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Publikacje za rok 2002
Oprac. Marcin Witkowski

1.  Andrychów i okolice. Mini przewodnik, tekst M. Biel-Pająkowa, Drukarnia 
i Wydawnictwo „Grafikon”, Andrychów 2003, 23 [ 1] s., fot., mapa
okładka miękka ze skrzydełkami, 20 x 11 cm
W pierwszej części przewodnika, wydanego staraniem andrychowskiego Urzędu 

Miejskiego, przedstawione zostały historia miasta oraz krótkie biogramy związanych 
z nim osobistości tworzących „oblicze i atmosferę” Andrychowa. Autorka wymieniła 
tu m.in. lekarza i uczonego Ignacego Fijałkowskiego (1783-1855) oraz o. Józefa Pru-
sa OCD (1900-1962), karmelitę, budowniczego i dyrektora Niższego Seminarium 
Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Zasadniczą część Mini przewodnika stanowią jednak opisy istotnych dla An-
drychowa miejsc, ich historii i architektury, m.in. kościoła pw. św. Macieja, pałacu 
Bobrowskich czy kirkutu. Przewodnik przybliża także okolice miasta z wsiami: Brze-
zinką, Roczynami, Targanicami, Sułkowicami, Rzykami, Zagórnikiem i Inwałdem, 
oraz sąsiadujące z Andrychowem pasmo Beskidu ze szczytem Leskowca.

Wykorzystane w publikacji fotografie pochodzą ze zbiorów Marii Biel-Pająko-
wej, Stefana Jakubowskiego (zm. 2020 r.), przewodnika górskiego i budowniczego 
kaplicy na Groniu Jana Pawła II, oraz z archiwów Wadowickiego Centrum Kultury 
i Wydawnictwa „Grafikon”.

2.  Bóg bogaty w miłosierdzie – Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002, 
Wydawnictwo „M”, Katolicka Agencja Informacyjna, Kraków 2002, 144 s., 
fot. kolor.
oprawa twarda, 19 cm
Wszystkie duszpasterskie wizyty Papieża w Ojczyźnie były niepowtarzalnym prze-

życiem dla Kościoła w Polsce i dla każdego Polaka. Każda podróż stanowi swoistą 
tematyczną całość o głębokiej, bogatej treści religijnej i etyczno-społecznej.

Tematyka tej pielgrzymki ukazała tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które jest szansą 
dla Kościoła i świata. Kościół, chrześcijaństwo jest znakiem i urzeczywistnieniem Boga 
bogatego w Miłosierdzie.

(Ze Wstępu kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski)
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3.  Czajkowski W., Śladami pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 
5-13 czerwca 1999 r., Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin–Toruń 2002,  
102 [2] s., 102 [2] s., tabl., il., mapa
oprawa twarda, 24 cm

4.  Domosławska M., Polak G., Zuchniewicz P., Jan Paweł II Pielgrzym i Pasterz, 
Posiedlik-Raniowski i Sp., Poznań 2002, 191 s., il. kolor.
oprawa twarda, 29 cm
Kompendium wiedzy o życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, przesłaniu papie-

skiego pontyfikatu oraz pielgrzymkach, ze szczególnym uwzględnieniem podróży 
do Ojczyzny.

Publikacja zawiera kalendarium życia i pielgrzymek Jana Pawła II.

5.  „Dziękujemy Ci Ojcze”. II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, red. P. Ma-
zurek, J. Zacny, Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy w Krakowie, Hufiec Pracy w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo 
„Grafikon”, Wadowice 2002, 46 s., il. kolor.
oprawa miękka, 21 cm

6.  Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja,  
t. 1, 1936-1937, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej1, Kielce 2002, 427 [1] s., il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 21 cm
Artystyczna pasja Emila Zegadłowicza (1888-1941) miała wiele wymiarów. Jed-

nym z jej aspektów była, oczywiście, twórczość literacka, innym – kolekcjonowanie 
dzieł sztuki: obrazów i rzeźb, jeszcze innym – towarzyskie kontakty i przyjaźń łączą-
ca autora Motorów z artystami: literatami, plastykami, rzeźbiarzami. Świadectwem 
takiej właśnie przyjaźni i jednocześnie twórczej współpracy są [- -] listy. Autorami 
tej korespondencji są trzy wielkie indywidualności: Emil Zegadłowicz – głośny pisarz 
okresu dwudziestolecia międzywojennego, Stefan Żechowski (1912-1984) – wyjątkowo 
uzdolniony plastyk, którego pełne fantazji i niespotykanej wyobraźni ilustracje dopeł-
niły kształt Zegadłowiczowskiego dzieła, i wreszcie Marian Ruzamski (1889-1945) 
– oryginalny malarz portrecista i fraszkopisarz.

(Ze Wstępu)

1   Nazwę Akademia Świętokrzyska uczelnia kielecka nosiła w latach 2000-2008. Następnie przekształcono ją 
w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który od 2011 r. funkcjonuje 
jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Począwszy od „Powsinogów”, poprzez „Lampkę oliwną”, przekład „Fausta”, 
„Uśmiech”, „Zmory” – poprzez każde przemówienie, artykuł, wiersz – snuje się za 
mną widmo skandalu, walki, przeciwności, rozgłosu, wyzwisk, zachwytów, odsądzania 
od czci i wiary – nic nie robię, tylko te świętości szargam od świtu do zmierzchu – od 
zmierzchu zaś gwałcę dziewice w majtkach biało-amarantowych, które z nich zdzieram 
z gestem Kuby Rozpruwacza – – Dość to żywo przypomina perypetie J. J. Rousseau – : 
każda jego książka to była czerwona płachta dla byka burżuazji –

Są i inne komparacje – : dziś kochany Jacques jest prosty, jasny i pytamy „co ich tak 
zeźliło?” – czy to będzie za 100 lat czy za 111 – przewieją przez Europę wojny i rewolu-
cje – ludzkość zacznie o sobie myśleć nie w granicach, ekskluzywnościach narodowych, 
pułapkach, wilczych dołach, gazach i tankach – wyzbędzie się strachu (wyznaniowego, 
militarystycznego, strachu przed bliźnim) – wtedy i moje myśli i moje książki będą 
pospólną zrozumiałością, samoprzezsięzrozumiałością – [- -]

(Fragment listu E. Zegadłowicza do M. Ruzamskiego, Gorzeń Górny, 6 paź-
dziernika 1936 r. za: Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Kore-
spondencja, t. 1, s. 182-183)

Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks.

