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Drogi Czytelniku, 

oto masz przed sobą książkę opisującą historię Pietrzykowic od śre-
dniowiecza do 1945 roku. Powstała ona dzięki Wójtowi Gminy Ło-
dygowice panu Andrzejowi Piterze, a także Przewodniczącemu Rady 
Gminy Łodygowice panu Czesławowi Wandzlowi, którzy zaprosili 
mnie do realizacji tego projektu. Dziękuję im oraz wszystkim radnym 
za to, że w swojej pracy dbają o zrównoważony rozwój gminy, dzięki 
czemu i tego typu publikacja mogła się pojawić. Oddzielne podzięko-
wania składam panu Januszowi Gancarczykowi, Dyrektorowi Szkoły  
w Pietrzykowicach oraz miłośnikom historii z tej miejscowości, ze 
szczególnym uwzględnieniem pana Stanisława Furtaka za unikalne fo-
tografie przekazane do publikacji. 

Zarys dziejów Pietrzykowic przedstawia nie tylko poszczególnych 
właścicieli tej wsi, ale również to, w jaki sposób rozwijała się ona spo-
łecznie i gospodarczo przez wieki. Ukazane zostały zmiany administra-
cyjne, jakim podlegała  miejscowość na przestrzeni siedmiu wieków, 
jak również najważniejsze wydarzenia z historii Polski, które odci-
snęły piętno na dziejach Pietrzykowic. Przedstawiono wybitne osoby 
wywodzące się z tej wsi, jak choćby posła do parlamentu wiedeńskie-
go Macieja Fijaka. Ukazano rozwój tutejszej Straży Pożarnej, Kółka 
Rolniczego, Kasy Stefczyka i kościoła katolickiego. Opracowano losy 
mieszkańców Pietrzykowic podczas dwóch wojen światowych. Omó-
wiono nie tylko działania wojenne, ale również straty osobowe i mate-
rialne oraz wysiedlenia. 

Mam nadzieję, że szczególnie interesujący dla mieszkańców Pie-
trzykowic będzie opracowany spis ludności z lat 1930-1934, dzięki któ-
remu każdy z rodowitych mieszkańców będzie mógł poznać swoich 
przodków i stworzyć rodzinne drzewo genealogiczne sięgające ok. 200 
lat wstecz.  

Przygotowany materiał zawiera również informacje o charakterze 
ciekawostek, a nawet pochodzące z kroniki kryminalnej, dzięki czemu, 
mam nadzieję, powstał pełniejszy obraz tej miejscowości.  

Zadanie nie było łatwe, bowiem tak naprawdę były to pierwsze tego 
typu badania. Do tej pory Pietrzykowice były tylko wzmiankowane  
w różnych opracowaniach. Z tego powodu przeprowadziłem szczegó-
łową kwerendę źródłową. Przeczesałem zbiory Archiwum Państwowe-
go w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej, Muzeów Historycznych  
w Żywcu i w Bielsku-Białej, Archiwum Kurii Bielsko-Żywieckiej. Wy-
korzystałem również wcześniejsze własne materiały, także te zebrane 
w trakcie przeglądania zasobów Instytutu Pamięci Narodowej i Krieg-
sarchiv des Österreichischen Staatsarchiv oraz Österreichischen  Natio-
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nalbibliothek w Wiedniu.  W tym miejscu dyrektorom i pracownikom 
tych instytucji bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i życzliwość; bez 
ich wsparcia nie dałoby się zrealizować tego zadania w tak ekspreso-
wym tempie. 

Historia poszczególnych ludzi zapisuje się w opowieściach rodzin-
nych. Sagi rodzinne tworzą dzieje miejscowości, a historia regionów 
składa się na historię kraju. Z tego powodu znajomość swojej lokalnej 
historii jest tak ważna, gdyż tylko ta wiedza tak naprawdę odpowiada 
na podstawowe pytania:  kim jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy. Mam 
nadzieję, że ta książka przyczyni się do poszerzenia tej wiedzy. Nie jest 
ona monografią, a jedynie szkicem historycznym. Mam nadzieję, że 
dzięki miłośnikom historii wywoła ożywczy ferment, za sprawą które-
go światło dzienne ujrzą nowe dokumenty i fotografie, do tej pory skry-
wane w domowych archiwach. To zaś sprawi, że można będzie niektó-
re z tez postawionych przez autora potwierdzić lub też zweryfikować. 
Mam nadzieję, że powołany komitet do upamiętnienia dziejów Pietrzy-
kowic i stowarzyszenia tam działające podejmą rozpoczęte dzieło i za 
kilka lat będzie można wydać pełną monografię Pietrzykowic. 

Jacek Kachel
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Jak to z Pietrzykowicami najdawniej bywało...

Pietrzykowice są wsią poło-
żoną w lewym dorzeczu Soły 
ok. 4 km na północ od Żywca 
i należą do Kotliny Żywieckiej. 
Pierwotnym terenem zabu-
dowy jest dolina potoku Wie-
śnik, drugorzędnego dopływu 
Soły. Dzisiaj wieś zdecydowa-
nie odbiegła od jej pierwotne-
go, średniowiecznego kształtu 
ze względu na powstała nową sieć zabudowy, która zmieniła jej tradycyjne założenia. Dla 
rozwoju Pietrzykowic najważniejszym elementem było ulokowanie jej na szlaku handlo-
wym, prowadzącym z południa na północ Europy. Szlak handlowy od tzw. Bramy Moraw-
skiej był „kołem zamachowym” dla osad w jego obrębie. 

Najdawniejsze informacje o Pietrzykowicach sięgają co najmniej początków XIII wieku, 
kiedy tymi terenami władali książęta śląscy z rodu Piastów. Nie mamy jednak wiadomo-
ści z tamtego czasu, gdyż najazdy Mongołów spustoszył te tereny. Przybysze ze wschodu 
przetrzebili miejscowości w okolicach szlaków handlowych. Nieliczni włościanie, którym 
udało się przetrwać ich „wizyty”, nie przynosili odpowiednich dochodów dla swoich wład-
ców. W tych okolicznościach Piastowie śląscy postanowili zasilić ten teren kolonistami.1  
Była to głownie kolonizacja na prawie niemieckim, która najbardziej intensywnie rozwi-
jała się w XIII i XIV.2

Dzisiejsze badania archeologiczne wyraźnie pokazują, że ten okres osadnictwa na na-
szym terenie był wtórnym, a nie pierwotnym.  Wykopaliska, które z początkiem XXI wieku 
prowadzili Bożena i Bogusław Chorążowie, jasno pokazują, choćby na przykładzie sąsied-
niego Bielska, że nie ma tu mowy o osadnictwie na tzw. surowym korzeniu. Czyli mieszkań-
ców osadzono na wcześniej niezamieszkałym terenie, a przyjazd kolonistów był tylko ko-
lejnym etapem rozwoju wsi. Mamy dowody, że pierwsi ludzie na naszym terenie mieszkali, 
co najmniej 100 lat przed omawianym procesem kolonizacji.3

 Pewne i sprawdzalne informacje o Pietrzykowicach pojawiają się na przełomie XIII  
i XIV wieku. Książę Opolski Władysław sprowadził w 1255 roku do Rud koło Raciborza 
cystersów z Jędrzejowa, a jego wnuk – również o imieniu Władysław – na początku XIV 

1 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów Śląskich 
tom I, Szkice z dziejów pogranicza Śląsko-Polskiego, Kraków 1938, s. 25. 

2 Stanisław Kuraś, W epoce piastowskiej i jagiellońskiej, Dzieje Nowego Targu, s. 41.
3 Bożena i Bogusław Chorąży, Początki Bielska w świetle nowych odkryć archeologicznych, (w) Bielsko-Bialskie 

Prace Historyczne, Bielsko-Biała 2014, s. 20-29.

ROZDZIAŁ I

Jak to z Pietrzykowicami 
najdawniej bywało...
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obie wsie zawsze w spisach występują razem, i tam musiało być podobnie, gdyż cystersi 
bardzo dbali o swoje posiadłości. W tym czasie, jak podają źródła, istniała już w Łodygo-
wicach kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, która podlegała ju-
rysdykcji proboszcza żywieckiego, a która była również świątynią dla mieszkańców Pie-
trzykowic.9 

Księstwo Opolskie w wyniku wielu różnych podziałów rodzinnych rozpadło się i wy-
łoniło się z niego Księstwo Oświęcimskie, w którego skład wchodziły ziemie Kotliny Ży-
wieckiej.10 Kolejny władca księstwa Jan – zwany Scholastykiem – ostatecznie zrezygnował  
z samodzielności i 24 lutego 1327 roku uznał się wasalem króla czeskiego Jana Luksem-
burczyka.11 Dodatkowo oficjalna decyzja króla Polski Kazimierza Wielkiego z 1335 roku 
na ponad sto lat przeniosła ziemię żywiecką do korony czeskiej. Jan Scholastyk nie zapi-
sał się chlubnie, gdy chodzi o historię Pietrzykowic. Pomiędzy nim, a cystersami doszło do 
sporu o dochody z Łodygowic, Pietrzykowic i Wilkowic. Doszło nawet do tego, że książę na-
jechał te miejscowości i złupił je, zabierając kmieciom nawet ziemiopłody.12 Aby jednak w pełni 
zrozumieć, o co toczył się spór, trzeba zapoznać się z tłem konfliktu. Książę Jan przed obję-
ciem księstwa był księdzem i pełnił urząd scholastyka. Scholastyk to w kościele katolickim 
duchowny, członek kapituły sprawujący nadzór nad szkołami danej diecezji, przełożony 
szkoły katedralnej.13 Po śmierci ojca porzucił stan duchowny i ożenił się. Jednak żegna-

9 J. Kachel, Barwy życia, Żywiec 2002, s. 54. 
10 Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s.31.
11 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa 

Instytutu Śląskiego, Katowice 1938, s.11. 
12 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 7. 
13 Słownik Języka Polskiego, tom III, Warszawa 1981, s.188. 

wieku ofiarował im na utrzymanie szmat ziemi w Żywiecczyźnie, na którym założone zostały 
wsie Łodygowice (Abtsdorf, abbatisvilla, Ludovici villa, Ludwigsdorf, Łodywigowice) i Pietrzyko-
wice (Petri villa) nad Sołą.4 Andrzej Komoniecki charakteryzując tę wieś stwierdził: Pietrzy-
kowice wieś, iż w tej wsi najpierwej chłop Pietrzyk osadził się i najwięcej Pietrzyków albo Piotrów 
tam było.5  

Łodygowice i Pietrzykowice były do końca XIII wieku wsiami książęcymi.6 Potem obie 
te wsie przeszły we władanie cystersów i to za ich czasów nastąpiła kolonizacja. Warto  
w tym miejscu zaznaczyć, że nasadzanie kolonistów odbywało się głównie w oparciu o tzw. 
prawo niemieckie, co nie oznacza, że kolonistami byli wyłącznie Niemcy. Wielu kolonistów 
przybywało z dzisiejszych terytoriów np. Belgii, Holandii oraz pogranicza francusko-nie-
mieckiego. O średniowiecznym pochodzeniu Łodygowic, Pietrzykowic (...) świadczy również po-
dział ziemi na role, których ogólny zarys zachował się na mapach katastralnych jeszcze do dnia 
dzisiejszego. Pola tych ról rozgraniczone były szerokimi miedzami, a w lasach granice oznaczono 
zakrzosami na drzewach, ścięcie drzewa granicznego groziło odpowiednimi karami. Ten sposób 
oznaczania granic w lesie utrzymał się tu i ówdzie jeszcze do naszych czasów. Każda rola liczyła 
około 96 morgów.7

Dokument z 1310 roku dotyczący Łodygowic potwierdza, że była to już bardzo dobrze 
zorganizowana wieś.8 Jak wynika z powyższego pisma potomek założyciela wsi oddał za-
konowi przywilej lokacyjny, pozostawiając sobie liczne prawa wywodzące się z aktu zało-
żenia. To jednak sprawiło, że cystersi nie posiadali pełnych praw do nadanych wsi. Chociaż 
nie zachował się analogiczny dokument dotyczący Pietrzykowic, to ze względu na to, że 

4 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa 
Instytutu Śląskiego, Katowice 1938, s.11. 

5 Andrzej Komoniecki, Chronograf albo Dziejopis Żywiecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 
1987, s. 15. 

6 Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna, Popularny zarys dziejów, Żywiec 2011, s. 121.  
7 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 6. 
8 Codex diplomaticus Silesiae, tom II, dok. Nr.XXIX. 
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jest ewidentną pomyłką piszące-
go. Do ówczesnej parafii Łodygowi-
ce należały również Pietrzykowice, 
co wynika z księgi benefjów kościo-
łów parafialnych diecezji krakowskiej, 
sporządzonej przez Jana Długosza  
w połowie XV w. W księdze tej napi-
sano, że we wsiach Łodygowice i Pie-
trzykowice są łany kmiece, których 
dawano dziesięcinę snopową scho-
larii krakowskiej już od początku za-
łożenia. Później zaś, po odzyskaniu 
przez Polskę Księstwa Oświęcimskiego  
w roku 1457, płacono daninę pienięż-
ną w kwotach: Łodygowice 11 szkoj-
ców a Pietrzykowice 23 szkojce sze-
rokich groszy. Proboszcz Łodygowic 
miał dochód ze świadczeń parafian  
i z ról zwanych potocznie Dział i Porąb-
ki. Kmiecie, których w Łodygowicach 
było 16, a w Pietrzykowicach 30, od-
dawali mu /według zwyczaju przyjęte-
go w całym dekanacie oświęcimskim  
i zatorskim/ po jednej ćwierci pszenicy 
i owsa. Biedniejsi, względnie półkmie-
cie i bogatsi – zagrodnicy zwani także zarębnikami, uwalniali się od tych świadczeń daniną pie-
niężną.18 

Z powyższych informacji jasno wynika, że w tamtym czasie mieszkańcy Pietrzykowic 
byli zamożniejsi od sąsiadów. Według wielu historyków zaważył na tym fakt odległości od 
szlaku komunikacyjnego. O ile Łodygowice przecinał trakt handlowy na połowę, to Pie-
trzykowice tylko do niego przylegały. To zaś sprawiło, że najazdy Mongołów czy też ry-
cerzy Scholastyka bardziej dotknęły sąsiadów z Łodygowic. Jednak w późniejszym czasie 
tenże sam fakt, sprawił, że Łodygowice stały się wsią przemysłową, a Pietrzykowice typo-
wo rolniczą.

Zmieniali się kolejni władcy Księstwa Oświęcimskiego, jednak dla interesujących nas 
ziem niewiele to znaczyło. Dopiero zmiana statusu prawnego dokonała się za księcia 
Przemysława i wniosła istotne zmiany. Do tej pory chociaż wsiami zarządzali cystersi, to 
sprawy sądowe i podatkowe nadal dzierżył książę. 19 stycznia 1445 roku książę Przemy-
sław ze względu na swoje kłopoty finansowe odsprzedał opatowi Mikołajowi III prawa 
zwierzchnie do Łodygowic i Pietrzykowic za siedemdziesiąt grzywien groszy praskich, za-
strzegając sobie prawo pierwokupu. W dokumencie czytamy: My Przemysław z Bożej Ła-
ski książę i pan Oświęcimski itd. przyznajemy i podajemy do wiadomości powszechnej tym li-
stem wszystkim i tym, którzy go widzieć względnie czytanego słuchać będą, że my, powodowani 
pilną koniecznością, za radą i wiedzą naszych szlachetnych, sprzedaliśmy i na mocy tego listu, 
prawny wykup, zastrzegając sobie, odsprzedaliśmy czcigodnemu panu Mikołajowi, opatowi  

18 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 6. 

jąc się z urzędem, nie chciał pożegnać się  
z dziesięciną z terenu Księstwa Oświę-
cimskiego. O jaką stawkę chodziło, naj-
lepiej świadczy wyliczenie dokonane 
przez dr. Józefa Putka: Biskup Nanker miał  
w 1326 r. dochodu 611 tysięcy złp., Scho-
lastyk 55200 złp., zwykły zaś ołtarzysta 
poprzestawał na dochodzie od 920 złp. do 
6900 złp.14 Dlatego właściciele na drodze 
sądowej dochodzili sprawiedliwości. Wy-
rok, który wydał biskup wrocławski, po-
twierdził 22 kwietnia 1364 roku papież 
Urban. Wyznaczył też opata z Jędrzejo-
wa, aby ten wyrok w części dotyczącej 
posiadłości cysterskich na żywiecczyźnie 
został wyegzekwowany. W swojej bulli 

papież Urban V napisał na końcu: Twojemu uznaniu, byś w miarę możliwości, w oparciu o Nasz 
autorytet postarał się o to, by orzeczenie to jako słuszne w całej pełni uszanowano.15 Ten za-
pis jednoznacznie pokazuje, że ojciec święty miał pełną świadomość, że trudno go będzie 
wprowadzić w życie. Całościowe odszkodowanie opiewało ostatecznie na sumę 5.280 zł, 
a razem z kosztami postępowania sądowego książę Jan został obciążony kwotą 5 tysięcy 
grzywien srebra i 500 florenów złota. Jednak książę Jan nigdy tego nie zapłacił.16 

Złupione wsie stosunkowo szybko podniosły się z upadku. W kościelnych wykazach po-
datkowych Łodygowice (Villa Łodygowici) i Pietrzykowce (Villa Petri) występują pod rokiem 
1373. Łodygowice płaciły wówczas dziesięcinę w wysokości 11 groszy, a Pietrzykowice 23 gro-
sze.17 Powyższa informacja wskazuje na to, że w Pietrzykowicach szybciej podniesiono się 
z pogromu i wieś lepiej się rozwijała. Pozostając przy sprawach podatkowych, należy pa-
miętać, że początkowo dziesięci-
na była snopowa, później została 
zamieniona na pieniężną. Jan Dłu-
gosz, znany polski historyk, w „Li-
ber Beneficiorum” podaje wykaz 
najstarszych osad, które ją pła-
ciły. Niestety bardzo niedokład-
nie przedstawia je, gdy chodzi  
o okręg żywiecki. Wg zapisów 
poszczególne miejscowości pła-
cą: Żywiec (18 gr), Stary Ży-
wiec (28 gr), Ludwikowice (22 
gr), a Pietrzykowice (296 gr!) co 

14 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów Śląskich 
Tom I, Szkice z dziejów pogranicza Śląsko-Polskiego, Kraków 1938, s. 75.

15 Ignacy Rychlik, Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie, Sprawozdanie Dyrekcji gimnazjum w Tarnowie, Tarnów 
1889, s. 22. 

16 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów Śląskich 
Tom I, Szkice z dziejów pogranicza Śląsko-Polskiego, Kraków 1938, s. 75.

17 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 6. 
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re musiały być miej-
scowościami typowo 
rolniczymi.

Książęta oświęcim- 
scy formalnie zależni 
od króla Czech, fak-
t yc z n i e  p r o w a d z i -
li samodzielną polity-
kę. Patrząc dzisiaj na 
ich wyczyny i prakty-
ki, raczej przyrówna-
libyśmy ich do zbó-
jów niż strażników 
prawa ładu i porząd-
ku. Często sami napa-
dali nie tylko na prze-
jeżdżających kupców, 
ale robili wyprawy na 
tereny królestwa pol-
skiego, dlatego co jakiś czas poszczególni władcy wysyłali ekspedycje, aby ukrócić gwał-
towników.21 Jednak dopiero twarda postawa króla Kazimierza Jagiellończyka ostatecz-
nie uspokoiła sytuację na granicy królestwa. W 1453 roku w imieniu króla Jan Kuropatwa 
z Łańcuchowa zdobywa Oświęcim i obsadza go żołnierzami, jednak książę Jan z bratem 
Przemysławem uciekają i chronią się w zamku Wołek. Tutaj z interwencją udaje się Jan 
Tęczyński, wtedy podkomorzy krakowski, wspólnie z wojskami wojewody krakowskiego.  
I ich działania kończą się sukcesem. 7 czerwca 1453 roku książę Jan uznał się lennikiem 
Polski, zanim jednak to się stało, wymógł układ, wedle którego król zobowiązał się mu pu-
ścić w niepamięć winy i wykupić księstwo.22 Ostatecznie ziemie Księstwa Oświęcimskie-
go, w tym należące do niego Pietrzykowice,  dnia 21 lutego 1457 roku zostały włączone do 
królestwa polskiego.23 Jan, książę oświęcimskie, narobiwszy dosyć przez swoje łotrowstwa lu-
dziom szkód, gdy wiedział, że nic nie może wskórać, Księstwo Oświęcimskie królowi Kazimierzo-
wi III polskiemu za pięćdziesiąt tysięcy grzywien szerokich gorszy praskich, liczby polskiej czter-
dzieści i ośm groszy do każdej grzywny rachując, wiecznie na Koronę Polską przedał i praw swego 
ustąpił, które Księstwo król do województwa krakowskiego przyłączył.24 

Jednak inkorporacja Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego i poddanie go w pełni pra-
wu koronnemu nastąpiły dopiero podczas sejmów: piotrkowskiego 1562/63 i warszaw-
skiego 1563/64.25 

21 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, Łodygowice 200, s. 18. 
22 Stanisław Kutrzeba, Prawa, przywileje, statuty i lauda księstwa oświęcimskiego i zatorskiego. Archiwum Komisji 

Prawniczej A. U., t.IX, Kraków 1913, s. 218. 
23 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa 

Instytutu Śląskiego, Katowice 1938, s.14. oraz Stanisław Kutrzeba, Prawa, przywileje, statuty i lauda księstwa 
oświęcimskiego i zatorskiego. Archiwum Komisji Prawniczej A. U., t. IX, Kraków 1913, s. 218. 

24 A. Komoniecki, Dziejopis Żywiecki, s.38. 
25 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa 

Instytutu Śląskiego, Katowice 1938, s.15.

w Rudach, naszemu kapłano-
wi wiernemu, kochanemu i jego 
całemu konwentowi tamtejsze-
mu, który obecnie jest względnie 
tutaj zawsze mógłby być, naszą 
książęcą władzę zwierzchnią we-
wnątrz i nad dobrami i wsiami: 
Łodygowice i Pietrzykowice, po-
łożonymi w naszym żywieckim 
okręgu, ze wszystkimi teraźniej-
szymi tych wsi i dóbr czynszow-
nikami, czynszami, pożytkami, 
rentami, zagrodami uprawnymi 
i nieuprawnymi, rolami upraw-
nymi i nie zaoranymi z pewnymi 
zaroślami do pasienia, z wodami, 
rzeczkami, połowami ryb, bar-
ciami i innymi niwami, położony-

mi w tych samych granicach, które ostatnio względnie przed laty wykarczowane zostały, a któ-
re do wymienionych dóbr przynależą, poza tym z innymi wszystkimi przynależnościami małymi  
i dużymi, które po imieniu zostały wymienione względnie wymienione być mogą, nie wyłączając 
żadnego, ze wszystkimi zwierzchnimi prawami książęcymi rozkazodawczymi, jakeśmy sami po-
siadali i odtąd wymienione dobra w swoich miedzach i skrajach rozłożone i wymienione zostały, 
za 70 grzywien praskich groszy i polskiej liczby, któreśmy właśnie od nich jako zapłatę otrzymali, 
jednak z tym zastrzeżeniem, że wymieniony opat z jego braćmi zakonnymi i całym konwentem 
w Rudach wymienione dobra w swych miedzach i skrajach rozłodaną sumę trzymać i użytko-
wać tak długo dopóki My względnie nasz przyszły książę, wymienionemu opatowi i konwentowi  
w Rudach wyżej wymienioną kwotę pieniężną w całości nie zwrócimy. A gdy My wymienioną 
kwotę pieniężną zwracać będziemy, dokonamy tego na nasz koszt i odpowiedzialność w Racibo-
rzu, względnie w klasztorze przez nich wskazanym. 

Ponadto, z naszej specjalnej książęcej łaskawości, aby w ich klasztorze mogli się wyżywić, po-
zwalamy im łowić ryby w Sole na swe potrzeby, czego będą mogli dokonywać sami, jak również 
przez siebie wysłanych ludzi, w co wierzymy w naszym książęcym zaufaniu.

Dano w Oświęcimiu w najbliższy wtorek przed Agnieszką, roku Pańskiego 1445.19 
Ten sam książę potwierdził 13 września 1448 roku przywileje dla miasta Żywca, któ-

re zostały wcześniej wykradzione przez rabusiów. Przywileje te w sposób zasadniczy za-
ważyły na dalszym rozwoju regionu. Od tego czasu jarmarki mogły odbywać się tylko  
w Żywcu. W okolicznych wsiach nie wolno było sołtysom posiadać między innymi: szew-
ców, krawców, piekarzy, karczmarzy i słodowników. Żywczanie zostali zwolnieni ze 
wszystkich opłat i ceł, jakie obowiązywały na terenie księstwa, a sami mieli prawo pobie-
rać cło na przykład od stolarzy. Sąd miejski mógł nakładać wszystkie rodzaje kar łącznie 
z karą śmierci.20 To uprzywilejowanie Żywca w sposób zasadniczy ograniczało możliwości 
rozwoju okolicznych terenów, a szczególnie przyległych wsi takich jak Pietrzykowice, któ-

19 Grünhagen C. u. Markgraf H, Lebns – u. Besitzurkundendenbuch Scholesiens und seiner einzelnem 
Fürstenthumer im Mittelalter, Lipsk 1883, t. II s. 588. 

20 Oryginalny dokument przywileju znajduje się w Muzeum Miejskim Stary Zamek w Żywcu.  
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Wraz z powrotem Księstwa Oświęcimskiego do Polski właścicielami Żywiecczyzny,  
a co za tym idzie Pietrzykowic, zostają Komorowscy. Jednak już na wstępie czeka na nas 
niespodzianka i zagadka. Oto, gdy 21 lutego 1457 roku powstaje akt powrotu księstwa do 
Polski, nie umieszczono tam w wykazie ani jednej miejscowości z terenu Żywiecczyzny. 
Rodzą się w związku z tym liczne pytania. Czy książę Jan pozostawił te ziemie dla siebie 
albo też włączono je na stałe do Królestwa Czeskiego? Jednak najprawdopodobniej tere-
ny te zostały już dawno utracone przez księcia Jana (na rzecz Skrzyńskich), a więc nie mógł 
się zrzec tego, czego nie posiadał, gdyż wcześniej już zostały one zajęte przez wojska kró-
lewskie tytułem odszkodowania za zatrzymaną dziesięcinę.1 Wszystko wskazuje, że król 
wypłacił biskupowi Oleśnickiemu zaległości ze skarbu państwa, a w zamian za to Żywiec-
czyzna stała się królewszczyzną.2 

Przy tej okazji trzeba wspomnieć 
o tym, że w połowie XV wieku te-
reny Żywiecczyzny objęli w posia-
danie Skrzyńscy, którzy byli lenni-
kami księcia oświęcimskiego. Ich 
działalność „gospodarcza” na tych 
terenach mocno dawała się we znaki 
sąsiadom. Jako dzierżawcy zamków 
strzegli swoich praw i przywilejów,  
a gdy brakowało im gotówki, urzą-
dzali wyprawy rozbójnicze. Podczas 
walk Jagiellonów z królem węgier-
skim Maciejem Korwinem o koro-
nę czeską Skrzyńscy wspierali Kor-
wina. Natomiast Piotr Komorowski 
– mający już liczne ziemie na Wę-
grzech, Spiszu i Orawie – popierał 
polskie aspiracje do korony. Skrzyń-
scy Włodek i Bożywoj wznieśli fortyfikacje i obsiedli zamki na Bukowcu, Wołku, Grójcu, oraz 
zamek barwałdzki na górze Żar. Żywiecczyzna uformowała się więc jako rycerska posiadłość  
w połowie XV w. Włodek i Bożywoj przez łupieskie wyprawy na sąsiednie ziemie ściągali na sie-
bie odwetowe ekspedycje wojsk królewskich. W zwalczaniu ich pomagał w latach 1460-1462 

1 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, Łodygowice 2007, s. 22. 
2 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów 

Śląskich, tom I, Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego, Kraków 1938, s. 77.

ROZDZIAŁ II

Jak Komorowscy 
Żywiecczyznę posiedli

staroście krakowskiemu Mikołajowi Pie-
niążkowi, Piotr Komorowski, wówczas jesz-
cze osiadły, na Liptowie i Orawie.3 Główny 
zamek na Turzej Górze karna ekspedycja 
Pieniążka poparta przez Komorowskiego 
szybko zdobyła, jednak Bożywoj uciekł  
i wraz z rodziną i poplecznikami lepiej 
przygotował się do obrony; na Bukow-
skim Groniu na wschód od Porąbki forty-
cę mocną zbudowali, z której okolicznie ten 
kraj wszytek najeżdzali.4 Tam oblężenie 
trwało ponad miesiąc. Ostatecznie twier-
dzę zdobyto, gdyż obrońcom zabrakło 
żywności. Wreszcie po wielu utarczkach  
i formalnych bitwach, Kazimierz Jagielloń-
czyk nabył w r. 1465 Barwałd i Żywiec wraz 
z okolicznymi wsiami od braci Skrzyńskich.5 

Król Polski – chcąc sobie zjednać Pio-
tra, a jednocześnie nagrodzić go za wier-
ność koronie – przekazał mu tereny Ży-
wiecczyzny. W akcie przekazania z 1467 
roku król zastrzegł, że nie wolno ani 
jemu, ani też jego potomkom wydoby-
wać soli występującej na tych terenach, 
aby żupom królewskim nie czyniły kon-
kurencji.6

Kiedy w 1471 roku pojawia się realna możliwość usunięcia króla Macieja Korwina z tro-
nu węgierskiego, Komorowski wraz z braćmi staje po stronie Kazimierza Jagiellończyka. 
Po nieudanej próbie osadzenia królewicza Kazimierza na tronie węgierskim schronienia 
królewiczowi udziela Piotr Komorowski, za co zostaje pozbawiony majątków w koronie 
węgierskiej (na Orawie posiadał 7 zamków). W 1474 król polski Kazimierz Jagiellończyk, 
chcąc wynagrodzić straty Komorowskiemu, potwierdza mu wcześniej nadane ziemie ży-
wieckie oraz Szaflary. Zezwala na wykupienie Barwałdu, Ojcowa i Rakowic z okoliczny-
mi terenami. Nadto zapisuje mu dożywotnio 100 grzywien z żup wielickich i bocheńskich. 
Przez krótki okres Piotr posiada również Nowy Targ. W tym czasie nowy władca Żywiec-
czyzny nałożył dziesięcinę na Pietrzykowice. W 1474 roku Pietrzykowice płaciły 23 „wia-
runki” i 23 grosze. Wiarunek to ¼ grzywny, czyli 12 groszy.7 Ksiądz Franciszek Augustin 
inaczej przedstawia sprawę niż Komoniecki i stwierdza, że hrabia Komorowski nakazał 
Pietrzykowicom płacić dziesięciny 23 fertony (wiarunek odpowiadający ¼ grzywny czyli 

3 Zofia Rączka. Żywieckie Archiwum Komorowskich, Wielopolskich i Habsburgów i jego losy. Karta Groni nr XIV. 
Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej Żywiec 1988, s. 251. 

4 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 39.
5 Zofia Rączka. Żywieckie Archiwum Komorowskich, Wielopolskich i Habsburgów i jego losy. Karta Groni nr XIV. 

Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej Żywiec 1988,  s. 251.  
6 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów 

Śląskich, tom I, Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego, Kraków 1938, s. 108.
7 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 50.
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12 groszy – JK) i 23 szerokich gro-
szy, 13 nowych złotych, 13 grajca-
rów.8  

W 1476 roku sytuacja poli-
tyczna zmieniła się, gdyż doszło 
do sojuszu węgiersko-krzyżackie-
go skierowanego przeciw Polsce. 
Korwin, mając pełną świadomość, 
jak ważne z punktu widzenia stra-
tegicznego są zamki w Żywcu, 
Barwałdzie i Szaflarach, zapro-
ponował zapomnienie urazów  
i obiecał zwrot utraconych ziem  
w zamian za sojusz i te zamki.9 Nie 

wiemy, jakie ostatecznie plany miał Piotr Komorowski, któremu zdarzyło się już w prze-
szłości zamieniać przeciwników na sojuszników i odwrotnie, gdyż w 1476 roku umarł. Za 
jego władania Żywiecczyzną, pomiędzy latami 1471-76, Łodygowice, Pietrzykowice i Wil-
kowice oraz ziemie przyległe zostały sprzedane Komorowskiemu przez opata Piotra III 
(1471-1492).10 Jednak to przejęcie zostało oprotestowane przez opata cystersów Miko-
łaja IV i sprawę musiał roz-
strzygnąć sąd. Ostatecznie 
w 1518 roku król Zygmunt 
Stary zakończył spór, po-
twierdzając własność tych 
trzech wsi dla rodziny Ko-
morowskich. 

W dniu śmierci Piotra 
pojawił się problem z suk-
cesją, bowiem nie żyli już 
wtedy starsi jego synowie 
Aleksander i Piotr, nato-
miast Jan z powodu zbyt 
młodego wieku nie przejął 
majątku, lecz w jego imieniu 
dobrami zarządzał stryj Mi-
kołaj. Przejęcie Żywiecczy-
zny skłoniło wielu ludzi do 
podejrzeń, jakoby się przy-
czynił do śmierci brata i obu 
synów jego.11 Król węgier-
ski Michał skierował swoją 
propozycję sojuszu do Mi-

8 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 487. 
9 PSB t. XIII, 1977, s. 429. 
10 ks. Stanisław Cieślak SJ, Dzieje kościoła i parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Wilkowicach, 

Kraków 2004, s. 12. 
11 Ks. Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 39. 

kołaja. Ten nie miał żadnych wątpliwości, gdyż czuł się oszukany materialnie przez króla 
Polski, dlatego wystąpił przeciwko niemu. Warto przypomnieć, że w maju 1477 roku wy-
gasał termin rozejmu polsko-węgierskiego i znowu pojawiła się groźba wznowienia walk. 
Jak wielkie było to zagrożenie, świadczy zapis, jakiego dokonał Jan Długosz: Biegali usta-
wicznie konturowie z Prus do Węgier i wchodzili w obopólne układy z Maciejem, królem Wę-
gier, który na ich podstawie brał Krzyżaków w swoją opiekę i obronę. Przejeżdżali zaś z Prus 
do Węgier przez Polskę pod zmyślonymi pozory.12 Z tego powodu wiosną 1477 roku do Ko-
morwskiego przybyło poselstwo Kazimierza Jagiellończyka, oferowało dary i nowe zapi-
sy. Komoniecki wspomina: Król polski posłał takich ludzi, którzy by zepsowany umysł Mikołaja 
Komorowskiego naprawili, ale że już Matiaszowi, królowi węgierskiemu przysiągł, tym się wymó-
wił.13 Jednak Mikołaj stanowczo opowiedział się za współpracą z Korwinem. 

Wobec tego Jagiellończyk nie czekał na rozwój sytuacji, lecz wysłał 6 czerwca 1477 
roku pod dowództwem  Jakuba z Dębna, starosty krakowskiego, ekspedycję karną wypo-
sażoną w armaty. W przeciągu 7 tygodni wszystkie trzy zamki zostały zdobyte, a warow-
nie w Żywcu i Barwałdzie całkowicie zniszczone.14 Mikołaj Komorowski, chociaż pokona-
ny, nie dawał za wygraną. Udał się do króla polskiego, aby otrzymać... odszkodowanie za 
zburzone zamki! Ta jego zuchwałość spowodowana była faktem, że nadal wisiała nad kró-
lestwem polskim możliwość najazdu węgiersko-krzyżackiego. Z tego powodu zapropono-
wano Mikołajowi mienie zamienne, on jednak uznał, iż rekompensata jest zbyt mała i obra-
żony udał się na Węgry. Tu jednak czekała go niemiła niespodzianka, bowiem dla Korwina 
Komorowski bez zamków był bezwartościowy i dlatego został odprawiony z niczym.15 

Podczas konfliktu Komorowskich z Rzecząpospolitą uderza fakt, że prawowity dzie-
dzic, syn Piotra –Jan – nie brał w nich udziału. Prawdopodobnie energiczny i przedsiębiorczy 
stryj Mikołaj usunął na drugi plan 
swego bratanka. Jak przyszło do 
ponownej zgody między Komo-
rowskimi a Kazimierzem Jagiel-
lończykiem trudno dziś wyjaśnić. 
Faktem jest jednak, że w końcu 
król dał się przeprosić i od roku 
1485 jako pan na Żywcu wystę-
puje już Jan Komorowski.16

Po tych wydarzeniach zie-
mia żywiecka ponownie znala-
zła się w rękach królewskich, 
a władca – pamiętając zasłu-
gi, jakie oddał Rzeczypospoli-
tej Piotr Komorowski – oddał 
ją z powrotem jego synowi Ja-
nowi. O jego panowaniu wiemy 
niewiele poza tym, że jeszcze  
w 1494 roku spłaca długi ojca 

12 Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. V, s. 620.
13 A. Komoniecki. Dziejopis żywiecki, s. 52
14 PSB t. XIII, 1977, s. 425
15 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 26. 
16 Zofia Rączka, Dzieje Żywca do połowy XVII wieku, Karta Groni VII-VIII, TMZŻ 1977, s. 36.
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zaciągnięte u mieszczan krakowskich.17 Zofia Rączka, znawca i badacz historii Żywca, na 
podstawie źródeł słowackich i akt Archiwum w Kielcach dowodzi, że syn Piotra Komorow-
skiego Jan przeżył ojca o 35 lat (zmarł w 1511 roku) i pozostawił po sobie dwóch synów: 
Jana i Wawrzyńca.18  

Nowi właściciele Żywiecczyzny, pomimo rozlicznych możliwości zaistnienia na sze-
rokich wodach życia politycznego królestwa, nie angażowali się zbytnio w bieżące roz-
grywki polityczne, lecz skupili się na porządkowaniu posiadanego majątku i właściwym 
nim gospodarowaniu.19 Warto przypomnieć, że Wawrzyniec był do 1547 roku sekreta-
rzem królewskim, uczestniczył w sejmach i brał udział w radzie królewskiej. Jan natomiast 
był nie tylko dziedzicem Żywiecczyzny i starostą barwałdzkim, ale również kasztelanem 
oświęcimskim(1537-48) i połanieckim (1549-63). Historycy w ocenie są zgodni, że Jan 
przez pół prawie wieku gospodarował w Żywiecczyźnie i stworzył z niej główną podstawę ma-
jątkowej potęgi Komorowskich, przyczyniając się do rozwoju miasta Żywca i wsi okolicznych, jak 
również kluczy: łodygowickiego i ślemieńskiego.20 

Bracia nie podzielili ojcowizny, lecz zarządzali nią wspólnie i doprowadzili to tego, że nie 
tylko uporządkowali stan prawny posiadłości, ale również powiększyli ją o Ślemień (1545) 
oraz Krzeszowice (1547), przez co ich posiadłości prawie że graniczyły z Krakowem.  
W 1515 roku wyposażyli żywiecki szpital. Dzięki ich staraniom, król nadał w 1518 roku 
przywilej organizowania dwóch jarmarków w roku. 

17 PSB t. XIII, 1977, s. 429
18 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom I, TMZŻ Żywiec 1995, s. 105. 
19 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 28. 
20 Adam Kamiński, PSB, t. XIII s. 417. 

Ofiarowali dzwon do budującego się kościoła (1536), a rok później (1537) nadali mia-
stu prawo warzenia i wyszynku piwa oraz uposażyli czynszem księdza, altarystów, rektora 
szkoły, organistę, dzwonnika itp. Nadanie tego przywileju miastu oznaczało równocześnie 
wielkie ograniczenia dla okolicznych wsi wyjmując sołtysa ludwigowskiego i sołtysa milow-
skiego, których my nie skupili, ci mają i móc będą każdy rok do roku piwa warzyć po jednemu 
małdru słodu, a to wyszynkować.21 Ta informacja pokazuje, że Łodygowice posiadały dużą 
samodzielność, co pozwalało im niezależnie rozwijać się w cieniu Żywca. 

