów współczesnych i łun ognia bi-
jących 1 listopada w niebo.

Zjawiskiem głęboko wrośniętym w  obyczajo-
wość wsi, nie tylko podkrakowskiej, była skłonność 
chłopców, młodych mężczyzn, ale także nierzad-
ko starszych do bójek. Czasem, jak w przypadku 
wspomnianych wyżej potyczek wielkosobotnich 
na bagnięcia, długa tradycja nadawała im pozór lu-
dowego obyczaju. Zazwyczaj jednak zwady służyły 

Pogrzeb prezesa OSP Kryspinów Albina Mazura
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prezentacji siły fizycznej, budowaniu wśród rówie-
śników odpowiedniej pozycji. 

Popularne były walki między pastuchami są-
siadujących ze sobą wsi. Najczęściej toczyły się na 
przygranicznych pastwiskach. Spędzający w  po-
lach całe dnie wyrostki czasem skracali sobie czas, 
usiłując przechwycić i przeprowadzić na własny 
teren krowy z sąsiedniej wioski, które zapędziły 
się za granicę lub choćby tylko w jej pobliże. Wte-
dy w ruch szły pięści, patyki i kamienie. Te dość 
niebezpieczne „zabawy” trwały do II połowy XX 
wieku, póki obowiązek szkolny i przemiany eko-
nomiczne nie opróżniły pastwisk. Tradycyjnym ry-
walem kryspinowian byli bielanie, których pastwi-
ska sąsiadowały z kryspinowskimi.

Często bójki wybuchały pod wpływem alkoho-
lu na zabawach, weselach czy w karczmach. Nie-
stety czasem co bardziej krewkie czy po prostu 
zdemoralizowane jednostki przekraczały grani-
cę niebezpiecznej zabawy i dochodziło wtedy do 
tragedii. Jedna z tragicznych w skutkach awantur 
miała miejsce 9 października 1932 roku w Pieka-
rach. Młodzieńcy z obu tradycyjnie rywalizujących 
ze sobą wsi Kryspinowa i Bielan pojawili się na za-
bawie zorganizowanej we dworze, na której znaj-
dowało się wiele dziewcząt pracujących wcześniej 
na polach. Zaraz na początku imprezy doszło do 
spięcia między zantagonizowanymi grupami, na 
skutek czego zabawa została przerwana. Kryspino-
wianie ruszyli w pogoń za uciekającymi chłopcami 
z Bielan. Andrzej S., który przyniósł ze sobą oku-
tą żelazem pałkę, uderzył nią Jana Garzeła z Bie-
lan w kość ciemieniową, łamiąc sklepienie czaszki. 
Ten padł martwy. Zabójca został ujęty i skazany na 
4 lata więzienia138.

Wesela kryspinowskie
Dawniej zazwyczaj szukano sobie żony/męża 
na miejscu, we własnej wsi, względnie w którejś 
z sąsiednich. Co do małżeństw z liszczanami, to 
w Kryspinowie rozpowszechniona była opinia, że 
kryspinowianka dla „liszczana” jak najbardziej się 
nada, ale odwrotna sytuacja to niedobry pomysł, 
gdyż liszczanka w Kryspinowie sobie nie poradzi. 

138 „Nowy Dziennik” 1933, nr 113 (z 26 kwietnia).

Uważano bowiem, że warunki życia w Kryspino-
wie są o wiele trudniejsze, a praca kobiet cięższa. 

W XIX wieku w parafii Liszki nieznane były uro-
czyste zaręczyny. Przed ślubem pan młody z  ro-
dzicami lub opiekunem składali wizytę w domu 
dziewczyny. Zwykle brali ze sobą alkohol. Przy pi-
wie lub winie, zazwyczaj fałszowanym, omawiano 
wyposażenie młodej pary. Potem dawano na zapo-
wiedzi. Zazwyczaj pierwsza zapowiedź następowa-
ła kilka dni po zrękowinach. (W czasach Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej zapowiedzi ogłaszano przed 
budynkiem Urzędu Gminy – obecnie siedziba GS 

„SCh” i pizzeri Paolo). Następnie młodzi przystępo-
wali do spowiedzi. 

W ostatnie dni przed weselem w domu panny 
młodej trwały przygotowania. Gromadzono kieł-
basę, placki, chleb itp. Śpiewano przy tym okolicz-
nościowe pieśni. 

W kronice parafialnej znajdujemy opis zwycza-
jów weselnych w parafii lisieckiej pod koniec XIX 
wieku, skreślony przez ks. Andrzeja Bańskiego. Za-
notował on, że na zapowiedzi, a potem na naukę 
przedślubną młodzi przychodzili do kancelarii pa-
rafialnej w soboty. Za sporządzenie protokołu oraz 
odczytanie zapowiedzi płacili 2 floreny, za ślub 
zwykły 3 floreny, nieco więcej kosztowały uroczy-
ste śluby, bo 4 floreny i więcej. 

Dziś już XIX-wieczne zwyczaje weselne ode-
szły w niepamięć. Jak wyglądały, zwłaszcza u bo-
gatszych mieszkańców, możemy przekonać się na 
podstawie literatury. Zainteresowanych odsyłam 
przede wszystkim do tekstu Ireny Łopuszańskiej 
pt. Zwyczaje i obrzędy weselne w Liszkach139. Dowia-
dujemy się z niego m.in., że w niedzielę, w którą 
wychodziły trzecie zapowiedzi, w domu narzeczo-
nej odbywał się poczęstunek. Narzeczony rozkładał 
na stole chustkę do nosa. Na jej rogach kładł pienią-
dze przeznaczone na kupno: kameli (ozdobna kita 
z włosia końskiego na czapkę pana młodego i druż-
bów), bukietów (bukieciki sztucznych kwiatków 
na papierze dla wybranych gości) i girland (wia-
nuszków ze sztucznych kwiatów i ozdób na gło-

139 Irena Łopuszańska, Zwyczaje i obrzędy weselne w Lisz-

kach, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 

1967, t. 2.
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wy panny młodej i druhen). Kobiety targowały się 
z nim, namawiając do powiększenia kwot. Towa-
rzyszyły temu przyśpiewki. 

Ostatnie dni przed ślubem panna młoda w towa-
rzystwie drużek roznosiła bukiety gościom, co wią-
zało się z zaproszeniem na wesele. W przeddzień 
wesela u panny młodej odbywał się dziewiczy wie-
czór. Drużbowie i druhny przychodzili pod jej dom 
i śpiewali pieśni. Na koniec wchodzili do środka na 
poczęstunek. Potem drużbowie odprowadzali druż-
ki do domów. Te odwdzięczały się poczęstunkiem 
oraz obdarowywały swego drużbę płócienną chust-
ką drukowaną we wzory. W dniu wesela drużbowie 
przypinali je na piersi i przerzucali przez ramię.

Rankiem w  dniu ślubu panna młoda bardzo 
pracowicie – wraz ze starszą drużką – obchodziła 

gości weselnych, zapraszając ich po raz drugi, za co 
otrzymywała błogosławieństwo i podarek. Potem 
ubierała się do ślubu. Pomagały jej w tym drużki, 
matka i starościna.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obu wsi moż-
na przyjąć, że analogicznie działo się w Kryspino-
wie, przynajmniej w  zamożniejszych rodzinach. 
Należy jednak zastrzec, że kobiety pamiętające 
czasy wojenne i powojenne twierdzą, że o takich 
obyczajach nawet nie słyszały, z wyjątkiem zapro-
sin gości weselnych przez pannę młodą w towarzy-
stwie drużki. W połowie XX wieku gości weselnych 
zapraszali już państwo młodzi. Nie było także dzie-
wiczego wieczoru. Co najwyżej z „wolnością” że-
gnał się narzeczony w towarzystwie kolegów przy 
alkoholu, co nie przerodziło się jednak w obyczaj. 

Ślub Juliana Kapelaka i Marii Galos (1950) Jan Żelazny z żoną Anną z Kadulów
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A tak pleban Bański pisał o orszaku weselnym 
w kronice parafialnej: 

Do ślubu jadą zwykle na wozach, które poprzedza-
ją drużbowie na koniach przystrojonych w dzwonki 
i wstążki różnej barwy. Drużbowie w kaftanach, bukie-
ty przy kapeluszach, wstążki przy tychże, chustki czer-
wone zawieszone od pasa, w ręku harap, pędzą przed 
całą kawalkadą średnim kłusem w jednym rzędzie. Na 
wozach jadą panna młoda z rodzicami lub opiekunami, 
drużki strojne na głowach w bukiety ze wstążek i reszta 
gości. Do ślubu jadą bez śpiewu, po ślubie ze śpiewem 
hałaśliwym przy muzyce (skrzypki, basy, klarnet) wra-
cają do domów swoich tj. do mieszkania narzeczonej. 
Wesele sprawia ojciec narzeczonej i odbywa się zawsze 
w domu tejże – nie zaś w karczmach140.

Z zapisków ks. Andrzeja Bańskiego dowiaduje-
my się, że pod koniec XIX wieku ślubów udzielano 
zazwyczaj w środy. Uroczystość w kościele rozpo-
czynał obrzęd ślubu, po czym kapłan odprawiał 
mszę św. zwaną wotywą, pod koniec której na-
stępowało uroczyste pobłogosławienie państwa 
młodych. 

W  związku ze ślubami trzeźwości wprowa-
dzonymi w  parafii lisieckiej przez ks. Alfonsa 
Skórkowskiego przyjął się zwyczaj składania ślu-
bów przez każdego nowożeńca, według formu-
ły: Ślubuję przed Bogiem, Najświętszą Panną Ma-
ryją, że za pomocą Bożą od używania rozpalających 
trunków aż do śmierci się wstrzymam, w użyciu zaś 
innych trunków mierność i wstrzemięźliwość zacho-
wam. 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 utwier-
dza w twoich przedsięwzięciach. I ja cię błogosławię 
w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen oraz doda-
wał parę słów od siebie, zachęcając do wytrwa-
nia w ślubowaniu 141. 

Dodajmy, że dla fasonu powożący zaprzęga-
mi poganiali konie, zmuszając je do szybkiej jazdy. 
Potwierdzeniem umiejętności furmańskich było 
wchodzenie w zakręty w pełnym pędzie. Natural-
nie dochodziło do wywrotek. Czasem kończyło się 

140 Liber memorabilum, s. 12.

141 Ibidem, s. 10.

na śmiechu i lekkich zadrapaniach, niekiedy śmia-
no się przez łzy.

W dwudziestoleciu międzywojennym obyczaj 
„paradnej” jazdy do ślubu według starej tradycji, tj. 
w towarzystwie jadących na koniach drużbów, nie 

Powitanie nowożeńców Kazimiery i Tadeusza Ludwikowskich

Drużbowie w drodze do domu pana młodego

Pan młody w towarzystwie drużbów. Droga balicka

Pani młoda. (Zdjęcia z wesela Kazimiery Kruk i Józefa Pyli)

???
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był w Kryspinowie częsty. Józefa Kadulowa (rocznik 
1929) wspominała, że za swego życia pamięta tyl-
ko 2 takie wesela, własne i jeszcze jedno, prawdo-
podobnie wcześniejsze. Możemy więc stwierdzić, że 
ostatnie paradne wesele w Kryspinowie odbyło się 
28 października 1947 roku142 przy okazji ślubu Józefy 
Szwajdy ze Stanisławem Kadulą. Entuzjastką takiej 

„paradnej” jazdy była narzeczona. Niestety żaden 
z drużbów, a byli nimi miejscowi kawalerowie o na-
zwiskach Mitana i Łabądź, nie miał odpowiedniego 
stroju, a więc także wypożyczeniem dwóch siodeł 
(z dworu w Balicach) oraz kompletnego stroju (m.in. 
kaftanów) zajęła się energiczna narzeczona. Natu-
ralnie również ona ubrała się z krakowska, w białą 
spódnicę, czerwony gorset i wianek. Pan młody wy-
stąpił już po nowemu, w czarnym garniturze. 

142 Notabene córka Józefy, Józefa Wyżgowa, także jest miło-

śniczką tradycji. Była pomysłodawczynią i wraz z członka-

mi Stowarzyszenia Kryspinów realizatorką weselnego wi-

dowiska obrzędowego pt. Wesele w Kryspinowie.

Dla porównania w 1950 roku odbyło się wesele 
dwóch sióstr Galos – Marii z Julianem Kapelakiem 
i Joanny z Leszkiem Kapelakiem. Panowie młodzi 
byli kuzynami. O ile goście tradycyjnie jechali do 
kościoła furmankami, o tyle już oblubieńcy zajęli 
miejsca w  samochodzie półterenowym, wypoży-
czonym przez Juliana z zakładu pracy. Maria wystą-
piła w białej długiej sukni, którą sama sobie uszyła.

Gdy zbliżał się dzień wesela, przyozdabiano 
dom. Stroili go rodzice, rodzeństwo, względnie są-
siedzi. Pieczono także ciasta, często z pomocą wy-
najętych, biegłych w tej sztuce gospodyń. Czasem, 
przy okazji mniejszych wesel, czyniono to w domu, 
czasem gotowy produkt wożono do piekarzy 
w Liszkach143, którzy wkładali je do rozgrzanych 
pieców po wyciągnięciu kukiełek. W jeden dzień 
urabiano ciasta, a drugi poświęcano na pieczenie.

Wesela urządzano w domach lub na podwórku. 
Przestrzeń do tańca przygotowywano wewnątrz 
chałupy, o ile było na to miejsce. Jeżeli nie, tańczo-
no na zewnątrz lub w stodole. W bliższych nam 
czasach pożyczano podłogę od strażaków.

W poranek weselny drużbowie z orkiestrą przy-
jeżdżali po druhny. Po ewentualnym skromnym 
przyjęciu wspólnie udawali się po pana młodego, 
a potem, po kolejnym poczęstunku, wszyscy jechali 
do domu pani młodej. Tam druhny śpiewały oko-
licznościowe przyśpiewki, po czym znów wszyscy 
zasiadali na chwilę przy stole z alkoholem i prze-
kąską. Tuż przed II wojną światową oraz po jej za-
kończeniu państwu młodym towarzyszyła z reguły 
tylko jedna para drużbów, a do poczęstunku zasia-
dano dopiero w domu pani młodej.

Tradycyjne błogosławieństwo wyprzedzała ora-
cja w wykonaniu któregoś z ojców lub innego męż-
czyzny, który potrafił barwnie przemawiać. Często 
proszono o to Józefa Stefanka. Potem druhny po-
nownie śpiewały przyśpiewki, by na koniec zwró-
cić się do panny młodej:

Przyklęknij, Marysiu, do błogosławieństwa, 
bo już ostatni raz twojego panieństwa.

143 Według relacji świadków najczęściej korzystano z usług 

Marianny Kowalikowej (Siucharzyny).

Wesele Kazimiery Duszyk i Tadeusza Ludwikowskiego
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Po zakończeniu ceremonii wszyscy siadali na 
wozy i  jechali do kościoła parafialnego w  Lisz-
kach. Aby ograniczyć koszty transportu, młodzi 
starali się wybierać na drużbę względnie starostę 
mężczyzn posiadających konia i wóz. Z czasem, 
w II połowie XX wieku, zaczęły pojawiać się sa-
mochody. Posiadaczami dwóch pierwszych pry-
watnych aut w Kryspinowie byli bracia Czesław 
i Stanisław Lorkowie, synowie trudniącego się 
furmaństwem Czesława Lorka, oraz Leszek Kape-
lak. Jak łatwo się domyślić, jeździli warszawami 
M20. Wspominamy o tym w tym miejscu, ponie-
waż dorabiali sobie wożeniem państwa młodych 
i drużbów podczas wesel. Z czasem zmienili auta. 
Stanisław Lorek kupił sobie wołgę, a Kapelak fia-
ta 125p.

Po powrocie z kościoła podawano obiad. Naj-
częściej był to rosół z makaronem, ziemniaki z so-
sem i bigosem, czasem kotlet i szklanka kompo-
tu. Później częstowano gości głównie kanapkami 
z kiełbasą i plackami. 

Po obiedzie część gości wracała do domu, aby 
odwieźć furmanki i  „odpaść” zwierzęta. Zazwy-
czaj nie wracali od razu. Czekali, że zgodnie z tra-
dycją państwo młodzi przyjdą ich poprosić ponow-
nie. Tymczasem w domu weselnym trwała zabawa. 
Tańczono, śpiewano przyśpiewki, płacono muzy-
kantom, wrzucając pieniądze do bębna lub basu. 
Gospodarze starali się, by nie zabrakło gościom je-
dzenia i alkoholu. 

Szczególne zainteresowanie budziły ocze-
piny, zwane gwarowo ocepinami. Kobiety śpie-
wały różne okolicznościowe piosenki. Wreszcie 
ściągano z głowy panny młodej wianek, by zało-
żyć jej noszony przez mężatki czepiec. Po II woj-
nie światowej, gdy wianek został zastąpiony przez 
ślubny welon, w jego miejsce starościna nakłada-
ła młodej żonie tybetową chusteczkę. Już przed 
laty oczepinom towarzyszyły zabawy. Czasem 
polegały one na tym, że przykrywano panią mło-
dą i druhnę płótnem, a zadaniem pana młodego 
było wskazać, która z  dziewcząt jest jego żoną. 

Ślub Stanisławy Różyckiej i Stanisława Majcherka 15.10.1961 roku. Mszę św. odprawił i młodą parę pobłogosławił ks. Ignacy 
Różycki. (Z laską ojciec Stanisławy, Józef Różycki)
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Błędny wybór, czasem zamierzony, budził salwy 
śmiechu. Oczepiny trwały nawet 3-4 godziny. Na 
marginesie zaznaczmy, że w Kryspinowie i oko-
licach w II połowie XX wieku pieniądze zebrane 
podczas oczepin przeznaczone były dla orkiestry. 
Od lat 90. to się zmieniło i datki trafiały do pań-
stwa młodych.

Od początku XXI wieku tradycja oczepin 
w dawnej formie zanika. Zastępuje ją zaczerpnięte 
z filmów zachodnich rzucanie bukietu (wcześniej 
welonu) przez panią młodą, a muchy przez świeżo 
upieczonego męża. 

Strój ludowy
Mieszkańcy Kryspinowa należeli w  ujęciu etno-
graficznym do grupy krakowiaków zachodnich, 
toteż noszony przez nich strój nie odbiegał wyglą-
dem od ubiorów charakterystycznych dla terenów 
podkrakowskich. O jeszcze większym upodobnie-
niu w zakresie garderoby można mówić w przy-
padku parafii. Kryspinowianie nosili się podobnie 
jak liszczanie oraz mieszkańcy pozostałych wsi pa-
rafii, spotykani co niedzielę podczas nabożeństw 
w świątyni, ale także podczas jarmarków oraz za-
łatwiania spraw w lisieckich urzędach. Proboszcz 
ks. Andrzej Bański, opisując na kartach kroniki pa-
rafialnej miejscową modę włościan, tylko w przy-
padku Nowej Wsi Szlacheckiej i Kaszowa zauważał 
pewne odrębności w ubiorze. 

Strój krakowski w formie zbliżonej do znanej 
nam obecnie wykształcił się w XVIII wieku. Z bie-
giem czasu, wraz z bogaceniem się chłopów i roz-
wojem przemysłu tekstylnego, nabierał blasku. 
Miejsce zgrzebnych materiałów wykonywanych 
we własnym zakresie w gospodarstwie domowym 
zajęły produkty manufaktur i fabryk. Szyciem ele-
mentów stroju, zwłaszcza odświętnego, zajmowali 
się zazwyczaj krawcy. Nie zawsze byli to profesjo-
naliści. Czasem wystarczał talent i możliwość pod-
patrzenia, jak się to robi. 

Wierzchnim okryciem, noszonym powszechnie 
przez mężczyzn na terenach podkrakowskich, były 
sukmany. Krakowiacy zachodni chodzili najczę-
ściej w sukmanach białych, rzadziej granatowych. 
Zdobiły je oblamówki oraz frędzle. Strój chłopa 
z okolic Liszek odbiegał nieco od tego wzorca. We-
dług Oskara Kolberga144 powszechnie noszono tu 
białe górnice, podobne krojem do sukman, jednak 
nieco mniej ozdobne (m.in. pozbawione frędzli). 
Rzecz charakterystyczna, kołnierz górnic noszo-
nych w parafii lisieckiej, a także w miejscowościach 
położonych bardziej na zachód, jak Alwernia czy 
Rybna, nie był biały, lecz granatowy.

144 Wszystkie odwołania w tym rozdziale do ustaleń Oskara 

Kolberga odnoszą się do tomu jego autorstwa Krakow-

skie, cz. 1, Kraków 1976, s. 121-133, Dzieła wszystkie / 

Oskar Kolberg, t. 5.

Elżbieta z Kowalików Kadulowa 1938 Kryspinowianka w stroju ludowym Jadwiga Stefanek i dzieci – Józef i Anna
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Kolberg swoje obserwacje poczynił w  latach 
70. XIX wieku. Już jednak wtedy w parafii lisiec-
kiej noszenie górnic nie było powszechne, dużą 
bowiem popularnością cieszyły się tu granatowe 
kaftany z długimi rękawami. Pod koniec stulecia 
zdominowały one lokalną modę męską. Ozdabiano 
je szamerowaniami z amarantowego sznureczka 
i wypukłymi, cynowymi guzikami. Ksiądz Andrzej 
Bański tak pisał w 1888 roku w kronice parafialnej: 
Lud wiejski trzyma się jeszcze stroju narodowego – pol-
skiego: kaftan granatowy […] podszewka tegoż i wyłogi 
czerwone, koszula z płótna swojskiego, spodnie koloro-
we, buty polskie, pas na kaftanie, na głowie zwykle ka-
pelusz miękki lub słomkowy, w zimie czapka barania, 
kożuch i płaszcz zwykle już żołnierski. Czapki rogatyw-
ki już do rzadkości należą.

Pod kaftan kryspinowianie zakładali białe ko-
szule. Pod koniec XIX wieku były one bardzo długie, 
sięgały bowiem kolan. Koszule wraz z białymi ka-
lesonami bardzo długo stanowiły trumienny strój 
mężczyzn. Należące za życia do zmarłego kaftany, 
górnice i spodnie rodzina z reguły zatrzymywała. 
Służyły one potem synom bądź innym krewnym 
nieboszczyka. 

Odnotowane przez ks. Bańskiego „kolorowe 
spodnie” to charakterystyczne dla stroju krakow-
skiego białe płócienne portki w czerwone bądź błę-
kitne prążki. Obok nich noszono także spodnie su-
kienne, zwykle niebieskie lub granatowe. Nogawki 

chłopi wpuszczali w długie cholewy butów. Jeże-
li zaś chodzili boso, portki zwisały szeroko aż po 
kostki.

Jak pisze Kolberg, wśród ludu panowała regu-
ła: od św. Wojciecha do św. Michała chodź boso, od 
św. Michała do św. Wojciecha w bucie lub trzewiku. 
Oczywiście szacunek dla Boga wymagał, by nieza-
leżnie od pory roku do kościoła uczęszczać w obu-
wiu. Do Liszek chodzono więc boso, a buty ubiera-
no dopiero na miejscu. Jeżeli pora roku zmuszała 
do pokonania drogi w butach, myto je w stawku, 
który do XIX wieku znajdował się obok przyko-
ścielnego cmentarza. Notabene jeszcze w latach 
60. XX wieku proboszcz ks. Adolf Baścik przy obu 
bramach prowadzących na plac przykościelny 
umieścił skrzynki na szczotki do czyszczenia obu-
wia. Dopiero budowa dróg asfaltowych i rozwój 
komunikacji zbiorowej spowodowały, że stały się 
one niepotrzebne.

 W biedniejszych rodzinach buty rodziców nosi-
ły także starsze dzieci. Bywało, że w niedzielę prze-
kazywano je sobie, by każdy mógł pójść do kościoła 
na nabożeństwo. O obuwie zresztą bardzo dbano: 
podbijano je żelaznymi podkówkami i oszczędza-
no, ubierając na nogi dopiero u celu podróży (przed 
wejściem do kościoła, urzędu etc.). Dzięki temu słu-
żyły właścicielom długie lata.

Jak wspominał w  cytowanym fragmencie 
ks.  Bański, kojarzona silnie ze strojem krakow-

Aniela ze Szwajdów Bator Adela z Bojdów Hyla Maria z Poprawów Muniak
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skim czapka rogata pod koniec XIX wieku wyszła 
już z użycia. Ubierano ją tylko z okazji większych 
uroczystości. W zachodnich wioskach podkrakow-
skich, a więc i w Kryspinowie, przez pewien czas 
modne były celendry – wysokie kapelusze ozdabia-
ne aksamitką, a niekiedy krótkimi pawimi piórami 
lub bukiecikami kwiatów. Pod koniec stulecia ustą-
piły one miejsca niskim, miękkim, filcowym kape-
luszom. W zimie długo zakładano wełniane czap-
ki – magierki, produkowane w Piekarach i Tyńcu, 
a na mniejszą skalę w Ściejowicach i Rącznej. Za-
zwyczaj były one białe w czarny, czerwony i zielony 
drobny deseń. Zimą noszono, wspomniane przez 
ks. Bańskiego, czapki z futra baraniego. Letnie na-
krycia głowy, czyli kapelusze słomkowe, wytwarza-
no w Liszkach oraz Morawicy.

Jeżeli chodzi o strój kobiecy, to najefektowniej-
szym jego elementem był gorset. W okolicach Li-
szek, podobnie jak w wielu innych wsiach leżących 
na zachód od Krakowa, początkowo w powszech-
nym użyciu był ciemnogranatowy gorset sukienny. 
U dołu posiadał on pas gęsto zachodzących na sie-
bie kaletek (tak grubo, że się wsparło ręce na biodrach, 
na tych klepkach). Tylko środkowa kaletka widocz-
na była w całości. Na początku XX wieku w modę 
weszły gorsety aksamitne i  atłasowe. W  przeci-
wieństwie do starszych, gładkich, nowe naszywa-
ne były układającymi się w motywy roślinne złoty-
mi lub srebrnymi sznureczkami i towarzyszącymi 
im, utrzymanymi w tej samej tonacji kolorystycz-
nej cekinami (szelążkami). Ten sposób zdobienia 

był charakterystyczny dla parafii lisieckiej, choć, jak 
można się przekonać choćby z archiwalnych foto-
grafii, w dziedzinie mody występowało duże bo-
gactwo wzorów. W nowszych czasach oprócz gra-
natowych noszono także gorsety czarne, czerwone 
i niebieskie. W latach tuż po II wojnie światowej, 
a może również wcześniej, dziewczęta nosiły też 
gorsety z wyszytymi bukietami róż, wokół których 
przyszywano cekiny. Zamawiano je m.in. u Marii 
Kruk na Budzyniu czy w Kaszowie, gdzie działało 
kilka krawcowych. Gorsety nie były tanie. Gdy bra-
kło gotówki, można jeszcze było je odrobić, choć-
by pomagając podczas żniw lub przy wykopkach. 
Jedna z kryspinowianek gorset potrzebny do no-
szenia obrazu odpracowała jako pomoc murarska 
przy budowie domu krawcowej.

W zimie noszono cieplejsze katanki z rękawami, 
a także przejęte z miasta bluzki. Istniał także kobie-
cy odpowiednik męskiego, granatowego kaftana.

Pod gorset kryspinowiaki zakładały białą ko-
szulę „krakowską”. O ile na co dzień używały ko-
szul uszytych z płótna wyrobu domowego, o tyle 
odświętne wykonywane były z  delikatniejszego 
materiału kupnego. Te drugie zdobiono haftem na 
rękawach i koło szyi. W połowie XX wieku stoso-
wano już haft maszynowy. Oprócz wspomnianej 
Marii Krukowej ten element stroju szyła Jadwiga 
Wsołkowa z Kryspinowa145.

Ważnym elementem stroju kobiet w XIX wie-
ku były korale. Szczególnym powodzeniem cie-
szyły się sznury prawdziwych, czerwonych korali. 
Niestety wysoka cena sprawiała, że na ich kupno 
mogły sobie pozwolić tylko zamożniejsze gospody-
nie i córki gospodarskie. Ten element stroju prze-
chodził z matki na córkę i stanowił cenną pamiątkę. 
Mniej bogate niewiasty nosiły sznury paciorków 
szklanych. Często u dołu do korali doczepiano me-
talowe krzyże lub medaliki. Z kolei w tylnej części 
dziewczęta przywiązywały do nich wstążki.

Spódnice wierzchnie szyto z barwnych materia-
łów, m.in. z tkaniny tybetowej. Z przodu zakrywały 
je płócienne, tiulowe ewentualnie perkalowe fartu-
chy (zapaski). W dwudziestoleciu międzywojennym 

145 Niektóre dziewczęta z Kryspinowa i okolic uczyły się 

szyć u krawcowej w Bielanach (Wodociągach).

Maria Kruk z synem Władysławem i jego chrzestną Anną Stefa-
nek (potem po mężu Mazurowa)
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pojawiły się zapaski firankowe z naszytymi poziomo 
różnokolorowymi wstążkami, by w II połowie wieku 
zdominować tę część kobiecej garderoby146. 

Na głowę kryspinowianki zakładały barwne 
chusty, zwane od materiału, z którego były uszy-
te, tybetkami. Zwykle używały chust czerwonych, 
siwych lub białych – haftowanych. W Wielkim Po-
ście jaskrawe kolory ustępowały miejsca ciemnym. 
W tym okresie zwracano także uwagę na to, by no-
szone chusteczki miały skromniejsze, mniej roz-
budowane zdobienia. Za czasów Kolberga w dni 
powszednie kobiety w tych okolicach używały chu-
stek ciemnoszafirowych. W zimie powodzeniem 
cieszyły się ciepłe chustki wykonane z wełny.

Inny rodzaj wełnianych chust służył do ochro-
ny przed chłodem górnych partii ciała. Jako że no-
szono je na ramionach, były znacznie większe od 
tybetek. Z reguły zdobiła je duża krata utrzyma-
na w kolorach: czerwonym, zielonym lub grana-
towym. Starsze pokolenia kobiet używały ich po-
wszechnie jeszcze pod koniec XX wieku.

Jeżeli chodzi o obuwie, kobiety z Kryspinowa 
i okolic nosiły buty z cholewami uformowanymi 
ponad kostką w harmonijkę. Od męskich różniły 

146 Obecnie coraz częściej widzi się panie występujące bez 

fartucha.

się stosowanym materiałem. Wykonywano je bo-
wiem z delikatniejszych rodzajów cielęcych skór. 
W dwudziestoleciu międzywojennym do stroju lu-
dowego zaczęto ubierać płytkie buty na wysokich 
obcasach.

W zimie, niezależnie od płci, noszono kożuchy. 
Długi do kostek, gruby kożuch barani był niezbęd-
nym okryciem furmanów. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym w modę weszły wyszywane krótkie 
kożuszki kobiece, rodem z Podhala.

Już pod koniec XIX wieku stroje krakowskie za-
częły wychodzić z powszechnego użycia. Najpierw 
codzienne noszenie kaftanów zarzucili mężczyź-
ni. Ważną cezurę dla terenów parafii Liszki stano-
wił wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu 
męski strój krakowski wyszedł nieomal zupełne 
z użycia. Panie porzuciły także gorsety. Używały 
ich w większe święta podczas wyjść do kościoła. 
Zabiegi o zachowanie stroju krakowskiego podjęli 
kapłani. Z ich inicjatywy gorset i kwiecista spódni-
ca stały się strojem organizacyjnym dziewcząt z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, sub-
stytutem drogiego munduru.

Zjawisko porzucania barwnych ubiorów przod-
ków nie wynikało jedynie z chęci upodobnienia się 
do mieszkańców miast. W dużej mierze zadecydo-
wał o tym rachunek ekonomiczny. Strój krakowski 

Banderia krakusów opuszcza Kryspinów. 
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był po prostu drogi i na zakup wszystkich jego ele-
mentów mogli sobie pozwolić jedynie ludzie bo-
gatsi. Tymczasem ubiór ponadstanowy, tzw. mia-
stowy, można było kupić w przystępnej cenie na 
każdym jarmarku. Handlem używaną odzieżą (tan-
detą) zajmowali się głównie handlarze żydowscy, 
sprowadzający masy używanych ubrań z Zachodu.

Ubiór ten [krakowski – A.K.] malowniczy, przy 
pracy wygodny, zaczyna rugować ubiór ze zachodu tj. 
paltot i  surdut. Tandyta sprowadza we wielkich ilo-
ściach, a taniość niezwykła ubiorów już używanych na 
zachodzie pociąga. Kaftan nowy kosztuje do 20 fl[ore-
nów] a. w. i zdoła go obecnie zaledwie nowożeniec do 
ślubu sobie sprawić – narzekał ks. Bański na kartach 
kroniki.

Należy wspomnieć, że w latach 20. nastąpiła 
wielka przemiana mody w skali światowej. Kolej-
ny proboszcz lisiecki, ks. Andrzej Paryś, notował 
w 1928 roku w kronice: 

Zaczyna się walka z modą, z podkasanemi suknia-
mi, obnażonemi ramionami, dekoltami, itp. Ludność 
lisieckiej parafii mimo bliskości Krakowa z żydowskim 
Kazimierzem chowa swoje stroje – pierwsze jaskółki po-
jawiające się w Liszkach, chowają się wstydliwie za fi-
larami. Proszę Jegomościa – mówi jeden ze starszych 
gospodarzy – co to za czasy! Taka dziewczyna cały rok 
żywi się kapustą, że czuć od niej na 10 kroków, a musi 
się modnie ubrać. Dawniej to się konie chwaliło po 
nogach, a dziś ludzie w nogach gołych szukają swojej 
chwały, a no głowa pusta. 

O  rezultatach walki księdza prałata z  nową 
modą możemy wnioskować na podstawie reporta-
żu o parafii lisieckiej opublikowanego w 1938 roku 
na łamach „Dzwonu Niedzielnego”. Dziennikarz 
Wincenty Kuglin pisał w nim z uznaniem: 

W kościele […] mało się widzi beretów na głowie 
u dziewcząt, pantofelków i  krótkich spódniczek. Ko-
lorowe chustki wzorzyste, kraciaste spódnice i gorsety
lśniące. Starzy posiadają jeszcze sukmany, które przy-
wdziewają podczas uroczystości kościelnych i świeckich

– narodowych, lub zamożniejszych wesel. Matki chowa-
ją te stroje narodowe w skrzyniach wzorzyście malowa-
nych, jako wiano dla córek.

Członkowie banderii i dziewczęta niosące wieniec podczas prymicji ks. Stanisława Wciślaka

Konno Jerzy Kowal, Marian Sroka z Małgorzatą Kowal 
i Stefan Wąsik. Stoją Krzysztof Kowal, Iwona Kadula 
i Tomasz Kowal. 
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Odrębna moda wiejska w  stroju kobiecym 
przetrwała II wojnę światową i dominowała jesz-
cze w latach 50. Niewiele miała jednak wspólnego 
ze strojem ludowym. Noszące się z wiejska panie 
wkładały plisowane spódnice, białe lub kolorowe 
bluzki, na nie ewentualnie sweterki i duże kracia-
ste chusty, a do tego płytkie buty, często ze sprzącz-
ką. Potem młode pokolenia zaczynały ubierać się 
według kanonów mody ogólnopolskiej, a właści-
wie światowej. Strój uroczysty (gorsety) stał się wy-
łącznie kostiumem zakładanym z rzadka, głównie 
z okazji uroczystości kościelnych. 

Relikty męskiego stroju regionalnego przetrwa-
ły wprawdzie do lat 90. XX wieku, jednak wyłącz-
nie jako ubiór banderii towarzyszących oficjalnym 
wjazdom do parafii biskupów oraz księży prymi-
cjantów. Wzorem dwudziestolecia międzywojen-
nego do kaftanów noszono spodnie bryczesy, wzo-
rowane także kolorystycznie na wojskowych i buty 

z długimi cholewami. Obowiązkowe krakuski przy-
ozdabiane były błyszczącymi paciorkami.

KSIĄDZ IGNACY RÓŻYCKI

Dzieciom pochodzenia chłopskiego niełatwo było 
wybić się, wyjść poza koleje losu, jakimi trady-
cyjnie toczyło się życie przodków i rówieśników. 
Ogromną, a właściwie zasadniczą rolę w tym pro-
cesie odgrywała rodzina. Pisząc zatem o Ignacym 
Różyckim, nie sposób pominąć osoby jego ojca, Pio-
tra. Urodził się on 20 stycznia 1867 roku w rodzinie 
miejscowych rolników, Franciszka i Tekli ze Skowi-
niaków. 16 lutego 1892 roku poślubił Marię Rudnik. 
Mieszkali w Kryspinowie pod numerem 43. Z mał-
żeństwa tego przyszło na świat 10 dzieci, z czego 
niestety tylko czwórka dożyła pełnoletniości: Mi-
kołaj, Józef, Ignacy oraz Katarzyna. Zarówno Józef, 
jak i Ignacy otrzymali imiona po braciach zmarłych 
w niemowlęctwie.

Pod koniec I  dekady XX wieku Piotr Różyc-
ki sprawował urząd wójta Kryspinowa. Dzierża-
wił sklep Kółka Rolniczego. W latach 20. XX wieku 
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkolnej. Od 
26 maja 1926 roku do 18 kwietnia 1943 roku wcho-
dził w skład Zarządu Kasy Stefczyka w Liszkach. 

Był człowiekiem pobożnym. Jak wspomina 
jego wnuczka Maria Stoidowa, pod koniec ży-
cia każdy dzień zaczynał od śpiewu pieśni Kiedy 
ranne wstają zorze oraz godzinek, by potem pójść 
do Liszek, gdzie uczestniczył we mszy św. Na po-
czątku XX wieku należał do działającego w pa-
rafii lisieckiej Bractwa Różańcowego mężczyzn. 
11 marca 1927 roku został starszym bractwa, czyli 
przewodniczącym, którą to funkcję pełnił co naj-
mniej do 1941 roku147. Prawdopodobnie był tak-
że członkiem III Zakonu św. Franciszka. W 1935 
roku wszedł w skład komitetu zakupu nowych or-
ganów do kościoła parafialnego. W tymże roku 
był odpowiedzialny za sporządzenie spisu osób 
z  Kryspinowa148, które zgłaszały się do przyję-

147 W tym roku dokonano ostatniego wpisu do Książki po-

siedzeń Bractwa Różańca Świętego przy kościele para-

fialnym św. Mikołaja w Liszkach.

148 Prawdopodobnie odpowiedzialny był za mężczyzn. Ko-

biety spisywała Agnieszka Paluch.

Noszony w Kryspinowie gorset jest bogato zdobiony ceki-
nami i sznureczkami. Dołem biegnie pas nachodzących na 
siebie kaletek.
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cia sakramentu bierzmowania. Dawniej wizy-
ty biskupie odbywały się co kilka lat, toteż do 
bierzmowania przystępowały osoby z  różnych 
roczników. Wreszcie wiosną 1937 roku wszedł 
w skład Rady Kościelnej przy parafii w Liszkach. 
Jej członkiem był co najmniej do 1947 roku.

Różycki doceniał wagę wykształcenia i wspierał 
chcących się uczyć synów. Najstarszy z nich, Miko-
łaj, rocznik 1900, studiował na Akademii Górniczej 
w Krakowie, gdzie zdobył tytuł inżyniera górnika. 
Zamieszkał na Śląsku. Pracował prawdopodobnie 
w kopalni Richter w Siemianowicach, a w latach 30. 
w Referacie Przemysłu i Handlu Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach. Po wybuchu II wojny świa-
towej wyjechał za granicę. Był oficerem w  stop-
niu kapitana 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. Po zakończeniu działań wojennych za-
mieszkał w Wielkiej Brytanii. Tęsknił jednak za oj-
czyzną. Popadł w depresję i ostatni okres życia spę-
dził w jednym z brytyjskich szpitali. Nie dane mu 
było wrócić do Polski. Zmarł w 1953 roku.

Drugi syn Różyckich, urodzony w 1907 roku Jó-
zef, nie poszedł w ślady starszego brata. Lubił rol-
nictwo i pozostał na ojcowiźnie. W młodości działał 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Na początku 

1931 roku wziął udział w zorganizowanym we Lwo-
wie kursie dla pisarzy gminnych, na którym towa-
rzyszył mu Adam Kowalik z Liszek. 

W 1935 roku Józef Różycki ożenił się z Rozalią 
Tyrałówną z Rącznej. Skojarzyli ich ojcowie, znają-
cy się dobrze z działalności w Kasie Stefczyka. Ro-
zalia wniosła do małżeństwa bogatą wyprawę. Jej 
ojciec, Adam, kupił córce 3 morgi ziemi ornej z czę-
ściowej parcelacji majątku Kryspinów, za które za-
płacił 6000 zł, a  do tego dodał materiał siewny, 
2 młode krowy z paszą niezbędną do przezimowa-
nia, prawdziwe korale czerwone o wadze 50 dkg, 
wyposażenie osobiste, pościel, ubranie itp. 

Józef Różycki fascynował się mechanizacją rolnic-
twa. Po wojnie kupił sobie młockarnię napędzaną za 
pomocą kieratu konnego. Później zmodernizował ją 
przez zamontowanie silnika spalinowego. Dobrze 
utrzymana, pracowała bezawaryjnie. Po pewnym 
czasie nabył nowocześniejszą młockarnię oraz trak-
tor. Mimo poważnego schorzenia – choroby Bürgera – 
i utraty nogi angażował się w sprawy wsi. Należał 
do grona osób aktywnych w lokalnym życiu publicz-
nym. W latach 1956-1958 wchodził w skład Komisji 
Finansowej Gromadzkiej Rady Narodowej w Kryspi-
nowie. Wówczas nie był jeszcze radnym. Dopiero 
w 1961 roku wszedł do Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Liszkach. Był nawet członkiem jej prezydium. 
Udzielał się najpierw przy elektryfikacji, a potem ga-
zyfikacji wsi. Zmarł w 1989 roku.

Nazwisko Różyckich rozsławił Ignacy Różycki, 
przedostatnie z dziesięciorga dzieci Marii i Piotra, 
wybitny intelektualista katolicki. Na świat przy-
szedł w Kryspinowie 26 grudnia 1911 roku. Wycho-
wany w religijnej atmosferze, już jako dziecko ma-

Portret Piotra Różyckiego w ostatnich latach życia, sporzą-
dzony przez znajomą ks. Ignacego

Trumna z ciałem Piotra Różyckiego w lisieckim kościele (1951)
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rzył o kapłaństwie. Często gromadził wokół siebie 
grupę rówieśników i głosił im „kazania”.

Rodzice dostrzegli zdolności intelektualne 
syna i posłali go do szkoły powszechnej w Krako-
wie-Dębnikach, która lepiej niż wiejskie placów-
ki była w stanie przygotować ich dziecko do nauki 
w szkole średniej. I rzeczywiście, zdolny i praco-
wity chłopiec bez problemu dostał się do elitarne-
go Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Od II klasy 
mieszkał w tzw. Małym Seminarium Duchownym, 
czyli internacie dla młodzieńców poważnie myślą-
cych o obraniu stanu kapłańskiego. 

W 1930 roku Ignacy Różycki rozpoczął studia 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Szybko dał się poznać jako zdolny kle-
ryk, toteż abp Adam Sapieha wysłał go na studia 
do Rzymu. Wiedzę teologiczną zdobywał na Uni-
wersytecie Angelicum, a formację kapłańską prze-
chodził w Papieskim Seminarium Francuskim. Aby 
ułatwić Różyckiemu dalsze studia w  Wiecznym 

Mieście, przełożeni z  Krakowa udzielili mu nie-
zbędnych dyspens. Dzięki temu otrzymał przyspie-
szone święcenia diakonatu, a potem prezbiteriatu. 
Tych drugich udzielił mu 7 października 1934 roku 
w katedrze wawelskiej ziomek z Liszek bp Stani-
sław Rospond. 

W niedzielę 14 października odbyły się prymi-
cje Różyckiego w rodzinnej parafii. Pochód z domu 
rodzinnego ok. godz. 10 dotarł do kapliczki u wej-
ścia do Liszek, gdzie zapewne nastąpiło przywita-
nie, po czym wszyscy udali się do kościoła. O 10.30 
ks. Różycki odprawił sumę, a po niej udzielił wier-
nym błogosławieństwa.

Studia na Angelicum Ignacy ukończył w lipcu 
1937 roku, uzyskując doktorat z teologii. Kolejne 
8 miesięcy spędził w Monachium, gdzie pogłębiał 
znajomość dogmatyki oraz filozofii i teologii śred-
niowiecznej. Do Krakowa wrócił w połowie 1938 
roku. Wkrótce rozpoczął pracę asystenta na Wy-
dziale Teologicznym UJ.

Niestety karierę dydaktyczno-naukową prze-
rwał mu wybuch II wojny światowej. Z powodu li-
kwidacji uniwersytetu oraz innych polskich szkół 
wyższych ks. Różycki prowadził tajne wykłady 
w seminarium ulokowanym w Pałacu Biskupim. 
W tym czasie dość często zaglądał do Liszek, by 
odwiedzić ks. proboszcza Parysia. 

Po wyparciu hitlerowców z  Krakowa przez 
wojska sowieckie ks. dr Różycki objął obowiąz-
ki profesora w katedrze dogmatyki szczegółowej 
na Uniwersytecie. W ciągu kilku miesięcy uzyskał 
habilitację. Dalszy awans po szczeblach kariery 
naukowej zablokowały mu władze komunistycz-
ne. Ministerstwo Oświaty wielokrotnie odrzucało 

Mikołaj Różycki w górach

Ignacy Różycki w wieku 
gimnazjalnym

Józef Różycki
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wnioski składane przez Wydział Teologiczny o no-
minację ks. Ignacego na profesora nadzwyczajne-
go. Udało się to dopiero 1 maja 1954 roku, czyli po 
śmierci Stalina. Niestety niecałe pół roku później 
komuniści zlikwidowali Wydział Teologiczny UJ, 
a wykładowców oddelegowali do pracy w utwo-
rzonej bez zgody Kościoła Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie. 

Podczas odwilży politycznej krakowscy wy-
kładowcy ATK, a wśród nich nasz bohater, zrezy-
gnowali z pracy na warszawskiej uczelni. Podjęli 
natomiast wykłady w Seminarium Duchownym 
w  Krakowie, w  ramach którego Stolica Apostol-
ska reaktywowała wyrzucony z UJ Wydział Teolo-
giczny. Nie było to jednak ostateczne pożegnanie 
ks. Różyckiego z ATK. W 1964 roku na nowo ob-
jął w niej obowiązki wykładowcy, a na przełomie 
1968 i 1969 roku otrzymał nominację na profeso-
ra zwyczajnego. Pracę dydaktyczną prowadził aż 
do 1982 roku.

Niewątpliwie najwybitniejszym uczniem ks. 
prof. Różyckiego był ks. Karol Wojtyła. Jeszcze jako 
student przyszły papież Polak uczęszczał na zajęcia 
seminaryjne prowadzone przez profesora z Kryspi-
nowa. Wybitny dogmatyk pozytywnie zaopiniował 
pracę doktorską Wojtyły, a gdy ten przystąpił do 
przygotowania habilitacji, udostępnił mu na kil-
ka lat pokój w swoim mieszkaniu przy ulicy Kano-
niczej 19.

Warto dodać, że zainteresowania ks. prof. Ró-
życkiego nie kończyły się na teologii. Kochał mu-
zykę. Chętnie grywał na fortepianie. Zdarzyło mu 
się nawet zastępować na chórze podczas liturgii 
lisieckiego organistę. W swoim mieszkaniu urzą-
dzał wieczorki muzyczne, podczas których grywał 
w duecie z ks. prof. Marianem Michalskim, skrzyp-
kiem amatorem.

Inną pasją ks. Ignacego była fotografia. Wyko-
nał setki, o ile nie tysiące zdjęć, które potem pre-
zentował za pomocą rzutnika podczas organizowa-
nych dla znajomych pokazów slajdów. Utrwalał na 
nich zabytkową architekturę oraz przyrodę. Z tym 
hobby łączyło się także zamiłowanie księdza profe-
sora do turystyki. Dopóki mu siły pozwalały, wspi-
nał się na szczyty górskie, szusował na nartach 
w Tatrach, a potem, gdy komuniści uchylili nieco 
granice, po stokach Alp. W miesiącach letnich wy-
ruszał kajakiem na szlaki wodne. 

Wielkim pragnieniem ks. prof. Ignacego Ró-
życkiego było pozostawienie po sobie obszernego 
akademickiego dzieła teologicznego. Udało mu się 
wydać tylko pierwszy tom. Drugi ukazał się jako 
skrypt. Jak wspomina bratanica kapłana, Maria 

Spotkanie z Janem Pawłem II w 1979 roku

Na audiencji u Ojca Świętego Pawła VI
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Stoidowa, powielał go własnoręcznie, przy zasło-
niętych oknach, w mieszkaniu przy Kanoniczej.

 Niestety, gdy zelżał ucisk polityczny, teolog nie 
wrócił już do pracy nad tym dziełem. W latach 60. 
nastąpiło wielkie zamieszanie związane z soborem 
watykańskim II. Ścisły, naukowy wykład źle był wi-
dziany w epoce kontestacji doktryny katolickiej.

O wielkich kompetencjach naukowych ks. Igna-
cego świadczy fakt powierzenia mu przez kardy-
nała Wojtyłę oceny Dzienniczka s. Faustyny Ko-
walskiej. Głoszony przez tę świątobliwą zakonnicę 
Kult Bożego Miłosierdzia był w tym czasie zakaza-
ny i tylko recenzja wybitnego autorytetu teologicz-
nego mogła przyczynić się do zmiany tego stanu 
rzeczy. Ksiądz Różycki, sam początkowo sceptycz-
ny, po przeczytaniu Dzienniczka stał się wielkim ad-
miratorem św. Faustyny i jej posłania. Jego opinia 
przyczyniła się do zniesienia ograniczeń.

Najlepszym świadectwem kompetencji teolo-
gicznych naszego bohatera jest opinia wygłoszo-
na przez Jana Pawła II, który zaliczył go do grona 
najwybitniejszych umysłów teologicznych świa-
ta, stawiając obok de Lubaca, Ursa von Balthasara 
i Congara. Dodajmy, że w konfrontacji z tymi tuza-
mi prof. Różycki wyróżniał się wiernością Magiste-
rium Kościoła i w żaden sposób nie przyczynił się 
do dekompozycji doktryny katolickiej, czego o po-
zostałych nie można powiedzieć.

Ostatnie miesiące życia to walka kapłana 
z Kryspinowa z poważną chorobą. W lutym 1983 
roku podczas podróży zagranicznej przeszedł po-
ważną operację w  Wiedniu. Niestety jego stan 
zdrowia bardzo się pogorszył. Czekała go kolejna 
operacja. Tej już nie dożył. Zmarł kilka miesięcy po 
powrocie do Krakowa 14 października 1983 roku.

Najmłodszą z  rodzeństwa Różyckich była Ka-
tarzyna. Przyszła na świat 17 lutego 1918 roku, 
a  zmarła 6 października 1992 roku. W  młodości 
działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 
Żeńskiej w Liszkach, do którego wstąpiła w 1930 
roku. Wyszła za mąż za Stanisława Kadulę. Razem 
prowadzili gospodarstwo rolne. Katarzyna odwie-
dzała brata w mieszkaniu przy ulicy Kanoniczej. 
Zaopatrywała go w wiejską żywność. W czasie, gdy 
mieszkał tam ks. Karol Wojtyła, podjęła się prania 
jego ubrań. Były bardzo zużyte i pocerowane. Kie-

dyś, tknięta litością, postanowiła podarować mu 
jakąś część garderoby. Przyszły papież odmówił 
jednak zdecydowanie przyjęcia prezentu.

Przez całe życie była bardzo pobożna. Gdy w pe-
wien piątek miały rozpocząć się wykopki i przy tej 
ciężkiej pracy chciała podać posiłek w postaci kieł-
basy, wzięła wędlinę i zawiozła na ulicę Kanoni-
czą, gdzie o dyspensę poprosiła ks. Wojtyłę. Ten 
pobłogosławił, porozmawiał z nią i życzył smacz-
nego. W domu skomentowała do męża, notabene 
sceptycznego wobec sensu całej tej wyprawy: No 
popatrz, ten to tak, a nasz to by mnie chyba wyśmiał, 
jakbym przyszła z tą kiełbasą.

MIŁOŚNIK ASTRONOMII

Wybitną osobowością Kryspinowa był niewątpli-
wie Klemens Kapelak, zdolny rzemieślnik (stolarz, 
murarz), artysta ludowy, astronom amator, cho-
dząca kronika dziejów miejscowości. Przyszedł 
na świat w Kryspinowie 15 lub 23 listopada 1889 
roku149, jako najstarszy z 3 synów Sebastiana i Re-
giny ze Stefanków. Rodzina mieszkała w domu no-
szącym numer 40. Według relacji krewnych Kle-
mens w wieku ok. 8 lat zamieszkał w Krakowie, 
u wujostwa Wronów. Być może miało to związek 
ze śmiercią matki 13 sierpnia 1898 roku i powtór-
nym ślubem ojca, z Jadwigą Rożkówną, zawartym 
3 miesiące później. 

Do szkoły podstawowej Klemens Kapelak 
uczęszczał w Krakowie. Lubił się uczyć. Przyswa-
janie wiedzy ułatwiała mu zresztą świetna pamięć. 
Wręcz pochłaniał książki. Okres wakacji spędzał 
w domu rodzinnym. Pomagał wtedy ojcu i maco-
sze w gospodarstwie. Owa przydatność w polu za-
ważyła na dalszych jego losach. Zdolnym chłopcem 
zainteresował się jeden z nauczycieli. Przyjechał 
nawet do Kryspinowa, by prosić ojca o  oddanie 
mu Klemensa na wychowanie. Stary Kapelak jed-
nak odmówił. Dołbym go, ale kto mi będzie krowy pa-
sał – miał mu odpowiedzieć.

Po ukończeniu nauki szczebla podstawowe-
go młody Klemens kontynuował naukę w  Szko-

149 Według wnuczki Krystyny Wójcik Klemens Kapelak wie-

lokrotnie powtarzał, że urodził się w 1888 roku.
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le Przemysłowej Uzupełniającej w Krakowie. Spę-
dził w niej 4 lata, od roku szkolnego 1905/1906 do 
1908/1909. Na świadectwie końcowym miał stop-
nie celujące i chwalebne, zarówno z przedmiotów 
zawodowych, jak i z nauki religii oraz języka pol-
skiego. Jednocześnie, tzn. od 28 marca 1906 do 
28 marca 1909 roku, terminował u majstra stolar-
skiego Stanisława Fiuta w Krakowie. Ostatni okres 
nauki był dla chłopca bardzo trudny. Nie żył już 
jego ojciec (zm. 15 kwietnia 1902 roku). Zdany na 
własne siły, zimą sypiał w warsztacie, zagrzebany 
w wiórach, żeby nie zmarznąć. Borykał się przy tym 
z pchłami, których było tam mnóstwo.

29 października 1909 roku pomyślnie zdał egza-
min czeladniczy z oceną dobrą. Zamieszkał w Dęb-
nikach pod numerem 16 z zamiarem rozszerzania 
wiedzy i umiejętności zawodowych. Nie zarabiał 
przy tym wiele, o czym zaświadcza świadectwo 
ubóstwa, jakie wystawił mu wójt Kryspinowa Piotr 

Różycki w 1910 roku. Być może właśnie wtedy uczył 
się zawodu w zakładzie złotniczym.

Ostatecznie wrócił jednak do Kryspinowa. 
28  stycznia 1914 roku poślubił młodszą od siebie 
o ponad 2 lata sąsiadkę, Katarzynę Łabędź. Zamiesz-
kali w rodzinnym domu Kapelaków pod numerem 
55. Mieli dwóch synów: Stanisława i Juliana. 

W  1914 roku wybuchła I  wojna światowa. 
Wkrótce na front trafił Wincenty, brat Klemen-
sa. Służył w korpuśnej piekarni. W archiwum ro-
dzinnym zachowały się fotografie-karty poczto-
we wysłane do niego na adres poczty polowej. Na 
jednej, z czerwca 1915 roku, pisanej wprawną ręką 
Klemensa, widać młodych małżonków pozujących 
z malutkim Stasiem na tle muru przykościelnego 
w Liszkach. Na kolejnej, z grudnia 1916 roku, skreś-
lonej przez Katarzynę, jest już tylko ona z dziec-
kiem. Mąż niewątpliwie był już w armii. Trafił na 
front do Serbii. 

Klemens Kapelak w młodości Katarzyna Kapelakowa z synem Stanisławem (1916)
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Po powrocie do domu Klemens Kapelak otwo-
rzył warsztat stolarski. Wykonywał też prace sny-
cerskie czy ciesielskie w różnych kościołach, m.in. 
w świątyni lisieckiej. W księdze dochodów i wydat-
ków parafii dokumentuje wynagrodzenie za pra-
ce w połowie lat 30. m.in. za reperację sygnaturki 
(wieżyczki). W latach 60. XX wieku spod jego ręki 
wyszły ozdobne klęczniki dla kościoła parafialnego 
w Liszkach. Notabene zleceniodawca, ks. Adolf Ba-
ścik, czasem zachodził do sędziwego rzemieślnika, 
gdy katechizował w Kryspinowie.

Kapelak podejmował się także prac z zakresu 
innych rzemiosł. Parał się m.in. kamieniarstwem. 
Jego dziełem jest balkon pałacowy od strony ogro-
du. Zbudował go na zamówienie właścicieli na po-
czątku lat 20. XX wieku. Właśnie w kraju szalała in-
flacja. Długo potem wspominał z goryczą, że kwota, 
za jaką zgodził się podjąć pracę, wystarczyła mu za-
ledwie na zakup 500 kg węgla. Jego prośbę o korek-
tę wysokości wynagrodzenia właścicielka, lub jej 
przedstawicielka, odrzuciła. Panie, jak się Pan bę-

Ogród na tyłach domu Kapelaków

Kapelakowie z synem Julianem w przydomowym ogródku. 
Na drugim planie figura Niepokalanej
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dziesz kłócił, to się jeszcze do oberży [kryminału – A.K] 
dostaniesz – miała powiedzieć150. Nie był jednak pa-
miętliwy i gdy Niemcy wyrzucili rodzinę Suskich 
z pałacu, wziął na przechowanie do swej chałupy 
fortepian, mimo że zajmował pół pokoju. 

Kapelakowie prowadzili niewielkie gospodar-
stwo rolne. Mimo że posiadali mały spłachetek 
gruntu, Klemens bardzo sobie go cenił. Zwykł był 
powtarzać: Trzeba trzymać pole, żeby było co jeść, jak 
będzie wojna. 

Prawdopodobnie podczas II wojny światowej 
podjął pracę w Wodociągach, czyli w krakowskim 
zakładzie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (od 1951 
roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji). Tam był zatrudniony do emerytury. 

150 Informacja od synowej Klemensa Kapelaka. W „Ilustro-

wanym Kurierze Codziennym” z 15 lipca 1924 roku (nr 

191) ukazała się oferta sprzedaży form na kolumny beto-

nowe wysokości 3,3 m, o średnicy 40 cm, oraz na gzym-

sy i balaski, podpisana przez Zarząd Dóbr Kryspinów.

Po zakończeniu pracy zawodowej Klemens Ka-
pelak zajął się rzeźbiarstwem w  stylu ludowym. 
Rzeźbił figury Chrystusa Frasobliwego, św. Krzysz-
tofa, górala, ozdobne talerze itp. Chwytał także za 
pędzel. Zachowały się obrazy olejne jego autorstwa 
przedstawiające widok na klasztor tyniecki zza Wi-
sły. Gdy miał więcej czasu, wyruszał na piesze wę-
drówki w góry.

Jego miłością była astronomia. Interesował się 
nią jeszcze przed wojną. Wiele na te tematy czytał. 
Według dziennikarza „Echa Krakowa” rozczytywał 
się w dziele Mikołaja Kopernika O obrotach. Nota-
bene zebrał cenną biblioteczkę zawierającą książki 
o astronomii i nie tylko. Gdy po II wojnie światowej 
udało mu się skompletować niezbędne części, skon-
struował lunetę, by prowadzić obserwacje nieba. Za-
zwyczaj rozkładał ją w przydomowym ogródku. Od 
1948 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii. Pod koniec lat 50. zasia-

Z lunetą w przydomowej pasiece Kryspinowski rzeźbiarz w towarzystwie dziennikarki prezen-
tuje swoje dzieła.
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dał nawet we władzach Towarzystwa jako członek. 
Prenumerował pismo wydawane przez tę instytucję. 
W 1976 roku został odznaczony srebrną Honorową 
Odznaką PTMA. Chętnie brał udział w zjazdach mi-
łośników astronomii. W 1953 roku otrzymał zapro-
szenie do Malborka. W październiku 1956 roku był 
na imprezie astronomicznej w Brnie, wówczas na 
terenie Czechosłowacji. Nie był zahukanym prowin-
cjuszem. Niewiele brakowało, a wystąpiłby w pro-
gramie Tele-Echo. Irena Dziedzic wysłała mu zapro-
szenie, jednak niechętna wyjazdom męża Katarzyna 
Kapelakowa fakt ten zataiła przed nim. Gdy się o tym 
dowiedział po czasie, był niepocieszony.

Podczas całkowitego zaćmienia Słońca, jakie 
miało miejsce w 1954 roku, prowadził obserwacje 
przy dawnym forcie Skała w Bielanach, zamienio-
nym na obserwatorium astronomiczne UJ. Zainte-
resowali się nim wówczas dziennikarze. Jego foto-
grafia z lunetą ukazała się m.in. w „Echu Krakowa”.

W 1973 roku zmarła żona Katarzyna. Niedługo 
potem kontakt z sędziwym Kapelakiem, z inicjatywy 
Krystyny Martyny, nawiązała Szkoła Podstawowa 
w Kryspinowie. Astronom amator chętnie zgodził 
się odwiedzić placówkę i zaprezentować swoje przy-
rządy astronomiczne oraz rzeźby i obrazy. Spotkał 
się także z uczniami, by wspólnie obserwować nie-
bo, gdy do ziemi zbliżył się Syriusz. Młodzież szkol-
na często gościła w jego domu. Uczniowie z własnej 
inicjatywy pomagali mu w codziennych zajęciach 
oraz słuchali opowieści o przeszłości rodzinnej wsi.

Zainteresowanie techniką odziedziczyli po ojcu 
synowie: Stanisław i Julian. Jeszcze przed wojną 
chłopcy skonstruowali radio na słuchawki. Ante-
nę rozciągnęli na słupie w ogródku. Po zajęciu Pol-
ski przez Niemcy musieli je ukryć, gdyż okupanci 
wydali zakaz posiadania radioodbiorników. Gdy 
po wsi zaczęły krążyć pogłoski, że hitlerowcy mają 
przeprowadzać rewizje po domach, matka, Kata-
rzyna, postanowiła schować radio w polach. Nie-
wiele brakowało, by przypłaciła to aresztowaniem. 
Gdy niosła owinięty płótnem odbiornik w koszu, 
napotkała Niemca, który zatrzymał ją i  zapytał, 
gdzie idzie. Znała język niemiecki, gdyż w młodo-
ści jeździła do Danii na roboty sezonowe, więc od-
powiedziała, że do pola. Na szczęście do rewizji nie 

doszło. Niemiec poklepał ją tylko po plecach, Gut. 
Gut – powiedział i pozwolił iść dalej. 

Mniej szczęścia miał Klemens, który w czasach 
stalinowskich słuchał Radia Wolna Europa. Na au-
dycje RWE od czasu do czasu przychodzili do niego 
wtajemniczeni znajomi i sąsiedzi. Niestety ktoś do-
niósł na milicję i nasz astronom został wezwany na 
posterunek MO. Na szczęście wszystko skończyło 
się dobrze. Po przesłuchaniu wrócił do domu.

Warto dodać, że starszy syn Klemensa Kapela-
ka, Stanisław, podczas II wojny światowej trafił do 
lotnictwa wojskowego. Kiedyś podczas akcji bojo-
wej został zestrzelony nad terenem kontrolowanym 
przez Niemców. Wyskoczył na spadochronie. Ranny 
skrył się w dużej kopie siana. Na szczęście hitlerowcy 
nie znaleźli go. Po wojnie zamieszkał w Przegorza-
łach. Zginął tragicznie w wypadku drogowym. Jego 
synem jest prof. Bogdan Kapelak, słynny krakowski 
kardiolog. Drugi syn Kapelaka, Julian, pracował jako 
mechanik. Lubił także grać na akordeonie. Można 
powiedzieć, że zdolności odziedziczył po ojcu, który 
grywał na własnoręcznie wykonanych skrzypcach. 

Klemens Kapelak zmarł w wieku 91 lat, w grud-
niu 1980 roku.

Stanisław Kapelak w mundurze lotniczym podczas urlopu
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VI

I WOJNA ŚWIATOWA

Wiadomość o  śmierci arcyksięcia Ferdy-
nanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku 

i  jego żony, Zofii, stała się tematem rozmów we 
wsi. Ważne wydarzenia posypały się wkrótce jed-
no za drugim. Kryspinowianie stali się obserwato-
rami i współuczestnikami wielkiego dramatu, ja-
kim była I wojna światowa. 

Już ogłoszona w Austrii mobilizacja zadziwiała 
rozmachem. Przez wieś leżącą przecież na ważnej 
drodze przelewały się tysiące podwód z zaopatrze-
niem, przepędzano całe stada krów. Przeciągały od-
działy wojska. Nigdy chyba nie widziano tyle au-
tomobili co w tym czasie. Także Kryspinów stał się 
dostawcą koni, bydła i wozów. 

Wreszcie 17 września zarządzono pobór do woj-
ska obejmujący młodych mężczyzn urodzonych od 
1892 do 1895 roku. Wybuch I wojny światowej wy-
rwał ze wsi zdrowych i silnych mężczyzn, starsi byli 
wykorzystywani do dostarczania podwód, czyli 
wyjazdu koniem i furmanką. Akurat była pora żniw, 
na roli zostały kobiety, a z nimi starzy i podrostki. 
Wszyscy pocieszali się, że wojna potrwa kilka ty-

godni. Tymczasem pod broń stawały coraz starsze 
roczniki. 

Załamanie się ofensywy armii austriacko-wę-
gierskiej i parcie wojsk rosyjskich w kierunku Kra-
kowa budziły zaniepokojenie wśród mieszkańców 
wsi podkrakowskich, w tym Kryspinowa. Kraków 
był potężną twierdzą. Oblężenie spowodowało-
by niechybnie zniszczenia. Tuż za Mogiłkami stał 
fort ceglany z potężną, obrotową kopułą pancer-
ną, w  której mieściła się armata systemu Grüs-

Wojenne zawieruchy i ich skutki

Jan Kadula z kolegami z 28 kompanii 1 Tyrolskiego Pułku 
Strzelców Cesarskich (Feldpost 611)
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sona, zamontowana w 1886 roku. Wprawdzie ta 
budowla obronna znajdowała się już na terenie 
Bielan, jednak powszechnie łączono ją z Kryspino-
wem, o czym świadczą nie tylko wzmianki w prasie, 
lecz także jej nazwa: „Śmierdząca Skała”. To działo 
obronne wraz z pobliskimi fortami ziemnymi oraz 
znajdującym się u stóp Srebrnej Góry, siedziby za-
konu kamedułów, nowoczesnym Fortem Rozpro-
szonym „Krępak” kontrolowało całą okolicę. W ra-
zie pojawienia się w Kryspinowie wojsk rosyjskich 
na wieś niechybnie spadłby deszcz pocisków151.

Z Krakowa wysiedlono ludność niemogącą za-
pewnić sobie zapasów na minimum 3 miesiące ob-
lężenia i przewieziono ją do Czech, Austrii i Krainy. 
Miasto zostało zamknięte i otoczone okopami oraz 
zasiekami z drutu kolczastego. Zabudowania nie-
których wsi wyburzano, by nieprzyjaciel nie zna-
lazł w nich schronienia. Tak stało się w przypad-
ku Bielan.