7.  Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja,  
t. 2, 1938-1944, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, 233 [5] s., tabl, il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 21 cm
[- -] – znów przeżywam teraz taki okres „między” ( – o czem pisze się dokumentar-

nie w „Motorach” – ) – okres niezwykle przykry, pełen przypływów neurastenii – i ta-
kichże oceanicznych nostalgii – zasypiam około piątej nad ranem, śpię na wyrywki do 
południa – wstaję zły, skwaszony, nieznośny sobie i innym – nic nie wiem, niczego nie 
umiem, nigdy nic nie napisałem, w ogóle pisać nie potrafię – a czy jeszcze coś godziwego 
napiszę? – itd., itp., d[alszy] c[iąg] n[astąpi] –

– oszaleć można i sądzę, że tylko w takich okresach się szaleje –
 – ale już się tam jakiś świt wysrebrza? – już się klaruje – nowa powieść roi się jak 

stado przedpotopowych plemników – coś z tego będzie – 2
(Fragment listu E. Zegadłowicza do M. Ruzamskiego, Gorzeń Górny, 25 stycznia 

1938 r. za: Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja, 
t. 2, s. 32-33)

Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks.

2   Emil Zegadłowicz pisze o pracach nad powieścią Progi. Licząca ponad 360 stron powieść, pisana od października 
1937 r. do lipca roku 1939, zachowała się w maszynopisie z licznymi dopiskami i poprawkami autora; nie została 
opublikowana za życia pisarza.
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8.  Flynn R.L., Jan Paweł II. Portret prywatny człowieka i papieża, z ang. przeł. 
K. Obłucki, „Świat Książki” , Warszawa 2002, 215 [1] s.
oprawa twarda, 21 cm
Katolicki polityk amerykański, burmistrz Bostonu (1984-1993) i ambasador 

USA przy Stolicy Apostolskiej w latach prezydentury Billa Clintona (1993-1997), 
Raymond Leo Flynn, napisał w Przedmowie do swojej książki, że jest ona charaktery-
styką Jana Pawła II dokonaną, [- -] przez osobę, która miała przywilej bezpośredniego 
z nim kontaktu (s. 9).

Jednocześnie nie jest to typowa biografia papieża, analiza Jego pontyfikatu czy 
teologicznej myśli i roli, jaką odegrał w historii współczesnego Kościoła:

Zamiast tego proponuję obraz Jana Pawła II jako papieża, kapłana i człowieka, 
powstały dzięki obserwacjom w chwilach, jakie spędziłem w jego obecności przez ostat-
nie trzydzieści lat – od dnia, gdy poznałem go w kościele w Bostonie, jako stosunkowo 
mało znanego polskiego kardynała, aż do niedawnego spotkania na stopniach Bazyliki 
św. Piotra w Rzymie, kiedy był już „Janem Pawłem Wielkim”.

(Z Przedmowy Autora)

9.  Gill G., Kopce w krajobrazie kulturowym Polski, Małopolski Oddział Sto-
warzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, Drukarnia 
„DjaF”, Kraków 2002, 407 [1] s., il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 24 cm
Kopce są swoistymi fenomenami polskiej przestrzeni i osobliwością naszej men-

talności. Wznoszone były przez lokalne społeczności dla uczczenia pamięci doniosłych 
faktów naszych dziejów i czynów bohaterów narodowych. Doniosła jest też wymowa 
tych osobliwych pomników: jedne uczą jak Polskę budować, inne jak ją miłować, jeszcze 
inne – jak o Polsce pamiętać, o nią walczyć, a nawet ginąć.

Wszystko to autor zestawia z nadzwyczajnie podziwu godną akrybią i pietyzmem. 
Wybija się w tej statystyce w sposób wymowny owych 36 kopców Naczelnika, z tym 
najważniejszym i najokazalszym – Kopcem Kościuszki w Krakowie, wzniesionym przez 
cały naród w niewoli, na znak niepodległości. Zawarty w niniejszej książce rejestr 
wszystkich kopców jest cennym świadectwem narodowej pamięci.

(Z recenzji dr. hab. Mieczysława Rokosza)
W rozdziale poświęconym kopcom sławnych Polaków Autor opisał kopiec Ada-

ma Mickiewicza, usypany w parku miejskim w Wadowicach w 1934 r.
Publikacja zawiera bibliografię.
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10.  Gola Z.W., Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce, Wydawnictwo „Calvaria-
num”, Kalwaria Zebrzydowska 2002, 183 [1] s., il. kolor., mapa kolor.
oprawa twarda, 31 cm
Kalwaria Zebrzydowska należy do największych ośrodków kultu religijnego w Pol-

sce. To znane i bardzo licznie odwiedzane sanktuarium pasyjno-maryjne w południo-
wej Polsce [- -] zostało ubogacone w ostatnim stuleciu wieloma pięknymi pocztówkami.

Śledząc 400-letnią historię „Polskiej Jerozolimy” jesteśmy pod urokiem wielkiego 
duchowego dziedzictwa, piękna krajobrazu i ciągle zachodzących zmian.

Wszystko to można odnaleźć na zachowanych kartach pocztowych [- -]. Dotarli-
śmy do ponad 500 pocztówek, z których najstarsza pochodzi z końca XIX w. (1899 rok).

W albumie prezentujemy ich prawie 300 z różnego okresu czasu, kończąc na pocz-
tówce współczesnej – jubileuszowej.

(Od wydawcy)
Album [- -] wydany z okazji 400-lecia fundacji kalwaryjskiego zespołu sakralnego 

oo. Bernardynów (1602-2002) jest [- -] propozycją wydawniczą upamiętniającą ju-
bileuszowy klimat pasyjno-maryjnego Sanktuarium z Polski Południowej. Kalwaria 
Zebrzydowska na pocztówce to próba retrospektywnego spojrzenia na „wczoraj” Kal-
warii Zebrzydowskiej postrzeganej w dwóch wymiarach: w wymiarze zewnętrznym (ad 
extra) jako miejsca pielgrzymkowego, a zatem miejsca otwartego na wrażliwość religijną 
przybywających tutaj z określonym celem pielgrzymów, oraz w wymiarze wewnętrznym 
(ad intra) jako miejsca codziennej egzystencji tutejszej społeczności, której członkowie 
oprócz własnych duchowych potrzeb, realizowanych w dwóch ośrodkach pastoralnych: 
Sanktuarium i Parafii, żyją tu i pracują, pisząc historię tej podbeskidzkiej miejscowości.