W tym samym czasie żywieccy właściciele po raz kolejny ograniczyli rozwojowo Pie-
trzykowice, gdyż po usługi kowala czy rzeźnika musieli oni udawać się do miasta. W tym 
okresie szlachta intensywnie wykupuje nieliczne już prawa sołtysów i zakłada folwarki.22 

Powracając do głównego wąt-
ku, należy zaznaczyć, że kolejnym 
ważnym osiągnięciem Komorow-
skich było uzyskanie zwolnienia  
z opłat ze spławu drewna i rogo-
wego, co było istotne, gdyż pod-
stawą ich majątku były lasy i ho-
dowla zwierząt. 10 maja 1550 r. 
Wawrzyniec umiarł bezpotomnie, 
a kilka miesięcy po jego śmierci 
Jan otrzymał zgodę od króla, aby 
scalić w jedno wszystkie wierzy-
telności, jakie mieli Komorowscy 
względem króla. Jak się okazu-
je, skarb królewski winien im był 
ogromny majątek, który wyniósł 
5000 dukatów węgierskich, 369 
złotych polskich i 260 grzywien 
szerokich groszy praskich. Za dal-

sze pożyczki Komorowski otrzymał w 1553 roczną pensję 100 florenów z cła krakow-
skiego oraz 4 bałwany soli. 12 kolejnych bałwanów soli uzyskał w 1559 i 1560. Za jego 
panowania w pobliżu kościoła parafialnego wybudowano w 1558 roku nową szkołę, do której 
uczęszczali nie tylko synowie mieszczan żywieckich, lecz również synowie chłopów z okolicz-
nych wsi.23 I to tam zapewne chodzili do szkoły mieszkańcy Pietrzykowic. To również Jan 
nadaje ważny przywilej dla mieszczan żywieckich. Oto co roku dziesięciu z nich po kolei 
otrzymywało pozwolenie wyciąć w lasach pańskich pięć izdeb drewna, (...) które wolno było 
wywieźć, spuścić i przedać komu się podobało bez żadnej przeszkody24. Osoba obdarowana 
musiała tylko zapłacić symboliczną kwotę sześciu groszy do wspólnej kasy z przeznacze-
niem na dobro wspólne. On również  w 1562 roku pozwolił mieszczanom bez opłat w śro-
dy i piątki łowić ryby w Koszarawie.25 Te zapisy pokazują, że Jan znał dobrze naturę ludzką, 
a czyniąc te przywileje, nie tylko pomaga konkretnym ludziom, ale doprowadza do sytuacji, 
że ludzie sami siebie pilnowali nawzajem. Pański las i rzeka w jakiejś mierze stają się ich, 

21 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 66. 
22 J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego, t. I, wyd. III, Warszawa 1965, s. 397. 
23 Zofia Rączka, Dzieje Żywca do połowy XVII wieku, Karta Groni VII-VIII, TMZŻ 1977, s. 42.
24 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 75. 
25 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 81. 
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przez co dużo kry-
tyczniej patrzą na 
tych, którzy krad-
ną ryby czy też 
drewno z pańskie-
go lasu. 

Jan Komorow-
ski kasztelan dbał 
o mieszczan ży-
wieckich trochę 
kosztem Pietrzy-
kowic. Temuż mo-
jemu napisanemu 
miasteczku Żywco-
wi mocą listu tego 

przywłaszczam ku prawemu jeich dziedzictwu, teraz i na wieczne czasy, a potym, od zwierzchu 
Kielmichowca między kopcami uszutemi od Pietrzykowic aż za ostatnią rolą pietrzykowską [z] 
jednej strony, a zasię od Zabłocia z drugiej strony, od ostatniego kopca aż po Przekopę, która na 
staw miejski ciecze, ci moi mieszczanie granice swoje mieć będą.26 Tylko ks. Franciszek Augu-
stin wspomina bardzo zdawkowo o jakimś przywileju dla młynarza z Pietrzykowic. Nie-
mniej z jego informacji nie wynika, ani kto był młynarzem, ani też jaki przywilej otrzymał.27

Jan Komorowski był światłym człowiekiem, dobry gospodarzem  i gorliwym katolikiem, 
i jako taki zapisał się w historii zarządzanych przez siebie ziemiami. 15 września 1566 roku 
zmarł w Żywcu. Po jego śmierci jego synowie Jan Spytek i Krzysztof również nie podzieli-
li się majątkiem, lecz gospodarowali wspólnie. Obaj odebrali staranne wykształcenie. Jan 
kształcił się w elitarnej szkole dla dzieci szlachec-
kich w Elblągu, a Krzysztof studiował w Lipsku  
i Padwie.28 

Bracia podobnie jak ich przodkowie, pomimo 
dużych wpływów i możliwości, nie działali na fo-
rum krajowym i międzynarodowym, lecz skupi-
li się na pomnażaniu majątku i rozwoju powie-
rzonych im dóbr. Robią to bardzo skrupulatnie.  
W 1574 roku wydają zarządzenie, aby poddani nasi 
Wałaszy wszyscy, którzy by kolwiek mieli na prze-
daj ser albo bryndzę, aby ich nie śmieli nigdzie wozić  
i przedawać, jeno w miasteczku naszym Żywcu.29 Na-
kaz ten to dla nas nie tylko informacja o regula-
cjach handlowych, ale jasny sygnał, że ludność na-
pływowa tzw. Wałasi stają się zauważalną grupą 
społeczną, która powoli zaczyna się osiedlać na 
tym terenie i przyczyniać się do tego, że dotych-
czasowe przysiółki stają samodzielnymi wsiami. 

26 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 77. 
27 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 499. 
28 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom I, TMZŻ Żywiec 1995, s. 105. 
29 A. Komoniecki, Dziejopis, s. 90. 

Chodzi tu o ludność pasterską 
pochodzenia wołoskiego, bał-
kańskiego lub ruskiego, któ-
ra wędrowała z południowego 
wschodu Europy na północny 
zachód.30

Już w 1579 roku udało się im 
uzyskać prawo organizowania 
trzech jarmarków i prawo do 
składu soli, miedzi i ołowiu od 
króla Stefana Batorego. Doku-
ment podpisany przez króla za-
pewnił ogromne ulgi dla miesz-
kańców miasta, okolicy, ale – co 
najważniejsze – dla właścicieli. 
Jednak uderza w nim liczba po-
ruszanych spraw, szczegółowość zapisów i rzadko spotykana tak duża przychylność. Ku-
lisy wzajemnych relacji Komorowskich z królem, jak również mało znany epizod odsłania 
opracowanie sporządzone przez Waleriana Nekandę Trepkę. Okazuje się, iż panowie ży-
wieccy udzielili kilkadziesiąt tysięcy złotych pożyczki, a jej zabezpieczeniem była drogo-
cenna perła, plus kasztelania sądecka, co połączone z nadanymi przywilejami powodowa-
ło, że Komorowscy niespecjalnie byli zainteresowani zwrotem pożyczonej sumy,  a co było 
na rękę królowi.31 Dodatkowo przyczyniło się to do bardzo zażyłych kontaktów z monar-
chą. O czym świadczy choćby opis ich spotkań: Roku tegoż 17 grudnia Stefan Batory król 
polski z Warszawy do Krakowa przyjechał. Któremu Krzysztof Komorowski, kasztelan oświę-

cimski zajechał, mając 
konnych dwie sta a pie-
choty trzy sta; którego 
wdzięcznie król przyjął 
i z karoce wyszedszy, 
rękę mu dał pocało-
wać.32 

To oni byli prekur-
sorami wolnego ryn-
ku i odchodzenia od 
gospodarki regulowa-
nej. Najlepiej udało 
się im to, gdy chodzi 
o rynek mięsa. Chcąc 
ograniczyć monopo-
listyczną pozycje ce-
chu rzeźników, któ-
rzy bardzo windowali 

30 Stanisław Szczotka, Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. II, Poznań 
1949. 

31 Walerian Nekanda Trepka, Liber generationis plebanorum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, cz. I, s. 535. 
32 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 96.
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ceny, wprowadzili zasadę, że od 24 sierpnia do 6 stycznia wszyscy rolnicy mogli swobodnie 
sprzedawać wyroby mięsne. Później rozszerzono to na wszystkie soboty. W efekcie wyro-
by wędliniarskie były najtańsze w kraju i dostępne dla wszystkich.33 

Spytek był podczaszym królowej Katarzyny, żony Zygmunta Augusta, a Krzysztof prze-
jął po ojcu funkcję kasztelana oświęcimskiego, a od 1588 roku również został kasztelanem 
sądeckim. Trwałym śladem po ich działalności jest przebudowany na styl tzw. wawelski za-
mek w Żywcu. Spytek odznaczał się dużą hojnością dla kościoła i działań charytatywnych, 
na dobrą sprawę przeznaczył na to prawie połowę swojego majątku. Zmarł z żalem pospo-
litego ludu, jako miłych poddanych, tu w Żywcu34 4 grudnia 1585 roku, nie pozostawiając po 
sobie dziedzica. 

Mizerota kościoła za Komorowskich
O początkach kościoła katolickiego w Pietrzykowicach nie wiemy zbyt wiele. Jako pew-

nik, o czym pisałem wcześniej, uznaje się fakt, że cystersi założyli kościół w Łodygowicach, 
do którego należeli mieszkańcy Pietrzykowic. Kiedy jednak zakonnicy sprzedali te ziemie 
Komorowskim, sprawy się podwójnie skomplikowały. Kościoły katolickie opustoszały  
z duchownych, a silne prądy reformacyjne dotarły na ten teren. 

Zachowanie Komorowskich w stosunku do księży diecezjalnych wynikało z dwóch 
powodów. Po pierwsze ze względu na ich nie najlepszą kondycję intelektualno-moralną,  
a z drugiej ze względów czysto ekonomicznych, gdyż nie mając księży przy kościołach, nie 
musiał łożyć na ich utrzymanie i podatki w całości zasilały ich skarbiec.35 Warto przypo-
mnieć, że do pracy w dekanacie oświęcimskim, do którego należało Podbeskidzie kierowa-
ni byli księża, których nie przyjęto by gdzie indziej.36 O tym, że ich osobowość nie była naj-
lepszej próby, świadczą choćby dokumenty wizytacyjne z tego okresu. Kardynał Radziwiłł 
ze smutkiem pisze, iż jedynie 3 na 15 duchownym nie zostało upomnianych za niemoral-
ność, a w 1601 r. na 25 istniejących kościołów 5 znajdowało się w rękach kalwińskich, dal-

szych 6 pozostawało 
opuszczonych.37 Po-
twierdzają to kolejne 
wizytacje biskupie 
łącznie z wizytacja-
mi, jakich dokonano 
w dekanacie oświę-
cimskim w latach 
1589-1601. Wyni-
ka z niego, że spo-
śród 14 kościołów, 
wobec których Ko-
morowscy posiada-
li prawo kolatorskie, 
tylko dwa (w Żywcu  
i  Radziechowach) 

33 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom I, TMZŻ Żywiec 1995, s. 105. 
34 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 98.
35 Stanisław Mączka, Życie religijne Żywiecczyzny w okresie kontrreformacji, Karta Groni, Żywiec 1974, s. 20. 
36 W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., Kraków 1959. s. 233. 
37 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [AKM], Acta Visitationis Capituli [AVCap], z lat 1589-1601. 

posiadały stałą obsadę duchownych, a większość ludności katolickiej z jego posiadłości, 
aby przyjąć sakrament lub być na mszy świętej, musiała się udawać do odległych kościo-
łów.38 Z tego powodu łodygowianie razem z pietrzykowianami udawali się do Żywca, a 
osiedleni w Rybarzowicach i okolicy musieli iść aż do Radziechów.39 

Duchowe i wojskowe działania ks. Stanisława Kaszkowica
Sytuacja patowa całkowitej zmianie uległa za sprawą ks. Stanisława Kaszkowica. Była 

to wyjątkowa postać dla całej Żywiecczyzny, dlatego warto poświęcić mu trochę miejsca. 
Wszystko wskazuje, że ks. Stanisław Kaszkowic będąc już dziekanem oświęcimskim i pro-
boszczem Kętckim, przybył na Żywiecczyznę w 1623 roku.40 W 1629 roku parafia w Ło-
dygowicach zyskuje tymczasowego 
kapłana Bartłomieja Kapkowicza. 
Jednak mieszkańcy Pietrzykowic nie 
„wracają” do Łodygowic, lecz zostają 
na stałe przypisani do parafii w Żyw-
cu. Bowiem od 1618 roku są częścią 
Państwa Żywieckiego, co zostanie 
wyjaśnione kilka akapitów dalej.  

12 kwietnia 1631 r. Łodygowicka 
świątynia ma już na stałe gospoda-
rza. Ks. Stanisław Kaszkowic wziął ten 
kościółek pod opiekę swoją i plebanem 
najpierwszym został.41 To on spowo-
dował rozbudowę kościoła w Łody-
gowicach, które wtedy było parafią 
dla  wiernych z 10 sołectw.42 8 maja 
1636 roku ks. biskup Tomasz Obor-
ski dokonał poświęcenia świątyni. 
Energiczny proboszcz zorganizował 
malowanie kościoła oraz zakupił do 
niego dzwon. Równocześnie swoją 
postawą i zaangażowaniem sprawił, 
że życie w parafii zaczęło tętnić. 13 
listopada 1639 roku idąc za wskaza-
niami soboru trydenckiego  ks. Stani-
sław podjął kolejne wielkie dzieło dla 
ożywienia życia duchowego parafii  
i doprowadza do utworzenia w Łody-
gowicach drugiego na ziemi żywiec-
kiej bractwa Anioła Stróża, do któ-
rego należą mieszkańcy wszystkich 

38 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [AKM], Acta Visitationis Capituli [AVCap], z lat 1589-1601.
39 Akta wizytacji oraz A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, Małopolska t. III i IV. 

Warszawa 1886. 
40 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 583.
41  A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 598.
42 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 597. 
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sołectw.  Bractwo Anioła Stróża otrzymało swój statut, który zobowiązywał ich między 
innymi do prowadzenia spisu osób do niego należących. Święto stowarzyszenia wyzna-
czono na pierwszą niedziele po św. Michale (29 IX). Zaś członkowie bractwa podczas pro-
cesji mogli używać białych płaszczy i specjalnych chorągwi. Bractwo propagowało częstą 
spowiedź i komunię św., jak również  nauczało zasad wiary, miłosierdzia chrześcijańskiego 
oraz przypominało o wartości i potrzebie modlitwy. 

Działając na terenie Żywiecczyzny, ks. Kaszkowic zyskiwał coraz większy szacunek,  
a sam coraz bardziej wrastał w tę ziemie. Kiedy udało mu się usprawnić działania tutej-
szych parafii, podjął kolejne zdecydowane kroki. Najpierw w 1642 r. wymienił się z ks. Wa-
lentym Iwanowskim probostwami. Kaszkowic oddał bardzo nobilitujące probostwo w Kę-
tach, a przyjął od niego parafię w Radziechowach.43 Później wystąpił do ks. biskupa Piotra 
Gembickiego, biskupa krakowskiego, aby utworzył nowy dekanat na Podbeskidziu. Prze-
konywał, że duża odległość od Oświęcimia połączona z częstym w tym rejonie wylewa-
niem rzek utrudnia uczestnictwo miejscowym księżom w pracach dekanatu. 21 paździer-
nika 1644 roku jego starania przyniosły efekt w postaci dekretu ustanawiającego dekanat 
żywiecki, a jego pierwszym dziekanem Stanisława Kaszkowica proboszcza łodygowickiego 
i radziechowskiego.44 Naznaczywszy dziesięć plebaniej do dekanatu tego nowo postawionego, 
naprzód probostwo żywieckie, Stary Żywiec, Rychwałd, Ślemię, Jeleśnię, Milówkę, Radzichowy, 
Łodygowice, Lipnik, Komorowice i Bestwinę.45 Proboszczem żywieckim, który zajmował się 
wiernymi z Pietrzykowic  był wtedy ks. Stanisław Bloch. 

Dziekan ks. Kaszkowic był doskonałym organizatorem życia religijnego i gorliwym cha-
ryzmatycznym duchownym. Dla pełnego obrazu tej postaci trzeba również wspomnieć  
o jego umiłowaniu ojczyzny i wynikającym z tego działaniach również na polu... militar-
nym.  Mało kto wie, że to on i ludzie z Podbeskidzia przyczynili się do pochwycenia Kostki 
Napierskiego. Wspomnia-
ny herszt miał ambicje, aby 
nie tylko doprowadzić do 
zamętu w Rzeczypospoli-
tej, ale stać się jej władcą.

Jego marsz po władzę 
rozpoczął się 12 czerw-
ca 1651 roku. W tym dniu 
Napierski opuszcza Nowy 
Targ pod pozorem wyjaz-
du na polowanie. W prze-
ciągu dwóch dni zbiera lu-
dzi i cichaczem udaje się 
pod Czorsztyn. Tam zasta-
je skromną obsadę zam-
ku, gdyż jego starosta Je-
rzy Platemberg udał się  
z pospolitym ruszeniem na 
walkę z kozakami. Biskup 

43 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 176
44 Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 69.  
45 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 178. 

krakowski, któremu powierzono opiekę nad tymi terenami na czas wyjścia pospolitego ru-
szenia, nie dał się zwieść. Nie czeka na rozwój wypadków, lecz natychmiast wysyła cho-
rągiew dragonów pod dowództwem Michała Jordana. Ci jednak nie popisali się i po krót-
kim oblężeniu wycofali. Triumfujący Napierski pisze wiersz pt. „Oblężenie gniazda lwiego”,  
w którym poniża szlachtę, a gloryfikuję siebie i chłopów. W listach rozsyłanych przez Kost-
ka do chłopskich przywódców odsłania prawdziwe swoje intencje. Pójdziemy wszyscy pod 
Kraków i dalej przez wszystkę, jaśli wola będzie Polskę. Mamy zmowę z Chmielnickim i z Tatara-
mi, i niemieckie wojsko przyjdzie nam na pomoc.46  

Informacje o wydarzeniach z Czorsztyna dotarły na Żywiecczyznę. Tam również mia-
no pełną świadomość sytuacji, tym bardziej, że wszystko wskazywało, że Napierski, zaj-
mując Czorsztyn, miał dać sygnał Bohdanowi Chmielnickiemu i Jerzemu II Rakoczemu do 
wspólnej inwazji na Polskę.  Dlatego też ks. Stanisław Kaszkowic nie pozostał głuchy na 
te wieści, lecz na czele 70 zbrojnych udał się bezzwłocznie, by pomóc. Gdy przybywa pod 
Czorsztyn stacjonuje tam już wojsko przysłane przez biskupa Gembickiego. Tym razem 
na czele 1000 ludzi, mających 6 działek oblężniczych, stanął doświadczony dowódca Wil-
helm Jarocki. On to w przeciągu dwóch dni odciął broniącym się wodę i zacieśniał kordon 
wokół zamku.47

Ksiądz dziekan po naradzie z Jarockim szybko i trafnie ocenili, że oblężenie tak dobrze 
usytuowanego zamku nie tylko, że będzie długotrwałe, ale może w ogóle nie przynieść 
spodziewanego efektu, dlatego postanowił użyć fortelu. Tym bardziej, że wszyscy wiedzie-
li, że Napierski oczekuje na przybycie zbuntowanych chłopów. Oddział z Żywiecczyzny do-
skonale wpisywał się w jego oczekiwania, gdyż złożony był w większości z chłopów. Ksiądz 
Stanisław ubrał się po hetmańsku pod piórem48 i oświadczył, iż przyprowadził Kostkowi pa-
chołki (...) do obrony49.  Słowa jego brzmiały na tyle przekonująco, że szef rebelii uwierzył. 
Kaszkowic wszedł ze swoimi ludźmi do zamku. Zaraz za murami żołnierze z Podbeskidzia 
szybko pokazali swoje prawdziwe zamiary. Opanowali zamek i Kostkę Napierskiego poj-
mali. Zbójcę dostarczyli ks. biskupowi Gembickiemu. Ten zaś, dziękując za męstwo i po-
mysłowość, przewielebnemu ks. Stanisławowi Kaszkowicowi podarował suknie z aksamitu 
wiśniowego50, którą obdarowany kazał sobie przerobić na ornat. Natomiast samozwańczy 
hetman Napierski po procesie sądowym został w Krakowie na Krzemionkach za Kazimie-
rzem na pal wbity.51  O tym, jak wielkie było to zagrożenie, najlepiej świadczy fakt, że król 
odesłał spod Beresteczka, gdzie przebywał, około 2000 żołnierzy, aby stłumili tę rebelię.52  

W 1654 roku ks. Stanisław Kaszkowic został również proboszczem żywieckim. W 1657 
roku ks. Stanisław Kaszkowic przekazuje probostwo łodygowskie ks. Janowi Niemczyko-
wi, sam zaś w większym stopniu oddaje się zadaniom związanym z funkcją dziekana ży-
wieckiego. 

Przewielebny dziekan ks. Stanisław Kaszkowic – pomimo swoich wielu epizodów woj-
skowo-mediacyjnych – zawsze i w pierwszej kolejności pozostał duchownym. Cierpliwie 
służył pomocą i radą współbraciom w kapłaństwie. Organizował misje święte, a równo-

46 Adam Przyboś, PSB t. XXII, 1977, s. 522.
47 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 185. 
48 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 187.
49 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 187.
50 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 187.
51 J. Kachel, Barwy życia, Żywiec 2002, s. 50. 
52 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 194. 



24 25

SIEDEM WIEKÓW PIETRZYKOWIC ROZDZIAŁ II        Jak Komorowscy Żywiecczyznę posiedli

cześnie głosi kazania dla okolicznej ludności. 53 W 1666 roku przyczynia się do powstania 
kościoła świętej Katarzyny w Cięcinie.  2 lutego 1667 roku w sam nieszpór, gdy Magnificat 
śpiewano, Jego Mość ksiądz Stanisław Kaskowic (...) na probostwie żywieckim pobożnie umarł.54 
W swoim testamencie zapisał 2000 złotych na utrzymanie kaznodziei oraz 50 złotych dla 
rektora szkoły, aby razem z uczniami litanie odmawiał i uczył ich śpiewać. Kaszkowic zo-
stał pochowany w kościele w grobie pod chrzcielnicą, który sam wcześniej sobie przygoto-
wał. Pozostawiając na chwilę życie duchowne, trzeba dla pełnego obrazu tamtych czasów 
wspomnieć kilka wydarzeń, które działy się wtedy. 

Od powietrza złego...
Ważnym, a równocześnie tragicznym wydarzeniem w dziejach Żywiecczyzny, było 

przyniesienie przez studentów z Krakowa zarazy. Dżuma zabrała z terenu miasta i naj-
bliższej okolicy ponad 500 osób.55 Zarażonych grzebano obok kościołów św. Krzyża i św. 
Marka.56 Żeby pokazać we właściwych proporcjach skalę pogromu, trzeba przypomnieć, 
że miasto Żywiec uznawane za jedno z największych w okolicy, liczyło wtedy niewiele po-
nad 1000 osób zamieszkujących w 200 domach.57 Nauczone tym doświadczeniem mia-
sto nigdy później nie dało się zaskoczyć zarazie. Żywiec bronił dostępu do swego grodu 
aż 43 razy w przeciągu 100 lat. Bezwzględnie przestrzegano kwarantanny, której pod-

53 Jacek Kachel, Historia Łodygowic tom I, s. 194. 
54 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 211.
55 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 104.
56 Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 48.  
57 Zofia Rączka, Dzieje Żywca do połowy XVII wieku, Karta Groni VII-VIII, TMZŻ 1977, s. 45.

dawano wszystkich mających  
choćby najmniejsze niepokoją-
ce objawy, jak również  nadzo-
rowano palenia wszelkich pozo-
stałości po nich.

    W tym czasie inne miasta  
w takich przypadkach stoso-
wały, delikatnie mówiąc, nieco 
dziwne zabiegi. Generalnie po-
legały one na „czyszczeniu” po-
wietrza. W tym celu nakazywa-
no w Krakowie z dział strzelać 
lub palić ogniska, które to „po-
wietrze polerują i wysuszają”. 
Jan Petrycy, świadek tamtych 
czasów, radził z całą powagą, 
że należy śpiewać, głośno wołać 
– lub – krowy przez miasto gnać, 
aby swym rykiem powietrze wzru-
szyły...58

W zabezpieczaniu regionu przed zarazą uczestniczyli mieszkańcy Pietrzykowic. Jeden 
z nich w 1707 roku swojej służby o mało co nie przypłacił życiem. Tak o tym pisał sław-
ny kronikarz żywiecki Andrzej Komoniecki: Tegoż roku die 25 Augusti w sobotę w staroży-
wieckim kościele ołtarz nowy Naświętszej Panny Maryjej od ściany północnej w wielkim chórze 
wystawiono kosztem Wojciecha Mrowca z Pietrzykowic, urzędnika natenczas starożywieckiego.  
Z tej okazyjej, że przeszłego roku w dzień Wszytkich Świętych, gdy kompania rychwaldska i ży-
wiecka na to święto do tegoż tam kościoła przybyły i małżonka tegoż urzędnika obraz Najświęt-
szej Panny, który w tym ołtarzu jest, na processyją dla niesienia w kompaniej we folwarku przy-
bierała, a wtym małżonek jej przyjachał był od warty międzybrodzkiej, która dla kentckiego 
powietrza tam obsadzona była, coś mu się stało, że mu serce ściskało, wątpiąc o sobie. W którym 
razie do tego obrazu Najświętszej Panny, mając go w domu, uciekł się, prosząc i oddając się pocie-
szę jej, jako Matce Miłosierdzia, i stąd do siebie przyszedł. Za które dobrodziejstwo zaraz umyślił 
i obiecał ołtarz do tego obrazu nowy wystawić. Jakoż ślub swój wypełnił i pozytyw także do tegoż 
kościoła mały kupił i wiele dobrodziejstw temu kościołowi uczynił.59

Czas zarazy wystawiał na próbę więzy rodzinne, wiarę i dobre obyczaje. 
W sąsiadujących z Pietrzykowicami w Łodygowicach w 1709 roku doszło do przedziw-

nego wydarzenia. Proboszcz ówczesny przez dwa lata przebywał w Krakowie, gdzie wy-
kładał na uniwersytecie. Jego powrót – jak pisze kronikarz – zbiegł się w czasie panujące-
go morowego powietrza w Krakowie i Kętach.60 Przerażony tymi wieściami dwór, obawiając 
się, by ksiądz nie przeniósł ze sobą zarazy do wsi, postanowił go izolować. By utrudnić mu 
kontakt z innymi, zamknięto go w plebani, a drzwi i okna zabito deskami. Przez pozosta-
wiony otwór dostarczano żywność i wodę. By mieć pewność przestrzegania zarządzenia 
kwarantanny, wystawiono straże. Proboszcz oburzony takim postępowaniem protesto-

58  Jan Kracik, Pokonać czarną śmierć, Kraków 1991, s.26. 
59  A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 322.
60  A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 327.
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wał. Gdy jego uwagi nie przynosiły żadnego efektu, uciekł w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. Sprzyjał mu na pewno fakt, że pilnujący go ludzie nie podchodzili blisko probostwa, 
obawiając się o swoje życie.

Gdy wieści o zarazie ucichły, ks. Chrząszczewicz ponownie powrócił. Czekała go przy-
kra niespodzianka. Biskup za samowolne opuszczenie parafii pozbawił go probostwa. Za 
tą decyzją kryje się jednak przede wszystkim wzgląd praktyczny. Swym nierozważnym za-
chowaniem proboszcz – gdyby był zarażony – naraziłby innych na śmiertelne niebezpie-
czeństwo.61

Komorowskich kres...
Krzysztof Komorowski, kolejny z właścicieli Pietrzykowic, nie miał zbyt dużo szczęścia, 

gdy chodzi o życie rodzinne. Dwukrotnie się żenił. Z pierwszego małżeństwa z Jadwigą 
Lutmirską, która zmarła w 1573 roku, miał czworo dzieci, a z poślubioną sobie dwa lata 
później Anną Płazówną trzy córki i aż dziewięciu synów. Niestety większość z nich po-
umierała w młodym wieku. Kiedy 6 lipca 1608 roku Krzysztof umiera, pozostawia po sobie 
trzech synów: Mikołaja, Piotra i Aleksandra.62 

Tym razem jednak bracia nie idą za rodzinną tradycją wspólnego gospodarowania, lecz 
dzielą majątek. Mikołaj otrzymuje Państwo Żywieckie i Łodygowickie, Piotr Państwo Su-
skie, a Aleksander Ślemieńskie. 

Mikołaj Komorowski, nowy właściciel Pietrzykowic, zapisał się w historii fatalnie, co w 
sposób zasadniczy zahamowało tak dynamiczny, dotychczasowy rozwój odziedziczonych 
przez niego terenów.63 Historycy oceniają go jednoznacznie jako awanturnika, zdziercę, 
okrutnika i fatalnego gospodarza.  Już za życia ojca wtrącał się do zarządzania majątkiem, 
a życie ponad stan, połączonej z rabunkową gospodarką rolną, stało się jego nieodłączną 
wizytówką. Dobrze nie będą go wspominać Pietrzykowianie. 18 czerwca 1602 roku poda-
rował on Stanisławowi Żyrkowi, kucharzowi swemu kęs ziemi, leżącej od Kimlichowca, w końcu 
ról pietrzykowskich, zagonów 40, na wieczne i wiekusite czasy64, co spowodowało, że w myśl 
obowiązującego wówczas prawa, ziemia będąca w posiadaniu mieszczanina stawała się 

61 Jacek Kachel, Barwy życia, żywiec 2002, s. 29.
62 Jacek Kachel, Historia Łodygowic tom I, s. 35. 
63 Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 62-63.
64 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 111. 

automatycznie częścią miasta. Również w 1605 roku Pietrzykowice zubożyły się o kolejne 
ziemie, tym razem w ramach odszkodowania obdarowani zostali Jakub i Anna Baczkowscy, 
a właściwie ich córka. 6 kwietnia tegoż roku Mikołaj zorganizował imprezę: posłał po mu-
zykę, a potym po panny miejskie żywieckie, (...) podpiwszy sobie, (...) Annie Boczkowczance cnotę 
odjąć chciał.65 Zdesperowana dziewczyna szukała drogi ucieczki, a gdy jej nie znalazła, wy-
skoczyła z zamku oknem, przy tej okazji wybijając sobie oko. Podobnie kawałek pola przy-
znał Marcinowi Bieli, którego żona powolniejszą była.66 

W 1608 roku doszło do kolejnego zaboru ziemi. Tym razem niesławny Mikołaj odłączył 
5 ról od Pietrzykowic i dołączył je do folwarku w Lipowej. Od tego czasu wieś liczy już tyl-
ko 25 ról. 67  

W tym samym roku, potwierdzając wcześniej nabyte przez mieszczan i okoliczne wsie 
przywileje, Mikołaj drastycznie podniósł opłaty i podatki. Dla przykładu dawniej za korzec 
słodu mieszczanie musieli płacić 16 groszy, a teraz aż 26!!!68 Zakładając folwarki zabierał 
gospodarstwa chłopskie, a opornych więził i torturował. Często ze względów ambicjonal-
nych, później ze względu na brak funduszy, doprowadza do wojen z sąsiadami, a nawet po-
suwa się do fałszowania pieniędzy. Przyjrzyjmy się – dla zobrazowania stylu rządzenia bra-
ci Komorowskich – pierwszemu poważniejszemu konfliktowi. Kiedy Mikołaj Zebrzydowski 
poruszony wizją zaczął w Kalwarii realizować pomysł stworzenia drogi krzyżowej,69 takim 
kształtem i formą, jako w Jeruzalem jest70 i zalał fundamenty pod pierwszą kaplicę (1600), 
wtedy to Mikołaj Komorowski – pan dziedziczny w Żywcu – mniemając, iż mu gruntów jego, 
do starostwa barwałdzkiego należących, zajmował,71 wybrał się na niego zbrojnie. Opanował 
górę Kalwarię, wybudował szańce, powstawiał w nie armaty i gotów był siłą odebrać to, 
co mu Zebrzydowski zabrał. Do potyczki na szczęście nie doszło, bowiem szybko wyjaśni-
ło się nieporozumienie. Niemniej Komorowski, który przez to wyszedł na wichrzyciela, nie 
mógł mu tego darować. Krewny zaś jego Piotr Komorowski, właściciel Państwa Suskiego  
i starosta oświęcimski, przez fundację w Suchej kościoła z siedmioma kaplicami chciał kon-
kurować z Kalwarią. 72 Zapał ten jednak ostygł,  kiedy 22 września 1612 roku papież Pa-
weł V przyznał specjalny przywilej odpustu grzechów dla tych, którzy w Wielki Czwartek 
do spowiedzi i komunii św. przystąpią, po czym obejdą całą Kalwaryjską Drogę Krzyżową, 
wtedy Komorowscy ustąpili.73 

Komorowski stale potrzebował pieniędzy, dlatego zapożyczał się, gdzie tylko mógł. 
Równocześnie na siłę, licząc na szybki zarobek, tworzył folwarki. Odbierał chłopom lep-
sze pola, przywileje, nakładając coraz większe obciążenia. Doprowadziło to do masowego 
opuszczania gospodarstw przez osadników. W czasie jego rządów powstało w starostwie (no-
wotarskim – przypis JK) 300 pustek.74 Sołtysom zabierał należne im prawa, a poddanych 
zmuszał do korzystania tylko z jego młynów i karczm. Jak łatwo się domyślić, takim postę-
powaniem nie tylko doprowadził do tego, że jego majątek nie rozrastał się, lecz kurczył, 
ale co gorsza zmuszał chłopów do walki o swoje. Kiedy pomimo tego, że chłopi wygrywa-

65 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 113.
66 Eugeniusz Janota, Wiadomość Historyczna i Jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 53.  
67 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 119.
68 F. Lenczowski, Materiały do dziejów miasta Żywca, s. 90. 
69 Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 56.
70 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 109.
71 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 109.
72 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 36. 
73 J. Kachel, Barwy życia, Żywiec 2002, s. 16-17.  
74 J. Rafacz, Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1935, s. 76. 
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li przed królewskimi komisarzami sporne z nim sprawy, on nie uznawał nieprzychylnych 
dla siebie wyroków, doprowadził do masowego powstawania band zbójnickich, a nawet 
w 1630 roku do zbrojnego powstania chłopskiego na terenie starostwa nowotarskiego.  

Był okrutnikiem, dlatego chłopi z jego terenów masowo uciekali, a w ich ucieczkach 
pomagali im Orawianie, dlatego on w odwecie w 1618 roku nakazał pojmać wszystkich 
chłopów orawskich będących w Żywcu lub też udających się do Bielska. To doprowadzi-
ło do wojny z Jerzym Thurzonem, panem na Orawie, którą załagodziła interwencja sa-
mego króla Zygmunta III Wazy.75  W tym samym roku z kościoła w Żywcu zabrał perłowy 
ornat, srebrny krzyż i oddał pod zastaw, a gdy tego było mało, posunął się do fałszowa-
nia pieniędzy. W tym celu sprowadził do siebie Kaspra Rotha, który na jego zamówienie 
fałszował polskie i czeskie grosze. Cesarz Maciej już w 1612 roku zabronił urzędnikom 
śląskim przyjmowania tych monet.76 Ostatecznie Rotha złapano na Morawach i uwięzio-
no. Sam Komorowski popadł w tarapaty, gdy dowody jego niecnych praktyk dostarczył je-
den z jego dworzan Grocholski.77 Trybunał Koronny uwięził Komorowskiego, jednak ten 
w przebraniu bernardyńskim uciekł, a sobie tylko znanym sposobem podmienił dowody 
winy i uniknął kary.78 Aby jednak zamknąć całkowicie sprawę, potajemnie zabił zarówno 
Rotha, jak i Grocholskiego.79  Ks. Eugeniusz Janota tak opisał jego odejście z Żywca: Po-
dobno ich Komorowski sprzątnąć kazał. Grocholski zasię, aby się pomście, poruszył wszystkich 
wierzycieli Komorowskiego, a gdy ten dwa razy przed sad wezwany niestanoł, dobra jego zaocz-
nie wierzycielom przysądzono. Ci obrali jakiegoś Rylskiego, co najwięcej miał do żądania, aby 
Komorowskiego z dóbr ruszył. Rylski przybywszy z licznym pocztem ludzi otoczył zamek, w któ-
rym się Komorowski był zamknął. Na jednego z ludzi jego, rudowłosego powroźllika Fialę, który 
wychyliwszy się z okna, wyciągał sobie na powrozie garnek z jadłem, które mu żona była przy-
niosła, ktoś na postrach wystrzelił i przypadkiem go zabił. Komorowski przelękniony uciekł nocą  
z zamku do Krako-
wa a stąd do War-
szawy, gdzie kró-
lowej Konstancji 
Żywiecczyznę tem 
ustąpił prawem, 
a b y  w y p ł a c i ł a 
600000 zł. długu, 
na Żywcu zapisa-
nego, a jemu ob-
myśliła urząd jaki, 
coby go wyżywił. 
Dano mu tedy sta-
rostwo nowotar-
gskie(1627), ale 
i tu nie długo po-
siedział. Umarł na 
sołtystwie Mikołaj 

75 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom I, TMZŻ Żywiec 1995, s. 109. 
76 A. Mosbach, Wiadomości do dziejów polskich z archiwum prowincji szląskiej, Wrocław 1860, s. 246 i 275-276.
77 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 38. 
78 St. Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem, Katowice 1938, s.22.
79 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 136.

przy Wadowicach 1633.80 Tym sposobem 
Pietrzykowice i cała Żywiecczyzna pozby-
ła się znienawidzonego pana.  

Jednak przejęcie przez nowego wła-
ściciela nie obyło się bez zgrzytów. Tym 
bardziej, że Rylscy, którzy oblegali zamek 
po ucieczce Komorowskiego, dogadali się  
z obrońcami. Bramy zamku otwarto,  
a zdobywcy postanowili w naturze ode-
brać długi. Z tego powodu szabrowali  
i wynosili wszystko, co tylko się dało. Za-
brali nie tylko zawartość zbrojowni, ale 
nawet posadzki z pokoi, nie mówiąc o za-
bytkowych kaflach z pieców. Ostatecznie 
w 1624 królowa Konstancja, żona króla 
Zygmunta III Wazy, stała się właścicielką. 
Jednak przy tej transakcji zapomniano, że 
zgodnie z polskim prawem, ani król, ani 
też królowa nie mogą nabywać prywat-
nych gruntów w Rzeczpospolitej! W tych 
okolicznościach sejm zgodził się, aby Żywiecczyzna jako zastaw pozostała w rękach kró-
lewskich i spadkobierców aż do momentu, gdy państwo nie wykupi tych ziem za 66.000 
złotych. Dlatego Konstancja rządziła tu poprzez starostów.  

Państwo prywatne a królewszczyzna
W 1618 roku losy Pietrzykowic i Łodygowic, które do tej pory były wspólnej, zostały 

rozdzielone. Wtedy to Mikołaj Komorowski oddał Państwo Łodygowickie jako spłatę dłu-
gu Krzysztofowi Rorowskiemu, u którego zadłużył się na sumę 60 tysięcy złotych. Jednak 
dokumenty wizytacyjne z 1617 roku pokazują, że Rorowski był już właścicielem Państwa 
Łodygowickiego. Wszystko wskazuje, że formalnie stało się to jednak rok później.81 Od 
Rarowskiego teren ten zakupił Jerzy Zbarski, krajczy i podczaszy koronny, kasztelan kra-
kowski.82 To zrządzenie losu było bardzo korzystne dla rozwoju Państwa Łodygowickiego. 
Po pierwsze rabunkowa gospodarka Mikołaja nie wyrządziła tutaj zbyt wielkich szkód ze 
względu na krótkotrwałość rządów i fakt, iż jego najgorszy okres dopiero się rozpoczął. 
Dodatkowo Państwo Łodygowickie zyskało silnego, niezależnego właściciela, a jako ma-
jątek prywatny nie było narażone na roszczenia niewypłaconych żołnierzy, którzy wielo-
krotnie upominali się o żołd z ziem żywieckich, te ostatecznie stały się królewszczyzną, 
o czym boleśnie przekonały się nie jeden raz Pietrzykowice, które były częścią Państwa 
Żywieckiego.  Najdotkliwiej najazd niewypłaconych żołnierzy odczuli w 1662 roku, kiedy 
to żołnierze niewypłaceni, przyjechali po zapłatę do Żywca. Gdy miasto ociągało się z za-
płatą, demonstracyjnie zajęli Pietrzykowice i lud ciemiężyli.83  Trudno powiedzieć, jak da-
leko by się posunęli w grabieżach bowiem sprawy wyglądały groźnie. Na szczęście dzięki 

80 Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 55.  
81 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [AKM], Acta Visitationis Capituli [AVCap], AKM Kraków, AVCap, t. 

XXXIII, k. 72; t. XXXV, k. 42 v. 
82  W. Dworzaczek, o.c., tablica 175. 
83  A. Komoniecki, Dziejopis, s. 205.
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pospolitemu ruszeniu udało się ich ze wsi wypędzić. Dwa gospodarstwa zostały spalone.  

O wymiarach wyrządzonych krzywd świadczą poniższe dane mówiące o tym, że trzydzie-
stu gospodarzom w Pietrzykowicach wyrządzono szkody na 2 440 zł.

Bycie „królewszczyzną” niosło za sobą też dodatkowe obciążenia. Między innymi 1715 r.  
Pietrzykowice musiały zapłacić dodatkowe opłaty na wojsko: od 3 ½ łanów po groszy 30, 
od koła 1 po groszy 12, od komornika po groszy 2.84 

Zbójnicka dola
Zbójnictwo, szczególnie w XVII i XVIII wieku, było bardzo dużym problemem zarów-

no społecznym, jak i politycznym. Do dziś zagadnieniem kontrowersyjnym jest to, w jakim 
stopniu zbójnictwo góralskie było przejawem walki uciskanych mas chłopskich, a w jakim 
stopniu zwykłą działalnością przestępczą. Niektórzy z autorów – w minionym okresie – 
zbyt silnie podkreślali w zbójnickiej działalności elementy walki klasowej, pomijając cał-
kowicie milczeniem dokonywane przez zbójników mordy na zwykłych ludziach. Pewnym 
wypaczeniem jest zbyt chętne gloryfikowanie tzw. szlachetnych zbójników, którzy rabo-
wali bogaczy, a łup rozdawali ubogim. 