Utrudniony dostęp do miasta twierdzy mia-
ła również ludność z okolic Krakowa. We wrześ-
niu i październiku, a także na początku listopada 
wpuszczano tam tylko osoby zaopatrzone w legity-
macje wystawione przez gminę. Potem wolno było 
wejść za okazaniem dokumentu wydanego przez 
komendę twierdzy. Odpowiednie legitymacje upo-
ważniające mieszkańców wsi do handlu mlekiem 
wydawał komisariat targowy w krakowskim magi-
stracie. „Nowa Reforma” z 3 grudnia 1914 roku do-
nosiła o tłumie włościan z Liszek i okolicy, który 
dzień wcześniej oblegał biura komisariatu. Zainte-
resowanie rolników było więc ogromne. Dodajmy, 
że jak najszerszą podażą mleka byli zainteresowa-
ni także mieszańcy królewskiego grodu, co zresztą 
redakcja podkreśliła.

Zbliżanie się frontu znaczyły łuny świecące na 
północy. Coraz wyraźniej słychać było huk armat. 
Na szczęście udało się odrzucić wroga. Powtarza-
ły się rekwizycje bydła, zboża i siana. Mężczyzn do 
50 roku życia brano pod karabin. Jak zanotował ks. 

151 Podczas ćwiczeń artyleryjskich, aby uniknąć tragicznych 

wypadków, ewakuowano część mieszkańców wsi, na 

które mogły spaść pociski. Gdy np. 25 maja 1868 roku 

oddawano strzały próbne w kierunku Czułówka, na kilka 

godzin ewakuowano mieszkańców 10 domów w Mniko-

wie, 23 w Cholerzynie, 8 w Budzyniu i 2 w Czułowie.

Paryś w kronice parafialnej, zdarzało się, że ojciec 
z synami służyli w jednym pułku i chadzali w jed-
nej czwórce. W Kryspinowie tak było w przypad-
ku Jana i Piotra Szwajdów, żołnierzy jednego ze 
szwadronów kawalerii austriackiej. Niestety Piotr 
był świadkiem, jak podczas szarży liczący ponad 40 
lat ojciec zwalił się z konia. Był rok 1916 roku. Nie 
zobaczył go już więcej.

W publikowanych na łamach gazet listach po-
ległych i rannych co jakiś czas pojawiały się nazwi-
ska żołnierzy z Kryspinowa. „Nowa Reforma” z 4 li-
stopada 1914 roku (nr 496) wymieniła Bronisława 
Rachwalika. Można do niego dodać inne nazwiska: 
Franciszek Żelazny (zm. 1914), Jacenty Wodnicki 
(zm. 1917), Florian Sobesto (zm. 21 marca 1919).

Jako ciekawostkę dodajmy, że w roku 1915 przez 
Kryspinów przejeżdżał w drodze do Krakowa ce-
sarz niemiecki Wilhelm II. Celem wizyty było zapo-
znanie się ze stanem twierdzy i jej garnizonu.

W rosyjskiej niewoli w Permie. Z lewej Józef Paluch (ojciec)
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cenia się. Prasa krakowska donosiła o przypadku 
mieszkanki Kryspinowa, Karoliny Bucheisterowej. 
Posługując się kartami cukrowymi, które wcześniej 
w liczbie 670 zginęły wójtowi wsi, za pośrednic-
twem kobiet wiejskich kupowała cukier, by go po-
tem z zyskiem odsprzedawać. Aresztowana, na po-
czątku października 1917 roku została zasądzona na 
miesiąc aresztu152. 

Z  drugiej strony nie brakowało przykładów 
ofiarności. Zainspirowane przez nauczycielkę Zo-
fię Chrzanowską dzieci szkolne wiosną 1917 roku 
zebrały 5 koron na Czerwony Krzyż. Pieniądze zło-
żono w siedzibie dziennika „Nowa Reforma”.

Patriotyczną postawę zamanifestowała spo-
łeczność Kryspinowa, wysyłając delegację złożoną 
z członków miejscowego Kółka Rolniczego do Kra-
kowa na uroczystości z okazji 100 rocznicy śmierci 
Tadeusza Kościuszki organizowane 15 październi-
ka 1917 roku. Obok tych delegatów w uroczystym 
pochodzie uczestniczyli m.in. reprezentanci po-
bliskich wsi: Cholerzyna, Liszek, Morawicy, Nowej 
Wsi Szlacheckiej, Olszanicy, Piekar, Rącznej, Woli 
Justowskiej itd.153 

Epidemia grypy hiszpanki, która zabiła pod ko-
niec II dekady XX wieku mnóstwo ludzi, dotknę-
ła także mieszkańców Kryspinowa. „Goniec Kra-
kowski” z 22 września 1918 roku (nr 82) donosił 
o 15 ofiarach hiszpanki w Kryspinowie, zaznacza-
jąc przy tym, że ludność miejscowości odseparowa-
no. I rzeczywiście, w księgach parafialnych z tego
okresu odnotowane są zgony kryspinowian na tę
groźną chorobę. Nie wszystkie nazwiska otrzyma-
ły z boku adnotacje – mor. spanieus. Obok nazwisk
zmarłych jednego dnia Piotra Stefanka i jego teścio-
wej, Reginy Kozioł, zapisano inne 3 choroby, gdy
tymczasem w pamięci rodzinnej zachowała się in-
formacja, że właśnie pandemia hiszpanki zabrała
ich z tego świata. Anna ze Stefanków Górkowa pa-
mięta opowieść ojca o tym, jak dotknięta chorobą
rodzina leżała na słomie. Rodzice mimo słabości
musieli wstawać i karmić żywy inwentarz. Zmar-
li: babka, lat 74, i ojciec, lat 53, oraz podobno jedno

152 „Nowa Reforma” 1917, nr 461 (z 5 października).

153 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1917, nr 286 (z 16 paź-

dziernika).

Józef Paluch jr i Wojciech Wodnicki w mundurach WP

Tymczasem w podkrakowskich wsiach pano-
wała coraz większa drożyzna. Nastały czasy regla-
mentowania żywności i opału. Węgiel można było 
sprowadzać na podstawie sporządzonych przez 
gminę i zatwierdzonych przez starostwo powiato-
we list potrzebujących. W górę poszybowały także 
ceny koni, krów i wozów, które zmobilizowało woj-
sko. W Kryspinowie, podobnie jak to miało miejsce 
w innych gminach, zorganizowano komisję apro-
wizacyjną. Jej zadaniem było dopilnowanie, aby 
żadne pole nie leżało odłogiem, a potem by zebra-
no wszystkie plony. Poza tym jej członkowie mieli 
zabezpieczyć dla ludności mąkę na chleb. 

Z roku na rok ceny szybowały w górę. Ostatnie 
lata wojny, 1917 i 1918, to okres szczególnej droży-
zny. Udzielane przez władze zapomogi nie mogły 
uchronić ludności od biedy, a warstw uboższych 
od nędzy. Następstwem wojny była postępująca 
demoralizacja społeczeństwa. Zdarzały się próby 
wykorzystania kryzysu do nielegalnego wzboga-
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Jan Stefanek

dziecko, choć tego księga zgonów nie potwierdza. 
Przetrwali matka i szóstka rodzeństwa. 

Marian Ryszka opowiada o  śmierci dziadka, 
45-letniego Józefa Wodnickiego, i jego rok młodszej 
żony, Wiktorii. Tym razem przy obu nazwiskach 
kapłan jako przyczynę odnotował hiszpankę. Zo-
stały dzieci, 16-letni chłopiec i 5-letnia dziewczyn-
ka, mama Mariana Ryszki. Na podstawie zapisów 
w księdze stanu cywilnego możemy mówić o 8-9 
udokumentowanych zgonach na hiszpankę i praw-
dopodobnie o kilku nierozpoznanych.

Na początku 1919 roku poruszenie wśród kobiet 
handlujących nabiałem Kryspinowa i Bielan wy-
wołało postępowanie krakowskich urzędników 
drogowych, m.in. Rusina Petryczki, którzy zabra-
niali im wstępu do Śródmieścia, zmuszając je do 
oddawania towarów w sklepach Półwsia Zwierzy-
nieckiego, wskazanych przez niejakiego Danzige-
ra (m.in. piekarni Seidnera). W dodatku zdarzało 
się, że mleczarki nie otrzymywały za dostawy wy-
nagrodzenia. Sprawą zainteresowała się redakcja 

„Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i nagłośniła 
nadużycia pracowników magistratu, powołując się 

na list podpisany przez kilkanaście osób. Przy kiep-
skim zaopatrzeniu miasta w żywność taki protest 
miał swoją wymowę.

ZNOWU WOJNA

Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej Pola-
cy cieszyli się pokojem niecałe 20 lat. Pod koniec 
1938 roku hitlerowskie Niemcy wysunęły pierw-
sze żądania terytorialne wobec Polski. W  roku 
następnym stosunki dyplomatyczne między obu 
państwami regularnie się pogarszały. W ostatnich 
dniach sierpnia 1939 roku czuło się napięcie, choć 
chyba nikt nie dopuszczał myśli o wybuchu wojny. 
15 sierpnia 1939 roku do Liszek przyjechał dywizjon 
rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii, jedynej dużej 
jednostki zmotoryzowanej Wojska Polskiego. Idą-
cy na mszę św. kryspinowianie mogli podziwiać 
stojące w  cieniu drzew lekkie czołgi (tankietki) 
i motocykle. Drogą śląską od czasu do czasu prze-
maszerowywały oddziały WP. 31 sierpnia kryspi-
nowian zelektryzowała wiadomość o mobilizacji 

Piotr Szwajda – uczestnik dwóch wojen
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powszechnej. Powołani do służby wojskowej rezer-
wiści ruszyli do swoich jednostek. 

1 września ciszę poranka rozdarł dźwięk silni-
ków samolotowych. To niemieckie eskadry lotni-
cze ciągnęły nad Kraków, by bombardować cele 
strategiczne. Z lotniska polowego usytuowanego 
w sąsiednich Balicach wystartowały samoloty my-
śliwskie 2 Pułku Lotniczego. Na oczach okolicznej 
ludności ostrzelana przez hitlerowców maszyna 
pilotowana przez kpt. Mieczysława Medweckiego 
runęła na ziemię w okolicach Morawicy i Chrosnej. 

W miarę napływu informacji z frontu począt-
kowy optymizm zaczął ustępować zaniepokojeniu. 
Drogą przemieszczały się pododdziały WP, które 
wyrwały się z kotła pod Pszczyną. Opowieści ucie-
kinierów ze Śląska, którzy ciągnęli przez Kryspinów, 
przeraziły mieszkańców wsi. Plotki o terrorze, jaki 
sieje armia niemiecka na ziemiach polskich, prze-
konanie, że Kraków będzie się bronił, a wtedy wieś 
zostanie zniszczona, skłaniały ludzi do opuszcza-
nia gospodarstw. W kolejnych domach zapadała 
decyzja: „Uciekamy”. Kto miał konia, zaprzęgał go 
do wozu, z tyłu przywiązywał krowę i jechał na pół-
nocny wschód, byle dalej od linii frontu. Inni szli 
pieszo, niosąc w rękach i na plecach najniezbęd-
niejsze rzeczy. We wsi pozostali przeważnie starcy. 

Kryspinowianie wtopili się w  ogromny tłum, 
który ciągnął drogami. Na szlakach ucieczki spo-
tykali znajomych z sąsiednich wsi, którzy podobnie 
zareagowali na niebezpieczeństwo. Różne były tra-
sy ucieczki i różne okoliczności, w których uświa-

damiano sobie bezsens tej tułaczki. Jedni doszli do 
Proszowic, inni do Tarnobrzegu. Najczęściej de-
cyzja o powrocie zapadała, gdy okazywało się, że 
Niemcy już wyprzedzili tłumy uciekinierów, ewen-
tualnie dalszą drogę blokowały wojska sowieckie. 

Nieobecność gospodarzy nie służyła porzuco-
nym domostwom. Ptactwo wałęsało się po wsi. Pu-
ste zagrody padały łupem złodziei. Splądrowany 
został np. sklep Czesława i Stefanii Lorków. Jego 
właściciel, powołany do wojska, dostał się do nie-
woli koło Tomaszowa. Udało mu się uciec. Jednak 
po powrocie do Kryspinowa szybko zorientował się, 
że przepadły co cenniejsze towary, m.in. młynki do 
kawy i szklanki.

Po zajęciu całego kraju Niemcy zaczęli ustana-
wiać swoje porządki. Na początku października 
ogłoszono obowiązek oddawania odbiorników ra-
diowych i broni palnej. Zakazano także zabijania 
zwierząt bez uzyskania odpowiedniego zezwole-
nia. Zlikwidowano biblioteki szkolne oraz znajdu-
jącą się w Liszkach książnicę Towarzystwa Szkoły 
Ludowej. 

Okupowane przez siebie ziemie Polski hitlerow-
cy podzielili na 2 części. Tereny zachodnie i północ-
ne włączono do Rzeszy. Zamieszkujących je Pola-
ków, którzy nie zostali odgórnym rozporządzeniem 
uznani za obywateli niemieckich ani nie podpisali 
volkslisty, wysiedlono do Generalnego Gubernator-
stwa, utworzonej przez hitlerowców z pozostałej 
części ziem okupowanych przez nich. Pewna partia 
wysiedleńców trafiła do Kryspinowa i została roz-

Elżbieta z Kowalików Kadula (1938) Wiktoria z Żelaznych Kozioł (1943)Michalina z Nowaków Duszyk
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mieszczona w domach prywatnych. Opiekę chary-
tatywną nad nimi roztoczył utworzony specjalnie 
w tym celu Komitet dla Uchodźców.

W I połowie 1940 roku zgodnie z zarządzeniem 
władz okupacyjnych wszelkie nieruchomości po-
szczególnych gromad zostały przekazane gminom 
zbiorowym. Protokół zdawczo-odbiorczy groma-
dy Kryspinów sporządzono 24 maja 1940 roku. Ze 
strony wsi podpisali ją sołtys Jan Fugas, sekretarz 
gromady Stefan Kadula i członek komisji rewizyj-
nej Józef Różycki. Gotówki było niewiele, bo tyl-
ko 15 zł 91 groszy. Na książeczce oszczędnościowej 
PKO znajdowało się 1000 zł. Jako nieruchomości 
wyliczono: budynek szkolny o 6 pomieszczeniach 

(2 klasy, kancelaria, 3 pomieszczenia mieszkalne) 
ze stojącą obok stajenką, remizę strażacką, 14 mórg 
lasu, 8 mórg skały, tj. pastwiska, morgę łąki „gra-
nice”, 3/4 morgi „Wójtówki na przegrodzeniu”. Na 
gromadzie nie ciążyły żadne długi. Przekazano tak-
że: Księgę uchwał Rady Gromadzkiej, Księgę bierczą 
opłat spaśnych, Dziennik kasowy oraz dwa kwitariu-
sze (przychodów i rozchodów). 

W warunkach wojennych, przy rabunkowej go-
spodarce Niemców, stale pogarszał się poziom ży-
cia mieszkańców wsi. Już w pierwszych miesiącach 
wojny kryspinowianie musieli oddać na rzecz armii 
niemieckiej kilka krów. Wkrótce okupanci nałożyli 
na rolników stały obowiązek dostarczania produk-
tów rolnych: zboża, ziemniaków, mięsa i  mleka, 
czyli tzw. kontyngentów. W zamian otrzymywali 
śmiesznie małe wynagrodzenie, często w naturze, 
w postaci podłej jakości wódki. Alkoholizm miał 
dodatkowo zdemoralizować Polaków. 

Niedostatkowi rąk do pracy, jaki wystąpił 
w  przemyśle i  rolnictwie III Rzeszy po zmobili-
zowaniu młodych mężczyzn do służby wojsko-
wej, Hitler postanowił zaradzić przez sprowadza-
nie pracowników z terenu państw okupowanych. 
W styczniu 1940 roku gubernator Hans Frank wy-
dał odezwę wzywającą ludność rolniczą General-
nego Gubernatorstwa do dobrowolnego zgłaszania 
się na roboty. W  gminie Liszki akcję werbunko-

Dokument tożsamości konia należącego do Józefa Różyckiego

Dowód tożsamości (kenkarta) Józefy Stefanek
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wą rozpoczęto w kwietniu tegoż roku. Proboszcz 
ks. Andrzej Paryś odmówił odczytania informa-
cji o niej w kościele. Nie przekonały go argumenty 
wójta Fryderyka Haubolda, że chłopi trafią do pracy 
w katolickiej Bawarii. 

Odzew w całym Generalnym Gubernatorstwie 
nie był na miarę niemieckich oczekiwań, toteż 
Niemcy próbowali na Polakach wywrzeć presję. 
W Liszkach utworzono Urząd Pracy (Arbeitsamt), 
który zajmował się rekrutacją do pracujących na te-
renie GG oddziałów Baudienstu (junaków) oraz ro-
botników do pracy w Rzeszy z terenów gmin Lisz-
ki i Czernichów. Obowiązkiem typowania osób na 
roboty obarczono sołtysów. 

Warunki pracy w niemieckich gospodarstwach 
rolnych były na poły niewolnicze, choć wiele zale-
żało od charakteru i poziomu moralnego baorów, 
do których trafiali Polacy. Naturalnie do Reichu 
wywieziono wielu mieszkańców Kryspinowa. Nie 
oszczędzono nawet jedynych żywicieli rodzin: Sta-

nisława Grucy, Stanisława Korzeniaka, Andrzeja 
Szwajdy, Jana Kowalika, Stanisława Sobesty. W za-
sobach IPN znajdują się relacje z pracy na terenie 
III Rzeszy: Jadwigi Fugas, rocznik 1911, na robotach 
od maja 1940; Anny Korzeniak, rocznik 1917, na ro-
botach w latach 1940-1942, Eugeniusza Rachwali-
ka, rocznik 1925, w III Rzeszy od stycznia 1941, He-
leny Banasik, rocznik 1923, w Reichu od stycznia 
1941; Franciszka Kozioła, rocznik 1923, na robotach 
od kwietnia 1941. Wszyscy oni z wyjątkiem Anny 
Korzeniak wrócili do domu dopiero po upadku 
III Rzeszy. 

Zdarzały się przypadki samodzielnych zgło-
szeń, młodzieży z uboższych rodzin. Ich status nie 
był zresztą lepszy niż wywiezionych do III Rzeszy 
pod przymusem. Wspomniany wyżej Franciszek 
Kozioł pojechał do Bawarii w kwietniu 1941 roku, 
namówiony przez starszego kolegę, który chwalił 
sobie warunki życia i pracy w niemieckim gospo-
darstwie rolnym w Train. I rzeczywiście Kozioł tra-
fił tam do rolnika prowadzącego przed wojną nie-
wielki browar. Traktowany był dobrze. Baor, który 
stracił syna na froncie rosyjskim, w 1945 roku za-
proponował Polakowi pozostanie u siebie, na co 
ten jednak nie przystał.

W I połowie 1940 roku władze okupacyjne za-
jęły się zwalczaniem indywidualnego handlu mle-
kiem. Na początku maja gońcy gromadzcy przy 
wtórze bębna ogłosili po wsiach informację, że 
wożenie mleka do miasta w celu sprzedaży jest za-
bronione. Cóż z tego, że zabronione, skoro dla wie-
lu rodzin był to jedyny sposób zdobycia gotówki! 
A ceny mleka, jak i innych artykułów żywnościo-
wych na czarnym rynku rosły. Handlowano więc 
nim dalej. Niemcy odpowiedzieli kontrolami na 
drogach. Obowiązek ich przeprowadzania powie-
rzono złożonej z Polaków tzw. granatowej policji. 
Jej funkcjonariusze organizowali rewizje w  róż-
nych punktach drogi do Krakowa, w tym także na 
terenie Kryspinowa. W razie odnalezienia baniek 
z mlekiem zatrzymywano je, a następnie odsyłano 
do siedziby gminy Liszki. Czasem nakładano także 
karę pieniężną. Sankcje (więzienie, grzywna) grozi-
ły również za nielegalny ubój zwierząt. Krowy, ale 
też inne zwierzęta, regularnie rekwirowane były na 
potrzeby III Rzeszy. Stąd wzrosła popularność kóz, 

Franciszek Kozioł podczas wojny przebywał na robotach 
w Niemczech. Zdjęcie powojenne z synem Janem
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których jakoś Niemcy do zawojowania świata nie 
potrzebowali.

Po żniwach 1940 roku nakazano oddanie wszel-
kich młynków i żaren mogących służyć do miele-
nia zboża. Naturalnie ludność zareagowała ukry-
waniem ich w rozmaitych schowkach. Policjanci 
granatowi raczej nie kwapili się do przeprowa-
dzania dokładnych rewizji w poszukiwaniu tego 
typu urządzeń. Czasem zmuszał ich do tego donos 
złożony przez zawistnego sąsiada. Bywało wte-
dy, że „nie zauważali” żarn, ostrzegając przy tym 
gospodarza przed donosicielem. Zdarzyło się, że 
jeden z  policjantów, przechodząc drogą balicką 
obok domu Józefa Stefanka, usłyszał głośny hałas 
pocieranych o siebie kamieni. Czuł się zobowiąza-
ny do interwencji, dlatego wszedł do środka, zrobił 
awanturę i… poszedł dalej.

12 sierpnia 1940 roku wieś żyła wypadkiem, 
jaki się wydarzył sołtysowi Janowi Fugasowi. Zna-
leziony w polu granat eksplodował mu w ręce, ra-
niąc poważnie lewą dłoń i  genitalia. Pomoc za-
wezwanego z  Liszek lekarza, niewątpliwie dra 
Antoniego Golańskiego, zapobiegła wykrwawie-
niu. Fugas stracił dłoń, jednak po wielotygodnio-
wym leczeniu wrócił do pełnienia obowiązków 
urzędowych.

Trudne warunki egzystencji i niedożywienie 
były przyczynami pogarszania się zdrowia lud-
ności. W październiku 1940 roku w Kryspinowie 
pojawiły się przypadki zachorowań na tyfus. We 
wrześniu 1942 roku podłe jedzenie zaowocowa-
ło prawdziwą epidemią bólów żołądka. W listo-
padzie znów powrócił tyfus. Pomoc mieszkańcy 

Kryspinowa i innych pobliskich wsi znajdowali 
u wspomnianego wyżej lekarza, dra Golańskiego, 
który w styczniu 1940 roku przyjechał do Liszek, 
by z dala od pełnej Niemców stolicy Generalnego 
Gubernatorstwa spędzić kilka miesięcy, jak opty-
mistycznie zakładał, do zakończenia wojny. Na-
wet najwięksi pesymiści spośród zapatrzonych 
w  potęgę Francji i  Anglii Polaków nie sądzili, 
że wojna potrwa jeszcze ponad 5 lat. Notabene 
z placu Na Stawach przywiózł lekarza furmanką 
Stanisław Kozioł z Kryspinowa, który był właśnie 
z żoną na targu.

W kwietniu 1941 roku Niemcy postanowili uka-
rać wsie przeprowadzeniem rekwizycji krów, za 
niedostarczenie mleka do zlewni w ramach kon-
tyngentu. Zarekwirowane zwierzęta umieszczono 
w zabudowaniach gospodarczych dworu w Kryspi-
nowie. Część trafiła do rzeźni. Tymczasem we 
wsiach panowała coraz większa bieda. W wielu do-
mach skończyły się ostatnie zapasy. W oczy miesz-
kańców zaglądał głód. Złapanym na nielegalnym 
handlu kobietom wymierzano kary pieniężne. 

Dotkliwym ciężarem dla mieszkańców stały się 
prace przymusowe na rzecz okupanta – szarwarki. 
Choć nazwa i stojące za nią świadczenie znane były 
chłopom od wieków, teraz, zwielokrotnione, stały 
się dla nich dużym utrapieniem. 

Gospodarzom posiadającym konia i  wóz wy-
znaczano pewną liczbę godzin do wypracowania. 
Wozili oni kamień do naprawy dróg, rury melio-
racyjne oraz kanalizacyjne, kołki drewniane do 
regulacji Sanki, materiały do budowy schronów 
i pasa startowego na lotnisku, a pod koniec woj-
ny słupy telegraficzne. W zimie spoczywał na nich 
obowiązek odśnieżania dróg drewnianym konnym 
pługiem oraz wożenia piasku na pobocza dróg lo-
kalnych, przebiegających przez wzgórza, na któ-
re trudno było wjechać ze względu na oblodzenie. 
Kto z jakichś przyczyn nie mógł wykonać szarwar-
ku, musiał się opłacić. W 1941 roku za dniówkę od-
rabianą pieszo należało uiścić 4 zł, w przypadku 
posiadania furmanki jednokonnej 12, a parokon-
nej 20 zł.

Tymczasem III Rzesza przygotowywała się do 
wojny ze Związkiem Socjalistycznych Republik 
Sowieckich. W związku z tym na początku maja 

Kenkarta Anny Górki
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mieszkańcy miejscowości gminy Liszki zostali po-
informowani o obowiązku zaciemniania mieszkań. 
Przez Kryspinów przejeżdżały niemieckie oddziały 
mające wziąć udział w agresji na dotychczasowego 
sojusznika III Rzeszy. Po 22 czerwca 1941 roku front 
szybko przesunął się na wschód. I wszystko wróciło 
do okupacyjnej normy.

Niemcy już na początku okupacji rozpoczęli wy-
mianę dokumentów tożsamości. Każdy mieszka-
niec Generalnego Gubernatorstwa, który ukończył 
15 rok życia, był zobowiązany posiadać nowy do-
kument, czyli kenkartę. Składała się ona z 3 kartek 
i zawierała dane osobowe, zdjęcie oraz odcisk palca. 
Proces wymiany dowodów tożsamości przybrał na 
intensywności w połowie 1941 roku. W paździer-
niku tegoż roku przeprowadzono wymianę doku-
mentów na terenie gminy Liszki. W związku z tym 
w  poszczególnych wsiach pojawiał się fotograf, 
który robił zdjęcia mieszkańcom. 

W  październiku 1941 roku przydziały żyw-
nościowe wydawane były w  sklepie Lorków. By 
uniknąć zamieszania związanego z  częstymi re-
klamacjami w  sprawie wydawania mąki i  chle-
ba, na polecenie Starostwa Powiatowego w  Kra-
kowie powołano w  poszczególnych gromadach 
komitety gospodarcze. W  ich skład mieli wejść: 
kierownik szkoły, zamożny gospodarz, średnioza-
możny gospodarz, biedny robotnik i wysiedleniec. 
W Kryspinowie byli to odpowiednio: Maria Szulc, 
Józef Różycki, Stanisław Rożek, Wojciech Kochuc-
ki i Michalina Rudolphi.

Najprawdopodobniej w 1942 roku Niemcy za-
rządzili utworzenie po wsiach straży nocnych. 
W Kryspinowie nazywano je stójkami. Do patro-
lowania wsi zobowiązani byli wszyscy mężczyź-
ni. Ciążył na nich obowiązek wyłapywania obcych 
i  przekazywania ich policji lub żandarmerii. Za 
uchybienia mogli nawet stracić życie. Pełnili po-
niekąd funkcję zakładników i tak zresztą byli na-
zywani. Osobne dyżury mieli także strażacy, z tego 
powodu zwolnieni ze stójek.

19 lutego 1942 roku w Liszkach otwarto Szko-
łę Gospodarczą, która miała uczyć okoliczną mło-
dzież rolnictwa oraz prac na terenie gospodarstwa 
domowego. Jej kierownikiem został pochodzący 
z  poznańskiego Franciszek Jurga. Okupanci zli-
kwidowali szkolnictwo średnie i wyższe, zgadza-
li się jednak na organizację szkół i kursów zawo-
dowych. Pierwszy semestr zaczęło 227 chłopców 
i 250 dziewcząt z 9 wsi, w tym z Kryspinowa. Mło-
de kryspinowianki uczyły się razem z dziewczęta-
mi z Piekar.

Przesuwanie się frontu na wschód spowodowa-
ło, że władze niemieckie ponownie zarządziły na 

Mieczysław Bator (1943)

Magdalena Fugas, żona sołtysa (1942)

Wincenty Galos (1945)
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terenie Polski zaciemnienia. Za nieposłuszeństwo 
groziła grzywna wysokości 500 zł. Ludność oklejała 
czarnym papierem szyby lub zakrywała okna koca-
mi. Od 29 września 1942 roku w Kryspinowie znów 
nocą zapanowały egipskie ciemności.

Na początku kwietnia 1943 roku społecznością 
wsi wstrząsnęła wiadomość o samobójstwie byłe-
go agronoma dworskiego Adama Strauba. Od dłuż-
szego czasu mężczyzna ten trzymał się na uboczu, 
zmieniając co jakiś czas miejsce zamieszkania, co 
powszechnie odczytywano jako zabieg mający na 
celu zatarcie śladów. Ze względu na nazwisko oraz 
wygląd zbliżony do semickiego uważano, że przy-
czyną może być pochodzenie żydowskie. Przed 
tragiczną śmiercią jego kondycją psychiczną zain-
teresowali się członkowie rodziny Suskich – Cze-
chowiczowie. Wezwany przez nich dr Golański 
przepisał mu lekarstwa na nerwy. Jak widać, nie 
pomogły…

Jakież było zdziwienie ludności okolicznej, gdy 
na pogrzebie, o  którego pełną katolicką formę 
skutecznie zabiegali w kurii krakowskiej Jaworscy 
i Czechowiczowie, zjawili się 3 bracia denata w… 
mundurach SS. Powód dziwnego zachowania za-
brał ze sobą do grobu154. 

1 lipca 1943 roku wieś obiegła złowroga wiado-
mość – Niemcy spacyfikowali Kaszów. W następ-
nych dniach chciwie słuchano wszelkich informa-
cji na temat przebiegu dramatycznych wydarzeń. 
Bilans był zatrważający. Ponad 20 osób zamordo-
wanych w bestialski sposób, kilkanaście budynków 
poszło z dymem. I to tylko dlatego, że we wsi za-
trzymała się komunistyczna bojówka, która kilka 
godzin wcześniej dokonała napadu na mleczarnię 
w  Rybnej. Na kryspinowian i  mieszkańców oko-
licznych wsi padł strach. Niestety nie był to koniec 
represji. W nocy z 3 na 4 lipca przez Kryspinów 
przejechały samochody ciężarowe wyładowane 

154 Adam Straub urodził się 28 marca 1903 roku w Dzi-

kowcu k. Kolbuszowej. W linii męskiej był potomkiem 

osadników niemieckich. Zapewne odmówił podpisania 

volkslisty i obawiał się nacisków lub nawet represji ze 

strony okupanta. Zmarł 8 kwietnia 1943 roku. Pogrzeb 

odbył się 3 dni później. Adres zamieszkania odnotowa-

ny w księdze zmarłych parafii lisieckiej – Kryspinów 58.

niemieckimi żandarmami. Wkrótce ich pasażero-
wie otoczyli Liszki i Piekary. 

Mieszkańcy obu miejscowości zostali wypro-
wadzeni na łąki i zmuszeni do wielogodzinnego 
leżenia na gołej ziemi. Na „lezackę” w  Liszkach 
trafiła niewielka liczba kryspinowian, którzy wy-
brali się na ranną mszę św. do kościoła parafialne-
go. Znalazłoby się ich tam o wiele więcej, gdyby nie 
polscy granatowi policjanci, którzy stali na mostku 
w Kryspinowie i ostrzegali ludzi, by zawrócili, gdyż 
w Liszkach jest pacyfikacja.

Niestety na bestialskie przesłuchanie do sto-
doły na wzgórzu Maciejówka trafiło 2 młodych 
mężczyzn z Kryspinowa. Podobnie jak inne ofia-
ry przeszli tortury polegające najpierw na powie-
szeniu za wykręcone do tyłu ręce na sznurze przy-
wiązanym do belki konstrukcji dachowej, a potem 
biciu po całym ciele kijami i gumowymi pałkami. 
Obaj młodzieńcy, Stanisław Bator, rocznik 1925 
(„od Pluszczyny”), oraz Henryk Szmerek, urodzo-
ny w 1924 roku, dostali się w ręce żandarmów przez 
przypadek. W nocy z 3 na 4 lipca szli z jeszcze jed-
nym kolegą, Władysławem Sroką (mieszkańcem 
Cholerzyna), drogą Balice–Kryspinów. Wracali 
z Borów. Zauważyli ich jadący ciężarówką na akcję 
do Liszek żandarmi. Sroce udało się uciec. Niestety 
obaj kryspinowianie trafili na Maciejówkę w Lisz-
kach, gdzie przeszli tortury. Zarówno Bator, jak 
i Szmerek zginęli dobici kulą esesmana. Ich ciała 
spoczęły w zbiorowym grobie w pobliżu miejsca 
kaźni, razem ze zwłokami pozostałych 28 ofiar. 

Kolejne dni i  tygodnie mieszkańcy Kryspino-
wa i okolicznych wsi spędzili w ogromnym napię-
ciu, obawiając się, że i do ich wsi zajadą ciężarów-
ki wypełnione żandarmami. Na szczęście Niemcy 
nie powtórzyli takiej akcji na terenie gminy Liszki155. 
Wprawdzie 28 lipca 1943 roku hitlerowskie siły po-
rządkowe przeczesały Kryspinów i Bielany, jednak 
na szczęście nie była to pacyfikacja, ale fragment 
większej obławy, która objęła tereny od mostu Dęb-

155 Wśród starszych mieszkańców Kryspinowa powszech-

ne jest przekonanie, że przed zamierzoną jakoby przez 

okupanta pacyfikacją uchroniła wieś interwencja za-

rządzającego dworem Niemca, który miał poręczyć za 

miejscową ludność. Niektórzy wskazują z kolei na zbla-

towanego z Niemcami Jana Sobestę.
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nickiego w Krakowie, przez Kostrze, Olszanicę, Bie-
lany, aż do Kryspinowa – co odnotował ks. Andrzej 
Paryś156. 

Warto przy okazji wspomnieć o działalności 
konspiracyjnej mieszkańców Kryspinowa. Nieste-
ty jest to temat nienaświetlony dotąd. Władysław 
Miś w swoim opracowaniu pt. Dzieje okupacyjne 
kompanii „Kuropatwa” Baony „Ważka” – 6 Dywi-
zji Armii Krajowej tereny Gminy Liszki wspomi-
na jedynie o oddziale zorganizowanym przez li-
sieckiego wikarego, ks. Józefa Lelitę, złożonym 
z młodzieży związanej przed wojną z Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży z Liszek i Kryspino-
wa. Wspomniany kapłan współpracował z  Na-
rodową Organizacją Wojskową, która w ramach 
akcji scaleniowej podporządkowała się Armii 
Krajowej. Pod koniec wojny pod opłotki wsi pod-
chodzili partyzanci, prosząc napotkanych miesz-

156 Prawdopodobnie akcja była pospieszna i objęła tylko 

część domów, bo nie zachowała się w pamięci miesz-

kańców.

kańców o wsparcie. Niestety pojawiały się także 
bandy zbrojne, które dokonywały napadów na 
bogatszych mieszkańców. Czasem były związane 
z komunistycznym podziemiem. W nocy z 12 na 
13 czerwca 1943 roku grupa ok. 15 mężczyzn zło-
żyła wizytę m.in. sołtysowi Kryspinowa Fugasowi, 
kradnąc, co popadnie. 

Dodajmy, że we wsi zdarzały się także przypad-
ki ukrywania ludności pochodzenia żydowskie-
go. Być może jeszcze przed mordem popełnionym 
przez Niemców na Żydach z Landkomisariatu Kres-
sendorf w pobliżu Tyńca w sierpniu 1942 roku kwa-
tery dla ukrywającej się rodziny z dwojgiem dzieci 
wyszukiwał brat kowala Piotrowskiego. Przez kilka 
tygodni nocowali m.in. u rodziny Białasów. Później 
opuścili wieś. Niestety wojny nie udało im się prze-
żyć. Pod jej koniec na terenie Kątów przez rok prze-
bywała 35-letnia Żydówka o nieznanym nazwisku. 
W  lecie koczowała w  nadwiślańskich zaroślach, 
a w chłodniejszych okresach mieszkała w stodo-
le Stefanii Cisak (z domu Stefanek). Należy pod-
kreślić, że o jej pobycie we wsi wiedzieli wszyscy 
mieszkańcy przysiółka i solidarnie wspomagali ją, 
jak mogli157.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w Kryspi-
nowie w nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 roku. Poli-
cjant posterunku w  Liszkach, o  nazwisku Kulla 
(Kula?), zastrzelił, jak twierdził, nieumyślnie, Józe-
fa Łęckiego ze Ściejowic. Młodzieniec cieszył się do-
brą opinią, toteż ze szczerym żalem przyjęto wia-
domość w okolicznych miejscowościach. 

Każdy rok wojny pogłębiał niedostatek, jaki 
cierpiała ludność. W 1944 roku pojawiła się epide-
mia duru brzusznego. Obory, opróżnione przez ra-
bunkową gospodarkę okupanta, świeciły pustkami. 
Na początku sierpnia w okolicach Budzynia Niem-
cy ściągali ludność z okolicy, by kosiła trawę na te-
renie przygotowywanego lotniska polowego. Dro-
gą śląską ciągnęły kolumny samochodów.

Gdy do ludności dotarła wiadomość o wybuchu 
powstania w Warszawie, nikt nie przypuszczał, że 

157 Po wojnie kobieta odwiedziła Kąty z mężem, by podzię-

kować za pomoc. (K. Wnęk, Informacje o wydarzeniach 

w przysiółku Kąty w okresie XX i XXI wieku, jakie zapa-

miętali tutejsi mieszkańcy, mps, s. 1).

Stanisław Kowalik – aresztowany podczas obławy w Biela-
nach, gdzie był u narzeczonej, zginął w Oświęcimiu.
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wkrótce mieszkańcy miasta staną się domownika-
mi i sąsiadami kryspinowian. 

Po kapitulacji ludność cywilna stolicy trafiła do 
obozów przejściowych, a  potem została rozwie-
ziona po kraju. Spora grupa przyjechała na teren 
gminy Liszki. Ze stacji kolejowej w Krzeszowicach 
podwodami chłopi przetransportowali ją do ryn-
ku lisieckiego. Pierwszy transport, liczący 100 ludzi, 
przybył tu 10 października 1944 roku. Potem nade-
szły następne. Uchodźców rozlokowano po wszyst-
kich wioskach gminy. W Kryspinowie zamieszkało 
ich 50. Wśród nich byli rzemieślnicy, urzędniczki, 
kupcy, właściciel ziemski Emanuel Müllauer, a tak-
że ksiądz Feliks Brysiewicz. Pochodzący z  Wiel-
kopolski kapłan posługiwał się prawdopodobnie 
przybranym nazwiskiem, gdyż prawdziwe nie 
widnieje na listach rozkwaterowania. Po uniknię-
ciu aresztowania 13 grudnia 1940 roku ukrywał się 
w Poznaniu, a potem w Warszawie, skąd po upad-
ku powstania trafił do Pruszkowa, a stamtąd do 
Kryspinowa158. 

Z pomocą wysiedlonym pospieszyła działają-
ca przy parafii Delegatura Rady Głównej Opiekuń-
czej w Liszkach. W Kryspinowie działał Podkomitet 
RGO w składzie: Jan Fugas – przewodniczący, Jó-
zef Rachwalik – zastępca, Olga Jaworska – skarbnik, 
Maria Szulc – sekretarz, Katarzyna Różycka – czło-
nek komitetu, Jerzy Szeliski – delegat podopiecz-
nych. Zapewnienie choćby znośnych warunków 
warszawiakom nie było wcale proste. W wielu do-
mach od kilku lat mieszkali przesiedleńcy z ziem 
polskich włączonych do III Rzeszy.

Dla pokrycia najpilniejszych wydatków w Lisz-
kach zorganizowano naprędce publiczną składkę. 
W  celu zapewnienia wsparcia uchodźcom przy 
miejscowej RGO powołano Komitet Pomocy dla 
Uchodźców z Warszawy, na czele którego stanął 
ks. Paryś.

12 stycznia 1945 roku ruszyła sowiecka ofensywa 
zimowa. Front szybko przybliżał się do Kryspinowa. 

158 Ksiądz Feliks Brysiewicz (1908-1976) po przejściu 

frontu niemiecko-sowieckiego wrócił do Wielkopolski 

i 27 marca 1945 roku został administratorem dwóch 

parafii: w Jankowie Przygodzkim i w Przygodzicach. 

W parafii Janków Przygodzki pełnił posługę probosz-

cza przez 31 lat.

Słychać było odgłosy bombardowań, a nocą hory-
zont rozbłyskał płomieniami pożarów. 17 stycznia 
na niebie pojawiły się samoloty z czerwoną gwiaz-
dą. Następnego dnia w godzinach porannych do 
wsi wkroczyły oddziały radzieckie, należące do 
13 Brygady Pancernej Gwardii, wchodzącej w skład 
59 Armii I Frontu Białoruskiego. W ich ręce wpadli 
żołnierze formacji hitlerowskich, którzy nocowali 
na terenie wsi.

Własowcy i Niemcy rozkwaterowani w zabu-
dowaniach nie zdążyli umknąć. Teraz wskazy-
wani przez mieszkańców Kryspinowa Rosjanom 
musieli się poddać. W jednej ze stajni, przy domu 
sołtysa Fugasa, nocowało ok. 7-9 żołnierzy, naj-
prawdopodobniej członków formacji rosyjskich 
kolaborujących z Niemcami. Przy płocie sołtysa 
złożyli cały arsenał broni. Wkraczającym od stro-
ny Balic formacjom Armii Czerwonej udało się ich 
zaskoczyć i rozbroić. Czerwonoarmiści odprowa-
dzili jeńców za wieś i zastrzelili. Powiadomieni 
przez jedną z sąsiadek, że u niej także przebywa 
3 hitlerowców, poszli we wskazane miejsce i wy-
ciągnęli ukrytych między zwierzętami ludzi. Tych 
już nie odprowadzali, tylko rozstrzelali u  stóp 
przydrożnego krzyża.

Nim dokonała się tragedia kolaborantów ro-
syjskich, 2 czołgi sowieckie stanęły po dwóch 
stronach domu Stefanków. Lufy skierowały na 
lotnisko w Budzyniu. Huknęły strzały. U Stefan-
ków wyleciały szyby z okien, a z pieca wysypały 
się sadze. Jednak Niemcy opuścili lotnisko wcześ-
niej, a pozostawione przez nich magazyny w zie-
miankach opróżniali mieszkańcy cholerzyńskich 
Chałupek, których sowieci wzięli za żołnierzy nie-
mieckich. Na szczęście pewien gospodarz, o na-
zwisku Kadula, wsiadł na konia i powiadomił Ro-
sjan o pomyłce.

Jeden z czołgów stanął w okolicy skrzyżowania 
drogi śląskiej z prowadzącą do Budzynia. Akurat 
w stronę Liszek jechał osobowy volkswagen. Rosja-
nie oddali strzał. Pocisk eksplodował obok, w po-
bliżu Sanki, a niemieckie auto na wstecznym biegu 
szybko wycofało się. Inny czołg sowiecki pojechał 
do Piekar. Ostrzelał klasztor w Tyńcu, w którego 
murach umocnili się hitlerowcy. Ci nie pozostali 
dłużni. Pocisk z ich działa zapalił czołg, który kra-
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snoarmiejcy opuścili, a następnie wycofali się do 
Kryspinowa159. 

Jakiś czas później drogą od Krakowa weszła ko-
lumna jeńców, żołnierzy armii Własowa, ujętych 
przez Rosjan gdzieś za Balicami. Czerwonoarmiści 
nie patyczkowali się z pochwyconymi „pliennymi”. 
Dla nich byli po prostu zdrajcami. Już w Bielanach 
eskortujący strażnicy przerzedzili kolumnę, strze-
lając do jeńców. 

W Kryspinowie kazali im rozebrać się do bie-
lizny i po przymusowej gimnastyce pognali drogą 
w kierunku Balic. Co pewien czas idący za kolum-
ną żołnierze eskorty posyłali w plecy własowców 
serie z pistoletów maszynowych. Część zginęła od 

159 Przebieg wypadków przedstawiono na podstawie relacji 

mieszkańców Kryspinowa. Przechowywany w klaszto-

rze tynieckim rękopis pt. „Annales Monasterii ss. Pauli 

Apostoli Petri et Pauli in Tyniec 1939-1949” informuje 

o 3 czołgach, które 18 I 1945 r., ok. godz. 10.00, wje-

chały do Piekar od strony Bielan. Jeden z nich (oraz 

wóz z amunicją) został zniszczony przez hitlerowców 

obsadzających Tyniec. Dodajmy, że sowieccy żołnierze 

rozstrzelali ośmiu jeńców ujętych w Piekarach. 

strzałów w tył głowy. Śladem rozstrzeliwanej ko-
lumny jenieckiej jechał czołg. W pewnej chwili na-
jechał gąsienicą na trupa, którego szczątki chlap-
nęły krwią na siedzących na pancerzu sołdatów. Ci, 
zaskoczeni, o mało nie pospadali z pancerza. Z pro-
gów domów w milczeniu spoglądali na to dorośli 
mieszkańcy Kryspinowa. Natomiast dzieci biegły 
za kolumną, obserwując wszystko z bliska. Trage-
dia miała wiele aktów i scen rozgrywających się 
w różnym czasie i miejscach. 

Początkowo nikt nie śmiał zakopywać rozstrze-
lanych Rosjan. Prawdopodobnie sowieci kazali po-
zostawić ich na drodze. Martwe ciała zesztywniały 
szybko na mrozie. Niewątpliwie na drugi lub trzeci 
dzień pochowano trupy zebrane w centrum miej-
scowości. Wiele ciał nadal leżało wzdłuż drogi. Za-
kopano je dopiero po zelżeniu mrozu. Pod pałacem, 
w okolicy dzisiejszej stacji benzynowej, pozostało 
auto ciężarowe przewożące mundury, skóry itp. Za-
bitego kierowcę, oficera, rozebrali ubodzy fornale. 
Na prośbę kobiet wkrótce został pochowany. 

Kilku kryspinowian, wiedzionych chęcią od-
wetu na Niemcach, z  karabinami w  ręku ruszy-

Młodzież kryspinowska oraz wartownik rosyjski przy samolocie B-17



179Wojenne zawieruchy i ich skutki

ło w kierunku Tyńca. Osamotnieni, gdyż oddział 
sowiecki, który zajął wieś, był zaledwie patrolem 
i jego dowódca nie zamierzał, zwłaszcza po stracie 
jednego czołgu, atakować Tyńca, wkrótce wrócili 
do domów. Dopiero później, przygotowując się do 
zdobywania klasztoru w Tyńcu, Rosjanie sprowa-
dzili do Kryspinowa działa i katiusze. Na szczęście 
dla zabytkowego obiektu Niemcy, naciskani od 
strony Pychowic, wycofali się. 

Tymczasem w godzinach nocnych do tragedii 
doszło w Piekarach, kiedy to Niemcy przeszli przez 
rzekę w poszukiwaniu prowiantu oraz zorientowa-
nia się w sytuacji. 2 przebranych w rosyjskie mun-
dury żołnierzy weszło do jednego z domów. Miesz-
kający tam ojciec i syn zaczęli ich serdecznie witać 
i wykrzykiwać: „Niech żyje Stalin!”. Wtedy jeden 
z hitlerowców rozpiął wierzchni mundur, pokazu-
jąc prawdziwy uniform. Następnie wyciągnął pi-
stolet i zastrzelił obu chłopów. 

Wkrótce nastąpiły aresztowania wśród osób, któ-
re Sowieci podejrzewali o współpracę z Niemcami. 
14 lutego wywieziono do Krakowa sołtysa wsi. Do 
zaimprowizowanego aresztu trafił także komendant 
OSP Wojciech Wodnicki, ponieważ ktoś doniósł Ro-

sjanom, jakoby wydał Niemcom rosyjskiego żołnie-
rza. Miano mu za złe asystowanie policjantom przy 
rewizji wozów zmierzających do Krakowa w poszu-
kiwaniu mleka. Wprawdzie koledzy chcieli go wypu-
ścić z niestrzeżonej, zaimprowizowanej w komór-
ce starej chałupy celi, jednak był tak pewien swojej 
niewinności, że nie skorzystał z okazji, by uciec. Po 
śmierci Stalina choroba nie pozwoliła mu wrócić do 
domu. Zmarł na zesłaniu.

27 lutego 1945 roku na łąkach Budzynia wylądo-
wał uszkodzony podczas akcji lotniczej na terenie 
Niemiec bombowiec Boeing B-17 Flying Fortress (pol. 
Latająca Forteca), należący do Sił Powietrznych Sta-
nów Zjednoczonych. Na szczęście nikomu z załogi 
nic złego się nie stało. Maszynę natychmiast otoczyli 
sowieccy żołnierze z przechodzących drogą oddzia-
łów. Nocleg lotnicy otrzymali na plebanii w Lisz-
kach. Na drugi dzień przybywali tam mieszkańcy 
pobliskich miejscowości, by spotkać się z aliantami, 
przekazać im wyrazy sympatii. Kontakt był ułatwio-
ny, ponieważ jeden z Amerykanów, Stanisław Jasiń-
ski, pochodził z rodziny polskich emigrantów i znał 
język przodków. Po kilku dniach Rosjanie przenieśli 
ich do Bielan. Potem Amerykanie przez Kijów i port 

Mieczysław Bator (z lewej) podczas odbywania po wojnie 
zasadniczej służby wojskowej

NN, Stanisław Łęcki, Leszek Kapelak na przepustce
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w Odessie wrócili do ojczyzny. Także naprawiona – 
prawdopodobnie przez Rosjan – maszyna odleciała 
z budzyńskich łąk.

Jako że cały czas trwała wojna na terenach od-
bitych z  rąk Niemców, władza ludowa mobili-
zowała rezerwistów oraz powoływała do służby 
wojskowej nowe roczniki. Po przeszkoleniu trafia-
ły na front. W maju 1945 roku przeprowadzono re-
jestrację mężczyzn w wieku poborowym, urodzo-
nych w 1926 i 1927 roku. Służbę wojskową przyszło 
im odbyć już w pokojowych warunkach.

O stratach wojennych wiele nam powie porów-
nanie liczby ludności sprzed wojny i po jej zakoń-
czeniu. O ile 31 grudnia 1931 roku wieś liczyła 686 
mieszkańców, o tyle 1 maja 1945 roku tylko 658. Le-
żąca na uboczu wieś nie poniosła więc dramatycz-
nych strat, choć były one odczuwalne. 

Na 24 maja 1945 roku zapowiedziano przepęd 
zdobycznego bydła przez armię sowiecką. Ewentu-
alnymi stratami poniesionymi przez mieszkańców 
przy tej okazji miały się zająć specjalnie powoła-
ne w tym celu komisje. W związku z przemarszami 
oddziałów Armii Czerwonej, wracających do ZSRS, 
wydano zakaz sprzedaży alkoholu. Odwołano go 
dopiero w październiku tegoż roku. 

CZASY POWOJENNE

Przejście frontu nie oznaczało powrotu do nor-
malności. Nowe władze, narzucone Polakom przez 
ZSRS, nadal utrzymały wprowadzony przez Niem-
ców w 1940 roku obowiązek dostarczania kontyn-
gentów. W jego ramach rolnicy odstawiali: wełnę, 
mleko, jaja, ziemniaki, zboże i mięso. Pod koniec 
1945 roku obowiązywał następujący kontyngent 
mięsny: 15 kg rogacizny i 9 kg nierogacizny z hek-
tara użytków rolnych. Jeszcze w kwietniu 1945 roku 
zarządzono obowiązkowe dostawy mleka. Każde 
gospodarstwo miało oddać 160 litrów. Jeżeli cho-
dzi o jajka, to gromada otrzymywała nakaz dostar-
czenia konkretnej ich ilości. Następnie dzielono tę 
liczbę między gospodarstwa, w których hodowa-
no kury. Pod uwagę brano przy tym powierzchnię 
gruntu. Zbiórka szła opornie, dlatego władze po-
stanowiły zastosować metodę kija i  marchewki. 

„Kij” obejmował cały system kar. Za niewywiązanie 

się z dostawy mleka, a nawet tylko za jego fałszo-
wanie rolnik mógł stracić krowę. Z kolei za nieod-
stawienie wełny groziła konfiskata owiec. W paź-
dzierniku 1953 roku do Liszek jako siedziby gminy 
przyjechało kolegium do spraw wykroczeń, by na 
miejscu karać chłopów uchylających się od dostaw. 

„Marchewka” to przede wszystkim premie za kon-
tyngent odstawiony w 100 procentach. 

W ramach szarwarków utrzymano obowiązek 
dostarczania przez chłopów posiadających wóz 
i konia podwód na potrzeby m.in.: milicji, leka-
rza, drogomistrza, spółdzielni, w celu odwiezie-
nia poborowych, przetransportowania mleka do 
mleczarni w Krakowie czy materiału do remontu 
dróg. Przekazywanie zleceń należało do kompe-
tencji sołtysów. Odmowa zagrożona została kon-
fiskatą konia. 

Wielki rabunek na skalę masową zafundowali 
Polakom komuniści pod pretekstem wymiany pie-
niędzy. Operacja odbyła się pod hasłami walki 
z kułactwem i spekulantami. Ceny, płace, a także 
oszczędności bankowe do 100 000 zł były wymie-
niane w stosunku 3 nowe złote za 100 starych, pod-
czas gdy gotówkę i oszczędności na kontach ban-
kowych powyżej 100 000 zł w  stosunku 1 nowy 
złoty za 100 starych. Większe oszczędności trzy-
mane w domu przepadły, ponieważ nie podlegały 
wymianie. Na terenie gminy Liszki operacja zosta-
ła przeprowadzona 4 listopada 1950 roku. Poprze-
dziła ją akcja propagandowa. Po domach chodziły 
grupy wychwalające rzekome korzyści, jakie z „re-
formy” wyniesie społeczeństwo. W Kryspinowie, 

Rodzina Mazurów
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a także Liszkach, Rącznej i Piekarach działały np. 
młodzieżowe grupy agitacyjne, utworzone przez 
Zarząd Szkolny ZMP przy Liceum Zielarskim w Pie-
karach160.

Dużym udogodnieniem dla ludności Kryspino-
wa stało się zbudowanie sieci elektrycznej. Jesz-
cze podczas okupacji gmina Liszki pod kierow-
nictwem wójta Władysława Gubernata postawiła 
linię elektryczną na odcinku Bielany–Liszki. Na 
początku 1945 roku nie była jeszcze ukończona. 
Spory dług, który ciążył na gminie z  tego tytu-
łu, zniechęcał mieszkańców poszczególnych so-
łectw do kontynuowania rozbudowy sieci. Wobec 
tego postanowiono zakończyć budowę na terenie 
Liszek, a pozostałe słupy sprzedać. Dwadzieścia 
słupów jeszcze w 1945 roku przekazano na potrze-
by Kryspinowa, mimo to w  tym czasie wieś tyl-
ko w  niewielkim stopniu została zelektryzowa-
na. Prace prowadziło Społeczne Przedsiębiorstwo 
Budowlane.

Gdy jednak ludność przekonała się o  pożyt-
kach wynikających z  posiadania elektrycznego 
oświetlenia, wsparła działania władz gminy idą-
ce w kierunku dalszej rozbudowy sieci. W końcu 
na przełomie 1947 i 1948 roku Zebranie Gromadz-
kie zadecydowało o sprzedaży na drodze licytacji 
niektórych działek należących do sołectwa oraz 
wydzierżawienie części łąki w  Kątach, żeby po-

160 „Gazeta Krakowska” 1950, nr 303 (z 8 listopada).

zyskane w ten sposób fundusze przeznaczyć na 
dalszą rozbudowę sieci. Powstał Komitet Elektry-
fikacyjny. Prace prowadził inż. Świerczyński. Nie 
objęły one Kątów, którym przyszło jeszcze długo 
czekać na prąd.

Powoli wracało normalne życie, początko-
wo wspomagane nieco przez pomoc organizacji 
UNRRA161. Od 1 kwietnia 1946 roku skonfiskowane 
przez Niemców majątki gromadzkie wracały do 
wspólnot wiejskich. Kółka rolnicze przeszły pod 
zarząd Samopomocy Chłopskiej. Z terenu Kątów 
przetransportowano do Cholerzyna wózki oraz 
szyny, które Niemcy zgromadzili do budowy mo-
stu przez Wisłę. 

Władze propagowały wyjazdy na tzw. Ziemie 
Odzyskane. W każdej wsi miał powstać kilkuoso-
bowy podkomitet zajmujący się tą kwestią. Organi-
zowano zebrania informacyjne. Odbyły się one tak-
że w Kryspinowie. Według oficjalnych sprawozdań 
do maja 1948 roku w Szczecińskie wyjechało blisko 
20 osób, członków rodziny Ptaków, Pawlików, Sy-
gaczów i Mytyków. 

25 lutego 1948 roku władze komunistyczne 
utworzyły paramilitarną Powszechną Organiza-
cję „Służba Polsce”. Miała się zająć wojskowym 
szkoleniem, organizacją pracy na budowach prze-
mysłowych oraz w rolnictwie, a także indoktryna-
cją ideologiczną młodzieży od 16 do 21 roku życia. 
Przynależność była obowiązkowa. Już 13 marca na 
terenie gminy Liszki rozpoczęto akcję informacyj-
ną o nowej organizacji. Komendantem gminnym 
SP został Tadeusz Poprawa z Kryspinowa. Wkrót-
ce zaczęły się spotkania szkoleniowe. Na przykład 
w  lecie 1949 roku junacy z  północnych rejonów 
gminy mieli je odbywać co czwartek w Morawicy, 
a południowych – w każdy poniedziałek w Ściejo-
wicach. Zimą organizowano szkolenia w Morawi-
cy i Liszkach.

W  dramatycznych chwilach ofensywy zimo-
wej w ręce mieszkańców wsi dostało się nieco bro-
ni i amunicji. Spory skład wojska hitlerowskie urzą-
dziły, jak pamiętamy, na podwórku sołtysa Fugasa. 

161 Na przykład na początku czerwca 1946 roku do gminy 

Liszki trafił transport butów, które następnie rozdzielo-

no między gromady.

Muzykowanie w koleżeńskim gronie
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Władza zabiegała jednak o uzyskanie monopolu na 
środki przemocy. 28 września 1948 roku wyznaczo-
no termin składania broni. Należało ją oddać soł-
tysom, którzy następnie zobowiązani byli przeka-
zać ją Milicji Obywatelskiej. Nie słychać jednak, by 
w tym czasie ktoś zdał broń w Kryspinowie.

Na 13 lutego 1949 roku zapowiedziano przyjazd 
do Kryspinowa ekipy robotniczej z Krakowa, która 
w ramach akcji pomocy miasta dla wsi zobowią-
zała się wykonać nieodpłatnie wszelkie reparacje 
sprzętu rolniczego.

Podczas sesji sołtysów 9 grudnia 1950 roku in-
formowali oni, że ludność gminy nie chce odsta-
wiać zboża do skupu, skarżąc się, że nie można 
kupić cementu i wyrobów z żelaza. Przedstawicie-
le władz tłumaczyli, że sytuacja jest jeszcze dosyć 
trudna, kraj w trakcie odbudowy, do której pilnie 
potrzebne są niektóre materiały, a chłopi przez ter-
minowe odstawianie zboża przyczynią się do przy-
spieszenia tego procesu.

Oceniając gminę Liszki, urzędnicy pisali, że 
mieszkańcy na ogół są niezamożni, dlatego zajmu-
ją się przede wszystkim sprawami bytowymi. Jed-

nak ponad połowa ludzi, nie licząc działaczy partyj-
nych, wykazuje zainteresowanie polityką państwa 
i  Kościołem. Podkreślali, że poza wypełnianiem 
obowiązków ludność miejscowa unikała kontaktu 
z władzami samorządowymi. 

Mimo tej rezerwy obywateli ideologia szybko 
wkraczała na teren wsi. W 1948 roku z okazji przy-
padającego 1 maja Święta Pracy rozdano sołtysom 

Przed domem Stefanków

Spacer. Z akordeonem Julian Kapelak

Fryderyk Pyla z dziećmi – Stanisławem, Józefem, Janem 
(z tyłu) i Anielą

Anna Mazur i Katarzyna Kadulowa (siostra ks. Ignacego Ró-
życkiego) 
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do rozwieszenia plakaty okolicznościowe. Wkrót-
ce zainicjowano walkę ze stonką, którą, jak głosiła 
propaganda państwowa, na teren NRD, Czechosło-
wacji oraz do Bałtyku zrzucać miały samoloty ame-
rykańskie. 25 września 1949 roku zorganizowano 
w Liszkach Wiec Pokoju, na który polecono stawić 
się sołtysom z  kilkudziesięcioma mieszkańcami 
gromady. Tego typu imprezy raczej nie cieszyły się 
zainteresowaniem ludności, za co niekiedy obry-
wało się właśnie sołtysom. 

Innym sposobem na zaangażowanie chłopów 
w budowę Polski Ludowej były czyny społeczne, 
ogłaszane najczęściej z okazji świąt państwowych. 
W 1950 roku z okazji zbliżającego się 1 maja wójt Za-
błocki wezwał sołtysów do zorganizowania zebrań 
gromadzkich oraz zainicjowania czynów okolicz-
nościowych. W odpowiedzi sołtysi z Balic, Budzy-
nia, Chrosnej, Cholerzyna, Jeziorzany, Kryspino-
wa i Olszanicy zobowiązali się w imieniu gromad… 
usunąć z pastwisk kretowiny. Ile kretowin udało 
się usunąć ku chwale socjalizmu, historia niestety 
milczy. Na początku kolejnego roku sołtysi otrzy-
mali z gminy polecenie zorganizowania 26 stycznia 
1951 roku na terenie gromad masówek. 

Bardziej rozsądną akcją była pomoc sąsiedzka 
osobom, które z różnych względów nie były w sta-
nie uporać się z pracami rolniczymi. Ze względu 
na przymusowy charakter nie była ona jednak po-
pularna. W I połowie 1951 roku zobowiązani do jej 
świadczenia kryspinowianie odmówili spełnienia 
obowiązku, narażając się tym samym na kary. Jed-
nak większość osób z terenu gminy Liszki, na któ-
rych to świadczenie ciążyło, przynajmniej w tym 

czasie wywiązywała się z obowiązku. Dodajmy, że 
pomocy należało udzielać przez cały rok.

Lata 50. to okres szczególnego nacisku na ko-
lektywizację wsi. W niedziele po domach krążyły 
grupy agitatorów, którzy starali się przekonać rol-
ników, by wstąpili do spółdzielni. Zapraszano ich 
do wzięcia udziału w wycieczce do Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Libertowie. Zniecierpliwieni gospoda-
rze unikali, jak mogli, spotkań, uciekając z domu 
lub kryjąc się na terenie gospodarstwa. Naciski 
przyniosły w końcu pewien rezultat. Do sierpnia 
1955 roku deklaracje przystąpienia do spółdzielni 
podpisało 10 osób, a w lutym 1956 roku powstał we 
wsi komitet założycielski złożony z ponad 20 człon-
ków. Przewodniczącym został Marian Rachwalik. 
Co charakterystyczne, nie wstępowali do niej inni 
radni Gromadzkiej Rady Narodowej. Wyjątkiem 
był chyba jedynie Maciej Łęcki. Początkowy areał 
gruntu wynosił 60 ha. 

Na pewno zaufania do narzucanej siłą spółdziel-
czości nie budziły przykłady nieodpowiedzialnych 

Spotkanie towarzyskie u Kapelaków

Kryspinowska kawalerka
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decyzji i braku troski o mienie społeczne osób za nie 
odpowiedzialnych. Na plenarnej sesji Gromadzkiej 
Rady Narodowej 21 sierpnia 1955 roku radny Stefan 
Kadula porównywał stan ciągle sprawnej i użycza-
nej przez właściciela sąsiadom młockarni Józefa Ró-
życkiego z ciągle zepsutą tego typu maszyną GOM-u. 
Sekretarz Sobesto przywołał kolejny przykład niego-
spodarności, którym było wystawienie młockarni na 
klepisko w czasie, gdy nikt nie zamierzał z niej korzy-
stać ze względu na niesprzyjającą pogodę. Maszyna 
niszczała niepotrzebnie na deszczu. 

Ciekawą opinię wyraził podczas wizyty w Liber-
towie czołowy kryspinowski gospodarz, Joachim 
Górka. Tu macie tyle hektarów, a pokazujecie mi ja-
kieś kozy, jakieś zabiedzone zwierzęta. Ja mam 4 hek-
tary i mam konie, krowy, świnie. Przy tym ja płacę po-
datek, a oni nie. To jakbyśmy wszyscy mieli nie płacić, 
to jak by to było?162

162 Na podstawie ustnej relacji Anny Górki, synowej Jo-

achima. 

Na przełomie lat 1956/1957 Spółdzielnię Pro-
dukcyjną w Kryspinowie rozwiązano. Jej członko-
wie przeżyli wielkie rozczarowanie. Gdy wstępo-
wali do niej, obiecano zwolnić ich z przymusowych 
świadczeń. Po rozwiązaniu spółdzielni okazało się, 
że ciążą na nich zaległości w obowiązkowych do-
stawach, do których był zobowiązany każdy rolnik.

W latach 50. w Kryspinowie istniały koła ZSCh 
i  ZMP, jednak oba mało żywotne. Dużą wagę 
przywiązywano do czczenia świąt państwowych, 
zwłaszcza 1 maja i 22 lipca. Odbywały się wtedy 
uroczyste posiedzenia rad narodowych, często po-
łączone z okolicznościowymi referatami, a niekiedy 
występami artystycznymi dzieci szkolnych. Mimo 
że do przygotowania obchodów powoływano ko-
mitet złożony nawet z kilkunastu osób – przedsta-
wicieli instytucji działających na terenie gminy czy 
gromady – zazwyczaj przebiegały one sztampowo, 
według przyjętych schematów.

Franciszek Korzeniak i Piotr Koszycki (lata 70.) Michalina Fitowska z wnuczkami
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PAŃSTWOWY DOM DZIECKA W KRYSPINOWIE

Jednym z tragicznych skutków II wojny światowej 
była duża liczba sierot i  półsierot, a  także dzie-
ci oderwanych przez okoliczności od rodziców. 
W całym kraju tworzono sierocińce, które miały 
zapewnić im spokojny rozwój. Jeszcze w 1945 roku 
taka placówka powstała w Kryspinowie, w miej-
scowym pałacu. 

Ukradziony właścicielom przez władze komu-
nistyczne pałac stał się schronieniem dla kilkadzie-
sięciorga dzieci. Trafiały tutaj dosyć przypadkowo. 
Pochodziły z  różnych stron Polski, z  rozmaitych 
środowisk i grup społecznych. Wielki rozrzut pa-
nował także pod względem wieku. Na przykład 
w maju 1949 roku w budynku mieszkała gromad-
ka 54 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. W tym czasie 
Państwowym Domem Dziecka w Kryspinowie, bo 
tak brzmiała oficjalna nazwa sierocińca, kierowa-
ła Helena Wąsowicz. Nadzór nad nim sprawowa-
ło Kuratorium Okręgu Szkolnego Kraków. Warto 
zaznaczyć, że Dom Dziecka w  Kryspinowie go-
ścił uczestników konferencji kierowników do-
mów dziecka zorganizowanej w Krakowie pod ko-
niec I dekady marca 1949 roku, co może świadczyć 
o jego dobrej opinii w środowisku163.

Nie wszystko jednak wyglądało tak różowo. 
W „Gazecie Krakowskiej” z 9 maja znajdujemy opu-
blikowany list czytelnika, Tadeusza Piotrowskiego, 
który alarmował o kumoterskich stosunkach panu-
jących w kryspinowskim Domu Dziecka. Donosił, 
że na 54 małoletnich przebywających w placówce 
tylko 30 było sierotami, resztę stanowiły dzieci pra-
cowników. Specjalny wysłannik dziennika stwier-
dził nawet, że: Wygląd dzieci nie wskazuje na specjal-
nie troskliwą opiekę. Są brudne i częściowo zaniedbane. 
Przeprowadzona na polecenie kuratora Okręgu 
Szkolnego Krakowskiego wizytacja wykazała, że 
sytuacja nie wyglądała aż tak źle. Stwierdzono, że 
na 56 wychowanków znajduje się 12 dzieci persone-
lu wyłącznie fizycznego, których matki wdowy, prze-
ważnie repatriantki z za Bugu mają przy sobie po 2 do 
3 dzieci. Kuratorium, żeby zapobiec ewentualnym 
sztucznym podziałom wśród dzieci, zdecydowało, 

163 „Gazeta Krakowska” 1949, nr 25 (z 11 marca).

by po zakończeniu roku szkolnego, tj. z dniem 1 lip-
ca, przenieść personel z dziećmi do innych domów, 
gdzie nie ma podobnego problemu164.