(Z Przedmowy o. Romualda Kośli OFM, przełożonego polskiej Prowincji Ojców 
Bernardynów)

11.  Jan Paweł II. Autobiografia, wybór i układ J. Kiliańczyk-Zięba, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2002, 227 [2] s., il.
oprawa twarda, 21 cm
Opracowana przez Justynę Kiliańczyk-Ziębę Autobiografia to osobista opowieść 

Jana Pawła II o Jego własnym życiu. Poszczególne etapy – od spędzonego w Wa-
dowicach dzieciństwa po lata pontyfikatu – zostały przedstawione w wybranych 
fragmentach wywiadów udzielonych m.in. dziennikarzom „L’Osservatore Romano”, 
papieskich homilii podczas pielgrzymek do Polski czy napisanych przez Jana Pawła II 
książek (m.in. Dar i tajemnica).

Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze 
lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie niero-
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zerwalnie z Wadowicami, tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb „Królewskie 
Wolne Miasto Wadowice”… A także i z tą okolicą. Z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów.

(Jan Paweł II. Autobiografia, s. 10, za: Jan Paweł II w Polsce 1979, 1983, 1987, 
Warszawa 1989, s. 192, przemówienie z 7 czerwca 1979 r.)

To miasto lat dziecięcych [- -] było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych 
słów i tych – jak mówi Norwid – „pierwszych ukłonów”, co są „jak odwieczne Chrystusa 
wyznanie „Bądź pochwalony!”. [- -] Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół 
parafialny, kościół mojego Chrztu Świętego.

(Jan Paweł II. Autobiografia, s. 10-11, za: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 
5-17 czerwca 1999, Poznań–Warszawa 1999, s. 188 i nn., przemówienie z 16 czerwca 
1999 r.)

12.  Kalwaria Zebrzydowska. Mini przewodnik, tekst. J. Jędrygas, Drukarnia i Wy-
dawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 23 [1] s., fot.
okładka miękka ze skrzydełkami, 19 x 11 cm
Przewodnik, napisany przez Janusza Jędrygasa (zm. 2018 r.) we współpracy 

z o. Mikołajem Redykiem OFM z kalwaryjskiej wspólnoty bernardynów, przybliża 
dzieje i architekturę miasta, którego historia związana jest nierozerwalnie z dziejami 
klasztoru i sanktuarium pasyjno-maryjnego. Autor opisuje okoliczności fundacji 
Mikołaja Zebrzydowskiego oraz początki budowy dróżek, które to dzieło po śmierci 
ojca kontynuował jego syn Jan i kolejni wielcy kalwaryjscy fundatorzy: Mikołaj Ze-
brzydowski, budowniczy wirydarza i kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, oraz Mag-
dalena Czartoryska, która powiększyła kościół o nawę, fasadę i wieże przy frontowej 
elewacji.

Wśród przedstawionych obiektów sakralnych dużo miejsca poświęcono baroko-
wej bazylice Matki Bożej Anielskiej z Placem Rajskim i wirydarzem, ze szczególnie 
cenną galerią fundatorów, oraz kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej z cudownym ob-
razem, o której Jan Paweł II mówił podczas swej wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej 
7 czerwca 1979 r.:

Samo w sobie jest urzekające: właśnie to zamieszkanie Matki Bożej w bocznej 
kaplicy, takie dyskretne. I chyba nigdzie w całym Kościele ten obraz by nie przemawiał 
tak, jak przemawia właśnie tam. Jest w tym geniusz głębszy.

(Kalwaria Zebrzydowska. Mini przewodnik, s. 13)
Kolorowym zdjęciom towarzyszą fotografie archiwalne przedstawiające m.in. 

kościół Ukrzyżowania, najstarszy obiekt sakralny na kalwaryjskich dróżkach, wznie-
siony w latach 1600-1601.
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13.  Kalwaria Zebrzydowska. Plan miasta, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Wyd. II, TNP Studio, Kraków 2002, 1 mapa
oprawa miękka, 23 x 13 cm [62 x 45 cm]

14.  Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima, fot. J. Watliński, tekst E. Ob-
ruśnik OFM, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2003,  
168 s., fot. kolor., mapa
oprawa twarda, 31 cm
Album autorstwa Jacka Witalińskiego [- -] poświęcony jest jednemu z największych 

polskich sanktuariów pasyjnych i maryjnych, istniejącemu od początku XVII wieku do 
dziś pod opieką Zakonu Braci Mniejszych, w Polsce popularnie nazywanych Bernar-
dynami. Sanktuarium to należy do najciekawszych [- -] założeń krajobrazowo-archi-
tektonicznych i do najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. [- -]

W albumie wyeksponowano fotogramy ukazujące architekturę Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, począwszy od bazyliki i klasztoru, a na kaplicach dróżkowych kończąc. [- -]

[- -] dużą rolę odgrywają także fotogramy związane z kalwaryjskim Misterium 
Męki Pańskiej, Misterium Pogrzebu i Tryumfu Matki Bożej, a także z innymi uroczy-
stościami. Specyfiką miejsca są wspomniane misteria kalwaryjskie. W czasie Wielkiego 
Tygodnia odgrywane jest „Chwalebne Misterium Pańskie” opowiadające o Męce Chry-
stusa. W sierpniu liczni pielgrzymi uczestniczą w bogatym folklorystycznie i obrzędowo 
misterium Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. Misteria te należą do najbardziej 
okazałych uroczystości religijnych w Polsce.

 (Ze Wstępu o. Mikołaja Redyka OFM)

15.  Kalwaria Zebrzydowska. Polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Pol-
skiego, red. Cz. Gniecki, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydow-
ska 2002, 527 s., il., mapy
oprawa twarda, 24,5 cm
Publikacja, na którą składa się 25 artykułów oraz Kalendarium obejmujące waż-

niejsze wydarzenia z dziejów kalwaryjskiego sanktuarium, dzieli się na trzy rozdziały 
wyznaczające jej tematykę. W rozdziale pierwszym autorzy pochylili się nad specyfiką 
Kalwarii Zebrzydowskiej – Polskiej Jerozolimy, m.in. nad początkami sanktuarium 
pasyjno-maryjnego, rolą bernardynów w dziele Zebrzydowskich oraz znaczeniem 
tego miejsca, także w kontekście odbywających się tu rokrocznie Misteriów. Walo-
rom naturalnym i artystycznym Polskiej Jerozolimy, zabytkom architektury z czasów 
fundatora oraz treściom ikonograficznym, z obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej na 
czele, poświęcony jest rozdział drugi zbioru. W rozdziale trzecim z kolei poruszono 
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zagadnienia związane z religijną i społeczną rolą pasyjno-maryjnego sanktuarium. 
Zwieńczeniem jest wspomniane Kalendarium autorstwa o. Mikołaja Redyka OFM.