Z pewnością zbójnicy starali się o zachowanie dobrych stosunków ze wsią, gdyż  
w większości to właśnie z niej się wywodzili. Przyglądając się ich narodowemu pocho-
dzeniu, można po-
kusić się o tezę, iż 
najokrutniejsi byli 
na terenie Podbe-
skidzia ci zbójni-
cy, którzy byli tutaj 
na „gościnnych wy-
stępach”. Dlatego, 
jak zostanie przed-
stawione poniżej, 
najbardziej  bez -
względni pocho-
dzili z Węgier lub 
Słowacji. Z pewno-
ścią „nasi”, z dala od 
rodzinnych stron, 
też poczynali sobie 
śmielej.  Jednak naj-
częściej to zwykli 
chłopi padali ofiarą 
zbrodniczych na-
padów.85 Jeden ze 
zbójnickich harna-
si na Żywiecczyź-
nie, Cukrzyk, chcąc 
otrzymać informa-

84 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 473.
85 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 159-160. 

cję od pewnego chłopa, gdzie ukrył pieniądze, kazał go swym podkomendnym związać lej-
cami i zawiesić pod powałą, a następnie przypiekać rozpalonym żelazem. Żonę jego przy-
bito za włosy do ściany. Tenże Cukrzyk podczas napadu na szałasy na Magurze nakazał bacę, 
który stawiał mu opór, żywcem ugotować w żętycy.86

Wbrew szeroko rozpowszechnionym poglądom napady zbójeckie o wiele częściej kie-
rowane były na zagrody pasterskie i chłopskie niż na dwory właścicieli ziemskich. Wła-
dysław Ochmański dokonał zestawienia napadów z okolic Żywca za lata 1589-1782,  
z którego wynika, że na 119 napadów tylko 19 było na dwory, resztę odczuli karczma-
rze, młynarze, sołtysi, no i oczywiście zwykli chłopi, na których było kierowanych blisko 
sześćdziesiąt procent (59,7 %) napadów.87 Tylko kilkakrotnie wspomina Andrzej Komo-
niecki, świadek tamtych czasów, o próbach rabunku dworów, folwarków czy też napadów 
na miasto. Trzeba pamiętać, iż mogli tego dokonać albo bardzo zdesperowani zbójnicy, ale 
tylko wtedy, gdy byli w znacznej silę. Taka liczna grupa terroryzowała tereny Żywiecczy-
zny w 1622 roku.88  

Przyczyn wstępowania ludzi na drogę rozboju było wiele, jednak poza cechami osobi-
stymi charakteru należy stwierdzić, że nie bez znaczenia były stale wzrastające obciąże-
nia feudalne, tworzenie folwarków, jak również klęski nieurodzaju, które powodowały, że 
utrzymanie się z pracy na roli było bardzo trudne. Z tego powodu wielu, szukając „lżejsze-
go chleba”, chodziło „na zbój”.89 

Dodatkowym czynnikiem, który powodował, że na tym terenie zbójnictwo się tak roz-
winęło, były warunki geograficzne, a więc trudno dostępne góry i gęste lasy. Jak wynika z 
zestawień, zbójnicy tworzyli odziały od 3 do 25 osób, najczęściej jednak grasowali w gru-
pach liczących do 5 osób.90 

Przykłady pozytywnego działania band zbójnickich dla lokalnego środowiska oczywi-
ście się zdarzały. Najsłynniejszy rozegrał się właśnie w Pietrzykowicach. Kiedy w 1662 
roku zawitali do Żywca trzej przedstawiciele Związku Święconego i zażądali wypłacenia 
zaległego im żołdu, o czym wspominałem wcześniej, ówczesna dzierżawczyni żywiecka 
Katarzyna z Komorowa Grudzieńska zgodziła się na wypłatę 12 tysięcy złotych. Kiedy 
przygotowywano żołd do wysyłki, przyszło pismo od króla, aby pod żadnym pozorem ni-
czego im nie wypłacać, gdyż są oni rebeliantami. Posłowie Związku odjechali niezadowo-
leni, a ich przywódca Stefan Świderski wysłał ekspedycję karną, aby przymusić miasto do 
wypłacenia gotówki. Zbrojni zatrzymali się w Pietrzykowicach i tam spalili dwie stodoły, 
rabowali mieszkańcom dobytek w sposób pokazowy, aby mieszczanie z Żywca wiedzieli, 
co ich czeka, gdy nie wypłacą okupu.91   

Nad ranem na śpiących żołnierzy z wielkim impetem i krzykiem natarli zbrojni.  Związ-
kowi wpadli w panikę, a uciekając, podpalali, co tylko się dało.  Byli przekonani, że naciera 
na nich wojsko króla połączone z tutejszymi żołnierzami, a tymczasem byli to lokalni zbój-
nicy Koczur i Krzysiek, razem z pachołkami chcący w ten sposób zasłużyć sobie na daro-
wanie kary za popełnione wcześniej wykroczenia. W tej to potyczce trzech zbójców i kilku 
poddanych poległo.92 W utarczce, jaka się wywiązała, zginął jeden szlachcic z konfedera-

86 S. Szczotka, Materiały do dziejów zbójnictwa w Żywiecczyźnie, s. 84.
87 J. Kachel, Barwy życia, Żywiec 2002, s. 11. 
88 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 137. 
89 Zygmunt Poniedziałek, Geneza i rozwój  zbójnictwa w Państwie Żywieckim. Karta Groni nr VII-VIII, s. 56-57. 
90 Władysław Ochmański, Zbójnictwo góralskie, Warszawa 1950, s. 80.   
91 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 205. 
92 Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 65.  
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tów, a ze strony zbójników Sidor, Gębaliczek i Lasut oraz trzech chłopów: Basik, Tkacz ze 
Świnnej i Duda. Żołnierze opuszczający wieś podpalili dwa gospodarstwa: Ruska i Szelęga 
i uprowadzili ze sobą chłopa Adamczyka, którego później zabili podczas przeprawy przez 
Wisłę, pod Zatorem.

Poległych zbójników /Gębliczaka, Sidora i Lasuta/ pochowano na granicy łodygowskiej a chło-
pów – Basika i Tkacza na cmentarzu przy kościele. Zaś zabitego szlachcica pochowano na miedzy 
granicznej, jednakże po dwóch tygodniach przyjechano po niego i zabrano, złożywszy w malowa-
nej trumnie. Zwłoki te zabrali konfederaci. 93

Na terenie Żywiecczyzny znajdujemy w kronice Andrzeja Komonieckiego kilka przykła-
dów ukazujących zbójników lub ludzi, którzy mieli z nimi doczynienia.  W północnej części 
Żywiecczyzny grasowała banda, której przywódcą był Bartłomiej Kotman z Rybarzowic. 
Jego oddział składał się z 11 osób, a „pracowali” na terenie Państwa Łodygowickiego i Ży-
wieckiego. Często również wyprawiali się na wsie położone na terenie Księstw Cieszyń-
skiego i bielskiego.94  Zbójnicy byli okrutni i nie przebierali w środkach, aby osiągnąć swój 
cel. Z tego powodu ludność zgodnie współpracowała z dworem przy ich schwytaniu.  Bar-
dzo często na granicy Łodygowic i Pietrzykowic dokonywano egzekucji. 1 września 1702 
roku poćwiartowano tam zbójnika Franciszka Miczkę rodem ze Słotwiny. Natomiast 5 li-
stopada w tym samym miejscu  poćwiartowano Pawła Szałowitę z Łodygowic, który przy-
znał się do 40 rabunków.95 

Kolejnymi pojmanymi zbójnikami byli Bartłomiej Drozd z Ciśca i Tomasz Kubica (Sza-
łowity) z Rybarzowic, którzy mocno dali się we znaki mieszkańcom Pietrzykowic. Trud-
nili się oni napadami zarówno na dwory szlacheckie, jak i domy poddanych, a gdy przy-
chodziła zima, udawali się na odpoczynek do brata Bartłomieja, który był... księdzem  
w Nienaszowie. Kiedy o tym wieść się rozniosła, Państwo Żywieckie i Łodygowickie przy-
gotowało, ekspedycję karną złożoną z 60 ludzi i pochwyciło ich. Drozda ścięto w Żywcu, 
natomiast Kubicę przekazano na zamek do Łodygowic. 3 grudnia 1709 roku został uznany 
za jawnego zbójcę, przedstawiciele piechoty wybranieckiej tuż o świcie wyprowadzili go  
z więzienia, aby oddać do kata.  Ten jednak nie dał za wygraną i zdesperowany zaczął ucie-
kać. 

Zaledwie go na koniach dworzanie zamkowi na rzece Kalnej dogoniono i uchwycono,  
a przyprowadziwszy, w ręce katu urzędownie oddano, a po torturach tegoż dania na kryminał 
osądzono. Będąc jego egzekucyja na granicy Łodygowskiej od pól pietrzykowskich. Któremu tam 
naprzód rękę ucięto, potym ścięto i ćwiartowano, a justycyje rozwieszano.96 

Ostatnią, udokumentowaną egzekucje na pograniczu Łodygowic i Pietrzykowic doko-
nano 31 sierpnia 1715 roku. Wtedy to ścięto i poćwiartowano Jakuba Wojciura i Jana To-
masika, którzy to wsławili się zuchwałymi napadami na Śląsku Cieszyńskim. Między inny-
mi napadli na Skoczów. Tam zostali pochwyceni i zgodnie z prawem odesłani do miejsca 
pochodzenia. 

Z kronik kryminalnych
Wieś Pietrzykowice, jako miejscowość spokojna,  typowo rolnicza bardzo rzadko tra-

fiała „na ludzkie języki”. W najdawniejszych dokumentach odnajdujemy właściwie tylko 
dwa takie przypadki. Pierwszy mówi o Malcherze Barteczko, który popadł w szaleństwo  

93 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 36. 
94 Zygmunt Poniedziałek, Geneza i rozwój  zbójnictwa w Państwie Żywieckim. Karta Groni nr VII-VIII, s. 60. 
95 A. Komoniecki. Dziejopis żywiecki, s. 309.
96 A. Komoniecki. Dziejopis żywiecki, s. 339.

i powiesił się na drzewie. Tego samobójcę zgodnie z ówczesnym obyczajem pochowano za 
parkanem cmentarnym starożywieckiego kościoła.97  

Drugi natomiast przypadek odbił się szerokim echem w całym regionie. Oryginalny za-
pis tego wydarzenia brzmi następująco: Die 4 Julii [4.VII.] we środę Stanisław Urbas z Pietrzy-
kowic o porubstwo albo uczynek sprośny bestyjalski z klaczą w Żywcu pod justycją spalon; któ-
rego Jędrzej Dybek z Pewle w wierbinach pietrzykowskich zastał i przed sądem jego pokonawszy, 
świadectwem poprzysiągł. O którym występku w Żywcu jeszcze nie słychano. 98

A Szwedów bij...
Po śmierci Konstancji w 1633 

roku jej dzieci przyjechały do Żywca, 
aby przejąć majątek. Jednak później 
już tutaj nie bywały, a do zarządza-
nia majątkiem powołali cały aparat 
urzędniczy. W maju 1655 roku wła-
ścicielem Pietrzykowic i ziemi ży-
wieckiej zostaje sam Jan Kazimierz, 
król Polski. To za jego czasów docho-
dzi do wojny ze Szwedami o sukcesję.  

Niezwykle ciekawy epizod ma zie-
mia żywiecka podczas tzw. potopu 
szwedzkiego. To ten skrawek Rzeczy-
pospolitej, jako jeden z nielicznych, 
przez cały czas zmagań ze Szwedami 
zawsze stał po stronie króla i chronił 
swoją niezależność i zagrożoną wol-
ność. Tym wydarzeniem była tzw. bi-
twa 8 marca 1656. Jak przekazują 
źródła, 8 marca 1656 roku od strony 
Bielska zbliżała się do Żywca armia 
szwedzka w liczbie około 1100 ludzi 
prowadzona przez generała Jana Weiharda hr. Wrzesowicza (Pojawia się on też jako We-
resowicz). Ich marsz został przerwany na granicy Państwa Łodygowickiego w Mikuszowi-
cach. Tam zagrodziło im przejście około 2000 mieszkańców Podbeskidzia, wspomaganych 
przez szlachtę i różne oddziały wojsk polskich. Na szańcach, specjalnie na tę okoliczność 
usypanych, czekali już na niego obrońcy z Janem Karwackim, ks. Stanisławem Kaszkowi-
cem i Janem Torsińskim na czele. Zbiorowym bohaterem tej potyczki byli mieszkańcy Ży-
wiecczyzny, w tym oczywiście mieszkańcy Pietrzykowic.  

Według świadectwa Wrzesowicza, szańce w Mikuszowicach były bardzo silnie uforty-
fikowane, a główny szaniec pośrodku wyglądał tak imponująco, jakby to było w Holandii 
albo w innym kraju na zachodzie Europy.99 Na nim zgrupowały się największe siły polskie 
pod dowództwem Karwackiego i ks. Kaszkowica, a w bocznych redutach dowodzonych 
przez Torsińskiego i Pięgłowskiego umieszczono po około 400 ludzi. 

97  A. Komoniecki. Dziejopis żywiecki, s. 568.
98  A. Komoniecki. Dziejopis żywiecki, s. 159.
99  Generał-major J.W. Weresowicz do króla Karola Gustwa z Krakowa 12 III 1656. Oryginał w „Riksarkivet”, 

„Skrivelser till K. X. G”.

Król Jan Kazimierz
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Doświadczony generał szwedzki rozpoczął bardzo staranne przygotowania do bitwy. 
Nie tylko jeszcze raz przesłuchano pochwyconych jeńców, którzy podwoili liczbę obroń-
ców, ale uczyniono kilka podjazdów, aby rozeznać siły przeciwnika. Zadziwia ta wiel-
ka staranność u Wrzesowicza, który nie raz w swoim życiu toczył bitwy niejako z marszu  
z regularnym wojskiem, a tu przecież miał przed sobą pospolite ruszenie. Aby zrozumieć, dlacze-
go, trzeba się cofnąć kilka miesięcy wstecz, kiedy to główni bohaterowie bitwy wymienieni po-
wyżej spotkali się pierwszy raz. 

W grudniu 1655 roku Szwedzi prowadzili oblężenie Jasnej Góry. 21 grudnia 1655 
roku przybył  na Podbeskidzie dowódca partyzantów wielkopolskich, starosta babimojski 
Krzysztof Żegocki, który z rozkazu króla miał poprowadzić górali na odsiecz oblężonemu 
przez generałów Mullera i Wrzesowicza klasztorowi jasnogórskiemu.100  Zbrojne oddzia-
ły z Podbeskidzia w tym na pewno mieszkańcy Pietrzykowic, wyruszyły natychmiast, po 
drodze obserwując pozostałości wsi i miasteczek  splądrowanych przez Szwedów. Jednak 
ekspedycja nie osiągnęła zamierzonego celu, gdyż z rozkazu marszałka A. Wittenberga 
potomkowie wikingów odstąpili od Częstochowy (26/27 grudnia), zaś „armia” powstań-
cza Żegockiego skierowała się przeciw zajętym przez  generała Wrzesowicza Krzepicom 
i Wieluniowi. Generał zbagatelizował chłopską armię i nie przygotował się należycie do 
ewentualnego ich ataku. Należy przy tym pamiętać, że jego ludzie i on sam byli osłabie-
ni po długo trwałym oblężeniu Jasnej Góry. Zlekceważona armia chłopska szybko rozbiła 
doborowe jednostki szwedzkie. Zajęła Wieluń, w którym  przeprowadziła „sprzątanie na 
model szwedzki” w stosunku do wszystkich miejscowych filoszwedzkich „lutrów”. Sam zaś 
generał został  osaczony 7 stycznia 1656 roku na zamku, gdzie bronił się z garstką pozo-
stałych mu rajtarów. To, że przeżył zawdzięcza szybkiej interwencji  gen. Mullera z Kalisza 
i gen. Wirtza z Krakowa. 101  Generał Jan Weihard hr. Wrzesowicz był nie tylko pokona-
ny, ale nade wszystko upokorzony. Oto uchodzący za najlepszego stratega Karola Gusta-
wa, króla szwedzkiego, został pokonany przez górali z Żywiecczyzny, a swoje ocalanie za-
wdzięcza  tym ,z którymi rywalizował o miano najlepszego. Od tego momentu jest rządny 
zemsty. Na początek za swoje niepowodzenia mści się na okolicznej ludności,  obracając „w 
perzynę” cały obszar kraju między Wieluniem a Krzepicami.102  

Na początku lutego 1656 roku Szwedzi spalili Oświęcim i nikt nie miał już wątpliwości, 
że zechcą również spacyfikować samą Żywiecczyznę, jako jedno z ważniejszych gniazd re-
belii. Z tego też powodu obie strony rozpoczęły  przygotowania do decydującego starcia. 
Generał Wrzesowicz udał się do Krakowa po wzmocnienie dla swojej armii, a ks. Stanisław 
Kaszkowic, proboszcz łodygowicki, zaciągnął na służbę królewską znanego zbójnika, soł-
tysa orawskiego Macieja Klinowskiego.  

Mieszkańcy Podbeskidzia przewidywali, że prawdopodobny atak może przyjść głów-
nie od strony Suchej lub też Kęt. Istniała również trzecia możliwość od strony Bielska, ale 
była ona mniej prawdopodobna ze względu na znajdującą się tam granicę z Cesarskim Ślą-
skiem, której Szwedzi nie powinni przekroczyć. Nie powinni nie oznacza jednak, że nie 
przekroczą, dlatego na wszelki wypadek przewidujący obrońcy postanowili zabezpieczyć 
się i z tej strony.  Główne siły ułożono na kierunkach Kęty i Sucha, a szańca w Mikuszowi-
cach strzegła na wszelki wypadek 150-osobowa załoga z Państwa Łodygowickiego z Ja-
nem Torsińskim na czele.103 

100 Stanisław Szczotka, Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie Potopu, Kraków 1946, s. 36-41. 
101 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 187. 
102 Stanisław Szczotka, Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie potopu, Kraków 1946, s. 41.
103 Tadeusz Nowak, Nowe szczegóły do dziejów walk górali żywieckich ze Szwedami w marcu 1656 roku, w: 
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W tym samy czasie dyszący żądzą odwetu generał otrzymał dodatkowe wsparcie 300 
rajtarów z krakowskiego garnizonu. Tu źródła historyczne nie są zgodne, co do ich licz-
by prowadzonych przez niego żołnierzy. Wymieniane liczby kształtują się pomiędzy 800  
a 1100.  Wrzesowicz chcąc wykorzystać element zaskoczenia, postanowił wybrać najtrud-
niejszą i ryzykowną drogę. Koło Pszczyny narusza granicę Austrii, a później szedł wzdłuż 
niej.104  

Jak widać z powyższych informacji, generał Wrzesowicz zadał sobie wiele trudu, aby 
dobrze przygotować się do konfrontacji. Jakież musiało być jego zdziwienie, gdy stanął 
na granicy Państwa Łodygowickiego i zdał sobie sprawę, że element zaskoczenia nie za-
działał, a na domiar złego zobaczył tam nie tylko gotowych do obrony ludzi, ale i usypane 
szańce. Dlatego nie spieszył się z rozpoczęciem bitwy, nie wiedząc, że dzięki temu szere-
gi obrońców rosły w siłę bowiem ciągle dochodzili nowi z innych terenów. Z tego też po-
wodu duch obrońców był wielki, tym bardziej, że już raz przecież pokonali tegoż generała  
i jego wojska.105 

W tym miejscu, trzeba przyznać, że generał pokazał prawdziwy kunszt wojenny. Na 
bok odsunął swoje, jakże bolesne, wspomnienia i upokorzenie, a skoncentrował się na 
tym, jak szybko i sprawnie zdobyć szańce. Zlustrował z daleka teren przyszłej bitwy i roz-
dzielił swoje siły na 3 kolumny szturmowe: pierwszą — pod majorem Schachtem — skierował 
przeciwko polskiej jeździe i leżącej za nią reducie, drugiej — pod obersztlejtnantem Seherrem — 
kazał atakować drugą redutę, sam zaś z resztą wojska uderzył w centrum na ów „holenderski” 

Małopolskie Studia Historyczne 1962, s. 14.
104 Generał-major J.W. Weresowicz do króla Karola Gustwa z Krakowa 12 III 1656. Orginał w „Riksarkivet”, 

„Skrivelser t. ll K. X. G”. 
105 Jacek Kachel, Historia Łodygowic, tom I, s. 187. 

szaniec.106 Rozgorzała bitwa, która trwała półtorej godziny. Główny szaniec bez trudu od-
pierał ataki szwedzkie, dlatego Szwedzi przepuścili główny atak na redutę, której dowód-
cą był Jan Torsiński i po zaciętych walkach ją zdobyli. Sam zaś dowódca został ranny, choć 
w wielu publikacjach ten dzień jest opisywany jako jego ostatni.107 

Opanowanie reduty odsłoniło bok głównego szańca i wprowadziło zamęt w szeregach 
obrońców.  Wszystko wskazuje, że dowodzący obroną szybko zorientowali się, że tych po-
zycji nie utrzymają i postanowili niepotrzebnie nie tracić ludzi i zarządzili odwrót. Zna-
jący teren górale szybko rozproszyli się po mocno zalesionej i górzystej okolicy. Wojska 
szwedzkie świętowały. Jednak niedługo, gdyż generał postanowił kontynuować dalej swój 
marsz,  po drodze nakazując spalenie Mikuszowic i Wilkowic. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że to właśnie w tych wioskach było najwięcej ludności wyznania protestanckie-
go. To jednak ani jemu, ani też jego żołnierzom w niczym nie przeszkadzało.108 Wspomnia-
ne wsie oraz folwark wilkowicki kazał spalić doszczętnie. Co się stało po zachodzie słońca 
skąd zapalenie wielkich ogniów do Żywca widziano i ludzi to ustraszyło.109  Jak świadczy spi-
sany później przez samego administratora Łodygowic Torysińskiego opis szkód, jakich do-
znali mieszkańcy Państwa Łodygowickiego, został wyceniony na 135 567 złotych. 

Późnym popołudniem wojska Wrzesowicza dotarły do Żywca. Zajęły to miasto bez 
większych walk i rozpoczęły rabunek.  Chociaż zdobycie miasta ułatwiła  zdrada Marcina 
Piegłowskiego, starosty żywieckiego, to jednak generał nie czuł się komfortowo. W tym 
czasie, gdy Szwedzi plądrowali miasto, niedawno pokonani obrońcy z mikuszowskich szań-
ców dokonali przegrupowania i zgromadzili się w pobliżu miasta. Kiedy nad ranem następ-
nego dnia chłopów sto na placową wartę uderzyło i onę rozpłoszyło110,  Wrzesowicz był 
już pewien. Ta ucieczka to był tylko strategiczny odwrót górali, którzy chcieli go wciągnąć 
w głąb swojego terenu, aby dokończyć to, czego nie udało się im zrobić w Wieluniu. Bez 
chwili wahania zaskoczony takim obrotem sprawy generał, natychmiast zarządził odwrót. 
I chociaż w swym raporcie przedstawił Wrzesowicz swoją ekspedycję jako sukces, to bez-
stronny obserwator bez trudu  oceni, używając sportowej terminologii, że w tym meczu 
stosunkiem 2:1 zwyciężyli mieszkańcy Podbeskidzia. Co się zaś tyczy samego generała, 
niedługo potem zginął zatłuczony kijami przez mszczących swe krwawe krzywdy chło-
pów.111

Wiktorii wiedeńskiej ślad...
Będąc przy sprawach militarnych z XVII wieku, trzeba również wspomnieć o odsieczy 

króla Jana III Sobieskiego i jego Pietrzykowickim wątku. Przy ulicy Dworcowej naprzeciw 
stacji kolejowej znajduje się kapliczka typu domkowego. Jest ona założona na rzucie pro-
stokąta, murowana z kamienia łamanego i potynkowana. Nakryta dachem siodłowym z bla-
chy, na którym znajduje się również blaszana sygnaturka zwieńczona krzyżem umocowanym na 
metalowej kuli. We frontowym szczycie umieszczono we wnęce figurkę przedstawiającą Matkę 
Boską. W bocznych ścianach znajdują się niewielkie prostokątne zakończone łukiem okienka. Do 
kapliczki prowadzą drewniane drzwi obite z zewnątrz blachą. Obok drzwi wykuta jest kropielni-

106 Tadeusz Nowak, Nowe szczegóły do dziejów walk górali żywieckich ze Szwedami w marcu 1656 roku, w: 
Małopolskie Studia Historyczne 1962, s. 18.

107 Eugeniusz Janota, Wiadomość Historyczna i Jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 65.  
108 Stanisław Szczotka, Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie Potopu, Kraków 1946, s. 102.
109 Andrzej Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 196
110 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 196, 
111 Ludwik Kubala, Wojna szwedzka 1655-1656, s.269.
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ca. Wewnątrz na tylnej ścianie znaj-
duje się drewniany ołtarz pochodzą-
cy z dawniejszych czasów. W ołtarzu 
obraz „Matka Boska z Lourdes” (olej 
na płótnie). Obok ołtarza na ścia-
nach wiszą obrazy: po lewej św. Józef 
z Dzieciątkiem, po prawej Jan Paweł 
II. Zasadnicza część ołtarza – mensa 
wykonana jest w latach sześćdzie-
siątych XX wieku z betonu, na który 
nałożono płytki ceramiczne. Kaplicz-
ka posiada sklepienie kolebkowe, be-
tonowe. Pierwotne sklepienie wy-
konane z cegły groziło zawaleniem  
i w latach sześćdziesiątych zostało 
przebudowane podczas generalnego 

remontu. (...) Obecnie ściany wewnątrz są pobielone na biało, a sklepienie ma kolor niebieski.112

Według ustnego przekazu mieszkańców, kapliczka ma pochodzić z 1683 roku, kie-
dy to przejeżdżać miał tędy Jan III Sobieski z wojskiem, udając się na odsiecz pod 
Wiedeń. Niestety, w pozostałych dokumentach z tamtego czasu nie można po-
twierdzić tego wydarzenia. Możemy jedynie powiązać to z faktem, że w 1683 r. 
w Żywcu stacjonował regiment piechoty Jana Wielopolskiego, który dołączył do 
głównych sił Jana III Sobieskiego. W kronikach odnajdujemy nazwiska kilku miesz-
czan żywieckich, którzy wyruszyli na tę kampanię. 113 Wszystko wskazuje, że brali  
w niej udział również mieszkańcy Pietrzykowic. A istniejąca do dzisiaj kapliczka jest swo-
istym podziękowaniem za zwycięstwo nad Turkami i dziękczynieniem za szczęśliwy po-
wrót do domu mieszkańców wsi. Do rozważenia pozostaje i druga hipoteza. Według niej 
kapliczka powstała jako pomnik jubileuszowy 200 lat później, gdy w całej Galicji uroczy-
ście świętowano rocznice wielkiego zwycięstwa spod Wiednia. Na uroczystość odsieczy 
Wiednia w 1883 roku przybyło na Wawel 12 tysięcy 
chłopów.114 Wśród nich liczna grupa pietrzykowian  
z Maciejem Fijakiem na czele. O tym wydarzeniu sze-
rzej nieco później, gdy będę przedstawiał wydarzenia 
z XIX wieku.

Obie te informacje związane z odsieczą Wiednia 
są tylko hipotezami, które – miejmy nadzieję – uda się 
kiedyś jednoznacznie wyjaśnić. Z kroniki parafialnej 
dowiadujemy się tylko, że wybudował ją Jan Pytlik,  
a 19 marca 1845 r. przekazał ją Jakubowi Pytliko-
wi.115 Tak więc sprawa intencji fundatora nadal pozo-
staje otwarta...

112 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne, Żywiec 2000, s. 116. 
113 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 238. 
114 Jerzy Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Dom Polski 2007, s. 47-49
115 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 22.
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Król Jan Kazimierz zmarł 16 grudnia 1672 roku. Po jego śmierci o Żywiecczyznę upo-
mniał się Jan Wielopolski. Po poślubieniu Konstancji Krystyny Komorowskiej, dziedziczki 
w Suchej i Ślemieniu, zażądał zwrotu rodzinnego majątku i wykupienia go od Wazów przez 
posłów na sejmie koronacyjnym. Ostatecznie Wielopolski 12 listopada 1676 roku spłacił 
wierzycieli za sumę 600.000 złotych i stał się pełnoprawnym władcą tych terenów.1 Po 
śmierci Jana majątek podzielono, a Żywiecczyzna przypadła Franciszkowi. On uporządko-
wał gospodarkę lokalną, a majątki znowu zaczęły przynosić dochody. Jednak jego starania 
na niewiele się zdały, gdyż sytuacja polityczna w Królestwie Polskim bardzo się skompli-
kowała. Było to związane z walką o tron polski pomiędzy Sasami i Leszczyńskim, którego 
wspierała Rosja. 

W 1701 r. Franciszek Wielopolski zaczął organizować regiment piechoty dla Augusta II 
Sasa. Zgromadził w Żywcu około 300 ludzi. Zwerbowani odbyli szkolenie przeprowadzo-
ne przez francuskich oficerów. Kiedy wojsko było przeszkolone, zjawił się komisarz kró-
lewski z Warszawy. Jak się jednak okazało, nie chciał on pokryć nawet połowy kosztów ich 
przygotowania. W takich okolicznościach komisarz wrócił do Warszawy z niczym. Wielo-
polski wojsko rozpuścił, a kosztem przygotowań obciążył... poddanych ze wsi żywieckich.2 

Na święta wielkanocne 1710 r. na Żywiecczyznę dotarły wojska rosyjskie i znowu 
mieszkańcy musieli dostarczyć żywność, którą odwożono do Krakowa. 

Najgorzej było w latach 1714-1716, gdy toczyła się w Polsce wojna domowa. Franci-
szek Wielopolski był stronnikiem Augusta II, który walczył ze Stanisławem Leszczyńskim, 
nic więc dziwnego, że od 4 do 18 lipca 1714 r. przebywały w Żywcu dwie kompanie Sasów 
pod dowództwem kapitanów Romera i Schultza. Wojska saskie biwakowały w namiotach 
na polu pańskim i na szczęście nie czyniły szkód w mieście. 3 Sytuacja była bardzo dyna-
miczna, bowiem rok  później mieszkańcy musieli się składać na 72 dragonów, którzy wal-
czyli... przeciw Sasom. Bojąc się zemsty, Państwo Żywieckie płaciło obu stronom, co do-
prowadziło cały region do upadku. 

Największym wówczas bogactwem regionu były lasy. Ogromne pnie spławiono Sołą 
do Wisły. Na trasie spławu drzewa, w Oświęcimiu istniała komora podatkowa. Starosta 
oświęcimski miał m.in. prawo poboru opłat od przepływających tratw. Prawo to było jed-
nak często łamane przez właścicieli dóbr ziemskich. Gdy w 1725 r. Adam Lubowiecki, staro-
sta oświęcimski, upomniał się o uiszczenie obowiązujących opłat i zatrzymał tafle drzewa spła-
wiane z Żywca, Franciszek Wielopolski wyposażywszy swoich pachołków i gajowych w broń i 
armaty wyruszył do Oświęcimia, gdzie ostrzelał zamek i odbił tratwy. Starosta oświęcimski nie 
śmiał przeciwstawić się zbrojnie Wielopolskiemu. 4 Każda wieś, a więc i mieszkańcy Pietrzy-
kowic na tę wyprawę musieli wyznaczyć swoich ludzi. 

1 Eugeniusz Janota, Wiadomość Historyczna i Jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 71-72.  
2 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 62. 
3 A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 518, 
4 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 71. 
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Inwentarz źródłem wiedzy nie do przecenienia
Inwentarz wsi Pietrzykowice z r. 1715 jest też nieocenionym źródłem dla poznania 

stosunków społeczno-gospodarczych wsi pańszczyźnianej.8 Znajdują się tam wprawdzie 
przede wszystkim odciążenia podatkowe, ale przy okazji poznajemy nazwiska żyjących  
w tym roku mieszkańców wsi i ich ówczesny status. Zanim jednak, drogi Czytelniku, zagłę-
bisz się w dość zawiłą lekturę obciążeń podatkowych, warto przypomnieć sobie, że tzw. 
Piąciorkowe uiszczano za zwolnienie od przewozu pięciu tramów drewna na brzeg rzeki 
Soły do spławu (tramy liczono na sztuki, były to kłody o długości 12 łokci ponad 7 m i oko-
ło 45 cm w czubie), w kwocie 5 zł rocznie. „Pilne” w wysokości 2 i 25 groszy opłacano tytu-
łem zwolnienia od przewozu drewna na pański tartak.

Przed wielu laty bardzo wnikliwą analizę tego dokumentu przeprowadził Franciszek 
Lenczowski. Z tego powodu autor postanowił nie ścigać się z tym doskonałym badaczem, 
lecz przytoczyć fragment jego analizy.  

Dowiadujemy się z niego, że Pietrzykowice figurują w tym Inwentarzu jako wieś „po-
woźna” należąca do klucza Lipowskiego. Czytamy w nim, że: Rolnicy w ilości 48, siedzieli 
na półrolach, posiadali po 4 konie sprzężaju, odrabiali tygodniowo pańszczyzny po 2 dni konne 
i rocznie po 4 dni powabne, płacili pięciorkowe po zł 5, pilne po zł 2 gr 15, a niektórzy uiszczali 
przynajmowe,  zwozili po 1 tramie i po 1 siądze szczepu, dawali po 1 gęsi, 1 kurze, 1 kapłonie i po 
15 jaj, przędli za pieniądze po 6 łokci oprawy. 

Większą lub mniejszą powinność, niż wyżej wymienioną, podano przy nazwiskach tych 
rolników, których to dotyczyło.

Półrolnicy: 1) Błażek Wójcik, 2) Grzegorz Cendry, 3) Marcin Walaszek, 4) Tadeusz Walaszek, 
5) Sobek Ślis, 6) Tomek Stokłosa, 7) Wojtek Mrowiec, 8) Majcher Mrowiec, 9) Szymon Fijak, 10) 
Mikołaj Jambik, 11) Szymon Piątek, 12) Paweł Beza, 12) Grzegorz Jadamczyk, 14) Marcin Pią-
tek, 15) Marcin Mrowiec, 16) Filip Mrowiec, 17) Wawrzek Szeląg, sołtysuje za dni 2, 18) Fabian 
Szeląg, 19) Kielian Byzek, 21) Grzegorz Urbaś, privilegiatus, nie robił 2 dni konnych, lecz płacił 
przymusowe zł 32 gr 15, oraz nie zwoził tramów i szczepu, 22) tenże – to samo, 23) Matyasz 
Mrowiec, 24) Jan Midor, 25) Mędrycy Jadamczyk, 26) Maciej Jadamczyk, 27) Karol Norka, 28) 
Franek Norka, 29) Marcin Gloński, 30) Gabrys Gloński, 31) Wojciech Gloński, 32) Józef Kozak, 

33)Wojciech Sołtysik, privilegus, 
nie robił 2 dni konnych, lecz płacił 
przenamowe 32 GR 15, 34) Tenże 
samo, 35) Jan Piątek, 36) Wawrzek 
Piątek, 37) Grzegorz Ziaja, 38) Jan 
Kupczak, 39) Wojtek Ziajka, szyn-
kuje za dnia, a drugi płaci, 40) Józef 
Rybarski, 41) Jędrzej Mac, 42) Woj-
ciech Wójcik, 43) Wojciech Wiesio-
łek, 44) Jan Kula, 45) Wojtek Macz-
marz, 46) Walek Ciurla, 47) Jakub 
Urbaś, 48) Ignacy Sołtysik.

Cała gromada płaci rogowe zł 
1 gr 18 oraz dawała 4 jarzębie i 1 
cielę.

8 Oryginał znajduje się w Muzeum Żywieckim, w księdze zatytułowanej „5 klucz lipowsky do niego wsie należące 
Powinności ichże Robocizny. Daniny sprzężay Jeneraliter powinności opisane 1715a”

Płaczący obraz w Pietrzykowicach
Podczas panowania Jana Wielopolskiego w Pietrzykowicach wydarzył się ciekawy, nie-

codzienny wypadek. Jednak jego historia, zaczęła się kilkadziesiąt lat wcześniej. W 1678 
r. niejaki Matias Pławiński z Pławiec, który ogłosił się szlachcicem i pielgrzymem, zwie-
dzał Żywiecczyznę.  Najwięcej przebywał w Pietrzykowicach u Wojciecha Wiesiołka, gdzie 
podczas lata w stodole sypiał. Pewnej nocy przez szpary zobaczył  ogień na lipie obok 
domu Wojciecha Hujca. Doznaw-
szy widzenia, kazał wymalować 
obraz i zrobić kaplicę z takim pod-
pisem: Pielgrzym Matias z rodu Ciesz-
kowskiego z Gidel ten obraz fundował 
Objawienia Najświętszej Panny Stu-
dziennej do kaplice pietrzykowskiej 
niedaleko od Żywca leżącej, roku Pań-
skiego 1678. (...) Gdy dowiedział się 
o tym Jego Mość ksiądz Wojciech Sy-
mellius, dziekan i proboszcz żywiecki, 
że to bez jego konsensu stało się, kazał 
wozem zajechać i tę kletę rozchybać  
i okrajki z ławami do kościoła staro-
-żywieckiego zawieźć. Które na popra-
wę kościoła tamecznego obrócił, a tę 
lipę wiatr wielki w roku 1707 wywró-
cił. A ten Matias pielgrzym obraz zwyż 
mianowany od malarza wziąwszy, da-
rował go do kościoła radzichowskie-
go, który tamże dotąd świadkiem jest, 
z podpisem przeopisanym. 5 

Kolejny raz usłyszano o tym ob-
razie kilka lat później. Oto w 1712 
roku piorun uszkodził wieże ko-
ścioła w Żywcu. Regina Stąporzan-
ka zaczęła rozpuszczać wiadomości, że stało się to za sprawą tego, że obraz NMP z ołtarza 
brackiego usunięto, a tam wstawiono inny. Aby uwiarygodnić swoje proroctwa, postano-
wiła dokonać... cudu. Jak pomyślała, tak też uczyniła. 17 kwietnia 1712 roku w niedzielę 
trzecią po Wielkiej Nocy, po nabożeństwie schowała się w kościele i postanowiła nowy 
obraz ukraść, a na jego miejsce wstawić, wybrany przez siebie, czyli ten z Radziechów, ob-
raz fundacji Matiasa z  Pietrzykowic. Niestety zamiar się nie udał, gdyż na przeszkodzie 
stanęły... gwoździe, którymi nowy obraz do ołtarza był przytwierdzony. Niedoszła „cudo-
twórczyni” nie znalazła zrozumienia u współmieszkańców i dla ochłonięcia zamknięto ją 
na kilka dni w więzieniu miejskim. 6  

Będąc przy sprawach kościelnych, trzeba przypomnieć, że w 1713 do kościoła żywiec-
kiego należą tzw. Mnisze Pola w Pietrzykowicach. 7 

5 Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 233.
6 Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 259.
7 Komoniecki, Dziejopis żywiecki, s. 432.
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Podsumowując ten dokument, trzeba stwierdzić, że jest on prawdziwą kopalnią wiado-
mości. Wieś Pietrzykowice ma 24 role, młynarza i 192 konie, a w tzw. gadzinie oddaje: 53 
gęsi, 57 kur, 53 kapłonów, 13 kóp jaj. 

Każdy z mieszkańców był zobowiązany odrabiać bezpłatnie dwa dni w tygodniu parą 
koni w ciągu całego roku. W wypadku gdy pańszczyznę konną zamieniono na pieszą, każ-
dy kmieć miał dostarczyć do dyspozycji folwarku dwie osoby z własnymi narzędziami, po-
trzebnymi do określonej pracy. Prócz odrabiania dwóch dni pańszczyzny w ciągu tygodnia, 
kmiecie na półrolkach byli zobowiązani w okresie pilnych robót rolnych (zasiewów, żniw) 
do odrabiania w ciągu roku 4 dni tzw.  powabnego. Nadto oddawali do dworu 6 łokci przę-
dzy z własnego lnu, tytułem „oprawy”. Kmiecie byli również zmuszani do opłacania różne-
go rodzaju czynszów. 

Wielopolscy 
Po śmierci Franciszka Wielopol-

skiego w 1732 roku władze objął syn 
Karol, który między innymi przyczy-
nił się do powstania nowego kościo-
ła w Rychwałdzie oraz do rozpoczęcia 
wytapiania rudy w Węgierskiej Górce. 
Porzucił on tradycyjny strój staropol-
ski i ubierał się z francuska.  To zauro-
czenie Paryżem w późniejszym czasie 
wyszło bokiem całej rodzinie. Jednak 
zanim do tego doszło, przeprowadzili 
oni wyniszczającą politykę gospodar-
czą na tym terenie. Ograniczali przy-
wileje mieszczan, rzemiosła i chłopów, 
tak aby uzyskać maksymalne docho-

Zarębnicy w ilości 5, robili przeważnie po  
2 dni piesze i wszyscy po 2 dni powabne, pła-
cili przeważnie przynajmowe, dawali po 1 gęsi,  
1 kurze, 1 kapłonie i po 15 jaj, przędli za pie-
niądze po 1 sztuce oprawy: 1) młynarz Pytlik 
płacił przynajmowego  zł 12, młyńskiego zł 40  
i dawał 6 kóp raków, piełą trzy za dni 2, 2) Woj-
ciech Mrowiec nie robił 2 dni pieszych, płacił 
ziemnego gr 18, do niego wozi Lipowa tramów 
37, Pietrzykowice 12: powinność jedna jako je-
lesniańska piła, 3) Wojciech Sołtysik nie robił  
2 dni pieszych, 4) Tomek Cygan przynajmowe-
go zł 24, pięciorkowego zł 5, pilnego zł 2 gr 15, 
zwoził 1 tram i 1 sięgę szczepu, 5) Jan Pawlus 
przynajmowego zł 24, pięciokowego zł 5, pilne-
go zł 2 gr 15, zwoził 1 tram i 1 sięgę szczepu. 