W  wakacje nastąpiła zmiana na stanowisku 
dyrektora. W roku szkolnym 1949/1950 funkcję tę 
pełnił Wł. Guzowski. Z prasy dowiadujemy się, że 
w tym i kolejnych latach z Domem Dziecka współ-
pracowały pracownice przemysłu poligraficznego, 
przekazując jego wychowankom książki, zeszyty, 
wycinanki itp.165 W Dniu Dziecka 1951 roku delega-
cja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu 
Graficznego odwiedziła Kryspinów, by podarować 
sierotom olbrzymi kosz z przyborami szkolnymi. 
Gromadka Świetlicowa zaprezentowała wycho-
wankom sierocińca przedstawienie166.

Za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, a nawet 
Polskiego Radia prowadzono poszukiwania rodzi-
ców, a przynajmniej krewnych dzieci. Czasem to 
się udawało i dwór był świadkiem wzruszających 
scen powitań. Nie zawsze dzieci poznawały rodzi-
ców, z którymi rozstały się jako maleństwa. Niekie-
dy znów ojciec, który żegnał dziecko na początku 
wojny, nie mógł rozpoznać dawno niewidzianego, 
wyrośniętego potomka. 

Do Kryspinowa ściągali także rodzice poszuku-
jący dziecka na własną rękę. Niestety najczęściej 
wracali sami.

Wychowankowie sierocińca uczyli się w miej-
scowej szkole, choć jak donosił dziennikarz „Echa 
Krakowa” J.W. Orski, część uczęszczała do podsta-
wówki w sąsiedniej wsi167. Pod koniec lat 40. dzieci 
z klas II i III z powodu ciasnoty w szkole uczyły się 
w jadalni Domu Dziecka. Lekcji udzielał im wycho-
wawca Albin Greczek.

Różnie układały się stosunki między kierownic-
twem Domu Dziecka a Szkoły Podstawowej w Kry-
spinowie. Zacieśnienie współpracy nastąpiło na 
przełomie lat 40. i 50. W tym okresie dyrektor sie-
rocińca brał udział w imprezach szkolnych i trady-
cyjnie zabierał na nich głos.

164 „Gazeta Krakowska” 1949, nr 82 (z 9 maja) i nr 104 (z 31 

maja).

165 „Gazeta Krakowska” 1949, nr 141 (z 8 lipca).

166 „Gazeta Krakowska” 1951, nr 154 (z 6 czerwca).

167 Zob. „Echo Krakowa” 1949, nr 131 (z 15 maja).
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Sale pałacowe nie odpowiadały z  pewnością 
potrzebom sierocińca, natomiast kilkumorgowy 
ogród zapewniał przestrzeń do zabaw. 

Przy Domu Dziecka działał Ośrodek Rolny, któ-
ry dysponował kilkunastoma hektarami ziemi. Od-
grywał ważną rolę w działalności placówki, stano-
wiąc jego zaplecze gospodarcze.

Państwowy Dom Dziecka w Kryspinowie, jak 
każda placówka oświatowo-wychowawcza w Pol-
sce, musiał brać udział w propagandowych dzia-
łaniach. W „Echu Krakowa” z kwietnia 1949 roku 
znajdujemy wzmiankę o przygotowaniach do czy-
nu 1-majowego dzieci z kryspinowskiego Domu 
Dziecka. Przytoczmy ją:

Na zebraniu wychowanków Państwowego Domu 
Dziecka odbytym w dniu 30. III br. omawialiśmy w jaki 
sposób my, dzieci, możemy uczcić zbliżający się dzień 
Święta Pracy, do którego przygotowują się ludzie żyjący 
na całym globie ziemskim. Postanowiliśmy:

Bielenie drzew w sadzie.
Wykarczowanie agrestu i pniaków.
Zgrabienie liści w całym parku.
Nowe rozplanowanie i przekopanie ogródka kwia-

towego.
Zaoranie i zbronowanie przez starszych całego ogro-

du. My, młodzi, mamy posadzić roślinki, żeby wszystkie 
prace zostały wykonane do 1 maja.

Następnie omówiliśmy, co która grupa podejmuje 
się wykonać, a więc bielenie drzew (grupa Korzeniow-
skiego), doprowadzenie do porządku stawu i przeko-
panie rowu (grupa Rydza), karczowanie drzew i zdję-
cie słomy z młodych drzewek (grupa Młodzińskiego), 

rozplanowanie i okopanie ogródka kwiatowego (grupa 
dziewcząt), uprzątnięcie zwiędłych liści z całego parku 
(grupa Kucały i Kuczyńskiego).

Przygotowanie grządek, sianie i sadzenie warzyw, 
jarzyn i ziemniaków (dzieci z kl. IV-VII).

Oprócz tego urządzimy akademię, na której pro-
gram złożą się deklamacje, śpiewy i recytacje.

W  związku z  tym państwowy Dom Dziecka 
w Kryspinowie wzywa wszystkie Domy Dziecka do pod-
jęcia zbiorowego Czynu Pierwszomajowego168.

W 1951 roku na terenie pałacyku rozpoczęto pra-
ce remontowe, które miały lepiej przystosować bu-
dynek do potrzeb sierocińca. Jednak we wrześniu 
1952 roku Dom Dziecka został przeniesiony do Jasz-
czurowej koło Wadowic. Jego dyrektorem był wte-
dy Antoni Paszkowicz.

168 „Echo Krakowa” 1949, nr 110 (z 26 kwietnia).

Zorganizowane przez szkołę i sierociniec obchody Między-
narodowego Dnia Dziecka 1952 na terenie pałacu w Kryspi-
nowie

Występ z okazji 1 maja
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ROLNICTWO W PRL 

Przeprowadzona po wojnie reforma rolna (abs-
trahując od oceny moralnej tej kradzieży na 

wielką skalę) niewątpliwie przyczyniła się do 
podniesienia poziomu życia w Kryspinowie. Wie-
le hektarów pól trafiło w ręce miejscowych rolni-
ków. Wprawdzie najlepsze ziemie przydzielono ro-
dzinom fornali pracujących w folwarku, ci jednak, 
nie posiadając zaplecza w postaci domów i budyn-
ków gospodarczych, z reguły szybko sprzedawali 
otrzymane parcele i opuszczali wieś. Należy pod-
kreślić, że nadziały ziemi nie były darmowe. Trzeba 
je było w wyznaczonym czasie spłacić. Ich wartość 
określono w zbożu. Podnoszący się z ruin i w przy-
spieszonym tempie przechodzący proces industria-
lizacji kraj potrzebował bowiem żywności. W la-
tach późniejszych resztki należności przeliczano 
na złote, dzięki czemu rolnicy mogli uregulować 
ostatnie raty za pomocą gotówki.

W listopadzie 1945 roku przeprowadzono spis 
zwierząt gospodarczych, z  którego dowiaduje-
my się, że rolnicy z Kryspinowa posiadali: 58 koni, 
145 krów, 48 jałówek, 10 cieląt, 1 buhaja, 14 macior, 

2 knury, 4 owce, 3 barany, 2 kozły i 17 kóz, 112 kur, 
40 gęsi, 5 kaczek. Czy te dane były rzetelne? Na-
uczeni doświadczeniem okupacyjnym i  nieufni 
wobec nowych władz, ludzie pewnie nie chwa-
lili się całym inwentarzem, jednak te dane dają 
nam dość dobrą orientację w zawartości ograbio-
nych przez Niemców obór rolników. Dodajmy, że 
kryspinowscy gospodarze dysponowali 53 wozami 
jednokonnymi. 

Straty wojenne w pogłowiu żywego inwentarza 
stopniowo uzupełniano. Możemy się o tym przeko-
nać na podstawie przyjętego pod koniec 1949 roku 
projektu budżetu gromady Kryspinów na kolejny 
rok. Zakładał on następujące dochody z wypasu: 
• od 215 krów (opłata 300 zł rocznie od sztuki) – 

64 500 zł; 
• od 44 cieląt (100 zł rocznie od sztuki) – 4400 zł; 
• od 6 kóz (100 zł rocznie od sztuki) – 600 zł;
• od 210 gęsi (50 zł rocznie) razem 10 500169.

169 W ciągu trzech lat powojennych nastąpił duży wzrost 

cen wypasu. Dla porównania w 1945 roku wynosi-

ły one 50 zł od konia, 40 zł od krowy, 20 zł za cielę 

i 10 zł od gęsi.

Życie gospodarcze w PRL  
i po jej upadku
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Wpływy z tego tytułu dawały łączny dochód 
wysokości 80 000 zł (o 1/4 więcej, niż przewidywał 
projekt budżetu na rok 1949) i stanowiły najpoważ-
niejsze źródło pozyskiwania pieniędzy przez gro-
madę. (Dodatkowo 20 000 zł zysku miały przynieść 
opłaty za wydobycie kamienia i piasku, a 5000 zł 
z  tytułu udzielenia pozwolenia na polowanie). 
Znamienne jest prawie 3-krotne zmniejszenie się 
w ciągu 3 lat liczby kóz. Ich umiarkowana popular-
ność w czasie II wojny światowej wynikała z regu-
larnych konfiskat krów przez okupanta.

Dążenie do powiększenia areału ziemi upraw-
nej wymagało budowy urządzeń melioracyjnych. 
W 1947 roku prowadzono takie prace w ramach 
obowiązkowych szarwarków. Z kolei w 1954 roku 
władze zainicjowały akcję melioracji łąk. Zakładała 
ona zmobilizowanie do prac mieszkańców wsi. Tak 
o tym pisała „Gazeta Krakowska”: 

Prace nad odwadnianiem i nawadnianiem łąk po-
suwają się najszybciej w tych gromadach, w których 
chłopi szczególnie licznie wychodzą do pracy, jak np. 
w Przegini Duchownej. […] W Kryspinowie – dzięki 
dobrze zorganizowanej akcji – wychodzi na łąki dzien-
nie po 15 i 20 osób; szczególnie licznie stawia się za-
wsze młodzież. W Liszkach początkowo zgłaszało się po 
2-3 chłopów. Kiedy jednak członkowie partii dali przy-
kład i w rozmowach z sąsiadami przekonali ich o ko-
rzyściach melioracji – zainteresowanie akcją wzrosło 
i obecnie pracuje co dzień po 15 a nawet 20 osób170.

Jeżeli wierzyć redakcji tegoż dziennika, prace te 
przynosiły konkretne efekty: W gminie Liszki, pow. 

170 „Gazeta Krakowska” 1954, nr 221 (z 16 września).

krakowski, w dolinie potoku Sanka, na zmeliorowa-
nych i zagospodarowanych półużytkach łąkowych osią-
gają chłopi przeciętnie 60 q pełnowartościowego siana, 
gdy jeszcze przed dwoma laty na tych samych łąkach 
plony nie przekraczały 25 q171.

W  1959 roku przy okazji przejęcia w  zarząd 
przez Gromadzką Radę Narodową w Kryspinowie 
dóbr wiejskich zostały uchwalone opłaty za wypas 
bydła, które obowiązywały od 1 stycznia tego roku. 
Na terenie Kryspinowa były one następujące: od 
1 krowy lub jałówki płacono 50 zł, ta sama stawka 
obowiązywała w przypadku wypasu 1 konia. Staw-
ka od 1 gęsi wynosiła 10 zł, a od 1 barana 15 zł. Natu-
ralnie spadek cen był następstwem wymiany pie-
niędzy, przeprowadzonej kilka lat wcześniej.

Wielkim wydarzeniem na powojennej wsi były 
wiosną akcje siewne, a latem żniwno-omłotowe. 
Władze gminne, a potem gromadzkie, starały się 
zmobilizować do pracy całą społeczność lokal-
ną. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
miała zapewnić materiały siewne (ziarno) i nawo-
zy sztuczne, Gminny Ośrodek Maszynowy i Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy przygotować i udo-
stępnić posiadane maszyny rolnicze. Liczono także 
na pomoc sąsiedzką. Pod koniec lat 50. XX wieku 
przedstawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej mie-
li obowiązek kontroli siewników prywatnych oraz 
pouczenia ich właścicieli o obowiązku udostępnia-
nia ich innym rolnikom na dogodnych warunkach. 

Co roku, gdy zbliżały się żniwa, na terenie 
Kryspinowa przygotowywano klepiska. W  miej-

171 „Gazeta Krakowska” 1954, nr 155 (z 1 lipca).

Franciszek Kozioł prowadzi konia. Żniwa u Łabędziów
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scach publicznych wieszano ogłoszenia urzędowe 
zawierające przepisy przeciwpożarowe. Spraw-
dzano sprzęt gaśniczy (wiadra, łopaty, bosaki oraz 
skrzynie z piaskiem i beczki z wodą). Do pełnienia 
dyżurów przygotowywali się strażacy. 

Władze gminne i gromadzkie starały się wpły-
nąć na GS Liszki, by polepszył zaopatrzenie w na-
poje chłodzące, pieczywo i wędliny oraz by dosto-
sował godziny pracy sklepów do potrzeb rolników. 
Niestety rzeczywistość niekiedy daleko odbiegała 
od treści zarządzeń.

Lata 60. i 70. to czas powolnych przemian w rol-
nictwie indywidualnym. W  Kryspinowie nadal 
zdecydowana większość ludności utrzymywała się 
z pracy na roli, ale już młodsze pokolenie coraz czę-
ściej zatrudniało się w Krakowie. Rosła grupa chło-
porobotników, czyli ludzi pracujących na co dzień 
w różnych zakładach pracy, a jednocześnie upra-
wiających mniejsze lub większe działki. W 1966 
roku na terenie wsi funkcjonowało 205 gospo-
darstw rolnych. Na 360 ha użytków rolnych 288 ha 

zajmowały grunty orne, 70 ha łąki i pastwiska, a je-
dynie 2 ha kwalifikowano jako sady. Liczącą 61 ha 
własność Państwowego Funduszu Ziemi użytko-
wali rolnicy indywidualni. 

W połowie 1966 roku zdecydowaną większość 
areału, tj. 170 ha, obsiano zbożami: 110 ha żytem, 
30  ha pszenicą i  tyleż samo owsem. Ziemniaki 
uprawiano na 70 ha gruntów ornych, a buraki pa-
stewne na 20 ha. Tylko 3 ha zajmowały uprawy wa-
rzyw. Przeważały gospodarstwa tradycyjne łączące 
uprawę ziemi z hodowlą niewielkiej liczby zwie-
rząt. W tym czasie w oborach Kryspinowa hodo-
wano 247 sztuk bydła (w tym 213 krów), 196 świń 
i zaledwie 2 owce. 

Władze popierające własność państwową za-
zdrośnie utrudniały chłopom zaopatrywanie się 
w nowoczesne maszyny rolnicze. W zamian ofero-
wały usługi najpierw Gminnych Ośrodków Maszy-
nowych i Państwowych Ośrodków Maszynowych, 
potem Kółek Rolniczych, a wreszcie w latach 70. 
i 80. Spółdzielni Kółek Rolniczych. Prawie wszyst-
kie te podmioty posiadały bazy maszynowe na te-
renie Kryspinowa. Tylko SKR w Liszkach miała filie 
znajdujące się na terenie: Kaszowa, Czułowa, Mni-
kowa, Morawicy i Rącznej. W 1980 roku spółdziel-
nia dysponowała 37 ciągnikami, 3 kombajnami, 50 
przyczepami itd. 

WSPÓLNOTA PASTWISKOWA

19 czerwca 1964 roku na mocy decyzji Powiatowej 
Rady Narodowej w  Krakowie szereg działek two-
rzących pastwiska wiejskie (klasy III i IV) uznano 
za własność Wspólnoty Pastwiskowej. W jej skład 
weszli wszyscy mieszkańcy posiadający na terenie 
wsi grunt rolny. Podstawą finansową jej działalno-
ści były naturalnie opłaty za wypas. Stawki opłat za 
wypas zwierząt domowych nadal wzrastały. W 1968 
roku wynosiły: od krowy 100 zł, jałówki 50 zł, gęsi 
15 zł. Pobierał je skarbnik wspólnoty. Funkcję tę w la-
tach 60. pełnił sołtys Jan Żelazny, a w połowie na-
stępnej dekady Józef Różycki. Na koniec 1979 roku 
w Kryspinowie Wspólnota Pastwiskowa posiadała 
43,72 ha. Na tym areale pasło się 115 krów.

Pieniądze zarobione przez Wspólnotę, o  ile 
nie przeznaczono ich na konkretne potrzeby wsi 

Zofia Wlazło karmi kury koło domu.

Sąsiedzka pogawędka Zofii Wlazło i Stanisławy Majcherek
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(remont studni czy remizy OSP), wykorzystywano 
do nawożenia gruntu, bronowania, grodzenia pa-
stwiska, melioracji itp. Na przykład w 1964 roku po 
raz pierwszy dokonano pełnego nawożenia pastwi-
ska. Z kolei w 1973 roku Wspólnota Pastwiskowa 
nie tylko rozprowadziła na łąkach nawozy sztuczne, 
lecz także zleciła Międzykółkowej Bazie Maszyno-
wej w Mnikowie ogrodzenie terenów wykorzysty-
wanych do wypasu. Nieużytki, tereny zabagnione 
na wiosnę 1974 roku postanowiono użyczyć na 15 
lat Wojewódzkim Zakładom Wikliniarsko-Trzci-
niarskim w Krakowie na plantację wikliny.

Podczas zebrania wiejskiego 22 lutego 1981 roku 
wyłoniono nowy Zarząd Wspólnoty Pastwiskowej. 
Weszli do niego: Władysław Kruk, Albin Mazur, 
Adam Wciślak i Tadeusz Bartyzel. Termin wybra-
no nieprzypadkowo, bowiem zebrania Wspólnoty 
Pastwiskowej miały niską frekwencję. Przychodziło 
na nie zaledwie po kilka osób. Na zebrania wiejskie 
stawiało się nieco więcej mieszkańców. Dodajmy, 
że w 1983 roku Wspólnota Pastwiskowa posiadała 
agregat omłotowy. W tym czasie roczna opłata za 
1 krowę wynosiła 400 zł. 

Warto dodać, że dziesiątki krów pasących się na 
wiejskich pastwiskach stanowiły malowniczy wi-
dok. Nierzadko zdarzało się, że niepilnowane zwie-
rzęta spacerowały po drogach, wstrzymując ruch 
samochodów, na co narzekano już na początku lat 
60. XX wieku.

Działalność Wspólnoty Pastwiskowej po 1989 
roku osłabła. Przyczyniły się do tego stopniowe od-
chodzenie mieszkańców od działalności rolniczej, 
ale także zaginięcie dokumentów spółki. 

KÓŁKO ROLNICZE W PRL

Niewiele wspólnego ze swoim poprzednikiem z po-
czątku XX wieku miało Kółko Rolnicze działające 
w PRL. W odróżnieniu od poprzedniego, powstało 
ono nie z inicjatywy rolników, ale w wyniku odgór-
nego nakazu, jako realizacja polityki państwa. Po-
dobnie jak Kółko Rolnicze w Budzyniu powołano je 
do życia w 1963 roku, a więc z małym opóźnieniem 
w stosunku do większości kółek w gminie, które 
rozpoczęły działalność przeważnie w 1960 roku. 
Zwłoka nie była jednak duża, a w warunkach go-

spodarki nakazowo-rozdzielczej tempo organizo-
wania zależało bardziej od decyzji odpowiednich 
władz niż starań oddolnych172. 

Kółko zajmowało się m.in. komisową sprzeda-
żą rolnikom nawozów sztucznych, ziemniaków sa-
dzeniaków (tu wyróżniano się na tle innych kółek 
dużym wyborem ich odmian), środków ochrony 
roślin. Do jego zadań należało także organizowa-
nie szkoleń i kursów rolniczych. 

Kółka rolnicze nie spełniły oczekiwań władz, 
które zamierzały w ich szeregach skupić wszystkie 
gospodarstwa rolne wsi. Na terenie gromady Lisz-
ki tylko nieliczni rolnicy posiadali pełne udziały 
w tych organizacjach, co było warunkiem uzyska-
nia zniżek na świadczone usługi. W Kryspinowie 
takich osób, przynajmniej w 1965 roku, nie było 
w ogóle, pomimo że sołectwo mogło się pochwalić 

172 ANK, Sprawozdanie z działalności Kółek Rolniczych za 

1964 r. (22 sierpnia 1965).

Aniela Druzgała oraz Józef i Jan Kowalik obok wozu, tzw. 
rafiaka

Józef Wodnicki przy domu
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największą na tle innych wsi gromady liczbą człon-
ków Kółka, bo 85173. 

Początkowo do zadań tej organizacji należało 
zapewnienie obsługi maszynowej chłopom. Nieste-
ty wyposażenie Kółka Rolniczego w Kryspinowie 
nie mogło imponować. W 1964 roku posiadało ono 
2 ciągniki i jedną młockarnię MSC 7. Maszyny te za-
kupiono ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa 
(FRR). Niestety szybko okazało się, że jeden z trak-
torów został wadliwie wykonany, przez co długo 
przebywał w remontach. Niewątpliwie przyczyni-
ło się to do złych wyników ekonomicznych Kółka 
w pierwszym okresie jego istnienia. Na koniec 1964 
roku zadłużenie wynosiło 45 tys. zł, a przychód za-
ledwie 1000 zł i był najniższy spośród osiąganych 
przez działające na terenie gromady Liszki organi-
zacje tego typu. Jak oceniano, głównym powodem 
tego było wykonywanie usług na kredyt oraz nie-
rzetelność traktorzystów w wypełnianiu kart pra-
cy. Nie lepiej było w kolejnych latach. W 1966 roku 
Kółko poniosło straty sięgające 38 tys. zł.

Ostatecznie w 1968 roku oba traktory z osprzętem 
zostały przekazane do innej wsi, a Kółko w Kryspino-
wie do końca swej działalności nie posiadało już tego 
typu maszyn. Zresztą w 1973 roku podczas V Zjazdu 
Kółek Rolniczych zapadły decyzje o tworzeniu na te-
renie gmin spółdzielni kółek rolniczych, które mia-
ły przejąć działalność gospodarczą kółek. Był to wy-
nik wielu lat doświadczeń, z których wynikało, że 
małe kółka rolnicze są niewydolne technicznie i sła-
be ekonomicznie. SKR powstała także na terenie gmi-
ny Liszki i zajęła się świadczeniem usług rolnikom.

173 Już w roku następnym liczba ta spadła do 78.

Kółko Rolnicze w Kryspinowie nie zaprzestało 
jednak działalności. Na początku lat 70. zakupiono 
nawet drugą młockarnię. Niestety na przeszkodzie 
pełnego wykorzystania jej możliwości i zaoszczę-
dzenia pracy ludzkiej stał brak odpowiedniej prasy 
do słomy. Na rynku dostępne były takie urządze-
nia, ale za dolary, tymczasem o amerykańską wa-
lutę w PRL nie było łatwo. 

Warto dodać, że na początku lat 60. funkcję pre-
zesa Kółka kryspinowskiego pełnił Tadeusz Barty-
zel, a pod koniec dekady jego obowiązki przejął Jó-
zef Wodnicki. Na przełomie lat 70. i 80. prezesem 
był Albin Mazur174, a po jego śmierci Adam Wciślak. 
Obowiązki sekretarza pełnił, notabene bardzo so-
lidnie, Jan Łęcki. 

Także w późniejszym okresie istnienia Kółko 
Rolnicze w Kryspinowie borykało się z ogromnymi 
trudnościami finansowymi. W lipcu 1984 roku nie 
dysponowało nawet środkami na zakup sznurka 
do prasy agregatu omłotowego. Z pomocą pospie-
szyło mu Zebranie Wiejskie, przekazując kwotę 230 
tys. zł otrzymaną z Funduszu Rozwoju Rolnictwa. 
Dzięki tym środkom wybudowano także wiatę dla 
młockarni. Stanęła w pobliżu wzniesionej w latach 
późniejszych szkoły. 

GMINNY OŚRODEK MASZYNOWY

Zajęcie Polski przez wojska sowieckie doprowadzi-
ło do formalnego przejęcia władzy w Polsce przez 
komunistów pragnących przekształcać Polskę na 
modłę Związku Sowieckiego. Jako dogmat uzna-

174 W skład Zarządu wchodził m.in. Jan Łęcki.

Stanisława Różycka podczas pracy w polu Na pastwisku
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wali rzekomą wyższość państwowych przedsię-
biorstw nad inicjatywą prywatną.

Wkrótce, aby rozszerzyć wpływy państwa w sek-
torze rolnictwa, zaczęto tworzyć na wsi ośrodki 
maszynowe. Ich zadaniem była obsługa rolnictwa 
w zakresie udostępniania maszyn rolniczych gospo-
darstwom państwowym i spółdzielczym, ale także 
rolnikom indywidualnym. W  gminie Liszki ośro-
dek taki powołano najprawdopodobniej we wrze-
śniu 1948 roku w Kryspinowie. Podlegał Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, stąd czasem 
w prasie określany jest jako SOM, czyli Spółdzielczy 
Ośrodek Maszynowy. Jego pierwszym kierownikiem 
został robotnik rolny Piotr Rumin. Jakie miał kwali-
fikacje techniczne, trudno dociec. Na pewno do ob-
jęcia stanowiska predysponowała go przynależność 
do PPR. Pełnił nawet funkcję sekretarza podstawo-
wej organizacji partyjnej PZPR w Budzyniu.

Magazyn sprzętu urządzono w budynku daw-
nej chmielarni, stanowiącej element znacjonali-
zowanego majątku ziemskiego Suskich (dziś re-

miza OSP). Część maszyn zebrano z okolicznych 
dworów, pozostałe kupiono w Centrali Rolniczej 
Samopomocy Chłopskiej. Te pierwsze, częściowo 
zużyte, czasem uszkodzone, należało wyremonto-
wać. Tu z pomocą ośrodkowi przyszli w czynie spo-
łecznym pracownicy przedsiębiorstwa Państwowe 
Wiercenia Poszukiwawcze z Krakowa. Czternastu 
robotników pod kierownictwem organizatora eki-
py, Bolesława Buły, kilkakrotnie przyjeżdżało do 
Kryspinowa, by naprawiać maszyny rolnicze na-
leżące do ośrodka. Na te niedzielne wizyty brali ze 
sobą przewoźną kuźnię i niezbędne narzędzia175. 
Bardziej skomplikowane urządzenia przewozili 
do fabryki, aby tam, po fajrancie – co podkreśla-
no, dokonać ich reperacji. Do wiosny planowano 
wyremontować 60 maszyn. Czy to się udało, pra-
sa milczy. 

175 Do 1 marca wyremontowano 3 siewniki, 2 pługi, 2 kul-

tywatory, a przy okazji zrobiono drobniejsze repera-

cje: siekier, blaszanek i garnków przynoszonych przez 

mieszkańców wsi. Wchodzący w skład ekipy szklarz 

zaszklił 15 m2 okien w chatach wiejskich. Zob. „Gazeta 

Krakowska” 1949, nr 4 (z 18 lutego) i nr 15 (z 1 marca).

Jadwiga Stefanek ze szwagrem przed furtką do stodoły

Franciszek Kozioł

Franciszek Kozioł podczas orki w przydomowym ogrodzie
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Uroczyste otwarcie Ośrodka, na które Związki 
Zawodowe działające w PPWP przygotowały bo-
gaty program artystyczny, nastąpiło 6 marca 1949 
roku. Tak relacjonuje to wydarzenie sławiąca doko-
nania pierwszych lat socjalizmu na ziemi krakow-
skiej książka Na szlakach wielkich przemian. 10 lat 
ziemi krakowskiej:

Otwarcie Ośrodka Maszynowego. Czarny z bujną 
czupryną, ok. 30 lat liczący tow. Bolesław Buła (z ekipy 
naftowskiej Przedsiębiorstwa – Wiercenia Poszukiwaw-
cze) przemawia o sojuszu robotniczo-chłopskim. Młody 
ślusarz narzędziowy z namysłem i przejęciem akcentu-
je: „Musimy dopiąć tego, by sojusz robotniczo-chłopski 
był nie hasłem, ale faktem”. Jeździli co niedzielę samo-
chodem do Kryspinowa, ustawiali kuźnię polową, repe-
rowali maszyny i narzędzia. Robotnik Kordek bardzo się 
raz cieszył, że znalazł w swoich domowych rupieciach le-
miesz, który przydał się do naprawy pługa. A o lemiesze 
trudno. Ośrodki maszynowe mają spełnić nie tylko waż-
ną rolę agrotechniczną, ale i być jednym z kluczowych 
ogniw sojuszu robotniczo-chłopskiego oraz ostoją biedoty 
w ich walce o zerwanie pęt wyzysku kułackiego.

Szybko okazało się, że mieszkańcy nie palą 
się do współpracy z GOM. W prasie znajdujemy 

wzmiankę, że w pierwszym roku istnienia Ośrod-
ka długo nikt nie występował o pomoc w pracach 
żniwnych. Gdy się w końcu jacyś dwaj chętni chło-
pi znaleźli, okazało się, że żniwiarka została wy-
słana pod Słomniki, gdzie zapotrzebowanie było 
dużo większe („Gazeta Krakowska” nr 164 z 31 lip-
ca 1949 roku). Buńczuczne zapowiedzi nie przeło-
żyły się więc na rzeczywistość. W roku następnym 
pierwsza GOM-owska żniwiarka, która wyjechała 
do żniw na terenie gminy Liszki, zainaugurowała 
pracę na półhektarowym polu Albina Szwajdy, ko-
wala z Kryspinowa176.

W zniszczonym wojną kraju brakowało wszyst-
kiego, a  nowy ustrój zamordował rzecz bezcen-
ną – ludzką inicjatywę. Czy mogło być inaczej, gdy 
o przydział deski do naprawy młockarni musiano 
pisać zapotrzebowanie, a potem tygodniami cze-
kać na realizację zamówienia? Z drugiej strony co-
raz więcej spraw załatwiało się „po uważaniu”, za 
łapówkę, tymczasem GOM w Kryspinowie nie miał 
szczęścia do rzutkich kierowników. Dziennikarz 

176 Taką przynajmniej kolejność pracy ustalono wcześniej. 

Zob. „Echo Krakowskie” 1950, nr 180 (z 2 lipca).

Powrót z pola. Czwarty od lewej Józef Pyla, dalej: Kazimiera Pyla, Maria Kruk, Władysław Kruk, Albin Soból i Albin Kruk
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„Gazety Krakowskiej” narzekał w numerze z 2 lute-
go 1952 roku, że zarząd GS wraz z kierownikiem SOM 
Ob. W. Meusem, ograniczył się tylko do przekazania 
warsztatom wodociągowym 8 siewników celem remon-
tu i zupełnie nie interesuje się jego przebiegiem. „Zu-
pełną nieaktywność” wytknięto także komitetowi 
członkowskiemu Ośrodka i jego przewodniczące-
mu Tadeuszowi Bartyzelowi. Dziennikarz zarzucał 
bierność w zakresie uświadamiania chłopów o po-
żytkach płynących z siewu rzędowego i obarczanie 
obowiązkiem przyjmowania zleceń sprzedawczyń 
pracujących w sklepach GS.

W  1953 roku kierownikiem Gminnego Ośrod-
ka Maszynowego był Antoni Dul. W  tym czasie 
władze gminy źle oceniły działalność Ośrodka, 
zastrzeżenia budził stan maszyn oraz zaległości 
w uregulowaniu należności za ich zużycie. Co cha-
rakterystyczne dla tamtych czasów, kierownika 
i  pracowników przedsiębiorstwa krytykowano 
równie zdecydowanie za brak politycznego zaan-
gażowania. Na jednym z posiedzeń Prezydium GRN 
postawiono kierownikowi GOM-u  pytanie, jak 
podchodzi do zawierania umów w terenie. W od-
powiedzi Ob[ywatel] Dul Antoni przedstawił jedynie 
stronę czysto techniczną, ograniczającą się do wypeł-
nienia kwitu na odpowiednią kwotę, natomiast stro-
na polityczna jak propagowanie i uświadamianie lu-
dzi o wyższości uprawy roli maszynami jest dla wyżej 
wym[ienionego] kierownika sprawą „obcą” i zdziwiony 
był takim pytaniem – czytamy w protokole.

Ostatecznie w II połowie 1953 roku doszło do 
kolejnej zmiany na stanowisku kierownika GOM-u. 
Jego nowym szefem został Stanisław Szewczyk. 

Protokół z przeprowadzonej 18 stycznia 1954 
roku przez 2 członków Gminnej Komisji Rolnej kon-
troli GOM-u pozwala nam zorientować się w jego 
zasobach maszynowych. Magazyn sprzętu rolni-
czego nadal mieścił się w budynku dawnej chmie-
larni przypałacowej. Wewnątrz panowała ciasno-
ta, toteż część urządzeń przechowywano w terenie.

W chwili lustracji na terenie Ośrodka znajdo-
wało się 12 siewników. Kolejnych 12 przechowywa-
li rolnicy indywidualni w niektórych wsiach na te-
renie gminy Liszki. Cztery maszyny oczekiwały na 
remont. GOM posiadał także 8 młockarń, z czego 
6 znajdowało się w Kryspinowie, a 2 na terenie Ka-

szowa. Z tego tylko 2 nadawały się do pracy, 3 cze-
kały na remont przed sezonem żniwnym, a 3 prze-
znaczono do kasacji. 

Żniwiarek ośrodek posiadał 6. Wszystkie przed 
wyjściem w  pole wymagały przeprowadzenia 
drobnych napraw. Podobnie rzecz się miała z ko-
siarkami – wszystkie 3 czekały remont.

GOM dysponował także 7 snopowiązałkami, 
z czego 4 były gotowe do akcji żniwnej, a 3 pozo-
stałe remontował Państwowy Ośrodek Maszynowy 
w Kryspinowie, oraz 12 kopaczkami – 6 z nich było 
gotowych do użycia i 6 wymagało remontu.

Przy okazji protokół ujawnia inne słabości 
Gminnego Ośrodka Maszynowego w Kryspinowie: 
brak warsztatu do remontu maszyn, odpowiednich 
narzędzi (m.in. szlifierki do ostrzenia kos) i części 
zamiennych – a  więc właściwie całego zaplecza 
technicznego. 

Wizytujący GOM na początku 1956 roku rad-
ny Powiatowej Rady Narodowej Franciszek Cho-
rąży (jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Liszkach) uznał sytuację w Ośrodku pod wzglę-
dem stanu maszyn za „katastrofalną”. Nic dziw-
nego, że ostatecznie Gminny Ośrodek Maszyno-
wy został zlikwidowany. Trudności, jakie odczuli 
z  tego powodu niektórzy rolnicy, były przejścio-
we. Wprawdzie w 1957 roku część gospodarzy na-
rzekała na brak możliwości wypożyczenia siewni-
ków rzędowych, co zmusiło ich do siewu z płachty, 
jednak wobec postępującej mechanizacji polskiej 
wsi177 problemy te szybko ustąpiły, zwłaszcza że 
część obowiązków GOM-u  przejął funkcjonują-
cy już od kilku lat Państwowy Ośrodek Maszyno-
wy w Kryspinowie. W tym czasie dysponował on 
m.in. kosiarkami, które rolnicy mogli wypożyczyć 
za opłatą 105 zł od 1 ha, a od 1958 roku miał na sta-
nie także siewniki.

Jako ciekawostkę dodajmy, że w  marcu 1955 
roku w  Kryspinowie odbyła się narada kierow-
ników gminnych ośrodków maszynowych po-
wiatu Kraków. Przewodniczył jej dyrektor Gmin-
nych Ośrodków Maszynowych Stanisław Sternal, 
w przyszłości dyrektor Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego w Kryspinowie.

177 GOM sprzedał siewniki rolnikom indywidualnym.
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PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY

Podobne zadania co Gminny Ośrodek Maszyno-
wy, lecz na większą skalę, miał wykonywać utwo-
rzony 8 sierpnia 1952 roku na mocy decyzji Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Państwowy 
Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie. Tego typu za-
kłady miały wspierać rolnictwo, przede wszystkim 
uspołecznione, a przez to przyczynić się do budowy 

„zrębów socjalizmu” na wsi. Niestety dążność pań-
stwa komunistycznego do wykorzystywania wszel-
kich sposobów, by przybliżyć rzekomo nieuchron-
ny triumf własności państwowej nad prywatną, 
utrudniała początkowo współpracę z  rolnikami, 
budząc ich nieufność do ośrodków. W połowie lat 
50. zdarzało się, że traktory POM w Kryspinowie na 
siłę próbowały wjechać na pola rolników, by wy-
konać prace zlecone przez władze administracyjne. 
Trudno się dziwić, że w geście rozpaczliwego pro-
testu chłopi kładli się na ziemi, blokując przejazd 
własnym ciałem. Na szczęście wraz ze zmianami 

politycznymi, które nastąpiły po październiku 1956 
roku, odstąpiono od tego typu działań. Należy do-
dać, że na drodze do korzystania przez rolników in-
dywidualnych z usług POM w zakresie napraw ma-
szyn rolniczych stały także ich wysokie ceny.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w  Kryspi-
nowie ulokowano na terenie folwarku, po połu-
dniowej stronie drogi Kraków–Chełmek. Wobec 
wspomnianych niedostatków GOM nowy zakład 
przyjmował do remontu także maszyny sąsia-
da, a z czasem zastąpił go w obsłudze rolników. 
W przeciwieństwie do GOM, działalność POM wy-
kraczała poza teren gminy Liszki i obejmowała ob-
szar powiatu krakowskiego, nie wyłączając terenu 
Krakowa. Pierwszymi dyrektorami byli: Olek, Fran-
ciszek Michalik, Jan Tal, Jan Pierzchała. 

W tym czasie pracy towarzyszyła, narzucana 
przez władze partyjne, socjalistyczna obrzędowość. 
W  prasie z  tego okresu napotykamy informacje 
o takich kuriozalnych wydarzeniach jak to z marca 
1953 roku, gdy w drodze na pola Spółdzielni w Mo-

Leszek Kapelak prowadzi ciągnik Ursus. 
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gilanach traktorzyści z kryspinowskiego POM za-
trzymali się przed gmachem Komitetu Powiatowe-
go PZPR w Krakowie, aby wysłuchać przemówienia 
I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR, który 
mówił o zadaniach, jakie przed rolnictwem stoją 
w czwartym roku planu 6-letniego. Robotnicy naj-
widoczniej przejęli się słowami aparatczyka, bo ak-
cję orki i zasiewu zbóż załoga POM Kryspinów wy-
konała aż w 180 procentach! Szczególnie wyróżnił 
się traktorzysta Jan Ptak, który skrócił czas wykona-
nia prac siewnych o 4 dni i zaoszczędził 40 kg paliwa178.

Gorzej poszło na początku roku następnego. 
Na nic się zdały deklaracje brygad remontowych 
braci Jamrozów i Izydora Kozaczki o skróceniu ter-
minu remontu maszyn i ciągników o 5 dni, a tak-
że agronomów o szybszym zawieraniu umów ze 
spółdzielniami produkcyjnymi oraz „chłopami in-
dywidualnymi”. Załoga nie sprostała wszystkim 
oczekiwaniom związanym z akcją siewną. 

W duchu samokrytyki i socjalistycznej rywali-
zacji znów posypały się zobowiązania do lepszej 
pracy. Przodujący brygadzista traktorowy Zenon 
Budner zainicjował współzawodnictwo o tytuł wzoro-
wej brygady, postanawiając postawić współpracę z bry-
gadami polowymi na wysokim poziomie, przy maksy-
malnym wykorzystaniu maszyn i oszczędności paliwa. 
W odpowiedzi traktorzyści, z przodownikiem pra-
cy Kazimierzem Wosiem na czele, zobowiązali się 
do wykonania planu rocznego 45 dni przed termi-
nem oraz zaoszczędzenia 100 litrów paliwa. 

Ze względu na liczne zlecenia niełatwo było 
dyrekcji Ośrodka wywiązać się ze wszystkich obo-
wiązków. Skutek był taki, że jedne kooperujące 
gospodarstwa i zakłady chwaliły sobie współpra-
cę z kryspinowskim POM, podczas gdy inne narze-
kały na opóźnienia w dostarczeniu maszyn czy ich 
naprawie. Od dziennikarzy obrywało się dyrekto-
rom, agronomom, a także pracownikom.

Ważnym terminem w kalendarzu państwa so-
cjalistycznego był 1 maja. W dniu tym obchodzono 
Święto Pracy. Tradycyjnie była to okazja do podję-
cia jakiegoś czynu społecznego. W roku 1954 roku 
pracownicy POM w Kryspinowie zobowiązali się 
do założenia w przypałacowym stawie hodowli ryb. 

178 „Echo Krakowskie” 1953, nr 88 (z 14 kwietnia).

Inicjatorami tego byli: dyrektor Olek, starszy agro-
nom Bisztyga, starszy mechanik o nazwisku Marek, 
dyspozytor, a zarazem przewodniczący koła ZMP 
Wałek oraz kilku innych pracowników z księgowo-
ści i warsztatów. W ramach realizacji zobowiąza-
nia wykarczowano krzaki, oczyszczono ścieki, zbu-
dowano osadniki. Po takich przygotowaniach do 
zbiornika wpuszczono 600 sztuk karpia i 300 linów 
przywiezionych z PGR Okocim. W zamierzeniu ryby 
miały uzupełnić menu zakładowej stołówki i obni-
żyć ceny posiłków. W tym samym czasie na terenie 
zakładu uruchomiono dzieciniec (przedszkole)179. 

Realizując wytyczne IX Plenum KC PZPR, 
POM-y otrzymały opiekunów. Funkcję tę miały peł-
nić przedsiębiorstwa przemysłowe. Chodziło o za-
pewnienie małym, prowincjonalnym zakładom, 
dopiero zbierającym doświadczenie i zgrywającym 
załogę, jak było w przypadku POM Kryspinów, po-
mocy dużej firmy państwowej, dysponującej załogą 

179 „Dziennik Polski” 1954, nr 104 (z 2-3 maja); „Echo Kra-

kowskie” 1954, nr 122 (z 23-24 maja).

Drużyna pożarnicza złożona z pracowników POM. Za kie-
rownicą Kazimierz Kadula

Zwózka zboża u Kapelaków
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o wysokich kwalifikacjach. Szefostwo nad Ośrod-
kiem w Kryspinowie na początku 1954 roku objęły 
Wojskowe Zakłady Remontowe w Krakowie (WZR). 

W „Dzienniku Polskim” z maja 1954 roku znaj-
dujemy fotoreportaż przedstawiający pierwsze 
przejawy tej współpracy. Na jednym z  zamiesz-
czonych zdjęć robotnicy obu zakładów montują 
żelazną bramę wjazdową na teren POM180, z  ko-

180 Pierwsza brama znajdowała się na wschód od zacho-

wanego do dziś piętrowego budynku folwarcznego 

(obecnie zamieszkanego).

lei na innym aktywistki ZMP uzgadniają program 
następnego wspólnego spotkania. Niewątpliwie 
miało ono dotyczyć działalności kulturalno-oświa-
towej, bo także ta sfera była przedmiotem współ-
działania. Podczas wizyty przedstawicieli WZR 
w Kryspinowie zespół świetlicowy krakowskiej fir-
my zaprezentował jednoaktówkę Aleksandra Fre-
dry. Spektakl obejrzeli także mieszkańcy wsi. 

Pomysł o  współpracy przemysłowej między 
przedsiębiorstwami teoretycznie nie był zły. Dys-
ponujące lepszymi maszynami Wojskowe Zakłady 
Remontowe mogły np. dostarczać części, których 
nie była w stanie zapewnić Centrala Zaopatrzenia 
Rolnictwa. Ostatecznie jednak okazał się nieżycio-
wy i po ustaniu odgórnych nacisków współdzia-
łanie ustało. W socjalistycznej gospodarce niedo-
borów przedsiębiorstwa miały wystarczająco dużo 
własnych problemów, by jeszcze zajmować się spe-
cyficznymi potrzebami narzuconych im partnerów. 

Na przełomie 1954 i 1955 roku POM w Kryspi-
nowie święcił triumfy na polu współzawodnictwa 
pracy. Jako pierwszy w województwie ukończył re-
monty. Pisała o tym prasa codzienna. „Gazeta Kra-
kowska” informowała:

W  dniu 2 bm. nadszedł meldunek załogi POM 
w  Kryspinowie: „Na 12 dni przed ustalonym termi-
nem zakończyliśmy zimowe remonty. Całość sprzętu 
gotowa jest w 100 proc.”. Za krótkimi słowami mel-
dunku można przeczytać wiele o  pełnych poświęce-
nia wysiłkach załogi warsztatowej. O przodownictwie 
brygady Wł. Kapusty, która swe zadania wykonywa-
ła średnio w 150 proc., brygady St. Rosponda wyko-
nującej 127 proc. normy. O naprawdę ofiarnej pracy 
tokarza E. Jamroza, który – gdy szło o pomoc bryga-
dom – nie liczył się z czasem ni trudem; kowala I. Ko-
zaczko i wielu traktorzystów, spośród których na szcze-
gólne uznanie zasłużył traktorzysta Kasperkiewicz. 
Do walki o przedterminowe wykonanie prac remon-
towych stanęli w  Kryspinowie wszyscy brygadziści 
i traktorzyści. […] Rezultatem postanowienia – listy 
gwarancyjne, jakie każda brygada podpisywała na re-
montowany przez siebie sprzęt181.

Kryspinowianie nie tylko zdystansowali pozo-
stałe 17 ośrodków maszynowych z  terenu woje-

181 „Gazeta Krakowska” 1955, nr 30 (z 4 lutego).

Pozostałości ściany spichlerza wkomponowane w mur ota-
czający siedzibę „PPHU „PROMEROL” S.A.

Barak mieszkalny wzniesiony dla pracowników POM (2015)

Stacja uzdatniania wody
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wództwa krakowskiego, lecz także wsparli opóź-
niony w realizacji planu POM w Kopalinach, do 
którego wysłali 5-osobową ekipę pod kierownic-
twem starszego mechanika Dubiela. 

W 1957 roku ośrodek w Kryspinowie, wzorem 
innych tego typu przedsiębiorstw, martwy sezon 
w  pracach rolniczych wykorzystywał na prowa-
dzenie produkcji ubocznej. Z myślą o rolnikach in-
dywidualnych wykonywano coraz popularniejsze 
na wsi wozy z kołami gumowymi. Zamierzano do-
datkowo rozpocząć produkcję pustaków dla bu-
downictwa wiejskiego, a  na potrzeby transpor-
tu leśnego – przyczep dłużycowych do traktorów. 
Prawdopodobnie do realizacji tych planów nie do-
szło, bowiem zmiany polityczne w kraju wkrótce 
przyniosły reorganizację zakładu.

Zarządzeniem nr 216 z  29 czerwca 1957 roku 
minister rolnictwa na nowo utworzył Państwowy 
Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie. Zwierzchni 
nadzór nad przedsiębiorstwem w imieniu ministra 
sprawował Okręgowy Zarząd Mechanizacji Rol-
nictwa w Krakowie. Dyrektorem został Zygmunt 
Bieszczanin. W przyszłości stanowisko to zajmo-
wali: Władysław Handzlik, Marian Wiernek, Sta-
nisław Sternal i Jan Pyla.

W paragrafie 2 Zarządzenia wyszczególniono za-
dania POM: wykonywanie własnym parkiem trak-
torowo-maszynowym robót polowych w gospodar-
stwach rolnych; wykonywanie prac transportowych 
związanych z gospodarką rolną i leśną; remontowa-
nie (z wyjątkiem remontów kapitalnych silników) 
w warsztatach sprzętu własnego i sprzętu innych 
użytkowników; obsługa techniczna sprzętu pracu-
jącego w terenie; wykonywanie wszelkich innych 
usług i robót z dziedziny mechanizacji rolnictwa. 

Nowy podmiot przejął park maszynowy swego 
poprzednika, czyli Państwowego Ośrodka Maszy-
nowego nr 298 w Kryspinowie. Jak łatwo się zo-
rientować, nazwy obu podmiotów były identyczne. 
Jedyna różnica polegała na opuszczeniu numeru 
przedsiębiorstwa.

W tym czasie zmiany nastąpiły w strukturach 
całego rolnictwa państwowego. W 1958 roku na 
terenie kraju utworzono Zjednoczenie Przedsię-
biorstw Mechanizacji Rolnictwa poprzez wyłącze-
nie Okręgowych Zarządów Mechanizacji Rolnictwa 
ze struktur Wojewódzkich Zarządów Rolnictwa. 
POM w Kryspinowie podlegał odtąd Zjednoczeniu 
w Krakowie, którego siedziba znajdowała się przy 
placu Szczepańskim 8. 

Zespół Szakale (od lewej: Kazimierz Mądry, Stanisław Broś, Jan Rachwalik i Tadeusz Meus) na terenie POM. Na drugim planie widać 
budowaną portiernię. Brak części wyburzonych budynków gospodarczych
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A  jak przedstawiała się sprawa sprzętu? Po-
czątkowo, tzn. w 1953 roku, Ośrodek w Kryspino-
wie posiadał zaledwie 10 traktorów, 5 typu Ursus 
C-45, czyli popularnych „bulldogów” konstrukcji 
niemieckiej (używano ich przede wszystkim do 
transportu), oraz tyleż samo Zetorów 25. Oprócz 
tego POM dysponował wówczas: 2 silnikami elek-
trycznymi (1,5 KM i 15 KM), 4 snopowiązałkami cią-
gnikowymi i 6 konnymi, a także 5 młockarniami 
wąskomłotnymi z podwójnym czyszczeniem.

W latach 60. trafiały do Kryspinowa maszyny 
rodzimej produkcji typu Ursus C 325, a potem C 328 
i C 330. Przeznaczone były głównie do obsługi urzą-
dzeń towarzyszących, jak: glebogryzarki, rozsiewa-
cze wapna, rozrzutniki obornika itd., które natu-
ralnie także składały się na wyposażenie Ośrodka 
Maszynowego w Kryspinowie.

Ważnym zadaniem POM było doradztwo rol-
nicze. Przedsiębiorstwo zatrudniało inspekto- 
rów-mechanizatorów. Powierzono im zadanie pro-
pagowania wśród chłopów nowoczesnych sposo-
bów uprawy ziemi. Od 1962 roku przy Ośrodku 
uruchomiono kursy szkoleniowe mechanizacji 
rolnictwa. Ich kierownikiem został Stanisław Ko-
menda. W ciągu 30 lat ich działalności ukończyło 
je około 1000 osób.

Należy podkreślić, że nowości nie od razu się 
przyjmowały. Oto przykład. W latach 60. z Płazy 
koło Chrzanowa Ośrodek przywoził na teren gmin 
powiatu krakowskiego setki ton wapna, które miało 
służyć do odkwaszania ziemi uprawnej. Składowano 
je w poszczególnych wsiach, a na polach rozrzucały 
je maszyny POM. Początkowo wśród rolników indy-
widualnych nie było chętnych do przyjęcia wapna. 
Z upływem czasu to się jednak zmieniało. Gdy znik-
nęła nieufność, po wapno, tak jak po środki ochro-
ny roślin, tworzyły się kolejki. Podobnie działo się 
w przypadku środków owado- i chwastobójczych 
oraz innych usług. Dużym wzięciem cieszyły się sno-
powiązałki, młocarnie, a potem kombajny.

Maszyny rolnicze ulokowano w stodołach sto-
jących, jak pamiętamy, we wschodniej części daw-
nego folwarku, zaś warsztaty w dawnych stajniach, 
po drugiej stronie dworu.

Nieomal od początku istnienia Państwowy 
Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie stał się celem 

wycieczek organizowanych przez okoliczne szkoły. 
2 kwietnia 1962 roku wybrali się tu uczniowie z Li-
szek. Byli wśród nich członkowie Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego, harcerze i  ucznio-
wie klasy IV. Dzięki protokołowi spisanemu przez 
opiekunkę Koła, nauczycielkę Karolinę Dymanus, 
możemy zorientować się w przebiegu wycieczki 
i ówczesnym wyglądzie zakładu. 

Czesław Sadko prowadzi wózek akumulatorowy.`

Na tyłach pałacu. Pierwszy z prawej Józef Kałuża
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Po dojściu na teren Ośrodka, o godz. 14, mło-
dzież oglądnęła wystawę fotografii dokumentują-
cych tragiczne wypadki na szosie, po czym w towa-
rzystwie pracownika POM Józefa Kałuży udała się 
na zwiedzanie: hali naprawy zużytych traktorów 
i maszyn, kuźni, w której oglądano m.in. młot au-
tomatyczny o napędzie elektrycznym oraz wiertar-
ki, i wreszcie wulkanizatorni, w której naprawiano 
zniszczone opony samochodowe.

Następnie Kałuża zaprowadził grupę do olbrzy-
miej stodoły, w której stały maszyny rolnicze. Były 
tam: siewniki – 3 m szerokie, nowy traktor czeski Ze-
tor, kosiarki, snopowiązałka, i inne maszyny potrzeb-
ne przy uprawie roli i zbiorze plonów. Na placu sta-
ła spora ilość ciągników i samochodów – zanotowała 
nauczycielka.

Na zakończenie wycieczki uczniowie z  Li-
szek udali się do pałacu, gdzie kilka dni wcześniej, 
w świetlicy, została otwarta objazdowa wystawa 
zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie pt. Społeczeństwa pierwotne i starożyt-
ne w świetle archeologii182. Były tam fotosy przedsta-

182 Informację o otwarciu wystawy podało „Echo Krakowa” 

1962, nr 73 (z 27 marca). Miała trwać do 15 kwietnia te-

goż roku.

wiające człowieka jaskiniowca, rekonstrukcje dawnych 
grodów drewnianych, wykopaliska naczyń glinianych 
oraz oglądaliśmy wykopaliska – narzędzia kamien-
ne i z początkowej epoki żelaza. POM w Kryspinowie 
w bieżącym roku obchodzi 10-lecie istnienia. Znajduje 
się w dawnym dworku. W pałacu mieszka kierownik – 
napisała na koniec Karolina Dymanus. 

Niewątpliwie takie inicjatywy przyczyniały się 
do poprawy postrzegania zakładu przez ludność 
miejscową. Mimo że w POM od początku istnie-
nia pracowało wielu mieszkańców Kryspinowa, Li-
szek, Kaszowa, to jednak ludność okoliczna trakto-
wała zakład z pewną rezerwą, do tego stopnia, że 
w pierwszych latach jego funkcjonowania mało kto 
decydował się na podjęcie w nim pracy183. Dlatego 
pracowników pozyskiwano z terenów podgórskich. 
Zabiegano m.in. o absolwentów szkół kształcących 
mechanizatorów rolnictwa w Sułkowicach i Zby-
litowskiej Górze. Starano się także o wyszkolenie 
młodzieży we własnym zakresie. Ośrodek ocho-
czo przyjmował młodych na praktyki. Chętnych 
zatrudniano na 3 lata, po czym kierowano ich do 

183 W Kryspinowie krążyły nawet złośliwe wierszyki na ten 

temat, jak ten: „Gdy nie masz co robić w domu, to idziesz 

do POM-u. A gdy masz robotę i dom, to p…sz POM”.

Przy warsztacie POM. Z lewej Jan Pyla. W berecie Józef Kózka
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Zespołu Szkół Mechanicznych w Krakowie, przy 
ulicy Podbrzezie. W  Kryspinowie opiekował się 
nimi nauczyciel zawodu. Przebieg praktyk kon-
trolował opiekun ze szkoły. Młodociani pracowni-
cy otrzymywali wynagrodzenie w postaci ryczałtu, 
a w III klasie pensję, liczoną na podstawie stawek 
godzinowych. W 1967 roku planowano otworzyć 
na miejscu własną, 3-letnią szkołę zasadniczą 
kształcącą mechanizatorów rolnictwa, jednak nie 
doszło do realizacji tego zamiaru. Jako ciekawostkę 
dodajmy, że drogę od nastoletniego ucznia-prak-
tykanta do dyrektora Państwowego Ośrodka prze-
szedł dyrektor Jan Pyla z Piekar.

W  latach 60. zapotrzebowanie na usługi dla 
rolnictwa rosło bardzo szybko. Zwiększony popyt 
miały zaspokoić kółka rolnicze, tworzone wów-
czas w poszczególnych wsiach184. W związku z tym 
Ośrodek Maszynowy otrzymał nowe zadanie: za-
pewnić obsługę techniczną kółkom oraz między-
kółkowym bazom maszynowym.

Ówczesne wyposażenie kółek rolniczych w cią-
gniki było niestety bardzo mizerne. W 1967 roku 
na stanie 6 kółek z terenu gromady Liszki znajdo-
wało się 14 zestawów traktorowo-maszynowych. 
W związku z tym wynikła potrzeba zabezpieczenia 
dla nich dostaw paliwa. Najbliższe stacje znajdo-
wały się bowiem w Krakowie, a więc indywidualne 
zaopatrzenie w oleje napędowe byłoby kłopotliwe 
i  nieekonomiczne, zwłaszcza dla kółek posiada-
jących jeden czy dwa ciągniki. Zadanie to przejął 
więc POM. W tym celu przed pałacem w Kryspino-
wie zbudowano stację paliwową. W ziemi umiesz-
czono zbiorniki mające pojemność 150 tys. litrów. 
Paliwo przywożono ze stacji kolejowej w  Zabie-
rzowie. Do transportu służyły 2 własne cysterny 
o pojemności 5200 litrów. Potem oleje napędowe 
rozwożono, w miarę potrzeb, do poszczególnych 
baz kółek z terenu powiatu, które posiadały własne 
zbiorniki o pojemności ok. 5000 litrów. 

W 1963 roku w Państwowym Ośrodku Maszy-
nowym w Kryspinowie utworzono dział budowla-
ny. Miał realizować prace budowlane i instalacyj-
ne na rzecz przedsiębiorstw rolniczych na terenie 
całego województwa krakowskiego. Kierownikiem 

184 O Kółku w Kryspinowie wspominamy osobno.

został Tadeusz Litwicki. Podlegało mu 60 pracow-
ników. W 1975 roku obowiązki po nim objął Sta-
nisław Łukasik. POM Kryspinów stawiał budynki 
dla przedsiębiorstw branży rolniczej. Wzniesiono 
m.in. budynki mieszkalne w Cieciążu, przemysło-
we w Okrajniku koło Żywca, oczyszczalnię ścieków 
dla Ministerstwa Rolnictwa w Zakopanem, szklar-
nie Akademii Rolniczej w Krakowie. Na początku 
lat 70. wykonano oczyszczalnię dla zakładu pro-
dukującego tuszki królicze w Ściejowicach. Była 
to filia Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego 
w Krakowie-Nowej Hucie. 

Na własne potrzeby wznoszono hale remontowe 
oraz dwa bloki mieszkalne dla pracowników POM. 
Zamierzano w przyszłości wybudować także trze-
ci budynek. Przeszkodził temu kryzys gospodarczy 
lat 80., a potem przełom ustrojowy. Pierwszy wo-
dociąg na terenie gminy Liszki został wzniesiony 
przez POM w miejscowości Czułów. Było to jeszcze 
w latach 70. Kolejne sieci zrealizowano już w latach 
90. w Kryspinowie i Ściejowicach. Warto odnoto-
wać takie realizacje działu budowlanego Ośrodka 
w  Kryspinowie, jak: szklarnie w  Akademii Rolni-
czej przy ul. 29 listopada czy centralne ogrzewanie 
w Szkole Rolniczej w Czernichowie. 

Aby uczynić POM bardziej atrakcyjnym na rynku 
pracy, jego kierownictwo położyło nacisk na zapew-
nienie pracownikom mieszkania, ewentualnie dział-
ki budowlanej. Kwatery na terenie starego baraku 
i pałacu raczej nie mogły nikogo przyciągnąć. Na 
terenach należących do zakładu oraz pozyskanych 
w drodze wymiany od gminy Liszki (po uzgodnie-
niu ze społecznością Kryspinowa) podjęto kroki, by 
wznieść budynki wielorodzinne oraz uzbroić działki 

Grupa pracowników POM. Z lewej Czesław Soska, z prawej 
Jan Pyla
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pod domki jednorodzinne. W wyniku porozumienia 
w zamian za działkę przy pastwisku POM otrzymał 
tereny pod Skałą (w pobliżu późniejszej szkoły). 

W 1974 roku POM przystąpił do budowy osiedla 
mieszkaniowego dla pracowników. Pierwszy etap 
zakładał wzniesienie 2 bloków dla 12 rodzin każdy. 
W  obu budynkach miało zamieszkać łącznie 200 
osób. Budowę 2 bloku zakończono jesienią 1980 
roku. W lipcu tegoż roku POM oraz osiedle zosta-
ły przyłączone do krakowskiej sieci wodociągowej. 
Ścieki najpierw gromadzono w podziemnych cyster-
nach, a potem wybudowano oczyszczalnię w środku 
zakładu, która obsługiwała zarówno budynki pro-
dukcyjne, jak i osiedle. W głębi parku urządzono 
działki dla pracowników wielkości 2 arów.

Początkowo warsztaty mieściły się w zachod-
niej części folwarku, głównie w dawnych oborach. 
Były w  nich jeszcze pozostałości stanowisk dla 
zwierząt. W latach 60. stare obiekty zaczęto roz-
bierać, by zastąpić je nowymi. Prace rozpoczęto 
we wschodnim rejonie zakładu. 19 czerwca 1964 
roku dyrektor POM Władysław Handzlik przeka-
zał wsi Liszki, w ramach czynu społecznego, mury 
starego spichlerza (notabene znajdującego się na 
liście obiektów zabytkowych, zaszeregowanego do 
klasy III) na remont dróg i odnowienie rynku. We 
wschodniej części zakładu stanęły hale i przenie-
siono tu remonty maszyn rolniczych. 

Po oddaniu do użytkowania nowych obiektów, 
czyli zakładu nr 1, nastąpił wzrost osób zatrudnio-
nych ze 174 w roku 1968 do 227 we wrześniu 1969 
roku. Należy przy tym pamiętać, że POM Kryspi-
nów posiadał filię w  Młodziejowicach, gdzie za-
trudniano część robotników.

Następnie, po przeniesieniu warsztatów re-
montowych do „jedynki” przystąpiono do wybu-
rzeń zachodnich zabudowań pofolwarcznych. Nie 
ze wszystkimi obiektami poszło łatwo. Grupa mi-
nerów pracujących na co dzień w  miejscowym 
kamieniołomie założyła materiały wybuchowe 
w ścianach murowanego czworaka. Podczas eks-
plozji budowla ani drgnęła. Nawiercono zatem 
nowe otwory i pomnożono liczbę ładunków. Pod-
czas wybuchu budynek uniósł się nieco w górę i… 
nienaruszony, osiadł na pierwotnym miejscu. Ani 
jedna cegła nie odpadła. Mnożenie ładunków było 
wykluczone ze względu na bliskość pałacu. Ścia-
ny wykonane z kamieni i cegieł, połączonych za-
prawą wapienną z jajkami, musiały być stopniowo 
wyburzane od góry. Dość szybko wzniesiono halę, 
do której przeniesiono remont ciągników i innych 
maszyn rolniczych (zakład nr 2). 

Oprócz działalności gospodarczej POM zapew-
niał pracownikom, a przy okazji także mieszkań-
com wsi, rozrywkę i  w  miarę możliwości stwa-
rzał warunki do aktywności kulturalnej. Działała 
świetlica, do końca lat 60. dostępna dla ludności 
wsi. To właśnie tam pojawił się pierwszy w Kryspi-
nowie telewizor, który szczególnie na początku bu-
dził duże zainteresowanie pracowników i miesz-
kańców. 

Po utworzeniu w 1973 roku Spółdzielni Kółek 
Rolniczych (SKR) zastąpiły one Państwowe Ośrod-
ki Maszynowe w obsłudze gospodarstw rolnych185. 
Ośrodek w  Kryspinowie przekazał młockarnie 
i inny sprzęt przydatny do pracy w polu do SKR-

-ów. Zachowano traktory, które jeszcze przez pe-
wien czas wykorzystywano do rozwożenia wapna 
po polach na terenie różnych miejscowości powia-
tu krakowskiego. Potem zakład stopniowo się ich 
pozbywał. Skupił się bowiem na remoncie trakto-
rów, kombajnów i innych maszyn rolniczych. 

185 W maju 1973 roku Dział Usług Traktorowych i Che-

mizacji POM zatrudniał 4 pracowników umysłowych, 

15 traktorzystów i 13 kierowców ciągnikowych i dyspo-

nował następującym sprzętem: 12 samochodami cię-

żarowymi, 32 przyczepami ciągnikowymi, 16 ciągnika-

mi (C-325, C355 i C-4011), 9 rozrzutnikami do wapna, 

4 ładowaczami obornika, 5 spryskiwaczami ciągniko-

wymi i mniejszym sprzętem.

Naprawa traktora Kółka Rolniczego z Modlnicy
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W styczniu 1974 roku POM w Kryspinowie, po-
dobnie jak inne tego typu przedsiębiorstwa w ca-
łym kraju, przeszedł ponownie pod nadzór Mi-
nisterstwa Rolnictwa, a  zwierzchnie Okręgowe 
Zjednoczenie Mechanizacji Rolnictwa (OZMR) 
w  Krakowie przemianowano na Zjednoczenie 
Technicznej Obsługi Rolnictwa. 

Jednym z największych wyzwań dla przedsię-
biorstwa były niewątpliwie żniwa. Tak według re-
portera „Dziennika Polskiego” wyglądały przygo-
towania do akcji żniwnej w 1976 roku:

Ten odpowiedzialny obowiązek [przygotowania 
maszyn i urządzeń do żniw – A.K.] spoczywa w kra-
kowskim województwie miejskim m.in. w Państwowym 
Ośrodku Maszynowym w Kryspinowie. Tam właśnie 
dokonywane są remonty większości kombajnów, sno-
powiązałek, kosiarek, traktorów i wielu innych maszyn. 
W tym roku przygotowano już 22 kombajny typu: „Vi-
stula” i „Bizon”, 624 ciągniki, 191 samochodów rolni-
czych i setki sztuk drobniejszego sprzętu. Od wielu już 
lat kryspinowski POM cieszy się zasłużenie bardzo dobrą 
opinią wśród rolników. Zużyte, często zdekompletowane 
maszyny po remoncie w Ośrodku spisują się bez zarzutu. 

Na czas żniw POM w porozumieniu z rolnikami, na-
czelnikami gmin i innymi zainteresowanymi instytucja-
mi uruchamia 4 lotne ekipy mechaników wyposażone 
w odpowiedni sprzęt umożliwiający usuwanie ewentual-
nych awarii na polu. W samochodach tych ekip zamon-
towano radiotelefony, co ogromnie ułatwia i przyspiesza 
naprawy, podnosząc operatywność zespołów. 

Przygotowania do żniw mocno zakłóca brak łączno-
ści telefonicznej. Zepsutego przed kilku dniami aparatu 
poczta nie chce, czy też nie potrafi naprawić, a dodać 
trzeba, że jest to jedyny aparat telefoniczny w Kryspino-
wie. Poważnym mankamentem jest również brak czę-

ści zamiennych i za mała w stosunku do potrzeb ilość 
samochodów technicznych. Mimo tych trudności pra-
cownicy POM-u są w pełni przygotowani do czekają-
cych już ich wkrótce zadań186.

Należy dodać, że na czas żniw mobilizowano 
wszystkie siły i środki. Uruchamiano dodatkowe 
2 ekipy naprawcze z samochodami, a w szczegól-
nych przypadkach wykorzystywano także auto 
służbowe dyrektora, którym przewożono części 
zamienne.

Po podporządkowaniu POM-ów Ministerstwu 
Rolnictwa POM w Kryspinowie rozpoczął na dużą 
skalę remont radzieckich ciężarówek marki GAZ 53, 
używanych w rolnictwie państwowym i uspołecz-
nionym na terenie całej Polski. I to właśnie o nich 
mowa w powyższym tekście. Powołany na stano-
wisko kierownika inż. Jan Pyla na terenie nowej hali, 
wybudowanej we wschodniej części dawnego fol-
warku, zorganizował linię remontową. Umyty sa-
mochód wjeżdżał do wnętrza. Tam 3 robotników 
rozbierało go do ostatniej śrubki. Poszczególne pod-
zespoły poprzez myjnię szły na stanowiska regene-
racyjne, a silniki odwożono do zakładu naprawczego 
przy ulicy Friedleina. Potem auto składano na nowo.