Autorzy artykułów są związani z miastem i klasztorem – w większości należą 
do zakonu bernardynów, ale są w ich gronie także osoby świeckie, m.in. Augustyn 
Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.

16.  Karol Pustelnik marzec-kwiecień 2002. Katalog wystawy w Galerii Starmach, 
red. M.D. Niechoda, J. Chrobak, Galeria Starmach, Centrum Druku – Agen-
cja Graf, Kraków 2002, 48 s., fot. kolor.
oprawa miękka, 29 cm
Powodów dla pokazania obrazów Karola Pustelnika w Galerii Starmach było wie-

le. Jest on jednym z żyjących członków-założycieli Grupy Krakowskiej. Wystawa [- -] 
jest więc zgodna z realizowanym od lat programem galerii, mającym na celu prezenta-
cję dokonań artystów związanych ze Stowarzyszeniem. W pewien sposób mamy okazję 
przypomnieć krakowskiemu środowisku prace tego artysty, gdyż ostatnia, większa, indy-
widualna prezentacja obrazów Karola Pustelnika miała miejsce w Galerii Krzysztofory 
blisko dwadzieścia lat temu3. Kolejnym powodem była autentyczna fascynacja światem 
jego nieposkromionej wyobraźni obecnym na płótnach, skomplikowaną symboliką tych 
obrazów, aurą tajemnicy, a zarazem ich malarskim rozmachem. Szczególnie wczesne 
prace Pustelnika, wielkoformatowe, wieloplanowe kompozycje, malowane z wielką 
swobodą, przy pomocy właściwej artyście, niebanalnej skali barwnej wydają się nam 
szczególnie interesujące i aktualne.

(Ze Wstępu)

17.  Kindziuk M., Zaczęło się od Wadowic. Wspomnienia, wywiady, teksty o Janie 
Pawle II, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, 313 [1] s., il.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja dr Mileny Kindziuk jest zbiorem wspomnień ludzi Kościoła oraz 

przedstawicieli świata kultury i polityki ze spotkań z Janem Pawłem II. Niezwykłe 
i zapadające w pamięci rozmowy z papieżem wspominają m.in.: prymas Polski 
kard. Józef Glemp (zm. 2013 r.), metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Hen-
ryk Muszyński, bp Tadeusz Pieronek (zm. 2018 r.), bp Piotr Jarecki, o. Leon Knabit 
OSB, ks. Tadeusz Styczeń SDS – salwatorianin, profesor KUL i bliski przyjaciel Jana 
Pawła II (zm. 2010 r.), s. Zofia Zdybicka USJK – urszulanka, filozof, religioznawca 
i twórczyni tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, aktorki: Maja Komorowska i Zofia 

3   Katalog wystawy „Karol Pustelnik. Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska”, Galeria Krzysztofory, Kraków 1984.



257256

P U B L I K A C J E

Kucówna, oraz pisarze i dziennikarze: Zygmunt Kubiak (zm. 2004 r.), Grzegorz 
Polak i historyk Marcin Przeciszewski.

Do wypowiedzi znanych osobistości, które stanowią główną część książki, do-
dano także wspomnienia z papieskich pielgrzymek do Polski. Sparafrazowane słowa 
Jana Pawła II, które padły na wadowickim rynku w 1999 r. – [- -] tu w tym mieście 
Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się 
zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło – posłużyły za tytuł książki Mileny 
Kindziuk.

18.  Kopka B., Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, 
Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, „Karta”, Warszawa 2002, 378 s., 
tabl. kolor., il., mapy
oprawa twarda, 24,5 cm
Autor dysponuje listą 206 obozów, opisanych w niniejszym opracowaniu. Gros 

tych obozów funkcjonowało bezpośrednio w strukturach podległych Ministerstwu 
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) i Centralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego 
(CZPW) w Katowicach. Pozostałe działały na potrzeby wojska (Ministerstwa Obrony 
Narodowej) oraz Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Go-
spodarczym (KS). Istniały także, zwłaszcza w pierwszym okresie PRL (1944-1946), 
tzw. dzikie obozy, zakładane przez lokalne władze administracyjne i struktury bez-
pieczeństwa bez zgody centrali z Warszawy. Jednak, mimo różnego rodzaju podzia-
łów i chaosu organizacyjnego, obozy pracy przymusowej, a zwłaszcza sprawy osób 
osadzonych w miejscach odosobnienia leżały w gestii Departamentu Więziennictwa 
i Obozów MBP (a od sierpnia 1946 r. - Departamentu Więziennictwa MBP). Wię-
ziennictwo w Polsce stalinowskiej, tak jak w ZSRR, stało się wyłączną sferą działania 
aparatu bezpieczeństwa.

(Ze Wstępu)
Wśród opisanych przez Autora obozów pracy scharakteryzowany został również 

Obóz Pracy Wadowice – jednostka funkcjonująca w mieście od zakończenia wojny 
do sierpnia 1945 r., podległa lokalnym władzom administracyjnym i bezpieczeństwa, 
pozostająca we właściwości Specjalnego Sądu Karnego. W obozie przebywali Niemcy 
oraz osoby, które podczas okupacji przyjęły Niemiecką Listę Narodowościową (DVL, 
tzw. volkslistę).

Publikacja zawiera indeksy: osobowy i nazw geograficznych oraz obszerną bi-
bliografię przedmiotu. Aneks zawiera edycję źródeł, m.in.: wykazy dotyczące stanu 
liczbowego więzionych w obozach pracy, zarządzenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, 
korespondencję oraz schematy organizacyjne i plany sytuacyjne obozów.
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19.  Kotarba S., Wadowice 1990-2002, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, 
Wadowice 2002, 12 s., il. kolor.
okładka miękka, 20 cm
Bogato ilustrowana broszura poświęcona jest zmianom, jakie zaszły w Wado-

wicach w pierwszym 10-leciu po transformacji ustrojowej 1989 r. Opisując najważ-
niejsze dla miasta wydarzenia z tamtego okresu, Autor sporo miejsca poświęcił m.in. 
papieskiej pielgrzymce z 1999 r. i wyjątkowemu spotkaniu mieszkańców z Janem 
Pawłem II, jakie miało wówczas miejsce na wadowickim rynku.