Zagrodnicy: 1 – Janek Lach robił 2 dni piesze 
i 2 dni powabne oraz prządł 1 sztukę pańskiej 
oprawy.9  

W dokumencie znajdujemy również in-
formacje, że wieś swoje powinności odrabia 
pańszczyzną z folwarku w Lipowej i powinna: 
Stróża do folwarku na dzień chować albo za niego urzędnikowi po zł 5, po fasce żyta i po korcu 
owsa z roli dawać mają. Czynsze, kapłony, gadzinę jako w Lipowej. Cała gromada jarzębki 4, cielę 
1, rogowego zł 1 gr 18 daje. Dzień konny, a zł 20. A że jest zarębników pięć niejednakowych, więc 
tera się specyfikują. Pytlik młynarz, zarębnik 3-dniowy, robić powinien dni trzy, zł 12 za dzień 
daje, z młyna zaś osobno daje czynsz i z ciesiołką zł 40, to jest po zł 20za ciesiołkę, której dni dwa 
należy, a czynszu zł 20; taksa dnia u niego zł 10. 

Wojciech Mrowiec 3-dniowy, Wojciech Sołtysik 3-dniowy, a taksa zł 12; ci trzej pięciorek nie 
dają, ani pilnych czynszów. Tomek zaś Cygan i Jan Pawlus 4-dniowy, pięciorkowe i pilne debent, a 
wszyscy po sztuce przędzy jako w linach. Grzegorz Urbaś zaś prawem  rola Ruszkowa cała 1705 
od imci dobrodzieja importavit za nią zł 800, osiemset dico, długo dał Dudyszce zł 182, a tak na 
tej roli ma 90 ratione wniesienia tej sumy postanowionej na zł 80, po sól jeździ, sztukę przędze 
daje i gadzinę. 

Sołtysik prawo ma od j.w.p. imći pana kanclerza cum aprobatione imci dobrodzieja na całą 
rolę, hal 2, polan 3, młyn i zarębek a zł 80 z tego wszytkiego co rok; więc żeby należało z młyna zł 
20, z zarębnik 36, z hal i polan zł 40, z role za dni 4 zł 80, pilnego i pięciorkowego czynszu zł 15 
okrom godziny, przędze, tramów i szczepu faceret ad minimum 191 zł, teraz constitutur do dal-
szej woli pańskiej z zarębnika zł 36, pilnego i pięciorkowego zł 15, z roli zaś dni 4 zł 65 i tak moc 
putando z zarębkiem będzie dawać zł 116, z hal i polan do decyzji i remisji reservatur i z młyna, 
w którym nie powinien mielić nikomu krom swej potrzeby subpoena czynszu zł 20. 10

Powyższy wykaz jest dość zawiły, jednak daje on czytelnikowi wgląd w ówczesną go-
spodarkę. Dla mieszkańców Pietrzykowic dużo ważniejsze są pojawiające się nazwiska, 
które może pozwolą odkryć współczesnym swoich przodków sprzed prawie 300 lat. 

9 Franciszek Lenczowski, Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII wieku, TMZŻ Żywiec 1980, s. 94.  
10 Franciszek Lenczowski, Inwentarze dóbr Żywieckich z XVIII wieku, TMZŻ Żywiec 1980, s. 94.  
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Ludwik Huczek, pisząc o tych 
wydarzeniach na terenie Pietrzy-
kowic, wspomina: Konfederaci brali 
w swe szeregi z każdej roli po jednym 
chłopie, którego musiano wyposażyć 
w ekwipunek i gotówkę na półroczne 
utrzymanie. Rekrutację chłopów w 
miarę strat na skutek działań wojen-
nych ponawiono. Biała była do grud-
nia siedzibą Generalności, a przez 
dwa i pół roku siedzibą Rady Wojen-
nej, która jedynie w gorętszych chwi-
lach przenosiła się do Bielska. Tutaj 

więc rodziła się strategia i taktyka walk konfederackich, i stąd w formie rozkazów szła w głąb 
kraju. Tutaj znajdowała się także główna kasa Generalności oraz intendentura. W mieście znaj-
dował się nadto stały garnizon, a w pobliskich górach ukrywały się i formowały oddziały. (...) 

Tymczasem rosyjskie oddziały Drewicza hulały po całym Podbeskidziu. Rozbite oddziały kon-
federackie uchodziły przeważnie na Śląsk Cieszyński. Usiłował je zebrać Bierzyński, okazało się 
jednak, że kontaktuje się z Rosjanami. Wobec tej jawnej zdrady Generalność wydała na niego 
30.03.1770 roku wyrok śmierci. Przy pomocy konfederackiej załogi zamku w Łodygowicach 
urządzono na Bierzyńskiego udaną zasadzkę, Dzierżanowski ułatwił mu jednak ucieczkę, dzięki 
czemu uszedł na Śląsk i słuch po nim zaginął. Front ustalił się ostatecznie w Małopolsce Zachod-
niej wzdłuż granicy Węgierskiej i Śląska Cieszyńskiego. Stało tu 5-6 tyś. ludzi. W Białej i w Łody-
gowicach wykorzystali konfederaci silne fortyfikacje ziemne.

Oddziały konfederackie przebywały również w okolicach Łodygowic. Jeden z nich bronił się 
w Pietrzykowicach. W potyczce tej prawie wszyscy z owego oddziału zginęli. Tylko dwaj żołnie-
rze zostali ujęci i powieszeni w Łodygowicach. Groby ich znajdować się mają przy szosie (obok 
kaplicy) w Pietrzykowicach i na granicy Łodygowic za dawnym młynem, w miejscu gdzie obecnie 
stoi drewniany krzyż. Dezercja z szeregów konfederackich była stosunkowo duża i potyczka, jaka 
miała miejsce w Pietrzykowłcach, mogła się odbyć właśnie z takimi dezerterami, o czym świad-
czyłoby wieszanie pojmanych. Po licznych walkach Konfederacja coraz bardziej upadała. W paź-
dzierniku 1771 roku kozacy wjechali do Białej. Rada Wojskowa konfederatów przeniosła się, za-
tem do Bielska. Zaś Generalność uciekła w styczniu 1772 roku do Cieszyna.14

Koniec Polski i koniec Wielopolskich,
czyli wszystko przez majtki prane w Sekwanie
W 1772 r. nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Jednak już w maju tego roku wojska au-

striackie zajęły tereny Żywiecczyzny. Region ten w Austrii zyskał nazwę Galicja i Lodome-
ria. Od 1782 r. Żywiec i cały region leżał w cyrkule myślenickim.15

Cesarz Józef II dekretem z dnia 20 września 1783 r. utworzył diecezję tarnowską z ga-
licyjskiej części diecezji krakowskiej. Tym sposobem cały dekanat żywiecki znalazł się w 
nowej strukturze organizacyjnej kościoła.   

Jednak z tym cesarzem wiąże się ciekawa informacja. Oto w 1782 r. cesarz Józef II wy-
brał się do Żywca. Rzecz ciekawa, że nie zatrzymał się on w zamku Wielopolskich, lecz 

14 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 47-48. 
15 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939r., Żywiec 2010, s. 77. 

dy. Ze względu na to, że ich działalność nie wnosi nic nowego do dziejów Pietrzykowic,  
a szczycić się nie ma czym, autor postanowił nie opisywać dokładnie ich rozrzutności, sku-
piając się tylko na rzeczach najważniejszych lub ciekawostkach.   

Natomiast na wzmiankę na pewno zasługuje wielka akcja misyjna. W 1741 roku prze-
prowadzono na terenie miasta i okolicy intensywną akcję ewangelizacji tutejszej ludno-
ści. 11 misjonarzy jezuitów niezmordowanie głosiło kazania, spowiadało i katechizowało 
wszystkich. 11

Konfederacja Barska
W połowie XVIII wieku położenie Polski było rozpaczliwe. Prusy i Rosja, widząc podej-

mowane próby odbudowy Rzeczypospolitej, postanowiły działać stanowczo. Raz po raz 
organizowały wzajemnie zwalczające się stronnictwa. Dodatkowo do Polski wtargnęła, 
pod pretekstem obrony ludności prawosławnej, czterdziestotysięczna okupacyjna armia 
rosyjska. W reakcji na samowolę wojsk rosyjskich zawiązała się 29 lutego 1768 r. Konfe-
deracja Barska, której marszałkiem został Michał Krasiński.12 Po nieudanych utarczkach na 
wschodnich rubieżach walki przeniosły się nad górną Wisłę. Akt konfederacji podpisali w Krako-
wie 21 czerwca 1768 r. dwaj Wielopolscy Karol i Józef. Również szlachta księstw oświęcimskiego 
i zatorskiego na zjeździe w Kętach w dniu 15 lipca 1768 r. postanowiła jednomyślnie przystąpić 
do konfederacji. (...) Co działo się dalej i jaki był udział mieszkańców Żywiecczyzny w operacjach 
wojennych nie sposób dzisiaj ustalić. Wygląda na to; że ani Wielopolscy, ani miasto nie wysta-
wiło oddziałów wojskowych. Jednak przez blisko cztery lata okolice Żywca były świadkiem czę-
stych przemarszów i utarczek wojsk polskich i rosyjskich. Już w końcu lipca 1768 r. został rozbity 
oddział konfederatów pod Makowem, następnie miała miejsce potyczka pod Żywcem, w której 
uczestniczyły oddziały polskie przybyłe spod Częstochowy. 13

11 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 557. 
12 Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, Warszawa 1939, t. I s. 79.
13 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 73-74. 
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Pomnik, droga i podatki, 
czyli życie toczy się dalej 
W ostatnich latach panowania Wielo-

polskich doszło do dwóch ważnych wy-
darzeń dla Pietrzykowic. W 1785 roku 
ksiądz Nostuch, który był przez dwadzie-
ścia trzy lata w Starym Żywcu wikarym, 
jadąc do chorego, w Pietrzykowicach uto-
nął. 21 Wszystko wskazuje, ten właśnie 
wypadek stał się inspiracją dla mieszkań-
ców do wystawienia w tym miejscu figury 
św. Jana Nepomucena. Niegdyś przebiegał 
tędy szlak komunikacyjny, wokół którego roz-
ciągały się bagna i rozlewiska. Do dziś jesz-
cze, pomimo przeprowadzonej melioracji wi-
dać w niektórych miejscach sączącą się wodę 
i mokradła.22 Można założyć z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że początkowo  
w tym miejscu ustawiono zwykły krzyż,  
a później, gdy udało się zdobyć odpowied-
nie środki zamówiono rzeźbę św. Jana 
Nepomucena. Przypomnijmy, król Czech 
Wacław IV zażądał od  Jana Nepomucena 
wyjawienia tego, co dowiedział się pod-
czas spowiedzi. Gdy ten stał twardo na straży tajemnicy sakramentu, został uwięziony,  
a następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy.  Wybór tego patrona i ustawie-
nie go w miejscu gdzie utonął kapłan jadący z tzw. ostatnią posługą brzmi bardzo logicznie. 
Tym bardziej, że w powszechnej świadomości mieszkańców to miejsce wiąże się z odległą 
w czasie tragedią, tam  miał utonąć woźnica wraz z koniem. 

Pochodząca z 1801 roku kamienna figura ustawiona jest na postumencie zakończonym 
gzymsem. Podstawę całego obiektu stanowi dwustopniowa kamienna baza. Na postumencie  
z trzech stron widnieją napisy: z frontu „Św. Janie Nepomucenie módl się za nami”, na lewym 
boku postumentu wyryta jest data 1801, natomiast napis znajdujący się na prawym boku jest 
nieczytelny, Postać św. Jana Nepomucena przedstawiona jest frontalnie. Święty stoi z głową lek-
ko przechyloną w prawa stronę. Przed sobą trzyma w prawej ręce krzyż, w lewej palmę – symbol 
męczeństwa. Pociągłą twarz pokrywa zarost. Odziany jest w sutannę zapinaną na szereg wypu-
kłych guzików, komżę i pelerynkę. Na głowie ma biret, na szyi stułę. Kamienna postać Świętego 
otoczona jest z boków i z góry blaszaną obudową. 23 

Ważnym wydarzeniem dla całego regionu z tamtego czasu, było podjęcie decyzji  
w 1784 r. budowy drogi cesarskiej z Węgier do Wadowic. Równie istotnym, szczególnie 
dla władz zaborczych, było przeprowadzenie spisów statystycznych nowo zagarniętych 
ziem w latach 1787-1788. To na ich podstawie nie tylko wiedziano kto co ma, ale naliczano 
podatki, a jak wiadomo w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: podatki i śmierć. Dowiaduje-

21 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 570-571. 
22 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 123. 
23 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 123. 

w domu mieszczańskim Mikuszewskich koło dzwonnicy. Córka Mikuszewskich przygoto-
wywała posiłki dla cesarza, za co otrzymała od niego złoty medalion na pamiątkę. Ignacy 
Wielopolski złożył cesarzowi wizytę, lecz został przez niego chłodno przyjęty.16 Cesarz za-
rzucił mu, że poddani w jego dobrach są biedni, głodni i zaniedbani, a właściciel powinien dbać 
o polepszenie ich doli.17

Cesarz miał rację, gdyż barwne życie prowadzono podówczas w zamku żywieckim. Po 
podziale dóbr między synów Karola – Ignacego, Franciszka i Józefa miasto znalazło się w 
schedzie Franciszka, którego żoną była Elżbieta z Bielińskich. Franciszek i Elżbieta stanowili 
klasyczny przykład trwonienia własnej fortuny. W Paryżu, gdzie prowadzili przez kilka lat beztro-
ski żywot, utrzymywali okazałą rezydencję. Roiło się w niej od gości, balom i przyjęciom nie było 
końca. Dochody z dóbr żywieckich tonęły bez śladu w tym przepychu. Wkrótce długi Francisz-
ka osiągnęły sumę 1 204 746 zł i przewyższyły wartość posiadanego przez niego majątku.18 Ks. 
Franciszek Augustin naoczny świadek ich ekscesów wspomniał, że: Nawet kiedy w końcu 
zamieszkała w Żywcu, nie mogła się obejść bez Paryża, ponieważ wszystka jej bielizna musiała 
być prana w wodzie Sekwany w Paryżu, więc wysyłała ją tam i z powrotem pocztą.

Margrabia Franciszek pozwolił jej robić, co chciała, więc w końcu roku 1785 zaczęli wierzy-
ciele wątpić, że będą mogli być spłaceni. Ogłoszono upadłość i miało miejsce postępowanie upa-
dłościowe. Trwało ono całe dwadzieścia lat.19

Franciszek zmarł w 1800 r., a Elżbieta swoje prawa do Żywca, zamku i resztek posiadło-
ści sprzedała hrabiemu Adamowi Przerembskiemu, który następnie w 1810 r. odsprzedał 
je Albertowi Wettinowi księciu Sasko-Cieszyńskiemu.20 Jednak to nie kończyło rządów 
Wielopolskich, gdyż pozostali tu jeszcze potomkowie braci Franciszka, ale o tym kilka aka-
pitów dalej. 

16 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939r., Żywiec 2010, s. 78. 
17 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 311. 
18 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939r., Żywiec 2010, s. 81. 
19 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 207, s. 570-571. 
20 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939r., Żywiec 2010, s. 81. 
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tum uzdrowienia po ciężkiej chorobie.25  Niewykluczone, że chodzi tu o wspomnianą wcze-
śniej epidemię. 

Jakby tego było mało, po przegranej wojnie Austria musiała zapłacić Napoleonowi 
ogromną kontrybucję w srebrze. Nie tylko prywatni właściciele, ale nawet z kościołów za-
bierano monstrancje i kielich. Gdy w 1809 r. wybuchła kolejna wojna Napoleona z Austrią 
sytuacja w Żywcu i okolicy była pełna napięcia. W Lipowej zebrani podczas sianokosów chłopi  
i drwale z okolicznych lasów chcieli pod wodzą ekonoma Ignacego Zielińskiego uderzyć na stacjo-
nujących w Żywcu i Zabłociu dragonów, twierdząc, że już czas wygnać z Polski autriackie pułki.26 

Z 1810 r. pochodzi kapliczka w Pietrzykowicach przy ulicy Podlesie. Znajduje się w niej 
figura Chrystusa Frasobliwego. Fundatorem jej był w lipcu tegoż roku Wojciech Ciurla.27 

Małżeńskie szczęście, 
czyli rozmiar jednak ma znaczenie...
Wracając do dziejów właścicieli, trzeba wspomnieć o ostatnim z Wielopolskich An-

drzeju. Był on synem Ignacego, brata Francisza, tego, który to umiłował Paryż. Bratanek 
studiował w Wiedniu. Po powrocie na Żywiecczynę próbował ratować rodziny majątek, 
ten jednak był już okrojony i mocno zadłużony. Jednak jego energiczne działania zaczęły 
przynosić pozytywne efekty, aż do momentu, gdy... ożenił się z panną Karoliną Grabowską. 
Małżeństwo to okazało się jedną wielką pomyłką. Tak najczęściej piszą o tym lakonicznie 
badacze. Jednak ks. Augustin uchyla rąbka tajemnicy i pisze: Pan hrabia Andrzej był wtedy 
bardzo nieszczęśliwy i niespełna rozumu, do którego to stanu został doprowadzony przez swoją 
żonę, która się z nim rozwiodła. Hrabia Wielopolski (był impotentem z powodu krótkości peni-
sa, którego długość wynosiła jeden cal) ożenił się z pełną energii hrabianką Grabowską, jednak-
że dostawał skurczu przy każdym wzwodzie, tak że kamerdyner musiał go podnosić z miejsca 
ołtarza Wenery. Jak to było niemiłe dla młodej żony, można sobie wyobrazić. Znalazł się baron 
Larisch z Osieka, który zażyczył sobie zastąpić go w tej roli. 28 W tych okolicznościach właści-
ciel Żywiecczyzny rozpił się, a majątek do reszty upadł. Andrzej sprzedał w 1838 r. zadłu-
żony majątek Karolowi Ludwikowi Habsburgowi.  I tak ostatecznie zakończyło się włada-
nie Wielopolskich, po których zostały barwne opowieści, anegdoty oraz potworne długi. 

Oczywiście sprawy majątkowe i rodzinne Wielopolskich były dużo bardziej skompliko-
wane, a sprzedaże, wymiany posiadłości pomiędzy wieloma krewnymi, jednak tutaj nie zo-
stały zaprezentowane, gdyż do historii Pietrzykowic nie wnosiły nic istotnego. 

Pieczęcie lakowe Pietrzykowic, 
czyli administracyjne zmiany urzędników cesarskich
Zgodnie z wymogami administracyjnymi Cesarstwa Austriackiego Pietrzykowice mia-

ły swoją pieczęć. Najstarsza, która występowała w latach 1819-1820, była do odcisków  
w laku. Okrągł,a o średnicy 32 mm, na niej umieszczono staranny napis kolisto Wieś Pie-
trzykowice, w dolnym polu tiara, za nią dwa skrzyżowane klucze piórami w górę. W 1839 
roku pojawia się inna pieczęć o średnicy 28 mm. Tym razem na laku odbija się niestaranny 
kolisty napis Wieś Pietrzykowice, a w dolnej części jabłko z krzyżykiem, za nim skrzyżowa-
ne klucze piórami w górę. 29  

25 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 117. 
26 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 84. 
27 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 121-122. 
28 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 593. 
29 Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego, Gronie nr II i III, Żywiec 1939, s. 124. 

my się ze spisu  między innymi, że gromada 
Pietrzykowice miała wójta Andrzeja Cen-
drego oraz członków rady gminy: Stanisła-
wa Jakubca, Marcina Kolesackiego, Pawła 
Gołego.24 Wszyscy oni uczynili krzyżyki po-
twierdzając przebieg granicy miedzy Łody-
gowicami a Pietrzykowicami. 

Napoleoński ślad 
Początek XIX wieku to znowu okres 

wielkich wydarzeń politycznych. Pojawie-
nie się cesarza Napoleona i jego ambit-
nych planów sprawiło, że Galicja stała się 
świadkiem częstych przemarszów wojsk 
austriackich i rosyjskich. Najgorzej było 
w 1805 r., kiedy to w kościele św. Krzy-
ża w Żywcu zamieszkali austriaccy żoł-
nierze. Spało tam nawet 400 żołnierzy, 
wśród których raz po raz wybuchały epi-
demie. Był okres, że dziennie umierało 
około 10 żołnierzy, a zaraza rozpowszech-
niała się po całym regionie. Prawdopo-
dobnie krzyż drewniany z Chrystusem ukrzyżowanym przy ulicy Szerokiej w Pietrzyko-
wicach jest niemym świadkiem tamtych trudnych chwil. Obecny wprawdzie pochodzi  
z przełomu XIX i XX wieku, jednak pierwotny ustawiono na początku XIX wieku jako wo-

24 Metryka Józefińska, Cyrkuł Myslenice nr 1, Wieś Łodygowice nr 50, Państwo Łodygowice nr 99, spisane  
w latach 1787-1788. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. s. 63. 
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kać na teren cesarstwa. W tych okolicznościach władze austriackie postanowiły postawić 
kordon na Sole.31 15 czerwca przybyli inżynierowie, a 20 wojsko.  Nad rzeką wybudowano 
baraki i budki wartownicze, co sto sążni, bliżej rzeki. Aby w pełni poczuć klimat tamtych 
dni, warto przytoczyć relacje świadka tamtych wydarzeń ks. Augustina: Dnia 24 czerwca 
most został zamknięty i zabity deskami. Ogłoszono, że wszelka komunikacja jest wstrzymana. 
Żadnemu człowiekowi ani bydłu nie wolno było przekraczać Soły, kto nie cofnie się na wołanie 
wartownika, zostanie zastrzelony.

Mieszczanie, którzy mieli swoje pola za Sołą, nie chcieli się do tego stosować, tym bardziej że 
w ciągu lipca była niezwykle dobra pogoda, nie słyszano tutaj o żadnej chorobie, a lud uważał to 
za dopust Boży. Za to często, szczególnie w niedzielę, przychodzili ludzie podpici wódką na most 
i kiedy posterunek ich usuwał, wymyślali i kłócili się z niczemu niewinną strażą. Grozili w swoim 
pijanym stanie użyciem siły. To zaostrzyło czujność wojska i kosztowało życie tutejszego miesz-
czanina Białkiewicza w następujący sposób:

29 lipca był deszczowy dzień, rzeka wzbierała, na brzegu leżały tratwy, które miały płynąć 
do Krakowa. Spławianie tratew było wzbronione. Właściciele pobiegli więc w nocy z końmi i żer-
dziami, by ściągnąć drewno na suche miejsce. Po kilku przelotnych deszczach raz świecił księ-
życ, raz było całkiem ciemno. Krzyki i wrzaski chłopów, szczególnie koło Cięciny, zwróciły uwa-
gę strażników. Widzieli oni ludzi nad rzeką z żerdziami i myśleli, że to rewolta. [Jeden z nich] 
wystrzelił z karabinu i złożył meldunek — gromada ludzi pieszo i na koniach uzbrojona w dzidy  
i lance przedziera się przez Sołę. Za strzałem ogień pocisków przebiegł wzdłuż linii w górę i w dół. 
Tutaj na Ispie za magazynem mieli tkacze rozłożone płótno do bielenia. Ponieważ woda się pod-
niosła, zwołali swoich ludzi i sąsiadów na pomoc, a stojący naprzeciw posterunek odpowiedział 
strzałami z karabinów. Gromada z miasta chciała się więc przedrzeć; harmider we wszystkich 
wioskach, bije się na alarm. Posterunki patrolują, strzelają od czasu do czasu, jak tylko jest coś 
podejrzanego. Komendant major Klitsch, który mieszkał [w zajeździe] pod Góralem, otrzymał 
ze wszystkich stron raporty o powstaniu. W końcu zebrały się kompanie z Radziechów, Siennej, 
Zabłocia, Pietrzykowic, Zarzecza koło mostu. Harmider, krzyki, huk zwróciły uwagę i wzbudziły 
ciekawość strażników miejskich, by mogli złożyć meldunek burmistrzowi.

By ochronić samo miasto przed przedostaniem się [choroby], postawiono ze wszystkich stron 
posterunki straży po dwóch mieszczan, którzy palili ogniska z gałązek jałowca. Tomasz Białkie-
wicz i ślusarz Krzywanek mieli straż koło Starego Żywca, słyszeli harmider i podbiegli do mostu, 
by dowiedzieć się, co się dzieje. Usiedli na poręczy. Wtedy przyszedł patrol aż do przegrody. Do-
wódca zawołał dwa razy do nich, ponieważ po ciemku ich nie rozpoznał, lecz ci zamiast odpo-
wiedzieć, uciekli pochyleni. Wtedy padł strzał i Tomasz Białkiewicz został trafiony kulą w plecy, 
która wyszła przez pierś. Dowlókł się jeszcze do farbiarza Bónischa, tam zbadał go lekarz urzę-
dowy Schmidt i stwierdził, że rana jest śmiertelna, ponieważ powietrze wychodzi z [tejże] rany. 
Zmarł 30 lipca. Wdowa po nim, która została z dzieckiem, otrzymała 6 grajcarów dziennej ren-
ty od rządu.

Komenda kordonu wystosowała straszne sprawozdanie o prawdziwym powstaniu, o którym 
nikomu się nie śniło. Generałowie wydali znowu urzędowi powiatowemu rozkaz strumienia re-
belii. Ten ślepy alarm był we czwartek; w niedzielę przybył tutaj komisarz powiatowy, by zbadać 
sprawę. Oczywiście sprawa wyjaśniła się jako prawie że śmieszna. Lecz wojsko pozostało konse-
kwentne i posłało jedną kompanię pod dowództwem kapitana Leege do Żywca; ona przyniosła 
nam cholerę. Otrzymano mianowicie części umundurowania z Jarosławia, kompania rozdzieliła 

31 Zofia Rączka, Franciszek Augustin kontynuator działa Andrzeja Komonieckiego, Karta Groni nr XV, TMZŻ 
Żywiec 1989, s. 45. 

Warto wiedzieć, że po utworzeniu Ga-
licji rząd austriacki podzielił ją admini-
stracyjnie na tzw. cyrkuły, podlegające 
rządowi gubernialnemu we Lwowie. Pie-
trzykowice należały do cyrkułu w Myśle-
nicach, a od 1819 r. do cyrkułu w Wadowi-
cach. Najniższą jednostką administracyjną 
w Galicji były tzw. dominia podzielone  
z kolei na gromady włościańskie.

Każdorazowy właściciel majętności ziem-
skiej, obejmującej jedną lub więcej osad pod-
dańczych, które uiszczały mu powinność wy-
nikającą ze związku poddańczego, skupiał  
w swym ręku władzę sądową i policyjną,  
w obrębie swego terytorium. Terytorium to 
stanowiło odrębne ciało administracyjne.

Celem wykonywania władzy sądowej,  
w zakres której wchodziły przeważnie spra-
wy spadkowe poddanych właściciel majętno-
ści, wyręczał się urzędnikiem (zwanym: „Ju-
stycjariuszem”), a do spraw policyjnych (tzw. 
„mandatariuszem”), których opłacał z wła-
snych funduszów.

Na Żywiecczyźnie istniały następują-
ce dominia: 1) Wieprz-Żywiec, 2) Kamesz-
nica, 3) Rychwałd i Łękawica, 4) Moszcza-
nica, 5) Sól, 6) Rajcza, 7) Rycerka, 8) Sucha, 
9) Ślemień, 10) Łodygowice. Dominia istnia-
ły do roku 1848, tj. do czasu kiedy je rozbito 
na gminy katastralne. Na czele wsi w końcu 
XVIII wieku stał wójt i przysięgli, a kancelarię 
prowadził pisarz.30

Kordony bezpieczeństwa,
czyli lekarstwo czasem 
gorsze od choroby
W omawiany okresie Pietrzykowice 

zostały w 1819 r. przeniesione do cyrku-
łu Wadowice. Jednak te przekładanki ad-
ministracyjne nie były dla mieszkańców 
Pietrzykowic bardzo istotne. Dużo waż-
niejszym i niebezpiecznym dla nich okazał 
się rok 1831. W tym bowiem czasie na te-
renie Rosji grasowała cholera. Nie znają-
ca granic zaraza zaczęła również przeni-

30 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 50. 
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myta drogowego i mostowego, i na tey pobierane będzie myto drogowe za jedną milę, a myto mo-
stowe podług drugiej klasy.34  W 1834 roku zarobiło ono dla skarbu państwa 1651 florenów 
i 12 krajcarów,35 natomiast w 1835 roku 1581 florenów.36 

W tym też roku odnajdujemy informację, że do spowiedzi w Pietrzykowicach przystą-
piło 689 osób na 980 dusz. 37 W Pietrzkowicach pojawia się też kapliczka przedstawiająca 
Chrystusa Nazareńskiego (dzisiaj stoi ona przy ulicy Jana Pawła II). Wykonał ją Paweł La-
tanik w 1837 roku, a fundatorami byli Jakub i Regina Piątek.38 

Natomiast kronikarz ks. Eugeniusz Janota, tak przedstawiał stosunki ludnościowe: 
Ludność doliny żywieckiej (Soły i Koszarawy) obejmuje przeszło 70.000, ludności doliny katolic-
kiej. Protestantów  jest w Żywiecczyźnie około pół trzecia sta, mianowicie  na pograniczu Śląska,  
w Szczyrku i w parafii łodygowskiej, potem cudzoziemców wśród robotników przy hutach i kuź-
niach w Węgierskiej Górce i na obszarze. Żydów  po karczmach  w obu dolinach  jest przeszło 
1000.39   

Połowa XIX wieku to ko-
lejny trudny okres dla całego 
regionu. Wojny, przemarsze 
wojsk, nieurodzaje i towarzy-
szące temu wszystkiemu zara-
zy budziły strach i przerażanie. 
To też, po każdorazowym zwy-
cięstwie nad zarazą, pojawiał 
się jej symbol, kapliczka przy-
drożna. Jedną z nich, jest krzyż 
drewniany przy ulicy Stanisła-
wa Stojałowskiego. Został on tu 
umieszczony w 1842 roku. Kru-
cyfiks został wykonany w Żyw-
cu i przeniesiony do Pietrzyko-
wic w uroczystej procesji, jako 
wotum dziękczynne po ustąpie-
niu panującej wówczas zarazy. 

Dzisiaj w tym samym miejscu 
znajduje się nowy krzyż. Umo-
cowany na podstawie betonowej 
wzmocnionej szynami modrze-
wiowy krzyż ma wysokość 7 me-
trów, jego ramiona oraz szczyt po-
kryte są miedzianą blachą. Krzyż 
został wzniesiony 22 maja 1996 
roku w pierwszą rocznicę wizyty  
w Żywcu papieża Jana Pawła II. 

34 „Gazeta Lwowska” nr 132, 6.11.1832, s. 18.
35 „Gazeta Lwowska” nr 119, 7.10.1834, s. 18. ( 2018).
36 „Gazeta Lwowska” nr 131, 5.11.1835, s. 35.
37 Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 664. 
38 Jerzy Szabłowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. I. Zeszyt 15, s. 12. 
39 Eugeniusz Janota, Wiadomość Historyczna i Jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 93.  

je przed wymarszem 4 sierpnia i odmaszerowała; już po drodze zachorował na cholerę bębnista. 
Położono go na wóz bagażowy, skutkiem czego zarażono bagaż całej kompanii.

Potem zachorował jeszcze oddział żołnierzy, który kapitan polecił w Zadzielu odtransporto-
wać na wozie — platformie z powrotem. Jeden chory i bębnista zmarli tej nocy. Komendant przy-
niósł wiadomość, że podporucznik Muller, który wydawał mundury, zachorował też po południu 
na cholerę i zmarł wieczorem. Ja byłem właśnie na polu w Starym Żywcu przy wiązaniu pszeni-
cy, kiedy o czwartej po południu przemaszerowała kompania. Kapitan, mój znajomy, do którego 
podszedłem, by go powitać, powiedział do mnie: „Niech pan pozostanie z daleka, ponieważ przy-
noszę wam również cholerę, której mieliśmy zapobiec”. Opowiedział, że kompania była wizyto-
wana przed wymarszem, uznana za zdrową, a on ma już dwóch chorych na cholerę.

Te wiadomości wzbudziły trwogę i strach w całym mieście, tym bardziej że przy wyjściu kom-
pani 6 sierpnia dwóch żołnierzy pochwyciły na placu choleryczne wymioty i biegunka. Lekarz 
Beniamin Schmidt rozpoznał, według wszystkich symptomów, prawdziwą cholerę. Teraz mia-
sto miało dać jeden dom na szpital. Nikt nie chciał opróżnić domu, wtedy zaoferowałem mój 
nowo wymurowany dom na Ispie na ten cel. Nazywało się, że przez nacieranie można chorych 
na cholerę uratować, więc nacierał lekarz i sam szlachetny kapitan tych dwóch żołnierzy. Było 
z nimi lepiej, lecz jeden z nich, który nie mógł odmówić sobie wódki, zmarł czwartego dnia, dru-
gi wyzdrowiał. 32  Jak widać z powyższej relacji sytuacja była groźna. Kordon oznaczał, że 
mieszkańcy Pietrzykowic nie tylko, że nie mogli uprawiać swoich pól, ale również nie mogli 
sprzedawać swoich plonów i zwierząt, a to oznaczało nie tylko biedę ale i głód. Na domiar 
złego „lek”, który im zaoferowano w postaci żołnierzy, okazał się całkowicie chybiony, gdyż 
to właśnie przez wojskowych zaraza rozpowszechniała się w najlepsze.  

Podatki najważniejsze,
czyli ustanowienie myta w Pietrzykowicach
Z końcem 1832 roku ustanowiono myto w Pietrzykowicach.33 Trzeba pamiętać, że  

w tym czasie granice powiatów Żywieckiego i Bialskiego znajdowały się na granicy Pie-
trzykowic i Łodygowic. Pietrzykowice, gdzie ustanowiono myto, czyli miejsce pobierania 
opłat za przejazd, znajdowało się w powiecie Żywieckim, a Łodygowice w bialskim. W roz-
porządzeniu ministerialnym czytamy: W Pietrzykowicach utworzone zostanie nowa rogatka 

32  Franciszek Augustin, Kroniki Żywieckie, Żywiec-Kraków 207, s. 602-603. 
33 Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim 1834, Lwów 1834, s. 94. 
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do Krakowa. I oto właśnie chodziło Austriakom. Rozwydrzeni chłopi nie mieli skrupułów, 
tym bardziej, że administracja państwowa nie tylko, że nie interweniowała, ale wypłacała  
nagrody pieniężne za głowy zamordowanych ziemian. Kuriozum tym wydarzeniom dodaje 
makabryczny fakt, że kwota wypłacana za martwych była dwukrotnie wyższa od płaconej 
za rannego. W tych okolicznościach w Tarnowie, aby otrzymać więcej pieniędzy, na progu 
starostwa mordowano rannych, a ich krew płynęła po rynku... Oczywiście, gdy powstanie 
krakowskie upadło, chłopi przestali być potrzebni. Pojawiło się również wcześniej niewi-
dziane wojsko austriackie i zrobiło porządek z bandami chłopskimi. 

Na szczęście wypadki roku 1846 i rzezie z nimi związane ominęły Żywiecczyznę. Stało 
się tak głównie dlatego, że emisariusze powstańczy wcześniej ogłosili tutaj wśród ludno-
ści wiejskiej zniesienie ciężarów pańszczyźnianych. Ta akcja informacyjna spowodowała, 
że podszepty austriackie były słabo słyszalne. Na wiosnę, w marcu 1846 r. poddani z wsi 
żywieckich poczęli nagminnie odmawiać odrabiania pańszczyzny. Radykalizm ich był duży, 
tym bardziej, że ze względu na anomalie klimatyczne ziemniaki pogniły, a pozostałe zie-
miopłody wydały mały plon i był powszechny głód.41 

Starosta wadowicki Loserth, któremu podlegała Żywiecczyzna, ostro występował prze-
ciw objawom nieposłuszeństwa. Sytuacja bardzo groźna zrobiła się w kwietniu i maju, 
gdyż chłopi z gmin Pietrzykowice, Lipowa, Sporysz, Trzebinia, Wieprz, Radziechowy i Je-
leśnia masowo odmówili odrabiania pańszczyzny. W stosunku do niepokornych zastoso-
wano areszt, a chłopi bagnetami żołnierzy siłą zmuszani byli do pracy.42  

Do poważniejszych zaburzeń doszło w 1848 r. W Żywcu, w dniu targowym przed Świę-
tami Wielkanocnymi wybuchły zamieszki. Zebrani na targu chłopi oraz mieszczanie zgro-
madzili się przed zamkiem grożąc wyrzuceniem z niego niemieckich urzędników. Skończy-

41 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 65. 
42 Zespół Dóbr Żywieckich , sygn. DDŻ-642, Archiwum Państwowe w Żywcu. 

W dolnej części krzyża umieszczona jest metalowa tabliczka, na której widnieje napis: Pamięci 
ks. Stanisława Stojałowskiego (1845-1911) inicjatora ruchu ludowego w Galicji, posła na sejm. 
W I rocznicę pobytu Ojca Św. Jana Pawła II na ziemi żywieckiej 22.5.1996 r. 40

Rabacja galicyjska, 
czyli dziel i rządź po raz pierwszy 
Pod austriackim panowaniem stosunki pomiędzy szlachtą a chłopstwem ulegały nara-

stającemu napięciu. Chłopi zmuszeni byli do odrabiania pańszczyzny nawet 3 dni w tygo-
dniu. Dodatkowo panował chaos prawny. W większości sporne sprawy rozstrzygał wła-
ściciel, a tylko w najcięższych sprawach mogli się oni odwoływać do sądów państwowych. 
Administracja austriacka nakazała szlachcie pobór podatków dla państwa i zaciąganie re-
kruta wśród chłopów. Tym sposobem wszystkie pretensje za podwyżkę podatków czy też 
pobór do wojska szły na karb szlachty. Cesarz i jego administracja przedstawiali się tym-
czasem jako przyjaciele ludu. 

W 1845 roku na terenie Galicji pojawiły się bardzo mocne wśród szlachty ruchy po-
wstańcze. W tych okolicznościach Austriacy, chcąc doprowadzić do rozdźwięku w pol-
skim społeczeństwie i tym samym zapobiec wybuchowi ewentualnego powstania, posta-
nowili załatwić to w ramach maksymy divide et impera (dziel i rządź).  Wykorzystali rosnące 
niezadowolenie chłopów i wmówili im, że szlachta ma zamiar zrobić z nich niewolników,  
a niepokornych zabić. Plotki, połączone z czasem nieludzkim traktowaniem chłopów przez 
ich panów, zrobiły swoje. W styczniu 1846 roku doszło do pierwszych napadów na dwory. 
Zbrojne gromady chłopów zrabowały i zniszczyły w drugiej połowie lutego 1846 roku po-
nad 500 dworów. Najwięcej w cyrkułach: tarnowskim, bocheńskim, sądeckim, wielickim, 
jasielskim. Bandy chłopskie atakowały także mniejsze oddziały powstańcze zmierzające 

40 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 104. 
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tym, że w Pietrzykowicach do końca XIX wieku no-
szono się tylko po góralsku, gdy tymczasem w Łody-
gowicach preferowano strój laski ewentualnie mie-
szany.49   

W 1864 roku w Pietrzykowicach pojawiła się ka-
pliczka kamienna z krzyżem (obecnie przy ulicy Jana 
Pawła II). Jest ona wykonana z piaskowca. 

Podstawę obiektu stanowi cokół, na którym umiesz-
czony jest postument zwieńczony kamiennym krzyżem 
z figurką Chrystusa ukrzyżowanego (odlew z metalu). 
Postać Chrystusa przedstawiona jest frontalnie z rę-
koma uniesionymi skosem w górę i przybitymi do krzy-
ża. Lekko pochyloną głowę wieńczy korona cierniowa. 
Umieszczona na biodrach przepaska związana jest na 
lewym boku. Nogi lekko ugięte w kolanach, stopy jedna 
obok drugiej osobno przybite do krzyża. Na postumen-
cie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Matkę 
Bożą w długiej błękitnej sukni z narzuconym na ramio-
na płaszczem koloru białego. Ręce 
Matka Boża ma umieszczone 
na piersiach. Fundatorami ka-
pliczki byli Mateusz Cendry wraz  
z żoną Jadwigą. Kapliczka wyko-
nana została w 1864 roku przez 
miejscowego kamieniarza o na-
zwisku Siec.50

Jak rozwijały się Pietrzyko-
wice na przełomie poszczegól-
nych lat, doskonale odzwiercie-
dlają schematyzmy galicyjskie. 
Jeden z nich z roku 1868 roku 
informuje, że Pietrzykowice, 
należące do powiatu żywieckie-
go, mają również urząd pocz-
towy oraz parafię w Żywcu. 
Według spisu z roku poprzed-
niego zamieszkiwało je 1040 
osób. Jeżeli chodzi o gospodar-
kę gruntową, przedstawiała się 
następująco.  Większej własno-
ści nie było, natomiast mniejszej 
aż 1616 morgów to były grunt 
orne. 49 morgów zajmowały 

49 Notatka anonimowego badacza pt. Stroje ludowe z pogranicza dawnego powiatu bielskiego i żywieckiego,  
w zbiorach Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie nr 110. 