Największe natężenie prac przy ciężarówkach 
GAZ 53A notowano w II połowie lat 70., gdy przecho-
dziło ich przez zakład kilkaset. W roku 1980 szaco-
wano roczną realizację generalnych remontów cię-
żarówek na 75 sztuk, a 3 lata później już tylko na 50. 
Tymczasem remont kapitalny i bieżący ciągników 
i maszyn rolniczych w 1983 roku objął ok. 5 tys. sztuk.

Przygotowana przez POM informacja o działal-
ności za rok 1985 daje ogólne pojęcie o tym, czym 
się przedsiębiorstwo zajmowało w ostatniej deka-
dzie PRL. A świadczyło ono usługi w zakresie:
• napraw gwarancyjnych, bieżących i głównych 

wszystkich rodzajów sprzętu rolniczego i cią-
gników oraz obsługi kampanii agrotechnicz-
nych w zakresie usuwania awarii. Rejon dzia-
łania to miasto Kraków i 7 gmin.

• budowy wodociągów i wykonawstwa c.o., ma-
łej mechanizacji prac instalacyjno-montażo-
wych. Dotyczyło to rejonu województwa kra-
kowskiego.

186 „Dziennik Polski” 1976, nr 145 (z 26-27 czerwca).Stacja benzynowa P.P.H.U. PROMEROL S.A.
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• remontów kapitalnych samochodów GAZ, na-
praw bieżących samochodów dostawczych Żuk, 
Nysa i innych, produkcji bojlerów, konstrukcji 
stalowych oraz produkcji pieców gazowych c.o. 
Usługi dotyczyły terenu całego kraju.

• usług transportowych w zakresie wykorzysta-
nia luzów taboru.
Na terenie gminy Liszki POM współpracował 

szczególnie ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych z sie-
dzibą w Liszkach oraz Rolniczą Spółdzielnią Pro-
dukcyjną w Mnikowie.

Dodajmy, że produkcja pieców c.o. o  nazwie 
POM-GAZ, podgrzewaczy wody, a także części do 
saturatorów to inicjatywa własna przedsiębiorstwa, 
które mimo dużego zakresu obowiązków posiadało 
jeszcze tzw. wolne moce przerobowe. Nie było to do 
końca zgodne z narzuconymi z góry sztywnymi ra-
mami przydziału obowiązków, jednak dawało firmie 
dodatkowe dochody, tak potrzebne w dekadzie nie-
dostatków, jaką były lata 80. w PRL.

Przełom ustrojowy, jaki nastąpił na przełomie 
lat 80. i 90. XX wieku, stał się trzęsieniem ziemi dla 
całej gospodarki. Jeżeli chodzi o państwowe ośrod-
ki maszynowe, to niewiele z nich zostało na rynku. 
POM w Kryspinowie przetrwał dzięki skoncentro-
waniu się na budownictwie. Stało się to z inicjaty-
wy Jana Pyli187, który w wyniku konkursu w 1991 
roku objął stanowisko dyrektora.

Ośrodek był poważnie zadłużony. Dług z odset-
kami wynosił ok. 3 mld złotych. Na szczęście uda-
ło się to wszystko spłacić. W 1995 roku POM został 
sprywatyzowany, czyli przekształcony w  spół-
kę akcyjną pod nazwą Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe „PROMEROL” S.A.188. 
Akcjonariuszami zostali pracownicy, którzy mogli 
kupować akcje firmy lub wziąć je na nieoprocen-
towane kredyty. Obowiązki prezesa objął Jan Pyla. 

187 Jan Pyla przyszedł do POM jako absolwent Szko-

ły Podstawowej w Piekarach. Łączył pracę zawodową 

z kształceniem się – ukończył zasadniczą szkołę zawo-

dową, technikum, wreszcie odbył studia na Politech-

nice Krakowskiej. W połowie lat 70. objął funkcję kie-

rownika POM, a po 10 latach został zastępcą dyrektora. 

W latach 1990-2010 był radnym GRN w Liszkach, od 

2003 do 2006 roku przewodniczący GRN.

188 Nazwa PROMEROL to skrót od słów: PRO[dukcja], 

ME[chanizacja], ROL[nictwo].

Podpisano umowę ze Skarbem Państwa o leasing 
przedsiębiorstwa. Administracja opuściła pałac 
i przeniosła się do obiektów we wschodniej części 
dawnego folwarku.

Jeszcze w latach 80., gdy samochody GAZ wy-
chodziły z użytkowania, z inicjatywy wicedyrekto-
ra Pyli dokonano przekwalifikowania części załogi, 
tj. mechaników samochodowych na spawaczy. Za-
jęcia odbywały się na terenie zakładu. Dzięki temu 
uruchomiono produkcję konstrukcji stalowych. 
Współpraca z Budostalem 9 pozwoliła na produk-
cję elementów dla górnictwa.

POM, a później „PROMEROL” wykonywał sieci 
wodociągowe w Cholerzynie, Piekarach i Kaszowie, 
potem sieci kanalizacyjne. Przez długie lata na zle-
cenie gminy zarządzał oczyszczalnią ścieków oraz 
eksploatacją sieci sanitarnych. Odśnieżał także 
drogi gminy Liszki.

Pod koniec lat 90. przedsiębiorstwo skoncentro-
wało się na produkcji konstrukcji stalowych. Dla fir-
my Suder & Suder wykonało sieć hal na terenie ca-
łej Polski. Z bliższych geograficznie realizacji należy 
wymienić obiekty na terenie Kryspinowa, Morawicy, 
Mnikowa, Aleksandrowic, Czernichowa, Piekar, Ba-
lic. Na początku obecnej dekady zrealizowało sze-
reg nowoczesnych wiat przystankowych dla War-
szawy. W 2017 roku wybudowano konstrukcję wieży 
kościoła pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-

-Prokocimiu. A to tylko niektóre realizacje.

Jan Pyla. Zdjęcie z tableau Rady Gminy Liszki kadencji 1994-1998
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POD SZYLDEM SPÓŁDZIELCZOŚCI

W 1945 roku na terenie Kryspinowa powstała Sa-
mopomoc Chłopska. Jedną z ważniejszych form jej 
działalności było otwarcie sklepu. Czasy były nie-
spokojne, a powszechna, powojenna bieda sprzy-
jała przestępczym zachowaniom. 14 marca 1948 
roku sklep został okradziony z towarów o wartości 
40 000 zł. Funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej 
udało się wykryć i aresztować sprawców. 

Już w latach 40. XX wieku handel na terenie całej 
gminy zdominowała założona w 1948 roku Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Liszkach. 
We wrześniu 1949 roku oprócz centrali w Liszkach 
posiadała 8 filii terenowych. Do niej należał sklep 
w Kryspinowie. W ewidencji spółdzielni nosił on 
wówczas numer 5. Na początku lat 50. kierowała 
nim Zofia Dziedzic. Przez kilkanaście lat powojen-
nych posiadał konkurencję w postaci wielobranżo-
wego sklepu Lorków. 

Niestety sklep spółdzielczy nie był dobrą wizy-
tówką dla uspołecznionego handlu. Jeszcze w 1953 
roku korespondent „Gazety Krakowskiej” informo-
wał o niechlujstwie panującym wewnątrz189. Czte-
ry lata później radni poruszali tę sprawę na posie-
dzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej. Podkreślali, 
że budynek nie nadawał się właściwie do handlu. 
Był odrapany i brudny, a jego ściany wymagały po-
bielenia. Radni postanowili zwrócić się na piśmie 
do kierownictwa GS „SCh” w Liszkach, jako wła-
ściciela, by doprowadził lokal sklepowy do właści-
wego stanu.

Przez długi czas sklep spożywczo-przemysło-
wy, bo taki charakter miała „piątka”, pozostawał je-
dyną placówką handlową GS „SCh” Liszki na tere-
nie Kryspinowa. Próby rozszerzenia tej działalności 
w sołectwie napotykały przeszkodę w postaci nie-
dostatku personelu o kwalifikacjach niezbędnych 
do prowadzenia placówki handlowej. 

We wrześniu 1963 roku udało się uruchomić 
w Kryspinowie nowy sklep, noszący numer 20, tak-
że o profilu spożywczo-przemysłowym. Posiadał 
on 2 stoiska: spożywcze, prowadzone przez Stani-
sławę Grzesiak, oraz z artykułami gospodarstwa 

189 „Gazeta Krakowska” 1953, nr 200 (z 22-23 sierpnia).

domowego, za które odpowiedzialna była Jadwiga 
Lalik. Niestety placówka okazała się nierentowna, 
wobec czego już w roku następnym została zlikwi-
dowana. W  tym czasie podobny los spotkał pla-
cówki handlowe w Kaszowie i Jeziorzanach. 

Zdaniem zarządu GS kierownicy wielu skle-
pów z terenu gminy nie wykazywali kwalifikacji 
sprzedawców, a co gorsza, nie starali się należycie 
o zamówienie odpowiedniego towaru. Stąd mimo 
monopolu na terenie niektórych wsi, m.in. Kryspi-
nowa, sklepy notowały niskie obroty. Wobec braku 
chętnych o odpowiednich kompetencjach z terenu 
gminy Liszki sięgano po pracowników z Krakowa. 
Członkowie Zarządu GS narzekali jednak, że czę-
sto tacy pracownicy, nie związani ani z otoczeniem, 
ani z terenem […] nie dbają o sprawy Sp[ółdzieln]i jak 
o swoje190. W tym czasie zdarzały się także naduży-
cia, jak manko w wysokości kilku tysięcy złotych, 
którego dopuściła się pracownica w ciągu zaledwie 
miesięcznej pracy w Kryspinowie. 

W miejsce zlikwidowanego sklepu nr 20 Zarząd 
GS „SCh” dążył do utworzenia Punktu Sprzedaży 
Pomocniczej (PSP). Niestety ani ten plan, ani na-
stępny uruchomienia w 1967 roku straganu sprze-
daży warzyw i owoców nie zostały zrealizowane 
właśnie z powodu problemów personalnych. Co 
gorsza, w latach 1966 i 1967 również sklep nr 5 ca-
łymi miesiącami był nieczynny. Podobne przesto-
je miały miejsce także w latach 1970, 1972 i 1976. 
W prasie ukazywały się ogłoszenia informujące, że 
GS Liszki poszukuje osoby na stanowisko kierow-
nika jednoosobowego sklepu.

Na początku lat 60. istniał w Kryspinowie bar 
z wyszynkiem alkoholu. Niestety podobnie jak go-
spoda w Liszkach stał się miejscem licznych awan-
tur, toteż na prośbę mieszkańców został pod ko-
niec 1961 roku zamknięty. Zadowoleni radni Stefan 
Kadula i Józef Kałuża na posiedzeniu GRN w Lisz-
kach w marcu 1962 roku podziękowali komendan-
towi posterunku Tadeuszowi Piwowarskiemu za 
pomoc w tej sprawie. Gminna Spółdzielnia rozpo-
częła remont pomieszczeń, po zakończeniu które-

190 ANK, Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-

ska w Liszkach z działalności w roku gospodarczym 

1964.
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go planowano otwarcie tam jadłodajni serwującej 
dania gorące oraz oranżadę i piwo. Sprzedaż napo-
jów alkoholowych była uzależniona od pozytywnej 
opinii Wydziału Handlu PPRN w Krakowie. Osta-
tecznie odstąpiono od realizacji planów, przeciw 
którym zaprotestowała dyrekcja POM. 

Problemy z personelem utrudniały działalność 
czynnego tylko w  miesiącach letnich Pawilonu 
Gastronomicznego w Kryspinowie. Uruchomiony 
w 1963 roku, z powodu braku pracowników otwar-
ty był do końca lipca. Obsada przewidziana była 
na 6 osób. Jako położony na uboczu padał ofiarą 
napadów. W 1966 roku odnotowano jedno włama-
nie, a w roku następnym włamanie oraz jego usi-
łowanie. 

W 1964 roku pod opieką GS „SCh” Liszki za-
wiązało się w Kryspinowie Koło Gospodyń Wiej-
skich. W  tym samym czasie analogiczne sto-
warzyszenia powstały w  Kaszowie i  Mnikowie. 
Działalność KGW w  Kryspinowie łączona jest 
przez świadków głównie z  kursami gotowania 
organizowanymi w domu radnej powiatowej He-
leny Rachwalik. Wyprzedzała więc działalność 
utworzonego na przełomie lat 60. i 70. również 
przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłop-
ska” ośrodka Nowoczesna Gospodyni. Instruktor-
ką została Maria Pryk. Dzięki współpracy z istnie-
jącymi na terenie gminy Liszki kołami gospodyń 
wiejskich prowadziła kursy gotowania, pieczenia 
oraz racjonalnego żywienia, a także pokazy kuli-
narne w różnych miejscowościach gminy. Organi-
zowała również konkursy ogródków warzywnych 
i  kwiatowych. Do jej obowiązków należało też 
wypożyczanie naczyń kuchennych zakupionych 
przez GS Liszki. Gdy ok. 1975 roku zrezygnowała 
z pracy, ośrodek Nowoczesna Gospodyni przenie-
siono do Liszek. Tam prowadziła go przy GS Liszki 
Stanisława Szewczyk, która opiekowała się także 
Klubami Rolnika.

W  latach 70. i  80. działalność handlowa GS 
„SCh” ograniczała się do sklepu nr 5, z  siedzi-
bą w  czworakach należących wówczas do gmi-
ny. Warto dodać, że pod koniec lat 80. XX wie-
ku między gminą Liszki a Gminną Spółdzielnią 
doszło do wymiany nieruchomości. W  zamian 
za działkę w Liszkach, na której planowano zbu-

dować Ośrodek Zdrowia, „Gees” otrzymał budy-
nek dawnych czworaków w Kryspinowie. Po prze-
mianie ustrojowej obiekt był częściowo wynajęty 
prywatnym przedsiębiorcom. Mieściły się tam 
kawiarnia należąca do radnego Bolesława Kal-
czyńskiego oraz sklep spożywczy rodziny Fortu-
nów z Liszek. W XXI wieku po likwidacji sklepu 
GS i krótkim okresie wynajmu budynku został on 
sprzedany. 

GAZYFIKACJA

W I połowie lat 60. XX wieku wieś przymierzała 
się do gazyfikacji. Sporządzono nawet wymaga-
ne plany. Wszystko zależało jednak od decyzji Tar-
nowskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego 
i jego zdolności dostarczania gazu. Dla mieszkań-
ców Kątów ważniejsza była sprawa elektryfikacji. 
Skłonni byli zatem zrezygnować z gazu na rzecz 

Czesław Lorek i radny Józef Kadula



207Życie gospodarcze w PRL i po jej upadku 

doprowadzenia energii elektrycznej do przysiół-
ka. Ostatecznie Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Krakowie wystąpiło do Tarnowskiego 
Zakładu o przydzielenie dla Kryspinowa gazu. Po-
wstał komitet gazyfikacji, a mieszkańcy wsi wpła-
cili na ten cel 12 750 zł. Niestety sprawa przeciągała 
się i w końcu zdezaktualizowała. 

Mieszkańcy nie chcieli jednak rezygnować z bu-
dowy sieci gazowej. Na zebraniu wiejskim 15 mar-
ca 1971 roku powołano nowy Komitet Gazyfikacji 
Kryspinowa, na czele którego stanął Mikołaj Wso-
łek. Aby pokryć koszty inwestycji, postanowiono 
sprzedać działki wiejskie. 

W  1972 roku gotowa była dokumentacja. 
W I połowie roku następnego zgromadzono ma-
teriały i rozpoczęto budowę rozdzielni. Do sfinan-
sowania inwestycji przyłączył się również POM, 
przekazując w  1974 roku dotację wysokości 500 
tys. zł. W zamian domagał się wykonania bezpłat-
nego przyłącza dla pracowników przedsiębiorstwa. 
W 1976 roku ukończono budowę stacji redukcyjno-

-pomiarowej gazu. 
Na zebraniu wiejskim 26 czerwca 1978 roku po-

informowano mieszkańców, że zapalenie znicza 
zaplanowano na 22 sierpnia. Ostatecznie tę sym-
boliczną czynność przyspieszono, by zgodnie z pe-
erelowskim zwyczajem sukces ogłosić przy okazji 
święta państwowego. „Gazeta Południowa” do-
nosiła: W przededniu Święta Odrodzenia mieszkań-
cy Kryspinowa i pobliskiego Budzynia otrzymali wy-
budowany czynem społecznym gazociąg. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest znany na tym terenie społecznik 
Mikołaj Wsołek, a pomagali mu w tych czynnościach m. 
in. mgr inż. Andrzej Trzos, służąc poradą w sprawach 
technicznych, oraz Jan Łęcki, Józef Kadula, Józef Bator, 
Władysław Kozieł i wielu innych. Długość gazociągu 
wynosi około 10 km, a wartość – wraz ze stacją reduk-
cyjno-pomiarową – około 5 mln zł.191

Naturalnie nie było to równoznaczne z  za-
mknięciem inwestycji. To w imieniu Komitetu Ga-
zyfikacyjnego ogłosili Jan Łęcki i Józef Kadula na 
zebraniu wiejskim 10 grudnia 1983 roku. Środki po-
zostałe po rozliczeniu inwestycji mieszkańcy prze-
kazali na konto Komitetu Budowy Wodociągu.

191 „Gazeta Południowa” 1978, nr 167 (z 24 lipca).

JAK KĄTY „PRZESKOCZYŁY” WISŁĘ

W latach 70. XX wieku władze PRL planowały prze-
kształcenie Wisły w nowoczesny szlak żeglowny. 
Pierwszy etap przewidywał przebudowę rzeki 
na odcinku Oświęcim–Kraków, tak aby w latach 
80. węgiel wydobywany w okolicach Oświęcimia, 
w kopalniach „Czeczot”, „Piast” i „Ziemowit”, mógł 
być spławiany zestawami barek o nośności 3500 
ton do Krakowa, na potrzeby kombinatu Nowa 
Huta. W 1976 roku rozpoczęto prace budowlane 
przy wznoszeniu stopni wodnych w Dworach oraz 
Smolicach. W 1977 roku ruszyła budowa trzeciego 
stopnia wodnego o nazwie „Kościuszko” w Kryspi-
nowie-Kątach.

Jak głosi tradycja, w przeszłości osada Kąty le-
żała na prawym brzegu Wisły, jednak w pewnym 
momencie rzeka zmieniła koryto, w wyniku czego 
przysiółek z jednego brzegu „przeniósł się” na dru-
gi. Budowa stopnia likwidowała meander rzeczny, 
który uniemożliwiał spławianie zestawu barek osią-
gającego długość 180 m. Plany przewidywały bu-
dowę po wierzchu drogi Opatkowice–Balice, czyli 
fragmentu trasy szybkiego ruchu mającej docelowo 
łączyć Tarnów z Katowicami. Drogę wiodącą przez 
Kąty projektowano także jako obwodnicę Krakowa, 
zmniejszającą ruch aut przez most Dębnicki.

Realizacja projektu wymagała nie tylko prze-
rzucenia 3,5 mln m3 ton ziemi i 300 tys. ton kamie-
nia, lecz także przesunięcia liczącej 3 km linii wy-
sokiego napięcia, fragmentu gazociągu oraz koryta 
rzeczki Sanki wraz z umiejscowionym na niej uję-
ciem wody pitnej192. Dopiero potem można było 
przystąpić do wybudowania jazu, czyli obiektu pię-
trzącego wodę. Na koniec wykopano 2-kilometro-
wy kanał. W sierpniu 1987 roku zostały do niego 
skierowane wody Wisły.

W  związku z  budową stopnia wodnego „Ko-
ściuszko” zajęte zostały działki w  Kątach. Stały 
na nich domy rodziny Zaborowskich, Kowalików 
i  Wilków. Budynki rozebrano, a  ich mieszkań-
cy otrzymali mieszkania w  Krakowie. Należy 

192 Jako ciekawostkę dodajmy, że w trakcie prac ziemnych 

odkopano i wydobyto pień sczerniałego dębu liczący 

około 4 tys. lat.
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podkreślić, że zburzone obiekty nie leżały w Kątach 
historycznych, lecz na działkach zasiedlonych w la-
tach 60. XX wieku193. 

Oprócz tego pola uprawne straciło wielu innych 
rolników, głównie z Kryspinowa. Nawet jeśli nie 
zostały one zajęte pod budowę, to z uwagi na znisz-
czenie drogi dojazdowej łączącej centrum wsi z Ką-
tami nie mogli ich użytkować. Jednocześnie nadal 
ciążył na nich obowiązek płacenia podatku rolnego. 
Dziesiątki odbytych spotkań na ten temat, w któ-
rych udział brali mieszkańcy, reprezentanci gminy 
Liszki oraz przedstawiciele głównego wykonawcy, 
przedsiębiorstwa Naviga, nie dawały rezultatów. 
Dopiero w 1985 roku firma wykonała nawierzchnię 
bitumiczną od POM w kierunku Kątów na długość 
1 km i połączenie zostało przywrócone. Pojazdy rol-
nicze mogły przejeżdżać drogą położoną na szczy-

193 „W latach sześćdziesiątych przybyli do Kątów nowi 

osadnicy, cztery rodziny z Rącznej: Andrzeja Zaborow-

skiego, Józefa Wsołka, Franciszka Wsołka, Andrzeja Ko-

walika oraz Wilków z innej miejscowości. Odkupili po 

1 ha ziemi od mieszkańców Kryspinowa i pobudowali 

tutaj domy i niewielkie budynki gospodarcze. Zagrody 

te znajdowały się na Pańskich Polach, w pewnej odle-

głości od Starych Kątów”. Kazimierz Wnęk, op. cit., s. 2.

cie stopnia. Taki stan nie trwał długo. Zbliżał się 
czas oddania obwodnicy, w związku z czym przy-
stąpiono do wymiany drogi technicznej na stopniu 
na stałą. W 1990 roku obwodnica została otwarta. 
Miała ona klasę autostrady, dlatego poruszanie się 
po niej pojazdów rolniczych było już niemożliwe.

Wreszcie po latach starań Okręgowa Dyrek-
cja Gospodarki Wodnej w Krakowie w 1993 roku 
przystąpiła do wykupu pól leżących po zachodniej 
stronie autostrady o łącznej powierzchni ok. 20 ha, 
ale tylko od mieszkańców lewobrzeżnego Kryspi-
nowa. Proces trwał ok. 2 lat. Wynegocjowana cena 
nie była wysoka. W dodatku wkrótce w Polsce roz-
szalała się inflacja. Kto nie wydał pieniędzy w miarę 
szybko, poniósł poważne straty. Działki leżące od 
strony Krakowa, ok. 24 ha, już po denominacji zło-
tego wykupiła firma KODE. Miał tam powstać duży 
parking, stacja obsługi TIR-ów i ośrodek rekreacji. 
Niestety plany te nie zostały zrealizowane z powo-
du upadłości firmy. Obecnie nowy właściciel obsie-
wa ten teren kukurydzą.

Na początku XXI wieku na terenie przysiół-
ka Kąty pojawiły się nowe inwestycje. W  2003 
roku Fundacja im. ks. Siemaszki, założona przez 
Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincente-

Kąty w 1987 roku – widok ze wzgórza Wielkanoc
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go a Paulo, uruchomiła 3-turbinową elektrownię 
wodną, dostarczającą energię dla Centrum Eduka-
cyjnego „Radosna Nowina” w Piekarach. W tymże 
roku obok został otwarty tor kajakarstwa górskie-
go. Wprawdzie Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna to 
inwestycja miejska, jednak tor na większej długo-
ści znajduje się na terenie kryspinowskich Kątów.

Powstanie stopnia wodnego „Kościuszko” spra-
wiło, że mieszkańcy przysiółka znaleźli się w no-
wej sytuacji geograficznej. Odcięci na całą deka-
dę od Kryspinowa, musieli wywalczyć dostęp do 
ulicy Bolesława Śmiałego. Projektant założył, że 
kryspinowianie z Kątów będą jeździć i chodzić do 
Tyńca nową drogą prowadzącą do ulicy Promowej. 
W takim przypadku od przystanku autobusowe-
go mieszkańcy musieliby pokonać dystans 3 km. 
Co gorsza, w razie przyboru wód na Wiśle istniała 
groźba zalewania drogi na długości 200 m. Dlate-
go domagano się wybudowania mostu nad staro-
rzeczem. Pisano petycje i skargi do wielu urzędów, 
a nawet do telewizji Kraków. W końcu udało się. 
Nad zwężonym do szerokości ok. 5 m korytem sta-
rorzecza postawiono most oraz zbudowano drogę 
przez Kąty, łącząc ulicę Bolesława Śmiałego z uli-
cą Promową.

Innym problemem było zniknięcie wody ze 
studzien na terenie przysiółka. W  przeciwień-
stwie do reszty wsi, która utraciła dostęp do 
wody na skutek rozbudowy Zalewu w Budzyniu 
i Cholerzynie, w Kątach winne były prace ziem-
ne przy budowie stopnia wodnego. Po interwen-
cjach mieszkańców inwestor finansował dowóz 
wody na teren przysiółka co drugi dzień. Najwięk-
szy problem był zimą, gdy woda w kanistrach za-

marzała. Dopiero po ukończeniu budowy mostu 
przeprowadzono przezeń rurę z wodą, doprowa-
dzaną przez MPWiK.

W  1993 roku mieszkańcom Kątów udało się 
uzyskać dostęp do sieci telefonicznej, o co jeszcze 
w tym czasie było bardzo trudno. Firmy budujące 
stopień dysponowały 8 numerami telefonicznymi. 
Po zakończeniu budowy tylko 3 numery były wyko-
rzystywane na potrzeby obsługi stopnia „Kościusz-
ko”. Po interwencji jednego z mieszkańców Kątów, 
Kazimierza Wnęka194, Dyrekcja Telekomunika-
cji w Krakowie zgodziła się przydzielić 4 numery 
mieszkańcom, pod warunkiem że będą partycypo-
wać w kosztach podłączenia linii. Tak się też stało.

KRYSPINÓW PO PRZEMIANIE USTROJOWEJ 

Mimo rozwoju miejscowości w latach 70. i 80. 
XX wieku w ostatnią jego dekadę Kryspinów 

wchodził jako niewielka wieś. Według Narodowe-
go Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 1988 
roku liczył 1153 mieszkańców i zajmował pod tym 
względem 6 miejsce pośród wsi gminy Liszki.

Reformy gospodarcze po bankructwie PRL przy-
niosły żywiołowy rozwój prywatnej przedsiębior-
czości. Wkrótce na terenie Kryspinowa pojawiły się 
nowe firmy. Miejsce Państwowego Ośrodka Maszy-
nowego zajął P.P.H.U. „PROMEROL” S.A., o czym 
już wspominaliśmy. W halach POM-owskich w za-
chodniej części dawnego folwarku siedzibę znala-
zły takie firmy jak: Zakład Urządzeń Technologicz-
nych „Sumech”, świadczące usługi wulkanizacyjne 
Przedsiębiorstwo Zagraniczne „EUROGUM”, spe-
cjalizujące się w handlu wyrobami hutniczymi 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Crystal” s.c. 

194 Dodajmy, że Kazimierz Wnęk był zaangażowany we 

wszystkie opisane wyżej akcje mieszkańców Kątów. 

Należy do napływowych mieszkańców Kryspinowa. 

Urodził się bowiem w Zabierzowie Bocheńskim, a do 

Kryspinowa przyjechał w 1968 roku. Najpierw praco-

wał w POM, potem był agronomem, doradcą rolniczym 

i wreszcie urzędnikiem UG Liszki. Od 1990 roku dzia-

łał w PSL. W latach 1995-2003 pełnił funkcję sekreta-

rza Koła PSL w Liszkach, a potem, do rezygnacji w 2019 

roku, prezesa Koła w Liszkach i członka zarządu powia-

towego partii. W latach 1997-2002 był radnym powiatu 

krakowskiego. Kazimierz Wnęk, op. cit.

Mieszkańcy Kątów (1997)
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(obecnie METALKOM), Firma Transportowa Gam-
bit. Mniejsze podmioty powstawały w  domach 
prywatnych, jak wytwórnia ozdób choinkowych 
AM-TRADE i wiele innych.

Nie od razu zmiana ustroju pociągnęła za sobą 
poprawę infrastruktury. 12 listopada 1990 roku 
udało się w końcu zawrzeć porozumienie między 
gminą Liszki a Krakowskimi Zakładami Eksploata-
cji Kruszywa w Krakowie i Miejskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie do-
tyczące wspólnej budowy sieci wodociągowej na 
terenie Kryspinowa i Budzynia. Udział procento-
wy w kosztach inwestycji wynosił dla MPWiK – 42, 
gminy Liszki – 30, a K.Z.E.K. – 28 proc. Gmina Liszki 
oświadczyła, że w jej imieniu realizację wodociągu 
będzie prowadzić Społeczny Komitet Budowy Wo-
dociągu w Kryspinowie. Wykonawcą został Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie. Prace 
zakończono w 1994 roku.

Ustawa z  27 czerwca 1997 roku o  odpadach 
przyniosła rewolucję w organizacji wywozu śmie-
ci w gminie. W Kryspinowie, podobnie jak w in-
nych miejscowościach gminy Liszki, pojawiły się 
kontenery na śmieci KP-7. Nie było to rozwiązanie 
doskonałe, ale przyczyniło się do stopniowej likwi-
dacji dzikich wysypisk, które w miarę zwiększania 
się konsumpcji, a co za tym idzie zużycia opakowań 
jednorazowych, zaczynały stanowić coraz większy 

problem. Jedno z nich w latach 90. XX wieku istnia-
ło w dawnym kamieniołomie. 

Usługi komunalne zapewniała firma POM-
-WOD Sp. z o.o. z siedzibą w budynkach P.P.H.U. 
„PROMEROL” S.A. Istniała 10 lat, od 1994 roku. Jej 
prezesem był Jan Mękal, były pracownik POM, 
mieszkaniec Kryspinowa. Spółka zajmowała się 
eksploatacją wodociągów i kanalizacji oraz oczysz-
czalni ścieków. Budowała także krótkie odcinki sie-
ci. To ona tworzyła system wywozu śmieci. Wraz 
z PROMEROLEM wykonywała eksploatowane na 
terenie gminy Liszki kontenery KP-7.

W 2000 roku rozpoczęto wywóz śmieci od in-
dywidualnych odbiorców. Uprawnione do tego 
były firmy: ESTA MS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabie-
rzowie, P.W. „MIKI” z Krakowa i rodzime P.P.H.U. 

„PROMEROL” S.A. W 2003 roku o rynek walczyły: 
MPO Kraków, firma GANSEL WINKEL oraz przed-
siębiorstwo MIKI. Ostatecznie rynek na terenie 
gminy zdominowała ta ostatnia firma.

Coraz większym problemem stawał się wzra-
stający ruch na drogach wiodących przez Kryspi-
nów, a  szczególnie na drodze wojewódzkiej. 
Mieszkańcy skarżyli się zwłaszcza na hałas czy-
niony przez wielkie TIR-y, których w 2000 roku ze 
względu na wprowadzenie opłat na autostradzie 
Kraków–Katowice wyraźnie przybyło. Huk prze-
jeżdżających ciężkich pojazdów nie pozwala miesz-
kańcom wsi spokojnie spać – alarmowało do Urzędu 
Gminy Liszki Zebranie Wiejskie, prosząc o inter-
wencję w  tej sprawie. Podobny problem mieli 
mieszkańcy domów przy drodze w kierunku Balic. 
Tu oprócz huku silników poważnym problemem 
były drgania powodujące pękanie ścian. Spoczy-
wające na piasku płyty betonowe pierwotnej kon-
strukcji drogi, pracując, tworzyły nierówności na 
wierzchnim dywaniku asfaltowym. Podskakują-
ce na nich koła ciężarówek wytwarzały drgania, 
przenoszone potem na fundamenty zabudowań.

Do poprawienia jakości życia we wsi przy-
czyniła się także taka prozaiczna, zdawałoby się, 
rzecz jak rozbudowa oświetlenia ulicznego. Nie-
stety duże koszty energii elektrycznej zużywanej 
wówczas przez lampy skłoniły władze gminy do 
zainstalowania sterowników wyłączających je 
w godzinach nocnych (od 00.00 do 4.00) oraz do 

Pionierzy przedsiębiorczości kryspinowskiej Stanisław Lorek 
i Andrzej Łuczak
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podjęcia decyzji, że nowe będą montowane tylko 
na koszt sołectw. 

W 1992 roku gmina Liszki podjęła pierwsze kro-
ki w celu budowy kanalizacji w Kryspinowie. Spo-
rządzono projekt oraz rozpoczęto prace polegające 
na doprowadzeniu kolektora do pałacu. Przewod-
niczącym społecznego komitetu był Bolesław Kal-
czyński. Potem na kilka lat nastąpiła przerwa w re-
alizacji przedsięwzięcia. 

Dopiero podczas zebrania wiejskiego 23 listopa-
da 1996 roku powołano nowy Społeczny Komitet 
Budowy Kanalizacji w składzie: Czesław Sadko, Le-
szek Wójcik, Ryszard Duszyk, Józef Pyla, Aleksan-
der Wierzbicki, Jan Michalak, Stanisław Baster, Jó-
zef Mastek i Roman Korzeniak. Przewodniczącym 
został pierwszy z wymienionych. Niestety okazało 
się, że projekt budowy kanalizacji zaginął, dlatego 
zlecono sporządzenie drugiego. Środki przeznaczo-
ne przez gminę Liszki uzupełnili mieszkańcy wpła-
tą 2000 zł na przyłącz. Jesienią 1997 roku rozpoczę-
to prace budowlane I etapu – budowę kolektora 
głównego wzdłuż drogi balickiej. Potem nastąpiły 

kolejne. Prace zakończono w 2008 roku, wykonu-
jąc ostatni fragment sieci – 560 mb. kanalizacji sa-
nitarnej w przysiółku Zaolsze.

Na zebraniu 27 marca 1999 roku mieszkańcy 
powołali Społeczny Komitet Telefonizacji mający 
na celu rozbudowę istniejącej sieci telefonicznej. 
W jego skład weszli: Wacław Kula (przewodniczą-
cy), Aleksander Wierzbicki i Stanisław Jaskowski. Po 
zakończeniu prac w lutym 2000 roku komitet roz-
liczył się z powierzonych mu środków pieniężnych. 

Na początku XXI wieku rozwój restauracji i do-
mów weselnych spowodował, że świetlica przy re-
mizie stała pusta, sporadycznie tylko wykorzysty-
wana była na zebrania wiejskie i nieliczne przyjęcia 
weselne. W  związku z  tym w  2007 roku została 
wydzierżawiona firmie Castor Ryszarda Kościółka, 
która po przeprowadzeniu remontu i modernizacji 
zaplecza kuchennego uruchomiła w niej restaura-
cję Oberża Castor. Gmina, która jest właścicielem 
obiektu, część czynszu przekazywała do budżetu 
sołectwa. Po kilku latach lokal został zlikwidowa-
ny, a obiekt wynajęła firma sprzedająca kominki.

Remiza w dawnej chmielarni dworskiej (2021)
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VIII

OŚWIATA I KULTURA

Władza ludowa za punkt honoru postawiła so-
bie likwidację zjawiska analfabetyzmu. 7 kwiet-
nia 1949 roku ogłoszono Ustawę o walce z analfa-
betyzmem. Zakładała ona „społeczny obowiązek 
bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabe-
tów” w wieku od 14 do 50 roku życia. Wkrótce 
w całym kraju powołano komisje mające dopro-
wadzić do alfabetyzacji ludności. Także w  gmi-
nie Liszki działała Gminna Komisja Społeczna 
do Walki z Analfabetyzmem. Na jej czele stanął 
gminny pełnomocnik rządu do walki z analfabe-
tyzmem Franciszek Chorąży.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 
27 sierpnia 1949 roku. Sołectwo Kryspinów repre-
zentowali na nim sołtys Piotr Poprawa oraz kie-
rowniczka szkoły Maria Szulc. W trakcie spotkania 
podano wyniki rejestracji analfabetów przeprowa-
dzonej we wszystkich wsiach pod koniec czerwca. 
W Kryspinowie doliczono się ich 24. Zważywszy, 
że w miejscowości zameldowanych było 680 osób, 
stanowili oni zaledwie 3,5 proc. populacji. Spodzie-
wano się jednak, że nie wszystkie osoby podlegają-

ce obowiązkowi nauczania zostały zarejestrowane, 
toteż w latach następnych planowano zorganizo-
wać kolejne kursy. 

W poszczególnych miejscowościach powołano 
do życia gromadzkie komitety społeczne do walki 
z analfabetyzmem. W Kryspinowie jego członkami 
zostali: Piotr Poprawa, jako przewodniczący, Ma-
ria Szulc, Józef Żarski, Józef Stefanek, Jan Żelazny 
i Józef Jaskowski.

Pierwszy kurs rozpoczął się 1 listopada 1949, a za-
kończył 31 marca 1950 roku. Uczestniczyło w nim 
11 osób, z czego do egzaminu końcowego zgłosiło 
się 8. Przekazywaniem umiejętności czytania i pi-
sania, ale także podstaw wiedzy zajęli się miejscowi 
nauczyciele: Maria Szulc (język polski), Julia Listec-
ka (matematyka) oraz wychowawca w Domu Dziec-
ka Albin Greczek (wiedza o Polsce oraz język polski). 
W tygodniu odbywało się 12 lekcji.

Kolejny kurs rozpoczął się 1 grudnia 1950 roku. 
Objął 17 osób. Po raz ostatni kurs dla analfabetów 
ruszył 15 marca 1951 roku. Było ich 9. Zajęcia prowa-
dzili: Maria Szulc (język polski), Julia Kania (mate-
matyka) oraz Zofia Zaleska (historia). Zajęcia trwa-
ły do 15 czerwca 1951 roku. 

Życie społeczno-kulturalne 
i oświatowe
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Trudno ocenić, na ile kursy były skuteczne i na 
ile wniosły do życia uczestników nową jakość. Na 
pewno tysiące kursów, które odbyły się na terenie 
Polski, stały się ważnym elementem kampanii au-
topromocyjnej tzw. władzy ludowej.

Kto umiał czytać i interesował się wydarzenia-
mi w kraju i za granicą, sięgał czasem po gazetę. Po 
II wojnie światowej można się było w nią zaopa-
trzyć nie tylko za pośrednictwem poczty, lecz tak-
że kupując ją od mężczyzny, który codziennie w dni 
powszednie przemierzał pieszo drogę z Krakowa 
do Czernichowa, niosąc ze sobą torbę pełną dzien-
ników. Dopiero w latach 70. XX wieku przy głównej 
bramie wjazdowej do POM stanął kiosk „RUCH”.

Prawdopodobnie w  1949 roku powstała 
w Kryspinowie Liga Kobiet. To owoc działalności 
krakowskich kół terenowych tej organizacji, któ-
rych przedstawicielki gościły w Kryspinowie z po-
gadankami, referatami itp.195 

Po wojnie na wsiach dużą popularnością cie-
szyły się wizyty kina objazdowego. W 1954 roku 
po utworzeniu POM do Kryspinowa miała przy-
jeżdżać ekipa kina „Marynarz”. Niestety mieszkań-
cy wsi przez dłuższy czas na próżno wyczekiwali 
przyjazdu samochodu z projektorem. Dopiero po 
interwencjach u władz, także za pośrednictwem re-
dakcji „Echa Krakowa”, do obsługi Kryspinowa wy-
znaczono Wiejskie Kino Stałe w Czernichowie. Pod 

195 „Gazeta Krakowska” 1949, nr 141 (z 8 lipca).

koniec lat 60. miejscowość odwiedzało kino objaz-
dowe „Marsylianka” z Morawicy. Seanse urządza-
no we czwartki na terenie pałacu.

Pod koniec lat 40. Zarząd Związku Spółdziel-
ni Chłopskich w Liszkach podjął decyzję o budo-
wie w Kryspinowie świetlicy. Zgromadzono na-
wet niezbędne materiały. Cóż z tego, skoro prac 
nie rozpoczęto. Jak alarmował w  opublikowa-
nym na łamach „Echa Krakowskiego” (nr 45 z 14 
lutego 1951 roku) jeden z miejscowych członków 
Związku Młodzieży Polskiej: Materiały budowla-
ne przeznaczone na wykończenie świetlicy częściowo 
już zostały rozkradzione, a reszta gnije od maja 1950 
r. w polu. Przynaglony publiczną krytyką, ZSCh 
w  Liszkach zadeklarował kontynuację prac bu-
dowlanych, w czym pomóc mieli robotnicy Kra-
kowskich Wodociągów. W rzeczywistości do bu-
dowy nie doszło.

Kolejny plan urządzenia świetlicy powstał 
w związku z zamiarem nadbudowy piętra nad daw-
nymi czworakami. Pomysł narodził się w 1955 roku 
w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Gromada nasza 
jest prawie zupełnie pozbawiona świetlicy, młodzież, 
która powinna znaleźć rozrywki kulturalne i uświado-
mienie obywatelskie, tuła się po kątach, rozpija się z bra-
ku miejsca rozrywkowego, a zatem stworzenie świetlicy 
jest naszym obowiązkiem obywatelskim, a poza tym na-
kazem obecnej rzeczywistości – czytamy w protokole 
sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z 17 marca 1955 
roku. Niestety skończyło się tylko na zamiarach.

W tym czasie świetlica funkcjonowała w Pań-
stwowym Ośrodku Maszynowym. Miał w niej sie-
dzibę zespół pieśni i  tańca. Oprócz zajęć tanecz-

Kurs kroju i szycia Kryspinów. Na zdjęciu m.in. Zofia Mitana, 
Joanna Kapelak, Adela Bojda, Aniela Wróbel, Aniela Wiatr, Jó-
zefa Wciślak, Anna Górka, Zofia Wędzicha, Aniela Kadula, Jo-
anna Lorek, Anna Kadula (ok. 1951)
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nych młodzież jeździła na wycieczki. Jedną z nich 
zorganizowano do Ojcowa. Świetlica pełniła także 
funkcję integracyjną. Tu spotykali się mieszkają-
cy w hotelu robotniczym napływowi pracownicy 
POM z rodowitymi kryspinowianami. Wyposaże-
nie świetlicy fundował POM. Koszty jej utrzymania, 
w tym pensję instruktorki, pod koniec lat 60. po-
krywała Gromadzka Rada Narodowa. Goście mie-
li do dyspozycji prasę, radio, telewizor i gry świe-
tlicowe. Informator turystyczny z 1967 roku196 jako 
oddzielny podmiot wymieniał klubo-kawiarnię GS 

„SCh” także działającą w pałacu, dysponującą prasą 
rolniczą, książkami oraz naturalnie zapasem kawy.

W połowie lat 50. zorganizowano w Kryspino-
wie kurs szycia na maszynach. Zajęcia odbywały 
się w prywatnym domu pani Kadulowej. Organiza-
torem był prawdopodobnie Związek Samopomocy 
Chłopskiej.

W latach 1963-1967 przy Państwowym Ośrod-
ku Maszynowym w  Kryspinowie działał zespół 
muzyczny Szakale. Powstał on z  inicjatywy pra-
cownika POM Jana Rachwalika, za zgodą preze-
sa Władysława Handzlika. Rzecz ciekawa, że tyl-
ko jeden członek grupy, grający na gitarze basowej 
Jan Rachwalik, związany był z firmą. Oprócz nie-
go w  skład zespołu weszli: gitarzyści Tadeusz 

196 Zinkow Julian, Informator turystyczny powiatu krakow-

skiego, Kraków 1967, s. 50.

Meus i Kazimierz Mądry (wszyscy trzej wymienie-
ni pochodzili z Liszek) oraz perkusista Stanisław 
Broś (dojeżdżał z Krakowa). Początkowo używali 
własnych gitar wykonanych sposobem chałupni-
czym, z wykorzystaniem części zakupionych w ko-
misie. Bęben, werbel i talerze to pozostałość po nie-
istniejącej już wtedy orkiestrze parafialnej. Dzięki 
funduszom POM-owskim młodzi muzycy nabyli 
gitarę Samba, wzmacniacz, głośnik i 2 mikrofony. 
Zespół ćwiczył w okrągłej sali na piętrze, a wystę-
pował przeważnie na imprezach wewnętrznych 
z okazji świąt państwowych 1 maja i 22 lipca. Za-
pewnił m.in. oprawę muzyczną balu sylwestro-
wego dla pracowników Ośrodka. Młodzi muzycy 
grywali też na zabawach organizowanych przez 
młodzież kaszowską w  garażu ich straży oraz 
w  Klubie Książki i  Prasy w  Liszkach. Szakale re-
prezentowali POM na Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Artystycznych w Okocimiu, 
zorganizowanym z okazji 50-lecia Związków Za-
wodowych Pracowników Rolnych. 

W marcu 1949 roku z myślą o dorosłych czytel-
nikach uruchomiono w Kryspinowie punkt biblio-
teczny. Działał przy szkole. W październiku 1949 
roku posiadał 50 tomów. Przeciętna liczba wypoży-
czeń w miesiącu wynosiła 12 książek. Kilka miesię-
cy wcześniej dla młodzieży pozaszkolnej urucho-
miono Koło Czytelnika, dysponujące 20 książkami. 
Dla porównania w tym czasie biblioteka szkolna 
liczyła 360 tomów.

Jakiś czas po utworzeniu POM, punkt biblio-
teczny został przeniesiony do pałacu. Nie przy-

Spotkanie młodzieży przy skale

Członkowie zespołu Szakale oraz dziewczyna spoza ze-
społu podczas próby w świetlicy POM
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czyniło się to jednak do ożywienia czytelnictwa, 
o  czym świadczy zdarzenie opisane w  „Gazecie 
Krakowskiej” z 9 listopada 1955 roku: Był wypadek 
w POM Kryspinów, że pracownicy chcąc przeczytać 
książkę, zmuszeni byli wyłamać drzwi od szafy biblio-
tecznej. Nikt bowiem nie wiedział kto ją zamknął i kto 
posiada klucz. 

Krytyka dziennikarska przyniosła pozytywny 
skutek. Sporządzone dla Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w  Kryspinowie sprawozdanie 
z działalności punktu bibliotecznego za lata 1956-
1958 informuje o wzroście czytelnictwa. Zapewne 
spora w tym zasługa kierującej placówką Pelagii 
Kusek. Dodajmy, że na terenie gromady Kryspi-
nów punkt biblioteczny działał także przy szkole 
w Cholerzynie. 

Po przyłączeniu gromady w  Kryspinowie do 
gromady Liszki wypożyczalnia książek w Kryspi-
nowie stanowiła element sieci bibliotecznej, na 
którą składały się biblioteki w Liszkach i Morawi-
cy oraz 5 punktów bibliotecznych: w Kryspinowie, 

Cholerzynie, Kaszowie, Piekarach i Mnikowie. Aby 
zapewnić czytelnikom dostęp do większej liczby 
tytułów, co kwartał książki w  punktach wymie-
niano. Wypożyczalnia w Kryspinowie funkcjono-
wała z przerwami co najmniej do końca 1980 roku. 
W 1983 roku zamierzano ją reaktywować, jednak 
nie udało się to do dziś.

W  tym czasie odczuwano potrzebę stworze-
nia miejsca spotkań dla młodzieży. Pod koniec 
lat 60. udostępniano na ten cel salę przy remizie 
OSP, jednak strażacy skarżyli się na nieporządek 
pozostawiany przez jej młodych użytkowników 
oraz szkody powstałe w wyniku tej działalności. 
W  1970 roku radny Kadula zaproponował wy-
korzystanie na ten cel pomieszczeń w dawnych 
czworakach. Niedługo potem Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc Chłopska” uruchomiła tam Klub 
Rolnika, ośrodek Nowoczesna Gospodyni oraz 
wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowe-
go. Prowadziła je Maria Pryk. Po przeniesieniu 
ośrodka i wypożyczalni do Liszek opiekę nad Klu-

Członkinie grupy weselnej przed wyjazdem do Krakowa: 
Anna Kruk, Maria Kadula, Maria Feluś i Kazimiera Kruk

Stanisław Gaweł



Na placu Wolnica

Maria i Joanna Kapelakowe Transparent z nazwą wsi informował wszystkich, że grupa 
pochodziła z Kryspinowa.



Odgrywający drużbów Kazimierz i Marian Jaskowscy przed budynkiem remizy

Kryspinowianki na ulicach Krakowa

Na krakowskim rynku. Od lewej: woźnica Stanisław Kadula, Kazimiera Kruk, Anna Górka i Aniela Pyla

W Bielanach. Powozi Stanisław Mitana.
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bem Rolnika kierownictwo GS Liszki powierzyło 
Marii Matlak. Z czasem mały lokal powiększono 
o drugie pomieszczenie. Kolejnym opiekunem zo-
stał Jan Szopa, a w latach 80. Grażyna Koszycka 
z Gruców. W małym barze serwowano kawę i her-
batę. Na miejscu dostępne były: telewizor, radio, 
prasa oraz gry planszowe, a w latach 80. XX wieku 
piłkarzyki i bilard. Przejściowo mieścił się tu tak-
że punkt biblioteczny. Dzięki nawiązaniu współ-
pracy z  jedną z  krakowskich księgarń stworzo-
no możliwość zakupienia książek. Odbywały się 
również kursy tańca prowadzone przez instruk-
tora z krakowskiego Domu Kultury „Piwnica pod 
Baranami”. Jego absolwenci brali udział w turnie-
jach tanecznych, zresztą nie bez sukcesów. Pod-
czas jednego z konkursów szczebla wojewódzkie-
go Teresa Bilówna (Fiutowska) zdobyła nagrodę 
w postaci telewizora, który stanął w pomieszcze-
niu klubowym. 

W okresie zimowym organizowano konkursy, 
turnieje w tenisie stołowym itp. Bardziej aktywni 
klubowicze mogli brać udział w wycieczkach kra-
joznawczych, m.in. do Morskiego Oka. Prowadzo-
no także zbiórki na restaurację Wawelu, budowę 
żaglowca Dar Młodzieży czy odbudowę zamku 
królewskiego w Warszawie. Współpraca nawiąza-
na z LZS Lotnik oraz OSP Kryspinów zaowocowała 
wspólnie organizowanymi zabawami.  Świetlica 
czynna była codziennie z wyjątkiem poniedział-
ków w godzinach od 17.00 do 22.00 do końca lat 
80. XX wieku. Po zamknięciu Klubu Rolnika opu-

stoszały lokal wynajął Bolesław Kalczyński, by 
urządzić w nim prywatną kawiarnię197.

Na przełomie lat 60. i 70. Krakowski Dom Kul-
tury, Wydział Kultury przy Powiatowej Radzie Na-
rodowej i  Teatr Regionalny w  Krakowie przygo-
towywały kilkakrotnie widowisko obrzędowe pt. 
Wesele krakowskie. Brała w nich udział także grupa 
z Kryspinowa. Jej organizatorką była mieszkająca 
w czworakach instruktorka Barbara Wilczewska, 
zwana familiarnie Punią198. 

Po raz pierwszy impreza odbyła się 22 lip-
ca 1969 roku. Grupa ubranych w stroje ludowe 
kryspinowian udała się kawalkadą do Krako-
wa. Dziewczętom i chłopcom jadącym na wo-
zach towarzyszyli konni drużbowie. Wjeżdżając 
na miejsce zbiórki – plac Wolnica, Anna Steczko 
(Kadulanka) zaśpiewała ułożoną na poczekaniu 
przyśpiewkę:

197 Podsumowanie działalności Klubu Rolnika w Kryspi-

nowie z dwóch dekad może imponować wielością 

form działania. Codzienność była jednak mniej ko-

lorowa. Kilkakrotnie Klub zamykano z powodu braku 

opiekuna. Podczas przeprowadzonej 16 października 

1980 roku kontroli Klubu odnotowano: „działalność 

ograniczała się do oglądania programów telewizyj-

nych, przeglądania prasy, urządzania dyskotek. Brak 

środków finansowych, a tym samym możliwości za-

trudnienia instruktorów, uniemożliwia rozwinięcie bo-

gatszej działalności. Dochody z dyskotek przeznacza-

no na modernizację wyposażenia wnętrza”. 

198 Tak się wabił jej piesek.

Inscenizacja w świetlicy przy remizie – kwiecień 1969 roku Scena wesela w Kryspinowie, od lewej Tadeusz Różycki, 
Maria Kadula (pani młoda), Kazimierz Mitana (pan młody) 
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Scena w świetlicy zmieniła się na chwilę w wiejską chatę.

Nie ma wesela bez tańców.

Wyjeżdżaj, furmanie,  
nie rozciągaj bicza,  
bo tu na Wolnicy 
wąziutka ulica.
Wąziutka ulica 
 i jeszcze z dołami, 
byś nas nie wywalił 
do góry kołami.

Zainteresowanie wśród zgromadzonych widzów 
wywołał koń, na którym jechał jeden z drużbów, po-
ruszający się idealnie w rytm muzyki. Była to dla nie-
go pierwszorzędna impreza, bo bywało, że nie chciał 
ruszyć z miejsca, jeżeli nie usłyszał jakiejś melodii. 
Chcąc nie chcąc, właściciel musiał kupić radio (to 
już epoka tranzystorów), by koń zechciał wyjechać 
z domu albo wrócić z pola do zagrody199.

Z Kazimierza wszystkie grupy pojechały do Bar-
bakanu. Tam występował zespół z Mnikowa zasilo-
ny statystami z Morawicy i Przegini. 

199 Na podstawie relacji ustnej śp. Anny Steczko.
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Podobne wydarzenie artystyczne miało miej-
sce także rok później, w niedzielę 7 czerwca 1970 
roku, na zakończenie Festiwalu Filmów Krótko-
metrażowych. Również wtedy wzięli w niej udział 

„weselnicy” z Kryspinowa200. Impreza zaczęła się ok. 
godz. 14.00 przejazdem ulicami: Krakowską, Stra-
dom, Podzamcze, Straszewskiego i Wiślną. 

Z  inicjatywy Barbary Wilczewskiej grupa 
z Kryspinowa przygotowała widowisko obrzędowe 
przedstawiające obyczaje weselne z okolic Krako-
wa. Oparte było najprawdopodobniej na materia-
łach dostarczonych przez organizatorów. W każ-
dym razie nie odtwarzało folkloru Kryspinowa 
sensu stricto. Zaprezentowano je kilkakrotnie, za-
równo w 1969, jak i w 1970 roku, w świetlicy przy 
remizie OSP Kryspinów. Na scenie stanął stolik, 
przy którym zasiadła część aktorów. Pozostali, po-
dzieleni na dwie grupy, chłopców i dziewcząt, prze-
komarzali się, śpiewając przyśpiewki. 

200 Także Czernichów, Gorzków, Karniów, Kończyce, Mni-

ków, Morawica, Mietniów, Przeginia Duchowna, Rzo-

zów, Sygneczów, Tyniec, Zielonki.

Przekomarzania dziewcząt i chłopców

Pani młoda w towarzystwie drużek

Śpiewa i tańczy Józef Kowalik.
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IX
Dzieje Szkoły Podstawowej 

w Kryspinowie

Pierwsze szkoły stopnia podstawowego powsta-
wały przy parafiach. Informacje o istnieniu ta-

kiej placówki przy kościele farnym w Liszkach po-
chodzą dopiero z końca wieku XVI i początku XVII. 
Zawierają je dokumenty powstałe w związku z wi-
zytacjami przeprowadzonymi za czasów, gdy die-
cezją krakowską rządzili biskupi: Jerzy Radziwiłł 
(1591-1600), Bernard Maciejowski (1600-1605), 
Marcin Szyszkowski (1616-1630) i  Piotr Gembic-
ki (1643-1657). Nieznana jest liczba uczniów, któ-
rzy przewinęli się przez ówczesną lisiecką szkołę, 
a tym bardziej nie wiemy, z jakich miejscowości po-
chodzili. Czy uczęszczali do niej młodzi mieszkań-
cy Śmierdzącej? Być może, ale z braku źródeł nic na 
ten temat powiedzieć nie jesteśmy w stanie. 

Zapaść gospodarcza wyniszczonej wojnami ze 
Szwecją, Moskwą, Siedmiogrodem Rzeczypospoli-
tej spowodowała m.in. upadek szkolnictwa. Parafia 
lisiecka musiała czekać na otwarcie kolejnej szko-
ły do ostatniej dekady XVIII wieku. W 1790 roku, 
choć możliwe, że kilka lat wcześniej, ówczesny pro-
boszcz lisiecki, ks. Franciszek Kolendowicz, pro-
fesor Akademii Krakowskiej, a przez pewien czas 

wizytator generalny szkół Komisji Edukacji Na-
rodowej, zatrudnił nauczyciela i  udostępnił mu 
pomieszczenie w  zabudowaniach plebańskich. 
W  uruchomionej szkółce uczyło się tylko kilku 
chłopców (od 4 do 6), a belfer otrzymywał wyna-
grodzenie od rodziców. Niestety nie przetrwała ona 
upadku Rzeczypospolitej. 

Doceniający wagę umiejętności czytania, pisa-
nia i liczenia, bogatsi gospodarze z Liszek ok. 1807 
roku zatrudnili mężczyznę o  imieniu Wincenty, 
który za wikt i mieszkanie podjął się nauczania ich 
dzieci. Szkółkę tę przygarnął potem pod dach sta-
rej wikaryjki pleban lisiecki (od 1813 roku) ks. Józef 
Raciborski. W 1817 roku szkoła została przekształ-
cona w publiczną. Pracował w niej nauczyciel wy-
znaczony przez władze oświatowe Wolnego Mia-
sta Krakowa. Jej zakres (okręg) obejmował Liszki, 
Śmierdzącą i Piekary. Teoretycznie powinno do niej 
uczęszczać ok. 200 dzieci, z czego ponad 50 z sa-
mej Śmierdzącej. W rzeczywistości wizytator, który 
odwiedził szkołę 30 października 1819 roku, zastał 
w niej zaledwie 38 chłopców i 12 dziewcząt. Ponad 
setka dzieci w ogóle nie chodziła do szkoły, gdyż 
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musiała pomagać rodzicom w gospodarstwie. No-
tabene, gdyby ich rodzice zmienili zdanie, to i tak 
jedna, ciasna izba nie pomieściłaby wszystkich.

Niestety początkowo wśród uczniów nie było 
młodych mieszkańców Śmierdzącej. Na zachowa-
nej liście z 1832 roku znajdujemy tylko dzieci z Li-
szek i Kaszowa. Już jednak w styczniu 1842 roku na 
70 uczniów szkoły 55 było z Liszek, 13 ze Śmierdzą-
cej, a zaledwie 2 z Piekar.

W roku 1825 szkołę przeniesiono do budynku no-
wej organistówki. Tam w 2 ciasnych izbach, z cza-
sem połączonych, uczyły się dzieci przez ponad pół 
wieku. Nauczyciele borykali się z wilgocią, niechęcią 
rodziców do posyłania pociech na lekcje, a przede 
wszystkim trudnościami materialnymi spowodo-
wanymi oporami ludności przed ponoszeniem kosz-
tów utrzymania szkoły. I tak np. w lutym 1874 roku 
wójtowie Liszek i Śmierdzącej odwołali się od decy-
zji wyższych władz oświatowych po tym, jak wezwa-
ły one obie gminy do zapewnienia placówce drugiej 
izby lekcyjnej. Dodajmy, że właśnie w tym roku Pie-
kary usamodzielniły się, uruchamiając własną szko-
łę, a do Liszek zostały skierowane dzieci z Budzynia.

Wycieczka do Wieliczki. Opiekunowie to ks. Rudolf Rosner, NN, Bronisława Sikora, Kazimierz Sikora

Przewożenie sprzętów szkolnych do klasy w pałacu (odda-
na 1 stycznia 1951 roku)

Uroczysta akademia z okazji święta 1 maja (1952)
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W pierwszym okresie istnienia szkoły pracował 
w niej zaledwie jeden nauczyciel. Z czasem zaczę-
to zatrudniać również nauczycielkę, która uczyła 
dziewczęta prac domowych. Warto wspomnieć 
o  tragicznej historii jednego z  bardziej energicz-
nych pedagogów, Jana Orczykowskiego, który eg-
zekwując obowiązki gmin wobec szkoły, popadł 
w konflikt ze społecznościami obu wsi, tak że, jak 
wspomina kronika szkolna: kilka razy bardzo nie-
przyjemne kroki dla niego robili. Przypadek zrządził, 
że 12 czerwca 1877 roku podczas kąpieli w Wiśle na 
terenie Piekar utonął. Jego ciało wyłowiono kilka 
dni później pod Bielanami. Przez Śmierdzącą prze-
szedł wówczas kondukt towarzyszący ciału zmar-
łego, wiezionemu do Liszek. Wśród ludzi, którzy 
w ten spontaniczny sposób wyrazili swą wdzięcz-
ność za trud pedagoga włożony w kształcenie dzie-
ci, byli mieszkańcy Śmierdzącej.

Niechęć społeczności wsi do ponoszenia wydat-
ków w celu pozyskania nowej siedziby dla szkoły 
stanie się bardziej zrozumiała, gdy weźmiemy pod 

uwagę fakt, że na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku 
finansowały one budowę kościoła parafialnego. Po 
zamknięciu stanu surowego świątyni to się zmieni-
ło. Nowoczesny, jak na owe czasy, budynek stanął 
przy rynku lisieckim, na parceli zakupionej za 1700 
złr od Jana Skirlińskiego. Ciężar finansowy ponieśli 
mieszkańcy Kryspinowa, Liszek i Budzynia. Koszt 
budowy wyniósł 9142 złr.

WŁASNA SZKOŁA

Z biegiem czasu dało się zaobserwować coraz więk-
sze zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do 
szkoły. Dzięki rozwojowi nauk medycznych malała 
także śmiertelność wśród najmłodszych. Nic więc 
dziwnego, że budynek w Liszkach wkrótce po uru-
chomieniu okazał się za ciasny. Już wtedy władze 
wyższe naciskały, by osobna placówka oświatowa 
powstała również w Śmierdzącej. Mieszkańcy wsi, 
niewątpliwie zmęczeni finansowaniem budowy 
kościoła i budynku szkolnego w Liszkach, opierali 
się temu. Do interpelacji w tej sprawie, na przeło-
mie lat 1887/1888, upoważnili posła Mieroszew-
skiego201.

Ostatecznie do otwarcia szkoły w Kryspinowie 
doszło więc dopiero tuż przed wybuchem I wojny 
światowej. Niestety niewiele możemy powiedzieć 
o  tym fakcie. Prowadzona od 1920 roku Kronika 
szkoły powszechnej w Kryspinowie pomija ten okres 
milczeniem. Nie znajdziemy także ani słowa na ten 

201 Protokoły z V Sesyi V Peryodu Sejmu Krajowego Kró-

lestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 

Krakowskiem w roku 1887/88, Lwów 1888.

Nauczycielka Helena Szewczyk z Krystyną Kapelakówną

Klasa V (rok szkolny 1965-1966)
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temat w Historji Szkoły Pospolitej w Liszkach202. Jed-
nak z zachowanego w archiwum parafialnym ze-
stawienia katechez prowadzonych na terenie pa-
rafii wynika, że już od 1912 roku ks. Maciej Jacaszek 
jeździł do Kryspinowa, aby udzielać lekcji religii 
dziatwie szkolnej. 

Najprawdopodobniej więc już jesienią 1912 
roku rozpoczęły się zajęcia w ramach tzw. klasy 
eksponowanej, podlegającej kierownictwu Szko-
ły Elementarnej w Liszkach. Mógł je początkowo 
prowadzić któryś z lisieckich pedagogów, gdyż Sze-
matyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem na rok 1912 nie zawiera ani 
słowa o szkole, a tym bardziej o pracującym w niej 
nauczycielu. Niewątpliwie już wtedy lekcje odby-
wały się w wynajętej izbie, w domu Hipolita Misia, 
a więc w nieistniejącym już drewnianym budyn-
ku, który znajdował się w miejscu, gdzie dziś dzia-
ła sklep Lewiatan. 

W  następnym roku szkolnym 1913/1914 jed-
noklasowa szkoła w Kryspinowie działała już ofi-
cjalnie jako klasa eksponowana. Posiadała 2 od-
działy. Odbywały się w niej także zajęcia w ramach 
nauki dopełniającej. Pierwszym nauczycielem został 
Stefan Adamski – pochodzący z Raciborowic absol-
went seminarium nauczycielskiego w Krakowie. Do 
Kryspinowa przeniósł się z Rącznej, w której praco-
wał w  roku szkolnym 1912/1913. Obowiązki objął 
1 sierpnia 1913 roku. Niestety rok później, po wybu-
chu I wojny światowej, został zmobilizowany. Po-
legł w listopadzie 1914 roku w trakcie bitwy nad Nidą.

202 Kronika szkoły w Liszkach.

Społeczność Kryspinowa już wtedy podjęła 
działania w kierunku wybudowania nowej szkoły. 
Prawdopodobnie w połowie 1914 roku Rada Gminy 
Kryspinów podjęła uchwałę o przeznaczeniu czę-
ści pastwiska pod wzniesienie budynku. Wydział 
Powiatowy zaakceptował decyzję na posiedzeniu 
31 lipca, wnosząc tylko poprawki do usytuowania 
działki, tak by nie naruszyć przebiegającej tamtędy 
drogi203. Niestety wojna światowa przerwała stara-
nia gminy o budowę nowej szkoły. 

Mimo wybuchu wojny rok szkolny 1914/1915 
rozpoczął się w  zaplanowanym terminie, tzn. 
3 września 1914 roku. Jednak załamanie się frontu 
w Małopolsce wschodniej i zarządzona przez wła-
dze austriackie ewakuacja urzędów sprawiły, że 
władze oświatowe postanowiły udzielić nauczycie-
lom urlopu od 7 listopada. Nauka ruszyła dopiero 
na początku 1915 roku. Zajęcia w Kryspinowie pro-
wadziła wówczas Stefania Ligasówna.

Na podstawie notatki w dzienniku „Nowa Re-
forma” z 11 kwietnia 1917 roku informującej, że 5 ko-
ron składki na Czerwony Krzyż od dzieci z Kryspi-
nowa złożyła w redakcji gazety Zofia Chrzanowska, 
pozwala przypuszczać, że właśnie ta nauczycielka 
Szkoły Ludowej w Liszkach uczyła dzieci kryspi-
nowskie w roku 1916/1917. Na rok szkolny 1918/1919 
Rada Szkolna okręgowa zamianowała do tej pla-
cówki Bronisławę Stadnicką. 

O ile z wyliczeniem świeckich nauczycieli tego 
pionierskiego okresu mamy pewien kłopot, to 
w  przypadku katechetów znamy pełną ich listę. 
Z powodu odejścia z Liszek ks. Jacaszka na probo-
stwo w Bieżanowie, w listopadzie 1913 roku naukę 
religii w  Kryspinowie rozpoczął ks. Wojciech Pa-
szek. Najpierw pracował jako wikary, potem etato-
wy katecheta. Zajęcia prowadził w piątki. W roku 
1914 krótko wyręczał go w tym wikary ks. Wit Brzyc-
ki. W roku 1917/1918 wiedzę o Bogu kryspinowskiej 
dziatwie przekazywał kolejny wikariusz, ks. Józef 
Motyka. Z powodu śmierci plebana Andrzeja Bań-
skiego 18 października 1917 roku mianowany admi-
nistratorem parafii lisieckiej ks. Motyka przekazał 

203 ANK, WPKr I 12 [Księga protokołów posiedzeń Wydzia-

łu powiatowego w Krakowie] od 5 stycznia 1914 do 

20 grudnia 1929 r.

Uczniowie pracują w przyszkolnym ogródku w ramach lek-
cji przyrody.
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nauczanie religii w Kaszowie, Piekarach i Kryspino-
wie ks. Piotrowi Maikowi. Od nowego roku szkolne-
go 1918/1919 dzieci kryspinowskie katechizmu uczył 
nowy proboszcz, ks. Andrzej Paryś. Po 2 latach za-
stąpił go wikariusz ks. Stanisław Wilk. W grudniu 
1921 roku katechezę w Kryspinowie przejął ks. eme-
ryt Jan Marszał, który zwolniony właśnie z probo-
stwa w Tyńcu, zamieszkał w Liszkach.