20. Kwiatkowska H., Porachunki z pamięcią, Oficyna Wydawnicza „Kwadrat”, 
Kraków 2002, 207 s., il.
oprawa miękka, 23 cm
„Antygona” Sofoklesa. Ileż pracy, starania i zapału wkładamy w to przedstawienie! 

Szkolne kółko dramatyczne jest koedukacyjne, oba gimnazja łączy żarliwa miłość do 
teatru. Gram tytułową rolę, a Karol Wojtyła jest Hajmonem. Przedstawieniem opiekuje 
się jak zwykle polonista. Z papieru pakunkowego wycinamy ogromne doryckie kolumny, 
malujemy je i przypinamy pinezkami do tylnej ściany sceny.

Niestety, w czasie mego głównego monologu, kiedy Antygona żegna się ze światem, 
słońcem, niebem i swą niespełnioną miłością, na widowni słychać tłumione chichoty. To 
jedna z kolumn osuwa się z szelestem na ziemię. Nic to. Oczy mi pałają, jestem szczęśliwa.

(W 1999 roku Ojciec Święty odwiedził Wadowice i wspominał na rynku naszą 
„Antygonę”: „Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy „Antygonę” Sofoklesa. 
Antygona – Halina, Ismena – Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana 
siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam 
nie oszczędza?˂ Pamiętam do dziś…” Nie mogłam uwierzyć uszom ani oczom.)

(H. Kwiatkowska, Porachunki z pamięcią, s. 18)

21.  Łasak J., Madonny ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Wadowickie Centrum Kul-
tury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2002, 63 [1] s., il. kolor
oprawa twarda, 30 cm
Album, którego tekst opracował Józef Łasak, przedstawia wizerunki madonn zie-

mi wadowickiej. Na kartach książki, bogato zilustrowanej fotografiami Mieczysława 
Matei, Czytelnik znajdzie maryjne obrazy z kościołów, klasztorów i kaplic znajdują-
cych się w różnych miejscowościach powiatu – od Wadowic po Groń Jana Pawła II 
pod Leskowcem. Publikacja powstała dzięki wsparciu władz miejskich Andrychowa, 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, gmin Brzeźnica, Spytkowice i Wieprz oraz wa-
dowickiego starostwa powiatowego.
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[- -] autor opracowania kultu Bożej Rodzicielki w Wadowicach i okolicy uwidacz-
nia, jak głęboka wiara, ufność i miłość do Maryi jest zakorzeniona we wspólnotach pa-
rafialnych i zakonnych tego regionu. Czytelnik dochodzi do stwierdzenia, że wszędzie, 
gdzie w poświęconych kościołach przechowuje się Najświętszy Sakrament, od począt-
ku pobożność chrześcijańska zatroszczyła się o wizerunek Matki Bożej, umieszczony 
w głównym lub bocznym ołtarzu.

(Ze Słowa wstępnego autorstwa ks. infułata Kazimiera Sudera)
Album zawiera bibliografię.

22.  Łobozek M.M. OH4, Apteka bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wydaw-
nictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2003, 167 s., il.
oprawa miękka, 21 cm
W Zebrzydowicach bonifratrzy służą bliźniemu, w duchu św. Jana Bożego, od 

1611 roku. Od samego początku realizują swój apostolat w szpitalu, w kościele i w ap-
tece. [- -]

Opisuję, na ile pozwalają na to materiały archiwalne, aptekę klasztorną w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Wykorzystuję dokumenty, nielicznie zachowane, w konwenckim 
archiwum bonifratrów w Zebrzydowicach: inwentaryzacje, rachunki, sprawozdania, 
korespondencje, pisma urzędowe. Podstawowy materiał dokumentacyjny do niej sta-
nowią: spisy inwentaryzacyjne z 1875 roku i 1905 roku, oraz spis utensyliów aptecz-
nych z tego samego okresu. Inne, również ważne akta (głównie w języku niemieckim), 
posegregowane w dwu oddzielnych poszytach, dotyczą zwłaszcza XIX wieku. I właśnie 
dlatego, w oparciu o nie, zarysowano w pracy (najobszerniej) funkcjonowanie zakonnej 
apteki od końca XVIII wieku do początków XX wieku. [- -] Nie przedstawiono historii 
apteki w dwu pierwszych wiekach jej istnienia, bo nie przetrwały żadne materiały 
z tym okresem związane. [- -]

Wprowadzeniem do zasadniczego tematu są [- -] obszernie zaprezentowane, 
(w pierwszym rozdziale) dzieje klasztoru i szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach 
(z wyeksponowaniem okresu po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku). Zdecydowano 
się na to, by niektóre ważne zdarzenia z życia klasztoru trwały w przekazach, innych 
niż mało dostępne rękopisy klasztornych kronik.

(Ze Wstępu Autora)

4   O. Marcin Maksymilian Łobozek OH (1953-2006), doktor habilitowany, profesor Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie (od 2009 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), kierownik Katedry Historii Zakonów, badacz 
dziejów zakonu bonifratrów, której to wspólnoty był członkiem od 1974 r.
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23.  Nowakowski A., Ormanty A., Z przeszłości dalszej i bliższej. Szkice z histo-
rii regionalnej Ziemi Wadowickiej, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,  
Wadowice 2022, 30 s.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja składa się z trzech szkiców poświęconych dziejom politycznym ziemi 

wadowickiej od wieku XIV do końca okupacji hitlerowskiej. Artykuł prof. Andrzeja 
Nowakowskiego stanowi zwięzłe podsumowanie stanu wiedzy historycznej w zakre-
sie ukazania dziejów dwóch pogranicznych księstw położonych w zachodniej Ma-
łopolsce: Oświęcimia i Zatora. Na obszarze tym na przestrzeni XIV-XVI w. ścierały 
się polityczne, gospodarcze i kulturowe wpływy Polski, Czech i Niemiec. Artykuły 
Augustyna Ormantego to z kolei zarys problematyki rządów austriackich w Galicji 
do okresu autonomicznego (lata 60. XIX w.) oraz charakterystyka funkcjonowania 
organów administracyjnych miast: Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wado-
wic w okresie okupacji (do 1945 r.).

24.  Szkice z dziejów kultury fizycznej na Górnym Śląsku, Zagłebiu i Podbeskidziu, 
red. A. Nowakowski, M. Ponczek, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, 
Wadowice 2002, 90 s.
oprawa miękka, 21 cm
[To] [- -] kolejne opracowanie poświęcone regionalnym dziejom kultury fizycz-

nej w południowej Polsce, począwszy od końca XIX stulecia do czasów najnowszych, 
z uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Podbeskidzia. Są 
w nim zawarte artykuły autorstwa osób związanych z Katedrą Nauk Humanistycznych 
AWF w Katowicach, samodzielnych pracowników naukowych tej Katedry oraz poten-
cjalnych doktorantów nauk o kulturze fizycznej w zakresie historii kultury fizycznej.