50 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 111. 

ło się na krzyku i na szczęście do rozlewu krwi nie doszło. W następnym roku na Zielone 
Święta przemaszerowały przez Żywiec wojska rosyjskie powracające do Rosji po stłumie-
niu powstania węgierskiego. W mieście stacjonowały oddziały kozaków dońskich obłado-
wane łupami zrabowanymi na Węgrzech. Jak się to często zdarzało i tym razem żołnierze 
przywlekli do miasta zarazę. W całej parafii żywieckiej zmarło wtedy 120 osób.43

Niejako pomnikiem tych wydarzeń w Pietrzykowicach jest kapliczka na tzw. Polu Mido-
rowym. Władze, aby odciągnąć chłopów od powstania postanowiły znieść pańszczyznę. 
Fakt ten miał miejsce 15 maja 1848 roku. Z tej okazji na terenie Galicji ufundowano wiele 
krzyży i kapliczek. Jedną z nich jest ta na Midorowym Polu w Pietrzykowicach. Wznosi się 
na niewielkim pagórku w cieniu wielkiej lipy. Założona została na rzucie prostokąta i zakończona 
jest półkolistą apsydą, wzniesiona z kamienia, obecnie potynkowana i nakryta dwuspadowym, 
gontowym daszkiem. Do kapliczki prowadzą prostokątne drzwi zabezpieczone dodatkowo me-
talową kratą. W szczycie kapliczki znajduje się niewielka nisza, wewnątrz której umieszczona jest 
figurka Matki Boskiej. Poniżej niszy zawieszony drewniany krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym.

Niegdyś w bocznych ścianach znajdowały się okna obecnie zamurowane. Wewnątrz kaplicz-
ki drewniany ołtarzyk, na którym obraz – kopia Matki Boskiej Częstochowskiej – namalowany  
w 1996 roku przez miejscową artystkę Katarzynę Handerek. Poza tym wyposażenie stanowią 
reprodukcje: na lewej ścianie Matka Boska z Dzieciątkiem, na prawej Serce Pana Jezusa oraz gip-
sowa figurka Matki Boskiej Różańcowej. Nie jest znana data wybudowania kapliczki, najpraw-
dopodobniej powstała ona w połowie XIX wieku.44 W ostatnich latach została ona pięknie 
wyremontowana. 

Piszą, jak widzą, 
czyli ubiór wyróżnia, a schematyzmy informują  
W tym czasie Pietrzykowice należały do powiatu 

żywieckiego.  „Wiener Zeitung“ taki przedsyawia jego 
skład: Żywiec, Ispa, Moszczanica, Pewel Mała, Czerni-
chów, Leśna, Lipowa, Ostre, Międzybrodzie, Pietrzykowi-
ce, Radziechowy, Sienna, Słotwina, Trzesnia, Wiepsz, Za-
dziele, Zabłocie, Zarzecze, Hucisko, Jeleśnia, Korbielów, 
Koszrawa, Krzyrzowa, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, 
Przyłęków, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Sporysz i Ob-
szary, Świnna, Trzebinia.45 Taki sam stan miejscowości 
potwierdza również „Wiener Zeitung” w 1854.46 Wy-
szczególnione miejscowości w sposób zasadniczy po-
krywają się z tzw. granicą północno zachodnią górali 
żywieckich.47 Według badań Wincentego Pola i Stani-
sława Udzieli ostatnią wsią typowo góralską od stro-
ny Żywca były Pietrzykowice, tymczasem Łodygowice 
należała do wsi pasa przejściowego.48 Skutkowało to 

43 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 91. 
44 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 116. 
45 „Wiener Zeitung“ nr 164,  15.06.1844, s. 1.
46 „Wiener Zeitung“ nr 113, 11.05.1854, s. 1.
47 Wincenty Pol, Rzut oka na północne stoki Karpat, Dzieła W. Pola, Tom III s. 105. 
48 Stanisław Udziela, Entograficzne ugrupowania i rozmieszczenie rodów Górali polskich. Przegląd Geograficzny z 

roku 1918.
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kapituły krak. Długosz gani scholastyków, iż przez niedbałość dozwolili na zamianę dziesięciny 
snopowej na pieniądze, wś bowiem była osiadłą i miała dobre role. Według reg. Pobor. z r. 1581 
wś P., per. Żywiec, własność Komorowskiego, miał 7 łan. Kmieć., 3 komor. bez bydła (Pawiński, 
Małop., str. 106). Teraz należy do par. w Żywcu (odl. o 4,5 klm). P. graniczą na zach. Z Kalną i Sło-
twiną, na wsch. Ze Starym Żywcem i Zarzeczem, na płd. z Sienną a na płn. z Rybarzowicami.53  

Powyższy cytat encyklopedyczny wywołał nam pośrednio dwa tematy związane z roz-
wojem komunikacyjnym regionu, chodzi o kolej i budowę tzw. cesarki. Najpierw rząd au-
striacki wybudował w latach 1830-1840 nowy gościniec-szosę żywiecką – w miejsce lichej do-
tąd drogi, zwanej „furmańcem”.

Furmaniec ten przebiegał poza dzisiejszą Garbarnią, omijając moczary, które ciągnęły się od 
Januły aż pod figurę Nazareńskiego na Puścinach. Zaś pod pietrzykowskimi kępkami skręcał do 
Zarzecza, gdzie był bród i stąd prowadził do gościńca w Starym Żywcu. Kiedy wojska rosyjskie 
spieszyły na pomoc Austrii, celem stłumienia powstania węgierskiego w roku 1849, to część tych 
wojsk maszerowała przez trzy dni nowo zbudowaną szosą.54

Na kolejowym szlaku z Bielska do Żywca
Podstawowym warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego danego terenu jest dobre 

skomunikowanie regionu z wiodącymi centrami handlu i przemysłu. Stosunkowo szybko 
zauważono, że geograficzne położenie Bielska i Żywca można wykorzystać do budowy no-
wych szlaków komunikacyjnych. 

Pojawienie się dróg żelaznych wiąże się ściśle z rozwojem Cesarstwa Austrii. Budowa 
Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda ruszyła w 1837 r., a zakończyła się w 1855 
roku C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (k.k. Privilegirte Kaiser-
-Ferdinands-Nordbahn, w skrócie KFNB) była prywatnym towarzystwem akcyjnym, które 
powstało z inicjatywy barona Salomona Rothschilda. 

53 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1887, tom VIII, s. 119.  
54 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 63. 

łąki i ogrody, 229 morgów pastwisk, a 22 lasy. Łącznie było 1916 morgów. Jako właściciel 
tabularny wpisany był arcyksiążę Albrecht Habsburg.51

W prasie wiedeńskiej odnajdujemy informację, że 1 lutego 1871 roku gmina Pietrzyko-
wice wypuściła obligacje na 500 florenów. Niestety notka skupia się tylko na stronie tech-
nicznej transakcji, bez podania na jaki cel gmina potrzebowała tych pieniędzy.52   

Pierwsze zestawienie encyklopedyczne o Pietrzykowicach pojawia się w 1887. W tym 
to roku, w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
możemy znaleźć następującą informację. Pietrzykowice, wś, pow. Żywiecki, na lewym brze-
gu Soły, przy odnodze kolei północnej cesarza Fer-
dynanda z Dziedzic do Żywca, nad pot. Uchodzą-
cym do Soły. Położenie Faliste, wznies. 392 do 449 
mt. Wś ma 244dm. i 1411mk. (680 męż., 731 kob.) 
z tych 1394 rz.-kat. I 17 izrael. Obszar mniej. Posiadł. 
Ma 1616 roli, 49 łąk, 229 past. I 22 mr. Lasu. We-
dług Kamioneckiego (Dziejopis żywiecki str. 38) miał 
tę wś osadzić Piotr Pietrzyk i nadać jej nazwę. Za Dłu-
gosza (L.B., I, 86) należała do par. w Łodygowicach i 
była własnością Pitra Gryfa Komorowskiego. Kmiecie 
zamiast dziesięciny płacili 23 fertony scholastykowi 

51 Skorowidz miejscowości 1868 s. 158.
52 „Wiener Zeitung“ nr 126, 3.06.1897, s. 24 ( 758).
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gowice, Szflary, Bel wynosiłaby około 24 mil, a odnogi Łodygowice, Żywiec, Obszar, Węgierska 
Górka 2 mile. (...) Te to drogi żelazne miałby wpływ stanowczy na rozwój handlu galicyjskiego.57 

Jednak te pilne zalecenia musiały poczekać, aż na nowo przebuduje się Cesarstwo Au-
strii, które przeobraziło się w c.k. Austro-Węgry. I pewnie inwestycja zeszłaby na dalszy 
plan, gdyby nie zamieszkiwanie w Żywcu Habsburgów. To sprawiło, że przygotowano pla-
ny doprowadzenia kolei z Bielska do Żywca. Bielska stacja kolejowa w owym czasie była 
stacją końcową. Jednakże w roku 1878 przedłużono linię kolejową aż do Żywca. Liczyło 
ona 31 kilometrów i 19 metrów.58 Stało się to dzięki wynoszącej pół miliona guldenów 
reńskich subwencji arcyksięcia Albrechta, właściciela dóbr żywieckich. Aby to uczynić, ko-
niecznym okazało się przebicie istniejącego do dziś tunelu o długości 268 m, co uczynio-
no w latach 1876-1877.59 Jak donosiła prasa, już w lipcu 1878 roku trasa była ukończona, 
a rozstawione budki strażników zostały obsadzone.60 18 sierpnia 1878 r. Kolej Północna 
otworzyła trasę z Bielska do Żywca. Jednak zanim do tego doszło, zdarzył się już w sobotę 
bardzo nieszczęśliwy wypadek. Przy przewożeniu szutru spadło dwóch robotników z wozu i zo-
stali na śmierć przejechani a inni odnieśli znaczne skaleczenia.61 Pierwszą stację – na początek 
towarową – na tej linii otwarto w Łodygowicach. Szczepan Imielski tak wspomina to wyda-

57 „Gazeta Narodowa” nr 90, 20.04.1865, s. 3. 
58 zestawienie długości w Eisenbahn – Jahrbuch, Ign. Konta, Wiedeń 1888/89.
59 Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, s. 41
60 „Nowy Czas” nr 29, 20.07.1878, s. 229. 
61  „Nowy Czas” nr 33, 17.08.1878, s. 261.

Zgodnie z nazwą firmy, cesarz Ferdynand (1835-1848) udzielił spółce licznych przy-
wilejów, aby połączyć Wiedeń z kopalnią soli w Bochni. Pierwszy odcinek, z Wiednia do 
Deutsch-Wagram, otwarto w roku 1837. Budowa kolei, finansowana z kredytów, wydłuża-
ła się. Linie do Bielska i Opawy towarzystwo musiało jednak wykonać we wcześniej uzgod-
nionym terminie, czyli do 4 marca 1856. W 1855 roku Bielsko otrzymało połączenie z Koleją 
Północną Cesarza Ferdynanda(...) poprzez 10-kilometrową linię z Dziedzic.55 Jej główna tra-
sa przebiegała z Wiednia przez Morawy do Bogumina i przez Oświęcim do Krakowa. 17 
grudnia 1855 r. do Bielska, od strony Dziedzic wjechał pierwszy pociąg, inicjując przewozy 
na nowym odgałęzieniu głównej linii.

Już wtedy Galicja w sposób szczególny zaczęła się upominać o budowę sieci kolei na 
swoim terenie. Nas szczególnie interesować będzie to, co dotyczy regionu Podbeski-
dzia. Jak się okazuje, krakowska Izba Handlowa już w 1865 roku sporządziła raport dla 
ministerstwa handlu o najpilniejszych inwestycjach.56 Za kluczową uznano drogę żelazną 
z Bielska na Szlązku przez Białę, Łodygowice, Ślemień, Suchę, Maków, Jordanów i Spytkowice  
w Galicji, Podwila i Piekielnik w Węgrzech, tudzież przez Szaflary w Galicji, Jurgów i Landok  
w Węgrzech do Kezmarku, a raczej do Beli na Spiżu, jako do punktu stykającego się zwyż powo-
łaną odnogą Palocza-Iglo, z odnogami a) z Łodygowic przez Żywiec do Hut w Obszarze i Górce 
węgierskiej, b) Z Szaflar lub blizkiego jakiego punktu do Zakopany. Długość linii Bielsko, Łody-

55 Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, s. 39.
56 Jacek Kachel, Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia, Wydawnictwo Księży Młyn Łódź 2013, s. 

10. 
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tego przedstawiona jest frontalnie. Odziany On jest 
w szaty biskupie (długa biała sutanna, na którą ma 
narzucony purpurowy płaszcz). Długie opadające na 
ramiona włosy połączone są z siwą brodą i wąsami, 
na głowie infuła z wizerunkiem krzyża. W lewej ręce 
trzyma pastorał, prawą ma uniesioną w geście błogo-
sławieństwa. Według informacji okolicznych miesz-
kańców fundatorką posągu była Regina Pietraszko, 
której nazwisko i imię widniało niegdyś na cokole (obecnie napis jest nieczytelny). Rzeźba na-
kryta jest blaszanym daszkiem wspartym na czterech metalowych prętach, a całość ogrodzona 
żelaznym płotkiem.66

W lipcu 1882 roku Pietrzykowice pojawiają się kolejny raz jako własność arcyksięcia 
Albrechta Habsburga.67 W kwietniu 1883 roku doszło do korekty w podziale administra-
cyjnym c.k. Austrii w jej wyniku Łodygowice zostały przesunięte z powiatu bialskiego do 
żywieckiego, co sprawiało, że obie miejscowości znalazły się w jednej strukturze admini-

stracyjnej.68 „Neue Freie Presse“ w czerw-
cu 1897 r. zamieszcza na swoich łamach 
informacje, że gmina Pietrzykowice po-
prosiła o przedłużenie spłaty zadłużenia 
(obligacji) jakie zaciągnęła w 1871 roku. 
Sąd w Wiedniu przychylił się do prośby i 
przedłużył ostateczny termin wykupu ob-
ligacji o jeden rok, 6 tygodni i 3 dni.69 Nie-
stety i ta gazeta nie informuje, na jaki cel 
Pietrzykowice zaciągnęły kredyt.

W 1894 r. pieczęć Pietrzykowic jest już 
odciskana nie w laku, lecz w farbie. Ma 30 
mm i wygląda podobnie jak ta z 1819 ro-
ku.70  

66  Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 107. 
67  „Gazeta Lwowska” nr 158, 13.07.1882, s. 9.
68  „Wiener Zeitung“ nr 80, 8.04.1883, s. 1.  
69  „Neue Freie Presse“ nr 11777, 6.06.1897, s. 13.
70  Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego, Gronie nr II i III, Żywiec 1939, s. 124. 

rzenie. W 1878 roku zaczęły jeździć same ciężarowe pociągi z materiałem dopełniającym budo-
wę. Zarząd kolei obsadził pobudowane „wechternhauzy” samymi Czechami i Morawcami. W rok 
później zaczęły jeździć mieszane pociągi (osobowo-towarowe) z Bielska do Żywca nie przystając 
w Łodygowicach. Za jakieś trzy lata później postawiono przy rampie, gdzie obecnie stacja, drew-
nianą budę i tak powstał przystanek w Łodygowicach.62 

Powyższa informacja zaczerpnięta „z pamięci” nie jest precyzyjna. Jednak fakt istnienia 
prowizorycznej stacji pośrednio potwierdza zapis z rozkładu jazdy, który stacje Łodygowi-
ce umieścił w 1880 roku.63 

Popularność łodygowickiej stacji wśród podróżujących turystów, jak i robotników oraz 
przemysłowych charakter wsi spowodowały, że władze kolei szybko postanowiły przysta-
nek rozbudować. W tym celu Namiestnictwo we Lwowie wydaje 7 lipca 1887 decyzje, że 
od 4 sierpnia 1887 zostaje uruchomiony pełny ruch osobowy na tutejszej stacji. Z tego po-
wodu nastąpiło w gminie wyłożenie gruntów, które mają zostać zabrane pod rozbudowę 
stacji.64 Wszystko wskazuje, że inwestycja ta została przeprowadzona rok później. Wte-
dy też został wybudowany do dzisiaj istniejący budynek stacji kolejowej w Łodygowicach. 
Przytaczam powstanie linii  kolejowej stacji w Łodygowicach, gdyż to ten środek lokomo-
cji i ta stacja przez kilkadziesiąt lat służyła mieszkańcom Pietrzykowic, którzy dojeżdżali 
do pracy w Bielsku. 

Zmiany, zmiany zamiany, 
czyli wotywne kapliczki 
i administracja w rozbudowie
W 1880 r. dekanat żywiecki powrócił do 

diecezji krakowskiej. Pod koniec XIX wie-
ku w Pietrzykowicach ufundowano kilka ka-
pliczek.  Maria i Szymon Sołtysikowie w 1887 
r. ufundowali pierwszy krzyż, którego kolej-
na replika stoi dzisiaj na rozstaju ulic Wesołej  
oraz Jana Pawła II w Pietrzykowicach. 65

To w tym czasie powstał postument święte-
go Mikołaja, który znajduje się obecnie przy uli-
cy Jana Pawła II. Podstawę obiektu stanowi dwu-
stopniowa kamienna baza i cokół z nieczytelnym 
napisem fundacyjnym oraz datą 1897 (?). Na coko-
le umieszczony jest wysoki postument z gzymsem. 
Postument posiada trzy płytkie wnęki, w których 
znajdują się płaskorzeźby. Frontowa wnęka zawie-
ra płaskorzeźbę „Serce Jezusa”, we wnęce prawej 
płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzie-
ciątkiem, natomiast we wnęce lewej płaskorzeźba 
z niezidentyfikowaną święta postumencie ustawio-
na jest kamienna figura św. Mikołaja. Postać Świę-

62 Szczepan Imielski, Dawne moje wspomnienia z Łodygowic spisane w marcu 1943 r. Karta Groni nr XX, s. 240. 
63 „Wiener Zeitung“ nr 277, 1.12.1880, s 19.
64 Decyzje w tej sprawie podjęło c.k. Ministerstwo handlu 18 czerwca 1887 (l. 1134), a potwierdziło ją 

Namiestnictwo we Lwowie decyzją nr 40061 z 7 lipca 1887. „Gazeta Lwowska” nr 157 z 13.07.1887, s. 9. 
65 Włodzimierz Jura, Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec 2000, s. 116-107. 
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Pod koniec XIX wieku w Skorowidzu Jana Bigo odnajdujemy informacje, że Pie-
trzykowice należą do starostwa żywieckiego, podlegają sądowi w Żywcu, a za-
mieszkuje tam 1890 osób. Wierni wyznania rzymskokatolickiego uczęszcza-
ją na mszę św. do żywieckiej świątyni. Natomiast aby wysłać list lub też skorzystać  
z telegrafu mieszkańcy musieli pokonać ponad 4 kilometry, gdyż stosowny urząd mieścił 
się w Żywcu. Właścicielem tabularnym miejscowości jest arcyksiążę Karol Stefan Habs-
burg.71

Wedle schematyzmów, obraz wsi 

Patrząc na schematyzm z 1900 roku, dowiadujemy się, że wieś należy pod c.k. Staro-
stwo w Żywcu, która liczy 97.810 mieszkańców zamieszkałych w 71 gminach katastral-
nych. Starostą był Julian Kokurewicz. 72 

Sądem powiatowym zarządzał naczelnik Ferdynad Ujhelyi. 73 Jej mieszkańcy mogli ko-
rzystać z adwokatów: Władysława Bogdani, Maurycego (Mojżesza) Jungera, dr. Włady-
sława Raschke, Edmunda Udziele, Leiba Brodera. Najważniejszym notariuszem był Bro-
nisław Sądecki. 74 

Gdy chodzi o usługi pocztowe, korzystano albo urzędu w Łodogowicach, który powstał 
w 1876, 75 albo z urzędu pocztowo-telegraficznego w Żywcu, którego naczelnikiem był Jó-
zef Rożałowski. 76 

Gdy chodzi o zdrowie, leczyli się najczęściej u doktorów: dr Wiktora Idzińskiego, Anto-
niego Seidlera lub Maryana Nenda. 77 Po leki udawano się do apteki w Żywcu prowadzonej 
przez Władysława Grada lub do Zabłocia. 78 Natomiast w trudnych przypadkach udawano 
się do Szpital Powiatowego im. Cesarza Franciszka Józefa I w Żywcu. Został on założony  
w 1884 roku, a w 1900 roku posiadał 92 łóżka. Ordynatorem był dr Wiktor Idziński, cho-
rymi opiekowały się siostry miłosierdzia. 79 

Wspominamy o tych instytucjach, gdyż żyjący w tamtym czasie mieszkańcy wsi musieli 
z nich korzystać. 

71  Jan Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiołkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem 
Księstwie Krakowskim i Księs. Bukowińskim z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytorialnych 
kraju, Lwów 1897, s. 142. 

72  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 54. 
73  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 157. 
74  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 154. 
75 Janusz Manterys, Galicyjskie Placówki Pocztowe w regionie, Europejskie Dziedzictwo Kulturowe, Katalog. DTL, 

Bielsko-Biała 2007, s. 21.
76 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 257. 
77 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 632. 
78 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 649. 
79 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowski na rok 1900, Lwów 1900, s. 783. 
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Odsieczy wiedeńskie kolejne echa w Pietrzykowicach
Dla rozwoju Pietrzykowic i ich znacze-

nia politycznego najważniejszy był udział 
Pietrzykowian w uroczystościach 200-le-
cia odsieczy wiedeńskiej. Wtedy na Wa-
wel przybyło ponad 12 tysięcy chłopów.1 
To właśnie tam, po raz pierwszy skrzyżo-
wały się drogi ks. Stanisława Stojałow-
skiego i Macieja Fijaka, późniejszego posła  
w parlamencie wiedeńskim, dzięki któremu 
Pietrzykowice zostały zauważone na ma-
pie politycznej c.k. Austrii. Maciej urodził 
się 8 lutego 1862 r. w Pietrzykowicach. Za-
warł związek małżeński 11 stycznia 1886 
roku z Marianną z d. Stasica, z którą wycho-
wał 4 synów i 3 córki.2 Fijak miał niewielkie 
gospodarstwo rolne, równocześnie praco-
wał w różnych zakładach włókienniczych  
w Bielsku. Jednak to działalność społecz-
no-polityczna pochłonęła go na dobre, co  
w znaczący sposób ujawniło się podczas 
wawelskiego jubileuszu. 

Aby lepiej zrozumieć późniejszą wartość 
tego spotkania, trzeba nakreślić kilka zdań 
o księdzu Stanisławie Stojałowskim, który był częstym gościem w tej żywieckiej wsi. 

Ks. Stojałowski, zanim pojawił się w stolicy Podbeskidzia, był już jednym z najbardziej 
znanych działaczy ruchu chrześcijańsko-społecznego w Galicji.3 Urodził się 15 maja 1845 
roku w Zniesieniu pod Lwowem. Po ukończeniu edukacji wstąpił do Zakonu Towarzystwa 
Jezusowego. Zaraz po święceniach kapłańskich w 1870 roku rozpoczął szeroką akcję agi-
tacyjną wśród chłopów, tłumacząc im, iż nie są oni chłopami cesarskimi, lecz polskim lu-

1 Jerzy Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Dom Polski 2007, s. 47-49
2 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny. tom III, s. 56. 
3 Jacek Kachel, Podbeskidzki Grunwald 1902-1910, Żywiec 2009, s. 20. 
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parcelizacyjne, jednak nie dopiął swego, gdyż kolejny raz został aresztowany. Najtrudniej-
sze chwile przyszły po roku 1895, kiedy rozpoczął się zmasowany atak na osobę Stojałow-
skiego zarówno ze strony kościelnej, jak i rządowej. Były proboszcz kulikowski szedł coraz 
radykalniej – episkopat coraz krytyczniejsze wobec niego zajmował stanowisko, a Rząd 
krajowy bezwzględnie go szykanował.8 Z tego też powodu  ogłoszono zakaz czytania jego 
publikacji, a namiestnik Galicji hr. Badeni nakazał ich konfiskatę. 

We wszystkich tych trudnych latach Maciej Fijak pomagał i wspierał Stojałowskiego. 
Sytuacja z każdym rokiem stawała się coraz bardziej patowa, bowiem czytelnicy gaze-
tek księdza zostali obłożeni klątwą. Ks. Stojałowski odwołał się od niej do Rzymu. Jednak  
w międzyczasie z tego powodu w 1897 roku sześć tysięcy chłopów nie poszło do spowie-
dzi wielkanocnej!9  

W 1897 roku ksiądz Stojałowski założył pierwszą partię chłopską – Stronnictwo 
Chrześcijańsko-Ludowego – i stojąc na jej czele, wprowadził do parlamentu pięciu posłów. 
Nie było to łatwe, gdyż namiestnik Badeni, który Stojałowskiego zwykł nazywać łotrem, 
bandytą i zbirem, aby utrudnić mu prowadzenie agitacji wyborczej, tuż przed wyborami 
kolejny raz nakazał go osadzić w więzieniu. 

Maciej Fijak z Pietrzykowic był już wtedy wśród najbardziej zaufanych ludzi Stojałow-
skiego, sygnatariuszem programu wyborczego partii.10 Za swoje zaangażowanie politycz-
ne został aresztowany. Jednak szybko wyszedł na wolność, gdy wykazał, że żandarm nie 
stał na straży bezpieczeństwa, lecz wykonywał polityczne zlecenie.11 Władza nie prze-

bierała w środkach. Tuż przed wyborami, 
aby obniżyć szanse stronnictwa ks. Stoja-
łowskiego, Macieja Fijaka i Michała Marka  
z Łodygowic po raz kolejny po prostu pre-
wencyjnie aresztowano. 

Ciekawy przebieg miało poufne ze-
branie w Pietrzykowicach. Na zamknię-
te zebranie w gospodzie zjawili  się 
tylko sympatycy partii. Prowadził spo-
tkanie Piotr Bielewicz z Żywca wspólnie  
z Fijakiem. Mówiono o sposobach agitacji 
przedwyborczej i o tym, aby wydać rezo-
lucję celem potanienia soli, cukru i nafty.  
Zebranie zakończyło się szybko i pewnie 
nikt by go nie zapamiętał, gdyby nie to, 
że ktoś o całej sprawie doniósł żywiec-
kiej żandarmerii. Przybyli stróże prawa 
zastali już tylko Bielewicza i Fijaka wraz  
z kilkoma zwolennikami, jak pili piwo. Po-
mimo tego, że nie mieli świadków, sąd  
w trybie ekspresowym ich skazał. Chyba 
za picie piwa, bowiem nie udało się udo-
wodnić uczestnictwa w zebraniu. Biele-

8 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 86,  28.10.1911, s. 2.
9 „Ślązak”, nr 13, 26.03.1898, s. 133. 
10 „Wieniec Polski” nr 2 pierwsza niedziela stycznia 1897 s. 23. 
11 „Pszczółka” nr 9, druga niedziela maja 1897, s. 140. 

dem, co nie było łatwe, gdyż w Galicji ciągle jeszcze nie zapomniano o rabacji z 1846 roku. 
Już wtedy okazało się, że mury klasztorne były dla Stojałowskiego za ciasne, dlatego wy-
szedł z zakonu i stał się księdzem diecezjalnym. Przybył do Lwowa w 1875 roku i objął po-
sadę wikariusza przy kościele NMP Śnieżnej, był wtedy również radcą miejskim. W tym też 
roku zaczął wydawać dwa pisma refleksyjnego „Wieńca”, który miał hasło Z szlachtą pol-
ską, polski lud , i satyryczną, kąśliwą „Pszczółkę”.4 Jego cel był jasny: uświadomić narodowo 
chłopów i robotników, aby przypomnieć im, że są Polakami. 

Ksiądz tworzył kółka rolnicze, szkoły ludowe, stowarzyszenia zawodowe i wydawał pi-
sma. Pierwszym jego wielkim dziełem było zachęcanie chłopów do zakładania kółek rol-
niczych. W 1879 roku w rocznicę śmierci św. Stanisława biskupa zorganizował pierwszy 
zjazd kółek rolniczych, które przyjęły nazwę Towarzystwo Kółek Oświaty i Pracy. Za wzór 
wziął poznańskie „kółka rolnicze” i ich pracę w kierunku podniesienia wydajności ziemi przez 
dobór nasion i nawozów, tudzież w kierunku powiększenia dochodowości gospodarstw włościań-
skich przez zużytkowanie odpadków, postępową hodowlę inwentarza i drobiu, przez własne skle-
py itd. Uzupełnił jednak statut poznański przez dodanie czytelni i szerzenie oświaty.5 

Nie ograniczył się tylko do pisania i wydawania gazet, ale stał się trybunem ludowym, 
który chodził od wsi do wsi i uświadamiał narodowo chłopów. Trzeba pamiętać, że w tam-
tych czasach wielu chłopów było analfabetami i tylko żywy przekaz mógł przynieść spo-
dziewane efekty. Kiedy w 1880 roku został administratorem, a kilka miesięcy później 
proboszczem w Kulikowie, zyskał niezależność finansową, a dochody z parafii ok. 12 000 
koron czystego zysku przeznaczał na działalność społeczno-polityczną. Dla zwalczania 
analfabetyzmu założył we wsiach wchodzących w skład jego parafii szkółki zimowe. Za-
trudnił nawet bardzo słynnego wówczas nauczyciela techniki szybkiego czytania Konstan-
tynowicza z Poznania.   

Organizował także chłopskie pielgrzymki do Rzymu. I jako jeden z pierwszych rzucił ha-
sło, aby budować ducha narodowego poprzez świętowanie wielkich zwycięstw. Nie tylko 
o tym mówił, ale swoje hasła wciela w życie. Warto choćby wspomnieć, że na uroczystość 
200-lecia odsieczy Wiednia w 1883 roku przyprowadza na Wawel 12 tysięcy chłopów.6 To 
wydarzenie jest ważną przełomową datą w życiu ks. Stojałowskiego, bowiem od momentu, 
gdy rzucił hasło, aby tworzyć samodzielne komitety wyborcze włościan i wybierać posłów 
ludowych do sejmu i parlamentu, władze świeckie uznały go za niebezpiecznego konku-
renta i zaczęły zwalczać. Stronnictwa konserwatywne uważały go za socjalistę, a stronnic-
twa demokratyczne i socjalemokratyczne, które wychodziły z założenia, że klerykalizm to 
wróg, uznały go za wroga numer jeden, bowiem budowanie patriotyzmu na fundamentach 
religijnych było dla nich ogłupianiem ludu i prowadzeniem chłopów w księżą niewole, któ-
ra ma być jeszcze gorsza od szlacheckiej.7 

Aktywność społeczna ks. Stojałowskiego i śmiałe – jak na tamte czasy – poglądy poli-
tyczne sprawiały, że zyskiwał wielu wrogów. Charyzmatyczny przywódca szybko popadł 
w konflikt nie tylko z władzami Austrii, ale również z polskimi konserwatystami i, co szcze-
gólnie ważne, ze swoimi przełożonymi duchownymi. To doprowadziło w maju 1888 roku 
do pozbawienia go parafii w Kulikowie i wydania – na kilka lat – zakazu działalności religij-
nej i wydawniczej. 6 grudnia tegoż roku trafił do więzienia na 9 miesięcy. Uzyskawszy wol-
ność przeniósł się do Cieszyna i tam próbował powołać związek polityczny i towarzystwo 

4 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 86,  28.10. 1911, s. 2. 
5 Jan Zamorski, Ks. Stanisław Stojałowski, Bielsko 1931, s. 16. 
6 Jerzy Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Dom Polski 2007, s. 47-49
7 Jan Zamorski, Ks. Stanisław Stojałowski, Bielsko 1931, s. 28.

Namiestnik Badeni
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zaangażował się w pracę nad zwalczaniem zarazy w przyszłości i wszedł w skład komi-
sji ustawodawczej w tej sprawie.20 Działał dla całego regionu. Do niedawna pobierano na 
targowicy w Białej opłaty wyższe od przepisanych taryfą. Poseł Fijak zainterpelował w Radzie 
państwa o to nadużycie ministra, który odpowiadając zaznaczył, że nadużycie samo już ustało,  
a prócz tego w tej sprawie toczy się przeciw winowajcom śledztwo karne. 21

Dom Polski w Bielsku symbolem polskości, 
czyli uliczny Grunwald 
Szczególnym momentem w życiu narodowym w całym regionie było powstanie Domu 

Polskiego w Bielsku. To wydarzenie, w które zaangażował się poseł Maciej Fijak, w sposób 
zasadniczy odcisnęło piętno na procesach politycznych i narodowotwórczych na tym te-
renie. Trzeba pamiętać, że tam od lat toczyła się cicha wojna polsko-niemiecka. Była ona 
mało zauważalna, gdyż środowiska polskie były tutaj bardzo słabe i niezorganizowane. 
Szczególnie nasiliła się ona w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, kiedy to Rada Miasta 
Białej wydała cały ciąg decyzji o germanizacyjnym charakterze. Do nich należy zaliczyć na 
pewno decyzję, o tym, że magistrat miasta znajdującego się w Galicji ogłosił, że urzędować 
będzie tylko w języku niemieckim. To również w wyniku decyzji władz miasta zlikwidowa-
no dwujęzyczne nazwy ulic itp. Wpływy niemieckie z sąsiedniego Bielska nie tylko trafia-
ły na podatny grunt, ale nie znajdowały realnej odpowiedzi ze strony polskiej. Z tego po-
wodu germanizacja tego miasta odbywała się szybko, przy niewielkich próbach sprzeciwu 
mieszkających tutaj Polaków. 

Zamysł stworzenia Domu Polskiego na terenie „niemieckiej wyspy językowej” wzbu-
rzyły lokalnych nacjonalistycznych działaczy niemieckich z Bielska, którzy nie zamierzali 
dopuścić do realizacji tego przedsięwzięcia. Niemieckie gazety „Silesia” i „Bielitz Bialaer 
Anzeiger” zaczęły bić na alarm i wzywać magistrat, aby zakazał uroczystości.22 

20 „Wieniec i Pszczółka” nr 10, 9.03.1902, s. 153. 
21 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 23, 8.06.1901, s. 283. 
22 Jacek Kachel, Podbeskidzki Grunwald 1902-1910, Żywiec 2010, s. 37-38.

wicza skazano na 25 złotych kary, a pozostałych 6 
na 10 złotych. To była suma ogromna, a gdy ukara-
ni zgłosili zażalenia, poinformowano ich, że jak będą 
tacy mądrzy, to zabiorą im ostatnią krowę.12 Jak wi-
dać z powyższych informacji, uprawianie polityki  
w tamtych czasach nie było łatwe.

  W tych okolicznościach osiągnięcie dobrego wy-
niku podczas wyborów przez stowarzyszenie ks. Sto-
jałowskiego było prawdziwym sukcesem. Ostatecz-
nie sam zainteresowany lider ruchu chłopskiego udał 
się do Rzymu i tam uzyskał zdjęcie klątwy. 3 lutego 
1898 roku niedawny banita wrócił i został posłem do 
Rady Państwa w Wiedniu. 

O tym, że będzie on trudnym politycznym prze-
ciwnikiem przekonano się już 21 marca tr. podczas 
sesji Rady Państwa, gdyż ks. Stojałowski domagał się 
energicznie, aby odczytano mu rotę przysięgi w języku 
polskim, ponieważ niemiecka rota, tylko niemieckim posłom może wystarczyć. Zurkan zwraca 
się do posła Goetza, poseł Goetz odnajduje polski tekst przysięgi i czyta umyślnie dla ks. Stoja-
łowskiego, który też po polsku swoje przyrzeczenie składa.13 

Jak obliczają historycy zajmujący się jego biografią, ze względu na swoją działalność 
społeczno-polityczną ks. Stojałowski trafił do więzienia aż 27 razy i przesiedział w nim 
łącznie ok. 9 lat.14 Taki właśnie człowiek zaprzyjaźnił się z Maciejem Fijakiem i wspólnie 
przez kilkanaście lat pracowali dla rozwoju tego regionu. 

Pierwszym owocem tej współpracy było założenie jeszcze pod koniec XIX wieku Kółka 
Rolniczego w Pietrzykowicach. Idąc za ciosem już 1901 roku pojawiła się Czytelnia Ludo-
wa, która samych książek o uprawie roli i hodowli zwierząt miała 50.15 Wszystkie te zmia-
ny były możliwe dzięki temu, że w 1900 roku Maciej Fijak został po raz pierwszy posłem 
do Rady Państwa w Wiedniu. 

Wybory odbywały się w bardzo skomplikowanych okolicznościach.16 Na przykład 13 
października 1900 roku odbył się wiec wyborczy w Stryszawie niedaleko Suchej Beskidz-
kiej. Jak się okazało, w sposób zasadniczy do wygrania w tej wsi niechcący przyczynił się 
miejscowy ksiądz, który w czasie kazania rzucał gromy na formację ks. Stojałowskiego, 
zakazał wiernym iść na wiec i głosować na jego kandydatów... W efekcie tych pasterskich 
napomnień na wiecu zebrało się 1000 osób i wszystkie poparły kandydatów zgłoszonych 
przez ks. Stojałowskiego.17  

W pierwszym roku swojej pracy poselskiej Maciej Fijak mocno zaangażował się w pro-
jekt uregulowania rzeki Soły. Przyczynił się do powstania szkoły realnej w Żywcu.18 Pa-
miętając, jakie straty poniosły Pietrzykowice podczas wielkiej zarazy świń w 1895 roku19, 

12 „Pszczółka” nr 9, druga niedziela października 1897, s. 316-317.
13 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 86, 28.10.1911, s. 2.
14 Jerzy Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Dom Polski 2007, s. 47-49.
15 Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna, Popularny zarys dziejów, Żywiec 2011, s. 117.  
16 Grzegorz Wnętrzak, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji zachod-

niej w latach 1897-1920, Toruń 2014, s. 104-107.
17 Stefan Suchonek, Działalność polityczna ks. St. Stojałowskiego w Żywiecczyźnie, Gronie 1938, s. 132. 
18 „Wieniec i Pszczółka” nr 6, 9.02.1902, s. 93. 
19 „Wiener Zeitung“ nr 215, 15.09.1895, s. 4.
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W powitalnym przemówieniu Stojałowski powiedział miedzy innymi: Celem tego polskiego 
domu jest nauka i praca nad wyrobieniem w nas prawdziwego ducha narodowego. (...) Dom ten 
polski tedy ma być dla nas przedewszystkiem szkołą narodową — w której się uczyć będziemy:  
poważnej i świętej miłości kochanej Ojczyzny. (...) A jeszcze jedno: My działamy wedle zasady: 
niech każdy przed swym domem zamiecie, a będzie czysto na świecie.26

Po przemówieniu ks. Stojałowskiego głos zabrał poseł Bomba, który w serdecznych słowach 
powitał całe zgromadzenie w imieniu swoich wyborców z V kuryi, a po nim dr Orłowski, prezes 
OJCZYZNY z Wiednia wypowiedział pięknie patriotycznym duchem owiane słowo pozdrowie-
nia od Polaków zamieszkałych w Wiedniu. Współredaktor „Wieńca i Pszczółki” zadeklamował 
wiersz ułożony umyślnie na obchód, a poseł Szajer z właściwą sobie ciętością wypowiedział do 
zgromadzenia przemowę, przyjętą jak wszystkie poprzednie oklaskami i wyrazami zadowolenia. 
Sprawami organizacyjnymi zajmował się poseł Maciej Fijak. Impreza toczyła się oficjalnym to-
rem, były przemówienia, deklamacje i występy, a zebrani w Domu Polskim nawet nie wiedzieli, 
co w tym samym czasie działo się na ulicach Bielska. 

W tym samym czasie, gdy trwały oficjalne uroczystości w Domu Polskim przy ulicy Bli-
chowej, prawdziwy bój o polskość toczył się na ulicach Bielska. 

Przybyli na poranne uroczystości goście byli zaskoczeni, że na dworcu uformował się 
specjalny komitet powitalny. Na każdy pociąg przychodzący z Galicyi i z Śląska do Bielska cze-
kały przed dworcem tysiące Niemców z rewolwerami, laskami, nożami, kamieniami, flaszkami  
z bryzgającą farbą i atramentem, zgniłemi owocami, błotem itd. i przyjmowały przyjezdnych Po-
laków wyciem nieludzkim oraz rzucały się na nich w dzikim zapamiętaniu, tłukąc, bijąc i ponie-
wierając.27  

O tym, że polska prasa w swej relacji nie przesadzała świadczy opis z niemieckiego 
dziennika „Silesia”: Dzisiaj rano już we wczesnych godzinach rannych na ulicach zgromadzili się 

26 „Wieniec i Pszczółka”, nr 42, 19.10.1902, s. 657-662.
27 „Wieniec i Pszczółka”, nr 43, 26.10.1902, s. 676. 