Po zakończeniu I  wojny światowej rozpoczę-
to starania o pozyskanie dla szkoły odpowiedniej 
siedziby. Mieszkańców zachęcał do tego inspektor 
Józef Lorenz. Pomysł padł na dobry grunt. Zawią-
zał się komitet budowy szkoły, z którym chętnie 
współpracował nowy właściciel majątku, z tej ra-
cji pełniący funkcję przewodniczącego Rady Szkol-
nej Miejscowej, Wiktor Suski. Utworzono fundusz 
budowlany. Suski przeznaczył nań kwotę 50 tys. 
marek polskich (mk). Taką samą sumę wniosła 
gmina Kryspinów. Rada Szkolna Krajowa przeka-
zała 100 tys. marek. Za zebrane środki zakupiono 
2/3 murowańca stojącego przy gościńcu śląskim, 
tuż przy granicy z Budzyniem, na peryferiach miej-
scowości. Wcześniej znajdowały się tam piekarnia 
i wytwórnia wody sodowej. Zakupiona część nieru-
chomości należała do Adolfa Pilzera204 i Saula Ma-
ringera. Niestety trzeci właściciel, Aron Maringer, 
odmówił sprzedaży mieszkania. Stawiało to celo-
wość zakupu budynku pod znakiem zapytania.

W 1920 roku placówkę w Kryspinowie objął po-
chodzący z Zalesia koło Rzeszowa Franciszek Mar-
szałek. Zbiegło się to ze zmianą na stanowisku na-
czelnika gminy. Na urząd ten w kwietniu wybrano 
Stanisława Wodnickiego. Nowy wójt za punkt ho-
noru obrał sobie zapewnienie szkole solidnej sie-
dziby. Nic dziwnego, że nauczyciel kierujący nie 
szczędził mu na kartach kroniki pochwał. W zaku-
pionej części budynku wykonano prace adaptacyj-
ne za kwotę 80 tys. mk i już 30 listopada 1920 roku 
rozpoczęły się w nim lekcje. 

Nie ustawały jednak zabiegi o pozyskanie po-
zostałej części budynku. Zgodnie z obowiązującym 
prawem postanowiono ją wywłaszczyć na cele pu-
bliczne. Przyciśnięty do muru Maringer uległ, pro-

204 Tak nazwisko to zapisał Franciszek Marszałek w kronice 

szkolnej. Spotyka się je także w formie Pilcer.

ponując zbycie nieruchomości za 170 tys. mk pod 
warunkiem, że Rada Szkolna wyszuka mu mieszka-
nie na terenie Krakowa. Dzięki zabiegom poczynio-
nym w Urzędzie Miasta Krakowa przydział lokalu 
udało się załatwić, a brakujące pieniądze pożyczo-
no. Ostatecznie jednak Maringer odmówił sprzeda-
ży i sprawa trafiła do sądu w Liszkach. Tymczasem 
zwierzchność gminna, idąc za ustną radą starosty 
powiatu krakowskiego Władysława Kowalikow-
skiego, zasekwestrowała mieszkanie Arona Marin-
gera. Nieoczekiwanie, gdy sąd w Liszkach uznał, że 
sprawę powinien rozstrzygnąć starosta, z urzędu 

Przed budynkiem w Budzyniu uczniowie rocznika 1960

Maria Kabalak i dzieci urodzone w 1959 roku

Anna Biel z dziećmi rocznika 1958
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powiatowego, na czele którego stał już wówczas 
starosta Adam Bal, przyszła decyzja, że mieszka-
nie należy oddać, gdyż prawo rekwizycji dotyczy 
miast, a nie wsi. Decyzja spadła na gminę jak grom 
z jasnego nieba. Właśnie rozpoczęto przerabianie 
mieszkania Maringera na drugą salę lekcyjną. 

Ostatecznie Żyd zgodził się na zbycie nieru-
chomości za kwotę 500 tys. mk. Mieszkańcy po-
nownie opodatkowali się. Pieniądze zbierali: Piotr 
Poprawa, Piotr Kadula, Kazimierz Fugas i Waw-
rzyniec Kowalik. Wiktor Suski przeznaczył na 
ten cel 130 tys. mk. 10 marca 1922 roku całą kwo-
tę w banknotach 100-markowych Maringer zapa-
kował do plecaka (sic!) i na zawsze opuścił wieś. 
Nic już nie stało na przeszkodzie, by dokończyć re-
mont budynku. W końcu 7 maja tego roku odbyła 
się pierwsza lekcja w dodatkowej klasie.

Wielką stratę dla szkoły stanowiła nagła śmierć 
jej protektora Wiktora Suskiego, który nie skąpił 
pomocy, w tym, jak widzieliśmy, finansowej, by 
placówka rozwijała się dla dobra lokalnej społecz-

ności. Ostatnim dobrodziejstwem, jakie na jej rzecz 
uczynił, było przekazanie 2 mórg pola z własnego 
majątku. Działka została przekazana już po śmierci 
właściciela Kryspinowa, tj. jesienią 1923 roku. No-
wym przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej 
został tym razem były wójt Piotr Różycki. 

Tymczasem pozostało jeszcze sporo prac do wy-
kończenia szkoły. Planowano także wzniesienie 

Józef Mlak oraz uczniowie klasy VI, rocznik 1957 

Nauczycielka Maria Zając z dziećmi urodzonymi w roku 1955
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budynku gospodarczego, tzn. szopy. Po powrocie 
z rocznego kursu robót ręcznych w Krakowie kie-
rownik Marszałek przystąpił do prac. Niestety 2/3 
wartości kwoty przydzielonej w maju przez Mini-
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego zjadła inflacja. Za opieszałość Rady Szkolnej 
Miejscowej odpowiedzieli wszyscy mieszkańcy, 
zmuszeni do dofinansowania budowy budynków 
gospodarczych.

Niestety w tym czasie współpraca między szko-
łą a wójtem i Radą Gminy układała się źle, co odbi-
jało się na funkcjonowaniu placówki. Na początku 
1924 roku zabrakło opału, i lekcje zostały zawieszo-
ne. Dopiero objęcie funkcji przewodniczącego Rady 
Szkolnej Miejscowej przez wdowę po Wiktorze Su-
skim – Zofię, pozwoliło rozpocząć zajęcia na nowo, 
a potem dokończyć budowę pomieszczeń gospo-
darczych, zakupić rynny i oparkanić obiekt. Więk-
sze niż do tej pory obciążenie samorządu wydatka-
mi na szkołę w tych trudnych powojennych czasach 
budziło niezrozumienie i sprzeciw wśród ludności 
oraz jej reprezentantów w samorządzie. By temu za-

Eugenia Szewczyk i uczniowie, rocznik 1962

Janina Żmijewska z dziećmi rocznika 1959

Dzieci rocznika 1963 z nauczycielką Marią Kabalak



228 Kryspinów. Lamus historii

radzić, kierownik Marszałek organizował spotkania 
z mieszkańcami, co sprawiło, że znacznie przychyl-
niej zaczęli się odnosić do jej potrzeb.

W październiku 1924 roku przy okazji sprowa-
dzenia do kraju zwłok Henryka Sienkiewicza Mar-
szałek urządził wieczorek dla młodzieży i ludności 
miejscowej. Zaangażowanie kierownika w działal-
ność założonego przez siebie Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej sprawiało, że praca tej katolickiej 
organizacji młodzieżowej harmonijnie wplatała 
się w życie szkoły. 3 maja 1926 roku przygotowano 
wspólną wieczornicę z okazji święta państwowego. 
Występy uczniów i druhów SMP, tzn. śpiewy, de-
klamacje, przedstawienie pt. Polska już wolna, żywy 
obraz, przemówienie kierownika szkoły i odczyt 
przewodniczącego Stowarzyszenia, oglądało liczne 
grono starszych mieszkańców miejscowości. Do-
browolne datki zebrane podczas imprezy przekaza-
no na rzecz Towarzystwa Szkoły Ludowej. Oprócz 
tego w roku szkolnym 1925/1926 urządzono także 
wieczorki ku czci: Bolesława Chrobrego (900-lecie 
koronacji i śmierci), Stanisława Staszica i Włady-
sława Reymonta, oraz 5 przedstawień amatorskich.

Mimo że Szkoła Powszechna w Kryspinowie była 
placówką młodą, jednoklasową, lekcje prowadziło 
w niej 3 nauczycieli. W 1920 roku oprócz kierownika 
Franciszka Marszałka w szkole uczyła jego żona, Ka-
zimiera. W 1921 roku, prawdopodobnie w związku 
z ciążą dyrektorowej, do pracy w Kryspinowie zosta-
ła wyznaczona Jadwiga Mikulanka. Przeniosła się tu 
z Rącznej. Później z młodymi kryspinowianami pra-
cowała Alojzja Schmitówna, którą 25 listopada 1924 
roku zastąpiła Antonina Matusówna. Po jej przenie-
sieniu przez kilka kolejnych lat w szkole uczyły tylko 
2 osoby – państwo Marszałkowie. W tym czasie do 
placówki uczęszczało ponad 100 uczniów (w roku 
1926/1927 – 116; 1927/1928 – 103).

W tym czasie rok szkolny zaczynał się z począt-
kiem września, a inaugurowało go nabożeństwo 
w  kościele parafialnym w  Liszkach. W  mszy św. 
brali udział nauczyciele i uczniowie. Rok szkolny 
kończył się w czerwcu popisem uczniów. W 1925 
roku zorganizowano wystawę wykonywanych 
przez nich prac ręcznych.

Ważną datą w historii szkoły był dzień 31 grud-
nia 1926 roku, w  którym to Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Krakowskiego wydało reskrypt zmie-
niający stopień organizacyjny szkoły powszechnej 
w Kryspinowie z jedno- na dwuklasowy. Wszedł on 
w życie z dniem 1 września 1927 roku.

Z upływem czasu kierownik Marszałek zdobył 
zaufanie mieszkańców Kryspinowa, a jego inicja-
tywy chętnie były przyjmowane. 1 stycznia 1928 
roku założył Koło Floty Narodowej, które zebrało 
z upoważnienia Generalnego Komitetu Floty Naro-
dowej pokaźną sumę 144 zł na rozbudowę polskiej 
marynarki handlowej i wojennej. Za jego namową 
do Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fi-
zycznego wstąpiło aż 26 osób spośród miejscowej 
młodzieży. Z jego inicjatywy wznowiła swą dzia-
łalność Ochotnicza Straż Pożarna.

Niestety w 1928 roku Kuratorium powierzyło 
Franciszkowi Marszałkowi szkołę w  podkrakow-
skich wtedy jeszcze Czyżynach, czym zakończyło 
jego owocną pracę w Kryspinowie. Przez pół roku, do 
20 lutego 1929 roku, obowiązki kierownika pełniła 
tymczasowo żona Marszałka, Kazimiera. Na koniec 
zasłużone dla społeczności Kryspinowa małżeństwo 
zostało uroczyście pożegnane przez dzieci szkolne, 
władze samorządowe, organizacje i instytucje dzia-
łające w miejscowości oraz ludność. Dzieci szkolne 
deklamowały wiersze i śpiewały piosenki, po czym 
głos zabrali kolejno przedstawiciele poszczególnych 
instytucji i organizacji: Zofia Suska w imieniu Rady 
Szkolnej Miejscowej, Irena Skowronkówna jako 
przedstawicielka szkoły, wójt Stanisław Wodnicki 
w imieniu gminy, druh Fugas z OSP i Stefan Kadula 
ze Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.

12 czerwca uczniowie Szkoły Powszechnej 
w Kryspinowie wzięli udział w Święcie Pieśni zor-
ganizowanym na terenie Doliny Mnikowskiej przez 
Ognisko Nauczycielskie w Liszkach. 

Tymczasowo szkołą w Kryspinowie zarządza-
ła Irena Skowronkówna. 5 lipca 1929 roku do pla-
cówki wprowadził się nowy kierownik Kazimierz 
Sikora. Wraz z nim pracę w szkole rozpoczęła jego 
żona, Bronisława. Ponieważ budynek wymagał re-
montu, nowy kierownik zaczął starać się o środki 
na to. Niestety skończyło się właściwie tylko na od-
nowieniu mieszkania i pobiałkowaniu ścian. Ani 
gmina, ani tym bardziej Rada Szkolna, w skład któ-
rej wchodzili: Zofia Suska, ks. proboszcz Andrzej 
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Paryś oraz Piotr Różycki, nie były w stanie zapew-
nić funduszów.

Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły, w pierw-
szym roku gospodarowania w niej kierownika Si-
kory, była wycieczka grupy uczniów do kopalni 
w Wieliczce zorganizowana przez Ognisko Nauczy-
cielskie w Liszkach. Oprócz uczniów z Kryspinowa 
wzięły w niej udział dzieci z Liszek, Kaszowa, Rącz-
nej, Piekar i Czułówka. Przed udaniem się do Wie-
liczki uczniowie zwiedzali zabytki Krakowa. 

Popis uczniów na zakończenie roku szkolnego 
obejrzało ponad 150 osób, głównie mieszkańców wsi. 
Honorowymi gośćmi byli Zofia Suska oraz księża 
z Liszek: Andrzej Paryś, Wojciech Paszek i Rudolf Ro-
sner. Dzieci zaprezentowały sztuczkę sceniczną oraz 
zaśpiewały wieniec pieśni. Wyróżniający się ucznio-
wie otrzymali nagrody. Podobny przebieg miały uro-
czystości zakończenia roku szkolnego w następnych 
latach, a zapewne i w poprzednich. 

Trudne warunki nauki sprawiły, że powiatowe 
władze oświatowe wydały decyzję o przyłączeniu 
Szkoły Powszechnej w  Kryspinowie do placów-
ki w Liszkach. Zmobilizowało to samorządowców 
i członków Rady Szkolnej Miejscowej do działania. 

Zabiegi o pozostawienie szkoły na miejscu wspar-
to remontem budynku, który był w fatalnym stanie. 
Dzięki pożyczce zaciągniętej w Wydziale Powiato-
wym 1 sierpnia 1931 roku rozpoczęto prace restau-
racyjne. Odnowiono obie sale lekcyjne, kancelarię 
i korytarz. Zabezpieczono ścianę zachodnią przed 
wilgocią. Wybudowano schody, bramę i  ogro-
dzenie. Na koniec do wnętrza zakupiono 2 obra-
zy o treści religijnej. Szkoła, mająca już wówczas 
4 oddziały (klasy), pozostała we wsi. Co więcej, 2 jej 
absolwentów zdało egzamin do szkół średnich.

Szczególnie uroczyście obchodzono w kryspi-
nowskiej szkole 10 rocznicę odzyskania przez Pol-

Anna Biel i klasa, rocznik 1958

Kierownik Jan Zając i dzieci, rocznik 1959
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skę niepodległości w dniu 11 listopada 1931 roku. 
Po nabożeństwie w kościele parafialnym i wspól-
nej uroczystości w Liszkach uczniowie wrócili do 
Kryspinowa i tu o godz. 11.00 zaczęły się obchody 
z udziałem ludności miejscowej. Program tradycyj-
nie obejmował wystawienie przez dzieci krótkiej 
sztuki, recytacje i pieśni. Przemówienie okoliczno-
ściowe wygłosił kierownik szkoły Sikora.

Po przeniesieniu do Krakowa ks. Rudolfa Rosne-
ra, w roku 1932/1933, katechetą w Kryspinowie zo-
stał nowy wikary lisiecki ks. Ludwik Mizera. 

11 marca 1932 roku Sejm przyjął reformę szkol-
nictwa opracowaną przez ministra WRiOP Janusza 
Jędrzejewicza, której zasady konsekwentnie wpro-
wadzano w życie. W tym czasie Szkoła Powszechna 
w Kryspinowie miała 5 oddziałów.

W trakcie roku szkolnego 1933/1934 placówka 
zorganizowała szereg uroczystości: 12 września – 
Święto Sportu; 30 września dzieci witały wraz 
z ludnością pododdział ułanów, który zakwatero-
wał we wsi przed rewią kawalerii w Krakowie z oka-
zji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej; 7 października 
obchodzono święto wiktorii wiedeńskiej, 6 grud-
nia – św. Mikołaja; 21 grudnia – wspólny opłatek; 
1 lutego – imieniny prezydenta Ignacego Mościc-
kiego; 18 marca – imieniny marszałka Józefa Piłsud-
skiego; 3 maja – święto Konstytucji 3 maja; 9 maja 
odbyła się wycieczka do Wieliczki; 12 maja – Świę-
to Matki; 15 maja – Dzień Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej; 15 maja – Święto Pieśni. Z inicja-
tywy kierownika powołano oddział Towarzystwa 
Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-
nych. Pierwsza składka wysłana do centrali w War-
szawie wyniosła 31,85 zł. 

Niestety trwający jeszcze w Polsce kryzys spo-
wodował redukcje etatów w niektórych szkołach. 
Bronisława Sikora została przeniesiona do pla-
cówki w Jeziorzanach. Jej mąż samotnie pozostał 
w  Kryspinowie. W  tym roku szkoła brała udział 
17 maja w nabożeństwie żałobnym za duszę zmar-
łego 5 dni wcześniej marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W tym samym dniu sympatyzujący z sanacją kie-
rownik Sikora urządził w szkole akademię ku czci 
zmarłego przywódcy państwa polskiego. Przez 
6 tygodni uczniowie wraz z nauczycielem nosili na 
lewym przedramieniu czarne opaski, a na szkole 
wisiała flaga Polski z oznakami żałoby.

W wakacje nastąpiła kolejna zmiana kierowni-
ka szkoły. Kazimierz Sikora został przeniesiony do 
Czułowa, w miejsce Franciszka Formanka, który 
z dniem 1 lipca 1935 roku objął obowiązki kierow-
nika Szkoły Powszechnej w Kryspinowie. Nauczy-
ciel ten miał skłonność do nadużywania patyka, 
którym bił dzieci, jak wspomina jego uczennica: 

„bez dania racji”. Wiele na temat życia szkoły pod 
jego kierownictwem nie można powiedzieć, zapi-
ski w kronice szkolnej czynił oszczędnie, za ich te-
mat biorąc raczej wydarzenia polityczne w Polsce 
i na świecie niż życie szkoły. Warto przytoczyć je-
den fakt. 13 maja 1938 roku Państwowe Gimnazjum 
Żeńskie im. Królowej Wandy w Krakowie przekaza-
ło Szkole Powszechnej w Kryspinowie 140 książek 
o treści naukowej oraz beletrystycznych.

SZKOŁA PODCZAS KONFLIKTU ŚWIATOWEGO

Wybuch wojny w 1939 roku zdezorganizował pra-
cę szkoły w Kryspinowie. Zamiast 3 września, jak 
planowano, nauka rozpoczęła się 26 września. Na-
dal dzieci uczył Franciszek Formanek. Lekcji religii 
udzielał nowy wikary ks. Józef Lelito.

Po zajęciu Polski Niemcy dokonali wielu zmian 
w programie nauczania, m.in. zlikwidowali zaję-
cia z historii i geografii. W obwodzie krakowskim 
nadzorował je nowy inspektor o nazwisku Dietrich. 
Problem z  zaopatrzeniem szkoły w  opał, który 
nieraz spędzał sen z  powiek kierowników szko-
ły w Kryspinowie, teraz okazał się trudnością nie 
do przezwyciężenia, zwłaszcza że zima 1939/1940 
była szczególnie mroźna. Lekcje przerwano aż do 

Wacław Kornecki i dzieci, rocznik 1968
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Świąt Wielkanocnych. Tradycyjnie rok szkolny za-
kończono nabożeństwem w kościele parafialnym 
28 czerwca. Tym razem ze względu na brak blan-
kietów świadectw dzieci otrzymały je dopiero po 
wakacjach, już według okupacyjnych wzorów.

Kolejny rok szkolny 1940/1941 przyniósł zmianę 
na stanowisku kierownika. Franciszek Formanek zo-
stał przeniesiony do Marcyporęby, a jego obowiąz-
ki tymczasowo objęła Stanisława Luszowicz. Już 
jednak 1 listopada funkcję p.o. kierownika władze 
szkolne powierzyły Marii Szulc. Hitlerowcy nakaza-
li szkołom zdać niemal wszystkie pomoce naukowe: 
podręczniki, księgozbiory biblioteczne, mapy, a na-
wet obrazy ze ścian. Książki zostały przewiezione do 
Liszek i zamknięte na strychu siedziby Urzędu Gmi-
ny, a potem zniszczone. Ogromny problem stano-
wił przede wszystkim brak podręczników. Miały je 
zastąpić wydawane przez Wydział Nauki Wycho-
wania i Oświaty Ludowej przy rządzie Generalnego 
Gubernatorstwa miesięczniki – „Ster” (dla starszych 
dzieci) i „Mały Ster” (dla najmłodszych), które jed-
nak ukazywały się bardzo nieregularnie. Zakazano 
urządzania jakichkolwiek uroczystości poza inau-
guracją i zakończeniem roku szkolnego, które trady-
cyjnie rozpoczynały się mszą św. w kościele św. Mi-
kołaja w Liszkach.

W trudnych latach okupacji wyraźnie spadła 
frekwencja na lekcjach. Przyczyniły się do tego po-
wszechna na wsi bieda, problemy z wyżywieniem 
oraz zapewnieniem ubrania i obuwia, szczególnie 
dotkliwe w miesiącach zimowych. Rodzice posy-
łali dzieci do pracy zarobkowej, przede wszystkim 
we dworze. 

Podobnie jak podczas pierwszej wojennej zimy, 
problemy z  zaopatrzeniem w  węgiel wystąpiły 
także w następnych latach. W okresie jesiennym 
lekcje skracano, a  w  mroźne miesiące 1941/1942 
i  1942/1943 przerywano zupełnie. Nauczycieli 
kierowano wówczas do pracy w Urzędzie Gminy 
Liszki oraz w urzędach powiatowym i skarbowym 
w Krakowie. Zajęcia przerwano także w połowie 
1941 roku, gdy w budynku kwaterowały wojska nie-
mieckie udające się na wschód w związku z plano-
wanym uderzeniem III Rzeszy na ZSRS. Niestety 
mimo tak radykalnie skróconych semestrów zda-
rzało się, że na polecenie hitlerowców na całe dnie 

przerywano lekcje, a dzieci, nawet maluszki z I kla-
sy, kierowano na pola dworskie w Kątach, by pra-
cowały (m.in. plewiły warzywa) na rzecz III Rzeszy.

Do końca wojny placówką kierowała Maria Szulc, 
która mieszkała w znajdującym się na terenie bu-
dynku szkolnego mieszkaniu służbowym. Do dys-
pozycji miała pokój i kuchnię. Nauczycielka zatrud-
niała służącą, która z braku miejsca na wstawienie 
łóżka sypiała na stole kuchennym. Z powodu urlo-
pu zdrowotnego Stanisławy Luszowicz w  latach 
1942/1943 i 1943/1944 praca z uczniami spadła na 
barki wyłącznie kierowniczki. Dopiero w połowie 
marca 1944 roku wspomogła ją Irena Maciejak. 

Tymczasem do Wisły zbliżał się front. Już w lip-
cu 1944 roku szkołę na 5 tygodni zajął oddział wę-
gierski, a po nim w budynku zamieszkali niemieccy 
lotnicy. W związku z tym wakacje bezterminowo 
wydłużono. Jak się okazało, miały trwać do począt-
ku II kwartału 1945 roku. Dopiero 3 kwietnia 1945 
roku, tuż przed Wielkanocą, budynek szkolny opu-
ścił sowiecki szpital polowy i rozpoczęto niezbędne 
prace remontowe. Po feriach świątecznych mogły 
odbywać się lekcje. W tym chyba najkrótszym w hi-
storii Szkoły w Kryspinowie roku szkolnym zajęcia 
prowadziły Maria Szulc i Irena Maciejak oraz kate-
cheta ks. Józef Gorzelany205. Rok szkolny zakończył 
się 15 lipca. Mimo skróconego czasu nauki wszyst-
kie dzieci dostały promocję do wyższych klas. 

W CZASACH PRL

W wakacje kontynuowano remont budynku oraz 
dokonano reparacji stolarki i  wyposażenia klas 
(pieców i mebli). W ciągu roku szkolnego 1945/1946 
stopniowo wstawiano wybite w  trakcie działań 
wojennych szyby. Zmieniła się kadra nauczycielska. 
Władze oświatowe przydzieliły placówce w Kryspi-
nowie trzeci etat. W związku z tym pod koniec 1945 
roku pracę rozpoczęła Józefa Pyla206. Niestety real-
nie niewiele się zmieniło, gdyż Irena Maciejak pra-

205 Ksiądz Gorzelany w przyszłości miał zasłynąć jako bu-

downiczy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski 

w Nowej Hucie (Arki Pana).

206 Józefa Pyla była pedagogiem bardzo lubianym przez 

uczniów. W Kryspinowie pracowała do roku szkolnego 

1950/1951. Od 1 lutego 1951 roku przeniosła się do Liszek. 
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wie cały rok była na urlopie. Praca w tym okresie 
była bardzo trudna, wprowadzano bowiem nowy 
program, a dzieci miały duże braki spowodowane 
przede wszystkim mocno skróconym okresem na-
uki w roku poprzednim. 

Po wojennej przerwie rozpoczęto organizowa-
nie dla dzieci imprez różnego typu. Odbyły się więc: 
loteria, obchody św. Mikołaja, choinka, przedsta-
wienie pt. Zapusty, akademia z okazji 3 Maja, Świę-
to Matki, wycieczka do Mnikowa i tradycyjny popis 
na zakończenie roku szkolnego. Zebrane pieniądze 
przeznaczono na zakup pomocy naukowych i ksią-
żek do biblioteki.

Kolejny rok 1946/1947 również nie należał do 
łatwych. Przydzielony do szkoły nowy nauczy-
ciel, Jarosław Dymanus, po kilku miesiącach zo-
stał przesunięty do Cholerzyna, a w jego miejsce 
pracę z kryspinowskimi dziećmi rozpoczęła Julia 
Listecka. Nadal dawał się odczuć brak pomocy na-
ukowych, dlatego postarano się o poszerzenie księ-
gozbioru biblioteki, zwłaszcza o lektury, oraz zaku-
piono mapy Polski, świata i obrazy historyczne. Te 
zakupy kontynuowano także w latach kolejnych. 
W związku z ulokowaniem w miejscowym dworze 
Domu Dziecka do szkoły trafili jego wychowanko-

wie, z wyjątkiem 2- i 3-klasistów, którzy z powo-
du przepełnienia klas uczyli się na terenie dworu. 
Uroczyście obchodzono oprócz rozpoczęcia i  za-
kończenia roku szkolnego także św. Mikołaja, cho-
inkę, Dzień Spółdzielczości, Święto Oświaty, Dzień 
Matki, Święto Morza i Święto Lasu.

Na przełomie sierpnia i września 1947 roku bu-
dynek szkolny został zelektryfikowany. Podczas 
uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
6 września dzieci po raz pierwszy wysłuchały spe-
cjalnej audycji radiowej. Niestety nadal brakowało 
miejsca dla wszystkich klas. Poszukiwania dodat-
kowej sali lekcyjnej na terenie wsi nie przyniosły 
rezultatu, zdecydowano się więc na wygospodaro-
wanie klasy przez zlikwidowanie kancelarii i gabi-
netu. Niestety kierownictwo Państwowego Domu 
Dziecka w Kryspinowie z uporem odmawiało udo-
stępnienia sali we dworze, mimo że w owym cza-
sie aż 50 podopiecznych tej instytucji uczęszczało 
na zajęcia do Szkoły w Kryspinowie. Wymusiło to 
pracę na dwie zmiany, a w roku 1948/1949 z tego 
powodu uczniowie klas siódmych (ośmiu) uczęsz-
czali do Szkoły Podstawowej w Liszkach.

W  roku szkolnym 1947/1948 dwa razy w  mie-
siącu dzieci z  Kryspinowa oraz kilku sąsiednich 

Uczniowie rocznika 1975 z wychowawczynią Krystyną Martyną
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miejscowości brały udział w  pokazach filmów 
oświatowych organizowanych w Liszkach. Dla mło-
dzieży pozaszkolnej otwarto świetlicę powszechną, 
a w roku następnym Koło Czytelnika oraz punkt bi-
blioteczny dla dorosłych. Warto podkreślić, że duże 
zasługi w polepszaniu warunków nauki oraz pozy-
skiwaniu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych 
w latach powojennych położył Komitet Rodzicielski. 

W okresie po zakończeniu II wojny światowej 
wycieczki szkolne organizowano rzadko. Najczę-
ściej ich celem był Kraków, ale także Tyniec, Ojców 
i Wieliczka. Wielkim przeżyciem dla uczniów były 
wizyty na spektaklach w krakowskim Teatrze Mło-
dego Widza.

17 stycznia 1949 roku na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Kryspinowie odbyła się szczególna uro-
czystość, na którą przybyli przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego, Inspektoratu Szkolnego, 
Wojewódzkiego Komitetu Radiofonizacji Szkół, 
Urzędu Gminy Liszki, przedstawiciele PZPR oraz 
lokalnych organizacji społecznych. Z  tak wielką 
pompą uruchamiano… odbiornik radiowy. Po przy-
łączeniu budynku do sieci elektrycznej społeczność 
szkoły postawiła sobie bowiem ambitne zadanie 
pozyskania własnego aparatu radiowego. Dotąd na 
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego urządze-
nie pożyczano. Z  inicjatywy Komitetu Rodziciel-
skiego, na czele którego stał Mikołaj Wsołek, za-
wiązał się Komitet Radiofonizacyjny. Dzięki zbiórce 
prowadzonej wśród rodziców, wsparciu kierownic-
twa Domu Dziecka oraz Wojewódzkiego Komitetu 
Radiofonizacji Szkół odbiornik udało się kupić. Jak 
podkreśliła dyrektor Maria Szulc na kartach kroni-
ki szkolnej, było to drugie radio pozyskane dla pla-
cówki oświatowej na terenie gminy Liszki207.

Tymczasem Polska coraz bardziej pogrążała 
się w komunizmie. Miało to także odzwierciedle-
nie w  życiu szkoły. W  kolejnych latach zmienia-
ły się np. tematy uroczystości szkolnych. Szybko 
zniknęło celebrowane uroczyście jeszcze w okre-
sie zaborów święto 3 Maja. Zaniechano wysta-
wiania jasełek. W  kronice nie znajdujemy infor-
macji o wizycie św. Mikołaja. Być może zastąpił 

207 Jako pierwsza w posiadanie radioodbiornika weszła 

Szkoła Podstawowa w Liszkach.

go Dziadek Mróz. Najwyraźniej zmiany były wi-
doczne w roku szkolnym 1949/1950, kiedy po raz 
pierwszy w historii placówki inauguracja odbyła 
się w szkole, z pominięciem tradycyjnego udziału 
uczniów i nauczycieli w mszy św. Najważniejsze 
akademie odbywały się odtąd w rocznicę rewolu-
cji październikowej, urodzin Józefa Stalina, Święto 
Pracy (1 maja) itd. W sytuacjach oficjalnych zwykłe 
dla placówek oświatowych usiłowania podniesie-
nia poziomu nauczania tłumaczono hasłami walki 
o pokój i plan 6-letni. Nauczyciele zostali podda-
ni presji ideologicznej. Władze chciały, by wycho-
wywali uczniów w duchu socjalizmu. Oprócz in-
doktrynacji zawartej w programie nauczania mieli 
zachwalać instytucje ustrojowe i systemowe, m.in. 
spółdzielnie produkcyjne. Do przodującej w powie-
cie krakowskim spółdzielni w Libertowie urządzo-
no nawet wycieczkę szkolną. Uczniowie starszych 
klas brali udział w pracach społecznych, jak poszu-
kiwanie stonki ziemniaczanej, tępienie chwastów, 
zbieranie złomu, szmat, makulatury, a nawet po-
magali w pracach melioracyjnych.

Do działających już w latach 40. organizacji, jak 
PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Towarzystwo Przyja-
ciół Żołnierza, Fundusz Odbudowy Stolicy, dołączy-
ło Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej i Szkolne Koło Obrońców Pokoju, a w roku 
1954/1955 Organizacja Harcerska. Prymusi nagra-
dzani na koniec roku zgodnie z nomenklaturą pro-
pagandową nazywani byli przodownikami nauki. 

W roku 1950/1951 szkole przydzielono kolejny, 
czwarty etat. Dzięki temu zaprzestano nauczania 
połączonych klas. Grono prezentowało się nastę-
pująco: kierownik Maria Szulc, Józefa Pyla, Zofia 
Zaleska, Julia Kania i ks. Józef Pędzimąż208. Zmiana 
stanowiska dyrekcji PDDz pozwoliła zaadaptować 
jedno z pomieszczeń na terenie folwarku dworskie-

208 Zapisy kroniki szkolnej z okresu międzywojennego nie 

wymieniają katechety z wyjątkiem roku 1929/1930, gdy 

religii uczył ks. Andrzej Paryś, oraz 1932/1933, kiedy 

obowiązki te objął ks. Ludwik Mizera. Podczas II woj-

ny światowej i tuż po niej w Kryspinowie katechizowali: 

w latach 1939-1942 – ks. Józef Lelito, 1942/1943 – 

ks. Adam Bogucki, 1945-1947 – ks. Józef Gorzelany, 

1947/1948 – ks. Józef Sukiennik, 1948/1949 – ks. Jan 

Kapuściarz, a w 1949 – ks. Andrzej Paryś.
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go na salę lekcyjną, którą oddano do użytku 1 stycz-
nia 1951 roku. Nauczycieli wspierali w nauczaniu 
pracownicy PDDz. Mimo tych pozytywnych zmian 
zwiększona liczba wychowanków Domu Dziecka, 
bardzo często zaniedbanych pod względem dydak-
tycznym i wychowawczym, częste przenosiny po-
wodowały, że praca była ciężka. 

W  roku 1951/1952 przeprowadzono remont 
szkoły, wybudowano na zewnątrz ubikacje, zaku-
piono książki i pomoce naukowe. W dużym stopniu 
było to możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców. 
Dla pozyskania środków na te wydatki Komitet Ro-
dzicielski zorganizował festyn.

Nieoczekiwaną zmianę w  życiu szkoły przy-
niósł wrzesień 1952 roku. Przeniesienie PDDz do 
Jaszczurowej koło Wadowic, co według kroniki 
szkolnej nastąpiło 20 września, spowodowało na-
głe zmniejszenie liczby uczniów do 83. Wkrótce pa-
łac i zabudowania folwarczne przejął Państwowy 
Ośrodek Maszynowy w Kryspinowie, którego dy-
rekcja, mimo protestów nauczycieli, rodziców i Pre-
zydium Gminnej Rady Narodowej, odebrała szkole 
pomieszczenie użytkowane dotąd jako sala lekcyj-
na. W związku z tym licząca zaledwie 3 osoby klasa 
VII została zlikwidowana, a jej uczniowie przenie-
sieni do szkoły w Liszkach.

W  roku szkolnym 1953/1954 liczba uczniów 
wróciła do normy sprzed utworzenia domu dziec-
ka i wynosiła 101. Nie zmieniła się także liczba eta-
tów nauczycielskich. Oprócz kierowniczki, którą 
nadal była Maria Szulc, w szkole uczyły jeszcze 3 
nauczycielki: Stanisława Łukasiewicz, Zofia Zale-
ska i przydzielona 1 października tego roku Pela-
gia Wawrzyńczak. Brakom lokalowym starano się 

zapobiec przez wynajęcie pomieszczenia w  pry-
watnym domu nr 13, znajdującym się kilkadzie-
siąt metrów od budynku szkolnego, a należącym 
do Jana Mazura. Niestety pozyskana w ten sposób 
4 sala była bardzo mała i mogła pomieścić zaled-
wie 20 uczniów. 

Pozytywnym zjawiskiem było na pewno obję-
cie dzieci opieką lekarzy Ośrodka Zdrowia w Lisz-
kach. Dodatkowo od końca lat 40. w miesiącach 
zimowo-wiosennych prowadzone było dożywia-
nie uczniów, najczęściej polegające na rozdawa-
niu dzieciom dodatków do chleba (masła, wędliny, 
marmolady) oraz owoców i słodyczy.

W roku szkolnym 1954/1955 rozpoczęto stara-
nia o budowę nowego budynku szkolnego. Plano-
wano go ulokować na terenie Budzynia, tuż przy 
granicy z Kryspinowem. Mieszkańcy sąsiedniej wsi 
ostatecznie jednak odrzucili propozycję kryspino-
wian, postanowili bowiem wznieść w tym samym 
miejscu Dom Ludowy. Nie pozostało więc nic inne-
go, jak postarać się o rozbudowę starego budynku. 
Ostatecznie nawet z tego nic nie wyszło. 

W tym czasie w Polsce przeprowadzono reformę 
administracyjną. W Kryspinowie ulokowano siedzi-
bę Gromadzkiej Rady Narodowej. Notabene pierw-
sze posiedzenie tego gremium uświetnił występ 
miejscowej młodzieży szkolnej. Za zgodą radnych 
świeżo wyremontowana sala obrad, mieszcząca się 
na piętrze budynku Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”, została udostępniona uczniom. 
Urządzono tam salę lekcyjną. Dzięki temu w roku 
1955/1956 można było zrezygnować z ciasnego po-
mieszczenia wynajmowanego „na wsi”.

Zgodnie z wyznaczonym sobie przez grono na-
uczycielskie zadaniem „upoglądowienia w naucza-
niu” zaopatrzono szkołę w nowe pomoce naukowe. 
Oprócz powiększenia zasobu map, obrazów i ksią-
żek (biblioteka osiągnęła liczbę ok. 200 tytułów) 
zakupiono także przedmioty do nauczania fizyki 
i biologii, w tym mikroskop. Niestety były także 
straty. 11 listopada 1955 roku do budynku szkolne-
go włamali się złodzieje, by ukraść zegar szkolny, 
żarówki i potłuc szyby i lampy. Uwrażliwiło to na-
uczycieli na kwestie wychowawcze, w tym kultu-
ralnego zachowania się uczniów na terenie placów-
ki i poza nią. 

Józef Kowalik, Władysław Różycki, Adam Grzesiak, Włady-
sław Sobesto, Stanisław Bator, Andrzej Fitowski
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Przypadający wówczas Rok Mickiewiczowski 
zmobilizował społeczność szkoły do zorganizowa-
nia wieczoru literackiego poświęconego wieszczo-
wi oraz wystawy prac uczniowskich na temat jego 
twórczości. Uczniowie wzięli udział w uroczystości 
odsłonięcia odtworzonego pomnika Adama Mic-
kiewicza w rynku krakowskim.

Rok szkolny 1956/1957 przyniósł zmianę na sta-
nowisku kierownika Szkoły Podstawowej w Kryspi-
nowie. Przez 3 kolejne lata placówką zarządzała 
nauczycielka Zofia Zaleska, pełniąca także funkcję 
radnej i przewodniczącej Komisji Kultury i Oświa-
ty w miejscowej Gromadzkiej Radzie Narodowej. 
W tym czasie zdecydowano się na przeniesienie 
dzieci mieszkających w przysiółku Kąty do szkoły 
w Piekarach, do której miały znacznie bliżej. 

Przemiany tzw. polskiego października dotar-
ły także do Kryspinowa. Zelżał nacisk ideologiczny, 
co pozwoliło na swobodniejszy dobór lektur i ma-
teriału, zwłaszcza z języka polskiego i historii. Ku 
wielkiej radości rodziców do szkoły wróciła także 
modlitwa oraz lekcje religii, usunięte najprawdo-
podobniej w 1951 roku. Od jesieni 1957 roku kate-
chezy uczyła siostra Maria Amandyna (Stanisła-
wa Bojarska) ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa 
z Kantalicjo209. 

Samotna walka Węgrów przeciw sowiec-
kim okupantom spotkała się z sympatią Polaków. 
Szkolne Koło PCK zebrało sporą kwotę na pomoc 
bratniemu narodowi.

Rozwijały się także inne organizacje i kółka za-
interesowań. Urządzano przedstawienia, z których 
dochód przeznaczano na pokrycie kosztów wycie-
czek do Gdańska i Gdyni oraz Zakopanego. Kółko 
Krajoznawcze organizowało liczne wypady do Kra-
kowa. Nauczycielka Stanisława Łukasiewicz pro-
wadziła zajęcia dla dziewcząt z szycia i haftowania. 

W tym czasie dały się zauważyć oznaki przemia-
ny mentalnej mieszkańców Kryspinowa. Ucznio-
wie przychodzili do szkoły bardziej zadbani. Spo-
radycznie zdarzały się przypadki, że rodzice nie 
chcieli posyłać swych dzieci do szkoły. Coraz więcej 

209 Praca s. Marii Amandyny trwała rok lub dwa. W roku 

1959/1960 kronika szkolna jako katechetę podaje 

ks. Stanisława Bzowskiego, wikarego w Liszkach.

absolwentów kontynuowało naukę w szkołach kra-
kowskich, najczęściej zawodowych, choć zdarza-
ły się przypadki, na razie jeszcze nieczęste, konty-
nuowania przez młodzież nauki w szkole średniej. 

Zaledwie rok pełnił funkcję kierownika szkoły 
Krzysztof Jan. Za jego kadencji (rok 1960/1961) do-
kończono budowę ogrodzenia szkoły, która ślima-
czyła się przez 3 lata z powodu niemożliwości za-
kupu materiałów budowlanych, oraz oddano do 
użytku przyszkolne boisko sportowe.

Rok 1961 stanowił kolejną cezurę w historii re-
lacji władze PRL–Kościół katolicki. Od września 
tego roku ze szkół usunięto lekcje religii. Kateche-
zę w Kryspinowie kontynuowano w prywatnym 
domu.

W tym czasie kierownikiem Szkoły Podstawo-
wej w Kryspinowie został Witold Zając. Współpra-
cowało z  nim 3 nauczycieli: Stanisława Łukasie-
wicz, Helena Ulińska i Pelagia Minorczyk. Znacznie 
wzrosła liczba uczniów. Do szkoły wszedł wyż de-
mograficzny z połowy lat 50. W 1961 roku naukę 
w 7 klasach rozpoczęło aż 145 dzieci. Wzrastająca 
z roku na rok liczba uczniów sprawiała, że problem 
niedostatku sal lekcyjnych stawał się kwestią pa-
lącą. Praca odbywała się na dwie zmiany. Nieste-
ty starania kolejnych kierowników nie przynosiły 
żadnych rezultatów. Bez wsparcia z zewnątrz bu-
dowa czy choćby tylko rozbudowa budynku nie 
była możliwa. Inwestowania w remont obiektów 
nienależących do wsi unikała także społeczność 
Kryspinowa, mimo upływu lat ciągle pamiętająca 
odebranie z trudem wyremontowanej sali przez 
POM. Tymczasem użytkowany budynek szkolny 
był zawilgocony oraz zagrzybiony i właściwie nie 
nadawał się do nauczania. 

W roku 1962/1963 władze oświatowe zwiększyły 
liczbę nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kryspino-
wie o jedną osobę. Pracę rozpoczęła żona nowego 
kierownika Maria Zając. Z jej inicjatywy na terenie 
placówki powstała drużyna harcerska. 

Większe zmiany w składzie grona pedagogicz-
nego zaszły w  roku 1964/1965. Oprócz kierow-
nika Witolda Zająca w szkole pracowało jeszcze 
5 sił pedagogicznych, a były to: Maria Zając, Ma-
ria Kabalak, Helena Szewczyk, Stanisława Błachut 
i Elżbieta Knapik. Naukę zaś rozpoczęło 177 dzie-
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ci. W 1965 roku dzięki zaangażowaniu Kółka Rolni-
czego wyremontowano i oddano do użytkowania 
Szkole Podstawowej w Kryspinowie 2 pomieszcze-
nia w Domu Ludowym w Budzyniu210. Dzięki temu 
nauczanie odbywało się w 6 salach lekcyjnych. Nie-
stety obiekt był niewykończony, co powodowało 
trudności z dogrzaniem klas. Brakowało także ubi-
kacji. Niewątpliwie jednak był to krok w dobrą stro-
nę, zwłaszcza że wkrótce miało nastąpić wydłuże-
nie nauki w szkołach podstawowych do 8 lat.

Niewiele w tych latach zmienił się kalendarz 
uroczystości organizowanych na terenie szkoły. 
Na rozmaite sposoby czczono kolejne rocznice wy-
buchu rewolucji październikowej, oswobodzenia 
Krakowa, Międzynarodowy Dzień Kobiet, 1 Maja, 
czyli Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Dziecka, 
święto Ludowego Wojska Polskiego itd.

Klasa VIII po raz pierwszy została uruchomio-
na w roku 1966/1967. Dzięki temu liczba uczniów 
w  Kryspinowie wzrosła do 196. Pracę rozpoczął 
dodatkowy nauczyciel – Irena Łażewska. Dużym 
wsparciem dla szkoły było zatrudnienie w sierpniu 
1967 roku kolejnego pedagoga Józefa Mlaka. Jego 
4-letnią pracę w Kryspinowie211 bardzo sobie cenił 
kierownik Zając. Jako zapalony instruktor ZHP oży-
wił działalność drużyny harcerskiej, która wzboga-
ciła się o harcówkę urządzoną na piętrze budynku 
w Budzyniu. W latach 1969-1971 w kryspinowskiej 
szkole pracowała także jego żona, Barbara.

W roku 1968/1969 zmienił się skład grona pe-
dagogicznego. Odchodzące nauczycielki zastąpiły 
3 nowe: Eugenia Szewczyk, Anna Biel i Janina Żmi-
jewska. Koniec lat 60. i początek 70. to zresztą okres 
częstych zmian personalnych. Trudno wymie-
nić wszystkie. Kolejna nastąpiła w 1971 roku, gdy 
na miejsce małżeństwa Mlaków i Janiny Żmijew-

210 Początkowo mieszkańcy Budzynia nie zgadzali się na 

udostępnienie budynku, o czym świadczy przebieg 

dyskusji i wynik głosowania na zebraniu wiejskim 

11 października 1964 roku.

211 Józef Mlak został w 1971 roku przeniesiony do szko-

ły w Piekarach, gdzie objął funkcję kierownika placów-

ki. Od 1973 roku przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora 

Gminnej Szkoły Podstawowej w Liszkach. Po reformie 

oświaty w 1999 roku tworzył, jako dyrektor, Gimnazjum 

w Liszkach. W latach 80. zamieszkał w Kryspinowie.

skiej przyszedł kryspinowianin Ryszard Duszyk212, 
a wraz z nim pracę podjęły Maria Bania i Maria 
Bednarska.

W 1971 roku stan starego budynku był fatalny. 
Kierownik Zając tak informował Gromadzką Radę 
Narodową w sprawozdaniu z pracy Szkoły Podsta-
wowej w Kryspinowie z 31 maja 1971 roku: 

Stan fizyczny budynku jest bardzo zły, przecieka 
dach, wypróchniały podłogi i okna, popękały ściany, 
w części budynku znajduje się grzyb. Przy większych 
spadkach temperatury w  zimie w  klasach zamarza 
woda. Pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 
91 m2 są ciasne i niefunkcjonalne. Od czterech lat szko-
ła użytkuje budynek wiejski na Budzyniu. Budynek ten 
nie jest wykończony i częściowo znajduje się w stanie 
surowym. W okresie zimowym ze względu na podpiw-
niczenie jest jeszcze zimniejszy, aniżeli budynek stary. 
Nie ma też przy nim ubikacji.

Na szczęście wkrótce przeprowadzono remont 
starej szkoły i dalszą adaptację budynku w Budzy-
niu. Urządzono tam m.in. salę gimnastyczną oraz 
wybudowano ubikacje.

W roku 1973/1974 funkcję dyrektora szkoły pod-
stawowej w Kryspinowie pełnił Ryszard Duszyk. 
W  roku następnym stanowisko to objęła Maria 
Kabalak. 

W związku z rozpoczęciem w 1973 roku wdraża-
nia projektu nowej organizacji szkolnictwa w Pol-
sce, zakładającej wydłużenie nauki do 10 lat, za-
planowano utworzenie sieci zbiorczych szkół oraz 
placówek filialnych. Na terenie gminy Liszki pla-
nowano utworzyć Zbiorczą Szkołę Gminną w Lisz-
kach, a placówkom w Kryspinowie, Cholerzynie 
i Piekarach wyznaczono rolę filii, w których mia-
ły uczyć się młodsze roczniki. Starsze zamierzano 
skierować do Liszek. 

Reformę wprowadzono od września 1975 roku. 
Zmiany nie były aż tak radykalne, jak początkowo 
planowano. Przede wszystkim Szkoła w Liszkach 

212 Ryszard Duszyk jest absolwentem Liceum Pedagogicz-

nego w Limanowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pra-

cował w szkołach podstawowych w Czułowie i Kryspi-

nowie. Pełnił obowiązki zastępcy dyrektora szkół 

gminnych w Liszkach. Był wykładowcą Instytutu Kształ-

cenia Nauczycieli, wieloletnim dyrektorem SP w Kryspi-

nowie i radnym Gminy Liszki dwóch kadencji.
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nie miała wystarczającego zaplecza lokalowego, by 
przyjąć większą liczbę uczniów. Ostatecznie przy-
łączono do niej tylko Szkołę Podstawową w Kryspi-
nowie i  szkołę w  Kaszowie-Wyźrale, jako filie. 
W Kryspinowie pozostawiono 6 oddziałów – klasy 
od I do VI. Uczniowie klas VII i VIII dojeżdżali do 
Liszek. Sprawę transportu załatwiono, finansując 
uczniom karty miesięczne Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji w Krakowie, uprawniające do 
przejazdu autobusami na trasie Kryspinów–Liszki 
i Liszki–Kryspinów. Aby zapewnić odpowiednie za-
plecze materialne i dydaktyczne w Zbiorczej Szkole 
Gminnej, do Liszek zabrano nowsze meble i część 
pomocy naukowych z placówek filialnych. Poważ-
nie utrudniło to pracę dydaktyczną w Kryspinowie. 
Problemem był np. brak map. W razie potrzeby wy-
pożyczano je z Liszek.

Na czele Zbiorczej Szkoły Gminnej stanął po-
czątkowo dotychczasowy gminny dyrektor szkół 
w Liszkach Józef Mlak. Funkcje zastępców pełniły 
Krystyna Kubica213 i Maria Kabalak. Po dwóch la-
tach nastąpiły jednak zmiany. Dyrektorem gmin-
nym został Kazimierz Wantuch. Józef Mlak wraz 
z Alicją Mrożek objęli stanowiska zastępców gmin-
nego dyrektora szkół. Szkoła w Kryspinowie stała 
się oficjalnie Punktem Filialnym ZSG w Liszkach. 

W sierpniu 1975 roku dyrekcja rozdzieliła zada-
nia dla poszczególnych nauczycieli. W Kryspino-
wie wychowawstwo klas objęły następujące na-
uczycielki: Eugenia Szewczyk (I), Maria Bednarska 
(II), Krystyna Martyna (III), Maria Zając (IV), Anna 
Biel (V), Alina Nowakowska (VI). Krystyna Marty-
na, z wykształcenia historyk, podjęła się także zor-
ganizowania w  Kryspinowie Punktu Przedszkol-
nego. Wcześniej pracowała w Szkole Podstawowej 
w Liszkach.

We wrześniu 1978 roku przystąpiono do realiza-
cji kolejnego etapu reformy, czyli szkoły 10-letniej. 
Nowy program wprowadzono w  klasach pierw-
szych. Dodatkowo planowano rozbudować sieć 
przedszkoli, by docelowo wszystkie dzieci uczęsz-
czały do nich. Realnie udało się zapewnić naucza-
nie 6-latkom, przez „zerówkę”. 

213 Obecnie mieszkanka Kryspinowa.

W latach 70. w Kryspinowie nadal prężnie dzia-
łało harcerstwo. W połowie dekady 53. Drużyna 
Harcerska zrzeszała ok. 30 druhen i  druhów po-
dzielonych na 3 zastępy. Wszyscy posiadali mun-
dury. Zbiórki odbywały się raz w miesiącu, choć 
bywało, że ze względu na podjęte akcje organizo-
wano je częściej. Młodzież spotykała się w urzą-
dzonej własnym sumptem harcówce. W 1977 roku 
drużyna zdobyła II miejsce w XIII Festiwalu Har-
cerskim. Rada drużyny prowadziła własną gazet-
kę. O programie pracy decydowały wytyczne hufca 
oraz instrukcje zawarte w piśmie „Motywy”. Har-
cerze brali udział w życiu szkoły, organizując m.in. 
różne imprezy (np. Dzień Nauczyciela). Drużyną 
opiekowała się Alina Witek- Nowakowska, potem 
(od 1976) Anna Biel. 

Istniała także Drużyna Zuchów „Wesołe Kra-
snoludki”, prowadzona przez Marię Bednarską. 
Liczyła niespełna 30 dzieci. Jej działalność oparta 
była na zdobywaniu sprawności zbiorowych (kie-
rowcy, człowieka zimy, wszędobylskiego, kuchci-

Podwórko przy starej szkole

Fragment budynku szkolnego w Budzyniu
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ka itp.) oraz indywidualnych (zbieracza, ptasiego 
opiekuna, dobrego brata / dobrej siostry). Duży 
nacisk położony był na rozśpiewanie i roztańcze-
nie dzieci. Zuchy brały udział w Festiwalu Małych 
Form Artystycznych.

Warto dodać, że w 1979 roku z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka z inicjatywy Komendy 
Hufca w Kryspinowie odbył się rajd harcerski i zu-
chowy, w którym uczestniczyło 650 dzieci z terenu 
gminy Liszki.

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej nie cieszyło się wielkim powodzeniem. 
W 1976 roku należało doń 9 osób. Zebrania odby-
wały się raz w miesiącu. W dużej mierze było to po 
prostu kółko języka rosyjskiego, na którym opie-
kunka Eugenia Szewczyk przygotowywała człon-
ków do olimpiady z tego języka.

W  Szkole Podstawowej w  Kryspinowie dzia-
łała wówczas także Rada Uczniowska. Z  jednej 
strony zajmowała się ona przygotowaniem apeli 
szkolnych (tygodniowych i  tematycznych z  oka-
zji uroczystości), z drugiej prowadziła akcje opie-
ki nad osobami starszymi, zwierzętami (zimowe 
dokarmianie), zbiórki makulatury i złomu. Radą 
opiekowała się Krystyna Martyna. Z  kolei w  go-
spodarowanie własnymi pieniędzmi wdrażała 
dzieci Szkolna Kasa Oszczędności. W  1976 roku 
należało do niej 51 uczniów, a stan środków zgro-
madzonych na koncie sięgał prawie 4 tys. złotych. 
Promocji oszczędzania w SKO służyły plakaty wy-
konywane przez członków pod kierunkiem opie-
kuna Anny Biel. 

Cała młodzież szkolna należała do Koła Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Zakupiono lekarstwa 
i zorganizowano posterunek sanitarny, mający za 
zadanie nieść w razie potrzeby pierwszą pomoc. 
Przygotowywano referaty na temat higieny oraz 
organizowano szkolenia sanitarne dla uczniów.

W 1978 roku dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gmin-
nej został Józef Woch. Względy praktyczne wymu-
siły wprowadzenie stanowiska dyrektora Punktu 
Filialnego. W Kryspinowie objęła je Maria Kaba-
lak. W 1980 roku do budynku Szkoły Podstawowej 
w Kryspinowie przeniesiono z Liszek Zasadniczą 
Szkołę Rolniczą – filię Zespołu Szkół Rolniczych 
w Czernichowie. Pogłębiło to znacznie problemy 

lokalowe Szkoły Podstawowej. Część rodziców, 
zniechęconych tym wszystkim, przenosiła dzieci 
do Szkoły Podstawowej w Bielanach.

Na zebraniu wiejskim 13 grudnia 1984 roku po-
wołano do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły 
Podstawowej w Kryspinowie. W tym czasie w lo-
kalnym planie zagospodarowania terenu jako miej-
sce budowy nowego obiektu zarezerwowano dział-
kę mienia wiejskiego obok kamieniołomu. Obwód 
szkoły obejmował w  tym czasie Kryspinów bez 
przysiółka Kąty i  Budzyń bez domów posiadają-
cych numery Cholerzyna.

W roku szkolnym 1984/1985 dyrektorem szko-
ły był Jacek Małko. Po nim stanowisko objęła Kry-
styna Martyna. Nowa dyrektorka już wcześniej 
odgrywała ogromną rolę w  kierowaniu placów-
ką. Niestety zamieszanie organizacyjne związane 
z  działalnością Zbiorczych Szkół Gminnych spo-
wodowało, że formalnie nie zajmowała stanowi-
ska adekwatnego do charakteru pełnionych obo-
wiązków. Dyrektor Martyna rozpoczęła zabiegi, by 
dwie ostatnie klasy powróciły do Kryspinowa. Uda-
ło się to w 1986 roku. 

Warto odnotować, że budynek w Budzyniu dys-
ponował jedną z przestronniejszych sal na terenie 
gminy Liszki. Dlatego chętnie organizowano tu im-
prezy międzyszkolne, jak festiwale piosenki mło-
dzieżowej czy harcerskiej, przeglądy programów 
artystycznych, m.in. z okazji świąt państwowych 
(1 maja). Hymnem Szkoły w Kryspinowie była pieśń 
Oda do Radości (Schillera/Beethovena).

W tym czasie podjęto współpracę z Klubem Że-
glarskim im. W. Wagnera w Krakowie. Dzięki temu 
uczniowie mogli korzystać z żaglówki, względnie 
łodzi motorowej, cumującej na zalewie w Budzy-
niu, a wakacje spędzać na Mazurach.

Dalej pilną sprawą pozostawała budowa no-
wej siedziby szkoły. Niestety Zebranie Wiejskie 
30 września 1986 roku przegłosowało jednogłośnie, 
że w ówczesnej sytuacji mieszkańców nie stać na 
podjęcie się w czynie społecznym realizacji tak po-
ważnej inwestycji. Zgodzono się, że optymalnym 
rozwiązaniem będzie dobudowa nowego skrzy-
dła do istniejącego budynku. Niestety na to też nie 
było funduszów, dlatego Komitet Budowy Szko-
ły został przekształcony w Komitet Czynu Pomo-
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cy Szkole. Jednak już 27 listopada 1989 roku dyrek-
tor Martyna na zebraniu wiejskim zaproponowała 
wybranie Komitetu Rozbudowy Szkoły. Planowa-
no dostawienie do starego obiektu skrzydła, tak 
że całość tworzyłaby kształt litery „L”. Nowa część 
miała stanąć od strony rzeczki. Dodajmy, że w roku 
1988/1989 w placówce uczyło się 154 dzieci.

NOWA SZKOŁA

Latem 1991 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Kryspinowie został po raz drugi Ryszard Duszyk. 
Zrezygnował z  planów rozbudowy szkoły w  do-
tychczasowym miejscu i rozpoczął energiczne sta-
rania o wzniesienie nowego obiektu. Co nie było 
bez znaczenia, w tym czasie pełnił on także funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy Liszki.

Poparcie dla idei budowy nowej siedziby szko-
ły mieszkańcy sołectwa wyrazili podczas zebra-
nia wiejskiego 3 grudnia 1993 roku. Jednogłośnie 
odrzucili wtedy pomysł wzniesienia wspólnego 
obiektu dla Liszek i Kryspinowa w pobliżu granicy 
obu wsi. Budynek miał stanąć niedaleko kamienio-
łomu, na terenie działki gminnej wielkości 1,28 ha. 
Jako atuty uznano oddalenie od ruchliwych dróg 
i bliskość lasu.

Wreszcie ruszyły prace projektowe. Architek-
ci Bogdan i Anna Łukasik-Ciężki nadali budynko-
wi kształt samolotu. W 1996 roku na plac budowy 
weszli robotnicy firmy Łęgprzem. Po wzniesieniu 
przyziemia części centralnej budynku, 3 maja 1997 
roku, w  100-lecie zmiany nazwy Śmierdząca na 
Kryspinów, uroczyście poświęcono i wmurowano 
kamień węgielny. 6 listopada 1998 roku odebra-
no obiekt w stanie surowym. Niestety w tym mo-
mencie nad przyszłością inwestycji zawisły ciem-
ne chmury.

Przeprowadzona w  1999 roku reforma eduka-
cji i utworzenie gimnazjów spowodowały, że gmi-
na Liszki zmuszona była dołożyć starań, by jak naj-
szybciej przygotować budynek dla gimnazjum. Miał 
stanąć w Liszkach. Jednoczesne prowadzenie 2 du-
żych inwestycji było problematyczne. Z tego samego 
powodu z obietnicy dofinansowania budowy szko-
ły w Kryspinowie wycofało się Kuratorium Oświa-
ty. Jednak dzięki determinacji Ryszarda Duszyka 

i mieszkańców wsi ostatecznie Rada Gminy zdecy-
dowała się zaciągnąć wysoki kredyt na dokończenie 
obiektu w Kryspinowie, z tym że sala gimnastycz-
na miała powstać w  późniejszych latach. Wydat-
ki gminy Liszki na ten cel zamknęły się w kwocie 
2 901 000 zł. Wkład sołectwa Kryspinów wynosił 
144 000 zł, co stanowiło 5 proc. kosztów. 

W tym czasie życie szkoły szło swoim torem. 
W 1998 roku w 2 budynkach uczyło się 155 dzie-
ci. Ze względu na trudne warunki lokalowe nie-
którzy uczniowie przenieśli się wcześniej do pla-
cówki w Bielanach. Na poziom nauki nikt jednak 

Nowy budynek szkoły w dniu otwarcia

Dyrektor Ryszard Duszyk pasuje pierwszaków na uczniów.
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nie mógł się uskarżać. Wiele dzieci brało udział 
w  olimpiadach przedmiotowych i  zajmowało 
wysokie miejsca na szczeblu gminnym, woje-
wódzkim i  krajowym. Laureatem wielu nagród 
i wyróżnień był prowadzony przez Bożenę Jaku-
baszek teatrzyk uczniowski. Na życzenie rodzi-
ców wyrażone w ankiecie obowiązkowym języ-
kiem nauczanym w  placówce stał się angielski. 
Język rosyjski, mimo sukcesów osiąganych przez 
uczniów w olimpiadach, musiał ustąpić miejsca 

„współczesnej łacinie”. Szkoła zorganizowała tak-
że obowiązkowe zajęcia z gry w szachy. W wygo-
spodarowanym z trudem pomieszczeniu urządzo-
no nawet małą siłownię. Przekazanie przez Bank 
Spółdzielczy w Liszkach 6 używanych kompute-
rów i 2 drukarek umożliwiło otwarcie pracowni 
komputerowej. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali 
na oddanie do użytku nowej siedziby.

Ta chwila nadeszła dopiero pod koniec waka-
cji 2001 roku. W sobotę 25 sierpnia Społeczny Ko-
mitet Budowy Szkoły, Rada Sołecka i Rada Rodzi-
ców zorganizowały uroczystość otwarcia placówki. 
Mszę św. odprawioną w hallu koncelebrowali pro-
boszcz ks. prał. Jan Sala oraz wikariusze ks. Bo-
lesław Karcz i ks. Zbigniew Sala. Po poświęceniu 
obiektu dyrektorowi Ryszardowi Duszykowi wrę-
czono symboliczny klucz. Następnie wojewoda 
Ryszard Masłowski, kurator Jacek Lackowski, wójt 
Wojciech Burmistrz i sołtys Aniela Kruk przecięli 
symboliczną wstęgę. Uroczystość zakończyła za-
bawa taneczna.

Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września na te-
renie starego budynku, po czym grono pedagogicz-

Kard. Stanisław Dziwisz dokonuje poświęcenia sztandaru szkoły (2009).

Dyrektor Stanisława Kruk wręcza sztandar uczniom.
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ne, uczniowie oraz rodzice przeszli do nowej siedzi-
by. Na czele jechał wóz konny z orkiestrą. Właściwe 
uroczystości odbyły się już w nowym budynku. Stary 
kilka miesięcy później został sprzedany. 

W obiekcie przewidzianym dla ponad 200 dzie-
ci z powodu reformy nauczania rozpoczęło naukę 
tylko 134 uczniów klas od I do VI. Młodzież starsza 
trafiła do Gimnazjum w Mnikowie, dokąd dowo-
ził ją autobus wynajmowany przez gminę Liszki. 
Nową szkołę zagospodarowano w poniżej opisa-
ny sposób.

Na parterze znajdowało się 10 sal lekcyjnych, 
w których uczyły się dzieci z „zerówki” oraz klas 
I-VI w 7 oddziałach. Na piętrze znajdowały się pra-
cownia komputerowa z 12 stanowiskami, świetli-
ca, pracownia chemiczna i siłownia oraz 6 dodat-
kowych sal. W poddaszach obu skrzydeł mieściły 
się po 4 sale. Połowę postanowiono przystosować 
na potrzeby tzw. zielonych szkół. Początkowo zaję-
cia z wychowania fizycznego odbywały się w hallu. 
Z czasem jedną salę dostosowano do potrzeb lekcji 
wf. W piwnicach środkowej części gmachu znajdo-
wały się szatnie i pomieszczenia techniczne.

Aby wykorzystać liczne wolne pomieszczenia, 
od 1 marca 2007 roku udostępniono część (łącznie 
ponad 60 m kw.) w użytkowanie Krakowskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu. W tym czasie w związ-
ku z rozbudową Portu Lotniczego w Balicach z jego 
terenu przesunięto do Kryspinowa jedną z dwóch 
karetek dotychczas tam stacjonujących. 

W roku 2002/2003 dzieci od klasy I uczyły się 
języka angielskiego i informatyki, a od IV języka 
niemieckiego. Swoje zainteresowania mogły roz-
wijać w ramach zajęć pozalekcyjnych: kółka ma-
tematycznego, plastycznego, języka angielskiego, 
scholi, treningów karate, kursu tańca oraz basenu. 
Szkoła prowadziła bibliotekę, świetlicę oraz zajęcia 
logopedyczne. Działały 2 teatrzyki: Mały Teatrzyk 

– prowadzony przez Bożenę Jakubaszek, i Teatrzyk 
Kukiełkowy, którym opiekowała się Beata Meus.

W  zimie 2002/2003 szkoła zorganizowała 
II  Gminny Konkurs Świąteczny. Uczestnicy mo-
gli ze sobą współzawodniczyć w  następujących 
konkurencjach: świąteczna dekoracja klasy, szop-
ka, łańcuch świąteczny, grupa kolędnicza, świat 
z opłatka. Imprezę powtórzono w grudniu roku na-

Ślubowanie na sztandar
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stępnego. W kolejnych latach odbyły się tu gmin-
ne przeglądy grup kolędniczych, przeglądy szopek, 
gminne konkursy recytatorskie klas 0-III itp.

3 kwietnia 2003 roku podczas rekolekcji wiel-
kopostnych szkołę odwiedził bp Kazimierz Nycz. 
Powitany przez dzieci piosenkami i  wierszyka-
mi, spotkał się z z gronem nauczycielskim. Należy 
wspomnieć, że elementem pracy wychowawczej 
były obchody niektórych świąt liturgicznych. Uro-
czyste apele z prezentacjami artystycznymi odby-
wały się z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 
Wszystkich Świętych itd. Uczniowie brali udział 
w konkursach na najpiękniejszą i najwyższą pal-
mę organizowanych przez parafię Liszki w I deka-
dzie XX wieku.

W lecie 2007 roku dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej w Kryspinowie została Stanisława Kruk. Pod jej 
kierownictwem szkoła nadal pomyślnie się rozwija, 
umacniając wysoką pozycję w rankingu szkół z te-
renu gminy Liszki.

24 października 2009 roku odbyła się uroczy-
stość nadania szkole imienia kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Mszę św. w  hallu szkoły odprawił 
metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz. Z tej okazji pasterz archidiecezji krakow-
skiej obdarował placówkę popiersiem patrona, 
które do tej pory stało w siedzibie krakowskiej ku-
rii. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady 
Gminy Liszki Zbigniewa Kaczora uchwały o nada-
niu szkole imienia metropolita krakowski poświę-
cił sztandar, na którym widnieje portret Pryma-
sa Tysiąclecia. Po przemówieniach wicekuratora 
Agaty Szuty i wójta Wacława Kuli dzieci zaprezen-
towały program historyczno-artystyczny przypo-
minający życie i działalność kard. Wyszyńskiego. 
Na koniec wręczono nagrody laureatom gminne-
go konkursu plastycznego pt. Kardynał Wyszyński – 
Prymas Tysiąclecia. 