Opracowanie otwiera szkic poświęcony sprawom kultury fizycznej w nauczaniu 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolejne artykuły dotyczą historii wybranych miast, regio-
nów i dyscyplin sportowych, w tym piłkarstwa, kolarstwa i narciarstwa. W opracowa-
niu znajdują się również dane dotyczące rozwoju stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym 
gniazd sokolich. Znaczna część publikacji dotyczy problematyki rozwoju szkolnego 
wychowania fizycznego po II wojnie światowej, w odniesieniu do szkolnictwa średniego 
(zarówno ogólnokształcącego, jak również zawodowego).

(Ze Wstępu)
Wadowicom poświęcone są artykuły Jana Gajczaka traktujące o historii wychowa-

nia fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki w liceach ogólnokształcących i szkołach za-
wodowych powiatu w latach 1945-1975. Z kolei prof. Andrzej Nowakowski przedstawił 
dzieje imprez kolarskich w Wadowicach i na ziemi wadowickiej w latach 1954-1960.
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25.  Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląsko-małopolskim do roku 
1939, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 
2002, 76 s., tabl., il.
oprawa miękka, 21 cm
Niniejszy zbiór zawiera szkice i artykuły poświęcone różnym aspektom rozwoju 

kultury fizycznej, łącznie z turystyką letnią i zimową, w okresie od powstania „Sokoła” 
na ziemiach polskich w 1867 r. do wybuchu II wojny światowej. Zasięg terytorialny 
opracowania obejmuje pogranicze śląsko-małopolskie ze szczególnym uwzględnieniem 
Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego, jest to zatem historyczny obszar zachodniej 
Małopolski na zachód od Krakowa (po rzekę Białą) oraz Śląska austriackiego, zwa-
nego niekiedy Śląskiem habsburskim. W opracowaniu uwzględniono również Chrza-
nów i ziemię chrzanowską, czyli tereny położone na lewym brzegu górnej Wisły (po 
Przemszę), które po III rozbiorze Polski w 1795 r. przypadły Austrii, jako tzw. Nowa 
Galicja, wchodząc następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1809 – 1813) oraz 
Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815 – 1846).

(Ze Wstępu)
O Wadowicach bezpośrednio traktują trzy teksty – dwa artykuły Jana Gajczaka: 

Historia budynku wadowickiego „Sokoła” (s. 10-15) oraz Walory i rozwój zorganizowa-
nej turystyki pieszej w Beskidzie Małym do roku 1939 ze szczególnym uwzględnieniem 
Leskowca (s. 44-54), a także artykuł Aleksandry Zagórskiej: Obchody 25-lecia gniazda 
„Sokoła” w Wadowicach w roku 1912 (s. 16-18).

26.  Prokop R.K., Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej 
w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Polska Akademia Umiejętności,  
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 97, Kraków 2002,  
331 [1] s., tabl.
oprawa miękka, 23 cm
Przedmiotem niniejszej pracy jest [- -] analiza procesów politycznych, jakie finalnie 

doprowadziły do inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Korony Polskiej. 
De iure nastąpiła ona dopiero w roku 1563/64, de facto jednak w przypadku Zatora 
miała miejsce już pół wieku wcześniej (1513), natomiast w odniesieniu do Oświęcimia 
– ponad wiek przed formalną inkorporacją (1453/1457). Podane w nawiasach daty 
wyznaczają zarazem terminus ad quem obecnego opracowania. [- -]

Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią stosunkowo dla XV wie-
ku liczne, po części tylko publikowane (w tym niektóre w postaci jedynie regestów) 
archiwalia. Ich edycje [- -] objęły w sumie bardzo zróżnicowany materiał z archiwów 
głównie małopolskich i śląskich, a poza obszarem współczesnej Polski także czeskich, 
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niemieckich, węgierskich, austriackich i słowackich.
(Ze Wstępu)

27.  Raptularz Andrychowski. Przemysł miejscowy w XX wieku, oprac. J. Zembroń, 
Andrychów 2002, 404 s., il., fot.
oprawa miękka, 30 cm
Pisząc tę książkę zamierzałem odnotować w niej fragment najnowszej historii 

Andrychowa oraz przede wszystkim XX-wieczny okres miejscowego przemysłu. W na-
wiązaniu do czasów najnowszych, przyszło mi przywołać w niezbędnym jak się wydaje 
zakresie niektóre zdarzenia i zjawiska z okresów przeszłych, takie które determinowały 
uprzednie wydarzenia społeczne /gospodarcze/ oraz polityczne. Nic przecież nie dzieje 
się samo – bez przyczyny i skutku. Rozwój dawniejszego Andrychowa związał się kie-
dyś z tutejszym rękodzielnictwem, z miejscowym tkactwem włącznie i na czele. [- -]

To przemysł wytyczał kierunki rozwoju temu miastu i jego regionowi, to przemysł 
kształtował tu życie ludzi, ich umiejętności, postawy społeczne, zasobność materialną. 
Andrychów żył tym swoim przemysłem oraz z tegoż to przemysłu. To dzięki przemy-
słowi ukształtował się miejscowy fenomen ekonomiczny. [- -]

Niniejszy „Raptularz” [- -] zawiera próbę retrospektywnego spojrzenia na historię 
Andrychowa oraz tutejszego przemysłu w XX stuleciu, z zamiarem zachowania przed 
zapomnieniem zjawisk i faktów wprawdzie współczesnych, ale takich także równo-
cześnie, które w natłoku innych bieżących spraw stają się coraz to odleglejszą historią.

(Od Autora)

28.  Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu  
1946-1955, red. K. Szwagrzyk, Seria „Studia i Materiały”, t. 1, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Wrocław 2002, 87 [1] s.
oprawa miękka, 23 cm
Wśród osób skazanych na karę śmierci przez WSR we Wrocławiu przedstawiona 

została również postać ppor. Franciszka Kowalczyka ps. „Leszek”, wadowiczanina, 
który przez wrocławski sąd został skazany na najwyższy wymiar kary za działalność 
w Stronnictwie Narodowym i Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).