W przeddzień uroczystości na pierwszej 
stronie „Bielitz-Bialaer Anzeiger” niemiec-
cy hakatyści zamieszkujący Bielsko, wezwa-
li swoich ziomków na zebranie do Hotelu 
Kaiserhof, aby siłą zapobiegli polsko-katolic-
kiemu najazdowi: (...) Niemieccy rodacy przyjdź-
cie masowo, aby wznieść płomienny protest prze-
ciw niesłychanemu wyzwaniu rzuconemu przez 
naszych przeciwników. (...) Z wierno-niemieckim 
pozdrowieniem  Zwołujący.23 

Na łamach tejże gazety pojawiło się spra-
wozdanie z obrad Rady Miasta Bielska, któ-
rych uczestnicy z oburzeniem przyjęli powsta-
nie Domu Polskiego w „ich mieście”. Podczas 
dyskusji padły między innymi takie stwier-
dzenia: i Polski Dom Związkowy w ostentacyj-
ny sposób nosi polskie barwy i polskie napisy,  
a to wszystko nie może tak po prostu być obojęt-
nie przyjęte.(...) Przejęliśmy Bielsko od naszych 
ojców jako niemieckie miasto i mamy także zo-
bowiązanie naszym dzieciom utrzymania nie-
mieckiej małej ojczyzny, leży to nie tylko w naszym interesie, lecz także w interesie naszych dzie-
ci. Musimy dlatego użyć wszystkiego, aby także obecny atak odeprzeć. 24

Rada miasta próbowała zablokować otwarcie, jednak rząd krajowy w Opawie pozwolił 
na zorganizowanie uroczystości.25 19 października 1902 roku odbyły się oficjalne uroczy-
stości otwarcia Domu Polskiego połączone z obchodami  rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 

23  „Bielitz-Bialaer Anzeiger”, nr 993, 18.10.1902, s. 1.
24 „Bielitz-Bialaer Anzeiger”, nr 993,18.10.1902, s. 3-4. 
25 „Bielitz-Bialaer Anzeiger”, nr 993,18.10.1902, s. 4. 

Strażacy z OSP Łodygowice
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Bileciki do kontroli,
czyli jak policjanci i żandarmeria w konduktora się bawili
Rok później musiał poseł Fijak interweniować po raz kolejny. Drastyczna podwyżka cen 

biletów spowodowała, że nagminną praktyką wśród robotników była jazda na tzw. gapę. 
Sprzyjało temu również to, że składy robotnicze były bardzo przepełnione, a kondukto-
rzy, słabo opłacani, pozwalali na taki proceder za drobną opłatą wrzuconą do ich kieszeni.  
W Pietrzykowicach był już wtedy prowizoryczny przystanek kolejowy, ale bez kasy, tylko 
dla pociągów robotniczych.  Kiedy robotnicy dojechali na dworzec w Bielsku, czekała ich 

niemiła niespo-
dzianka.  

A więc w dniu 6 
lipca sprowadzo-
no oddział policyi 
na dworzec i usta-
wiono go przed 
drzwiami wycho-
dowemi z dwor-
ca – i o dziwo! – 
kontrolę biletów 
przeprowadzono 
z pomocą policyi, 
zatrzymując w ten 
sposób ki lkuty-
sięczną rzeszę ro-
botniczą przy wyj-
ściu z dworca. Na 
tyle przezorności Stacja kolejowa w Łodygowicach

ludzie. Wyjście z peronu dworca kolejowego było już zablokowane przed godziną 6. (...). Inni przy-
byli obcy uczestnicy uroczystości zostali przez tłum na dworcu kolejowym zepchnięci i obrzuceni 
błotem ulicznym, zgniłymi owocami itp.28

Z zamieszczonych później relacji prasowych jasno wynika, że najbardziej ucierpia-
ły straż pożarna z Łodygowic i Buczkowic, które przyjechała na obchód ze swoją kapelą. 
Już na stacji w Bielsku oznajmiła policja strażakom, że nie mogą iść w szeregu, tylko poje-
dynczo. Gdy strażacy wyszli na ulicę, kilkutysięczny tłum Niemców zgromadzonych przed 
dworcem, począł nagle gwizdać, wrzeszczeć i wołać: heraus polnische Schweine, zurück 
nach Polen, nach Saybusch, heraus! ( Precz polskie świnie, nazad do Polski, do Żywca, precz!)29 
Demonstranci bili naszych siekierkami i bykowcami, kłuli gwoźdźmi od lasek, pluli strażakom  
w oczy, przewracali ich do błota. Zastępcę naczelnika Józefa Filusia obrzucono tak błotem i far-
bą, że się musiał cofnąć do hotelu. Naczelnikowi Wojciechowi Imielskiemu napastnicy chcieli 
wyrwać szpadę, a kiedy ją ujął w ręce i podniósł do góry. Policyanci przyskoczyli ku niemu i za-
aresztowali go. Zaprowadzono go do magistratu bez hełmu i bez szpady, gdzie musiał czekać  
2 godziny na wypuszczenie. Na policyi naigrywano się z niego, mówiąc: pocoście tu przyszli do 
niemieckiego miasta, my do was nie idziemy; no dobrze, pan coś zafasujesz aresztu. 

Podczas tego oddział straży znajdował się w ciągłej walce. Niemcy rzucili się do kradzieży. Tak 
np. strażakowi Szczepanowi Imielskiemu chciano ukraść z kieszeni pieniądze, a gdy się począł 
bronić, policyant chciał go zaaresztować. Po zabraniu jednak naczelnika, oddział okładany kija-
mi i siekierkami, obrzucany błotem z dziurami w głowie, z poprzecinanymmi plecammi, broczący 
krwią, nie mógł sobie już dać rady i cofnął się jedyną wolną ulicą w bok ku Białej.30 

I to starcie ze strażakami odnotowała niemiecka lokalna prasa. 
Wyjście z peronu dworca kolejowego było już zablokowane przed godziną 6. Pociągiem przy-

jechało jednak niewiele osób O godzinie 10,30 przybył pociągiem z Żywca oddział umunduro-
wanych strażaków, których komendant nosił długą szablę. Znaczyło to, że byli to ludzie z Żyw-
ca, lecz pan komisarz policji Muta zapewnił nas, że tacy sami przybyli z Łodygowic i Buczkowic. 
Dowódca został przez tłum wyszydzony i wyciągnął szablę, co spowodowało, że policja wyrwa-
ła mu ją i odprowadziła człowieka do aresztu. Na wzgórzu strażacy natrafili na zwarty tłum i 
stracili kierunek na Blich, zostali zepchnięci na most na Białce, a w końcu przesunięci na główną 
ulicę Białej. W pobliżu mostu nastąpiła bijatyka przy czy drugi strażak został aresztowany. Po-
nieważ oprócz mostu głównego również kładka przy miejskim zakładzie kąpielowym była obsa-
dzona przez Niemców strażacy nie mogli wyjść z Białej i odjechali pociągiem popołudniowym do 
Żywca.31

Otwarcie  Domu Polskiego, w którym uczestniczyli pietrzykowianie pod przewodnic-
twem posła Fijaka, stało się symbolem walki z germanizmem na terenie Galicji. Dodatko-
wo ruch chrześcijańsko-ludowy zyskał około 2000 świadków, którzy rozjechali się po całej 
Galicji i Śląsku i opowiadali o tym, co ich spotkało w Bielsku, dzięki czemu legenda o wyda-
rzeniach z 19 października nabierała rumieńców. Poseł Maciej Fijak będąc w parlamencie, 
złożył oficjalny protest przeciwko nierównemu traktowaniu obywateli tego samego kraju, 
jak również skargę na zachowanie się władz Bielska.32  

28 „Silesia“,   nr 241, 21.10. 1902, s. 4.
29 „Wieniec i Pszczółka” nr 45/46, 9.11.1902, s. 707. 
30 „Wieniec i Pszczółka” nr 45/46, 9.11.1902, s. 707.
31 „Silesia“  nr 241,  21.10. 1902, s. 4.
32 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s.27-30.
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zwrócili uwagę starsi gospodarze, kazał wprawdzie na chwilę przestać grać – lecz potem znowu 
grano przez całą prawie noc – i to bez zezwolenia Zwierzchności gminnej. 37

Mieszkańcy Pietrzykowic bardzo często jeździli na pielgrzymki do Kalwarii. Jak się oka-
zuje, również sprawy związane z wiarą były wykorzystywane w walce politycznej. Tak było 
na przykład w 1904 roku podczas walki wyborczej do żywieckiej rady powiatu. Główny 
konkurent Fijaka, aptekarz Szczepański z Żywca związany z PSL, zaatakował go, podkre-
ślając, że jest klerykałem i wsteczniakiem, który nawet chodzi na pielgrzymki. Dodatkowo 
zmyślny farmaceuta w ramach kiełbasy wyborczej rozdawał wyborcom mydełka. 

W odpowiedzi na ten atak na łamach „Wieńca i Pszczółki” Fijak odpowiedział mu, pi-
sząc: Więc Szczepański, pigularz chytry, myślał, że po mydle wejdzie do Rady powiatowej, ale 
sztuka się mu nie udała! Co też ci uczeni ludzie jeszcze nie wymyślą! Dawniej były śledzie, ser, 
kiełbasa, cygary, wódka, piwo – a teraz na końcu mydło! Co prawda stare to przysłowie: idzie jak 
po mydle, ale do pigułarza stosowniej będzie właśnie to drugie: „Wyszedł jak Zabłocki na mydle!”. 
Tak pigularzu! „Maciuś” chodził i jak Bóg zdrowia pozwoli, będzie chodził nadal na Kalwareyę  
i będzie chwalił Boga i Maryę, a ty z swoim bankrocistą żydowskim: Weberem i z drugim bankro-
cistą moralnym: Kubikiem i z swoim „Przewodnikiem” przerżnąwszy jak po mydle walkę wybor-
czą, pójdziesz teraz z procesyą chyba....do Japonii na radnego żydów! 38 

Dla pełniejszego zrozumienia konfliktu Szczepańskiego z Fijakiem trzeba przy- 
pomnieć, że aptekarz z Żywca początkowo też był sympatykiem księdza Stojałowskiego 
jednak później poznał Jana Stapińskiego z PSL i stał się jego stronnikiem. Pewnego razu 
postanowiwszy ośmieszyć ks. Stojałowskiego i posła Fijaka, poprosił ich, aby złożyli inter-
pelację  w Sejmie o to, że p. komisarz Stawski wziął pieniądze od żyda i dał mu za to koncesyę na 
wyszynk. 39 

37 „Wieniec i Pszczółka” nr 34,  23.08.1903, s. 536.
38 „Wieniec i Pszczółka” nr 44, 13.11.1904, s. 658-659. 
39 „Wieniec i Pszczółka” nr 7,  15.02.1903, s. 105.

mogli się jednak zdobyć panowie kulturnicy bielscy, że gdy taki tłum, spędzającego się do roboty, 
a więc tłoczącego się zatrzymają przy drzwiach, musi przyjść do jakiegoś wypadku. (...) Dolało oli-
wy do ognia to, że robotników, którzy za jazdę popłacili, a pokiwitowania nie mieli, zatrzymywała 
policya – a tem samem aresztowała choćby chwilowo niewinnie, narażając ich na pewną stratę 
dnia roboczego.(...) Wstrzymywanie tedy i zatrzymywani poczęli się oburzaći tłoczyć, a pierwsi  
w rzędach parci przez parutysięczny tłum z tyłu, musieli wpaść na policyę i przełamać jej kordon.

Wtedy to policya bielska, znana z odwagi wobec bezbronnych, dobyła pałaszy i zaczęła siec 
winnych i niewinnych. Przyszło do formalnej bitwy z policyą, która oczywiście skończyła się zwy-
cięstwem uzbrojonych nad bezbronnymi. Odważni, z pruska uhełmieni rycerze policyjni w myśl 
poleceń Wilhelma II. nikomu nie pardonowali, więc i słabe niewiasty, robotnice nie uszły cało. 
Jednej dziewczynie z Wilkowic odcięli ucho – innych poranili tak, że ich musiano oddać do szpi-
tala. Takich było około 20 osób. Lżej ranni uszli, niektórzy powracali do domu.33

Wspomniane wydarzenie obiegło całą prasę. Pisała o nich również „Nowa Reforma”, 
a „Gwiazdka Cieszyńska” podkreśliła: Nic dziwnego, że policya bielska w ten sposób traktuje 
polskich robotników, skoro przeszłoroczny napad na Polaków, mimo interpelacyi w parlamen-
cie i mimo śledztwa sądowego pozostał po dziś dzień bezskutecznym.34 Mowa tu oczywiście  
o wydarzeniach z 19 października 1902 roku, kiedy to mieszkańcy Bielska z pomocą miej-
scowej policji poturbowali Polaków, udających się na otwarcie Domu Polskiego. I tym ra-
zem poseł Fijak występował w obronie uczciwych  robotników, którym żandarmeria bile-
ty sprawdzała.35  

Po tych interwencjach na ponad rok sprawa się uspokoiła i wydawało, się, że kon-
trola biletów przy użyciu żandarmerii się już nie powtórzy. Stało się jednak ina-
czej. W dniu 1 października 1904 roku urządzili kolejarze z żandarmami w Łodygo-
wicach kontrolę przy pociągach robotniczych. Jak informował „Wieniec i Pszczółka”: 
Jak już donosiliśmy, urządziła sobie onegdajszej soboty służba kolejowa wraz z żandar-
mami kontrole przy pociągu robotniczym w Łodygowicach, celem stwierdzenia, czy któ-
ry robotnik nie jedzie na bliższy bilet. Otóż ze stanowiska prawnego kolej, jeżeli chce, ma 
przeprowadzić kontrolę w wagonie, a po wyjściu z wagonu nie wolno jej zatrzymywać lu-
dzi i robotnicy niech sobie też nie pozwolą narzucać jakiegoś nowego prawa. Powtóre  
w Łodygowicach na stacyi niejaki Podworski, kolejarz, rzucał się na ludzi i bił ich pięściami. Otóż, 
to jest rozbój i jeżeli kolejarze taką bronią chcą walczyć, to niech się nie dziwią, jeżeli w przyszło-
ści, któryś z nich oberwie co od zgniewanego tłumu. Po wyjściu z ogrodzenia robotnicy zaśpiewali 
kolejarzom: Za Łabę hej! Na co kolejarze odpowiedzieli: „Nie wy nas, lecz my Was musimy zwy-
ciężyć”. Pogróżka ta zdaje się świadczyć, że na stacji przyjdzie jeszcze raz do zamieszki.36 Trzeba 
pamiętać, że ze względów oszczędnościowych mieszkańcy Pietrzykowic, jadący do Biel-
ska, korzystali ze stacji w Łodygowicach.  

Na kalwaryjskim i politycznym szlaku
Mieszkańcy Pietrzykowic należeli do ludzi bardzo religijnych. Co nie oznacza, że nie 

zdarzały się tutaj wyjątki. Dla katolików dzień pogrzebu papieża jest zawsze czasem smut-
ku dla całej wspólnoty na świecie. Dlatego ze zgorszeniem lokalny tygodnik pisał: W nie-
dzielę, dnia 26 lipca, a więc w czasie gdy się odbywał pogrzeb Leona XIII. Urządził gospodzki 
Grzegorczyk muzykę z tańcami w swej „katolickiej” gospodzie. Gdy mu na niestosowność tego 

33 „Wieniec i Pszczółka” nr 28, 12.07.1903, s. 435-436.
34 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 28, 11.07.1903, s. 345.
35 „Wieniec i Pszczółka” nr 35, 6.09.1903, s. 551.
36 „Wieniec i Pszczółka” nr 40, 16.10.1904, s. 625-626.
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W tej chwili wtargnął do sali ratuszowej, gdzie odbywało się zgromadzenie, ks. Stojałowski 
z posłem Fijakiem i około 300 chłopami, którzy rzucili się na trybunę i wyrzucili p. Regera, przy 
czym niejaki Migdał z Łodygowic uderzył Regera pałką w tył głowy tak, że ten upadł krwią zala-
ny. Gdy komisarz rządowy rozwiązał zgromadzenie, wyszli stronnicy ks. Stojąłowskiego na ulicę, 
a tam spotkał ich odwet, bo socjaliści oburzeni napadem ks. Stojałowskiego w sali ratuszowej, 
rzucili się na ks. Stojałowskiego i jego zwolenników. Rozpoczęła się długotrwała walka uliczna, 
podczas której poturbowano niektórych stojałowczyków. Socyalista Manlitz jest ciężko raniony.41 

Takich wydarzeń było stosunkowo niewiele, jednak w zasadniczy sposób ukazywały 
one ówczesne obyczaje polityczne. Fijak stronił od tego typu atrakcji, wyżywając się bar-
dziej na załatwianiu prostym ludziom spraw w urzędach. Z tego powodu sława posła Ma-
cieja Fijaka i Pietrzykowic przy okazji roznosiła się po całej Galicji. Poseł nie uczestniczył 
w wewnętrznych walkach politycznych frakcji i wielkich rozgrywkach parlamentarnych  
w Wiedniu – te zostawiał ks. Stojałowskiemu, sam zaś ganił swoich kolegów partyjnych 
za nielojalność, pisząc: Stronnictwo nasze można przyrównać do panny młodej, bogatej, uro-
dziwej itd. Kandydaci zaś na posłów to są tacy nowożeńcy, co to żaden z nich nic nie ma, a radby 
się ożenił z taką panną – bogata, urodziwa i młoda. – Jak przyjdzie taki zalotnik do onej młodej 
panny to miłość, uczciwość a nawet i posłuszeństwo, byle go tylko przyjęła, – Ale skoro kapłan 
ręce zwiąże stułą, to powiada: „ja jestem pan i ja rozkazuję!”. I już niema mowy o żadnej miłości, 
uczciwości i wierności, a o posłuszeństwie to ani wspominaj. Taki świat płaci – tak płacą niektó-
rzy posłowie stronnictwu! 42

On wierny był ponad to, załatwiał konkretne sprawy ludzi i pisał dużo artykułów. Tak 
zaczął na przykład artykuł o potrzebie ubezpieczeń: Pochw. Jezus Chrystus! Kochani Bracia 
i Siostry Robotnice! Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, a stare przysłowie mówi, że nim słoń-
ce zejdzie, rosa wyżre oczy. Tak się ma i z biednymi robotnikami i robotnicami, którzy są zmusze-
ni pójść na zarobek do fabryk i kopalni pod ziemię. Rano wchodzi do fabryki albo do gruby pod-
ziemnej i nie wie biedak czy wróci zdrowo, albo żywy do swojej matki, ojca, żony i rodziny, którą 
opuścił przed kilkoma godzinami. Idzie biedny z kagańcem w ręku i z torbą pod pazuchą, a nie 
wie, czyli nie ostatni raz widzi ten piękny świat Boży. — Naraz spada skała, albo przypadkiem ma-
szyna się puści w ruch, jak to niedawno był wypadek w Bielsku, że biedną robotnicę na kawałki 
poszarpało, że nie miała czasu powiedzieć: Jezus Marya.43 

  Spotkanie w Pietrzykowicach...
Maciej Fijak regularnie objeżdżał swój okręg wy-

borczy i zdawał relacje ze swojej pracy poselskiej. Jego 
aktywność bardzo denerwowała opozycję i dlatego w 
sposób szczególny informowała o jego poszczególnych 
działaniach. Podszczypywany poseł, aby zdać kłam po-
mówieniom, zwołał zgromadzenie w swoich rodzin-
nych Pietrzykowicach.

Ujadali ludowcy na posła Fijaka, że nawet we własnej 
gminie w Pietrzykowicach nie ma zaufania współbraci, 
więc też aby im wobec całego światu okazać jak dalece mi-
jają się z prawdą, zwołał poseł Fijak zgromadzenie do Pie-

41  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 42, 17.10.1903, s. 518.
42  „Wieniec i Pszczółka” nr 50/51, 25.12.1904, s. 762-764. 
43  „Wieniec i Pszczółka” nr 16/17, 16.04.1905, s. 248-250. 

Jak się okazało, było to czyste pomówienie. Na szczęście Fijak posiadał dokumenty na 
potwierdzenie, że wysuwa podejrzenie ze względu na doniesienie Szczepańskiego. Sąd nie 
miał wątpliwości. P. Szczepański,  aptekarz  z Zabłocia  za podanie nieprawdziwych zarzutów 
przeciw komisarzowi Stawskiemu, został skazany na 3 tygodnie aresztu — bez możliwości za-
miany na pieniądze.40 Od tego momentu panowie czynią sobie bardzo wiele nieuprzejmości. 

Walki polityczne szczególnie mocne były z PSL-em i socjaldemokratami. Były one nie-
zwykle zażarte, gdyż wszystkie te partie kierowały swoje propozycje do tego samego 
elektoratu. Stojałowsczycy w odróżnieniu od konkurentów byli bardzo kościelni. Ks. Sto-
jałowski, pamiętając o swojej niedawnej ekskomunice, był bardzo ostrożny. PSL pod prze-
wodnictwem Jana Stapińskiego przybrało radykalne stanowisko względem duchownych, 
a socjaldemokraci z gruntu wrogie!!! Natomiast, gdy chodzi o program, to możemy poku-
sić się o stwierdzenie, że różnił się on tylko w detalach i akcentach. Wszystkie one były za 
ulżeniem doli rolnika i robotnika, za opieką zdrowotną i powszechnymi ubezpieczeniami. 
Z tego powodu bardzo często to stosunek do Boga i jego emisariuszy był podstawowym 
wykładnikiem ich sporów. Dodatkowo, aby pozyskać stronników organizowano wiece  
i spotkania, których przebieg niejednokrotnie był bardzo burzliwy. Oto przykład jednego  
z nich widziany przez pryzmat neutralnej gazety jaką w tamtym czasie była „Gwiazdka Cie-
szyńska”, która nie lubiła ani socjalistów, ani zwolenników ks. Stojałowskiego.  Żywiec był 
ubiegłej niedzieli widownią wielkiej bijatyki tamtejszych socyaliatów i stojałowczyków. Według 
„Naprzodu”, zamierzał ks. Stojałowski urządzić napad na p. Daszyńskiego i w tym celu wysłał  
z Żywca telegram, niby od komitetu  urządzającego zebranie w Żywcu, z wezwaniem, by p.  Da-
szyński koniecznie na zgromadzenie przybył. Zamiast p. Daszyńskiego przybył do Żywca p. Ta-
deusz Reger, który otworzył zgromadzenie o godzinie 3. popołudniu. 

40 „Wieniec i Pszczółka” nr 8,  22.02.1903, s. 119.
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W obronie krzyża...
Dla pełnej charakterystyki posła trzeba i wspomnieć o zdarzeniu z konkurentem poli-

tycznym Kubikiem, kiedy to poseł użył mocnych argumentów nie tylko słownych. Sam re-
lacjonował to zdarzenie w taki sposób: 

Rzecz się miała tak: Dnia 19-tego grudnia b.r. jadąc z Wiednia, w kierunku Żywca, wsiadłem 
na stacyi w Bielsku do wozu, w którym siedział i Kubik. Nie szukałem go, lecz poszedłem tam, 
gdzie mi konduktor wskazał miejsce. Siadłem sobie w kącie wozu nie spodziewając się niczego, 
ani nie zaczepiając Kubika. Lokomotywa gwizdnęła i pociąg ruszył. Jako chrześcijanin zdejmuję 
czapkę z głowy i żegnam się – a wtedy znany Kubik zaczął pokazywać, co on to umie. – Ni stąd 
ni zowąd w swój sposób prostacki zaczyna mnie napadać i wyśmiewać: oto pobożny! Chrześcija-
nin! Itd. – tak go ubodło to, żem się krzyżem świętym przeżegnał. Ale wszystko ma swoje granice. 
Za dużo mi było tego dobrego, więc odzywam się: „Nie wyprowadzaj mnie człowieku z równo-
wagi, bo może się to źle skończyć!” – Ten zdrajca wstaje i podchodzi do mnie i dalej kpi ze mnie,  

a nawet zaczyna mi się odgrażać. – Tedy wstaję na nogi i 
ja, a uniesiony oburzeniem daję mu w tę gębę, którą się 
ośmielił drwić z Chrystusowego krzyża. To poskutkowa-
ło – bo miałem już spokój aż do końca mej drogi. – Taki to 
był napad Fijaka na Kubika! Nikt tego nie widział, więc 
ja sobie postanowiłem nic o tem ani pisać ani mówić, ale 
ten zuch sam zaraz to oznajmił „Naprzodowi”, aby się 
przed swoimi „towarzyszami” poskarżyć. Nie miał się bie-
dak czem pochwalić – lepiej było to zaniechać, zwłasz-
cza skoro tylko raz liznął. Może teraz wnieść interpe-
lacye do Ministra sprawiedliwości – lecz na przyszłość 
niech się strzeże zaczepiać ludzi spokojnie jadących,  
a tem bardziej naśmiewać się z krzyża.

Pietrzykowice 27 grudnia 1905 
 Maciej Fijak, poseł 46  

46 „Wieniec i Pszczółka” nr 52, 31.12.1905, s. 823.

trzykowic na dzień 3 stycznia 1904. Ale ci sami bohaterowie kłamstwa, którzy w „Przyjacielu” 
ujadali na różne nuty, na zgromadzenie zgoła się nie zjawili, choć oczekiwano że przyjdą i że swo-
je zarzuty do oczu powtórzą. Nie przybył też żaden z socyalnych demokratów, ani żaden z nie-
przychylnych Żywczaków i dobrze zrobili, bo niewiadomo jakby ich można było obronić. 

Zgromadzenie zagaił poseł Fijak piękną patriotyczną przemową, poczem zgromadzenie jed-
nogłośnie wybrało przewodniczącym ks. Stojałowskiego, a po ślicznej przemowie tegoż na temat, 
że modlitwa sama nie wystarczy ale trzeba jeszcze pracy i oświaty, wybrano zastępcą posła Fijak, 
sekretarzem zaś Stohandla. Poseł Fijak zdał obszernie sprawozdanie z czynności poselskich. Wy-
jaśnił stanowisko posłów chrześcijańsko-ludowych wobec ustaw wojskowych, następnie nową 
ustawę o należytnościach przenośnych, przedstawił jakie włościanin ma prawo w urzędzie, pod-
nosząc jeden wypadek, że pewien sędzia kopnął w sali sądowej kobietę i zawołał na nią „ciąg 
macioro kotna”. Tak się dzisiaj jeszcze obchodzą z chłopami rozmaici pankowie. Następnie Sto-
handel postawił wniosek o uchwalenie posłowi Fijakowi wyrazów zaufania. Uchwalono je, pro-
testując zarazem przeciw kłamstwom rozszerzanym przez „Przewodnika Powiatu Żywieckiego”  
i przez „Przyjaciela Ludu”.

P. Trojan z Żywca wyjaśnił stosunki panujące w Żywcu, jak za pomocą rozmaitych kłamstw 
przeciwnicy jątrzą ludzi nieświadomych przeciw stronnictwu i ks. Stojałowskiemu i wniósł  
o uchwalenie wyrażenia zaufania dla ks. Stojałowskiego. 

Następnie zapytał ks. Stojałowski, czy jest kto z zgromadzonych przeciwny albo jemu, albo 
posłowi Fijakowi. Nie było żadnego, owszem jednogłośnie wznosili wszyscy okrzyk: niech żyje 
Fijak! Niech żyje ks. Stojałowski.

Następnie przestawił poseł Fijak sprawę budowy szkoły gminne Pietrzykowice. Choć w tej 
gminie bywa po 350 dziatek w wieku szkolnym, dotychczas jednak nie ma w gminie szkoły, jest 
tylko prywatna, którą gmina od  dwudziestu przeszło lat własnym kosztem utrzymuje. W tej pry-
wtnej szkole nauka jest niedostateczna z tego względu, że każdy ukończywszy ją musi zdawać 
egzamin, by wstąpić do innej szkoły. Gmina pragnie mieć 4 klasową szkołę krajową, kupiła już  
w tym celu za 2000 plac pod szkołę – chodzi więc tylko o to, by Rada szkolna krajowa zorgani-
zować zechciała nareszcie tak pożądaną dla gminy szkołę. Uchwalono jednomyślnie odnieść się 
do Lwowa, w celu przyspieszenia budowy szkoły. Przemawiali w tej sprawie Michał Marek i inni, 
zachęcając lud do oświaty i chętnego posyłania dzieci do szkoły. 

Jeden z mówców podniósł, jak niektórzy socyaliści kolejnicy zaczepiają ludzi idących z kościo-
ła i wygadują na posłów i stronnictwo i podał wskazówki jak się takich napastników pozbywać. 
Wzywał też obecnych, aby unikali apteki Szczepańskiego w Zabłociu, oraz szynku Tomalskiego, 
jako ludzi którzy są wrogami ruchu ludowego, a przyjacielami żydów i socyalistów.

W końcu przemówił jeszcze ks. Stojałowski zachęcając ludzi do pracy nad własnem podnie-
sieniem i organizacyą, poczem zakończono zebranie odśpiewaniem kilku pieśni narodowych.44

Aktywność Fijaka nie wszystkim się podobała. Szczególnie ostro atakowali go politycz-
ni oponenci. Ze względu na swoją prostolinijność, trudno było na niego znaleźć „haka”.  
Z tego powodu na lokalnym podwórku wszystkie siły polityczne – od socjalistów do kon-
serwatystów na czele z ludowcami z PSL – robiły wszystko, aby go utrącić. Znamiennym 
jest fakt, że w 1904 roku przy wyborach do powiatu przeciwnicy zwarli szyki i, aby zrobić 
na złość posłowi z Pietrzykowic, jako przedstawiciela wsi w radzie powiatowej wybrali... 
mieszczanina.45 Ot polityczna logika, w której na złość babci, nie założę czapki i odmrożę 
sobie uszy... 

44 „Wieniec i Pszczółka” nr 3,  24.01.1904, s. 39-40.
45 „Kurier Lwowski” nr 262, 21.09.1904, s. 2. 
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Wybrałem punkt wyborczy w Stryszawie, gdyż to tam właśnie przy negatywnej kampanii 
w pierwszych swoich wyborach zyskał najwięcej głosów. 

Wnuk posła wspomina również, że Fijak przegrał wybory na kolejną kadencję, gdyż za 
Żywcem na kartach do głosowania zamiast Fijak, umieszczono Fiok, co spowodowało, że głosy 
były nieważne.54

Ostatecznie w lipcu 1911 r. do Rady Państwa w Wiedniu wybrano 511 posłów na 516 
mandatów. Patrząc na ten skład i pojawienie się po raz kolejny w parlamencie różnego ro-
dzaju pieniaczy satyryczny tygodnik „Kikeriki” zaproponował, aby obrady posłów przenieść 
do parku rozrywki na Platerze, by były rozrywką dla gawiedzi.55 Jak widać z powyższego, 
w polityce niewiele się zmienia mimo lat... 

54 Marian Goryl, wnuk posła Macieja Fijaka, wywiad przeprowadzony 17 maja 2007 przez autora.  
55 „Kikeriki” nr 59 z 23.07.1911, s. 8. 

Fijak w 1905 roku był niezwykle aktywny: był radnym gminnym, przewodniczącym 
rady szkolnej, prezesem Kółka Rolniczego i Czytelni, jak również posłem do Rady Państwa 
w Wiedniu.47 Był wszędzie, gdzie go potrzebowano, a gdy było trzeba, potrafił skutecz-
nie pokierować strajkiem robotników. Można by jego osobie poświęcić oddzielną książ-
kę, na którą na pewno sobie zasłużył. Jednak w tym opracowaniu sygnalizuje jedynie naj-
ważniejsze jego wystąpienia.  Dla nikogo też nie było dziwnym, że w 1907 roku wybrano 
go na kolejną kadencję.48 W 1908 roku pomagał w usuwaniu skutków wielkiej powodzi  
w Juszczynie.49  

Poseł Maciej miał wielki posłuch wśród ludzi, a ze względu, że nie był krzykaczem po-
litycznym a bardziej pracującą mrówką, to też był trudnym do obalenia przeciwnikiem.  
W 1911 roku odbyły się przedziwne wybory do parlamentu. Pomijając fakt, że w samym 
ugrupowaniu ks. Stojałowskiego pojawiły się osoby, które chciały zająć stołek Fijaka, to 
jego sytuacja była nieciekawa. Jak się okazuje, rządzący konserwatyści z ludowcami zawią-
zali spisek, aby nie dopuścić do kolejnego wyboru ks. Stojałowskiego i Fijaka.50

Kiedy wybory do sejmu weszły w decydujący okres, stronnictwa polityczne nie prze-
bierały w słowach, aby dokuczyć swoim przeciwnikom i zyskać dodatkowe głosy. Stron-
nictwa również wysyłały swoich agitatorów na prowincję. Bardzo obrazowo opisał to na 
łamach „Wieńca i Pszczółki” Maciej Fijak, poseł rodem z Pietrzykowic, który również starał 
się o reelekcję. 

Każdy z młodszych lat pamięta, ilu smykało się różnych wędrownych po naszych wioskach. 
Kobiety bały się ich, zwłaszcza, że straszyli czarami na chudobę i dawały na odczepnego: jaj-
ka, słoninę, pieniądze, byle jak najprędzej poszli. Prawo i ustawa położyły następnie koniec wę-
drowcom. Lecz tego roku jakby z rogu obfitości wysunęło się na nowo tyle tych wędrownych, że 
nie tylko kobiety, ale i mężczyźni mają z nimi przykrości. Dawniej płacono wędrownym, a obec-
nie płacą wędrowni. Każdy wędrowny płaci wódkę, piwo, cygaro, ale zaraz pyta: na kogo będzie 
głosował?(...).51

W tych okolicznościach satyryczny tygodnik „Kikeriki”, studząc rozgrzane głowy wybor-
ców, pokazał starą prawdę, że politycy mają wyuczony sposób zachowania. Oto przed wy-
borami kłaniają się w pas elektorom, a po wyborach pokazują dobitnie, gdzie elektorat 
mają.52 

Prawda polityczna mówi, że tak naprawdę nie jest ważne, jak ludzie głosują, ale waż-
ne jest, kto liczy głosy. Boleśnie o tym pokonał się poseł z Pietrzykowic. Szczególnie dużo 
nieprawidłowości albo niesamowitych zbiegów okoliczności towarzyszyło osobie Macieja 
Fijaka. Ten zasłużony poseł chłop, ze względu na swą ślepą lojalność względem ks. Stoja-
łowskiego był przez przeciwników mocno atakowany. Kilkakrotnie w tych wyborach do-
świadczył cudów nad urną. Oto jeden z nich: W gminie Stryszawie komisarz wyborczy Marfiak 
Edward rozwiązuje komisyję wyborczą bez żadnego powodu i sam przeprowadza wybory. Ogła-
sza wynik wyborów: głosów otrzymali Fijak 266, Haller 145. Rusin 34, a 6 głosów nieważnych.

Co i jak później się stało, nie wiadomo, dość, że teraz Fijak zamiast 266 ma z Stryszawy 
tylko 66 głosów, a 200 głosów brakuje Głosy te natomiast zostały doliczone Hallerowi.53  

47 „Wieniec i Pszczółka” nr 29, 22.07.1906, s. 474-475.
48 „Wieniec i Pszczółka” nr 22, 9.06.1907, s. 329-330.
49 „Wieniec i Pszczółka” nr 32, 2.08.1908, s. 499.
50 „Wieniec i Pszczółka” nr 20, z 14.05.1911, s. 285.
51 „Wieniec i Pszczółka” nr 23, z 4.06.1911, s. 305. 
52 „Kikeriki”, nr 41 z 21.05.1911, str. 2.
53 „Wieniec i Pszczółka” nr 28, z 9.07.1911, str. 397.
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Przy tej okazji warto nad-
mienić, że na terenie Pietrzy-
kowic bardzo mocno działały 
struktury Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Niemniej jego 
czas dominacji przyjdzie tak 
naprawdę dopiero po pierw-
szej wojnie światowej, gdyż 
do tej pory karty rozdawa-
ło tu stronnictwo Ludowo-
-Chrześcijańskie z Maciejem 
Fijakiem na czele.  O tym, że 
ofensywa PSL dotarła rów-
nież do Pietrzykowic i to ta 
siła polityczna stała się tu-
taj  dominującą naj lepiej 
świadczyły wyniki wyborów 
gminnych, które odbyły się 
4 styczna 1913 roku.  Wte-
dy władza w gminie przeszła  
w ręce PSL. Wójta Cendrego 
zastąpił zwolennik PSL. Wój-
tem został wybrany 18 głosami  
ludowiec Józef Pietraszko, za-
stępcą wójta obrano dawnego 
wójta Tomasz Kulca, asesorami 
wybrani: Józef Pytlik, Józef Zą-
bek, Józef Baron, Maciej Białek, Józef Adaś i Ludwik Piątek. Całą zwierzchność gminna w rękach 
naszych ludzi.56

Jednak nie samą polityką człowiek żyje, więc powróćmy do innych wydarzeń z tego 
okresu, które działy się na terenie Pietrzykowic.   

56 „Przyjaciel Ludu” nr 3, 12.01.1913, s. 14.
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Robotnik dla winnicy Pańskiej z Pietrzykowic
W niedzielę 15 lipca 1906 roku odbyły się w kościele żywieckim prymicje ks. Wojciecha 

Szymka z Pietrzykowic, syna ubogiej wdowy. 
Kółko rolnicze z Pietrzykowic zawiązało komitet z posłem Fijakiem na czele, w celu urządze-

nia jak najwspanialszych prymicyi. Dziewczęta w bieli niosąc w ręku lilie poprzedzały nowo wy-
święconego księdza, na czele szedł ksiądz wikaryusz Kutek, a na plebani umieszczono godło ka-
tolickie i napis: „Jesteś kapłanem na wieki!” kazanie wygłosił żywczanin, ks. Moliński, obecnie 
będący w Krakowie. Wieczorem było zebranie licznego duchowieństwa u ks. kan. Markuzela,  
a w Pietrzykowicach zabawa dla rodziny i przyjaciół nowo wyświęconego księdza.1 

Będąc przy sprawach związanych z życiem religijnym, trzeba wspomnieć, że mieszkań-
cy Pietrzykowic całe lata, by nie powiedzieć wieki, starali się o własny kościół i parafię. 
Jednak względy formalne i materialne cały czas stały na przeszkodzie.  

Pierwsza decyzja o budowie kościoła w Pietrzykowicach zapadła 27 lutego 1910 roku na 
ogólnym zebraniu wszystkich mieszkańców  pod przewodnictwem Karola Cendrego, Naczelnika 
Gminy. W tym celu wybrano Komitet Kościelny, składający się z ośmiu członków, z Maciejem Fi-
jakiem (posłem do Parlamentu Austriackiego) na czele. Parcelę pod budowę kościoła ofiarował 
wtedy Szczepan Pytlik. Zaczęły hojnie spływać składki na budowę, ale niestety I wojna światowa 
pokrzyżowała wszystkie plany, złożone składki w Kasie Oszczędności zdewaluowały się.2

Budujemy szkołę
Posiadanie własnej szkoły w Pietrzykowicach było od dawana oczekiwane, jednak 

przekucie zamiarów w czyn, nie było łatwe. Wprawdzie pierwsze wzmianki o edukacji 
odnajdujemy już 1846 r., a dziesięć lat później mówi się posiadaniu dwóch sal lekcyjnych,  
w których uczył Filip Jaskólski, a po nim Jan Podgórski.3 Jednak nie była to szkoła spełnia-
jąca ówczesne wymogi. Duży krok w stronę rozwoju edukacji uczyniono ok. 1880 roku.4 
Rada Gminy podjęła decyzję o budowie szkoły, dzisiaj jest to budynek tzw. Sołtysówki.5   
W 1882 roku obiekt powstał. Jednak ciągle była to tzw. zimówka. Dzieci pobierały nauki 
w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, co wiązało się z przestojem w pracach po-
lowych. Tak prowadzona edukacja nie zadawalała. Z tego powodu podejmowano liczne 
działania, aby przekształcić ją w normalną szkołę, a później uzyskać dla niej pozytywną 
akredytację, tak aby placówka stała się częścią państwowej siatki szkół. Działanie takie 
wiązało się z dużymi kosztami. 

1  „Wieniec i Pszczółka” nr 31, 5.08.1906, s. 515.
2 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pietrzykowice 2005, s. 2.
3 strona internetowa Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, zakładka historia. 
4 „Wieniec i Pszczółka” nr 3,  24.01.1904, s. 39.
5 pamiątkowy zapis, a desce znajdujący się w tzw. Sołtysówce.  
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„Der Bautechniker” odnajdujemy informację, że gmina Pietrzykowice zaciągnęła kredyt 
na budowę szkoły w wysokości 12.929 koron. Oprocentowanie pożyczki wyniosło 5%.11 

Pierwszy raz w schematyzmach jednoklasowa szkoła w Pietrzykowicach pojawia się  
w 1907 roku, a jej nauczycielem jest Antoni Trznadel, który zostaje jej wieloletnim kierow-
nikiem.12 Powstanie budynku (w którym dzisiaj znajduje się przedszkole) i dobre oceny 
przeprowadzonych kontroli sprawiły, że w 1910 r. decyzją 
l. 73.781 pozwolono na prowadzenie dwu klasowej szkoły. 
13 W tym czasie kierownikiem jeszcze jednoklasowej szko-
ły był Antoni Trznadel, a nauczycielami: Jan Bydliński i Jul-
jan Pawłowicz.14 Rok później w schematyzmach nadal wieś 
ujęta jest w placówkach jednoklasowych, jednak znacząco 
powiększa się obsługa nauczycielska. Kierownikiem jest 
Antoni Trznadel, a uczą: Jan Bydliński, Wanda Hałacińska  
i Marya Szumcówna.15 Dwuklasowa szkoła stała się faktem 
w roku 1912. Kierownikiem był Trznadel, jednak grono pe-
dagogiczne uległo zmianie. Nadal pracował Jan Bydliński, 
ale pojawiły się nowe nauczycielki: Petronela Zofia Suro-
wiecka, Marya Kowalska, Marya Wiśniewska. 16 Rok póź-
niej obsada jest następująca: Antoni Trznadel, Jan Bydliń-
ski, Petronela Zofia Surowiecka, Marya Wiśniewska, Józef 
Wiśniewski (który był urlopowany).17

11 „Der Bautechniker“ nr 36, 7.09.1906, s. 8.
12 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskimm na rok 1907, Lwów 1907, s. 712.,  
13 Dziennik Urzędowy, c.k. Rady szkolnej krajowej w Galicji, rocznik 1910, Lwów 1910, s. 600. 
14 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910, Lwów 1910, s. 766. 
15 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1911, Lwów 1911, s. 832. 
16 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1912, Lwów 1912, s. 829. 
17 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1912, Lwów 1912, s. 829. 