Rok później Szkoła Podstawowa w Kryspino-
wie obchodziła uroczystość 90-lecia istnienia oraz 
pierwszą rocznicę nadania jej imienia. Podczas 

pokazu multimedialnego zaprezentowano stare 
fotografie. 

W 2010 roku obok budynku szkoły powstał plac 
zabaw. A w roku 2014/2015 uruchomiono dodatko-
wy oddział przedszkolny. Pod koniec I dekady XXI 
wieku w szkole zaczęła działać poradnia psycho-
logiczna.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Kryspinowie okazała się przyjaznym 
miejscem dla szachów. W 2008 i 2009 roku nauczy-
cielki Bożena Jakubaszek i Beata Meus zorganizowa-
ły I i II Gminny Turniej Szachowy, w którym wzięli 
udział uczniowie 6 szkół z terenu gminy. W 2015 
roku placówka przystąpiła do ogólnopolskiego pro-
jektu Polskiego Związku Szachowego, w ramach któ-
rego nauka królewskiej gry została wprowadzona do 
zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II i zajmo-
wała jedną godzinę tygodniowo przez 2 lata. Dzięki 
temu szkoła otrzymała 15 zestawów do gry oraz sza-
chownicę demonstracyjną dla nauczyciela.

Ważnym elementem życia szkoły są festyny 
rodzinne oraz wycieczki edukacyjne i  rekreacyj-
ne. 25 września 2007 roku klasy od III do VI zwie-
dziły Park Jurajski w Bałtowie. Jesienią 2012 roku 
uczniowie starszych klas wyruszyli na trzydniową 
wyprawę „Szlakiem Polski pierwszych Piastów”. 
Zwiedzili wielkopolski Zamek w Kórniku, Gród Po-
biedziska, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, 
Biskupin, Gniezno i Kruszwicę.

Przez lata szkoła funkcjonowała bez sali gimna-
stycznej. Lekcje wychowania fizycznego odbywa-
ły się w zaadaptowanej sali lekcyjnej, na korytarzu 
oraz na boisku. Wreszcie w 2020 roku gmina Liszki 
zdecydowała się na wzniesienie niezbędnego dla 
rozwoju dzieci obiektu. Inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ra-
mach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej „Sportowa Małopolska”. W połowie lip-
ca teren pod budowę został przekazany wyłonio-
nemu w przetargu wykonawcy. Odddanie obiektu 
zaplanowano na rok 2021.
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X

Dopóki głównym materiałem budowlanym 
było drewno, a do krycia dachów używano 

słomy, wielki problem dla mieszkańców polskich 
miast i wsi stanowiły pożary. Do akcji gaśniczej 
używano przedmiotów dostępnych w każdym go-
spodarstwie, jak: wiadra, konewki, balie, szafliki, 
beczki, a także drewnianych sikawek mieszczących 
w swym wnętrzu zaledwie kilka litrów wody, bosa-
ków i tłumnic. W celach przeciwpożarowych gro-
madzono również piasek. 

Rozwój techniki w XIX wieku spowodował, że 
w  dziedzinie walki z  ogniem pojawiło się nowe 
urządzenie – pompa ręczna, nazywana sikawką. 
Wynalazek szybko się rozpowszechniał. Sprzęt 
tego typu na potrzeby dworu kryspinowskiego za-
kupił Jan Skirliński. Własną sikawkę miała także 
gmina Kryspinów. Niestety nie znamy dat nabycia 
obu. Najwcześniejsza informacja o użyciu pompy 
dworskiej pochodzi z dziennika „Nowa Reforma”. 
A było to podczas pożaru szopy dworskiej w Bali-
cach, w nocy 12/13 stycznia 1887 roku. Niestety bu-
dynek mieszczący w swym wnętrzu kilkaset kop 
owsa, siana i słomy spłonął.

Początkowo sikawki obsługiwali mieszkańcy 
nieposiadający żadnego przeszkolenia gaśniczego. 
Brak profesjonalnego przygotowania obniżał jed-
nak skuteczność walki z żywiołem, dlatego zaczęto 
tworzyć zorganizowane oddziały straży ogniowej. 
W 1890 roku powstał oddział pożarniczy w Lisz-
kach, wiosną 1894 roku w Piekarach, a pod koniec 
tego samego roku odbyło się spotkanie założyciel-
skie w Wołowicach. 

Z braku materiałów historycznych nie jesteśmy 
w stanie ustalić, kiedy oddział pożarniczy powstał 
w  Kryspinowie. Lakoniczne wzmianki w  prasie 
z epoki nie są jednoznaczne. Czasem wspomina-
ją o udziale w akcji pożarniczej sikawek, a czasem 
straży. To drugie nie zawsze oznacza, że rzeczywi-
ście mamy do czynienia z drużyną zorganizowaną. 

Najstarszą wzmiankę o udziale w akcji gaśniczej 
sikawki należącej do gromady Kryspinów znajduje-
my w „Dzienniku Polskim” z 22 kwietnia 1897 roku 
(nr 111). Dowiadujemy się z niej, że w Liszkach pod-
czas mszy rezurekcyjnej na jednym z domów sto-
jących w pobliżu kościoła parafialnego zapaliła się 
strzecha. Ogień zaprószyli wyrostkowie strzelający 

Straż pożarna
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na wiwat z pistoletów i samopałów, co było mocno 
zakorzenioną tradycją wielkanocną. Wkrótce w pło-
mieniach stanął cały dach, a po chwili dwa dalsze, na 
sąsiednich chatach. W gaszeniu ognia wzięły udział 
dwie sikawki z Liszek oraz po jednej z Piekar, Kaszo-
wa, Cholerzyna i właśnie Kryspinowa. 

Inną, późniejszą akcję odnotował „Przewodnik 
Pożarniczy” – organ Związku Towarzystw Ochot-
niczych Straży Pożarnych Królestwa Galicyi i Lodo-
merii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Podczas 
wielkiego pożaru Liszek w 1900 roku miejscowych 
strażaków wsparły sikawki z  Kryspinowa, Balic, 
Piekar, Morawicy, Tyńca, Jeziorzan, Rącznej, Ka-
szowa, Cholerzyna i Mnikowa. Wprawdzie w cza-
sopiśmie mowa jest ogólnie o strażach, nie możemy 
jednak tej informacji brać dosłownie. Wiadomo bo-
wiem, że oddział w Morawicy powstał w 1901 lub 
1902 roku, z kolei w Jeziorzanach w 1903.

Informację, że Kryspinów ma własną straż 
ogniową, znajdujemy w „Przewodniku Oświato-
wym”, organie TSL, wydanym w 1907 roku. Z za-

mieszczonego tam skorowidzu wynika, że już 
w tym czasie Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspi-
nowie działała jako jednostka zorganizowana. 
Strzegła miejscowych zagród, ale nie pozostawa-
ła bierna, gdy płonęły zabudowania w sąsiedztwie. 
Toteż gdy 22 września 1913 roku zapłonęły zabudo-
wania folwarczne w Piekarach, w sukurs ruszyła 
także ona. Niestety, nim pożar stłumiono, spaliły 
się doszczętnie stodoły, a w nich maszyny i cało-
roczne plony214. 

I wojna światowa przerzedziła szeregi straża-
ków, którzy zostali wcieleni do wojska. Wiele dru-
żyn zaprzestało działalności. Tak było również 
w przypadku Kryspinowa. Dopiero 16 kwietnia 1927 
roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły, 
Franciszka Marszałka, Ochotnicza Straż Pożarna 
zawiązała się tu na nowo. Funkcję prezesa pełnił 
jej wskrzesiciel, czyli wspomniany Franciszek Mar-

214 „Głos Narodu” 1913, nr 218 (z 23 września).

Najstarszy wóz bojowy OSP Kryspinów marki Fordson, w dniu przekazania  strażakom z Cholerzyna. Stoją od lewej: Stani-
sław Rospond, Józef Wędzicha, Stanisław Rożek, Stanisław Druzgała, Stanisław Majcherek, Stanisław Wlazło, Stanisław Ja-
skowski, Marian Sobesto, Stefan Kadula, siedzą Albin Mazur, Stanisław Łęcki, Piotr Lipiarz.
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szałek, naczelnikiem został Jan Skowiniak, a sekre-
tarzem Maciej Łęcki. 

Stopniowo kompletowano sprzęt. Do zebrania 
funduszy na jego zakup prezes postanowił wyko-
rzystać m.in. zwyczaj chodzenia z szopką. Podczas 
pierwszego sezonu kolędowego (1927/1928) udało 
się zebrać 150 zł. Za te pieniądze kupiono kaski stra-
żackie. W ramach subwencji przyznanej jesienią 
1928 roku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (PZUS) straż w Kryspinowie otrzyma-
ła 24 m węża tłocznego oraz kwotę 300 zł na kup-
no wozu rekwizytowego (do transportu sprzętu 
pożarniczego). W roku następnym z tego samego 
źródła strażacy uzyskali 2-kołową beczkę żelazną. 
Udało się także uszyć mundury, skoro 30 czerw-
ca 1929 roku druhowie z Kryspinowa wzięli udział 
w uroczystości przyjęcia prochów gen. Józefa Bema 
w Krakowie. Naturalnie oddział posiadał także si-
kawkę. Być może przejęto i wyremontowano urzą-
dzenie przechowywane w strażnicy. Utrzymanie 
pompy w gotowości wymagało stałej troski, a od 
czasu do czasu drobnych reperacji. W lipcu 1932 
roku wymieniono np. skórę do tłoków. Nową za-
kupił Zarząd Dóbr Kryspinów.

OSP Kryspinów weszła w skład Związku Straży 
Pożarnych Województwa Krakowskiego. Należa-
ła organizacyjnie do Rejonu nr 7 z siedzibą w Lisz-
kach, którego naczelnikiem był kierownik szkoły 
w Mnikowie Franciszek Blecharski. Oprócz straży 
kryspinowskiej w 1928 roku należały doń OSP: Bie-
lany, Bielany-Pompy, Czernichów, Jeziorzany, Lisz-
ki, Mników, Piekary, Rybna, Wołowice i Ściejowice. 

Na początku 1929 roku Franciszek Marsza-
łek został przeniesiony do Krakowa. W Kryspino-
wie pozostawił straż okrzepłą już organizacyjnie. 
Na uroczystości pożegnalnej, 29 lutego 1929 roku, 
w imieniu strażaków żegnał go druh Fugas.

Niestety nie zachowała się dokumentacja dzia-
łalności OSP Kryspinów w  okresie międzywo-
jennym, nie można więc stworzyć statystyki wy-
jazdów bojowych. Do bardziej spektakularnych 
należał niewątpliwie udział w  gaszeniu pożaru, 
który wybuchł na terenie Balic. 1 maja 1934 roku za-
prószony w jednej ze stodół ogień rozprzestrzenił 
się na inne zabudowania i zniszczył ogółem 11 do-
mów mieszkalnych i 7 stodół. Oprócz kryspinow-
skich fajermanów przyjechały tam także oddziały 
z Liszek, Mnikowa, Bielan, Mydlnik, Modlnicy oraz 
Krakowa (zawodowcy z 4 pompami i 2 beczkowo-
zami). Odczucia strażaków przybliżyć nam może 
minireportaż napisany przez dziennikarza „Ikaca”: 

Droga cała zatarasowana jest licznemi beczkowoza-
mi, sikawkami, oraz siecią węży strażackich. […] Cała 
wieś przedstawia obraz zgrozy. Mieszkańcy wynoszą 
na pola resztki ocalałego dobytku. Na strzechach jesz-
cze nieobjętych ogniem stoją miejscowi chłopi polewa-
jąc je strumieniami wody. Dym i żar ognia gryzie oczy. 
[…] Tragiczny to obraz, jak włościanki pomimo żaru 
wygrzebują resztki zboża z pod spalonych belek stodół. 
Opodal widać dwa zwęglone wieprze oraz 10 małych 
prosiąt. Opowiadają, że w sąsiednim domu spłonął koń 
uwiązany do żłobu. […] Gdy wieczorem opuszczaliśmy 
zgliszcza części Balic, straż krakowska wraz z okolicz-
nemi strażami w liczbie 15 pracowały jeszcze nad uga-
szeniem tlejących się zgliszcz215.

W  prasie codziennej znajdujemy jeszcze 
wzmianki o innych pożarach. Choć nie wspomina-
ją one o pracy strażaków, należy założyć, że w każ-
dym przypadku nieśli oni poszkodowanym pomoc. 
15 lipca 1932 roku ogień strawił zabudowania Sta-
nisława Kaduli i Jana Kozła w Kryspinowie. Szkodę 
oszacowano na ok. 6000 zł. Jak wykazało śledztwo, 
podpalenia dokonało z  zemsty 3 mężczyzn: An-
drzej B., Albin B. i Jan B. Podpalaczy aresztowano216. 
W maju 1934 roku na skutek wadliwej budowy ko-

215 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1934, nr 128 (z 10 maja).

216 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932, nr 196 (z 17 lipca).

Albin Mazur, A. Kadula, Stanisław Wlazło, Marian Jaskowski, 
Józef Kowalik i Władysław Druzgała przed wejściem do 
starej chmielarni
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mina spłonął dach na domu Czesława Rachwali-
ka217. Tym razem szkoda wynosiła 1500 zł. 

Niewątpliwie pożarów było więcej. Drewniane 
zabudowania ze składami siana i słomy na stry-
chach były bardzo podatne na zaprószenie ognia. 
W  dodatku przestępcy z  Kryspinowa, Cholerzy-
na czy innych miejscowości chętnie posługiwali 
się podpaleniami jako formą zastraszania ofiar. 
Na szczęście pogorzelcy mogli liczyć na sąsiadów 
i wspólnotę parafialną. W latach 1934-1935 na ofia-
ry czerwonego kura z Kryspinowa ks. proboszcz An-
drzej Paryś przeznaczył 2 składki niedzielne. 22 lip-
ca 1934 roku przyniosła ona 57,52 zł, a 15 września 
1935 roku 32,57 zł.

Siedziba OSP Kryspinów początkowo mieści-
ła się w centrum wsi, przy skrzyżowaniu gościń-
ca krakowsko-śląskiego z drogą w kierunku Balic 
(dziś pobocze w okolicy ronda). Przechowywano 
w niej posiadany sprzęt. Wzniesiono ją niewątpli-
wie jeszcze przed I wojną światową. Drewniana 

217 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1934, nr 131 (z 13 maja).

konstrukcja dachu wsparta była na murowanych 
filarach narożnych. W  jednym z  nich znajdowa-
ła się wnęka, a  w  niej stała figurka Matki Bożej. 
Z drewna wykonane były także ściany. Na zewnątrz, 
obok budyneczku, stała wkopana szyna, na której 
wisiał lemiesz od pługa, pełniący funkcję gongu. 
Obok znajdowały się także 2 drągi, na których po 
akcji strażacy suszyli węże. 

Z konstrukcją tą wiąże się zabawne wydarze-
nie. We Wszystkich Świętych 1960 roku kilku męż-
czyzn postanowiło postraszyć przechodniów. Do 
ubrania roboczego, tzw. ferszalunku, napchali 
słomy, tworząc w ten sposób kukłę w kształcie 
człowieka. Do nóg przymocowali gumowce. Na-
stępnie słomianego chłopa powiesili na sznurze 
przywiązanym do strażackich drągów. Wiszącą 
postać spostrzegli mężczyźni grający w  sąsied-
nim domu w  karty. Gdy zobaczyli potrząsaną 
przez wiatr postać, zawiadomili pogotowie. Zgod-
nie z procedurami pogotowie zadzwoniło po straż, 
która z kolei powiadomiła milicję. Przekonawszy 
się, że to był żart, funkcjonariusze wszczęli śledz-
two. Szybko ustalili sprawców. Żartownisie mu-
sieli zapłacić po 1050 zł kolegium. 

Do dziś zachował się drewniany wóz zwany 
rafiakiem, którym niegdyś przewożono sikawkę 
oraz beczkę. Podczas konserwacji znaleziono na 
nim datę roczną, zapewne wykonania pojazdu – 
1911. Z braku innego dokumentu potwierdzające-
go założenie jednostki została ona niegdyś przyjęta 
jako symboliczna data założenia OSP w Kryspino-
wie. Obecnie to wydarzenie łączy się z rokiem 1903.

Dodajmy, że ochotnicze straże nie posiadały 
własnych koni. Te dostarczali w ramach szarwar-

Kryspinowscy pożarnicy pod komendą Stanisława Bila na 
placu przed kościołem w Liszkach

Kryspinowscy druhowie przy wozie Gaz 51 w Liszkach
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ku mieszkający w pobliżu remizy gospodarze. Przez 
dłuższy czas do wozu strażackiego własne zwierzę-
ta zaprzęgał Joachim Górka, który posiadał 2 moc-
ne konie. Powoził osobiście. 

Podczas kolejnej wojny światowej Niemcy ze-
zwolili na funkcjonowanie jednostki. Strażaków 
zobowiązali do pełnienia nocnych wart oraz asy-
stowania przy przeprowadzanych na gościńcu 
rewizjach furmanek w  poszukiwaniu mięsa czy 
innych środków żywności nielegalnie szmuglo-
wanych do miasta. Przeważnie tę niewdzięczną 
funkcję był zmuszony pełnić ówczesny komendant 
Wojciech Wodnicki. Przyczyniło się to później do 
aresztowania go przez Rosjan i zsyłki w głąb Rosji.

Po wojnie OSP Kryspinów utrzymała wysoki po-
ziom organizacyjny. Oprócz zwalczania pożarów 
we własnej wsi strażacy wyjeżdżali także do są-
siednich miejscowości. Na początku października 
1949 roku brali udział w gaszeniu ognia w Liszkach, 
w gospodarstwie Zofii Kowalik. Współpracowali 
tam z miejscową strażą oraz zastępami z Krakowa 
i Cholerzyna. 

Częstym widokiem po pożarze byli straża-
cy przewracający komin. Bosakami popychali go 

w obie strony, aż runął. Spowodowane to było za-
pisami w umowach ubezpieczeniowych. Nawet je-
żeli chałupa cała się spaliła, ale komin stał, firma 
ubezpieczeniowa wypłacała tylko połowę stawki.

Przez pierwsze powojenne 2 dekady siedzibą 
OSP Kryspinów nadal była stara, drewniana remi-
za218. Dopiero po zlikwidowaniu Gminnego Ośrod-
ka Maszynowego strażacy otrzymali do zagospo-
darowania opuszczony budynek dawnej dworskiej 
chmielarni. Wymagał gruntownego remontu oraz 
przystosowania do nowych potrzeb. Zebranie od-
powiednich funduszy stanowiło wyzwanie dla dru-
żyny i samorządu wiejskiego. W Kryspinowie po-
wstał wówczas nawet Komitet Budowy Remizy. 
Niestety prośby o dotację kierowane do prezydium 
miejscowej Gromadzkiej Rady Narodowej spotyka-
ły się z odmową. Władze lokalne nie były w stanie 
wygospodarować w budżecie pieniędzy na ten cel. 
Dopiero w 1960 roku prezydium GRN postanowiło 
przeznaczyć nań 500 zł – połowę kwoty zaplano-
wanej w budżecie na obie posiadane straże, oraz 

218 Remizę rozebrano przy okazji przebudowy skrzyżowa-

nia w połowie lat 70. XX wieku.

Strażacy z Kryspinowa ze sztandarem. Fotografia wykonana przed remizą w Liszkach
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1500 zł z mienia gromadzkiego. Niedługo potem 
GRN w Kryspinowie została zlikwidowana.

Mimo wszystko jeszcze pod koniec lat 50. 
część starej chmielarni zaczęła pełnić funkcję za-
improwizowanej remizy. Oprócz spraw finan-
sowych remont wstrzymywał jeden z gospoda-
rzy, który urządził sobie w niej stodołę i ociągał 
się z jej opuszczeniem. Adaptację chmielarni na 
remizę oraz świetlicę przeprowadzono w latach 
1964-1966. Z  tym że dopiero w  1972 roku wieś 
wygospodarowała fundusze na budowę 2 pie-
ców kaflowych i wykonanie izolacji ściany pół-
nocnej, bez czego w zimie świetlica nie nadawa-
ła się do użytku. 

Pod koniec lat 50. funkcję komendanta peł-
nił Jan Bil219. W 1958 roku oddział wzbogacił się 
o sztandar. Poświęcił go ks. wikary Stanisław Ga-
łuszka. Wkrótce nastąpiła zmiana w Zarządzie. Do-
kumenty OSP Kryspinów w 1961 roku podpisywali 
Albin Mazur, Władysław Druzgała i Jan Łęcki.

Strażacy uczestniczyli w uroczystościach religij-
nych i państwowych. Organizowali także zabawy. Do 
urządzenia świetlicy odbywały się one na wolnym 
powietrzu, na Skale. Specjalnie w tym celu druhowie 
wykonali (lub zakupili) podłogę z desek. Na miejsce 
wozili ją furmanką. Teren grodzili drutem zawieszo-
nym na kołkach i ozdabiali ściętymi gałęźmi. Przy-
gotowywali także bufet, w którym można było za-
opatrzyć się w piwo i kanapki ze śledziem. Zapraszali 
orkiestrę. Niestety czasem zabawę przerywał deszcz. 
Zarobiona gotówka (również za wypożyczanie pod-
łogi na wesela) stanowiła cenny zastrzyk dla skrom-
nego budżetu jednostki. Za zaangażowanie w akcje 
gaśnicze i żniwne druhowie otrzymywali pewne ulgi 
w świadczeniach szarwarków.

Motoryzacja oddziału postępowała powoli. 
Jeszcze w połowie lat 50. kryspinowscy pożarni-

219 Jako komendant widnieje w protokołach GRN 

w Kryspinowie z 1957 roku.

Kryspinowscy strażacy: Piotr Lipiarz, Władysław Kruk, Józef Mazur, Marian Jaskowski, Jan Kowalik, Stanisław Majcherek, 
Marian Lalik, Stanisław Bil, Jan Łęcki, Albin Mazur. Fotografia wykonana przed wozem należącym do nieznanej straży.

Pożegnanie druha Władysława Druzgały. Liszki, maj 1970 roku
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cy posługiwali się sikawką ręczną (nazywaną po-
pularnie „kiwajką”) przewożoną na wozie kon-
nym. Do jej obsługi stawało 4 druhów. Około 100 
m węża stanowiło niezbędny dodatek do niej. Na 
początku 1955 roku, lub nieco wcześniej, strażacy 
wsparci przez Komitet Budowy Remizy kupili mo-
topompę220. Użyli jej m.in. 17 lipca 1955 roku pod-
czas akcji gaszenia zapalonej od uderzenia pioru-
na stodoły Władysława Budziaszka w Liszkach. 
Niestety strażacy mieli problem z uruchomieniem 
urządzenia, co udało się dopiero pod koniec ak-
cji gaśniczej, prowadzonej także przez OSP Liszki 
i Piekary. Podobny problem wystąpił podczas ak-
cji w Kryspinowie 6 czerwca 1956 roku, gdy płonę-
ła stodoła Karoliny Fugas, i 12 czerwca 1958 roku 
w Cholerzynie. Bez tego typu przygód przebiegła 
za to akcja gaszenia domu nr 146 w Cholerzynie 
14 listopada 1957 roku.

Wielką bolączką był brak w Kryspinowie zbiorni-
ków do magazynowania deszczówki w celach gaśni-
czych. Jedyny znajdował się na terenie POM. Niewiel-
ki zapas wody przewożony w beczce, użytkowanej 
jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej, 
nie wystarczał na długo. Brak wody uniemożliwił od-
działowi udział w akcji gaśniczej 11 maja 1957 roku 
na terenie Cholerzyna (nr 80). Druhowie z Kryspino-
wa mogli tylko wspierać poczynania żołnierzy z Balic, 
dysponujących beczkowozem. Podobnemu proble-
mowi, podczas pożaru stodoły Tadeusza i Francisz-
ka Kadulów, 9 marca 1959 roku, udało się zaradzić, 
łącząc motopompy OSP Kryspinów i OSP Liszki na 
przelew i czerpiąc wodę z odległego stawu.

Około 1960 roku, znów dzięki finansowej pomo-
cy Komitetu Budowy Remizy, OSP w Kryspinowie 
kupiła samochód, najprawdopodobniej pochodzą-
cy z demobilu wóz marki Fordson WOT 2. W tym 
czasie Powiatowa Komenda Ochotniczych Straży 
Pożarnych skupowała za niewielkie środki cięża-
rówki wyprzedawane przez wojsko, przeprowa-
dzała ich kapitalne remonty, a następnie odstępo-
wała poszczególnym strażom. 

Naturalnie nie było to profesjonalne auto po-
żarnicze. Nie posiadało ani zbiornika na wodę, ani 

220 Prawdopodobnie była to motopompa M 800, bo taką 

OSP Kryspinów dysponowała w czasie późniejszym.

kabiny dla strażaków. W małej skrzyni po załado-
waniu motopompy niewiele się już mieściło. W do-
datku maszyna była zużyta i zawodna. W końcu 
podczas wyjazdu na jakąś uroczystość wóz zepsuł 
się koło baraku-świetlicy w Cholerzynie i druho-
wie musieli go pchać. To przelało czarę goryczy i za-
rząd podjął intensywne starania o zdobycie nowej 
maszyny. Udało się pozyskać auto lublin, polską 
wersję licencyjną radzieckiego samochodu GAZ 51. 
Karosację, czyli dostosowanie do potrzeb pożarni-
czych, wykonano prawdopodobnie w Zamościu. Za 
szoferką znajdowała się kabina dla 6 strażaków. Sa-
mochód nie posiadał beczki, a motopompę prze-
wożono z tyłu, w ładowni. 

Po pewnym czasie w  pojeździe wymieniono 
szoferkę na pochodzącą z  modelu Gaz 53, który 
był wersją rozwojową Gaza 51. Tę modernizację 
przeprowadził Państwowy Ośrodek Maszynowy 
w Kryspinowie, gdzie w latach 70. i 80. XX wieku 
remontowano samochody GAZ 53 dla rolnictwa. 

Msza św. na boisku, po której ks. Stanisław Wciślak (na zdję-
ciu) poświęcił wóz bojowy star.

Poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Kryspinowa podczas 
tej samej mszy świętej
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Należy dodać, że przez długi czas istniało poro-
zumienie między POM a OSP Kryspinów, na mocy 
którego druhowie zobowiązali się pełnić obowiązki 
straży zakładowej przedsiębiorstwa. Remont z wy-
mianą szoferki mógł być owocem tej współpracy221. 

Trzeba podkreślić, że mimo tych wszystkich 
niedostatków OSP Kryspinów była jedną z  naj-
prężniej działających jednostek na terenie gromady 
Liszki. W tym czasie na jej czele stali: naczelnik Al-
bin Mazur i komendant Władysław Druzgała. Do-
dajmy, że ten pierwszy pełnił jednocześnie funkcję 
komendanta gromadzkiego OSP.

Ważnym elementem działalności straży kryspi-
nowskiej było zabezpieczenie terenu wsi i najbliż-

221 Zgodnie z informacją przekazaną przez Jana Łęckie-

go Stanisławowi Kogutowi, POM miał podarować sa-

mochód, rewanżując się za pomoc okazaną przez straż 

kryspinowską przy gaszeniu pożaru w lakierni. Nie udało 

się jednak potwierdzić tej wersji wydarzeń odnotowanej 

w albumie pt. Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej, [red. 

Stanisław Bukowiec], Bochnia 2010, Ochotnicy.

szych okolic przed powodzią. W skład gromadz-
kiego Komitetu powołanego do walki z żywiołem 
w latach 60. oprócz przewodniczącego GRN Józe-
fa Batora z Cholerzyna weszli sołtysi Kryspinowa 
i Piekar oraz członkowie OSP obu wsi. Z Kryspino-
wa byli to: komendant Druzgała, Albin Mazur, Jan 
Łęcki i Władysław Raputa. Po reorganizacji składu 
Gromadzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego 
i wprowadzeniu doń przedstawicieli innych wsi na 
przełomie lat 60. i 70. weszli do jednostki 2 kryspi-
nowianie: Albin Mazur i Józef Kadula. Członkami 
drużyn w dalszym ciągu byli piekarzanie i kryspi-
nowianie, przeważnie druhowie OSP. W latach 70. 
drużyną antypowodziową dowodził druh Stani-
sław Kogut z Kryspinowa. 

W  1967 roku Gromadzka Rada Narodowa 
w  Liszkach przekazała na rzecz OSP Kryspinów, 
która planowała właśnie zakup nowej motopompy, 
pieniądze przeznaczone dla OSP Kaszów, zapowia-
dając wyrównanie tej pożyczki w ramach budże-
tu na rok następny. Prawdopodobnie zakupiono 
wówczas motopompę Polonia. W wykazie sprzętu 
sporządzonym w 1967 roku odnotowano bowiem, 
że OSP Kryspinów posiadała 2 motopompy: jedną 
typu Polonia oraz drugą, używaną do celów gospo-
darczych Leopolię M-800. Oprócz tego druhowie 
dysponowali wozem bojowym Gaz 51, wężami ssą-
cymi do obydwu pomp, a także wężami b.g. 250 m 
i c.g. 150 m. Brakowało mundurów ćwiczebnych, 
których w tym czasie było zaledwie 9. 

W  tymże roku straż wyjechała do pożarów 
7 razy, z czego tylko dwukrotnie do Kryspinowa 
(w jednym wypadku sprawcą był właściciel, któ-
ry podpalił stodołę na skutek nieporozumień mał-
żeńskich). Oprócz tego przeprowadzono 50 godzin 
ćwiczeń gotowości. 

Do zapobiegania pożarom przyczyniały się nie-
wątpliwie komisje sprawdzające gospodarstwa 
domowe pod kątem bezpieczeństwa. Zazwyczaj 
w ich skład wchodzili: członek straży, funkcjona-
riusz MO i przedstawiciel Gromadzkiej Rady Na-
rodowej222. Dodatkowo w okresie żniwnym druho-
wie pełnili dyżury oraz wchodzili, wraz z sołtysami 
i milicjantami, w skład zespołów kontrolujących 

222 W latach 80. działo się to w ramach tzw. akcji „Posesja”.

Wóz bojowy star oraz druhowie przed remizą w Kryspinowie: 
Kazimierz Różycki, Stanisław Kogut, Michał Jarosz, Zdzisław 
Druzgała, Mieczysław Mitana, Tomasz Kowal, Adam Wciślak, 
Ryszard Ruman

Podczas zawodów strażackich w Mnikowie
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wieś pod względem czystości i bezpieczeństwa po-
żarowego. W 1967 roku strażacy z Kryspinowa brali 
udział w kontrolach przeciwpożarowych omłotów 
nie tylko u siebie, lecz także w Kryspinowie, Kaszo-
wie, Liszkach, Piekarach i Mnikowie. 

Na przełomie lat 60. i 70. doszło we wsi do se-
rii podpaleń stodół. W  ciągu jednej nocy spłonę-
ły 3 tego typu obiekty: rodziny Gruców, Koszyckich 
i Różyckich. Tydzień później ofiarą płomieni padła 
kolejna stodoła, należąca do Stanisława Bila. Na 
szczęście nocne warty zorganizowane przez druhów 
i sołtysa wystraszyły piromana i podpalenia ustały.

30 czerwca 1968 roku podczas posiedzenia pre-
zydium GRN komendant gromadzki OSP Albin 
Mazur, referując stan bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego na terenie gromady Liszki, jako naj-
aktywniejszą spośród 6 jednostek działających na 
tym obszarze uznał OSP Kryspinów. Niewiele sła-
biej w jego ocenie wypadły jednostki z Piekar i Mni-
kowa. Należy podkreślić, że nie był to przejaw me-
galomani kryspinowskiego strażaka. Taka ocena 
dobrze odzwierciedlała rzeczywisty stan rzeczy. 
Dodajmy, że od połowy lat 60. do 31 stycznia 1968 
roku Mazur pełnił funkcję komendanta gromadz-
kiego, potem naczelnika gromadzkiego, wreszcie 
w latach 1973-1975 kontynuował służbę jako na-
czelnik gminny OSP.

W 1972 roku straż liczyła 16 członków, a jej naczel-
nikiem był Stanisław Bil. W ciągu tego roku druho-
wie wyjechali do akcji 4 razy. Dodatkowo brali udział 
w  akcji powodziowej, umacniając wały workami 
z piaskiem oraz ewakuując mieszkańców Kątów. 

Aby utrzymać sprzęt w dobrym stanie, w II de-
kadzie lat 70. czuwanie nad sprawnością pojazdu 
oraz motopomp powierzono konserwatorowi, któ-
ry za swoją pracę otrzymywał niewysokie wyna-
grodzenie. Inny stały wydatek związany był z za-
kupem paliwa do auta i motopomp. W 1977 roku 
na ten cel wydawano 5500 zł miesięcznie. 

W latach 80. OSP Kryspinów należała do typu 
jednostek S-1. Nadal użytkowała samochód GAZ 
51 i 2 motopompy Polonia PO5. Niestety nie udało 
się rozwiązać problemu braku we wsi zbiorników 
przeciwpożarowych. W czasie akcji wodę pobie-
rano z rzeczki, zalewu lub z każdego dostępnego 
źródła. W 1984 roku Zarząd Gminny Związku OSP 

zorganizował na terenie Kryspinowa zawody spor-
towo-pożarnicze. Wzięło w nich udział 8 jednostek 
z terenu gminy, a pierwsze miejsce zajęła jednost-
ka z Jeziorzan.

Obszerna remiza ze świetlicą była przedmiotem 
zazdrości innych straży z terenu gminy Liszki, któ-
re w tym okresie nie posiadały tego typu obiektów, 
a przez to zaplecza do organizowania zabaw. Pie-
niądze z imprez stanowiły poważny zastrzyk dla 
budżetu OSP Kryspinów. Co prawda, w 1983 roku 
w związku z planami poszerzenia drogi wojewódz-
kiej pojawiła się groźba wyburzenia budynku223, 
jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. 

Innym źródłem pozyskiwania gotówki na dzia-
łalność jednostki było rozprowadzanie kalenda-
rzy, przygotowywanych centralnie przez Komendę 

223 10 grudnia 1983 roku Zebranie Wiejskie na wniosek 

radnego Jana Łęckiego uchwaliło przeznaczenie części 

działki 519/2, wielkości 0,30 ha, mienia wiejskiego, pod 

budowę remizy strażackiej ze świetlicą oraz boiskiem 

ćwiczebnym. 

Strażacy na tle samochodu berliet. Przed szeregiem moto-
pompa Polonia

Strażacy przed remizą: Stanisław Kogut, Henryk Sternal, Józef 
Wędzocha, Adam Wciślak, Ryszard Ruman i Józef Powązka
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Główną, oraz kolędowanie w okresie świąt Bożego 
Narodzenia, o czym wspominamy w innym miejscu.

W połowie lat 80. naczelnikiem OSP Kryspinów 
był Jan Łęcki, w tym czasie także radny Gminnej 
Rady Narodowej w Liszkach. W związku z pogar-
szającym się stanem technicznym strażnicy pla-
nowano jej remont. Zlecono nawet wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej. Niestety 
kryzys ekonomiczny PRL nie sprzyjał tego typu in-
westycjom.

W  1989 lub 1990 roku kupiono wóz bojowy 
marki Star A 26. Wprawdzie był to leciwy i poważ-
nie wysłużony pojazd, jednak miał ważną zaletę: 
był profesjonalnym pojazdem gaśniczym z becz-
ką. Uroczystość poświęcenia zorganizowana przy 
boisku LZS Lotnik Kryspinów zgromadziła wielu 
mieszkańców wsi. Mszę św. celebrował i obrzędu 
pobłogosławienia maszyny dokonał ks. Stanisław 
Wciślak, rodowity kryspinowianin. Na uroczysto-
ści były obecne władze gminy. 

W 1994 roku zmienił się zarząd OSP Kryspinów. 
Skład nowego wyglądał następująco: prezes Jan 
Łęcki, naczelnik Stanisław Kogut, zastępca naczel-
nika Józef Jarosz. Kolejna poważna zmiana zaszła 
w 2001 roku. Tym razem stanowisko prezesa objął 
Stanisław Kogut, a naczelnikiem został Józef Po-
węzka. Tak się złożyło, że w kolejnych miesiącach 
nastąpiły szybkie przetasowania na tym drugim 
stanowisku. Wreszcie w marcu 2003 roku funkcję 
tę przejął Kazimierz Różycki. 

W  2001 roku wyremontowano wnętrze remi-
zy, a niedługo potem pożarnikom kryspinowskim 
udało się kupić nowy wóz bojowy. Miejsce liczące-
go 36 lat stara A26 zajął berliet z beczką o pojem-
ności 4 tys. litrów. Nie było to niestety nowe auto, 
gdyż liczyło 17 lat. Kosztowało 39 tys. zł. Pieniądze 
przeznaczyła na ten cel gmina Liszki oraz sołectwo, 
sponsorzy i naturalnie sami strażacy. Moderniza-
cję, m.in. wymianę końcówek węży, by pasowały 
do polskiego sprzętu, strażacy wykonali we wła-
snym zakresie. Szczególne zaangażowanie wykaza-
li druhowie Zdzisław Druzgała, Kazimierz Różycki 
i Bogdan Szewczyk. Nadal jednak posługiwano się 
2 motopompami Polonia PO5, również nie pierw-
szej młodości. Druhowie odczuwali także brak prze-
woźnego radiotelefonu. Jednostka liczyła 22 ludzi.

Uroczystość poświęcenia wozu odbyła się 
29 września 2002 roku na stadionie Lotnika Kryspi-
nów. Mszę św. przy ołtarzu polowym odprawił pro-
boszcz lisiecki, ks. prałat Jan Sala. Potem odbył się fe-
styn z zabawą taneczną oraz pokaz sztucznych ogni.

W roku następnym OSP Kryspinów wzbogaci-
ła się o nowy sztandar. Podczas uroczystej mszy św. 
polowej poświęcił go ks. Sala. Przy tej okazji wręczo-
ne zostały odznaczenia zasłużonym druhom oraz 
pani sołtys. Złote medale otrzymali: Stanisław Ko-
gut, Kazimierz Różycki i Bogdan Szewczyk; srebrne: 
Aniela Kruk, Kazimierz Wędzicha i Zdzisław Druzga-
ła, a brązowy Bogdan Majcherek.

W styczniu 2007 roku remiza padła ofiarą wichu-
ry, która uszkodziła część połaci dachu, notabene 
2 lata wcześniej wyremontowanej. Naprawę współ-
finansował dzierżawca świetlicy, firma Castor.

W 2011 roku odbyły się wybory zarządu. Preze-
sem został Tomasz Kowal, a wiceprezesem i naczel-
nikiem Kazimierz Różycki. Na zastępcę naczelni-
ka wybrano Damiana Szewczyka. Dzięki zapałowi 
nowego pokolenia strażaków i nowych warunków 
ekonomicznych na początku II dekady XXI wieku 
OSP Kryspinów podniosła swoje wyszkolenie i go-
towość do akcji. Przy jednostce w 2012 roku powsta-
ła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2013 roku 
gmina Liszki zakupiła dla kryspinowskich druhów 
używany lekki samochód ratownictwa technicz-
nego na podwoziu volkswagen transporter, wypo-
sażony w narzędzia hydrauliczne do ratownictwa 
drogowego, agregat prądotwórczy, maszt oświe-
tleniowy, piłę tarczową do cięcia stali i betonu oraz 
sprzęt do ratownictwa medycznego. W 2016 roku 

Poczet sztandarowy przed wozem berliet. Stoją od lewej: 
Zdzisław Druzgała, Adam Wciślak i Ryszard Ruman. 
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wszystkie te narzędzia zostały przeniesione na dru-
gi wóz, a volkswagen stał się pojazdem pomocni-
czym, wykorzystywanym w  przypadku koniecz-
ności szybkiej interwencji, wystąpienia drobnych 
zagrożeń i w ratownictwie wodnym.

Warto podkreślić, że w tym czasie kryspinowscy 
strażacy osiągnęli wysoki poziom profesjonalizmu 
w dziedzinie ratownictwa medycznego, czego do-
wodem było wpisanie drużyny jako pierwszej z te-
renu gminy Liszki do rejestru jednostek współpra-
cujących z Systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Kilka lat później zespół ratowników 
medycznych OSP Kryspinów pod kierunkiem dru-
ha Wojciecha Śnieguli zdobył tytuł Mistrza Polski 
podczas mistrzostw Polski w  Ratownictwie Me-
dycznym zorganizowanych w Olsztynie w dniach 
11-13 września 2018 roku.

Drużyna regularnie brała udział w gminnych za-
wodach sportowo-pożarniczych. Jedne z nich od-
były się 5 sierpnia 2012 roku na boisku LKS Lotnik 
Kryspinów. Stawiło się na nie 8 drużyn seniorów 
i 5 młodzieżowych (2 dziewcząt i 3 chłopców). Starsi 
druhowie z Kryspinowa zajęli II miejsce, ustępując 
tylko OSP Jeziorzany. Wynik seniorów, tzn. II miej-
sce za reprezentantami Jeziorzan, powtórzyły Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. 

Prawie rok później, 13 lipca 2013 roku, na boisku 
sportowym w Kryspinowie znów pojawili się dru-
howie. Tym razem OSP Kryspinów zorganizowała 
tu festyn. Rozpoczął go pokaz ratownictwa drogo-
wego, w którym wspólnie z OSP Kryspinów brali 
udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

nr 3 oraz zespół ratownictwa medycznego. Symu-
lowano pomoc poszkodowanemu w wypadku da-
chowania samochodu z wykorzystaniem nowoczes- 
nego sprzętu. Widzowie mogli później zwiedzać 
samochody ratowniczo-gaśnicze OSP, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz ciężki samochód ratow-
nictwa technicznego Lotniskowej Straży Pożarnej. 
Imprezę zakończyła zabawa taneczna. 

Na początku 2014 roku OSP w Kryspinowie liczy-
ła 29 strażaków, z czego 18 brało udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Należała do najbardziej ak-
tywnych na terenie gminy Liszki. Najczęściej wyjeż-
dżano do gaszenia pożarów traw i zarośli, rzadziej 
do wypadków drogowych, podtopień i poważniej-
szych pożarów. Przeprowadzono remont strażnicy, 
w ramach którego urządzono drugi boks garażowy.

W 2014 roku Urząd Marszałkowski i Zarząd Od-
działu Wojewódzkiego OSP RP ogłosił Konkurs na 
Strażaka Roku Województwa Małopolskiego. Miał 
on być wyłoniony spośród druhów uhonorowanych 
tytułem strażaka miesiąca. Laureatem tytułu Straża-
ka Maja został Wojciech Śniegula z OSP Kryspinów, 
który w  kwietniu na Zalewie Kryspinów ratował 
z narażeniem życia tonącego mężczyznę. Nagrodzo-
ny druh był wówczas studentem III roku ratownic-
twa medycznego. Za swój czyn został 26 listopada 
tegoż roku udekorowany przez wojewodę małopol-
skiego medalem „Za Ofiarność i Odwagę” przyzna-
nym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Nową specjalnością kryspinowskich strażaków 
stało się ratownictwo wodne. 21 października 2015 
roku Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Nad Zale-

Z nowym sztandarem. Stanisław Kogut, Adam Wciślak, 
Bogdan Żaba, Władysław Mazur, Michał  Jarosz, Ryszard 
Ruman, Mieczysław Mitana, Kazimierz Różycki, Zdzisław 
Druzgała, Tomasz Kowal, Stanisław  Marczyk

Zdzisław Druzgała, Norbert Kogut, Grzegorz Koszycki, 
Sebastian Pipień, Konrad Kowal, Kamil Niemiec, Andrzej 
Lorek, Tomasz Mroczek oraz Jakub Torma. Z tyłu 
widoczny volkswagen MAN
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wem” przekazał jednostce łódź motorową Ramok-
les 420. Jeszcze w tym samym roku uprawnienia 
sterników zdobyło 6 druhów. Jednostka weszła 
w skład systemu ratownictwa wodnego.

Modernizowano także sprzęt lądowy. Pod ko-
niec lipca 2016 roku gmina Liszki przekazała stra-
żakom z Kryspinowa wóz bojowy MAN, który za-
stąpił 30-letniego berlieta. Także ten pojazd nie był 
fabrycznie nowy. Fabrykę opuścił w 1998 roku, by 
przez kolejnych kilkanaście lat służyć ekipie utrzy-
mania dróg w Austrii. Posiadał wówczas kabinę 
brygadową i skrzynię. Pod koniec 2015 roku został 
zakupiony przez firmę Bonex. W trakcie przepro-
wadzonej modernizacji otrzymał całkowicie nową 
zabudowę pożarniczą ze zbiornikiem na 3300 li-
trów wody i  300 litrów środka pianotwórczego, 
a także nową autopompę. Wóz dysponował boga-
tym wyposażeniem ratowniczym.

Ważnym źródłem pozyskiwania drobniejszego, 
ale kosztownego sprzętu są różne programy gran-
towe. Jesienią 2016 roku w ramach programu Bez-
pieczna Małopolska OSP Kryspinów wzbogaciła 
się o automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). 
W połowie 2017 roku dzięki konkursowi „Wspie-
ramy Sąsiadów” organizowanemu przez Kraków 
Airport jednostka została wyposażona w  nową 
motopompę szlamową marki Honda WT 40X 
o wydajności 1600 litrów na minutę, przeznaczo-
ną m.in. do usuwania skutków powodzi oraz pod-

topień. Rok później z tego samego źródła udało się 
pozyskać sanie lodowe służące m.in. do ratowania 
osób, pod którymi załamał się lód, i skafandry do 
ratownictwa lodowego.

19 czerwca 2019 roku OSP Kryspinów otrzymała 
zakupiony przez gminę Liszki we współpracy z wo-
jewództwem małopolskim w ramach projektu „Ra-
zem dla bezpieczeństwa” drabinę ratowniczą oraz 
ubranie specjalne. Z kolei w grudniu tegoż roku 
w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019” 
straż wzbogaciła się o hełm bojowy Calisia Vulcan, 
radiofony z mikrogłośnikiem i latarkę.

Warto dodać, że w  2019 roku druhowie OSP 
w Kryspinowie urządzili przy remizie małą świet-
licę, nawiązując w ten sposób do tradycyjnej roli 
straży ochotniczych, które od ponad wieku stano-
wią dla lokalnych społeczności zaplecze życia spo-
łeczno-kulturalnego. 

W  ostatnich latach pożarnicy z  Kryspinowa 
wielokrotnie wyjeżdżali do wypadków drogowych, 
zabezpieczenia obiektów przed owadami, akcji ra-
townictwa wodnego oraz gaszenia pożarów. Sta-
tystyka za rok 2019 wypadła imponująco. Strażacy 
wyjeżdżali 57 razy do pożarów i 109 z powodu li-
kwidacji innych zagrożeń. 

Obecnie OSP Kryspinów kieruje nowy zarząd, 
w skład którego wchodzą m.in.: Rafał Jarczak – pre-
zes, Tomasz Mroczek – zastępca prezesa, Jakub Tor-
ma – naczelnik, Andrzej Lorek – zastępca naczelnika.

Młodzicy przed wozem MAN
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XI

Początki sportu grupowego w  Kryspinowie 
wiązać należy z Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży Polskiej Męskiej. Biorąc pod uwagę fakt, 
że piłkę nożną stowarzyszenie w Rącznej kupiło 
w 1922 roku, można przypuszczać, że także mło-
dzież kryspinowska w tym czasie zetknęła się z fut-
bolem. W latach międzywojennych w środowisku 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży większą 
popularnością cieszyła się jednak piłka siatkowa. 
Pod kościołem w Liszkach istniało przez pewien 
czas boisko do tej dyscypliny sportu. 7 sierpnia 
1938 roku podczas zlotu okręgowego KSMM de-
kanatu czernichowskiego na terenie Kryspinowa 
zorganizowano zawody sportowe. Wzięło w nich 
udział 90 druhów z kilku stowarzyszeń. Obserwo-
wały je „z zajęciem całe masy” ludności z Kryspi-
nowa i okolicznych wsi. Imprezę uświetnił występ 
parafialnej orkiestry dętej. 

A tak na łamach „Dzwonu Niedzielnego” nr 34 
z 21 sierpnia 1938 roku zawody podsumował na-
czelnik sportowy okręgu KSM Władysław Miś: 

W grze w siatkówkę I miejsce zajął Oddział Lisz-
ki, II Poręba Żegoty, III Kryspinów. W pięcioboju star-

szych I miejsce: Liszki, II Kryspinów, III Poręba Żegoty. – 
W pięcioboju młodszych: I miejsce Liszki, II Morawica, 
III Kryspinów. Najlepsze drużyny otrzymały po za-
wodach nagrody ufundowane przez księży dekanatu 
w postaci sprzętu sportowego i części umundurowania. 
Cały zlot wraz z zawodami stał na wysokim poziomie 
organizacyjnym i  był dla władz i  miejscowej ludno-
ści wspaniałym egzaminem Katolickich Stowarzyszeń 
Młodzieży Męskiej. 

Krótką notkę na temat zawodów w Kryspino-
wie zamieścił 11 sierpnia 1938 roku „Ilustrowany 
Kurier Codzienny” w  dziale „Kurier Sportowy”. 
Dziennikarz pomylił przy tym miejscowości, pisząc, 
że część sportowa imprezy odbyła się w Liszkach. 
Na koniec doniesienia redaktor stwierdził z satys-
fakcją: Osiągnięte wyniki, ilość zawodników i duże za-
interesowanie miejscowej ludności świadczą o tem, że 
sport zyskał sobie na wsi podkrakowskiej prawo obywa-
telstwa. Warto podkreślić, że druhowie z Kryspino-
wa wystawili własną drużynę, mimo że już od kilku 
lat nie tworzyli oddzielnego stowarzyszenia.

Wojna nie sprzyjała organizacyjnemu rozwojo-
wi sportu. Nie zahamowała jednak wzrostu popu-

Sport w Kryspinowie
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larności piłki nożnej wśród młodzieży kryspinow-
skiej. Chłopcy bosymi stopami kopali wykonane we 
własnym zakresie substytuty piłek, skracając sobie 
tym czas podczas pilnowania bydła na pastwiskach. 

Pierwszą we wsi prawdziwą futbolówkę wyko-
nał młody szewc samouk Józef Galos. Czasem po-
życzał ją młodszym kolegom w zamian za nacięcie 
sieczki lub zastąpienie go w innych pracach w go-
spodarstwie. 

A jak wyglądała ówczesna piłka? W okrągły wo-
rek, zszyty z podłużnych, skórzanych pasów, Galos 
włożył gumową dętkę z długim wentylem. Po na-
pełnieniu powietrzem i zawiązaniu wentyla otwór 
w płaszczu piłki związywało się rzemykiem. Miejsce 
wiązania nie było przyjemne w zetknięciu z głową. 
Nawet już po zakończeniu meczu zawodników, któ-
rzy główkowali, można było poznać po charaktery-
stycznym odcisku na czole. Niestety piłka po kontak-
cie z wodą przybierała na wadze. Jak namokła, ważyła 
ze 2 kg. Gdy uderzyłem ciemieniem, a nie głową, to mi się 
w głowie kręciło 15 minut – wspomina Marian Ryszka.

W  pierwszych latach powojennych chłopcy 
rozgrywali mecze z podobnymi jak oni fascynata-

mi piłki z innych wsi. To właśnie z tych zapalonych 
sportowców powstała pierwsza kryspinowska dru-
żyna piłkarska. Na podstawie informacji przekaza-
nej Czesławowi Sadce przez Józefa Kowalika jako 
rok powstania zespołu przyjmuje się 1949, w któ-
rym miała nastąpić pierwsza rejestracja drużyny. 

W  tym czasie ligi piłkarskie nie były jeszcze 
tak mocno rozbudowane jak obecnie. Młode dru-
żyny wiejskie, które z powodów organizacyjnych 
lub (i) finansowych nie były w stanie zakwalifiko-
wać się do rozgrywek w najniższych klasach lokal-
nych, rozgrywały mecze towarzyskie z podobnymi 
zespołami z najbliższej okolicy, ewentualnie brały 
udział w różnych turniejach. Kryspinowscy piłka-
rze spotykali się więc z drużynami z Olszanicy, Bie-
lan, Piekar, Liszek... Zgodnie z panującą wówczas 
modą drużyna nieoficjalnie nosiła nazwę „Kryspi-
nowianka”.

Pierwsze boisko do gry w piłkę nożną urządzo-
no w  sąsiedztwie kamieniołomu, czyli na Skale. 
Powierzchnia była nieco pochyła. Bramki chłopcy 
sporządzali z drzew wyciętych w pobliskim lasku. 
Z tego pierwszego okresu w pamięci piłkarzy i ki-

Jedna z najstarszych fotografii LZS Kryspinów na starym boisku na Skale. W kaszkiecie Józef Kowalik
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biców zapisało się spotkanie z OWKS Kraków (Wa-
wel). W tym czasie wyższe władze zalecały współ-
pracę zamożnych klubów ligowych z  zespołami 
niższych klas rozgrywkowych. Mecz w Kryspino-
wie był owocem tego projektu. 

Gdy chłopcy z  Kryspinowa zwierzyli się tre-
nerowi „wojskowych”, że mają kłopoty z  bram-
karzem, postanowił użyczyć im własnego. Dzię-
ki temu pierwszy golkiper OWKS miał ćwiczyć 
łapanie piłek kopanych przez kolegów, a troska 
o  bezpieczeństwo własnej bramki spoczywała 
na rezerwowym. Bramkarz pożyczony gospoda-
rzom dwoił się i troił, by zagrać na nosie kolegom 
i obronić jak najwięcej strzałów. Kryspinowianie 
grający w  polu zagrali ambitnie i  z  pełnym po-
święceniem, wykorzystując przy tym znajomość 
boiska. Pierwszą bramkę z  połowy boiska wbił 
lewy obrońca, wspomniany Marian Ryszka. Po-
tem jego koledzy podwyższyli wynik. Do przerwy 
jedną bramką prowadzili kryspinowianie. Mimo 
mobilizacji wojskowym nie udało się wyrównać 
i spotkanie przegrali jedną bramką (3:2 względnie 
4:3). Należy podkreślić, że mecz odbył się w 1952 

roku, czyli w  okresie największych triumfów 
OWKS, który w następnym roku zdobył wicemi-
strzostwo Polski. Rewanż w Krakowie wojskowi 
potraktowali ambicjonalnie. Nie było mowy o po-
życzeniu bramkarza. Wynik świadczy o tym jed-
noznacznie – 11:0. Pamiątką po tych meczach było 
kilka piłek podarowanych przez pierwszoligowy 
klub uboższym kolegom z Kryspinowa.

Istnienie drużyny przez długi czas opierało się 
na entuzjazmie zawodników. Nie zatrudniano tre-
nera. Młodzi, niedoświadczeni piłkarze, grający 
w myśl zasady: „ja ta kopne, a ty ta leć”, umiejęt-
ności techniczne i taktyczne zdobywali „w walce” 
i od starszych kolegów. Klub nie miał niemal żad-
nego zaplecza materialnego. 

POM SPONSOREM

Sytuacja poprawiła się, gdy na początku 1954 roku 
opiekę nad drużyną roztoczył Państwowy Ośrodek 
Maszynowy w Kryspinowie. Prasa donosiła wów-
czas nieco przesadnie o utworzeniu w Kryspino-
wie Ludowego Zespołu Sportowego. Mimo niechę-

Chwila wytchnienia podczas treningu. Drugi od lewej spośród stojących to właściciel pierwszej piłki Józef Galos. Obok Ma-
rian Ryszka
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ci części zawodników otrzymał on wówczas nazwę 
LZS POM Kryspinów. Na terenie dawnego ogrodu 
pałacowego urządzono boisko do siatkówki. Szat-
nię umieszczono w pałacu. Opiekował się nią Wik-
tor Górka, który także załatwiał formalności zwią-
zane z rejestracją zawodników. 

Na posiedzeniu GRN 23 marca 1957 roku czło-
nek Zarządu Gromady Kryspinów, Józef Rachwa-
lik, przedstawił działalność LZS POM Kryspinów. 
Z zapisu w protokole wynika, że nieco wcześniej 
nastąpiła zmiana zarządu klubu, co przyczyniło 
się do ożywienia jego działalności. Zorganizowano 
m.in. zabawę taneczną, by zdobyć środki na bie-
żącą działalność i urządzenie świetlicy wiejskiej. 

Do dziś zachowała się karta rejestracyjna Ludo-
wych Zespołów Sportowych wypełniona 1 września 
1959 roku. Jako oficjalną nazwę klubu podano LZS 
Kryspinów. Dowiadujemy się z niej, że w tym cza-
sie zrzeszał on 21 sportowców trenujących w 4 sek-
cjach: piłkarskiej, siatkówki, tenisa stołowego i sza-
chów. W sprawozdaniu z działalności za rok 1960 
wykazano 40 członków, w tym 5 kobiet. Najlicz-

niejsza sekcja piłki nożnej miała 25 członków, te-
nis stołowy uprawiało 10, a siatkówkę 8 osób. 

Około 1960 roku przedstawiciele drużyny: Ta-
deusz Ludwikowski, Jan Wróbel i  Kazimierz Ko-
zioł, udali się do ówczesnego sołtysa, Jana Żelazne-
go, który jednocześnie pełnił funkcję prezesa Spółki 
Pastwiskowej, z prośbą o zezwolenie na urządze-
nie boiska na pastwisku wiejskim. Użytkowanie 
starego, ze względu na jego nierówność, ale także 
coraz bliższe sąsiedztwo czynnego kamieniołomu, 
stawało się niemożliwe. Uzyskali pozwolenie z za-
strzeżeniem, że teren musi nadal pozostać otwarty. 
Za zgodą sołtysa wycięli w należącym do wsi lasku 
sosny, z których na drugi dzień wykonali bramki. 
Niestety nie wszystkim to się podobało. Niejed-
nokrotnie nieznany sprawca ścinał słupki bramek, 
które zawodnicy musieli potem wykonywać na 
nowo. Kres tego typu kawałom przyniosło dopiero 
wykonanie ich z rur metalowych, ale na to trzeba 
było jeszcze poczekać.

Boisko ulokowano na zachód od dawnego fol-
warku, a więc w miejscu, gdzie znajduje się ono do 

Drużyna Lotnika ok. 1961 roku. Stoją od lewej: Marian Sobesto, Józef Mazur, Marian Jaskowski, Jan Wróbel, Józef Lorek, Tade-
usz Koczara, Marian Ryszka, Jan Żelazny, Kazimierz Kadula (kierownik); siedzą: Stanisław Steczko, Tadeusz Ludwikowski, Józef 
Lewinger (bramkarz), Kazimierz Kapelak; leży: Kazimierz Bil.



259Sport w Kryspinowie

dzisiaj. Z braku wapna linie wyznaczano za pomo-
cą piasku, wysypywanego ręcznie. Największym 
mankamentem, obok zanieczyszczeń pozostawia-
nych przez zwierzęta, był podmokły teren. Po in-
tensywnych deszczach część powierzchni za-
mieniała się w jedną wielką kałużę.

Wkrótce nastąpiła zmiana nazwy 
zespołu. W  tym czasie udało się 
nawiązać współpracę z jednostką 
lotniczą 1616 w Balicach. Organi-
zowano wspólne treningi z  żoł-
nierzami, które prowadził jako 
trener pewien młodszy oficer. Zda-
rzało się, że mundurowi wchodzili w 
skład kryspinowskiej drużyny. Nazwa 
Lotnik to wynik tyleż zabiegów o pogłębie-
nie współpracy, co pozytywnych skojarzeń z lot-
nictwem i lataniem.

W LZS POM Kryspinów grali zarówno kryspino-
wianie z dziada pradziada, jak i mieszkający w lo-
kalach służbowych na terenie dawnego folwarku 
napływowi pracownicy Państwowego Ośrodka 
Maszynowego. Pod koniec lat 60. doszło do chwi-
lowego rozstania ze sponsorem, który zaopiekował 
się Ludowym Zespołem Sportowym utworzonym 
wówczas w Cholerzynie224. Sprzęt piłkarski prze-
niesiono do domu Fryderyka Pyli, gdzie przez kilka 
lat mieściła się szatnia Lotnika. Po pewnym czasie 
współpracę podjęto na nowo.

Po reorganizacji sportu wiejskiego i utworze-
niu niższych lig Lotnik długo grał w klasie C, do-
brze sobie w niej radząc. Kapitanem drużyny w la-
tach 1969-1975 był Jan Mitana. Pierwszy awans do 
klasy B udało się drużynie wywalczyć w roku 1975. 
Niestety po 2 sezonach wszystko wróciło do nor-
my. Do czołowych zawodników należeli wówczas 
Czesław Sadko, wychowanek Cracovii, i Tadeusz 
Ludwikowski, który przez 3 lata w  szkole śred-
niej trenował w zespole juniorów Wisły Kraków, 
a podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej 
w Wojskach Ochrony Pogranicza miał okazję grać 
w 3-ligowej Gwardii Koszalin.

224 LZS Cholerzyn tworzyli byli zawodnicy Lotnika: Andrzej 

Lewinger i Tadeusz Koczara z Cholerzyna oraz Józef 

Lorek i Stanisław Steczko z Budzynia.

Środek transportu dla zawodników, samochód 
marki Lublin, zapewniał sponsor, czyli POM. Jako 
kierowca jeździł z nimi Kazimierz Kadula. Zawod-
nicy siadali na pace, na której wcześniej kierowca 

rozkładał ławki, mocując deski w przyspawa-
nych do burt blachach. Z czasem wytwo-

rzyła się tradycja, że po zwycięskim 
meczu wyjazdowym piłkarze, wra-

cając do Kryspinowa, śpiewali pio-
senkę Jak długo na Wawelu.

Dużą niedogodność stanowił 
brak zaplecza socjalnego. Przez 

długi czas zawodnicy przebierali 
się w domu i w stroju sportowym 

przychodzili na boisko. Do nawią-
zania współpracy z POM, zawodnicy 

kupowali stroje na własną rękę. Mało kto miał 
buty piłkarskie.

Ponownie drużyna Lotnika weszła do kla-
sy B dopiero w 1984 roku. Tym razem na tym po-
ziomie grała przez 3 sezony. Po pierwszym uplaso-
wała się na 9. miejscu. Wynik ten powtórzyła rok 
później. Niestety na koniec rundy wiosennej 1987 
roku „lotnicy” znaleźli się na ostatnim, 12. miej-
scu z 11 punktami na koncie, co oznaczało spadek 
do niższej ligi. Dodajmy, że w sezonach 1984/1985 
i 1985/1986 przy klubie działała drużyna rezerwo-
wa, która brała udział w rozgrywkach klasy C. Pro-
wadził ją Jan Szopa. 

SPORT PRACOWNICZY

Należy wspomnieć też o dyscyplinach sportu upra-
wianych przez pracowników Państwowego Ośrod-
ka Maszynowego w Kryspinowie na terenie zakła-
du, naturalnie po godzinach pracy. Najchętniej 
grywano w  siatkówkę, ping-ponga oraz szachy 
i warcaby. Amatorzy wszystkich 4 dyscyplin mo-
gli brać udział w zawodach „międzypomowskich”. 
Prawdopodobnie na boisku w Kryspinowie został 
zorganizowany tylko jeden większy turniej w pił-
ce sitkowej. Pamiątką po nim jest zachowywany 
do dziś dyplom za zdobycie I miejsca dla drużyny 
organizatorów, czyli „LZS przy POM Kryspinów”. 
Impreza miała miejsce 26 września 1965 roku. Czę-
ściej organizowano branżowe zawody w  grach 



260 Kryspinów. Lamus historii

planszowych. Amatorem siatkówki, 
ping-ponga, szachów i brydża był długoletni wi-
cedyrektor, a od 1978 roku dyrektor POM Stanisław 
Sternal.

Szczególnym zjawiskiem czasów PRL był sport 
branżowy, w ramach którego działało Zrzeszenie 
LZS. Oprócz opieki nad prowincjonalnymi klubami 
sportowymi organizowało ono także spartakiady 
dla pracowników przedsiębiorstw rolnych i prze-
mysłu okołorolniczego szczebla wojewódzkiego 
i ogólnopolskiego. Załoga POM Kryspinów najin-
tensywniej brała w nich udział od końca lat 60. do 
II połowy lat 80. 

Epizodem, ale ważnym dla życia sportowego 
w POM Kryspinów, było zatrudnienie 3 pracowni-
ków uprawiających zapasy w stylu wolnym: Zdzi-
sława Chwały, Jana Mękala oraz Leona Tabaki. Tra-
fili do Kryspinowa z  inicjatywy sekretarza Rady 
Wojewódzkiej LZS Michała Sali, który wypatrzył 
ich podczas zawodów, gdy byli jeszcze uczniami 
ostatniej klasy 3-letniego Technikum Mechaniza-
cji Rolnictwa w Ropczycach. Nosząc się z zamiarem 

założenia klubu zapaśniczego w Krakowie, zapro-
ponował im oraz 2 kolegom udział w inicjatywie.

Prezes Rady Wojewódzkiej LZS, Antoni Du-
rak, znał dobrze dyrektora POM w  Kryspinowie 
Władysława Handzlika, który zgodził się zatrud-
nić 3 z nich, już absolwentów, w POM Kryspinów 
jako stażystów. Dwóch innych (Jan Łabuz i Józef 
Skóra) rozpoczęło studia na Akademii Rolniczej. 
W ten sposób powstał Wojewódzki Ludowy Klub 
Sportowy. Po podjęciu pracy w Kryspinowie mło-
dzi sportowcy zorganizowali zawody pokazowe 
w hollu pałacu kryspinowskiego, w których wzięli 
udział także zaproszeni zawodnicy z Olszanicy oraz 
KS Prądniczanki. Niestety nikt nowy spośród robot-
ników POM do nich nie dołączył. Treningi odbywa-
ły się w szkolnych salach gimnastycznych w Kra-
kowie, a  zawody w  hali WKS Wawel przy ulicy 
Zwierzynieckiej. Po 3 latach wojsko wymówiło wy-
najem hali, wobec czego zapaśnicy musieli przejść 
do WLKS Krakus Swoszowice, a kilka lat później 
do działającego przy Zespole Szkół Melioracyjnych 
w Krakowie KS Meliorant.

Igrzyska Pracowników Rolnych i POM w Opatkowicach, 1967 rok. Stoją od lewej: Stanisław Pyla, Jan 
Mitana, Jan Kadula, Jan Pyla, Ryszard Nostkiewicz. U dołu: Józef Pyla, Kazimierz Raputa, Stefan Kadula, 

Tadeusz Koczara (z Cholerzyna), Kazimierz Mitana i bramkarz Antoni Szewczyk
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W Kryspinowie młodzi stażyści zapaśnicy zna-
leźli sprzymierzeńca w I sekretarzu POP POM Józe-
fie Kałuży, amatorze siatkówki i tenisa stołowego, 
oraz w wicedyrektorze Stanisławie Sternalu. Zaan-
gażowali się więc w organizację życia sportowe-
go skupiającego się na wyjazdach na spartakiady 
przedsiębiorstw rolnych obu szczebli. 

Sprawniejsi fizycznie członkowie załogi POM 
jeździli na zawody wojewódzkie. Na ogólnopolskie 
dobierano osoby uzdolnione sportowo z terenu ca-
łego województwa. 

Już podczas pierwszej spartakiady ogólnopol-
skiej w podpoznańskim Błażejewku w 1968 roku 
niemałą sensację wywołał zapaśnik z Kryspinowa, 
Leon Tabaka, pokonując bez trudu reprezentanta 
Polski, który właśnie przygotowywał się do wyjaz-
du na olimpiadę w Meksyku. Jeszcze walka dobrze 
się nie zaczęła, a ten już leżał na łopatkach oplecio-
ny przez Tabakę.

Rok później, w lipcu 1969 roku, spartakiada wo-
jewódzka odbyła się w Proszowicach. Startowało 

w niej 350 zawodników. POM Kryspinów okazał 
się najlepszy w zapasach, a w lekkiej atletyce zajął 
III miejsce. Po tych zawodach zapaśnicy pojechali 
na spartakiadę ogólnopolską do Gdańska, na któ-
rej także zdobyli medale. Notabene reprezentacja 
ziemi krakowskiej zajęła tam II miejsce.