Podczas okupacji Kowalczyk działał w NOW, a pod koniec wojny, na polecenie 
komendanta Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego Organizacji, mjr. Władysława Kę-
ska ps. „Mieczysław”, także wadowiczanina, organizował konspirację w strukturach 
komunistycznej bezpieki. Podporucznikowi Kowalczykowi udało się zainstalować 
grupę żołnierzy NOW w tworzącej się pod komendą ppor. Konstantego Gieruszczaka 
wadowickiej Milicji Obywatelskiej. Po kilku miesiącach, zagrożeni aresztowaniem, 
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wyjechali na Dolny Śląsk, gdzie po ogłoszeniu amnestii ujawnili się5. Kowalczyk, któ-
ry nadal kierował siatką konspiracyjną rządu emigracyjnego, był m.in. burmistrzem 
Gryfogóry (Gryfowa Śląskiego), kierownikiem gazowni i wiceprezesem lokalnej 
PPS, którą wadowiczanie zorganizowali jako przeciwwagę dla partii komunistycz-
nej. W 1950 r. wrocławski Urząd Bezpieczeństwa rozbił „grupę wadowicką”, która 
30 kwietnia 1951 r. stanęła przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu. 
Spośród sześciu oskarżonych tylko Franciszek Kowalczyk został skazany na karę 
śmierci. W związku z amnestią egzekucji nie wykonano.

29.  Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień. Jan Paweł II, oprac. K. Chojnacka, 
P. Słabek, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, 373 [1] s.
oprawa twarda, 20 cm
Wybór wypowiedzi Jana Pawła II od początku Jego pontyfikatu do ostatniej 

pielgrzymki do rodzinnego kraju w sierpniu 2002 r.
Co różni niniejszy wybór od zalewu innych publikacji? Niezwykłość [- -] edycji 

kryje się w sumiennej syntezie najistotniejszych wystąpień Ojca Świętego do Polaków 
od początku pontyfikatu aż do niedawnej, sierpniowej pielgrzymki. Takie ujęcie, po-
parte systematyczną lekturą, pozwala odkryć zaskakujący dar Ojca Świętego, jakim 
jest niezwykle trafne i precyzyjne widzenie losów Polskiego Narodu.

(Ze Wstępu)

30.  Svidercoschi G.F., Historia Karola Wojtyły, tł. L. Rodziewicz, Wydawnictwo 
„M”, Kraków 2002, 189 [3] s.
oprawa miękka, 21 cm
Fabularyzowana biografia Karola Wojtyły, obejmująca najważniejsze okresy ży-

cia przyszłego papieża – od spędzonego w Wadowicach dzieciństwa po konklawe 
w 1978 r.

Największy wpływ wywarła na niego przede wszystkim rodzina; następnie sytuacja 
religijna, kulturalna i społeczna Polski lat trzydziestych, studia, przyjaźnie, teatr, praca 
naukowa i fizyczna, wreszcie wojna, która wdarła się w młodzieńcze życie Karola, jak 
gdyby chciała już zawsze mu „towarzyszyć”, naznaczyć nie tylko symbolicznie, potem 
służba kapłańska, obowiązki duszpasterskie, Episkopat, uczestnictwo w II Soborze 
Watykańskim…

5   Z Franciszkiem Kowalczykiem do Gryfogóry wyjechali wówczas: były komendant obwodu AK-NOW  
por. Antoni Nowak „As”, Bonifacy Benesz, Mikołaj Małachowski, Lech Kwiatkowski ps. „Medyk” – podczas 
okupacji organizator komórki AK w wadowickim szpitalu, ppor. Stefan Woszczyk ps. „War” i Tadeusz Książek 
(M. Witkowski, Zapomniany bohater, „Hejnalista Gryfowski”, 2014, nr 3, s. 11).
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Nie można pojąć znaczenia tego pontyfikatu, w całości skierowanego ku obronie 
istoty ludzkiej, jej godności i praw, jeśli nie wyjdzie się od dramatycznego „poznania”, 
którego Karol Wojtyła doświadczył w stosunku do nazizmu i komunizmu. Jego osobista 
historia została ściśle spleciona – tak ściśle, by zawsze już nosić to piętno – z historią 
dwóch totalitaryzmów, które chociaż znajdują się po skrajnie przeciwnych stronach 
i przyjmują skrajnie różne formy, jednakowo podjęły niespotykany dotąd wysiłek znisz-
czenia ludzkiej rzeczywistości.

(Ze Wstępu)

31.  Szkice z dziejów „Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, red. A. Nowa-
kowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 67 [1] s.
oprawa miękka, 21 cm
Niniejsze skromne opracowanie koresponduje z konferencją naukową poświę-

coną 135. rocznicy sokolstwa polskiego (1867 – 2002) organizowaną przez Insty-
tut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów  
28 – 29 VI 2002 r.). [- -]

W prezentowanym opracowaniu ukazano ruch sokoli w regionach południowo-
-wschodniej Polski w okresie przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym 
(na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie, Podkarpaciu, Podbeskidziu i Górnym Śląsku), ze 
szczególnym uwzględnieniem ziem b. zaboru austriackiego (Galicji i Małopolski), które 
były kolebką ruchu sokolego w Polsce.

(Ze Słowa wstępnego)

32.  Tablica pamiątkowa poświęcona dr. W.M. Gedlowi. Wadowice – dawny gmach 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dokumentacja konserwatorska, autor 
prac konserwatorskich i dokumentacji J. Gałaszek, nakład Autora, Pszczyna 
2002, [19] k., il.
oprawa twarda, 30 cm
Prace konserwatorskie, zlecone przez gminę Wadowice, obejmowały m.in. 

oczyszczenie i uzupełnienie ubytków na gipsowej tablicy poświęconej działaczowi 
wadowickiego „Sokoła” dr. Władysławowi Mieczysławowi Gedlowi, znajdującej się 
w korytarzu prowadzącym do holu dzisiejszego kina Centrum w Wadowickim Cen-
trum Kultury. Płaskorzeźba przedstawia dr. Gedla w stroju sokolim na tle dawnego 
budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach. W jej dolnej partii 
znajduje się inskrypcja:
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Zasłużonemu Druhowi i Dyrek.[torowi] Sokoła6

S.P. Dwi. W. M. Gedlowi – lekarzowi 1852 – 1901
Żeś umiłował ideę Sokoła i wiernie jej
służyłeś pozostaniesz dla nas wzorem
A imię Twoje potomności przekazują
Druhowie Sokoła Wadowickiego
Uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy miało miejsce 11 listopada 2002 r.