Antoni Trznadel

Po pierwsze dlatego, że aby 
szkoła stała się państwowa, naj-
pierw musiała być przez kilka lat 
utrzymywana przez gminę i spełnić 
wszystkie wymagania. Z tego po-
wodu do 1904 roku dzieci ze wsi, 
które chciały dalej kontynuować 
edukacje,  najczęściej uczyły się, 
w dwuklasowej szkole podstawo-
wej w Łodygowicach, która za szko-
łę etatową (spełniającą wszyst-
kie wymogi) uznana została już 22 
maja 1888. Stosowne orzeczenie 
nr L7024 wydała Wysoka c.k. Rada 
Szkolna Krajowa.6 W owym czasie 
prowadzona ona była przez Fran-
ciszka Mamaka we współpracy  
z Julią Majer i Stefanią Obtułowicz. 
Po jej ukończeniu dalszą naukę kon-
tynuowały w 6 – klasowej szkole  
w Żywcu. Etatową męską kierował 
Stanisław Rosół, a żeńską Aleksan-
dra Tournelle.7 

Sytuacja diametralnie się zmieniła w 1904 roku. Wtedy to wieloletnie starania posła 
Fijaka zaczęły się materializować. Jednak jeszcze w styczniu prasa pisała:   Następnie prze-
stawił poseł Fijak sprawę budowy szkoły gminne Pietrzykowice. Choć w tej gminie bywa po 350 
dziatek w wieku szkolnym, dotychczas jednak nie ma w gminie szkoły, jest tylko prywatna, któ-
rą gmina od dwudziestu przeszło lat własnym kosztem utrzymuje. W tej prywatnej szkole nauka 
jest niedostateczna z tego względu, że każdy ukończywszy ją musi zdawać egzamin, by wstąpić 
do innej szkoły. Gmina pragnie mieć 4 klasową szkołę krajową, kupiła już w tym celu za 2000 
plac pod szkołę – chodzi więc tylko o to, by Rada szkolna krajowa zorganizować zechciała na-
reszcie tak pożądaną dla gminy szkołę. Uchwalono jednomyślnie odnieść się do Lwowa, w celu 
przyspieszenia budowy szkoły.8 

Tym razem kołatanie przyniosło spodziewany efekt. Oto c.k. Rada szkolna krajowa 
orzeczeniem z 30 listopada 1904 roku postanowiła przychylić się do próśb mieszkańców 
i otworzyć szkołę. Zgodnie z rozporządzeniem L.40.491 postanowiono zorganizować tam 
1-klasową szkołę.9 Wymogi formalne i materialne jednak były tak duże, że zarówno w siat-
ce szkół z 1905 i 1906 placówka nie jest uwzględniona.10 W tym czasie lekcje odbywały się 
w wynajętych pomieszczeniach i tzw. Sołtysówce. Jednak stan prowizorki nie był wskaza-
ny, tym bardziej, że gmina chciała rozwijać oświatę na swoim terenie, a do tego potrzebna 
była odpowiednia baza. Z tego powodu w 1906 roku w fachowym piśmie budowlańców 

6 Jerzy Jakubiec, 130 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach. Łodygowice 1996. s.11.
7 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskimm na rok 1900, Lwów 1900, s. 607. 
8 „Wieniec i Pszczółka” nr 3,  24.01.1904, s. 39-40.
9 Dziennik Urzędowy, c.k. Rady szkolnej krajowej w Galicji, rocznik 1904, Lwów 1905, s. 548. 
10 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskimm na rok 1905, Lwów 1905, s. 670.,  

Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskimm na rok 1906, Lwów 1906, s. 712.  
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towano jego pochwycenie, gdyż zabił on między innymi policjanta Dietricha.21 Schwytał 
Kurka i jego wspólnika policjant Franciszek Zygmunt, który otrzymał za to krzyż zasługi.22 
Jednak Kurek nie mógł wysiedzieć za kratami i szybko uciekł z więzienia w Wiśniczu. Po 
czym zaczął na nowo terroryzować całą okolicę. Miał on też fantazję. Szybko omotał mło-
dą dziewczynę spod Oświęcimia i obiecał jej ożenek. Udając się na ślub pożyczył pieniądze 
od świadków, a gdy je otrzymał, zeskoczył z wozu i tyle go widziano. Opuszczona narze-
czona dopiero na posterunku policji dowiedziała się, jakiego to sobie kawalera wybrała.23 
Taki właśnie człowiek, mający na swoim koncie nie tylko oszustwa, ale i morderstwa, prze-
niósł się z Oświęcimia na ziemię żywiecką. W grudniu na granicy z Łodygowicami, sierżant 
(wachmistrz) żandarmerii Regel z Żywca natknął się na dwóch podejrzanie zachowujących 

21  „Nowości Ilustrowane” nr 40, 6.10.1905, s. 12.
22  „Nowości Ilustrowane” nr 49, 8.12.1905, s. 3.
23  „Dziennik Cieszyński“ nr 208, 12.09.1907, s. 3. 

Średniowieczne korzenie 
Na początku XX wieku wieś Pietrzykowice i jej przeszłość była w obszarze zaintere-

sowań niemieckich historyków i nacjonalistów z Bielska i Białej. Wszystko wiązało się  
z pomysłem powstania tam specjalnego muzeum. W Białej rada gminy uchwaliła zało-
żyć muzeum niemieckie, dla ratowania pamiątek niemieckich, pozostałych na tej „wyspie 
niemieckiej” której obszar zmniejsza się znacznie z każdym rokiem. (...)Do wsi niemieckich 
zaliczają: Pietrzykowice ( Petersdorf), Łodygowice ( Ludwisdorf) Straconkę ( Dresseldorf) Ze-
brzydowice (Siegfiedsdorf) Bestwinę, Nidek, Dankowice, Pisarzowice, Poitrowice, Włosienicę, 
Lanckoronę itd. wszystkich razem 25!18 Informacja jest o tyle ważna, że kolejne źródło po-
twierdza średniowieczne pochodzenie Pietrzykowic. Jednocześnie możemy przy tej okazji 
pokusić się o stwierdzenie, że Łodygowice i Pietrzykowice miały na swym terenie licznych 
słowiańskich mieszkańców. To sprawiło, że przybyli koloniści z krajów niemieckich w obu 
wsi, szybko i całkowicie się spolonizowali. Inaczej rzecz się miała, gdy chodzi o pobliskie 
Wilkowice. Ta wieś została założona później i miała dużo kolonistów niemieckich, którzy 
trzymali się razem. W efekcie tego, podczas wizytacji kanonicznej w XVI wieku, biskup kra-
kowski nie może tam dogadać się z wiernymi po polsku.    

Kronika wypadków kryminalnych
Powyższe opracowanie nie jest pomnikiem 

stawianym przeszłości, a jedynie próbą poka-
zania, jak w zwierciadle, odbicia czasów prze-
szłych. Z tego powodu trzeba w nim pokazać 
również wypadki mniej chlubne, które miały 
miejsce. 

Tygodnik „Wieniec i Pszczółka” w artykule pt. 
Jakie życie taka śmierć, pisał: Towarzysz Wala-
szek z Pietrzykowic, zawodu stolarz, był najzago-
rzalszym zwolennikiem i agitatorem socyaldemo-
kratycznym w całym żywieckim powiecie. Będąc 
przy jakiejś reperacyi zajęty w kwiciarni Grossa  
w Białej skorzystał podczas nieobecności majstra 
z nadarzonej okazyi, by też choć raz w życiu skosz-
tować najczystszego alkoholu. Łyknął sobie porządnie spirytusu 96% i w pół godziny później ru-
nął trupem na podwórzu. „Młyny Pańskie mielą wolno, lecz nieomylnie i straszliwie”, lecz o tem 
socyalni demokraci nie pamiętają, bo żyją tutaj na ziemi tak, jakby Boga nad nami nie było.19

Morderca po Pietrzykowicach chodził
Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Pietrzykowic w grudniu 1907 roku. Kilka dni wcze-

śniej z prasy dowiedzieli się, że w Kętach i Czańcu w nocy z niedzieli na poniedziałek po-
pełniono trzy morderstwa. Mianowicie ofiarą zbrodniczego czynu padł w Czańcu karczmarz 
Konior i jego żona, a w Kętach pono dziewczyna. Trzech tych morderstw dokonało 2 zbrodnia-
rzy, z których jednym jest Andrzej Kurek, morderca.20 Wspomniany osobnik był dobrze znany 
policji, gdyż przed laty zyskał niechlubną sławę mordercy. Z tego powodu hucznie świę-

18 „Wieniec i Pszczółka” nr 12,  22.03.1903, s. 182.
19 „Wieniec i Pszczółka” nr 41,  27.10.1906, s. 644. 
20  „Wieniec i Pszczółka” nr 48,  15.12.1906, s. 754. 
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koczynów, a gdy żołnierz wykazał się umie-
jętnością sztuki walki, jeden z robotników 
wyciągnął nóż i ugodził go. Karol Fablus  
w ciężkim stanie został przewieziony do 
szpitala, a napastnicy trafili do aresztu. 
Wśród zatrzymanych byli: Andrzej Pietrasz-
ko z Pietrzykowic, Szymon Januła i Józef Bo-
żek z Rybarzowic.31  

Alkohol twój wróg
W Kronice Kryminalnej z 1912 roku od-

najdujemy informację o tym, do czego może 
doprowadzić nadużywanie alkoholu.32 Wy-
rodny zięć. Nowy wypadek haniebnej zbrodni 
w Pietrzykowicach.33 Niejaki Michał Rypij, go-
spodarz przed kilku lat ożeniony a mieszkają-
cy z żoną i jej matką, lubił zaglądać do kieliszka 
za co nieraz od nich dostawał przygany. Ale się 
w ostatnich czasach odgrażał, że musi w domu 
zrobić jakiegoś figla. Na ten nieszczęsny figiel nie czekały długo. Dnia 8. stycznia. Rypij wróciwszy 
z jarmarku w Żywcu, w stanie bardzo nietrzeźwym zaczął w domu wyrabiać awantury. Kobiety 
rozżalone poczęły go łajić i wyrzekać, ale pijak chwyciwszy śruby wałek drewniany od tłuczenia 
ziemniaków dla trzody i przyskoczywszy do teściowej, tak ją silnie uderzył kilkakroć w głowę, ze 
padła na ziemię z rozbitą głową; potem również żonie zadał kilka ciosów w głowę. Matka po dwu 
dniach umarła; żona w konwulsyach walczy ze śmiercią. Zbrodniarz zaraz przy-aresztowany. — 
Oto nowy przykład strasznych skutków zalewania się alkoholem.34 

Przyroda też nie bywa łaskawa
Wydarzenia nadzwyczajne co jakiś czas wstrząsały całą okolicą. Najczęściej były to 

powodzie. Pietrzykowice ze względu na swoje ukształtowanie w terenie powodzi nie do-
świadczały, co najwyżej zmagały się z efektami długotrwałych deszczy. Jednak w lipcu 
1912 roku W sobotę 8 bm, o god. 3 po południu przeszła nad okolicą Białej straszna, burza gra-
dowa. Padał grad wielkości orzechów włoskich. Pola pokryte zostały wysoką i grubą warstwą 
gradu. Zasiewy zniszczone. Powłoka gradu była tak wielka, że jeszcze na drugi dzień pola były 
zupełnie białe i pokryte lodem. Panowało dotkliwe zimno.35 Szczególnie ucierpiały Rybarzo-
wice, w których warstwa gradu utrzymywała się przez trzy dni, co trzeba przyznać, jak na 
czerwiec nie było i nie jest normalnym zjawiskiem.36 Wezbrane wody Soły w okolicach Po-
rąbki porwały wóz z czterema wieśniakami i poniosły go ze sobą. Rolnicy utonęli.37 

W ślad za wielką wodą przyszła zaraza. Prasa alarmowała: Tyfus i szkarlatyna w Żywiec-
kiem. To alarmistyczny tytuł, jaki zamieścił „Dziennik Cieszyński”. W powiecie żywieckim (...) 

31  „Neue Schlesische Zeitung“ nr 216, 25.08.1910, s. 1.
32  „Salzburger Volksblatt“ nr 37, 15.02.1912, s. 5.
33  „Salzburger Chronik“ nr 39, 17.02.1912, s. 8.
34  „Wieniec i Pszczółka” nr 4, 28.01.1912, s. 59.
35  „Kurier Lwowski” nr 263, 11.06.1912, s. 5.
36  „Dziennik Cieszyński” nr 136, 16.06.1912, s. 5.
37  „Poseł Ewangelicki” nr 23, 8.06.1912, s. 5.

się ludzi.24 Stróż prawa zaskoczył nieznajomych, a równocześnie zachował zimną krew  
i pochwycił jednego z poszukiwanych.25 Panika zbiegów była duża, gdyż byli przekonani, 
że ten wachmistrz to tylko jeden z wielu uczestniczących w obławie. Z tego powodu Kurek 
uciekając, zgubił swój rewolwer. Pochwycony jego towarzysz o nazwisku Mrowiec zapew-
niał, że on nigdy nikogo nie zabił,26 a strzelającym był niejaki Kostrzeba.27 

Z  późniejszych doniesień wynika, że informacje z Czańca były przesadzone. Prasa pro-
stowała: Z Czańca Wiadomość podana przez nas o zamordowaniu 3 osób w Czańcu i w Kętach 
jest na szczęście o tyle mylna, że ofiary morderczego zamachu na dzierżawców gospody, — Ko-
nior i jego żona, żyją i ich życiu nie zagraża poważne niebezpieczeństwo. Kule rewolwerowe dane 
przez zbrodniarzy zraniły tylko ciężko Koniorów. Wiadomość zaś o zamordowaniu dziewczyny  
w Kętach jest zupełnie nieprawdziwa. W Pietrzykowicach jednego ze zbrodniarzy ujęła już żan-
darmerya. Pościg za Kurkiem, który jak się okazało z fotografii przedłożonej świadkom zamachu 
w Czańcu, był jednym z bandytów, odbywa się dalej. 28 Niemniej Kurek siał postrach, a prasa 
w artykułach pt. Kurek – latający Holender? Ciągle informowała o jego wyczynach. Prze-
prowadzono nawet na niego obławę z udziałem 60 żandarmów, ale zbrodniarz jak przy-
stało na latającego holendra pojawiał się i znikał. 29

Kontrola piasku w wodzie...
Oszustwa na wnuczka, inkasenta czy 

urzędnika, tak modne dzisiaj, jak się okazuje,  
są patentem znanym od lat. W styczniu 1910 
roku dwaj sprytni ludzie postanowili zabawić 
się w „wodociągowców”. Wróbel i Walaszek 
z Pietrzykowic chodzili po mieszkaniach  
w Bielsku i sprawdzali zawartość piasku  
w wodzie z kranu. Jak utrzymywali, firma na-
kazała im kontrole, bo będą remonty. Oczy-
wiście za swoją pracę żądali niewielkiej za-
płaty. Jednak mieszkańcy miasta szybko 
sprawdzili „piaskowych” specjalistów i odda-
li ich w ręce stróżów prawa.30  

Nożownicy
W sierpniu tego roku na dworcu w Biel-

sku doszło do nieporozumienia zakończo-
nego użyciem noża. Jak informowała prasa,  
o godzinie 18.30 na dworzec przybył żoł-
nierz piechoty z 31. regimentu.  Pomię-
dzy nim a trzema robotnikami doszło do 
sprzeczki. Od słów panowie przeszli do rę-

24  „Neue Schlesische Zeitung“ nr 125, 17.12.1907, s. 2.
25  „Mährisches Tagblatt“ nr 287, 14.12.1907, s. 10.
26  „Kurier Lwowski“ nr 601, 27.12.1907, s. 2. 
27  „Neue Schlesische Zeitung“ nr 128, 24.12.1907, s. 1.
28  „Wieniec i Pszczółka” nr 49,  22.12.1906, s. 770. 
29  „Dziennik Cieszyński“ nr 297, 29.12.1907, s. 3. oraz „nr 298, 31.12.1907, s. 3.
30  „Neue Schlesische Zeitung“ nr 23, 25.01.1910, s. 2.
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gła wypadkowi. „Nowości Ilustrowane” pisząc o tym wypadku, artykuł zatytułowały „Ofiara 
sportu”, a tekst rozpoczęła w następujący sposób: Zimowe sporty dostarczają wiele miłych 
wrażeń i przyjemności, mają jednak tę złą stronę, że łatwo o wypadek, który nieraz bywa dardzo 
bolesny i dotkliwy. Doświadczyła tego na sobie w tych dniach arcyksiężna Marya Teresa.41 O go-
dzinie 4 po południu z synem Wilhelmem i córką Eleonorą w towarzystwie kapitana mary-
narki Kasnera wypadła z sanek na drodze prowadzącej ze Starego Żywca do Oczkowa.42 

Na skręcie góry, gdy sanki uderzyły o kamień podśnieżny, wypadła ze saneczek i uległa bar-
dzo silnym potłuczeniom. Wypadając, uderzyła silno o przydrożny słup telegraficzny, wskutek 
czego nastąpiło zmieżdżenie kości czołowej na przestrzeni pięciokoronówki, złamanie kości no-
sowej, rozcięcie wargi i pęknięcie dolnej szczęki. Arcyksiężną przewieziono bezzwłocznie do zam-
ku żywieckiego, gdzie przez kilka godzin leżała bezprzytomna wskutek częściowego naruszenia 
mózgu. Pierwszego opatrunku lekarskiego udzielili miejscowi lekarze.43 Byli to dr Idziński i dr 
Barański – fizyk powiatowy. Po wypadku zaraz telegrafowano do Wiednia do arcyksięcia 
Karola Stefana, który z Wiednia przywiózł ze sobą radcę dworu, a zarazem profesora uni-
wersyteckiego dr. Eiselberga. Do Żywca przyjechał specjalnym pociągiem.44  

41  „Nowości Ilustrowane” nr 4, 27.01.1912, s. 8 i 9. 
42  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 7, 24.01.1912, s. 4.
43  „Dziennik Cieszyński” nr 18, 23.01.1912, s. 3.
44  „Ślązak” nr 4 z 27.01.1912, s. 2.

grasuje w okrutny sposób tyfus. Starostwo żywieckie, które umiało niezwykłe energicznie wyda-
wać zarządzenia z powodu „pryszczycy wyborczej”, teraz nic nie robi, aby stłumić groźną zarazę 
ludzką. Tak np. w Węgierskiej Górce nie zamknięto restauracyi, chociaż restauratorowi już dwoje 
dzieci na tyfus umarło, a Jego żona leży właśnie chora. W samym Żywcu wybuchła szkarlatyna 
i nawiedziła nawet dom pana starosty. Mimo tego starosta urzęduje, nie bacząc, że może ludzi 
zarazić.38 

W tym czasie w Bielsku w dwóch domach odnotowano wypadek zapadnięcia 14– i 
10-letnich dziewcząt na szkarlatynę.39 Wiedzący o czyhającym niebezpieczeństwie, miesz-
kańcy Pietrzykowic zabezpieczyli się odpowiednio i choroby zakaźne ich ominęły. 

Pozostając przy kronice kryminalnej trzeba wspomnieć, że w 1912 roku na gorącym 
uczynku złapano w Bielsku Jerzego Kaisera z Lipnika, Karola Sapetę z Pietrzykowic, Pawła 
Danela z Lipnika, Wincentego Spacka i Józefa Konopkę z Rybarzowic. Wymienieni skradli 
skrzynkę z miedzianymi przedmiotami z firmy Franciszek Geyer i Syn.40

Nadzwyczajnie u Habsburgów
Kończąc sprawy kryminalne i przechodząc do rodziny Karola Stefana Habsburga panu-

jącej na Żywiecczyźnie, warto przytoczyć informację, która najbardziej przykuwała uwagę 
wszystkich. Było wydarzenie z 18 stycznia 1912 r., kiedy to arcyksiężna Maria Teresa ule-

38  „Dziennik Cieszyński” nr 158, 13.07.1912, s. 5.
39  „Dziennik Cieszyński” nr 165, 21.07.1912, s. 3.
40  „Dziennik Cieszyński” nr 183, 11.08.1912, s. 3.
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mującą dobra na terenie Galicji 
z miastem Żywiec. Od tego mo-
mentu on i jego rodzina z każ- 
dym rokiem coraz dłużej prze-
bywali w mieście nad Sołą i Ko-
szarawą, aż w końcu osiadli tu 
na stałe. Aktywnie włączyli się 
w życie społeczno-kulturalne  
i gospodarcze terenu. Dbając 
o gospodarkę, często uczest-
niczyli w wielu akcjach pomo-
cowych. I takiego zna go świat. 
Rzadko dostrzegamy go jako 
człowieka należącego do śmie-
tanki towarzyskiej Europy, po-
siadającego poczucie humoru, 
troskliwego męża i ojca. Z tego 
powodu warto przytoczyć kil-
ka mało znanych faktów z życia 
Karola Stefana i jego rodziny. 

Właściciel Żywca był po-
wszechnie lubiany, a o jego 
podróżach po Polsce krążyły 
rozliczne anegdoty. Oto dwie 
z nich – z wizyty w Krakowie  
i Wieliczce, jakie w 1912 roku 
odnotował  „Czas”. Pewnego razu arcyksiążę postanowił zobaczyć skarbiec na Wawelu i 
poprosił kościelnego o jego otwarcie. Na to ten odpowiedział: Teraz nie będzie otwarty. Ka-
rol Stefan nalegał i pytał, dlaczego. Na to strażnik skarbca odpowiedział, że musi być przy-
najmniej dziesięć osób, aby skarbiec pokazywano. Nie tracąc nadziei arcyksiążę poprosił: 
Ale może przecież otworzycie? Po tych słowach „świątnik” zmierzył przybyłego od stóp do 
głów i stwierdził: Ksiądz kustosz ta dla byle kogo przychodzić nie będzie! Po takim stwierdze-
niu zazwyczaj możnowładcom puszczały nerwy, ale nie Karolowi Stefanowi, który kazał 
swojemu adiutantowi, aby ten zawołał ośmiu stacjonujących tutaj żołnierzy i opłacił im 
wstęp. Następnie zwiedził skarbiec, wprawiając w osłupienie strażnika, gdy ten dowie-
dział się, kogo gości. Innego razu, gdy przybył do Wieliczki automobilem, został zagadnię-
ty przez mieszczkę. 

 – A kto to przyjechał, proszę pana? – spytała kobieta. 
 – Z Żywca przyjechali – brzmiała odpowiedź.
 – Kto taki z Żywca?
 – Ano arcyksiążę z rodziną.
 – Aha, arcyksiążę... To pan u niego służy?
 – A jakże, służę.
 – Dawno już?
 – O, dawno.
 – A dobrze panu?
 – Ja tam się nie skarżę...

Przedsięwzięta oprecya wykazała rozległe wgniecenie kości obu jam nosowych i sklepień 
oczodołowych, otarcie przyskórka na nosie i ranę na wardze dolnej. Przy operacyi, dokonanej  
w narkozie, usunięto kilka drobnych i większych odłamków kostnych i wytamponowano rany 
operacyjne. Narkoza i operacya odbyły się szczęśliwie.45 Operację przeprowadził prof. Eisel-
berg razem z docentem Rancim oraz dr Idzińskim. Jak podkreślały gazety operacja przy-
niosła ulgę.46 Jest to nieszczęście, które bardzo boleśnie dotyka arcyksięcia Karola Stefana 
i jego całą rodzinę. Wiadomość smutną przyjmie z głębokim współczuciem dla arcyksięż-
nej całe nasze społeczeństwo, ceniące wysoko obywatelskie postępowanie arcyksięcia Ka-
rola Stefana, pełne życzliwości dla nas i naszego kraju, zaznaczyć na każdym kroku, przy 
każdej sposobności.47 

Karol Stefan, jakiego nie znacie...
Wielokrotnie pisząc o panach tytularnych w Żywcu, którzy byli właścicielami Pietrzy-

kowic, podkreślałem fakt, że bardzo często nie dbali oni o swoje ziemie, traktując je tylko 
jako źródło dochodów. Zupełnie inaczej było za Habsburgów. 

Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg (urodzony w 1860 roku) na mocy testamentu (z roku 
1893) swojego stryja Albrechta Fryderyka, otrzymał w spadku część jego majątku obej-

45  „Nowy Czas” nr 4, 28.01.1912, s. 28. 
46  „Poseł Ewangelicki” nr 3, 20.01.1912, s. 6. 
47  „Czas” nr 30, z 20.01.1912, s. 1.
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Następnie pokazywał nam arcyksiążę swój garage, który jest ostatnim wyrazem doskonałego 
urządzenia. Budynek przerobiony z dawnej oranżeryi, obejmuje w środku obszerną halę do mycia 
i montowania wozów, po bokach zaś, w przedłużeniu hali, stoją samochody, lśniące się czysto-
ścią. Na piętrze znajduje się mieszkanie szoferów z łazienkami i z wszelkim komfortem. Czystość 
wszędzie wzorowa łączy się z praktycznymi urządzeniami. Potem poszliśmy do naszych wozów, 
które arcyksiążę, będąc zamiłowanym automobilistą, szczegółowo oglądał. Po odfotografowaniu 
wszystkich wozów i grupy uczestników wycieczki przez arcyksięcia, pożegnaliśmy się, dziękując 
za nader serdeczne i gościnne przyjęcie. Zaznaczyć tu jeszcze wypada, że arcyksiążę do każdego 
z nas przemawiał wyłącznie w języku polskim, którym włada zupełnie poprawnie. Podczas na-
szego pobytu w Żywcu  hr. Starzeński oznajmił arcyksięciu, że ma zamiar zaproponować Klubowi 
urządzenie w roku przyszłym „Jazdy arcyksięcia Karola Stefana”. Projekt naszego prezesa znalazł 
u arcyksięcia, który jest również członkiem Gal. Klubu Automobilowego, żywy poklask. Nie tylko 
obiecał, że sam weźmie udział w tej jeździe, ale ofiarował nagrodę honorową, prosząc, żeby jazda 
kończyła się w Żywcu, gdyż radbym znów przyjąć wszystkich u siebie.51 

Równie ciekawie przedstawia się życie rodzinne Habsburgów. W styczniu 1913 roku 
wszyscy mówili o podwójnym ślubie u Habsburga w Żywcu. Tam w cieniu wielkiego ślu-
bu Matyldy odbył się cichy ślub jej starszej siostry Eleonory. Trzeba nadmienić, że arcy-
księżna Eleonora zakochała się przed laty w poruczniku marynarki wojennej Alfonsie von 
Klosse.52 Smaczku tej historii dodaje fakt, że był on kapitanem statku, którym po Morzu 
Śródziemnym pływał jej ojciec Karol Stefan. Ta skrywana przez lata miłość doczekała się 
stosunkowo szybko akceptacji żywieckiego Habsburga, który po raz kolejny pokazał, że 
jest w pierwszej kolejności człowiekiem i ojcem, a dopiero później arystokratą. Jednak, aby 
mogło dojść do zamążpójścia, specjalne zezwolenie musiał wydać sam cesarz Franciszek 
Józef. To nie było takie proste. Monarcha miał bardzo sztywne zasady i za mezalians uzna-
wał on już ślub Matyldy z arcyksięciem polskim, a tu kobietę z rodzinny panującej miałby 
wziąć za żonę zwykły porucznik! Ostatecznie, po latach starań cesarz zgodził się na cichy 
ślub pod ostrymi warunkami.53

W tych okolicznościach Karol Stefan postanowił i ślub wyprawić, i uszanować wolę ce-
sarza. Z tego też powodu całkowicie oczywiście „przypadkowo” zaprosił wszystkich gości 
na dwa dni przed uroczystym ślubem do Żywca. Tym sposobem większość rodziny mo-
gła spokojnie uczestniczyć w błogosławieniu mezaliansu.  Prasa zaś pisała, że w czwartek  
9 stycznia 1913 roku Eleonora i von Klosse w obecności najbliższej rodziny wzięli ślub. 

Zupełnie inny wymiar miał drugi ślub. Uroczystość zaślubin odbyła się z wielką pompą 
w sobotę 11 stycznia 1913 roku. Na tym ślubie pojawił się jako reprezentant cesarza ar-
cyksiążę Franciszek Salvador z żoną i córką, ks. bp. Sapieha, rodziny Czartoryskich, Potoc-
kich i innych. Prasa pisała: Arcyksiężna Mechtylda przybrana była w wspaniałą suknie białą  
z trenem przetykanym srebrem. Welon zrobiony był z cennych koronkowych aplikacji. Pan mło-
dy przywdział strój polski – kontusz wiśniowy i białą delię. Orszak weselny przeszedł przez salę, 
gdzie byli zebrani wszyscy urzędnicy dóbr arcyksięcia Karola Stefana. W kaplicy oczekiwał za-
stępca cesarza.54

Prasa rozpisywała się bez końca nie tylko o tym, jak wyglądały obie panny młode, ale 
nawet zamieściły fotoreportaż, ujmując w nim prezenty, jakie młodzi otrzymali.55 Dla wie-

51  Przedruk ze „Słowa Polskiego” zamieścił „Czas”, nr 323, z 19.07.1911, s. 2.
52  „Silesia” nr 293, 22.12.1912, s. 9. 
53  „Silesia” nr 4, 5.01.1913, s. 9-10.
54  „Nowości Ilustrowane” nr 3, 18.01.1913, s. 3.
55  „Nowości Ilustrowane” nr 3, 18.01.1912, s. 4-5.

W tym tonie potoczyła się rozmowa jeszcze kilka chwil, poczem kobieta odeszła, zadowolona, 
że zasięgnęła informacji z dobrego źródła, w każdem razie z lepszego niż przypuszczała.48 

Habsburgowie pozytywnie zapisali się w życiu społeczności lokalnej. Chyba nie ma na 
Żywiecczyźnie kościoła, szkoły czy budynku, który służył lokalnej społeczności, a w które-
go wzniesieniu nie pomogłaby rodzina Habsburgów z Żywca. Pisząc o Habsburgach, przy-
zwyczailiśmy się, że byli to najwięksi właściciele ziemscy w okolicy. Często zapominamy, 
że należeli oni do rodziny panującej i prowadzili bardzo światowe życie. Nie tylko do Żyw-
ca przyjeżdżały koronowane głowy, jak na przykład królowa Hiszpanii, ale to oni byli or-
ganizatorami życia towarzyskiego śmietanki Europy. Przykładów takich działań dostarcza 
prasa wiedeńska, która w 1912 roku cały towarzyski świat zapraszała do Abbazyi. Tygo-
dnik „Wiener Bilder” informował, że tam od 4 do 12 maja odbywał się tydzień sportowy 
pod protektoratem arcyksięcia Karola Stefana. Do współzawodnictwa stanęło trzydzie-
ści łodzi motorowych, a na lądzie rozpoczął go wyścig samochodowy, do którego stanęło 
ponad 70 załóg. „Casino des etrangers” zorganizowało turniej fechtunkowy i strzelanie do 
celu. Przy tej okazji też odbyły się wystawy obrazów, koncerty, zabawy. Ot światowe życie,  
o którym możemy wspomnieć dzięki Karolowi Habsburgowi z Żywca.49

Jak się okazuje,, Karol Stefan miał też wielkie upodobanie do pięknych samochodów.  
W lipcu 1911 roku odbył się rajd automobilistów wschodnio-galicyjskich, którzy zorga-
nizowali przejazd ze Lwowa wzdłuż Karpat i dotarli do Żywca.50 Jeden z uczestników tak 
opisał to wydarzenie na łamach „Słowa Polskiego”: O godzinie 4 minut 15 zajechaliśmy na 
dziedziniec zamkowy dawnego pałacu Wielopolskich. Na progu powitał nas arcyksiążę Karol 
Stefan wraz z najstarszym synem i córką księżną Hieronimową Radziwiłłową. Prezes klubu Hen-
ryk hr. Starzeński przedstawił wszystkich przybyłych i po krótkiej pogadance podano herbatę. 

48  „Czas” nr 113 z 9.03.1912, s. 2. 
49  „Wiener Bilder” nr 20, 19.05.1912, s. 7 i 10. 
50  „Kurier Lwowski” nr 322, 18.07.1911, s. 1.
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manie dróg w porządku, nie wiemy gdzie one i na co się  obracają, bo tylko od czasu do czasu,  
z zarządzenia rady gminnej, przywiezie ktoś  trochę  jakiegoś niby szutru i drogo posypie, ale na, 
tym się kończy i w jamy i błoto wpadają dzieci idące do szkoły i wozy  jadące drogą. Czekamy co 
dalej będzie i czy nie będziemy zmuszeni wnieść skargę gdzie należy.62

Czciciele św. Floriana
Prawdziwa nowa jakość organizacyjna pojawiła się w Pietrzykowicach w 1912 roku.   

W tym to bowiem czasie dokładnie 21 czerwca została powołana Ochotnicza Straż Po-
żarna. Stało się to na wniosek Karola Barona, a przewodniczącym komitetu był Maciej Fi-
jak. Mówienie o nowej jakości nie jest przypadkowe ani też na wyrost, gdyż OSP stało się 
organizacją, która była zaangażowana we wszystkie wydarzenia na terenie wsi. Początki 
nie były łatwe. Druhowie musieli sami zadbać o swoje wyposażenie i mundury, jak rów-
nież remizę. Wszystko to wymagało dużych środków finansowych. Powstała też inicjaty-
wa ufundowania sztandaru. Niestety ze względu na wybuch wojny nie udało się go jednak 
doprowadzić do końca.63  

Na pewno wielkim dopingiem dla powstania straży był ogromny pożar, jaki miał miejsce 
w Pietrzykowicach 11 grudnia 1911 roku. Jak podawała prasa: Łuny pochodzące z domów 
włościan oświetlała cały wieczór Żywiec i okolicę.64 

Aktywność obywatelska
Mieszkańcy Pietrzykowic byli 

bardzo aktywni w różnych towa-
rzystwach. Warto przypomnieć 
między innymi o c.k. Towarzystwie 
Rolniczym w Krakowie.

Instytucja powstała w 1845 r. 
Towarzystwo obejmowało 26 po-
wiatów zachodniej części Galicji. 
Jej członkiem honorowym był arcy-
książę Karol Stefan Habsburg. Do 
1909 roku był wspólny okręg Bia-
ła – Żywiec, a członkiem zarządu 
był poseł Maciej Fijak.65 Później po-
dzielono okręg na oddziały w Bia-
łej i w Żywcu. W 1910 roku człon-
kiem wydziału w Białej był poseł 
Maciej Fijak.66  On również razem 
z Karolem Baronem byli członkami 
wydziału Towarzystwa Rolniczego 
w Żywcu.67 Z roku na rok znacze-
nie pietrzykowian w tej organiza-

62  „Wieniec i Pszczółka” nr 14,  7.04.1912, s. 223.
63  OPS Pietrzykowice – Historia w pigułce, Biuletyn Samorządowy, grudzień 2015, s. 15. 
64  „Czas” 517, z 12.11.1911, s. 1.
65  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1909, Lwów 1909, s. 932. 
66  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910, Lwów 1910, s. 932. 
67  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910, Lwów 1910, s. 934. 

lu będzie szokiem i to, że kilka dni później w żywieckim kinie Urania wszyscy chętni mogli 
obejrzeć filmowy reportaż ze ślubu obu księżniczek.56 Takie podejście do życia Habsbur-
gów promieniowało na całą okolice. 

Pociąg staje w Pietrzykowicach
Powstanie przystanku kolejowego w Pietrzykowicach bardzo trudno jednoznacznie 

określić. Na ustalenie konkretnej daty brak stosownych dokumentów. Trzeba pamiętać, 
że zanim pojawił się przystanek, pociągi robotnicze zatrzymywał się specjalnie dla nich, 
co było uzgodnione z dyrekcją kolei. Pierwsze, w pełni potwierdzone  informacje o tym 
pojawiają się w 1903 roku. 57 
Pośrednio fakt, że była to sta-
ła procedura, potwierdza nam, 
zniżka biletów, jaką robotnicy 
przy wsparciu posła Macieja Fi-
jaka wywalczyli w 1909 roku. 
Ceny te są następujące: Z Bielska 
do Żywca 2, 60 kr.; do Pietrzyko-
wic 2,60 kr.; do Łodygowic 1,80 
kr.; do Wilkowic-Bystrej 1,10 kr. 
58 Jednak na oficjalnym rozkła-
dzie jazdy nie znajdziemy tego 
przystanku, gdyż zatrzymywa-
ły się tutaj tylko pociągi robot-
nicze.59  I taka procedura trwa 
do I wojny światowej.60 

O alkohol i dobre drogi tu chodziło...
Z wiadomości o życiu w gminie z tego okresu warto odnotować dwie informacje. Pierw-

sza jest związana z poropancją, czyli sprzedażą alkoholu. Kontrolę tę powierzył Wydział kra-
jowy dzierżawcy opłaty komunalnej w Białej, Samuelowi Rappaportowi, który ją przy pomocy 
osób zaufania godnych, tudzież odpowiedniej ilości strażników ma wykonywać. Celem łatwiej-
szego, a dla interesowanych stron dogodniejszego sposobu wykonywania kontroli, ustanowiono 
na razie 7 biur meldunkowych, a to (...) 4) w Łodygowicach dla gmin Godziszka nowa, Godziszka 
stara, Godziszka wilkowska, Bierna, Kalna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze; (...) Dla gminy 
ad 4) reskryptu otwarte będzie biuro w Łodygowicach, w domu po nr. 49. Jako zastępca S. Rap-
paporta w tem biurze, względnie jako kierownik tego biura – fungować będzie Wilhelm Reich sen. 
w Łodygowicach. 61 

Druga informacja dotyczy dróg lokalnych. Z Pietrzykowic pod Żywcem żalą się ludzie na 
bezradność i niedbałość rady gminnej, wskutek których, drogi w gminne są w bardzo złym stanie. 
Przed zaprowadzeniem ustawy drogowej,   gdy każdy z gospodarzy odrabiał obowiązkowo na-
prawę dróg, były one daleko lepsze niż teraz. Choć ze starostwa przychodzą pieniądze na utrzy-

56  „Silesia” nr 15 19.01.1913, s. 18.
57  „Wieniec i Pszczółka” nr 28, 12.07.1903, s. 435-436.
58  „Wieniec i Pszczółka” nr 3, 17.01.1909, s. 42.
59  „Silesia” nr 226,  3.10.1909, s. 7.
60  „Silesia” nr 296 25.12.1913, s. 15.
61  „Wieniec i Pszczółka” nr 12, 19.04.1911, s. 164-165. 
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walutę opartą na wartości złota. Jednostką podstawową została korona, dzieląca się na 
100 halerzy. To posunięcie ustabilizowało sytuację na rynku monetarnym i dało podstawy 
stabilnemu systemowi pieniężnemu. Autonomia Galicji sprawiła, że Polacy mogli nie tyl-
ko uczestniczyć w działalności Banków Austrii, ale zakładać własne, czy też towarzystwa 
kredytowe.70 

Praca u podstaw polskich patriotów sprawiła, że uświadomieni narodowo chłopi za-
częli zakładać własne lokalne banki. Początkowo najbardziej popularne były stowarzysze-
nia Bratniej Pomocy, które były bardziej kasami samopomocy. Z czasem pojawiła się lo-
kalna sieć samodzielnych, małych banków scalonych w strukturę znaną pod nazwą Kasa 
Stefczyka. Mając pełną świadomość tych uwarunkowań 13 czerwca 1909 roku odbyło się  
w Pietrzykowicach założycielskie, a zarazem pierwsze, walne zebranie Spółki Oszczędno-
ści i Pożyczek, bowiem taką ona przyjęła nazwę. Zapraszającym na spotkanie był nauczy-
ciel Antoni Trznadel, a przewodniczącym zebrania – dbającym, aby wszystko odbyło się 
zgodnie z prawem – ks. Jan Sadowski. 