Niestety na terenie województwa krakowskie-
go pracowników zakładów rolniczych uprawia-
jących zapasy było niewielu, stąd w późniejszym 
okresie w spartakiadach krakowskich nie organi-
zowano już tego typu zawodów. Chwała, Mękal225 
oraz Tabaka mogli wykazać się w swojej dyscypli-
nie jedynie w zawodach szczebla ogólnopolskiego. 
Byli zresztą pewniakami. Za każdym razem wracali 
z medalami. 

225 Dodajmy, że Jan Mękal w połowie lat 90. przez 2 lata 

prowadził zajęcia z zapasów w stylu wolnym dla chłop-

ców z Kryspinowa i okolic. Współpracował wtedy z Klu-

bem Sportowym Meliorant. Zajęcia odbywały się w po-

mieszczeniu na terenie jednego z pomowskich bloków.

Początek lat 70. Stoją od lewej. Józef Pyla, Ryszard Nostkiewicz, Jan Mitana, Kazimierz Mitana, Jan Pyla, Józef Mazur (z tyłu), 
Czesław Sadko, Zbigniew Nostkiewicz, Stefan Rospond. Rząd dolny: Marian Mazur, Józef Kadula, Józef Majcherek (bramkarz), 
Kazimierz Raputa, Stanisław Jaskowski



262 Kryspinów. Lamus historii

Podczas spartakiad ogólnopolskich konkuro-
wano w wielu dyscyplinach sportu. Najbardziej 
prestiżowy był jednak wielobój dyrektorski. Sta-
łym uczestnikiem tej konkurencji był Stanisław 
Sternal. Inną cenioną konkurencją było przecią-
ganie liny. Organizowano także zawody z nastę-
pujących dyscyplin: pchnięcie kulą, podnoszenie 
ciężarka o wadze 17,5 kg, kolarstwo, siatkówka, 
zapasy itp. 

W prasie codziennej pojawiały się bardzo po-
bieżne relacje z  tych zawodów. W  „Gazecie Kra-
kowskiej” z 4 października 1971 roku zamieszczo-
no informację o Spartakiadzie w Jawiszowicach, 
w której startowało aż 420 uczestników reprezen-
tujących 17 zakładów rolnych. Rozegrano następu-
jące konkurencje: trójbój lekkoatletyczny, slalom 
rowerowy, podnoszenie ciężarka, przeciąganie liny, 
bieg z przeszkodami, rzutki (do tarczy). Impreza 
nie była dla kryspinowian zbyt szczęśliwa, przy-
najmniej w klasyfikacji indywidualnej. Reprezen-
tant POM w Kryspinowie zwyciężył tylko w pod-
noszeniu ciężarka. Był to Leon Tabaka.

W „Echu Krakowa” z 21 września 1973 roku znaj-
dujemy informacje na temat Spartakiady Przed-
siębiorstw Rolnych w Osieku. Reprezentacja POM 
Kryspinów wygrała zawody w punktacji ogólnej, 
zajmując I miejsce w siatkówce mężczyzn. 

Należy dodać, że w spartakiadach wojewódz-
kich barwy POM w Kryspinowie reprezentowała 
drużyna piłkarska złożona z zawodników Lotnika 
Kryspinów. W przeciwieństwie do innych dyscy-
plin w tej przepisy stwarzały możliwość występo-
wania w meczach zawodników LZS niezatrudnio-
nych w przedsiębiorstwie. W siedzibie klubu do 
dziś przechowywane są puchary zdobyte podczas 
tego typu zawodów w Opatkowicach, Brzesku, Kle-
czy, Kopalinach, Osieku i Proszowicach. 

Dodajmy, że w lutym 1975 roku na terenie Kryspi-
nowa odbyła się spartakiada gminna w 3 dyscypli-
nach: szachy, warcaby, tenis stołowy. Z kolei w lipcu 
1979 roku urządzono tu igrzyska sportowe pracow-
ników gospodarki żywnościowej gminy Liszki. W 10 
konkurencjach wystartowało z górą 200 osób. Naj-
lepiej wypadła reprezentacja Gminnej Spółdziel-
ni Liszki przed drużyną POM Kryspinów i Bankiem 
Spółdzielczym w Liszkach.

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Kilka lat później w Polsce nastąpił przełom spo-
łeczno-polityczny. W  nowych warunkach go-
spodarczych Państwowy Ośrodek Maszynowy 
w Kryspinowie przechodził reorganizację. Więk-
szość POM-ów zlikwidowano. Sport branżo-
wy przeszedł do historii. W tym trudnym okre-
sie dostosowania się do przemian gospodarczych 
Ośrodek w Kryspinowie nie mógł wspierać dru-
żyny piłkarskiej. LZS Lotnik odczuł to dotkliwie. 
Brakowało pieniędzy nie tylko na zakup sprzętu 
i strojów sportowych, lecz także nawet wody mi-
neralnej dla zawodników. 

W tym czasie zaszła kolejna zmiana pokolenio-
wa. Na początku lat 90. drużynę tworzyli młodzi, 
niedoświadczeni chłopcy, nawet 15-latkowie. Ist-
niały problemy ze skompletowaniem pełnego ze-
społu. Odbiło się to na wynikach meczów. Zdarza-
ły się nawet takie, w których kryspinowianie tracili 
ponad 10 bramek, a sami strzelali jedną, dwie. Nic 
dziwnego, że wśród kibiców spadło zainteresowa-
nie meczami. Wielkim wsparciem dla zawodników 
stała się pomoc trenera trampkarzy Sparty Nowa 
Huta Andrzeja Olejarza, który po ślubie mieszkał 
kilka lat z żoną w Kryspinowie u teściów i na proś-
bę chłopców (członkiem drużyny był jego szwagier) 
w wolnym czasie prowadził treningi. 

Przełom w historii klubu przyniósł rok 1994. Po 
rundzie jesiennej drużyna zajmowała 10. miejsce 
w grupie II klasy C. Z inicjatywy Grzegorza Górki 
zawodnicy Lotnika poprosili wówczas o  pomoc 
Czesława Sadkę, jak pamiętamy byłego zawodni-
ka Lotnika, jego prezesa w latach 1973-1976. 

Pod opieką trenera Andrzeja Olejarza zawodnicy Lotnika 
Kryspinów grający w klasie C szybko robili postępy.
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Objąwszy na początku 1995 roku obowiązki pre-
zesa, Sadko zwrócił się do Andrzeja Olejarza, któ-
ry kilka miesięcy wcześniej przeprowadził się do 
Krakowa i zaprzestał współpracy z drużyną, by po-
nownie zajął się szkoleniem zawodników Lotnika. 
Trener propozycję przyjął. Kierownikiem druży-
ny został Kazimierz Koszycki. Intensywna praca 
w trakcie przerwy w rozgrywkach przyniosła efekty. 
W rundzie wiosennej drużyna zdobyła 33 punkty 
i zajęła II miejsce w tabeli, za Płomieniem Kostrze. 
Zapewniło to obu drużynom awans do klasy B. 

Z dobrej strony kryspinowianie pokazali się tak-
że w rozgrywkach Pucharu Polski, pokonując kolej-
no Skalankę Skała, Nadwiślana Kraków oraz Ziele-
niczankę Zielonki. Dobrą passę przecięła wysoka 
(9:0) porażka z Garbarnią Kraków. Trzeba jednak 
dodać, że drużyna z Ludwinowa grała wówczas 
w III lidze! Poprawiła się także sytuacja material-
na klubu dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy 
Liszki oraz wsparciu powstałego w wyniku prywa-
tyzacji POM przedsiębiorstwa PROMEROL, który 
udostępniał sportowcom pomieszczenie na szatnie, 
środek transportu na mecze wyjazdowe oraz walec 
do utrzymania w odpowiednim stanie boiska. Dar-
czyńców znalazł zespół Lotnika także wśród innych 
firm działających we wsi (bar U Jędrusia, Stal Bud, 
pub U Kalczyńskiego). Dzięki temu drużyna mogła 
sobie pozwolić na niepobieranie od kibiców opłat 
za wstęp na mecze, a z sukcesu cieszyli się na zor-
ganizowanej przez zarząd wycieczce w Zakopanem. 

W ostatni dzień lipca 1995 roku Lotnik wziął 
udział w  turnieju debiutantów organizowanym 
przez Radę Wojewódzką LZS i podokręg krakow-
ski KOZPN. W Tyńcu na boisku Dziewiarza wal-
czyły ze sobą zespoły, które awansowały do klasy B. 
Zwycięzcą okazał się Lotnik, który ograł w półfina-
le Wierzbowiankę (3:1), a w finale zwyciężył w rzu-
tach karnych TS Rybitwy (4:2).

Runda jesienna 1995 roku zaczęła się niefortun-
nie. Osłabiona kontuzją napastnika Marcina Sadki, 
drużyna przegrała 3 pierwsze mecze. Na szczęście 
później szło jej o wiele lepiej. Ostatecznie na koniec 
rozgrywek jesiennych zajęła miejsce 10. (na 13 w ta-
beli), a po serii wiosennej była już 8. 

Niezły debiut w klasie B to jedno z dwóch waż-
nych wydarzeń w  historii klubu, które nastąpi-

ły w 1995 roku. Drugim było walne zgromadzenie 
członków, na którym podjęto uchwałę przekształca-
jącą Ludowy Zespół Sportowy Lotnik w Klub Spor-
towy. Wybrano klubowy zarząd, w skład którego 
weszli: Czesław Sadko – prezes, Ryszard Wlazło – 
I zastępca, Władysław Mazur – II zastępca, Kazimierz 
Koszycki – sekretarz, Grzegorz Górka – skarbnik, oraz 
Bolesław Kalczyński (radny gminny z Kryspinowa).

Oficjalna rejestracja Ludowego Klubu Sporto-
wego Lotnik Kryspinów jako stowarzyszenia na-
stąpiła decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie z 27 listopada 1995 roku. Tym samym uzyskał 
on osobowość prawną. Umożliwiło to w roku na-
stępnym przekazanie przez Wspólnotę Gruntową 
klubowi działki, na której od lat znajdowało się bo-
isko sportowe. 

Puchar Wójta 1996 został rozegrany w  Lisz-
kach. Lotnik po zwycięstwie ze Strażakiem Rączna 
1:3 zmierzył się z Kaszowianką. Mecz półfinałowy 
zakończył się remisem bezbramkowym, wobec cze-
go doszło do pojedynku strzeleckiego między dru-
żynami, który wygrała Kaszowianka 6:5. „Lotnicy” 
musieli zadowolić się III miejscem. 

W rozgrywkach Pucharu Polski kryspinowianie 
zakwalifikowali się do 4 rundy, pokonawszy m.in. 
grającego w lidze okręgowej Nadwiślana Kraków. 
Przegrana z Garbarnią 0:9 zakończyła pucharowe 
zmagania Lotnika w 1996 roku. 

Latem 1996 roku w LKS Lotnik utworzono dru-
żynę juniorów. Opiekę nad nią objął Kazimierz Ko-
szycki. Gdy rok później większość jej zawodników 
przekroczyła wiek juniorski, do gry w klasie C zgło-
szono drugą drużynę seniorów. Najlepsi juniorzy: 
Łukasz Kozioł, Tadeusz Lelek, Piotr Kalczyński i Pa-
weł Suchan, zasilili pierwszy zespół.

Sezon 1996/1997 przyniósł pierwszemu Lotni-
kowi awans do klasy A. Mocną stroną drużyny byli 
niewątpliwie 2 napastnicy: Marcin Sadko z Kryspi-
nowa i Roman Morys z Cholerzyna. Udany sezon 
uwieńczyło zdobycie Pucharu Wójta Gminy Lisz-
ki. W finale rozegranym na stadionie w Liszkach 
3 sierpnia 1997 roku Lotnik pokonał Gwiazdę Ście-
jowice 4:0 i zremisował z Liszczanką 2:2.

Po rezygnacji trenera Olejarza rundę jesienną 
1997 roku Lotnik rozpoczął pod opieką zawodnika 
i studenta AWF Krzysztofa Świątka. Wiosną dru-
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żynę poprowadził już trener Jacek Kokoszka. Na 
koniec sezonu zajmowała miejsce 11. Humory nie-
wątpliwie poprawił zawodnikom i kibicom prze-
bieg Turnieju o Puchar Wójta. Po zwycięstwie w fi-
nale nad Strażakiem Rączna 1:0 kryspinowianie 
z rąk Wojciecha Burmistrza drugi raz z rzędu ode-
brali główną nagrodę. Natomiast w rundzie jesien-
nej 1998 roku po dość pomyślnych pierwszych me-
czach dobra passa Lotnika skończyła się i drużyna 
doznała kilku porażek, by po zwycięstwie w ostat-
nim pojedynku nad Krak-Gammą Szczyglice-Kra-
ków rundę zakończyć na 11. miejscu. 

W latach 1998-1999 zawodnicy i działacze klu-
bu własnymi siłami wybudowali ogrodzenie wokół 
boiska. Materiał przekazali sponsorzy. Prace ukoń-
czono przed obchodami 50-lecia istnienia klubu.

Wstępem do obchodów jubileuszu był turniej 
piłki halowej zorganizowany przez LKS Lotnik 
23 stycznia 1999 roku w hali sportowej Gościubi 
Sułkowice. Wzięły w nim udział: Karpaty Siepraw, 
Niedźwiedź z Niedźwiedzia, Węgrzcanka Węgrzce 
Wielkie oraz naturalnie organizatorzy. 

Nim nastąpiły główne obchody rocznicowe, za-
wodnicy dokładali starań, by pokazać się godnymi 

i  twórczymi kontynuatorami tradycji sportowych 
Kryspinowa. Reprezentacja Lotnika odniosła sukces, 
zdobywając I miejsce w Halowym Turnieju w Piłce 
Nożnej Gminy Liszki, rozgrywanym w hali sportowej 
w Czernichowie. Kolejny sukces drużyna odniosła 
w rozegranym w dniach 14 i 21 marca Pucharze Wio-
sny. W finale kryspinowianie pokonali Gwiazdę Ście-
jowice i tym samym zdobyli główne trofeum.

Pomyślnie przebiegły także rozgrywki sezonu 
wiosennego, które zespół I zakończył na VII miej-
scu klasy A grupy I, a rezerwy na IX miejscu klasy C, 
grupa II. Tym radośniej kryspinowianie przystąpili 
do celebrowania 50-lecia klubu. Główne uroczy-
stości miały miejsce 11 lipca 1999 roku. Rozpoczę-
ła je msza św. w kościele parafialnym w Liszkach. 
Następnie uroczystości przeniosły się na boisko 
sportowe w Kryspinowie. Oprócz uroczystej aka-
demii i konkurencji zręcznościowych dla uczest-
ników rozegrane zostały mecze: Lotnika II z człon-
kami redakcji „Dziennika Polskiego”, miejscowych 
oldboyów z reprezentacją Urzędu Gminy oraz se-
niorów Lotnika z Liszczanką Liszki (1:2), a na ko-
niec pierwsza drużyna zagrała z żeńskim zespołem 
Podgórza Kraków. Obchody zakończyła zabawa ta-
neczna trwająca aż do rana.

W  tym czasie klub zakupił samochód marki 
Nysa oraz kosiarkę spalinową do utrzymania mura-
wy na odpowiednim poziomie. Uzbierawszy 6 tys. 
zł podczas imprezy jubileuszowej, władze klubu 
postanowiły rozpocząć budowę szatni.

Po sezonie 1999/2000 (6. miejsce w jesieni i 11. 
na wiosnę) odeszli trener Jacek Hefko oraz 4 za-
wodników, a 2 wzięło urlopy. Pozyskano za to gra-
jącego trenera Marcina Gędłka. Ale rozgrywki run-
dy jesiennej miały dramatyczny przebieg. Zespół 
zaliczył poważne wpadki: na wyjeździe ze Słom-
niczanką i Grębałowianką (wynik obu 6:0) oraz 
z Grzegórzeckim 0:5 na własnym boisku, jednak 
ostatecznie zajął na koniec rundy 7. miejsce. Nie-
stety wiosną wykruszyło się kilku dalszych zawod-
ników, do tego dołączyły się kontuzje. Po 4 latach 
od awansu Lotnik musiał pożegnać się z klasą A, 
podobnie jak Gwiazda Ściejowice. Niewiele brako-
wało, by towarzyszyła im Liszczanka.

Dużo lepiej w rundzie wiosennej 2001 roku ra-
dziła sobie w klasie C druga drużyna Lotnika. Po-

Oldboye (1999)

W 1997 roku juniorzy zasilili drugą drużynę LKS Lotnik Kryspi-
nów.
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konawszy jednego z liderów grupy, Sokoła Rybna 
2:1, znajdującą się w środku tabeli Kaszowiankę 2:0, 
i gromiąc na wyjeździe Modlniczankę II 2:11, dru-
żyna zapewniła sobie w tabeli końcowej 4. miejsce. 

Kłopoty finansowe sprawiły, że sezon 2001/2002 
w klasie B pierwszy skład Lotnika rozpoczął bez tre-
nera. Odeszło także 2 zawodników. Powoli jednak 
budowano nowy zespół. W  sezonie wiosennym 
trenerem grającym został Marcin Sadko. Mimo do-
brej gry drużynie nie udało zakwalifikować się do 
awansu w normalnym trybie. Skończyła bowiem 
rozgrywki na 4. miejscu, choć ze stratą zaledwie 
1 punktu do lidera. 

Tym razem kryspinowskim piłkarzom dopisało 
jednak szczęście. Zarządzona wówczas przez Ma-
łopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie reforma 
klas A, B i C, zakładająca m.in. utworzenie 4 grupy 
klasy A, dała im dodatkową szansę. W meczu bara-
żowym rozegranym na stadionie w Modlnicy poko-
nali Jordana Sum Zakliczyn 1:3, dzięki czemu znów 
znaleźli się w klasie A.

Przed nowym sezonem 2002/2003 drużynę 
wzmocniło kilku doświadczonych zawodników, 
w  tym Dawid Będkowski, wychowanek Hutnika 
Kraków, i mieszkający w Bielanach Zdzisław Strojek – 
były piłkarz GKS Katowice, z którym zdobył dwu-
krotnie Puchar i Superpuchar Polski. Wyrównano 
i powiększono również boisko. Koniec rundy jesien-
nej zastał Lotnika na 8. miejscu w tabeli z 18 punkta-
mi na koncie. Napastnik Dawid Będkowski, ze zdo-
bytymi 11 bramkami, został królem strzelców grupy. 

Po tej rundzie odszedł Marcin Sadko. Obowiązki 
trenerskie wzięli w swoje ręce zawodnicy pierwszej 
drużyny Dawid Będkowski i Krzysztof Świątek. Se-
zon zespół zakończył na miejscu 7.

Niestety w nowym sezonie drużynie w rundzie 
jesiennej 2003 roku nie szło najlepiej. Zespół przez 
7 tygodni był na ostatnim miejscu tabeli bez do-
robku punktowego. Ostatecznie udało się niemal 
w ostatniej chwili opuścić strefę spadkową i zakoń-
czyć rozgrywki na miejscu 12. Duża w tym zasługa 
doświadczonego piłkarza Zdzisława Strojka, który 
strzelił 5 goli. 

W rundzie wiosennej Lotnik początkowo wy-
trwale piął się w górę, pomimo wpadki, jaką sta-
nowiła wysoka porażka z  liderem, Płomieniem 

Jerzmanowice, 5:0. Niestety seria kilku porażek 
spowodowała, że drużyna zakończyła rozgrywki 
poniżej oczekiwań, na miejscu 11. 

W  lipcu 2004 roku odbył się szczęśliwy dla 
Lotnika turniej o Puchar Wójta Gminy Liszki. Po 
eliminacjach rozegranych w Kryspinowie i Pieka-
rach nastąpił finał na stadionie Lotnika. Najpierw 
w półfinałowym starciu drużyna gospodarzy po-
konała Liszczankę 5:1, a potem w finale spotkała 
się z Wisłą Ściejowice. Jako że mecz zakończył się 
wynikiem bezbramkowym, zwycięzcę wyłoniły 
rzuty karne, w trakcie których z dobrej strony po-
kazał się bramkarz Lotnika Łukasz Kozioł. W du-
żej mierze to jego umiejętności zadecydowały, że 
mecz zakończył się wynikiem 4:1. Nic więc dziw-
nego, że przyznano mu tytuł najlepszego bram-
karza turnieju.

W  rundzie jesiennej 2004 roku drużyna gra-
ła bardzo nierówno i rozgrywki zakończyła na 13. 
miejscu. Szkoleniowcem był Jerzy Szafraniec. Sła-
by sezon skłonił zarząd do wzmocnienia zespołu. 
Grającym trenerem został Janusz Nawrocki, nie-
gdyś zawodnik Wisły Kraków. Do drużyny dołączył 
także Marcin Rusin. Nie od razu, ale zespół zaczął 

W 1999 roku Lotnik II grał w klasie C. W tle widać bloki po-
mowskie.

Drużyna po powrocie do klasy A (jesień 2002)
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piąć się w górę. Na koniec sezonu wiosennego 2005 
zajmował 9. miejsce. 

Po zakończeniu rozgrywek Lotnik odpowiedział 
pozytywnie na prośbę o zamianę Wandy Kraków. 
Klub z Nowej Huty, spadając do klasy A, trafił do 
grupy II, w której grały głównie kluby podkrakow-
skie. Lotnik opuścił więc grupę I, w której pozostali 
sąsiedzi Liszczanka i Wisła Jeziorzany. 

W roku 2005 zespół obronił Puchar Wójta Gmi-
ny Liszki, by jesienią zająć już 1. miejsce w lidze. 
Udane występy miała także druga drużyna, która 
przesunęła się do samej czołówki klasy C, plasując 
się na koniec rundy jesiennej na 3. miejscu tabeli.

Intensywne przygotowania do nowego sezonu 
dały rezultaty. W rundzie wiosennej 2006 roku dru-
żyna, wzmocniona 4 graczami, nabierała rozpędu. 
Niestety po porażce z liderem Borkiem i nieocze-
kiwanej porażce z Wiślanami Jaśkowice 7:1, mimo 
wysokich zwycięstw w kolejnych meczach Lotnik 
mógł liczyć tylko na 2. miejsce i możliwość wzię-
cia udziału w barażach. Zwycięstwo nad Pcimian-
ką 2:1 przyniosło mu upragniony awans do VI ligi. 
Historyczny awans, ale do klasy B, osiągnęły także 
rezerwy Lotnika.

W lipcu Lotnik odniósł sukces w rozgrywkach 
VII edycji piłkarskiego Pucharu Starosty Krakow-
skiego. W finale rozgromił Juvenię Prandocin aż 
10:0. 

We wrześniu 2006 roku doszło do rozstania 
klubu z  Januszem Nawrockim. Nowym szkole-
niowcem Lotnika został Mieczysław Będkow-
ski, ojciec Dawida, najlepszego snajpera drużyny 
w tym okresie. 

Niestety debiut na wyższym poziomie rozgryw-
kowym nie był pomyślny. Mimo dobrej postawy 
na murawie i wielu strzelonych bramek na koniec 
rundy jesiennej 2006 roku Lotnik zajmował przed-
ostatnie, 15. miejsce w tabeli. Piętą Achillesa była 
słaba obrona, mimo przesunięcia na jej środek, na 
pozycję opuszczoną przez Nawrockiego, Dawida 
Będkowskiego. Lepiej radziły sobie rezerwy gra-
jące w grupie III klasy B, które uplasowały się na 
8. pozycji. 

Na początku stycznia 2007 roku Czesław Sadko 
po 13 latach pełnienia funkcji prezesa złożył rezy-
gnację. Aspiracje finansowe zawodników i apetyty 

kibiców na sukcesy sportowych ulubieńców były 
coraz wyższe. Jego miejsce zajął dotychczasowy 
kierownik drużyny Bogdan Bochenek. 

Wzmocnienie drużyny 7 nowymi zawodnika-
mi dało efekty. Pierwsze zwycięstwo nad Pogonią 
Skotniki 2:1 rozpoczęło pasmo sukcesów, które po-
zwoliło zakończyć sezon na 9. miejscu. Satysfak-
cję przyniósł także turniej o Puchar Wójta Gminy 
Liszki 2007 w Jeziorzanach. Po rocznej przerwie 
trofeum wróciło do Lotnika, który w finale pokonał 
Tęczę Piekary 2:1. Królem strzelców został Marcin 
Rusin, który odnotowywał na swym koncie także 
wiele goli podczas rozgrywek w VI lidze. 

W sezonie 2007/2008 Lotnik przez dłuższy czas 
stąpał po piętach liderowi grupy – Skawince. Osta-
tecznie jednak po gorszej końcówce rundy wiosen-
nej kryspinowianie zajęli 4. miejsce w tabeli, wła-
śnie za Skawinką. Awansowała za to prowadzona 
przez Łukasza Stryczka drużyna rezerw Lotnika.

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu piłkar-
skiego, 2008/2009, nastąpiła zmiana na stanowi-
sku trenera. Mieczysława Będkowskiego zastąpił 
Mateusz Miś. Rewolucja zaszła także w  pierw-
szym składzie drużyny. Wymieniono większość 
grających w nim dotąd zawodników. Ich miejsce 
zajęli sprowadzeni do klubu uznani gracze z regio-
nu. Dzięki temu zwycięski Lotnik dłuższy czas był 
liderem grupy. Niestety pod koniec sezonu coś się 
popsuło i ostatecznie drużyna zakończyła sezon na 
miejscu 3. Runda wiosenna przebiegła pomyślniej, 
przynosząc upragniony awans z 2 miejsca do V ligi. 
Był to wspaniały prezent dla kibiców klubu z okazji 
60 rocznicy jego istnienia. 

Do Kryspinowa trafił także Puchar Wójta Gmi-
ny Liszki. Tym razem w meczu finałowym „lotnicy” 
zmierzyli się z drużyną Strażaka Rączna, pokonując 
ją 4:2. Tytuł króla strzelców tym razem zdobył Łu-
kasz Czech, a najlepszym golkiperem został Paweł 
Tatar, naturalnie obaj z kryspinowskiej drużyny. 

15 sierpnia 2009 roku Lotnik zaliczył udany de-
biut w V lidze krakowsko-wadowickiej, pokonując 
na własnym boisku LKS Śledziejowice 7:1. Pierw-
szą bramkę dla gospodarzy strzelił Marcin Pitu-
ła. Funkcję kapitana drużyny pełnił Tomasz Łysak. 
Sezon jesienny drużyna zakończyła na 1. miejscu 
tabeli. Warto podkreślić, że tylko raz w tym sezo-
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nie kryspinowianie doznali porażki. O  przegra-
nej w meczu ze Spójnią Osiek (1:2) zadecydowała 
bramka, która wpadła w 91 minucie meczu.

W przerwie zimowej zespół zasiliło 5 młodych 
piłkarzy. Powołano na stanowisko dyrektora spor-
towego Pawła Migockiego, który miał się zająć wy-
szukiwaniem nowych zawodników oraz sprawami 
organizacyjnymi. Rundę wiosenną rozpoczął Lot-
nik od wzięcia odwetu na Spójni, którą pokonał 
na własnym stadionie 1:0. Jednak w późniejszych 
spotkaniach forma drużyny osłabła. Niewątpliwie 
przyczyniły się do tego kontuzje czołowych graczy: 
napastnika Piotra Antasa i głównego rozgrywają-
cego Juranda Satory. Na szczęście pod koniec se-
zonu wszystko wróciło do normy i w czerwcu 2010 
roku po rozgromieniu Skawinki (5:1) LKS Lotnik 
Kryspinów z 2. miejsca awansował do IV ligi. 

Przejście do gry na wyższym poziomie wymaga-
ło poczynienia pewnych inwestycji. Wymieniono 
bramki na wykonane z aluminium, wokół boiska 
wzniesiono barierki, zamontowano piłkochwyty 
i boksy dla zawodników rezerwowych oraz dodat-
kowe 102 miejsca siedzące na trybunach. 

Daleko idące były także zmiany w  składzie 
pierwszego zespołu. Do Kryspinowa wrócił po 
2-letniej przerwie dawny lider zespołu Dawid 
Będkowski. Dodatkowo trener Miś pozyskał aż 
11  nowych zawodników, w  tym czarnoskórych 
Nigeryjczyka i Senegalczyka. Tyluż piłkarzy opu-
ściło klub. 

Grę w IV lidze „lotnicy” zainaugurowali wyjaz-
dowym meczem z Lubaniem Maniowy. Jako benia-
minek w rundzie jesiennej odmłodzony zespół pro-
wadzony przez trenera Mateusza Misia zdobył 26 
goli, z czego 13 zapisał na swym koncie niezwykle 
szybki czarnoskóry zawodnik, wspomniany Nige-
ryjczyk Peter Zeal Keshi „Saha”, zostając tym sa-
mym królem strzelców. Niestety nie obyło się bez 
porażek, podczas których stracono sporo bramek. 
Ostatecznie drużyna zakończyła sezon na 5. miej-
scu, mając na koncie 27 punktów. 

Rundę jesienną rozpoczęto w zmienionym skła-
dzie. Keshi przeszedł do II-ligowej Puszczy Niepo-
łomice. Klub opuściło także kilku czołowych za-
wodników: Jakub Podgórski, Jurand Satora i Marcin 
Kwater. Kontuzja wyeliminowała z drużyny Dawi-

da Będkowskiego. Odbiło się to na wynikach Lotni-
ka. 14 maja 2011 roku po zakończonym remisem 1:1 
meczem z Przeciszovią Przeciszów dymisję złożył 
trener Mateusz Miś. Zespół do końca rundy dopro-
wadził Krzysztof Bukalski, były reprezentant Polski. 
Dzięki kilku zwycięstwom, które przerwały pasmo 
porażek, klub ukończył sezon na 6. miejscu.

Pomyślnie dla „lotników” przebiegały kolejne 
turnieje o Puchar Wójta Gminy. W 2010 roku zdo-
byli Puchar Wójta zorganizowany w Kaszowie, wy-
grywając w finałowym meczu z drużyną gospoda-
rzy 3:4. Decydujący gol dla Lotnika wpadł 3 minuty 
przed końcowym gwizdkiem. Królem strzelców zo-
stał Sebastian Bajorek, a najlepszym bramkarzem 
Kamil Czarnecki, obaj z  Lotnika. Także rok póź-
niej zespół doszedł do finału i pokonał w nim Tę-
czę 5:0. Jak się okazało, ponownie po puchar uda-
ło się „lotnikom” sięgnąć dopiero dekadę później. 
W roku 2012 zwycięstwo wydarła im Kaszowianka, 
wygrywając starcie finałowe 2:1.

W rundzie jesiennej 2011 roku opiekę nad Lot-
nikiem sprawował Maciej Musiał. Niestety nie 
udało mu się poprawić niekorzystnych tendencji. 
Na 17 meczów drużyna 4-krotnie zwyciężyła, tyle 
samo razy zremisowała, a 9-krotnie poniosła po-
rażkę. Ostatecznie Lotnik zakończył rundę na 14. 
miejscu. W tym czasie drużyna rezerw świetnie 
radziła sobie w klasie A, zajmując wysokie miejsca 
w czubie tabeli, pokonała także Liszczankę 3:1.

Otrzymawszy propozycję pracy w Wiśle Kraków, 
trener Musiał zrezygnował z prowadzenia „lotni-
ków”. W  połowie stycznia jego obowiązki prze-
jął Robert Czopek, który przeniósł się z V-ligowej 
Grębałowianki. Do drużyny powrócili grający przez 
ostatnie sezony w futsalu Marcin Kwater i Jakub 
Podgórski. Pozyskano też kilku innych piłkarzy, 
w tym stopera Kacpra Orłowskiego z Dalinu i po-
mocnika Rafała Wronę z Hutnika. Niestety drużyna 
nadal przeżywała kryzys. 

Ostateczny cios zadało jej oświadczenie głów-
nego sponsora, który ogłosił, że nie jest w stanie 
dłużej wspierać klubu. Był to czas dekoniunktury 
gospodarczej. Tylko w 2011 roku wydatki wynosiły 
ok. 100 tys. zł, z czego 60 tys. pokryła dotacja gmi-
ny Liszki. Tymczasem tylko jeden mecz rozegra-
ny w IV lidze kosztował klub ok. 1500 zł. Na skutek 
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nie trzeba było długo czekać. Z klubu odeszło wielu 
czołowych zawodników. 

Choć porażek nie było wiele, raczej dominowały 
remisy, sezon zakończył się niepomyślnie. 6 czerw-
ca 2012 roku porażką 0:4 w meczu z Karpatami Sie-
praw „lotnicy” pożegnali się z  IV ligą. Ostatnie 
3 mecze z powodu rezygnacji ze stanowiska trene-
ra Czopka drużynę prowadził kapitan, bramkarz 
Kamil Czarnecki. Lepiej poszło na Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Opolu, na których drużyna wy-
stawiona przez Lotnika zdobyła pierwsze miejsce 
i tytuł mistrza Polski LZS. Królem strzelców igrzysk 
został Jurand Satora, a najlepszym bramkarzem Ta-
deusz Sajda, obaj naturalnie z kryspinowskiej dru-
żyny. Za ten sukces na wiosnę 2013 roku klub otrzy-
mał od przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS (w tym czasie piastującego także urząd mini-
stra pracy i polityki społecznej) Władysława Kosi-
niaka-Kamysza okazały puchar.

W przerwie między sezonami zarząd próbował 
zapanować nad problemami finansowymi. Zasta-
nawiano się nawet nad wycofaniem drużyny z roz-
grywek. Ostatecznie zlikwidowano jedynie druży-
nę rezerw, rywalizującą dotąd w klasie A. 

Następny sezon, 2012/2013, Lotnik rozpoczął 
w grupie II krakowskiej klasy okręgowej, czyli V ligi. 

Drużynę poprowadził już nowy trener Krzysztof 
Krok. Z powodu odejścia z klubu kilku zawodni-
ków pierwszy skład uzupełnili sportowcy z rezerw 
i juniorzy. Drużyna grała nierówno, a sezon jesien-
ny zakończyła na miejscu 7. Atmosferę poprawiło 
zdobycie Mistrzostwa Polski LZS. 

30 kwietnia 2013 roku w  przeddzień meczu 
z Pcimianką Pcim trener Krok złożył dymisję. Pro-
blemy organizacyjne skłoniły zawodników do pro-
testu w postaci opóźnionego o kilkanaście minut 
wejścia na murawę boiska. 1 maja drużynę popro-
wadził, jak się okazało, do remisu (1:1), trener junio-
rów Daniel Bukalski. Wkrótce pozyskano nowego 
szkoleniowca, którym został Paweł Pyla. 

4 lipca 2013 roku Bogusław Bochenek złożył rezy-
gnację z funkcji prezesa LKS Lotnik Kryspinów oraz 
członka Zarządu. Kilka dni później 11 lipca Zarząd 
powierzył kierowanie klubem Czesławowi Sadce, 
jako pełnomocnikowi Zarządu. Ten zwołał na 27 lip-
ca zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym 
wybrano nowy zarząd. Prezesurę powierzono Cze-
sławowi Sadce, wiceprezesami zostali Ryszard Wita-
nowski i Kazimierz Różycki. Członkami zostali sołtys 
Kryspinowa Józefa Wyżga, a także Piotr Karcz, An-
drzej Koszycki, Jarosław Koziara i Łukasz Stryczek.

W 2013 roku Lotnik był gospodarzem turnieju 
o Puchar Wójta Gminy Liszki. Niestety osłabiona 

Triumfatorzy Mistrzostw Polski LZS w Zamościu (2015)
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drużyna odpadła już w  eliminacjach, uległa bo-
wiem Liszczance 1:3. Po bezbramkowym remisie 
o wyniku meczu zadecydowały rzuty karne. Dodaj-
my, że zespół z Liszek był wówczas w dobrej formie 
i wywiózł z Kryspinowa główne trofeum. 

Mimo trudnego okresu drużyna Lotnika w dal-
szym ciągu pokazywała się z  dobrej strony na 
Igrzyskach LZS. Wprawdzie na meczu rozegranym 
w dniach 29-31 sierpnia 2013 roku w Ełku nie udało 
się powtórzyć sukcesu sprzed roku, jednak IV miej-
sce, a więc tuż za podium, mogło satysfakcjonować.

Latem 2013 roku rywalizację w grupie II klasy 
C rozpoczął nowy zespół rezerw. Utworzono go ze 
składu grupy juniorów, wzmocnionego przez star-
szych zawodników. Funkcję szkoleniowca Lotnika 
II objął ponownie Daniel Bukalski. W pierwszym 
spotkaniu, rozegranym 17 sierpnia na wyjeź-
dzie z jednym z faworytów ligi – Sankowią Sanka, 
kryspinowianie doznali porażki 0:2. W  później-
szych meczach drużyna grała ze zmiennym szczę-
ściem. Sezon 2013/2014 skończyła na 7. miejscu.

Fatalnie sezon 2013/2014 rozpoczęła pierwsza 
drużyna seniorów. W  meczu inaugurującym roz-
grywki w grupie II ligi okręgowej „lotnicy” ulegli 
Kaszowiance Kaszów 0:5. Wprawdzie w 4 kolejnych 
meczach triumfowali, jednak w 8 następnych do-
znali porażek. Później było lepiej i udało się jeszcze 
uzbierać 2 remisy i jedno zwycięstwo nad Piastem 
Wołowice 2:1, co wystarczyło, by drużyna, kończąc 
sezon na 10. miejscu, utrzymała się w okręgówce.

Pomyślną informację na zebraniu 29 marca 
2014 roku przekazał działaczom i zawodnikom pre-
zes Czesław Sadko: długi Lotnika zostały spłacone. 
Kolejny powiew optymizmu przyniosło zdobycie 
przez piłkarzy z Kryspinowa tytułu mistrza Polski 
LZS w  rozegranych pod koniec sierpnia w  Zamo-
ściu Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespo-
łów Sportowych. W zwycięskiej drużynie grali m.in.: 
Tomasz Kwater (najlepszy strzelec turnieju) i Michał 
Broda (wybrany na najlepszego bramkarza). 

Niestety wyniki Lotnika w  rundzie jesiennej 
2014 roku rozczarowywały. W 13 spotkaniach dru-
żynie udało się zdobyć zaledwie 6 punktów (1 zwy-
cięstwo i 3 remisy) i skończyła sezon na 11 (trzecim 
od końca) miejscu w tabeli. Z Lotnikiem pożegnał 
się wówczas trener Paweł Pyla. 

16 stycznia 2015 roku odbył się pierwszy trening 
pod kierunkiem nowego szkoleniowca, Marcina 
Kwatera, który występował wcześniej w barwach 
Lotnika jako zawodnik. Nie poprawiła się jednak 
forma drużyny i koniec sezonu zastał ją ponownie 
na 11. miejscu. 

Paradoksalnie dramatycznym zmaganiom 
o utrzymanie się w Lotnika w V lidze towarzyszy-
ły sukcesy drużyny w rozgrywkach o Mistrzostwo 
Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych. Po wy-
graniu, zresztą po raz szósty z kolei, Igrzysk Ma-
łopolskich, zorganizowanych 1 sierpnia 2015 roku 
w Kluczach, drużyna wzięła udział w rozgrywkach 
na szczeblu krajowym w Zamościu. Trzydniowe 
zmagania zakończyły się 29 sierpnia zdobyciem 
przez kryspinowian tytułu mistrza Polski LZS.

Niestety kolejny rok był, jak dotąd, ostatnim 
LKS Lotnika w lidze okręgowej. Latem 2016 roku, 
z 17 punktami na koncie, drużyna musiała się poże-
gnać z rozgrywkami na tym poziomie. Dużo lepiej 
szło rezerwom, które zakończyły sezon na 4. miej-
scu w grupie II klasy C.

Marcin Kwater – grający trener – odszedł do Zie-
lonki Wrząsowice. Po deklasacji Lotnik rozpoczął 
grę w III grupie klasy A. Obowiązki grającego tre-
nera objął Krzysztof Sadko, szkoleniowiec drużyn 
młodzieżowych. Po wykruszeniu się kolejnych za-
wodników starego zaciągu sięgał po wychowan-
ków szkółki. Pierwszy sezon po spadku drużyna za-
kończyła na 5, a kolejny na 9. miejscu.

Sezon 2018/2019 roku pierwsza drużyna senio-
rów Lotnika Kryspinów rozpoczęła w grupie II kla-
sy A, w skład której weszły drużyny z gmin powiatu 
krakowskiego. Wynikało to ze zmian, jakie Komi-
sja Podokręgu Piłki Nożnej Kraków dokonała latem 
w strukturach klas A i B. W związku z likwidacją 
klasy C rezerwy Lotnika znalazły się w grupie II kla-
sy B. Rundę wiosenną 2019 roku pierwsza drużyna 
zakończyła w środku tabeli, na miejscu 7. 

W 2019 roku LKS Lotnik Kryspinów obchodził 
uroczyście 70-lecie istnienia. Głównym akcen-
tem była impreza zorganizowana na boisku klubu 
8 września. Po mszy św., podczas której został po-
święcony sztandar, rozpoczęła się oficjalna część 
uroczystości, na której zasłużonym działaczom 
i zawodnikom wręczono odznaczenia i wyróżnie-
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nia. Z okazji jubileuszu została opublikowana mo-
nografia klubu autorstwa Krzysztofa Sadko.

Kolejny sezon 2019/2020 nieoczekiwanie za-
kończył się po rundzie jesiennej. Seniorzy Lotnika 
zajmowali wówczas 9. miejsce w tabeli. Wiosenne 
rozgrywki uniemożliwiła epidemia coronawirusa. 

Satysfakcję kibicom klubu przyniósł jego triumf 
w  letnim turnieju o  Puchar Wójta, rozegranym 
2  sierpnia 2020 roku. Po wcześniejszym zwycię-
stwie na Wisłą Jeziorzany 4:3 oraz Tęczą Piekary 
4:3 Lotnik pokonał w finale Kaszowiankę 4:3. Zdo-
byte po 10 latach trofeum potwierdziło, że budo-
wa nowej drużyny z wychowanków przynosi dobre 
efekty. Sukcesem zakończył się także udział w XXIII 
Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Ciechanowie. Ze-
spół Lotnika Kryspinów, reprezentujący Małopol-
skę, zdobył tam III miejsce. Tym razem ze względu 
na epidemię organizatorzy zrezygnowali z części 
eliminacyjnej, zapraszając drużyny, które już kie-
dyś zdobyły puchar, od razu do finału. 

FUTSAL

Na przełomie XX i XXI wieku mocną stroną LKS Lot-
nik Kryspinów była piłka halowa. Z klubem współ-
pracowali wtedy doświadczeni zawodnicy futsalu 
z Bielan. Był wśród nich Ryszard Witanowski, póź-
niejszy lider i opiekun sekcji piłki halowej. Z inicja-
tywy prezesa Czesława Sadki w 1998 roku po raz 
pierwszy odbył się Halowy Turniej w Piłce Nożnej 
Gminy Liszki. Wprawdzie zwycięzcą pierwszych 
rozgrywek zorganizowanych w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Cholerzynie został zespół 
Płomienia Cholerzyn, jednak w następnych czte-
rech triumfowali „lotnicy”. Z braku odpowiedniego 
obiektu na terenie gminy Liszki kilka kolejnych im-
prez odbywało się w hali Zespołu Szkół Rolniczych 
w Czernichowie. Należy podkreślić, że w szranki 
stawała także druga drużyna Lotnika. 

O ogromnej przewadze kryspinowian nad po-
zostałymi drużynami halowymi z  terenu gminy 
świadczy fakt, że nawet w  2003 roku, gdy zwy-
cięstwo przypadło ekipie Wisły Jeziorzany, 2 ko-
lejne miejsca zajęły oba zespoły Lotnika. Po prze-
rwie w roku następnym, gdy turniej nie odbył się, 
wszystko wróciło do normy. Triumfatorem turnie-

jów w latach 2005 i 2006 ponownie był Lotnik I, 
a w roku 2007, dla odmiany, puchar zdobyły… re-
zerwy Lotnika. Pierwsza drużyna uplasowała się 
wówczas na 3. miejscu za Matrixem Rączna.

Kolejne 2 turnieje rozegrano na hali w  Pieka-
rach. W roku 2008 znów w finale walczyły 2 druży-
ny z Kryspinowa. Zwyciężyła pierwsza aż 10:1. Nie-
stety piłkarzy Lotnika brakło w finale Halowego 
Turnieju Gminy Liszki w 2009 roku. Puchar Wójta 
trafił wówczas do Kaszowa. Przyczyna była bardzo 
prozaiczna. W tym samym terminie zespół senio-
rów zmierzył się w Pucharze Polski ze Świtem Krze-
szowice, toteż do rywalizacji na hali stanęli junio-
rzy, którzy nie sprostali rywalom. 

Jeszcze przez 3 lata (2010-2012) kryspinowianie 
wygrywali turniej organizowany w nowo wybudo-
wanej hali sportowej przy Gimnazjum w Liszkach. 
Jednak już od 2013 roku sportową imprezę zdomi-
nowała Kaszowianka Kaszów. Należy jednak pod-
kreślić, że w latach 2014 i 2015 Lotnik dochodził do 
finału i zajmował 2. miejsce. 

Cofając się w czasie, należy dodać, że w 2002 roku 
doszło do włączenia w szeregi Lotnika zawodników 
Klubu Sportowego Bielany. Była to naturalna kon-
sekwencja dotychczasowej współpracy. Dzięki fuzji 
klub z Kryspinowa brał odtąd udział w rozgrywkach 
Krakowskiej I Ligi Futsalu. Wkrótce utworzono tak-
że drugi zespół, który startował od III ligi krakow-
skiej piłki halowej, ale szybko awansował do I ligi. 
Niestety wobec kryzysu finansowego klubu sekcja 
futsalu została zlikwidowana w 2008 roku. Najwięk-
sze osiągnięcia Lotnika w Krakowskiej Lidze Futsalu 

II drużyna Futsal: Stanisław Koszycki, Robert Wardęga, Bog-
dan Wójcik, Tomasz Kuchasz, Łukasz Kozioł, Andrzej Koszyc-
ki, Norbert Ziębicki, Paweł Sadko, Tadeusz Lelek, Przemysław 
Kaganek
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to 2-krotne zdobycie tytułu wicemistrza w sezonach 
2006/2007 oraz 2007/2008.

Halowa drużyna Lotnika przez kilka lat z powo-
dzeniem brała udział w turnieju organizowanym 
w  Charsznicy. Po raz pierwszy pojawiła się tam 
w 2002 roku, podczas 2 edycji Dni Sportu. Kryspi-
nowianie zdobyli wtedy 1. miejsce. Sukces regular-
nie powtarzali w kolejnych latach. Jedynie w 2008 
roku musieli zadowolić się 2. pozycją. Ostatni wy-
stęp w Charsznicy miał miejsce w 2009 roku. „Lot-
nicy” zajęli wówczas ponownie 1. miejsce.

Druga lokalna impreza halowa, w której druży-
na Lotnika Kryspinów wielokrotnie brała udział, to 
turniej piłkarski o Puchar Prezesa KS Bronowianka 
w Krakowie. Po raz pierwszy z sukcesem wystąpi-
ła tam w 2004 roku, jako jedna z 16 drużyn. Zdoby-
ciem 1. miejsca zakończyły się występy w Bronowi-
cach także w latach 2005 i 2006. Wysokie miejsca 
drużyna zajęła w 2007 roku (2. miejsce) i w 2008 
(3. miejsce). W latach 2009 i 2010 roku Lotnik zno-
wu triumfował jako najlepszy zespół rozgrywek.

SZKOLENIE MŁODZIEŻY

Obecnie LKS Lotnik znany jest w okolicy z piłkar-
skiego szkolenia młodzieży. Tradycje tej działalno-

ści nie są odległe, gdyż pierwszą drużynę trampkarzy 
stworzono dopiero w 2000 roku. 18 czerwca tegoż 
roku podzieleni na 2 grupy i ubrani w stroje klubowe 
uczniowie miejscowej szkoły rozegrali między sobą 
pierwszy w historii klubu mecz. Pierwszą bramkę 
strzelił Marcin Majcherek, a królem strzelców został 
zdobywca 4 goli – Krzysztof Sadko.

W kolejnych latach zespoły młodzieżowe two-
rzono przy okazji awansów drużyny seniorów do 
wyższych lig. Związane to było z wymogami licen-
cyjnymi zobowiązującymi klub do ich prowadzenia. 
W sierpniu 2006 roku drużyna trampkarzy Lotnika 
brała udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Lisz-
ki „Małolaty” i zajęła tam 2. miejsce.

W połowie 2011 roku przy LKS Lotnik powsta-
ła drużyna dziecięca – żaków, prowadzona przez 
sztab trenerski pod kierownictwem Dawida Będ-
kowskiego. W lecie 2012 roku opiekę nad grupą, za-
liczającą się już do orlików, przejął Krzysztof Sadko. 
Praca szybko przyniosła dobre wyniki. 13 kwietnia 
2013 roku najmłodszy zespół klubu – żaki – roze-
grał swój pierwszy mecz z rówieśnikami trenujący-
mi w Cracovii. Dodajmy: zwycięski dla kryspinow-
skiego zespołu. 

Ważną datą dla historii edukacji piłkarskiej 
w Kryspinowie był 2 lipca 2013 roku. W dniu tym 

I drużyna futsal: Jan Kowalczyk, Łukasz Kozioł, Witold Tokarski, Marcin Sadko, Ryszard Witanowski, Zygmunt Grzegorz, Marcin 
Gędłek, klęczy: Paweł Suchan.



272 Kryspinów. Lamus historii

z inicjatywy rodziców uczestniczących w trenin-
gach w LKS Lotnik odbyło się zebranie założyciel-
skie Stowarzyszenia „Szkółka Piłkarska Kryspi-
nów”. W skład pierwszego zarządu weszli: Piotr 
Karcz – prezes, Jarosław Koziara – skarbnik, i Mi-
chał Olszewski – sekretarz. Stowarzyszenie działa 
przy LKS Lotnik Kryspinów, a jego siedziba mieści 
się w budynku klubowym. 

Młodzi sportowcy reprezentują barwy LKS 
Lotnik Kryspinów w rozgrywkach ligowych i tur-
niejowych organizowanych w ramach MZPN Po-
dokręgu Kraków i osiągają coraz lepsze wyniki. 
Stowarzyszenie organizuje obozy sportowe, tur-
nieje, mikołajki piłkarskie, a  pod koniec czerw-
ca uroczyste zakończenie sezonu. Lipiec to czas 
odpoczynku od piłki, a w sierpniu rozpoczynają 
się systematyczne treningi piłkarskie. Corocznie 
wydawany jest kalendarz. Pracy wychowawczo-

-sportowej Stowarzyszenia przyświeca motto: 
„Wszystko robimy z sercem”226.

Pierwszy obóz sportowy odbył się w  dniach 
5-12 sierpnia 2013 roku w Zawoi. Zajęcia sportowe 
przyciągały coraz więcej młodzieży zafascynowa-
nej futbolem. Oprócz dzieci miejscowych oraz z te-
renu gminy Liszki pojawiali się także młodzi spor-
towcy z krakowskiego Zwierzyńca oraz sąsiednich 
gmin. Stopniowo szkolenie objęło wszystkie grupy 
wiekowe. Obecnie Szkółka przy LKS Lotnik Kryspi-
nów jest jedyną na terenie gminy Liszki, która pro-

226 Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Kryspinów, Abecadło 

piłkarza, [on-line] kryspinowszkolkapilk.futbolowo.pl/

abecadlo-pilkarza-1 – 30 I 2020.

wadzi szkolenia z piłki nożnej w 6 grupach wieko-
wych: juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików, 
żaków oraz skrzatów.

Od 2014 roku w hali widowiskowo-sportowej 
w Liszkach organizowane są Ogólnopolskie Halo-
we Turnieje Piłki Nożnej Kryspinów CUP. Pierwszy 
odbył się 8 i 9 listopada 2014 roku, w kategoriach 
orlików i młodzików. Drugi zorganizowano w li-
stopadzie roku następnego, już w 4 kategoriach 
wiekowych: żaki, orliki, młodziki i juniorzy młodsi. 
Piąta edycja zgromadziła już 53 zespoły w 6 kate-
goriach wiekowych. 

Dwukrotnie, w  sierpniu 2015 roku oraz rok 
później, Lotnik był gospodarzem finału szczebla 
powiatowego wojewódzkiego turnieju „Waka-
cje z Piłką Nożną” zorganizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
i Małopolskie Zrzeszenie LZS. O ile za pierwszym 
razem młodzieży kryspinowskiej nie udało się 
awansować, to w 2016 roku, pokonując w finale 
Słomniczankę, zakwalifikowali się do rozgrywek 
stopnia subregionalnego, a potem wojewódzkie-
go. Ostatecznie w  turnieju finałowym, rozegra-
nym na stadionie Krakusa Swoszowice, Lotnik 
Kryspinów zajął 3. miejsce. Po raz drugi na po-
dium młodzi „lotnicy” stanęli 2 lata później, zdo-
bywając tytuł wicemistrza turnieju.

W ostatnich latach LKS Lotnik Kryspinów jest 
organizatorem Dnia Piłkarza, turnieju dla młod-
szych grup wiekowych skrzatów, żaków i orlików.

Drużyna młodzieżowa. Z lewej opiekun Kazimierz Koszycki 
i Czesław Sadko (1999)

Młodzi zawodnicy z opiekunem Januszem Koziołem 
(1999/2000)
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XII

Przemiany ustrojowe otwarły przed ludnością 
Kryspinowa szersze możliwości w zakresie ko-

rzystania z dóbr kultury. Przez kolejne lata pomoc 
ze strony samorządu lokalnego była jednak nie-
zbędna dla przeprowadzenia dużych imprez pu-
blicznych. 

Wraz z nową epoką na terenie gminy Liszki od-
rodził się zwyczaj urządzania dożynek samorządo-
wych. Pierwsze odbyły się w 1989 roku w Liszkach, 
następne rok później w Kaszowie. Wreszcie w 1991 
roku przyszła kolej na Kryspinów. Imprezę zorgani-
zowano na terenie Państwowego Ośrodka Maszy-
nowego. Niestety pogoda nie dopisała. Było zimno 
i deszczowo. Po mszy św. odprawionej w kościele 
parafialnym w Liszkach uczestnicy przejechali wo-
zami konnymi oraz przyczepami ciągniętymi przez 
traktory do Kryspinowa. Na miejscu przygotowano 
2 sceny, dla widzów oraz dla występujących zespo-
łów. Tu doszło do małego nieporozumienia. Tylko 
ta druga posiadała zadaszenie, tymczasem zasie-
dli na niej widzowie, wobec czego zespoły folk-
lorystyczne występowały pod parasolkami trzy-
manymi w  rękach. Nieoczekiwanie równolegle 
z tradycyjnymi obchodami dożynkowymi w plene-

rze „rozkręciła” się biesiada w pomieszczeniach pa-
łacu udostępnionych przez POM na garderobę dla 
występujących na scenie. Rozgościły się tu grupy 
folklorystyczne. Dodajmy, że starostą dożynek byli 
mieszkańcy Kryspinowa: Jadwiga Bielik oraz Kazi-
mierz Wnęk (z Kątów). Imprezę zakończyła zaba-
wa taneczna zorganizowana w świetlicy wiejskiej 
przy remizie OSP.

25 maja 1997 roku w  Kryspinowie odbył się 
koncert galowy XXI Konkursu Kapel, Instrumen-
talistów i Gawędziarzy Ludowych województwa 
krakowskiego, zorganizowany przez Wojewódz-
ki Ośrodek Kultury w  Krakowie i  Gminny Ośro-
dek Kultury w Liszkach przy współpracy LKS Lot-
nik Kryspinów. Imprezę, podczas której przyznano 
nagrodę pod nazwą „Wstążka krakowska”, zamie-
rzano zorganizować w  plenerze, nad zalewem 
w Budzyniu. Remiza OSP w Kryspinowie była po-
myślana jako miejsce zastępcze w razie niepogo-
dy. Ostatecznie jednak to w niej odbył się koncert, 
w którym udział wzięły kapele ludowe.

Impreza udała się, skoro w  roku następnym, 
24 maja, w świetlicy przy remizie OSP Kryspinów 
urządzono kolejny finał, tym razem XXII Konkursu 

Kultura po 1990 roku
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Kapel, Instrumentalistów, Śpiewaków i Gawędzia-
rzy Ludowych.

Wielokrotnie sala przy remizie OSP na przeło-
mie XX i XXI wieku gościła Reminiscencje Teatralne 
dla Szkół Gminy Liszki, w ramach których ucznio-
wie demonstrowali swe umiejętności sceniczne. 
Kryspinów reprezentował Mały Teatrzyk, działa-
jący przy miejscowej szkole. Organizatorem był 
Janusz Jakubaszek, dyrektor GOK. Oprócz nagród 
fundowanych przez sponsorów wyróżnionym in-
dywidualnym młodocianym aktorom przyznawa-
no statuetki Kryspina (dla chłopców) i Kryspinki 
(dla dziewcząt). 

25 stycznia 2003 roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w  Kryspinowie zorganizowała tradycyjny 
opłatek. Uczniowie z Kryspinowa zaprezentowali 

jasełka, po których odbył się koncert kolęd w wy-
konaniu Akademickiego Chóru ORGANUM i chóru 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleń-
skiego w Krakowie PRO MUSICA z towarzyszeniem 
zespołu instrumentalnego RICERCAR pod dyrek-
cją prof. Bogusława Grzybka. Impreza bardzo się 
widzom podobała. W przyszłości chór ORGANUM 
przez wiele lat koncertował w szkole w styczniu – 
wykonywał wtedy głównie kolędy – ale także w in-
nych terminach, prezentując m.in. pieśni maryjne 
czy patriotyczne.

26 września 2003 roku w  auli szkoły wystą-
pił chór licealny z węgierskiego miasteczka Tokaj. 
Oprócz uczniów wysłuchało go wielu mieszkańców 
Kryspinowa. W programie znalazły się węgierskie 
utwory narodowe oraz pieśni kościelne.

Po 20-letniej przerwie 16 sierpnia 2014 roku so-
łectwo Kryspinów znów było gospodarzem Doży-
nek Gminnych. Uroczystości rozpoczął korowód 
dożynkowy, który o godz. 13.30 wyruszył z centrum 
miejscowości pod budynek Szkoły Podstawowej 
w Kryspinowie. Tam uczestnicy wzięli udział we 
mszy św. koncelebrowanej przez proboszczów: li-
sieckiego – ks. Władysława Szymoniaka, oraz mora-
wickiego – ks. Władysława Palmowskiego. Po liturgii 
gości powitała sołtys Józefa Wyżga, radny gminny 
Czesław Sadko oraz wójt Wacław Kula. Następnie 
starostowie dożynek Iwona Smaga i Stefan Bialik 
przekazali wójtowi chleb upieczony z ziarna zebra-
nego podczas żniw. Tradycyjne wręczanie wieńców 
rozpoczęli członkowie Stowarzyszenia „Kryspinów”, 
inicjatorzy, a zarazem współorganizatorzy dożynek, 
obdarowując symbolem plonów wójta, a okazałymi 
koszami dożynkowymi m.in. ks. Szymoniaka i ów-

Starostowie dożynek w 1991 roku: Jadwiga Bielik i Kazimierz 
Wnęk po wyjściu z kościoła w Liszkach

Dziewczęta z Kryspinowa z wieńcemKryspinowscy krakusi przed kościołem w Liszkach (1991)
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czesnego marszałka województwa małopolskiego – 
Wojciecha Kozaka. Kolejne wieńce, a było ich łącz-
nie 12, osobom zasłużonym dla społeczności ziemi 
lisieckiej wręczyły inne stowarzyszenia działają-
ce w gminie Liszki. Otrzymali je: poseł Parlamen-
tu Europejskiego Ryszard Legutko, poseł Sejmu RP 
Andrzej Adamczyk, wicewojewoda małopolski An-
drzej Harężlak, prezes P.P.H.U. „PROMEROL” S.A. 
Jan Pyla, prezes Oddziału Liszki oraz radni powiato-
wi i gminni. Zgodnie z tradycją obrzędowi towarzy-
szyły dowcipne przyśpiewki. Program artystyczny 
zaprezentowała Szkoła Podstawowa w Kryspinowie. 
W uroczystości udział wzięła Orkiestra Dęta z Korz-
kwi, kabaret i iluzjonista. Ostatni punkt programu – 
zabawa taneczna – trwał aż do rana.

Warto odnotować, że w  latach 90. XX wie-
ku do Kryspinowa została przeniesiona siedziba 
wydawnictwa Platan. Firma zaczęła działać przy 
Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego jako Niezależna Oficyna Studen-
tów. Po wprowadzeniu na terenie PRL stanu wo-
jennego redakcja rozpoczęła działalność podziem-
ną. W tym czasie wydała ok. 100 tytułów, wśród 
których były dzieła pisarza emigracyjnego Józe-
fa Mackiewicza. Po zalegalizowaniu działalności 
w marcu 1990 roku firma działała pod nazwą Wy-
dawnictwo X, a potem Platan. Na terenie Kryspi-
nowa ukazały się pierwsze debiuty popularnych 
później literatów. Z czasem Platan wyspecjalizo-
wał się w  wydawnictwach naukowych i  popu-
larnonaukowych. Tu wydano Najnowszą historię 
polityczną Polski 1914-1939 Władysława Pobóg-

-Malinowskiego, Lodową ścianę. Sekrety polityki 
Józefa Piłsudskiego Ryszarda Świętka, książki o te-

matyce żydowskiej, ale także publikacje Juliana 
Zinkowa i prof. Michała Rożka oraz spuściznę Ja-
nusza Meissnera.

STOWARZYSZENIE „KRYSPINÓW”

Druga dekada XXI wieku to w Polsce rozkwit sto-
warzyszeń lokalnych. Kryspinów nie pozostał 
w tyle za innymi, gdyż w 2012 roku z inicjatywy Jó-
zefy Wyżgi, ówczesnego sołtysa, powstało tu Sto-
warzyszenie „Kryspinów”. Założycielom zależało 
na uaktywnieniu mieszkańców miejscowości oraz 
ożywieniu tradycji, przez promocję lokalnej odmia-
ny stroju krakowskiego, muzyki, śpiewu oraz oby-
czajów. W działalność Stowarzyszenia zaangażo-
wały się zarówno osoby związane z miejscowością 
od pokoleń, jak i mieszkające na terenie wsi od nie-
dawna. 

W 2014 roku członkinie Stowarzyszenia posta-
nowiły czynnie brać udział w procesjach parafial-
nych. Zaopiekowały się starym feretronem z wi-
zerunkiem Niepokalanej i św. Stanisława Kostki, 
który wymagał odnowienia. Renowację przepro-
wadzono własnymi siłami pod kierunkiem history-
ka sztuki, kryspinowianki Małgorzaty Molik-Chyli. 
Prace sfinansowała Józefa Wyżga. Po raz pierwszy 
4 panie w pięknych strojach regionalnych niosły 
go podczas procesji Bożego Ciała 19 czerwca 2014 
roku w Liszkach. Przedstawicielki Stowarzyszenia 

„Kryspinów” można także co roku zobaczyć pod-
czas majowej procesji św. Stanisława na Skałkę, 
gdy barwnie ubrane niosą na ramionach feretron. 

W  wakacje 2014 roku Stowarzyszenie współ-
organizowało Dożynki Gminne w  Kryspinowie. 

Starostowie i wójt Wojciech Burmistrz są już na miejscu (1991). Występ grupy dożynkowej z Kryspinowa (1991)



Zbiory przed Dożynkami 2014

Występ dzieci

Ostatnia przed wyjściem na uroczystości dożynkowe próba śpiewu członków Stowarzyszenia „Kryspinów” 

Na czele pochodu dożynkowego kroczyli: sołtys Józefa Wy-
żga, wójt Wacław Kula, starościna Iwona Smaga, starosta Ste-
fan Bialik, Małgorzata Kula i radny Czesław Sadko.

Grupa dożynkowa na placu przy szkole w Kryspinowie



Wyjazd na dożynki do Rącznej (2013)

Cudowna moc bukietów (2016)

Wawel (2017)

Z wizytą kolędową w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (2017) Zawoja. Nagrania do płyty „Podkrakowska śpiewka” (2019)

Nagrody za 1. miejsce w konkursie Ziele ziół (2017)

Warsztaty zielarstwa i spotkanie z o. Leonem Knabitem (2015)

Dożynki w Morawicy. Zdjęcie członków Stowarzyszenia 
„Kryspinów” z wójtem Pawłem Misiem i proboszczem lisiec-
kim ks. Władysławem Szymoniakiem

KADRY Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRYSPINÓW
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W kolejnych latach brało udział w imprezach z oka-
zji święta plonów w różnych miejscowościach gmi-
ny Liszki oraz poza jej granicami, m.in. w: Dożyn-
kach Powiatu Krakowskiego w  Krzeszowicach 
(15  sierpnia 2015), Dożynkach Powiatu Krakow-
skiego i Gminy Skawina w Radziszowie (27 sierp-
nia 2016), Dożynkach Gminy Liszki w Piekarach 
(28 sierpnia 2016), Dożynkach Powiatowo-Gmin-
no-Parafialnych w Sułoszowej (27 sierpnia 2017), 
podczas których otrzymało 3. nagrodę w konkur-
sie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a także 
Dożynkach Gminy Liszki w Morawicy (2 września 

Zdjęcie uczestników inscenizacji wesela kryspinowskiego przed kolumnami ganku pałacu
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2017), na których przygotowany przez członkinie 
Stowarzyszenia „Kryspinów” wieniec zajął 2. miej-
sce w konkursie.

Stałym wydarzeniem w  kalendarzu imprez 
członkiń Stowarzyszenia jest organizowany przez 
Instytut Dziedzictwa w  Krakowie konkurs: „Cu-
downa Moc Bukietów”. Impreza odbywa się co 
roku w  święto Matki Boskiej Zielnej (Wniebo-
wzięcia NMP). Pierwszy raz kryspinowianki wzięły 
w nim udział 15 sierpnia 2015 roku na Małym Ryn-
ku w Krakowie. Bukiet zgłoszony przez nie zdobył 
1. miejsce w kategorii „Tradycyjny bukiet zielny”. 
Nagrodą był wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Par-
lamentu Europejskiego. 

W tym samym dniu panie z Kryspinowa stawi-
ły się na drugim konkursie pt. „Ziele z ziół”, zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Rudno i Fundację Kobieta w Regionie. Także tam 
odniosły sukces, zajmując 1. miejsce w konkursie 
na tradycyjny bukiet na święto Matki Bożej Ziel-
nej. Owocem nawiązanych wówczas kontaktów 
było zorganizowane 3 sierpnia 2015 roku w loka-
lu Szkoły Podstawowej w Kryspinowie spotkanie 
z  o.  Leonem Knabitem oraz prelegentką Elżbie-
tą Augustynek, która prowadziła warsztaty po-
święcone zielarstwu, tworzeniu bukietów i  eko-
logii. Oba konkursy, zarówno ten w Krakowie, jak 
i w Rudnie, weszły na stałe do kalendarza imprez 
Stowarzyszenia „Kryspinów”. Prawie zawsze przy-
wozi ono z nich wyróżnienia i nagrody za podium. 
W roku 2020 konkursy odbywały się w formule on-

-line, w krakowskim konkursie panie z Kryspinowa 
zdobyły wyróżnienie, a w Rudnie 1. miejsce.