33.  Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, wybór i oprac. 
Cz. Gil OCD, red. P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina 
Wadowity, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 80 s., il.
oprawa miękka, 20,5 cm
Kronika klasztoru jest „pamięcią” o życiu wspólnoty, która w nim żyła i pracowała. 

Pamięć tę uzupełniają również inne dokumenty, jak akty własności, księgi rachunkowe, 
biografie zakonników, urzędowa korespondencja klasztoru z przełożonymi zakonnymi 
i kościelnymi… Z wymienionych dokumentów najprostszą w odbiorze, chociaż nie 
zawsze najbardziej wiarygodną, jest właśnie kronika. [- -]

Wspólnota klasztorna jest cząstką społeczności parafialnej, miejskiej, powiatowej, 
narodowej, stąd informacje zapisane w Kronice w pewnym stopniu dotyczą również 
życia społeczności pozaklasztornej, czyli mogą zainteresować tych, którzy szukają źró-
deł do dziejów miasta, zwłaszcza dotyczących życia codziennego. [- -]

Zdecydowana większość [- -] tekstów pochodzi z pierwszych trzech tomów „Kro-
niki Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach”. [- -] Pozostałe [- -] zaczerpnię-
to z „Kroniki Niższego Seminarium” [- -], „Kroniczki domowej” o. Romualda Kućki 
[- -] i z „Kroniki własnej” bł. Alfonsa Marii Mazurka [- -]. Rękopisy kronik Niższe-
go Seminarium i bł. Alfonsa, podobnie jak rękopisy kronik br. Izydora Wojdarskiego  
i o. Romualda Kućki, są przechowywane w Archiwum Prowincji Krakowskiej Karme-
litów Bosych w Czernej.

(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera indeks osób.

6   Dr Władysław Mieczysław Gedl (1852-1901) był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Wadowicach, a w latach 1890-1901 dyrektorem Wydziału Towarzystwa. Był zaangażowany w budowę sokolni, 
a później zapoczątkował przebudowę jej gmachu, sam wspierając tę inwestycję finansowo (K. Meus, Wadowice 
1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 467).
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34.  Województwo Małopolskie. Panorama gmin, teksty T. Kozioł, K. Koźbiał, 
Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2002, 
167 [3] s., fot. kolor., mapy
oprawa twarda, 30 cm
Na podstawie materiałów dostarczonych przez urzędy gminne i dostępnej lite-

ratury Autorzy scharakteryzowali jednostki samorządu terytorialnego wchodzące 
w skład powiatów województwa małopolskiego. Wśród opisanych znalazły się rów-
nież należące do powiatu wadowickiego gminy: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, 
Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz oraz miasta: Andrychów, Kalwaria Zebrzy-
dowska i Wadowice.

Województwo małopolskie to obszar o długiej i bogatej historii związanej niero-
zerwalnie z dziejami ojczystymi, kraina bezcennych zabytków sztuki, prężny region 
turystyczny i gospodarczy.

Województwo małopolskie to także, a może przede wszystkim, gminy je tworzące. 
[- -]

Prezentujemy [- -] ich dorobek kulturalny, historię, zabytki, gospodarkę – wszystko 
to, co decyduje o ich jedynym i niepowtarzalnym uroku.

(Ze Wstępu) 

35.  Wyrobiec P., Wadowice. Przewodnik śladami Jana Pawła II, Drukarnia i Wy-
dawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 23 [1] s., il. kolor
okładka miękka, 20 cm

36.  Zagórska A., Szkice z dziejów kultury fizycznej w wadowickiem, Drukarnia 
i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 48 s.
oprawa miękka, 21 cm
Autorka przedstawiła wybrane zagadnienia z dziejów kultury fizycznej na ziemi 

wadowickiej od schyłku XIX w. do roku 2001. Przybliżone zostały historia i prze-
bieg okręgowego zlotu sokolego w Wadowicach w 1897 r., który tutejsze gniazdo 
zorganizowało na 10-lecie istnienia Towarzystwa Gimnastycznego w mieście. Był 
to jeden z trzech zlotów zorganizowanych przez wadowickiego „Sokoła” w okresie 
galicyjskim. W kolejnych rozdziałach Autorka opisała rozwój sportu i wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach (1945-2001), rozwój siatkówki 
dziewcząt od lat 70. XX w. oraz sport, rekreację i turystykę w Szkole Podstawowej 
w Barwałdzie Średnim.

Publikacja zawiera bibliografię.
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37.  Ziemia mucharska. Przewodnik turystyczny, W. Sajdak, L. Sajdak, Nasza Ofi-
cyna, Mucharz–Wadowice 2002, 26 s., fot. kolor., mapa
oprawa miękka, 23 cm
Ziemia Mucharska to przepięknie położona gmina na południowych obrzeżach po-

wiatu wadowickiego. Dolinę Skawy rozdzielają trzy krainy geograficzne, które wchodzą 
w skład Ziemi Mucharskiej. I tak całe południe, zachód i północ otacza Beskid Mały, 
od strony wschodu aż po potok Stryszówka, wchodzi w granicę tej ziemi Beskid Średni. 
Od strony północnej i wschodniej położone jest Pogórze Wielickie.

(Ziemia mucharska, s. 4)

38.  Zuchniewicz P., Cały Twój, Seria „Księga Świętych”, Wydawnictwo „M”, Kra-
ków 2002, 153 [2] s., il.
oprawa miękka, 19 cm

39.  Zuchniewicz P., Nasz Papież. Historia życia Karola Wojtyły, Seria „Księga 
Świętych”, Wydawnictwo „M” Kraków, „Edipresse Polska”, Warszawa 2002, 
152 s., il.
oprawa twarda, 20 cm
Opis Zuchniewicza jest iście malarski, zgodnie ze współczesną tendencją do prze-

mawiania obrazem. Dlatego z tej zbeletryzowanej opowieści o życiu papieża-Polaka 
Czytelnik nie tylko dowie się, albo przypomni sobie jego najważniejsze wydarzenia 
i gesty, ale niejako „zobaczy” Ojca Świętego w całej jego wielkości.

Ukazanie się kolejnej pozycji o Janie Pawle II prowokuje pytanie co ona właściwie 
wnosi nowego, skoro tyle już o Ojcu Świętym napisano? Przede wszystkim należy po-
wiedzieć, że o papieżu nigdy dosyć, a każda książka przynosi jakieś nowe wydarzenia 
albo odsłania nowe konteksty i interpretacje znanych faktów.

(Ze Wstępu Grzegorza Polaka, redaktora naczelnego „Księgi Świętych”)