Stowarzyszenie „Kryspinów” dla swych człon-
ków urządzało także wycieczki. Jedną z pierwszych 
był wyjazd do Sandomierza 4 października 2014 
roku. W roku następnym przygotowano wędrów-
kę po Pieninach oraz Beskidzie Sądeckim. Z kolei 
w 2016 roku odbyły się 2 wyprawy. Podczas pierw-
szej mieszkańcy Kryspinowa odwiedzili Pszczy-
nę i ogrody w Goczałkowicach. Za drugim razem 
zwiedzali Wrocław (Sky Tower, Panoramę Racła-
wicką, tańczące fontanny). W kolejnych latach or-
ganizatorzy wycieczek nastawieni byli na turystykę 
kulturową. W 2017 roku odwiedzono Zalipie. Oglą-
dane tam dekoracyjne malunki i kwiaty z bibuły 

zainspirowały członkinie do tworzenia własnych 
kwiatów wykorzystywanych podczas strojenia 
palm wielkanocnych. W 2018 roku Stowarzysze-
nie „Kryspinów” udało się do Lipnicy Murowanej. 
Szczególnie owocna okazała się wizyta w 2019 roku 
w Bobowej, znanej przede wszystkim z tradycyjnej 
koronki klockowej. Od tego czasu warsztaty two-
rzenia krakowskiej koronki klockowej organizowa-
ne są w Kryspinowie. W 2020 roku udało się Stowa-
rzyszeniu uzyskać dotację na ten cel z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przy Stowarzyszeniu „Kryspinów” istnieje Gru-
pa Śpiewacza „Kryspinianki”, która stawia sobie za 
cel kultywowanie śpiewu ludowego. Z wielkim za-
angażowaniem członkinie zbierają słowa i melo-
die starych pieśni i piosenek ludowych oraz przy-
śpiewek obrzędowych. Efektem tych działań jest 
stała współpraca z Teatrem Regionalnym w Kra-
kowie i występy podczas targów wielkanocnych 
i bożonarodzeniowych organizowanych na Rynku 
Głównym. Także w tej dziedzinie Stowarzyszenie 

Maciej Chyla, Wiktor Smaga, Maciej Hoły, Małgorzata Wąsik 
i Magdalena Chyla. Z tyłu na wozie organista lisiecki Paweł 
Mastek
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odnotowało wiele sukcesów. Należą do nich wy-
różnienia podczas VI i  VII Przeglądu Pastorałek 
i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krze-
szowicach (w połowie grudnia 2016 i 2017 roku).

16 grudnia 2017 roku grupa wzięła udział w Ma-
łopolskim Korowodzie Kolędników na krakowskim 
rynku. Trzy tygodnie później, w święto Trzech Kró-
li, rozśpiewane kryspinowianki urządziły wspólne 
kolędowanie w sąsiedzkim gronie w remizie OSP. 
W okresie świątecznym udały się także z kolędą do 
wojewody Józefa Gawrona, marszałka Wojciecha 
Kozaka oraz państwa Komusińskich, właścicieli pa-
łacu w Kryspinowie. Serdeczne przyjęcie sprawiło, 
że i w późniejszych latach Stowarzyszenie odwie-
dzało z kolędą przyjaciół oraz władze województwa. 

Zamiłowanie do kultury ludowej sprawia, że 
członkowie Stowarzyszenia starają się nie opuścić 
żadnej okazji, by poszerzyć własną wiedzę o dzie-
dzictwie kulturowym regionu krakowskiego, a przy 
okazji zaprezentować dorobek w tej dziedzinie zie-
mi lisieckiej. W 2017 roku Józefa Wyżga i Magdale-
na Chyla wzięły udział w konkursie na tradycyjny 
strój krakowski w ramach Festiwalu Gwary i Tra-
dycji Krakowskiej „Krakowska Godka” i zdobyły 
wyróżnienie.

17 września 2016 roku Stowarzyszenie „Kryspi-
nów” brało udział w IV Małopolskim Święcie Pstrą-
ga w Dolinie Będkowskiej na terenie gospodarstwa 
rybackiego „Dolina Będkowska” w  Kobylanach. 
Każda grupa zgłoszona do konkursu otrzymała 
w tygodniu poprzedzającym imprezę 5 kg pstrą-
ga, celem przygotowania potrawy. Propozycja pań 
z Kryspinowa zajęła 3. miejsce.

Rok później Stowarzyszenie „Kryspinów” bra-
ło udział w V wydaniu imprezy w Dolinie Będkow-
skiej. Wykorzystując charakterystyczny dla terenu 
gminy Liszki produkt spożywczy, kryspinowianki 
przygotowały na konkurs potraw kukiełkę lisiecką 
z pastą z wędzonego pstrąga. Znalazła ona uznanie 
jury konkursu i otrzymała wyróżnienie. 

W  połowie października odbywają się w  Bia-
łym Kościele Międzygminne Bitwy Kulturalne Kół 
Gospodyń Wiejskich, określane jako „fiesta sma-
ków tradycyjnych”. Stowarzyszenie „Kryspinów” 
brało udział w III (15 października 2016) i IV edycji 
(14 października 2017) imprezy i uzyskało wyróż-
nienia za zaprezentowane „potrawy i dania z pol-
skich darów jesieni”.

Ukoronowaniem ponad 5-letniej pracy Stowa-
rzyszenia nad dokumentowaniem tradycji lokal-
nych była zorganizowana w niedzielę 17 czerwca 
2018 roku impreza obrzędowo-biesiadna pt. „We-
selmy się!”. Główny punkt stanowiła inscenizacja 
Wesele kryspinowskie opracowana na podstawie re-
lacji najstarszych żyjących mieszkańców Kryspino-
wa. A wszystko działo się na terenie ogrodu pałacu, 
udostępnionego na tę okazje przez państwa Komu-
sińskich. W widowisku wystąpili m.in.: Anna Ko-
czwara i Wojciech Król (państwo młodzi), Iwona 
Smaga, Janusz Steczko, Zofia Mazur i Robert Różyc-
ki (rodzice), Piotr Karcz, Agata Bulda, Monika Ró-
życka i Krzysztof Janusz (starostowie) oraz Emilia 
Bartyzel, Maciej i Magdalena Chyla, Maciej i Michał 
Hoły, Natalia Różycka, Wiktor Smaga i Małgorzata 
Wąsik (drużbowie).

Aby przypomnieć badania archeologiczne prze-
prowadzone w XX wieku w Kryspinowie przez ze-

Gospodarzami Wesela Kryspinowskiego byli właściciele pa-
łacu Maria i Stanisław Komusińscy (w środku).

Oczepiny panny młodej
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spół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Stowarzyszenie przygotowało tablicę przybliżają-
cą mieszkańcom i turystom ich historię. Dzięki do-
tacji Urzędu Gminy Liszki stanęła ona w centrum 
miejscowości.

Od wielu lat co roku w Niedzielę Palmową Sto-
warzyszenie bierze udział w  korowodzie palmo-
wym maszerującym spod Barbakanu na estradę 
Targów Wielkanocnych. W  kwietniu 2019 roku 
przygotowana przez członków Stowarzyszenia pal-
ma uzyskała wyróżnienie oraz nagrodę specjalną 
od Teatru Regionalnego w Krakowie. Na estradzie 
grupa z Kryspinowa zaprezentowała pieśni pasyjne. 

Poświęcając wiele uwagi szeroko rozumianej 
sferze kultury, Stowarzyszenie „Kryspinów” nie 
zapomina o  potrzebach dnia codziennego. Jego 
zasługą było urządzenie w  2018 roku placu za-
baw w pobliżu boiska LKS Lotnik. Stało się to dzię-
ki wsparciu Kraków Airport, w ramach 9. edycji 
konkursu „Wspieramy Sąsiadów”. Kolejny projekt, 
tym razem zrealizowany z myślą o potrzebach do-
rosłych mieszkańców miejscowości, tj. urządzenie 
siłowni na wolnym powietrzu, także zakończył się 
uroczystym otwarciem 12 września 2019 roku.

W  październiku 2019 roku Grupa Śpiewacza 
„Kryspinianki”, wspomagana przez członkinie Sto-
warzyszenia „Nasz Kaszów”, wystąpiła podczas 
Kiermaszu Pogranicza Kultur zorganizowanego 
przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej. 

W następnym miesiącu „Kryspinianki” wzięły 
udział w finale projektu „Podkrakowska śpiewka” 
w Zawoi, którego efektem było nagranie materiału 
na płytę z tradycyjnymi piosenkami śpiewanymi 
na terenach podkrakowskich. 

Koło Gospodyń Wiejskich
W grudniu 2018 roku postało Koło Gospodyń Wiej-
skich „Kryspinianki”. Jego przewodniczącą została 
Monika Różycka, sołtys Kryspinowa. Wśród zadań, 
jakie panie postawiły przed sobą, jest propagowa-
nie potraw regionalnych. Służyć temu miał cykl 
warsztatów kulinarnych pt. Maczanka krakowska 
na kukiełce lisieckiej. Na pierwszym spotkaniu go-
ściło kilku VIP-ów, m.in. wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa mało-
polskiego Łukasz Smółka, wicestarosta Arkadiusz 

Wrzoszczyk, a także kilku przedstawicieli samorzą-
du gminnego z wójtem Pawłem Misiem na czele. 
W grudniu 2019 roku KGW „Kryspinianki” zorga-
nizowało warsztaty pieczenia pierników pod wie-
le obiecującym tytułem Pierniczkowy zawrót głowy.  
Dorobek kulinarny ziemi lisieckiej oraz własne 
umiejętności kucharskie kryspinowskie gospody-
nie prezentowały kilkakrotnie poza granicami gmi-
ny Liszki. W maju 2019 roku otwarły swoje stoisko 
podczas Święta Pstrąga w  Dolinie Będkowskiej. 
Notabene zdobyły tam 1. miejsce w konkursie na 
najlepszą potrawę z ryby. W sierpniu 2019 roku 
Koło wzięło z kolei udział w święcie plonów zorga-
nizowanym w Spale. Do miejscowości tej kryspi-
nowskie gospodynie wróciły jeszcze we wrześniu 
na Dożynki Prezydenckie. W  sierpniu reprezen-
towały gminę Liszki na dożynkach powiatowych 
w Skale, a 22 września podczas Małopolskiego Fe-
stiwalu Smaków w Krzeszowicach. 

W  2019 roku kryspinowskie gospodynie zor-
ganizowały 2 wycieczki: do Pragi oraz do Lwowa, 
a w lipcu roku następnego do Białowieży.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Kryspinianki” w Bia-
łowieży
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Indeks osobowy

Adamczyk Andrzej 275
Adamski Stefan 224
Adolf Philip 38
Albert, wójt krakowski 6
Andrzej, pleban lisiecki 63
Ankwicz Andrzej, biskup 21
Antas Piotr 267
Asnyk Adam 32
Augustynek Elżbieta 279

Bader Leopold 38
Bajorek Sebastian 267
Bal Adam 226
Banasik Helena 172
Banaś Jan 54
Banaś Wiktoria 112
Bania Maria 236
Bański Andrzej, proboszcz 22, 24, 30-31, 

33, 36, 67-69, 147, 149, 152-153, 156, 
224

Baran Halina z Sobestów 4
Baranek Andrzej 87-88
Bartosz z Gór 7
Bartyzel Emilia 280
Bartyzel Józef 95-97, 99
Bartyzel Kazimierz 102
Bartyzel Łucja 102
Bartyzel Maria 69, 84
Bartyzel Marzena 84
Bartyzel Stanisław 95
Bartyzel Tadeusz 94-95, 117, 190-191, 194
Bartyzel Wincenty 107
Basista Franciszek 115
Basta Stefania 67
Baster Aniela 127
Baster Stanisław 101-102, 211
Baścik Adolf, proboszcz 66, 77, 153, 163
Bator Aniela ze Szwajdów 106-107, 125, 

153
Bator Jan 127

Bator Józef 97-98, 207, 250
Bator Maria 72
Bator Mieczysław 4, 174, 179
Bator Stanisław 175, 234
Bąk Józef 11
Bednarska Maria 236-237
Bednarz Andrzej 13
Bednarz Jan 13
Beethoven Ludwig van 238
Beigert Jan, jezuita 67
Bem Józef 245
Benedykt ze Śmierdzącej 63
Benoe Zofia Anastazja 16
Bergerówna Keyle 134
Bergstein Adolf 38
Bergstein Zygmunt 38
Berski Stanisław 22
Będkowski Dawid 265-267, 271
Będkowski Mieczysław 266
Bialik Stefan 274, 276
Białacz, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Białas Joanna 54
Białas Józef 13
Bieda Franciszek 94
Bieda Stanisław 91
Biel Anna 229, 236-238
Bielas Sebastyan 11
Bielik Jadwiga 273-274
Bieniek Mateusz 11, 88-89
Bieniek Tomasz 89
Bieszczanin Zygmunt 198
Bil Kazimierz 258
Bil Stanisław 100, 114, 246, 248, 251
Bil Teresa 74, 218
Bil Zofia 4, 100-101, 146
Binek, pracownik rolny w Kryspinowie 54
Bisztyga, agronom 196
Blecharski Franciszek 245
Błachut Stanisława 235
Bochenek Bogusław 266, 268

Bogdanowska Monika 81
Bogdanowski Janusz 81
Bogucki Adam, ksiądz 233
Bogusio de Zelinka 19
Bojarska Maria Amandyna, siostra 78, 

235
Bojda Maciej 54
Bolesław Chrobry, król Polski 19, 228
Bolesław Wstydliwy, książę krakowski 6
Boroń Dorota 4
Borucki Wawrzyniec 87
Broda Michał 269
Bromer Gitel z Wolfów 134
Bromer Hextel 134
Broś Stanisław 198, 214
Brünner Hirsch 134
Brysiewicz Feliks, ksiądz 177
Brzycki Wit, ksiądz 224
Bucheister Karolina 168
Buczek Maria 4
Budner Zenon 196
Budziaszek Władysław 249
Bugajska Anna 74
Bugajski Jan 91
Bugajski Józef 70
Bugajski Stefan 64
Buiak, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Bukalski Daniel 268-269
Bukalski Krzysztof 267
Bukowiec Stanisław 250
Bulda Agata 280
Buła Bolesław 192-193
Burak młody, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Burak stary, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Burmistrz Stanisław 90
Burmistrz Wojciech 102-103, 240, 264, 275
Bystroń Jan 35
Bzowski Stanisław, ksiądz 65, 235
Chorąży Franciszek 91, 194, 212
Chotek Zofia 166
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Chrzanowska Zofia 168, 224
Chwała Zdzisław 260-261
Chyla Maciej 4, 279-280
Chyla Magdalena 279-280
Chyla Piotr 94, 97
Chyra Renata 4
Cielątko, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Cieślewicz Józef 33
Cikowski Stanisław 54
Cirak J. 128
Cisak Stefania ze Stefanków 176
Ciuba Władysław 90
Ciuba, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Congar Yves 161
Cybulski Teodor 88
Czarnecki Kamil 267-268
Czarniecki Stefan 8
Czech Józef 38
Czech Julia 4
Czech Łukasz 266
Czechowicz Anna 4, 53, 57
Czechowicz Janina (Inka) 57
Czechowicz Tadeusz 55, 57
Czechowicz Zofia 47, 57
Czechowska Joanna 69
Czopek Robert 267-268

Ćwik Piotr 281
Ćwikliński Ludomir 32

Danziger, urzędnik 169
Dawid, fornal ze Śmierdzącej 16 
Dąbek Marian, benedyktyn 79
Dietrich, niemiecki inspektor szkolny 

230
Długańska Petronela 16
Długosz Jan 5, 7, 35, 63
Dobrowolska Danuta 140
Dolech, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Druzgała Aniela 190
Druzgała Irena 67
Druzgała Stanisław 244
Druzgała Władysław 245, 248, 250
Druzgała Zdzisław 250, 252-253
Dubiel, mechanik 198
Dul Antoni 194
Dunajewski Albin, kardynał 68
Durak Antoni 260
Durówna Anna 72
Duszyk Jan 127
Duszyk Maria 79
Duszyk Michalina z Nowaków 170 
Duszyk Ryszard 100-101, 211, 236, 239

Dymanus Jarosław 92-95, 232
Dymanus Karolina 199-200
Dziedzic Andrzej 54
Dziedzic Irena 165
Dziedzic Zofia 205
Dziewońska Anna 101
Dzieza Marcin 8
Dzieza, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Dzikowski Józef 17
Dziwisz Stanisław, kardynał 240, 242
Exner, inspektor techniczny 121

Faustyna Kowalska, św. 161
Feluś Danuta 84
Feluś Janina 77
Feluś Katarzyna 125
Feluś Maria 144, 215
Feluś Stanisław 128
Feluś Wanda 84
Ferdynand Habsburg, arcyksiążę 

austriacki 166
Figiel Stanisław 38
Fitowska Michalina 184
Fitowska Wanda 107, 135
Fitowski Andrzej 135, 234
Fitowski Tadeusz 107
Fiut Stanisław 162
Formanek Franciszek 230-231
Franciszka, służąca we dworze 16
Frank Hans 171
Fredro Aleksander 197
Fryc J. 128
Fryczek 7

Fudali Józef 74, 81
Fugas Albina 54
Fugas Antoni 11
Fugas Jadwiga 172
Fugas Jan 69, 90-91, 128, 171, 173, 176-

177, 181, 245
Fugas Joanna 54
Fugas Karolina 249
Fugas Katarzyna 72-73
Fugas Kazimierz 11, 226
Fugas Kunda 54
Fugas Magdalena 174
Fugas Sebastyan 13
Fugas Stanisław 112
Fugas Stanisław, mieszkaniec 

Śmierdzącej 11
Furgał, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Fussowa Stefania 38

Galos Andrzej (Jędrzej) 11, 14
Galos Józef 107, 256-257
Galos Józef, mieszkaniec Śmierdzącej 11
Galos Piotr 13
Galos Wincenty 91, 174
Gałuszka Stanisław, ksiądz 65
Garbarski Jan 129
Garbarski Ludwik 129
Garbarski Stanisław 129
Garzeł Jan 147
Garzeł Wanda 72
Gaweł Bogusław 74
Gaweł Katarzyna 106
Gaweł Stanisław 215
Gawron Józef 280
Gembicki Piotr, biskup 221
Gędłek Marcin 264, 271
Girtler Kazimierz 35
Głodzki L. 130
Głogowski Jan 54
Godek Stanisław 129
Godłowski Kazimierz 5, 128
Goekiert, nauczyciel plecionkarstwa 122
Golański Antoni 173, 175
Gołdzionka Anna 72 
Gomułka Władysław 94
Gorecka Franciszka z Laskowskich 16
Gorecki Antoni 16
Gorzelany Józef, ksiądz 65, 231, 233
Górka Anna z Paluchów 91, 97, 132
Górka Anna ze Stefanków 4, 108, 168, 

173, 184, 213, 217
Górka Grzegorz 262-263
Górka Jadwiga 132
Górka Jan 54
Górka Joachim 91, 94-96, 126, 144-145, 

184, 247
Górka Maria 144
Górka Romuald 94-96
Górka Wiktor 97-98, 258
Górka Władysław 92, 94, 130
Grabski Władysław 49
Greczek Albin 185, 212
Griffel Maurycy 38
Groblicki Julian, biskup 78
Gruca Stanisław 172
Grzegorczyk Agnia, siostra 78
Grzegorz Zygmunt 271
Grzesiak Adam 234
Grzesiak J. 128
Grzesiak Jan 13
Grzesiak Maria 72
Grzesiak Stanisława 205
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Grzesiakówna, robotnica rolna 
w Kryspinowie 54

Grzybek Bogusław 274
Grzybek Józef 67
Gubernat Władysław 90-91, 181
Guzowski Władysław 185

Hajto Aniela z Kadulów 75
Handzlik Władysław 198, 202, 214, 260
Hara Bogusława 67
Harężlak Andrzej 275
Haubold Fryderyk 90, 172
Havlíček Borovský Karel 22, 24
Hendel Zygmunt 59
Herszlowicz Feigeli z Herszlów 134
Herszlowicz Wolf 134
Hirschberg Adolf 6
Hodura, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Hoły Maciej 279-280
Hoły Michał 280
Homola Irena 22
Homolacs Stanisław 29
Humpola Jan, proboszcz 76
Hyla Adela z Bojdów 153, 213
Hyla Józef 67

Idzi, legat papieski 5-6
Idzikowski Józef 86
Imerguł Aaron 134
Imerguł Dyna 134
Izydor Oracz, św. 33, 68

Jabłoński Zbigniew 35
Jacaszek Maciej, ksiądz 33, 224
Jachim, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Jackowski, robotnik rolny 

w Kryspinowie 54
Jajko Tadeusz 4
Jakubaszek Bożena 241-242
Jakubaszek Janusz 274
Jakubowicz Aron 134
Jamróz E. 197
Jan Krzysztof 235
Jan Paweł II, papież 69, 76-78, 82, 160-

161
Jan z Kęt (Kanty), św. 33, 64, 66
Janicka-Krzywda Urszula 38
Janik Wojciech 111
Janusz Krzysztof 280
Jarczak Rafał 254
Jaros Marianna 14
Jarosz Jan 13

Jarosz Józef 252
Jarosz Katarzyna 72
Jarosz Michał 250, 253
Jasiński Stanisław 179
Jaskowska Aniela 54, 72
Jaskowska Halina 74
Jaskowska Irena z Sołków 4
Jaskowska Jadwiga 72
Jaskowska Renata 74
Jaskowska Stefania 72
Jaskowska Zofia z Bilów 4
Jaskowski Franciszek 92, 94
Jaskowski Jan 57, 128-129
Jaskowski Józef 212
Jaskowski Kazimierz 217
Jaskowski Marian 217, 245, 248, 258
Jaskowski Stanisław 4, 95, 211, 244, 261
Jaworska Aleksandra z Suskich 41, 44, 

55-57
Jaworska Olga 177
Jaworski Adam 45, 57
Jaworski Jerzy 41, 48, 55, 57
Jedliński Honorat, kapucyn 33
Jelonek Władysław, ksiądz 33
Jędrzejewicz Janusz 230
Jochymek Agata 84
Jop Franciszek, biskup 74
Jordan Anna z Rudnickich 15
Jordan Jan 9, 15-16
Jordan Justyna 15
Jordan Katarzyna 15-16
Jurga Franciszek 174
Jurgowski Ludwik, ksiądz 33
Kabalak Maria 225, 227, 235-238
Kaczor Stanisław 92, 94
Kaczor Zbigniew 242
Kadula A. 245
Kadula Agnieszka 54, 72-73
Kadula Aniela 96, 213
Kadula Anna 54, 84, 144, 213
Kadula Elżbieta z Kowalików 132, 142, 

152, 170
Kadula Franciszek 249
Kadula Iwona 156
Kadula J. 128
Kadula Jadwiga 72-73
Kadula Jadwiga, córka Wincentego 72
Kadula Jan 132, 166, 260
Kadula Jan, sołtys Budzynia 99
Kadula Jan, wójt Śmierdzącej 11, 88
Kadula Józef 72, 97, 130, 133, 206-207, 

250, 261

Kadula Józefa ze Szwajdów 4, 74, 130, 
133, 150

Kadula Katarzyna z Różyckich 72-73, 
157, 161, 177, 182 

Kadula Kazimierz 196, 258-259
Kadula Krzysztof 101
Kadula Maria 69, 115, 144, 215, 218
Kadula Mieczysław 67
Kadula Piotr 95, 226
Kadula Stanisław 72-73, 133, 145-146, 

150, 161, 217, 245
Kadula Stefan 56, 70-73, 91-92, 94-96, 

130-132, 142, 171, 184, 205, 228, 244, 
260

Kadula Tadeusz 249
Kadula Wincenty 90
Kadula Władysława 77, 95, 102
Kadula Zofia 54
Kadula Zofia z Białasów 4
Kadulowa Stefania 112
Kadulówna Stefania 54, 72
Kaganek Przemysław 270
Kalczyński Bolesław 100-101, 206, 211, 

218, 263
Kalczyński Piotr 263
Kaliciński Marcin 87
Kalikst II, papież 5
Kałuski Jan 31-32
Kałuża Józef 95, 199-200, 205, 261
Kałuża Kazimiera 96
Kania Julia 212, 233
Kapelak Bogdan 165
Kapelak Jadwiga z Rożków 161
Kapelak Joanna z Galosów 150, 213, 216
Kapelak Julian 127, 130, 148, 150, 162-163, 

165, 182
Kapelak Katarzyna z Łabędziów 162-

163, 165
Kapelak Kazimierz 258
Kapelak Klemens 3, 10, 36, 57, 83, 112, 

128, 139, 142, 161-165
Kapelak Leszek 107, 150-151, 179, 195
Kapelak Maria z Galosów 4, 148, 150, 216
Kapelak Regina ze Stefanków 161
Kapelak Sebastian 161
Kapelak Stanisław 162, 165
Kapelak Wincenty 162
Kapusta Krzysztof 67
Kapusta Władysław 197
Kapuściarz Jan, ksiądz 233
Karcz Bolesław, ksiądz 240
Karcz Piotr 268, 272
Karg Józef 121-122



288 Kryspinów. Lamus historii

Karol Gustaw, król Szwecji 8
Kasperkiewicz, traktorzysta 197
Kasprzycki Kasper 8
Kazimierz Wielki, król Polski 7
Keshi Peter Zeal 267
Kiciński Bogumił 16
Kirszner Łaje 134
Kirszner Mojżesz 134 
Klemens, kasztelan 6
Klimas Jędrzej 32
Kluska Kamila 4
Knabit Leon, benedyktyn 277, 279
Knapik Elżbieta 235
Kobiałkiewicz Jan 16
Kochańska Dorota, siostra 

78-79Kochucki Wojciech 174
Koczara Józef 95
Koczara Kazimierz 94-95
Koczara Tadeusz 258-260
Koczwara Anna 280
Koczwara Danuta 84
Kogut Jerzy 102
Kogut Norbert 253
Kogut Stanisław 4, 138, 140, 250-253
Kokoszka Jacek 264
Kolberg Oskar 152-153, 155
Kolendowicz Franciszek, proboszcz 15, 

221
Komalska Kazimiera 38
Komalska Zofia 38
Komar Erazm Antoni Wincenty 17-18, 

66, 79-81
Komar Eustachy Walerian 18
Komar Herkularz Adolf 18
Komar Ludwika z Druimont de 

Melfertów 18 
Komar Marceli 18
Komar Tytus Heliodor 18
Komenda Stanisław 4, 97-98
Komorowski Bronisław 253
Komusińska Maria 4, 59, 83, 280
Komusiński Stanisław 4, 59, 83, 280
Kopernik Mikołaj 164
Kordek, robotnik 193
Kornecki Andrzej 4
Kornecki Wacław 230
Korzeniak Anna 172
Korzeniak Franciszek 91, 184
Korzeniak Jan 11
Korzeniak Jan, wójt 89
Korzeniak Józef 11
Korzeniak Kazimierz 11 
Korzeniak Piotr 97

Korzeniak Roman 4, 67, 99-100, 102, 211
Korzeniak Stanisław 172
Korzeniak Violetta 4
Korzeniak Wojciech 54
Kos Hiacenta, siostra 78 
Kosiniak-Kamysz Władysław 268
Kostuch Aniela 72
Kostuch Wiktoria 112
Kostuch Wojciech, kameduła 

76Koszycka Anna 67
Koszycka Grażyna z Gruców 218
Koszycka Katarzyna 86
Koszycka Wiesława 4
Koszycki Andrzej 268, 270
Koszycki Bogusław 102
Koszycki Grzegorz 253
Koszycki Józef 112
Koszycki Józef, chałupnik ze 

Śmierdzącej 13
Koszycki Kazimierz 263, 272
Koszycki Maciej 11
Koszycki Piotr 184
Koszycki Stanisław, członek Rady 

Sołeckiej Kryspinowa 101-102
Koszycki Stanisław, zagrodnik ze 

Śmierdzącej 11
Koszycki Stanisław, zawodnik futsalu 

270
Koszycki Wawrzyniec (Wawrzeniec) 11, 

88-89
Koszycki Wincenty 89, 123, 130
Kościółek Ryszard 211
Kościuszko Tadeusz 30, 168
Kowal Jerzy 156
Kowal Konrad 253Kowal Krzysztof 156
Kowal Małgorzata 156
Kowal Maria 4
Kowal Maria Albertyna, siostra 78
Kowal Tomasz 156, 250, 252-253
Kowalczyk Jan 271
Kowalik Adam 158
Kowalik Andrzej 133, 208
Kowalik Aniela 4
Kowalik Ignacy 127
Kowalik Jan 190, 248
Kowalik Jan, mieszkaniec Liszek 4
Kowalik Jan, robotnik przymusowy 

w Niemczech 172
Kowalik Jan, piekarz z Kryspinowa 126
Kowalik Jan, robotnik rolny 

w Kryspinowie 54
Kowalik Józef 3, 10, 34, 88-89, 92-93, 

190, 220, 234, 245, 256

Kowalik Katarzyna z Fugasów 125
Kowalik Maria 127, 139
Kowalik Maria z Kadulów 125
Kowalik Marianna 129, 150
Kowalik Melania 127
Kowalik Stanisław 91, 176
Kowalik Stefan 101
Kowalik Wawrzyniec 226
Kowalik Zofia 247
Kowalikowski Władysław 225
Kowalikówna Elżbieta 72-73
Kowalski Wincenty 100
Kozaczko Izydor 196-197
Kozak Wojciech 275, 280
Koziara Jarosław 268, 272
Kozieł Władysław 207
Kozieł, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Kozioł Augustyn 11
Kozioł Filip 11
Kozioł Franciszek 4, 75, 141, 172, 188, 192
Kozioł Franciszka 69, 112
Kozioł Jadwiga 69
Kozioł Jan, mieszkaniec Kryspinowa 4, 

94-96, 245
Kozioł Jan, syn Franciszka 172
Kozioł Jan, mieszkaniec Piekar 129
Kozioł Jan, mieszkaniec Śmierdzącej 11
Kozioł Janusz 272
Kozioł Kazimierz 258
Kozioł Krystyna 67
Kozioł Łukasz 263, 265, 270-271
Kozioł Maciej 95
Kozioł Regina 168
Kozioł Stanisław 173
Kozioł Stefan 91, 94
Kozioł Wiktoria z Żelaznych 170
Kozioł Wojciech 11
Kozłowski Józef 17
Kozmecka, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Kózka Józef 200
Kramarz, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Krämer Josef 55
Kroebl Adam 41, 44
Kroebl Franciszek 44
Kroebl Romana z Lazarewiczów 41, 44
Krok Krzysztof 268
Krokier z Zatora 63
Król Wojciech 280
Kruk Albin 125, 143, 193
Kruk Aniela z Bugajskich 4, 100-102, 130, 

144-146, 240, 252
Kruk Anna 143, 145, 215
Kruk Bartłomiej 87
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Kruk Franciszek 94
Kruk Kazimiera 143-144, 215, 217Kruk 

Jadwiga 69
Kruk Maria 69, 115, 154, 193
Kruk Mariusz Stanisław 4
Kruk Piotr 54
Kruk Rozalia 69
Kruk Stanisława 4, 240, 242
Kruk Teofil 92-93, 130
Kruk Władysław 100-101, 154, 190, 193, 

248
Krukówna Maria 72
Kryspin, św. 36
Kryspinian, św. 36
Kryształ Jan 11
Krzywda Piotr 38
Kubera Antoni 111
Kubica Krystyna 237
Kubień Józef 71
Kubik Józef 54, 112
Kubik Maciej 112
Kubik Tomasz 11
Kucharski Tomasz 4
Kuchasz Tomasz 270
Kuglin Wincenty 156
Kühnel Artur 37
Kühnel Maria 37
Kühnel Wacław 37 
Kula Małgorzata 276
Kula Wacław 102-103, 211, 242, 275
Kuliczkowski, pisarz Trybunału 19
Kulla, policjant z Liszek 176
Kułaga Amata, siostra 78-79 
Kunachowicz Helena z Suskich 39
Kunachowicz Stanisław 39
Kunachowiczowa Helena 

z Kadłubowskich 22, 24-25, 39
Kurpan, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Kusek Pelagia 215
Kuś Roman 101
Kwater Marcin 267, 269
Kwater Tomasz 269
Kwiatkowska Helena, siostra 78
Labuda Gerard 6
Lach Jan 13
Lackowski Jacek 240
Lalik Jadwiga 205
Lalik Marian 248
Latinik Helena 45
Latinik Maria 41
Legutko Ryszard 275
Lelek Tadeusz 263, 270

Lelito Józef, ksiądz 176, 230, 233
Lenkiewicz, wachmistrz 111
Lepszy Aniela ze Skirlińskich 33
Lepszy Edward 23, 25, 32-34, 37-38
Lepszy Eustachy 38
Lepszy Leonard 38
Lepszy Gustaw 38
Lepszy Walentyna 38
Lepszy Witold 38
Lesiak Tadeusz 128
Lewinger Andrzej 259
Lewinger Józef 258
Ligas Stefania 224
Lipiarz Piotr 244, 248
Lippoman Władysław 49
Listecka Julia 212, 232
Litera Jacek 11
Litwicki Tadeusz 201
Lorek Andrzej 253-254
Lorek Czesław 100, 127-128, 151, 170, 206
Lorek Czesław jr 109, 151
Lorek Ewangelina, siostra 78
Lorek F. 128
Lorek Filip 11
Lorek Joanna 213
Lorek Józef 88, 258-259
Lorek Katarzyna 130
Lorek Piotr 4
Lorek Stanisław 95, 151, 210
Lorek Stefania 127-128, 170
Lorek Władysław 91
Lorek, murarz w Kryspinowie 54
Lorenz Józef 41, 89, 225
Lubac Henri de 161
Lubomęska Jadwiga z Kroeblów 41, 44
Lubomęski Zdzisław 41
Lubomirski Hieronim Augustyn 64
Ludwikowska Kazimiera z Duszyków 

149-150
Ludwikowski Tadeusz 4, 137, 149-150, 

258-259
Ludwikowski, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Luszowicz Stanisława 230-231

Łabądź Ignacy 11
Łabądź Jan 108
Łabądź Jan, chałupnik ze Śmierdzącej 13
Łabądź Jędrzej 11
Łabądź Tekla 69
Łabędź Jan 118
Łabuz Jan 260
Łażewska Irena 236

Łąbcarz Stanisław 128
Łepkowski Józef 14, 63
Łęcka Magdalena 72
Łęcka Małgorzata 102
Łęcki Franciszek 88-89
Łęcki Jan 99-100, 191, 207, 248, 250-252
Łęcki Józef 176
Łęcki Maciej 91-92, 94-95, 97, 130, 183, 

245
Łęcki Stanisław 179, 244
Łęcki Wincenty 130
Łędzki Roman, ksiądz 76-77
Łopiński, rządca w folwarku 

w Śmierdzącej 8
Łopuszańska Irena 147
Łopuszański Bolesław 22
Łuczak Andrzej 210
Łukasiewicz Stanisława 65, 234-235
Łukasik Stanisław 4, 201
Łukasik-Ciężki Anna 239
Łukasik-Ciężki Bogdan 239
Łysak Tomasz 266

Machalski Maksymilian 121-122
Macharski Franciszek, kardynał 78 
Machecka Maria 108
Machejek Władysław 114
Machura Marian 79
Maciejak Irena 231
Maciejowski Bernard, biskup 221
Macielińska Ludwika 38
Mackiewicz Józef 275
Maczek Stanisław 158
Madej Jan 31
Madeyska Maria z Kroeblów 41, 44-45, 49
Madeyski Feliks (Felix) 17, 86
Madeyski Jan 86-87
Madeyski Julian 41
Madeyski Krzysztof 41
Madeyski Mieczysław 41, 45
Madeyski Stefan 41
Maik Piotr, ksiądz 225Majcherek 

Agnieszka 4
Majcherek Bogdan 252
Majcherek Józef 261
Majcherek Marcin 271
Majcherek Stanisław 151, 244, 248
Majcherek Stanisława z Różyckich 151, 

189
Mak Błażey 8
Makowska, robotnica rolna 

w Kryspinowie 54
Małko Jacek 238
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Mamlik Maicher 8
Marchewczyk Stanisław 92, 94-95
Marczyk Stanisław 253
Marek, mechanik 196
Maringer Aron 134, 225-226
Maringer Saul 128, 134-135, 225
Marszał Jan, ksiądz 225
Marszałek Franciszek 40-41, 70, 90, 123, 

133, 137, 225, 228, 244-245
Marszałek Kazimiera 228
Martyna Krystyna 4, 78, 100, 165, 232, 

237-239
Maruch Jan 8
Marxen Edward 38
Marxen Jan 38
Marxen Józefa 38 
Marxen Walentyna 38
Marxen Zofia 38
Masłowski Ryszard 240
Mastek Józef 100, 211
Mastek Paweł 279
Matlak Maria 218
Matura Stanisław 71
Matus Antonina 228
Matysik Mieczysław 97
Matysik Stanisław 126
Mayer, niemiecki zarządca Kryspinowa 55
Mazur Albin 98-99, 146, 190-191, 244-

245, 248, 250-251
Mazur Anna ze Stefanków 98, 133, 154, 

182
Mazur Jan, mieszkaniec Kryspinowa 234
Mazur Jan, mieszkaniec Śmierdzącej 11
Mazur Józef 11, 87, 248, 258, 261
Mazur Kazimierz 11, 88
Mazur Maciej 91
Mazur Marian 66, 261
Mazur Władysław 101-102, 253, 263
Mazur Wojciech 112
Mazur Zofia 4, 102, 280
Mazur, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Mądry Kazimierz 198, 214
Medwecki Mieczysław 170
Meissner Janusz 275
Mencel Tadeusz 10
Meus Beata 241-242
Meus Tadeusz 4, 109, 214
Meus W. 194
Mękal Jan 4, 210, 260-261
Michalak Jan 211
Michalik Franciszek 195
Michalski Marian, ksiądz 160 
Mickiewicz Adam 235

Mieroszowski Jan 29
Mieszko I, książę Polski 19
Migocki Paweł 267
Mikuła Jadwiga 228
Milewski Jakub 64
Milieska Antonina z Żeleńskich 19
Milieski Alfred 19, 25, 29-30, 66, 69, 111
Milieski Walenty 19
Milieski Witold 47, 89
Minorczyk Pelagia 235
Misiewicz Zofia 4, 36, 142
Miś Hipolit 224
Miś Janina ze Żmijewskich 227, 236
Miś Katarzyna 69-70
Miś Maria 67
Miś Mateusz 266-267
Miś Paweł 4, 103, 120, 277, 281
Miś Władysław 176, 255
Mitana Helena 35
Mitana Jan 143, 259-261
Mitana Kazimierz 218, 260-261
Mitana Mieczysław 250, 253
Mitana Stanisław 114, 143, 146, 217
Mitana Stanisława 67
Mitana Zofia 115, 213
Mitana, mieszkaniec Budzynia 35
Mixa, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Mizera Ludwik, ksiądz 230, 233
Mlak Barbara 236
Mlak Józef 130, 226, 236-237
Młynarz Gawin 8
Młyńczyk Józef 92, 94-96
Mniszak Jan 14
Molik-Chyla Małgorzata 275
Morys Roman 263
Mosiek, rzeźnik z Liszek 32
Mościcki Ignacy 230
Motyka Józef, ksiądz 225
Mól Jakub 32
Mól Stanisław, ksiądz 34
Mroczek Maria Donuela, siostra 68, 78
Mroczek Tomasz 102, 253-254
Mrożek Alicja 237
Muniak Maria z Poprawów 4, 141,1 53
Murzyn Aniela 4
Musiał Maciej 267
Mussilowa Zofia 38
Müllauer Emanuel 177
Müller Filip 54
Mycielski Władysław 69

Napoleon I Bonaparte, cesarz 
Francuzów 85

Nawrocki Janusz 265-266
Nepart Błażej 13
Niedzielski Jerzy 17, 86
Niemiec Kamil 253Nostkiewicz Ryszard 

260-261
Nostkiewicz Zbigniew 261
Nowak Jan 98
Nowak Katarzyna 22
Nowak Stanisław, arcybiskup 72
Nowakowska (Witek-Nowakowska) 

Alina 237
Nycz Kazimierz, kardynał 242
Oborska, właścicielka Głębokiej 35
Olejarz Andrzej 262-263
Olek, dyrektor POM w Kryspinowie 

195-196
Olszewska Anna 102
Olszewski Michał 272
Olszowka, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Opoka Krystiana, siostra 78 
Oprzędek Wawrzyniec, proboszcz 29-

30, 68
Orczykowski Jan 223
Orłowski Kacper 267
Orski J.W. 185

Pajączewski Józef, ksiądz 33
Palińska Maria ze Skirlińskich 37-38
Paliński Jan 38
Palmowski Władysław, proboszcz 273
Paluch Agnieszka 70, 72, 76, 157
Paluch Anna 72
Paluch Jadwiga 72
Paluch Jan 72
Paluch Józef młodszy 168
Paluch Józef starszy 167
Paluch Józef z Budzynia 92, 94-95, 97-98
Paluch Maria 72, 76
Paluch Albin Metody, bernardyn 76
Paluch P. 128
Panek Wanda 102
Papée Fryderyk 6
Paryś Andrzej, proboszcz 40-41, 44, 48, 

57, 64, 69-70, 72-73, 76, 113, 141, 156, 
159, 172, 177, 225, 228-229, 233, 246

Pason, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Paszek Wojciech, ksiądz 40, 224, 229
Paszkowicz Antoni 186
Paszkowski Franciszek 29-30
Paw Franciszek 106
Paweł VI, papież 160
Pągowski Jan 87
Penot Jan 38
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Perda Wojciech 87
Petryczko, urzędnik 169
Pędzimąż Józef, ksiądz 65, 233
Piasecki Adam 17
Piasecki Józef 16
Pichera, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Pierdych, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Pierzchała Jan 195
Pikula Wanda, siostra 78 
Pilzer (Pilcer) Adolf 134, 225
Pilzer Sara 134
Piłsudski Józef 230
Piotr, podsędek 7 
Piotrowska Zofia 84
Piotrowski Jan 95
Piotrowski Piotr 129, 176
Piotrowski Tadeusz 185
Pipień Sebastian 253Piś Ryszard 67
Pituła Marcin 266
Piwowarski Tadeusz 205
Płatek Maria 4
Pobóg-Malinowski Władysław 275
Podgórski Jakub 267
Podlaszecki Stefan, ksiądz 25
Polewka Ludwik 59
Popławski Mikołaj 7
Poprawa Jan 11
Poprawa Maria 75
Poprawa Piotr 91, 212, 226
Poprawa Tadeusz 130, 181
Poprawa Zofia 75
Postawka Ludwik 18
Potocka Zofia z Branickich 105
Potocki Adam 105
Potocki Antoni 
Potocki Artur 39, 105
Powęzka Józef 251-252
Prochal Aniela z Fugasów 74
Prochal Jan 74
Pryk Maria 206, 215
Ptak Jan 196
Puzyna Jan, kardynał 69
Pyla Agnieszka 4
Pyla Aniela 77, 182, 217
Pyla Artur 4
Pyla Fryderyk 77, 87, 182, 259
Pyla Jan 4, 182, 198, 200-201, 203-204, 

260-261, 275
Pyla Józef 4, 101, 112, 138, 149, 182, 193, 

211, 260-261
Pyla Józefa 231, 233
Pyla Kazimiera z Kruków 4, 149, 193
Pyla Małgorzata 77

Pyla Maria 67
Pyla Paweł 268-269
Pyla Stanisław 182, 260

Rachwalik Bronisław 167
Rachwalik Eugeniusz 172
Rachwalik Franciszka 70
Rachwalik Helena 91, 206
Rachwalik Jan 198, 214
Rachwalik Józef 11
Rachwalik Józef, członek zarządu gminy 

91-95, 142, 177
Rachwalik Maria 67
Rachwalik Marian 91-93, 97-98, 123, 183
Rachwalik Piotr 11
Rachwalik Stefan 74
Rachwał, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Raciborski Józef, proboszcz 17, 67, 111, 

221
Radwański Feliks 9, 16
Radziwiłł Jerzy, biskup 221
Rak Wawrzeniec 11
Rapik, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Raputa Kazmierz 260-261
Raputa Władysław 250
Rączka Symplicja, siostra 78
Rączkowska Agnieszka 16
Rączkowska Anna 16
Reklewski Roman 13
Reklewski Tadeusz (Mieczysław) 49
Rendel Dawid 134
Rendel Francis 134
Reymont Władysław 228
Richter Nechemie 135
Rosner Rudolf, ksiądz 222, 229-230
Rospond Jan 129
Rospond Stanisław, biskup 69, 129, 159
Rospond Stanisław, profesor 129
Rospond Stanisław, robotnik 197, 244
Rospond Stefan 261
Rospond Wincenty 54
Rospond, mieszkaniec Śmierdzącej 13
Rotter Jan 36
Rożek Michał 275
Rożek Stanisław 174, 244
Rożkowa, wdowa ze Śmierdzącej 11
Różycka Józefa 113, 131, 139
Różycka Maria 70
Różycka Maria z Rudników 157-158
Różycka Monika 84, 102, 280-281
Różycka Natalia 280
Różycka Rozalia z Tyrałów 158
Różycka Stanisława 191

Różycka Tekla ze Skowiniaków 157
Różycki Ignacy, ksiądz 76, 151, 157-161, 182
Różycki Józef 3, 70, 90-92, 96, 151, 157-

159, 171, 174, 184, 189
Różycki Kazimierz 102, 157, 250, 252-

253, 268
Różycki Mikołaj 157, 159
Różycki Piotr 69-70, 89, 123, 130, 157-

158, 162, 226, 229
Różycki Robert 280
Różycki Tadeusz 218
Różycki Władysław 234
Rudnicka Apolonia z Russockich 15
Rudnicki Franciszek 87
Rudnicki Krzysztof 15
Rudnicki Michał 106
Rudolphi Adam (jr.) 41
Rudolphi Adam 41, 48, 55, 57
Rudolphi Irena z Kroeblów 41, 44, 48, 72
Rudolphi Kazimierz 41
Rudolphi Leszek 41
Rudolphi Michalina 57, 141, 174
Rudolphi Rita 41
Rudolphi Roman 41
Rudolphi Ryszard 4
Ruman Ryszard 250-253
Rumin Bronisława 72
Rumin Piotr 192
Rupikowska Maria 132
Rusin Marcin 265-266
Rymatycki Wincenty 68
Ryszka Jakub 137
Ryszka Jan 138
Ryszka Marian 4, 169, 256-258
Ryszka Władysław 95
Rzewuski Jan 19

Sadko Czesław 3-4, 100-102, 199, 211, 
256, 259, 261-263, 266, 268-269, 272, 
274, 276

Sadko Krzysztof 3, 269-271
Sadko Marcin 263, 265, 271
Sadko Paweł 270
Sagan, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Sajda Tadeusz 268
Sala Jan, proboszcz 65, 68, 240, 252
Sala Michał 260
Sala Zbigniew, ksiądz 240
Sanguszko Eustachy 35
Sapieha Adam Stefan, kardynał 69, 72, 

112, 159
Satora Jurand 267-268
Schanzer Józef 134
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Schanzer Wiktoria z Brennerów 134
Schiller Friedrich 238
Schmit Alojzja 228
Sczanecki Paweł, benedyktyn 3
Seidner, właściciel piekarni 169
Siciński Janusz 67
Siemońska Agnieszka z Jordanów 15-16, 

18, 35
Siemońska Anna 15
Siemońska Julia 16
Siemoński Anastazy 17, 87, 104
Siemoński Augustyn 16, 18
Siemoński Edward 16-18, 87, 104
Sienkiewicz Henryk 228
Sikora Bronisława 132, 222, 228, 230
Sikora Franciszek 6-7
Sikora Kazimierz 132, 222, 228, 230
Siuda, członek Związku Robotników 

Rolnych 40
Skirlińska Łucja Maria z Bilwinów 37-38
Skirlińska Maria z Gołębiewskich 22, 24
Skirlińska Teofilia z Zaplatalskich 37
Skirliński Edward 37
Skirliński Jan 22
Skirliński Jan Edward 28, 37-38, 89
Skirliński Jan Walenty 21-37, 49, 52, 59, 

62, 65-69, 81, 111, 122-123, 130, 141, 
223, 243

Skirliński Kazimierz 38
Skowina Franciszek 11
Skowina J. 128
Skowiniak Aniela 72
Skowiniak Anna 72-73
Skowiniak Jan 112, 245
Skowiniak Piotr 88
Skowronek Irena 228
Skóra Józef 260
Skórkowski Alfons, proboszcz 66-68, 149
Skórkowski Karol, biskup 67
Skrzyński Stefan 33, 89
Skucińska Wiktoria 72
Skwierawska Edyta, siostra 68, 78
Slaska Maria z Partyczyńskich 14
Slaska Matylda 14
Slaski Aleksander 14
Słotwiński Stanisław, ksiądz 29Smaga 

Iwona 274, 276, 280
Smaga Wiktor 280
Smółka Łukasz 281
Snopek Jerzy 18
Sobesto Andrzej 4, 90
Sobesto Florian 167
Sobesto Franciszek 92, 94-95, 184
Sobesto Jan 175

Sobesto Katarzyna 72-73
Sobesto Maria 72
Sobesto Marian 4, 244, 258
Sobesto Stanisław 172
Sobesto Wawrzyniec 83, 98
Sobesto Wiktoria 4
Sobesto Wincenty 82-83, 89, 130
Sobesto Władysław 234
Sobesto, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Sobesto, robotnik rolny w Kryspinowie 54
Sobkowicz Aniela 54
Sobkowicz Anna 67
Soból Albin 193
Soból Aniela 129
Soból Anna 4
Sochacka Patrycja, siostra 78 
Sokołowski August 69
Soska Czesław 99, 201
Sowiński Mieczysław 124
Srebro Bronisława 81-82
Sroczyński Zbigniew 19
Sroka Marian 156
Sroka Władysław 175
Sroka Wojciech 54, 143
Stachnik Jędrzej 13
Stadnicka Bronisława 224
Stalin Józef 160, 179, 233
Stanisław, karczmarz z Aleksandrowic 63
Stasiów Maria Cezaria, siostra 65, 78
Staszel Jan 35
Staszic Stanisław 228
Steczko Anna z Kadulów 4, 81, 218-219
Steczko Janusz 280
Steczko Stanisław 67, 258-259
Stefanek Anna 72-73, 152
Stefanek Franciszek 122
Stefanek I. 128
Stefanek Jadwiga 112, 152, 192
Stefanek Jan 169
Stefanek Józef 75, 87, 91, 94-96, 122, 146, 

150, 152, 171, 173, 212
Stefanek Maria 67, 72-73
Stefanek Marianna 14
Stefanek Piotr 106, 168
Stefanek Wojciech 112
Stefanik Józef 11
Stefczyk Franciszek 130
Stelmach, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Sternal Henryk 251
Sternal Stanisław 194, 198, 260-262
Stoidowa Maria z Różyckich 4, 157, 160-

161

Stojałowski Stanisław, ksiądz 122
Stopa Stanisław 101, 103
Straub Adam 49, 175
Strojek Zdzisław 265
Stroński Jan 86
Strumińska Zofia 67 
Stryczek Łukasz 266, 268
Stryjeński Tadeusz 59
Stwosz Wit 68
Suchan Katarzyna 109
Suchan Paweł 263, 271
Sukiennik Józef, ksiądz 233
Sulimierski Józef 27
Surzycki Stefan 124
Suska Ewa 41-42, 44-45, 56
Suska Julia 39
Suska Maria (Maja) 41, 44, 55
Suska Zofia z Kroeblów 41, 44-45, 48-

49, 52, 55-57, 59, 62, 69, 72, 83, 128, 
227-229

Suski Antoni 39, 41, 44, 56
Suski Wiktor 38-41, 44, 48, 56, 59, 62, 

225-227
Suworow Aleksander 8-9
Symulina Regina 14
Szafraniec Jerzy 265
Szajna Jakub, jezuita 67
Szcześnikiewicz Franciszek 87
Szczypka Halina 67
Szeliski Jerzy 177
Szewczyk Antoni 260
Szewczyk Bogdan 252
Szewczyk Eugenia 226, 236-238
Szewczyk Helena 223, 235
Szewczyk Stanisław 194
Szewczyk Stanisława 4, 206
Szkotak Dominik 14
Szmagoz Wawrzyniec 87 
Szmerek Henryk 175
Szopa Jan 218, 259
Szponder Andrzej, ksiądz 111
Szulc Maria 94, 174, 177, 212, 231, 233-234
Szuta Agata 242
Szwajda Albin 36, 129, 193
Szwajda Andrzej 113, 172
Szwajda Aniela 72
Szwajda Anna z Koziołów 128, 130
Szwajda Barbara 18Szwajda Jadwiga 

54, 72
Szwajda Jan 167
Szwajda Józefa 129
Szwajda Kazimiera 72, 75
Szwajda Magdalena 115
Szwajda Mariola 115
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Szwajda Piotr 70, 128-129, 167, 169
Szwajda Sebastian 14
Szwajda Stanisław 75
Szwajda Stefania 75
Szwajda Wojciech 88-89
Szwayda Bartłomiej 16
Szwayda, wójt Śmierdzącej 8
Szwejda Jakób 11
Szwejda Jan 
Szwejda Józef 11
Szwejda Piotr 11
Szwejda Sebastyan 11 
Szwejda Stanisław 11
Szydłowski Ignacy 17
Szydłowski Jakub 17
Szydłowski Jan 17
Szydłowski Józef Jan 17
Szymoniak Władysław, proboszcz 4, 

274, 277
Szyszkowski Marcin, biskup 221 
Szywacz Jan 11

Ślusarczyk Katarzyna 54
Śniegula Wojciech 253
Świątek Anna 4
Świątek Krzysztof 263, 265
Świerczyński, inżynier 181
Świerkosz Seweryna, siostra 78
Świerzyński Jan 33
Świętek Ryszard 275

Tabaka Leon 260-262
Taffee Ludwik 24
Tal Jan 195
Targos Jakób 11
Targowski Norbert 16
Tatar Paweł 266
Tęczyński Andrzej 35
Tokarski Witold 271
Torma Jakub 4, 253-254
Trojan Jan 67
Trzos Andrzej 207
Turczynowski, żandarm 111-112
Tyrała Adam 158

Udziela Seweryn 64
Ulińska Helena 235
Urbańczyk Wojciech 13
Urs von Balthasar Hans 161
Utylska Jadwiga 54
Utylski Piotr 54

Wachholz Szczęsny 86
Wacław, św. 70-71

Wałek, dyspozytor 196
Wantuch Kazimierz 237
Wardęga Robert 270
Wawrzyńczak Pelagia 234
Wąsik Domnik 146
Wąsik Helena z Bilów 140
Wąsik Jan 129
Wąsik Krystyna z Kapelaków 4, 223
Wąsik Małgorzata 279-280
Wąsik Stefan 156
Wąsik, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Wąsowicz Helena 185
Wciślak Adam 76, 99, 190-191, 250-253
Wciślak Józefa 77, 213
Wciślak Stanisław, ksiądz 4, 76-77, 110, 

156, 249, 252
Wędzicha Zofia 213
Wędzicha Andrzej 67
Wędzicha Józef 108, 244, 251
Wędzicha Kazimierz 252
Wędzicha L. 128
Wędzicha Leon 54
Wędzicha M. 128
Wędzicha Zofia 4
Węgrzyn Jan 35, 71
Wiatr Aniela 146, 213
Wiatr Józef 94-95
Widuch, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Wiecheć Aniela 99
Wiecheć Anna 72-73
Wielgus Bronisław, ksiądz 67
Wielogłowski Walery 25
Wiernek Marian 198
Wierzbicki Aleksander 101-102, 211
Więckowska Helena 70
Więckowska Jadwiga 92-93
Więckowska Katarzyna 70
Więckowski Jan 112
Wilczewska Barbara 218, 220
Wilhelm II Hohenzollern, cesarz 

niemiecki 107, 167
Wilk Stanisław, ksiądz 225
Wisław 7
Wiśniewski Wojciech W. 38
Witanowski Ryszard 54, 268, 270-271
Witos Wincenty 90
Wittelius Ciołek Paulinus 19
Wittelius Tomasz 19
Wlazło Ryszard 263
Wlazło Stanisław 123, 244-245
Wlazło Zofia 130, 189
Władysław Łokietek, król Polski 6-7
Wnęk Kazimierz 4, 103, 114, 176, 208-

209, 273-274

Woch Józef 238
Wodnicka Maria 84
Wodnicka Wiktoria 169
Wodnicki Jacenty 167
Wodnicki Jan 54, 69
Wodnicki Józef 169, 190-191
Wodnicki Stanisław 39, 41, 89-90, 112, 

225, 228
Wodnicki Wojciech 138, 168, 179, 247
Wodzicka, właścicielka Złotej 35
Wodzicki Stanisław 86, 103
Wojnar Wiesława, siostra 78
Wojtkiewicz Witold 62
Wojtyczko Ludwik 62
Wojtyła Karol, zob. Jan Paweł II 
Wołkowski, pisarz dworski ze 

Śmierdzącej 24
Woronicz Jan Paweł 18
Woś Kazimierz 196
Wójcik Bogdan 270
Wójcik Franciszek 30
Wójcik Katarzyna, siostra 78 
Wójcik Krystyna 161
Wójcik Leszek 211
Wójcik Stanisław 128
Wrana Krystyna, siostra 78 
Wrona Rafał 267
Wróbel Aniela ze Stefanków 74, 115, 213
Wróbel Jan 258, 268
Wróbel Marian 66
Wróblowa Maria 70
Wróblówna Maria 70, 72
Wrzoszczyk Arkadiusz 281
Wsołek Franciszek 208
Wsołek Irena 132
Wsołek Jadwiga z Kadulów 125, 154
Wsołek Józef 208
Wsołek Maria 54
Wsołek Mikołaj 92, 94-100, 115, 117, 133, 

207, 233
Wszołek, mieszkaniec Śmierdzącej 8
Würz Paweł 8
Wyczółkowski Leon 62
Wygoda Stanisław 102
Wyszyński Stefan 242
Wyżga Józefa z Kadulów 4, 67, 84, 101-

102, 115, 150, 268, 274-276, 280
Wyżga Walenty 11

Zabagło Stanisław 91
Zaborowski Andrzej 208
Zając Ewa, siostra 78
Zając Jan 229
Zając Maria 226, 235, 237
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Zając Witold 235-236
Zaleska Zofia 92, 94-95, 212, 233-235
Zarogowski Mikołaj 7
Zebrzydowski Michał 8
Zieleniewski Ludwik 26
Zielińska Maria 38
Zieliński Adam 38
Zieliński Romuald 38
Zieliński Zygmunt 38
Ziębicki Norbert 270
Zinkow Julian 3, 62, 275
Zreliwski, pracownik rolny 

w Kryspinowie 54
Zuchowska Józefa 17
Zudrmann z Pisar 6

Żaba Bogdan 253
Żarski Józef 75, 212
Żarski Stanisław 112
Żarski Wojciech 102
Żarski, robotnik rolny w Kryspinowie 54
Żelazna Anna z Kadulów 148
Żelazna Maria 70
Żelazny Anna 108
Żelazny Barbara 4
Żelazny Franciszek 167
Żelazny Jadwiga 72
Żelazny Jan 54, 95-99, 143, 148, 189, 212, 

258
Żelazny Józef 13

Żelazny Stanisław 54
Żelazny Tomasz 11
Żelazny Wojciech 11
Żeleńska Franciszka z Załuskich 21
Żeleńska Krystyna Antonina Agnieszka 

z Ankwiczów 19, 21
Żeleńska Kunegunda ze Stadnickich 19
Żeleński Franciszek 9, 19
Żeleński Kryspin 19-22, 24-25, 35, 62, 66, 

86, 104
Żeleński Wit Franciszek 20-22, 24, 26, 67
Żuk Skarszewski Leonard 22
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Indeks miejscowości

Aleksandrowice 63, 90, 204
Alwernia 109, 152
Augustowo 49

Baczyn 90
Balice 29, 86, 90, 110, 116-117, 122, 129, 

137, 140, 170, 175, 178, 183, 204, 207, 
241, 243-246, 249, 259

Bałtów 242
Białowieża 281
Biały Kościół 76
Bielany 7, 20, 48, 66, 86-87, 89-90, 104-

107, 109-111, 114, 121-122, 128, 132, 137, 
140, 142, 147, 154, 165, 167, 175-176, 178-
179, 181, 223, 238-239, 245, 256, 270

Bieńczyce 27
Biskupin 242
Błażejewko 261
Bobowa 279
Bochnia 24, 68
Bolesław 15
Branice 123
Brno 165
Brodła 106
Bronowice Małe 87
Bronowice Wielkie 87
Bruksela 279
Brzesko 19-20, 262
Brzoskwinia 90
Budzyń 35, 55, 64, 66, 69, 82, 90-99, 103-

105, 114-120, 128, 134, 140, 154, 167, 
176-177, 179, 183, 190, 207, 209-210, 
222-223, 225, 235, 237-238, 259, 273

Burów 90
Buszkowa 17

Charsznica 271
Charzowice 16
Chebzie 55
Chełm 7, 87, 140

Chełmek 9, 57, 82-83, 92, 107, 129, 195
Cholerzyn 36, 54, 90, 92-98, 103, 114-

115, 117-120, 122, 130-132, 137, 140, 142, 
167-168, 175, 181, 183, 204, 209, 215, 
232, 236, 238, 244, 247, 249-250, 259-
260, 263, 270

Chrosna 90, 103, 170, 183
Chrzanów 88, 199
Ciechanów 270
Cieciąż 201
Cieszyn 40
Czernichów 27, 32, 37, 68, 70, 106, 109, 

121, 124-126, 172, 201, 204, 213, 220, 
238, 245, 264, 270

Czernichówek 16
Częstochowa 76
Czorsztyn 24
Czułów 5-6, 97, 122, 167, 189, 201, 230, 236
Czułówek 122-123, 167, 229
Czyżyny 27

Dąbie 111
Dąbrowa Szlachecka 97
Detroit 126
Dombrówka 16
Dwory 207
Dziewięcice 17
Dzikowiec 175

Ełk 269

Gdańsk 235, 261
Gdynia 235
Gidle 76
Głęboka 35
Gniezno 242
Goczałkowice 279
Gorzków 220

Hohenheim 22, 26

Janków Przygodzki 177
Jaszczurowa 57, 234
Jawiszowice 262
Jaworzno 88
Jerozolima 140
Jeziorzany 8, 66, 75, 90, 97, 103, 111-113, 

183, 205, 230, 244-245, 253

Kalwaria Zebrzydowska 24, 74, 76
Karniów 220
Kaszów 5-7, 9, 19, 22, 63, 86-87, 90, 106-

107, 121, 124-125, 152, 154, 189, 200, 204-
206, 215, 222, 225, 229, 237, 244, 251, 273

Katowice 158, 207, 210
Kąty 35, 52, 79, 87, 111-114, 176, 181, 206-

209, 231, 235, 238, 251, 273
Kęty 16, 22
Kijów 179
Klecza 262
Klucze 269
Kobylany 280
Kolbuszowa 175
Kończyce 220
Kopaliny 262
Korzkiew 275
Kostrze 8, 176
Kórnik 242
Kraków 3, 8-11, 14, 18-22, 24, 26, 28-30, 

32, 36, 39, 41, 44-45, 49, 52, 55, 57, 
59, 64, 68, 82-83, 86, 88, 92, 94, 96, 
100, 104, 106-109, 111, 113-114, 116-118, 
121-124, 128-131, 153, 156, 158-162, 166-
167, 170, 172-174, 179-180, 185, 189-
190, 192, 194-198, 200-201, 203, 205-
210, 213-214, 218, 224, 227, 229-231, 
233, 245, 247, 257, 260, 263, 265, 271, 
273, 277, 279, 281

Krościenko 24
Krowodrza 124



296 Kryspinów. Lamus historii

Kruszwica 242
Kryspinów (Śmierdząca) passim
Krzeszowice 20, 88, 123, 125, 177, 278, 

280-281
Krzywaczka 19, 22, 24

Lelów 76
Libertów 183
Limanowa 236
Lipnica Murowana 279
Liszki passim
Lwów 20-21, 89, 281
Łazany 77
Łączany 8

Łętki (Rudki) 5-6
Łobzów 10, 124

Malbork 165
Malkowice 17
Marcyporęba 231
Meksyk (Mexico City) 261
Mietniów 220
Młodziejowice 202
Mników 45, 90, 122, 130, 167, 204, 206, 

215, 219-220, 232, 241, 244-245, 250-251
Modlnica 202, 245
Mogilany 195-196
Mogiła 88
Monachium 159
Morawica 64, 70, 90, 130, 153, 168, 170, 

181, 189, 204, 213, 215, 219-220, 244, 
277-278

Mydlniki 86, 245

Nowa Wieś Szlachecka 7, 9, 19, 22, 63, 69, 
74, 86-87, 106, 121-124, 134, 152, 168

Nowy Targ 24
Nowy Żmigród 19

Odessa 180
Ojców 214, 233
Okocim 196, 214
Okrajnik 201
Olszanica 66, 87, 104, 122, 168, 176, 183, 

256, 260
Olsztyn 253
Ołomuniec 22
Opatkowice 207, 260, 262
Opatów 76
Opole 268
Osiek 262
Oświęcim 7, 176, 207

Paryż 24
Piekary 9, 19, 24, 29-30, 40, 66, 86-87, 

89-90, 108, 111-114, 121-122, 128, 132, 
134, 154, 168, 174-175, 177-179, 181, 
201, 204, 209, 215, 221-223, 225, 229, 
235-236, 243-245, 249-251, 256, 265, 
270, 278

Pilica 76
Płaza 199
Pobiedziska 242
Poznań 177
Praga 22, 70-71, 132, 281
Prądnik 8, 124
Prądnik Czerwony 27
Proszowice 170, 261-262
Pruszków 177
Przeginia 7-8, 16, 219
Przeginia Duchowna 188, 220
Przegorzały 10, 66, 87, 108, 114
Przygodzice 177
Przysów 76
Przyszowa 24
Pszczyna 170

Raciborowice 224
Radziszów 278
Raycza 16
Rączna 8-9, 31-32, 66, 74, 90, 97, 112-113, 

121-122, 153, 168, 181, 189, 208, 224, 
229, 244, 255, 277

Rokiciny 38
Ropczyce 260
Rudno 279
Rusocice 39, 111
Rybna 7, 97, 106, 109, 123, 152, 245
Rząska Duchowna 86
Rząska Szlachecka 86
Rzeszów 225
Rzozów 220
Rzym 159

Sandomierz 279
Sarajewo 166
Siemianowice 158
Skawina 7, 57, 63, 75, 124-125, 278
Słomniki 193 
Słotwina 20-21, 37
Smolice 207
Soissons 36
Staniątki 6
Sułkowice 200
Sułoszowa 278

Sygneczów 220
Szczyglice 90

Ściejowice 9, 15-16, 45-46, 66, 69, 76, 
89-90, 97, 111-113, 121, 153, 176, 181, 
201, 245

Śmierdząca, zob. Kryspinów 

Tarnobrzeg 170
Tarnowskie Góry 47
Tarnów 26, 207
Tłuczań 22, 24
Tokaj 274
Tomaszów 170
Train 172
Tyniec 3, 5-9, 64, 66, 76, 79, 115, 143, 153, 

176-179, 220, 225, 233, 244, 263

Ujazd 15

Wadowice 22, 234
Warszawa 15, 49, 160, 177, 230
Wenecja 242
Wiedeń 22, 47, 121, 161
Wieliczka 77, 222, 229-230, 233
Wola 7
Wola Justowska 87, 108, 124, 168
Wolbrom 76
Wolica 111
Wołowice 32, 121-122, 243, 245
Wrocław 279
Wyciąża 27
Wyciąże 123
Wyźrał 237

Zabierzów 32, 76
Zabierzów Bocheński 209
Zagacie 16
Zakamycze 87
Zakopane 24, 126, 201, 235, 263
Zalesie 225
Zalipie 279
Zamość 249, 268-269
Zator 64
Zawoja 272
Zbylitowska Góra 200
Zielonka 19
Zielonki 220
Złota 35
Zwierzyniec 5, 63, 111
Zwoleń 19

Żywiec 201
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Aneks

Nowa karczma zbudowana na polecenie Potockich w jedynym miejscu Budzynia sąsiadującym z nowym traktem 
łączącym Śląsk i Kraków, o którą na początku lat 30. XIX wieku toczył się spór między Kryspinem Żeleńskim a wła-
ścicielami tzw. Hrabstwa Tęczyńskiego – Potockimi (ANK 29/635/0/14/3017, https://www.szukajwarchiwach.gov.
pl/jednostka/-/jednostka/3092003, 16.07.2021).

Fragment granicy między Budzyniem a Śmierdzącą (linia żółta) z zaznaczeniem przebiegu starego traktu wiodą-
cego ze Śląska do Krakowa (d). Literą f oznaczono starą karczmę budzyńską (ANK 29/635/0/14/3017, https://www.
szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3092003, 16.07.2021).



Majątek należący do dworu w Kryspinowie – 1916 rok (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/908/0/4.10/544, 
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/18880092, 16.07.2021)
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