W pierwszym dniu do spółki z nieograniczoną tzw. poręką przystąpiło 34 członków. 
Szymon Matlas (rolnik z Pietrzykowic) został przełożonym zarządu, a Karol Baron (rolnik  
z Pietrzykowic) jego zastępcą. Członkami pierwszego zarządu zostali: Michał Habdas (rol-
nik z Zarzecza), Michał Cader (rolnik z Pietrzykowic), Michał Szemik (rolnik z Pietrzyko-
wic). W pierwszej radzie nadzorczej przewodniczącym wybrano Macieja Fijaka (poseł i rol-
nik w Pietrzykowicach), a jego zastępcą został Józef Pietraszko (rolnik w Pietrzykowicach). 
Do rady weszli również: Feliks Duda (przemysłowiec z Zarzecza), Maciej Białek (rolnik  
w Pietrzykowicach), Karol Cendry (rolnik z Pietrzykowic), Tomasz Kulec (rolnik z Pietrzy-
kowic). Kasjerem spółki został Antoni Trznadel, kierownik szkoły w Pietrzykowicach.  

Dla formalności trzeba dodać, że spółka do Biura Patronackiego została wciągnięta 15 
lipca 1909 r. pod numerem 6857. Sąd Obwodowy w Wadowicach zarejestrował ją 2 sierp-
nia 1909 r., a oficjalnie zainaugurowano jej prace 5 września po mszy św. w kościele para-
fialnym w Żywcu. 71  Pierwszą pożyczkę zarząd przyznał 5 września Mari Sowie w wyso-
kości 110 K.72   

Przyjęto jako zasadę, że zarząd samodzielnie może przyznać pożyczkę do 400 koron,  
a po aprobacie rady nadzorczej do 800 koron. Stopę procentową wkładek ustalono na 4  
i ½ %, a pożyczek na 6%. 73 Te stopy procentowe szybko urealniono i w grudniu ustalono, że 
od stycznia 1910 roku będą one wynosić za lokaty 4 ¾ %, a dla pożyczek 6 ¼ %.74  Pierwsze 
spotkanie Rady Nadzorczej odbyło się 29 sierpnia 1909 r. Pierwszą pożyczkę potwierdziła 
RN 20 września, były to pieniądze dla Mikołaja i Mari Wak. Otrzymali oni 600 K.75  Nato-
miast 20 września RN potwierdziła odbiór zapasowych kluczy. 3 października udzielono 
pierwszej pożyczki mieszkańcowi Lipowej, był to Jan Jakubiec.76   

70  Grzegorz i Anna Wójtowicz, Historia monetarna Polski, Warszawa 2003, s. 129-132. 
71 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 29.08.1909, Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 1/1909. 
72 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 5.09.1909, Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 2/1909. 
73 Protokół z I walnego zebrania z dnia 13.06.1909, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 

sygn. nr 13/926/2, s. 4. 
74 Protokół z zebrania z dnia 19.12.1909, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 4. 
75 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 9.08.1909, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 1/1909. 
76 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 20.09.1909, Archiwum Państwowe w 

cji było coraz większe. O czym najlepiej świadczy to, że w 1912 roku członkami zarządu  
w oddziale żywieckim są już trzej przedstawiciele Pietrzykowic. Do Fijaka i Barona docho-
dzi jeszcze Karol Suchoń! W tym samym czasie z Zabłocia czy Radziechów jest tylko jeden 
przedstawiciel. Ten układ władzy towarzystwa pośrednio informuje nas o tym, że zwy-
kłych członków Towarzystwa Rolniczego w Pietrzykowicach było najwięcej.68  

Pierwszym odnotowanym zwolennikiem skautingu z tej miejscowości był Lu-
dwik Pawlik, który należał do 1 Drużyny Harcerskiej Męskiej im. Tadeusza Kościuszki  
w Żywcu.69 

Mieszkańcy Pietrzykowic nie kończyli swojej edukacji tylko na szkole podstawowej, 
wielu z nich kontynuowało naukę w szkole w Żywcu, a zdarzali się i tacy, którzy wybiera-
li elitarne szkoły. Jednym z nich była Antoni Ząbek, który został uczniem Bielskiej Szkoły 
Przemysłowej. W owym czasie była to najlepsza i najnowocześniejsza szkoła w całej c.k. 
Austrii. Jej absolwenci mogli uzyskać tytuł inżyniera. 

Kasa Stefczyka w Pietrzykowicach.
Jednym z instrumentów szybkiego rozwoju Pietrzykowic sprzed I wojny światowej 

było zawiązanie spółki bankowej, zwanej powszechnie Kasą Stefczyka. Mieszkańcy szyb-
ko uświadomili sobie fakt, że kiedy składają swoje oszczędności lub też biorą pożyczki  
w bankach, które w tamtych czasach były głównie niemieckie, pośrednio przyczyniają się 
nie tylko do ich bogacenia, ale finansują antypolskie przedsięwzięcia dotowane przez nie. 
Najlepszym tego przykładem była Miejska Kasa Oszczędności w Bielsku. Ta najbardziej 
popularna na początku XX wieku w regionie instytucja swoimi zyskami wspomagała sto-
warzyszenia antypolskie. Tym samym, każdy Polak, który korzystał z jej usług, przyczyniał 
się do umacniania niemczyzny na naszym terenie. Warto wiedzieć, że w Austrii jednostką 
płatniczą był gulden odpowiadający 100 krajcarom. Natomiast w 1892 r. wprowadzono 

68  Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1912, Lwów 1912, s. 984. 
69  Tadeusz Jänich, Żywiec. 1. Drużyna Harcerska męska im. Tadeusza Kościuszki. 1912-1914.r., s. 8. 
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wania. Podczas zebrania wyciągano trzy nazwiska z rady i z zarządu. Osoby wylosowane 
kończyły kadencje, a na ich miejsce można było powołać nowe. W tym jednak roku obec-
nych na zebraniu 92 członków wybrało do zarządu ponownie: Michała Habdasa – przemy-
słowca z Zarzecza i Michała Czadra – krawca z Pietrzykowic, a nowym członkiem w miej-
sce Michła Szemika został Józef Ząbek – rolnik z Pietrzykowic. Podobnie było w Radzie 
Nadzorczej, gdzie ponownie wybrano do niej Józefa Pietraszko i Macieja Białka. Nowym 
członkiem w miejsce Karola Cendry został Maciej Ząbek. Walne zebranie członków posta-
nowiło 952 k 53 h przekazać na fundusz rezerwowy, natomiast sumę 186 k i 68 h przeka-
zać na cele społeczne. Największym beneficjantem była straż pożarna, która otrzymała 66 
k i 68 h. Po 40 k otrzymały Towarzystwo Szkoły Ludowej w Żywcu i inicjatorzy założenia 
polskiej szkoły spółdzielczej. Bardzo znamienna jest też ostatnia subwencja. Oto przeka-
zano 40 koron dla Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościo-
wych oraz dla Polskiego Skarbu Wojskowego. 

Warto przypomnieć, ze Komisja Tymczasowych Skonfederowanych Stronnictw Nie-
podległościowych miała za główny cel koordynację wszystkich działań niepodległościo-
wych w oparciu o Austro-Węgry w obliczu spodziewanego wybuchu wojny światowej. To 
ciało polityczne 1 grudnia 1912, w obliczu wybuchu tzw. I wojny bałkańskiej, mianowało 
Józefa Piłsudskiego komendantem sił wojskowych. Utworzono Wydział Wojskowy, Pol-
ski Skarb Wojskowy, a Związek Strzelecki Strzelec powołał oddziały polowe. Porozumie-
nie podpisały: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Gali-
cji i Śląska Cieszyńskiego, Polskie Stronnictwo Postępowe, Związek Patriotów, Związek 
Chłopski, Narodowy Związek Chłopski, Polskie Stronnictwo Ludowe (po 1913 PSL Le-
wica), Narodowy Związek Robotniczy (do maja 1914), Związek Niepodległości (do maja 
1914 jako Organizacja Niepodległościowa Inteligencji). Głównymi działaczami byli: Józef 
Piłsudski, Ignacy Daszyński, który często odwiedzał ten region. 

Powracając do walnego zebrania kasy, trzeba odnotować, że Antoni Trznadel i Ka-
rol Baron przekonywali zebranych, aby zawiązać spółkę mleczarską. Pomysł bardzo się 
spodobał, ale został skierowany jako właściwy dla Kółka Rolniczego. 87 Udało się nato-

87  Protokół z zebrania z dnia 4.03.1913, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 13-14. 

Po niecałym roku do spółki należało już 46 członków. Kasa wypracowała 584 korony 
zysku.77 Walne zebrania odbywały się w starej szkole.78 Rada Nadzorcza uchwalił też, że 
za lokal KS będzie płaciła 40 K rocznie.79

O tym, jak spółka się rozwijała, najlepiej świadczy fakt, że w 1911 roku było już 111 
członków na walnym zebraniu. Odbyły się wybory, w wyniku których została ponownie 
wybrana ta sam grupa ludzi, która do tej pory zarządzała. W Radzie Nadzorczej pojawili 
się Antoni Piątek z Pietrzykowic i Józef Caputa z Lipowej. Ustalono, że płaca kasjera bę-
dzie wynosiła 300 k rocznie. 50 koron płacono za lokal, a 10 k za światło, opał i sprząta-
nie.80 Zarząd samodzielnie mógł już przyznać pożyczkę do 800 koron, a po aprobacie Rady 
Nadzorczej do 1600 koron. 10 grudnia Rada Nadzorcza podżyrowała pożyczkę dla Kółka 
Rolniczego w wysokości 4000 K. 81  Ustalono też, że kasa będzie pracowała w każdy czwar-
tek oraz w 2. i 4. niedzielę. 82  Zarząd kasy, pragnąc zaszczepić w młodym pokoleniu idee 
oszczędzania zakupił 4 tuziny skarbonek i rozdał je wśród starszych uczniów miejscowej 
szkoły. 83  Pomimo tego, że w c.k. Austrii rozpoczął się kryzys ekonomiczny, kasa wypra-
cowała zysk. Dokonując jego podziału, ustalono, że 427 k 21 h zostanie przekazanych na 
fundusz rezerwowy, a 51 koron i 25 h zostało ofiarowanych na rzecz budowy kościoła.84  
Jest to fakt podwójnie ważny, gdyż społeczność tej organizacji, której przecież podstawo-
wym celem było zarabianie pieniędzy, postanowiła swoje zyski przekazać na cel społeczny. 

Nie inaczej było rok później. Oto na walne zebranie, które odbyło się 8 lutego 1912 
roku, przybyło 123 członków kasy. Dbając o powiększenie możliwości finansowej kasy, 
cały zysk, czyli 709 k i 67 h przekazali na fundusz rezerwowy, a pieniądze z dywidendy, 
czyli 115k 74 h, jednogłośnie postanowiono przekazać na potrzeby świeżo powołanej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 85  W tym też roku Rada Nadzorcza pojęła uchwałę o ubez-
pieczeniu się na wypadek kradzieży do sumy 10.000 K. 86  

4 marca 1913 roku podczas walnego zebrania dokonano wyboru nowych władz, a wła-
ściwie niewielkiej w nich korekty. Trzeba wiedzieć, że dla ciągłości instytucji nie wymie-
niano całości, a jedynie cześć zarządu i rady. Co ciekawe, odbywało się to na drodze loso-

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 2/1909. 
77 Protokół z zebrania z dnia 27.02.1910, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 5-6. 
78 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 30.01.1910, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 4/1910. 
79 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 17.04.1910, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 5/1910. 
80 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 12.02.1911, Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 2/1911. 
81 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 10.12.1911, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 19/1911. 
82 Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 26.02.1911, Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół z 1911 ( brak numeracji i paginacji 
stron). 

83 Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 8.10.1911, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół z 1911 ( brak numeracji i paginacji 
stron). 

84 Protokół z zebrania z dnia 5.03.1911, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 8-9. 

85 Protokół z zebrania z dnia 8.02.1912, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 10-11. 

86 Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 13.10.1912, Archiwum Państwowe w 
Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 18/1912. 
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lając się samą wypłatą.92  Podobnie też zarząd widząc, że idą ciężkie czasy zmniejszył wy-
nagrodzenie tzw. członkowi urzędującemu z 200 k na 100.93 Co jakiś czas przeprowadzał 
też wewnętrzne kontrole. Taką miedzy innymi zalecono w lutym 1914 roku. Antoni Piątek 
i Maciej Białek z Rady Nadzorczej oraz Szymon Matlas i Józef Ząbek z zarządu wspólnie 
przeglądali dokumentację spółki 20 lutego, dotyczącą Pietrzykowic, a 21 Lipowej i Zarze-
cza.94

Bitwa zanim wybuchła prawdziwa wojna
Dzień 28 czerwca 1914 roku przeszedł do światowej historii jako symboliczny począ-

tek I wojny światowej. Wtedy to z rąk serbskich nacjonalistów zginął następca tronu arcy-
książę Ferdynand.95 Jednak dla osób z terenów granicznych Śląska Austriackiego i Galicji 
inne wydarzenie, zwane dzisiaj Bitwą nad Białą, było w tym czasie równie ważne. Z cza-
sem, w obliczu wielkiej wojny, wydarzenia europejskie przyćmiły całkiem wypadki bielskie. 
Chociaż miały one bardzo ważne znaczenie, a ich charakter, zasięg oraz doniosłość mo-
gły ostatecznie w sposób znaczny przyczynić się do wcześniejszego rozpadu Austro-Wę-
gier. Wystarczy tylko przypomnieć, że w owym dniu na święto jubileuszowe Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” do Bielska przybyło ponad 2 tysiące Polaków ze Śląska Austriac-
kiego i z Galicji. Władze Bielska nie zgodziły się na ich wejście do miasta, a zorganizowa-
ni nacjonaliści niemieccy wsparci przez żandarmerię i policję doprowadzili do krwawego 
starcia nad rzeką Białą. Echa tych zajść rozlały się nie tylko na Śląsk i Galicję, ale nawet na 
Czechy.96 

92  Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 2.03.1913, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 6 z 1913 ( brak paginacji stron). 

93  Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 30.03.1913, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 9 z 1913 ( brak paginacji stron). 

94  Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 8.02.1914, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 3 z 1914 ( brak paginacji stron). 

95  J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, PIW 1977, s. 363.
96  Jacek Kachel, Bitwa nad Białą. W cieniu wielkiej wojny, Kraków  2014, s. 12. 

miast przy wsparciu kasy zor-
ganizować lokalny komitet do 
wspólnego zakupu artykułów 
rolnych dla bydła.88 Kasa był 
prowadzona bardzo rozważ-
nie. Nie wszystkim chętnym 
udzielano kredytów, a często 
też zalecano zmianę porę-
czycieli. Kiedy swoich zaso-
bów brakowało posiłkowa-
no się pożyczkami z Krajowej 
Centrali Kas, która udzieliła  
w 1913 roku 15.000 k po-
życzki.89

Podczas ostatniego wal-
nego zebrania przed I wojną 
światową, podjęło kilka zna-
czących uchwał. Zebranie od-
było się 15 marca 1914 roku, 
a uczestniczyło w nim 112 
członków kasy. Najważniej-
szym problemem były duże 
zaległości w spłatach poży-
czek, które zostały spowodo-
wane wielkimi klęskami ele-
mentarnymi. Zarząd stałym 
i uczciwym członkom, którzy 
do tej pory zawsze wywiązy-
wali się ze swych zobowiązań, 
przedłużył czas spłaty. Rada Nadzorcza już w lutym 1913 roku wnioskowała, aby ubezpie-
czyć się od klęsk elementarnych. 90 

O tym, jak dobrze była prowadzona kasa, najlepiej świadczy jej wynik finansowy. Pomi-
mo kryzysu ekonomicznego w państwie i klęsk elementarnych 1400 k 35 h przekazano na 
fundusz rezerwowy. Kasa udzieliła też subwencji. Po raz kolejny przekazano na budowę 
tutejszego kościoła 57 k 7 h. Wsparto straż pożarną w Lipowej sumą 49 k 52 h, a miejsco-
wej OSP przekazano 50 k na sztandar. 40 k przekazano na polską szkołę spółdzielczą, a 30 
k dla Towarzystwa Szkół Ludowych w Żywcu. Karol Baron w ramach wolnych wniosków 
propagował ubezpieczenie bydła. 91 Do dobrego wyniku finansowego za rok 1913 przy-
czynił się kasjer, który zrzekł się opłat za użyczenie lokalu, którego był najemcą, zadawa-

88  Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 30.01.1913, Archiwum Państwowe w 
Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 2/1913. 

89  Księga Protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 20.02.1913, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 4 z 1913 ( brak paginacji stron). 

90  Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 20.02.1913, Archiwum Państwowe w 
Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 3/1913. 

91  Protokół z zebrania z dnia 15.03.1914, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 15-16. 

Bracia Wociech i Andrzej Adamczykowie z żonami
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nili. Do Bielska przybywali goście, w tym spora grupa mieszkańców Pietrzykowic z Maciejem Fi-
jakiem na czele. Tam jednak czekała ich niespodzianka. Kolejno przybywały pociąg po pociągu  
z druhami Sokoła, którzy wysiadali w Bielsku i dopiero pod presją bagnetów żandarmerii i policji 
ustępowali. Szczególnie męskie stanowisko zajął Sokół krakowski i podgórski, który ustąpił do-
piero, gdy żandarmerija otoczyła drużynę z najeżonemi bagnetami i wobec zapewnień inspek-
tora p. Bezdeka, że po porozumieniu się starostwa z Bielska i Białej zezwoli na przejście z Białej 
do Bielska.101  

Niemiecka „Silesia” widziała to tak: Polacy przybyli już porannymi pociągami do Bielska  
z Krakowa, Lwowa, Stryja i innych miast galicyjskich. Nie dopuszczono do ich wysiadania  
i wszystkie pociągi skierowano na dworzec do Białej.  Peron był gęsto obsadzony przez Niemców, 
Polacy przybyli z bezgraniczną złością i wykrzykiwali z okien wagonów najnieprzyzwoitsze prze-
kleństwa. Około godziny 9 przed południem  pojawili się na głównej ulicy w Białej pierwsi umun-

deusza Kościuszki 1912-1914, s. 29-30. 
101  „Ilustrowana Gazeta Polska” 30.06.1914, j.w. s. 30.

Oficjalnym powodem, dla którego środowiska polskie zdecydowały się urządzić wiel-
kie uroczystości w Bielsku, było otwarcie Ochronki prowadzonej przez siostry Felicjanki. 
Wydarzenie to było doniosłej wagi, bowiem była to pierwsza polska placówka oświatowa 
w tym mieście.97 Co oznaczało, że na terenie tzw. wyspy niemieckiej pojawiła się kolejna, 

jakże bolesna, rysa dla niemieckich hakaty-
stów. Dodatkowo postanowiono połączyć 
tę uroczystość z obchodami 10-lecia Biel-
skiego TG „Sokół”.98 Zapewne, Drogi Czy-
telniku, masz w pamięci, co dział się, gdy 
otwierano Dom Polski w Bielsku. Nie ina-
czej było i tym razem. Z tą różnicą, że teraz 
nacjonaliści niemieccy lepiej się przygoto-
wali. Pod kierownictwem Gustawa Josepe-
phy’ego i dr. Förstera 27 czerwca o godzi-
nie 8 wieczorem odbył się w Bielsku wiec 
stowarzyszeń hakatystycznych, na który 
przyszło 2000 ludzi do Bielskiej Strzelni-
cy.99  Zebrani uchwalili czynnie, a więc gwał-
tem nie dopuścić do obchodu 10-lecia Sokoła 
bialskiego.100 Jak postanowili, tak też uczy-

97  J. Polak, Dzieje Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Dom Polski 2007, s. 68. 
98  Por.„Tages Post” nr 134, 1.07.1914, s. 6. 
99  „Bielitz-Bialaer Anzeiger“, nr 2762 (3) 1.07. 1914, s. 5. 
100  „Ilustrowana Gazeta Polska”, 30.06. 1914, Odpis za Tadeuszem Jänichem, 1 Drużyna Harcerska męska im. Ta-

Żandarmi odprowadzają sokoły krakowskie

Gustaw Josephy
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W tych okolicznościach na podkreślenie zasługuje postawa drużyn sokolich. W obli-
czu narastającego konfliktu i wspólnej decyzji z posłem Zamorskim, dr Malec dał rozkaz, 
by „Sokoły” się cofnęły. Zawahały się karne zazwyczaj szeregi Sokole, pięści zacisnęli druhowie 
i zdawało się że nie usłuchają lecz kultura karność w nich przemogła.107  Natomiast straż po-
żarna zasilana tylko przez robotników cofnęła się ostatecznie dopiero wtedy, gdy żandar-
meria dowodzona przez rotmistrza Rosnera krokiem marszowym weszła i zajęła dojście 
do kładki.108

Rozważywszy rzecz całą, po godzinnych utarczkach, nakazałem odwrót do Białej, biorąc na 
siebie odium udaremnienia manifestacji109 – wspominał Jan Zamorski. 

Oficjalną uroczystość odłożono, ale rozchwiane emocje i „gorące głowy” pozostały. 
Spontanicznie, bez żadnych odgórnych zarządzeń ustalono, że skoro Polacy mają zakaz 
wejścia do Bielska, to żaden Niemiec nie będzie chodził po polskiej ziemi. „Bielitz-Bialaer 
Anzeiger” pisząc o polskich krokach odwetowych, stwierdził: Nasi rodacy cierpią, gdyż Niem-
cy w Bielsku-Białej powinni pokutować za ich rzekome okrucieństwa. Jednak co Niemcy wła-
ściwie dokonali? Nie mogliśmy znieść, że kamień węgielny będzie położony do pogrzebania nie-
mieckiego charakteru naszego miasta, pogrzebania i paraliżu życia gospodarczego i narodowego 
spokoju. (..).110

Natomiast „Głos Ludu Śląskiego” zwrócił uwagę na dwa aspekty całej sprawy: Gdy rok 
cały dziesiątki tysięcy ludu naszego przeciąga przez ulicę Bielska i czyni tam zakupy, wzbogaca-
jąc, pieniędzmi swymi kupców i gospodzkich bielskich, to wtedy wszystko w porządku. Gdy chłop 
polski z pieniądzami w kabzie wchodzi do miasta, to nikt mu nie broni wstępu, choćby wchodziło 
nas naraz parę tysięcy. Skoro jednak raz do roku dla swej zabawy, dla uczczenia jubileuszu istnie-
nia jednej z naszych organizacji, chcemy przejść wspólnie przez ulice miasta, wtedy ci sami Niem-
cy bielscy, którzy żyją z nas, przyjmują nas kamieniami a nawet zwracają się ku piersiom naszym 
bagnety c.k. straży bezpieczeństwa. Czy dziwić się wobec tego, że gdy ci sami Niemcy pojawiają 
się bezpośrednio po owej niedzieli w Bielsku w naszych polskich miejscowościach, młodzież na-
sza odpłaca się im gościnnością, wzorowaną na niemieckiej gościnności w Bielsku. 

107 „Ilustrowana Gazeta Polska” 30.06. 1914, j.w. s. 30-31.
108 „Ślązak”, nr 27 z 4 lipca 1914, s. 5. 
109 Jan Zamorski, Dom Polski w Bielsku, Narodowa Spółka Wydawnicza, Bielsko 1931, s. 14.
110 „Bielitz-Bialaer Anzeiger“,11.07.1914, s. 3

Kładka na rzece Białej tuż przed spotkaniem

durowani Sokoli. Chcieli oni przejść na stronę Bielska, zostali jednak zatrzymani przez stojących 
po stronie galicyjskiej żandarmów. Tymczasem Białej było coraz więcej przybyłych z okolic pol-
skich stowarzyszeń  Sokołów, Harcerzy, Strzelców i Strażaków, w sumie  4 000 mężczyzn  (...).102 

Po uformowaniu się pochodu w Białej zniecierpliwiony, ale karny, tłum Polaków pod 
przewodnictwem posła Zamorskiego, który po śmierci ks. Stojałowskiego objął przywódz-
two jego partii i posła Dobiji, ruszył do Bielska. Kiedy pochód stanął przed wyznaczoną kład-
ką, zastał na bielskim brzegu około 2 tysięcy młodych ludzi z bławatkami w klapach ubrań (die 
deutsche Korublume), wspartych przez policję w pełnym rynsztunku oraz wiceburmistrza Eichle-
ra, który w imię spokoju prosił o zaniechanie pochodu, gdyż inaczej poleje się krew.103 Nagle li-
cząca wiele setek masa Niemców poruszyła się. Wszyscy biegli do kładki na rzece obok zakładu 
kąpielowego, gdyż tam ukazało się czoło polskiego pochodu kierowanego przez strażaków z oko-
licy. Polacy bowiem zdecydowali się tutaj gwałtownie przebić, ponieważ  wszędzie zresztą  byli 
odpierani. Żandarmeria otrzymała rozkaz, aby w rozwiniętej linii zamknąć dojście do skweru 
bielskiego.104 

Gdy delegacja polska przeszła przez most i ruszyła w tłum burszów, policja rozluźniła 
kordon. Jednak, gdy tylko delegaci znaleźli się pośród hakatystów, gwarancje bezpieczeń-
stwa prysły, a tłum niemiecki zaczął okładać laskami przybyłych. Wtedy doszło do regu-
larnej bitwy. W obliczu tych zdarzeń z szeregów drużyn „sokolich” podniosły się głosy, że 
„Sokoły” pójdą na przebój. Jednak komitet odchodów trafnie ocenił sytuację. Oto żandar-
meria ma rozkaz użyć broni palnej, gdy ruszą „Sokoły”. Przed mostem zaś tymczasem zro-
bił się klin, w którym znalazła się ludność cywilna. Z jednej strony walczący z Niemcami nie 
mogą przedostać się na drugą stronę, a równocześnie kobiety i dzieci, które właśnie stały 
stłoczone na mostku tuż za strażą ogniową, nie mogły się cofnąć wobec naporu Polaków 
spieszących na odsiecz walczącym.105  Skierowanie w tym momencie zwartych oddziałów 
„Sokolich” w tak zatłoczone miejsce przyczyniłoby się po pierwsze do stratowania kobiet  
i dzieci, a równocześnie mogłoby doprowadzić do masakry, gdyby zgodnie ze swoimi zapo-
wiedziami żandarmeria otworzyła ogień.106 

102 „Silesia” nr 146, 1.07.1914, s. 7. 
103 Jan Zamorski, Dom Polski w Bielsku, Narodowa Spółka Wydawnicza, Bielsko 1931, s. 13.
104 „Silesia” nr 146, 1.07.1914, s. 7. 
105 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s.112.
106 „Przegląd Sokoli”, nr 7 Kraków, lipiec 1914, Zajścia w Białej i Bielsku w dniu 28 czerwca 1914 roku,  s.1-3. 
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W dalszej swej ocenie owych wydarzeń redakcja pisała: Zarząd miasta Bielska wzbrania 
Polakom przystępu do miasta, a c. i k. Żamdarmerya będąca organem rządu państwowego, była 
wykonawczym organem bielskiego burmistrza i kilku fabrykantów, rozpierających się w tem mie-
ście, na polskiej ziemi, tak jak gdyby ono pruskiemu, a nie austryackiemu podlegało rządowi.111 

„Bitwa nad Białą” była pyrrusowym zwycięstwem bielskich hakatystów, bowiem prze-
lała ona już i tak pełną czarę goryczy. Prawie powszechną stała się walka na terenie c.k. 
Austrii Słowian z Niemcami. Te wydarzenia sprawiły, że mieszkańcy Pietrzykowic z dużym 
dystansem patrzyli na wojowanie wspólnie z Austriakami przeciw Rosji. Większość uznała, 
że nie będzie przelewać krwi dla zaborcy, który nie szanuję Polaków. Z tego powodu od-
zew ich na wezwanie, aby wstępować do Legionów, był stosunkowo niewielki. Większość 
walczących, została wcielona do c.k. wojska i walczyła na różnych frontach, o czym w na-
stępnym rozdziale. 

111 „Głos Ludu Śląskiego”, nr 28, 10.07.1914, s. 2. 
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Początkowo w obliczu wybuchu wojny mieszkańcy Żywiecczyzny byli zdezorientowa-
ni. Mając w pamięci lata walki z aparatem wojskowo-policyjnym Austrii i ostatnie wypadki  
w Bielsku z 28 czerwca, zachowywali daleko idącą neutralność, by nie powiedzieć wrogość 
do tej wojny. Powszechnie panowało przekonanie, że nie warto ginąć za cesarza na nie na-
szej wojnie. Jednak z czasem w obliczu narastającej gorączki patriotyczno-wojennej posta-
nowiono walczyć w imię cesarza o wolną Polskę. Na terenie Pietrzykowic zarówno Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” jak i „Strzelec” mieli swoich przedstawicieli, którzy należeli 
do kół tych organizacji głównie w Żywcu.1  

Powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego nadało ramy prawne zawiązywania Le-
gionów Polskich. Taki komitet zawiązał się również w Żywcu, a w jego skład do oddziału 
skarbowego wszedł Maciej Fijak z Pietrzykowic.2 

Po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń nadszedł pamiętny 25 sierpnia 1914 roku.  
W tym dniu „Sokoły” i ochotnicy zostali uroczyście pożegnani. Wymarsz przyszłych legio-
nistów z Żywca odbył się z niezwykłą serdecznością i powagą. Po uroczystym nabożeń-
stwie w kościele parafialnym w Żywcu zebrali się przyszli legioniści w gmachu „Sokoła”  
i stąd wyruszyli w uroczystym pochodzie w liczbie 182 na rynek.3 Tutaj w ciepłych słowach 
przemówił do odchodzących najprzód ks. proboszcz Satke i udzielił błogosławieństwa,  
a następnie marszałek powiatowy dr Wiktor Idziński żegnał ich serdecznymi słowami. 

Po przemówieniu wystąpił chorąży drużyny sokolej za sztandarem przed zastępy legio-
nistów, a marszałek powiatowy wezwał ich do złożenia przyrzeczenia następującymi sło-

1 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s. 121.
2 Grażyna Zielecka, Powiat żywiecki w latach wojny 1914-1918, Karta Groni nr XVII, Żywiec 1993, s. 77.
3 W różnych publikacjach pojawia się liczba 300 sokołów, jednak jest ona niewiarygodna, chociaż często powta-

rzana. Prawdopodobnie podający tę ilość ujęli wszystkich, którzy w sierpniu wyszli walczyć, a więc również 
przedstawicieli Związku Strzeleckiego, którzy wyszli z początkiem sierpnia i weszli w skład I Brygady. Najpraw-
dopodobniej 25 sierpnia w składzie 2 kompanii marszowej wyszło z Żywca 182 Sokołów – przypis JK.  
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„Jeszcze Polska nie zginęła”, publiczność uchyliła kapeluszy, Arcyksiążę stał na baczność i salu-
tował odjeżdżających żołnierzy polskich. Wzruszenie opanowało wszystkich. Uległ mu sam Ka-
rol Stefan i drżał na całym ciele.

Ten transport legionistów werbowany był już wśród wszystkich sfer, które wierzyły w pomyśl-
ność wysiłku oręża polskich bojowników. Ekwipunek ich był doskonały i kompletny, zaopatrzeni 
byli we wszelkie potrzeby wojenne i żywność, niczem na wesele. Mundury, buty i broń nowiutkie 
i dostatnie. Miny podochocone, czupurne, tryskające wesołością.6

Tak moment wyjazdu opisywał w swoich wspomnieniach Stanisław Szczepański zwią-
zany z Drużynami Strzeleckimi. 

Tuż przed odjazdem arcyksiążę Karol powiedział: W imieniu naszego Najukochańszego 
Cesarza i Króla dziękuję za ten nowy dowód lojalności i przywiązania. Przez łaskę Najjaśniejsze-
go Pana, Wy Panowie, oraz i drugie podobne stowarzyszenie również szlachetnemi celami przeję-
te, zostaliście wcieleni do szeregów pospolitego ruszenia i ja stary żołnierz, marynarz, witam Was 
teraz i żegnam najserdeczniejszymi życzeniami.

Strzelcy pod Miechowem dali już bohaterski dowód, czego są zdolni dokazać dla służby Oj-
czyzny. My i cała monarchia z ogólnym podziwem i wieczną wdzięcznością dowiedzieliśmy się  
o tej wieści pełnej chwały. I Wy, Sokoli, jesteście gotowi na wyprawę wojenną, wiedzeni temi sa-
memi uczuciami, z któremi wyruszyli do boju oni i nasza niezrównana armia. Życzę Wam z całe-
go serca „Szczęść Boże” chwały i szczęśliwego powrotu wkrótce. „Z Bogiem”. 7 

Dzień ten był dla idą-
cych na wojnę najbar-
dziej podniosłym i uro- 
czystym, a zarazem chy-
ba ostatnim, w którym 
byli całkowicie przeko-
nani, że oto idą do woj-
ska polskiego, aby przy 
współudziale Austro-
-Węgier odbudować nie-
podległą Polskę. Nieste-
ty nie mamy pełnej listy 
ochotników. Z 300, któ-
rzy w tym dniu wyruszy-
li, personalia znamy tylko 
182. Trzeba też pamiętać, że początkiem sierpnia duża grupa wyruszyła stąd członków 
„Strzelca”. W dokumentach udało się tylko odnaleźć liczbę 8 ochotników z Pietrzykowic. 
Było wśród nich: 3 robotników, 2 rolników, 1 wyrobnik, 1 krawiec, 1 murarz.8   

Większość z nich trafiła do II brygady tzw. Karpackiej. Przez długi okres walczyli oni na 
terenie Węgier, a później na terenie zaboru rosyjskiego, by znów wrócić w Karpaty. Ochot-
nicy przeszli cały szlak bojowy i chociaż wyszli walczyć z Rosjanami, to przyszło im walczyć 
podczas tej wojny z Austriakami i Niemcami, aby wrócić do wolnej Polski. 

Autorowi udało się znaleźć dokumenty potwierdzające służbę w legionach tylko Mi-
chała Barona. Dokument, mówiący o tym, jest bardzo ciekawy i wart przytoczenia. Oto  

6 St. Szczepański, Żywieckie wspomnienia z wojny światowej, Gronie Rok II nr 1 1939, s. 7-8. 
7 A. Nowaczyński, Dokumenty historyczne z wojny europejskiej. Zeszyt I. Od roku 1914-1915. Warszawa 1922, 

s. 29.
8 Grażyna Zielecka, Powiat żywiecki w latach wojny 1914-1918, Karta Groni nr XVII, Żywiec 1993, s. 88.

wami: Czy przyrzekacie tu na ziemi żywieckiej, przed waszym wymarszem bronić nas, naszych 
ojców, że będziecie wierni temu sztandarowi, na którym z jednej strony znajduje się obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej Królowej Polskiej, która już liczne zastępy bojowników polskich prowa-
dziła do zwycięstwa,  a na którego drugiej stronie znajduje się znak Sokoła, iż będziecie wierni 
tym zasadom narodowych, w których wychowaliśmy was, czy przyrzekacie, że nie zaniedbacie 
nic, co by mogło przyczynić się do odrodzenia Ojczyzny  i czy przyrzekacie oddać w obronie oj-
czyzny ostatnią kroplę krwi!? 4 

Na pytanie cała zebrana drużyna głośnym i przejmującym głosem odpowiedziała: przy-
rzekamy! Po przemówieniu burmistrza Żywca Minkińskiego wszyscy idący do boju zosta-
li obdarowani przez miejscowe panie kwiatami. Z rynku, przy dźwięku pieśni „Bartoszu, 
Bartoszu”, udał się kilkutysięczny pochód na dworzec kolejowy. Tam oczekiwał arcyksią-
żę Karol Stefan w otoczeniu całej swojej rodziny. Arcyksiążę obdarował drużynę obfitym 
prowiantem na kilka dni, a jego wnuczka 9-letnia księżniczka Radziwiłłówna rozdzielała 
między druhów białe i czerwone goździki, które odjeżdżający druhowie z zapałem przyj-
mowali.5   

Pożegnanie na stacji było bardzo uroczyste: Żegnano ich już oficjalnie na dworcu kolejo-
wym, z wielką paradą i muzyką, dano im do dyspozycji udekorowany kwiatami pociąg, a na po-
żegnanie przybyły tłumy ludzi i przedstawiciele władz. Przybył także Dostojny Właściciel Żywca, 
Arcyksiażę Karol Stefan Habsburg z żoną swą Marią Teresą Toscana, z rodziną i świtą dworską. 
Arcyksiążę ubrany był w mundur austriackiego admirała marynarki. Synowie arcyksięcia nie 
byli obecni, gdyż znajdowali się w szeregach wojskowych, byli tylko Hieronimowie Radziwiłłowie  
z Balic i, zda mi się, druga córka Arcyksięstwa, Czartoryska z Poznańskiego.

Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała 

4 „Nowości Ilustrowane”, nr 37 z dnia 12.09.1914, s. 6-10. 
5 „Nowości Ilustrowane”, j.w. 
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tuję listę strat z poszczególnych lat oraz jak żyło się 
tu w regionie w tym trudnym czasie wojny.  

W roku 1914 na liście strat znaleźli się:
Michał Baran (ur. 1892), 16. kompania 56. Pułku 

Piechoty w Wadowicach,10  
Antoni Baron (ur. 1887), 3. kompania 56. Pułku 

Piechoty w Wadowicach, zaginął, 11 
Michał Masny (ur. 1881) 11. kompania 56. Pułku 

Piechoty w Wadowicach, poległ.12 
Karol Cendry (ur. 1888), 5. kompania 16. Pułku 

Piechoty w Krakowie (tzw. Gwardia Narodowa) za-
ginął,13 

Stefan Pietrzaszko (ur. 1891), 16. kompania 56. 
Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,14

Stefan Baron (ur. 1882) , 13. kompania 92. Pułku 
Piechoty w Chutowie, zaginął,15

Karol Sapeta (ur. 1881) 2. kompania 92. Pułku 
Piechoty w Chutowie. zaginął, 16

Antoni Sawa, (ur.1887) 8. kompania 16. Pułku 
Piechoty w Krakowie (tzw. Gwardia Narodowa), zaginął,17

Michał Jakubiec z 16. Pułku Piechoty w Krakowie (tzw. Gwardia Narodowa), został ran-
ny i przebywał na leczeniu w Żywcu,18

Michał Lasut ( ur. 1892) z 16. Pułku Piechoty w Krakowie (tzw. Gwardia Narodowa), zo-
stał ranny i przebywał na leczeniu w Mährisch-Schönberg.19

Na froncie i zapleczu w 1914 roku.
Niestety, ze względu na brak dokumentów nie można ukazać, w jakich okolicznościach 

i gdzie walczyli poszczególnie mieszkańcy Pietrzykowic. Z tego powodu dla zobrazowania 
tych wydarzeń krótki rys tego, co działo się na froncie. Plany wojny, które niemieckie i au-
striackie dowództwo miało przygotowane, zakładały szybką wojnę. Zgodnie z doktryną 
Schlieffena i Moltkego, pokonanie Francji w sześć tygodni, a później przerzucenie zasadni-
czych sił na wschód, aby rozbić Rosję. W myśl tych założeń zasadnicze siły niemieckie ude-
rzyły na Francję, a tylko 9 dywizji pozostawiono na wschodniej granicy, aby zabezpieczyć 
się przed wschodnim sąsiadem. Ochrona wschodniej granicy państw centralnych spoczę-
ła na 41 dywizjach austriackich. Sprawa wyglądała bardzo pomyślnie, bowiem już 31 lipca 
Rosjanie wysadzili mosty na granicznej rzece Przemszy i wszystkie swoje posterunki stra-
ży granicznej cofnęli w głąb Królestwa.20 

10 „Verlustliste“, nr 24. 12.10.1914, s. 7.
11 „Verlustliste“, nr 24. 12.10.1914, s. 7.
12 „Verlustliste“, nr 24. 12.10.1914, s. 19
13 „Verlustliste“, nr 39. 29.10.1914, s. 9.
14 „Verlustliste“ nr 67. 7.11.1914, s. 29.
15 „Verlustliste“ nr 71. 2.12.1914, s. 6.
16 „Verlustliste“ nr 72. 3.12.1914, s. 9.
17  „Verlustliste“ nr 76. 9.12.1914, s. 33.
18  „Verlustliste“ nr 89. 18.11.1914, s. 20.
19 „Verlustliste“ nr 123. 4.12.1914, s. 29.
20 Henryk Mościcki i Jan Cynarski, Historia XX wieku, Wydawnictwo Kultura i Wiedza, Warszawa 1934, s. 250.

Antoni Ząbek w albańskim stroju lu-
dowym, 1914 r.

w piśmie do sztabu wojskowego w Krakowie komenda granicznego posterunku kolejowe-
go w Oświęcimiu poinformowała, że kapral Michał Baron służący w 5 pułki piechoty Le-
gionów Polskich został zatrzymany wraz z dwoma kolegami. Stało się to 25 marca 1917 
roku. Z wyjaśnień wynika, że kapral Baron, rocznik 1890, udawał się z pola walki na urlop. 
Chcąc być jak najszybciej w domu, wybrał najkrótszy szlak kolejowy prowadzący przez 
Katowice. Jak się okazało był to błąd, gdyż stolica Górnego Śląska była przecież częścią 
Cesarstwa Niemiec, a on był poddanym austriackim. Z tego powodu jako obywatel inne-
go państwa powinien mieć specjalne pozwolenie na taką zagraniczną podróż.  Legionista 
wyraził skruchę, równocześnie nie krył zaskoczenia, iż nie przypuszczał, że walcząc na te-
renie tzw. niemieckiej strefy okupacyjnej, dokonał nielegalnego przekroczenia granicy. 
Komendant posterunku kończąc swoje doniesienie, stwierdził, że tego typu zachowanie 
legionistów jest nagminne, gdyż walcząc na froncie, nie mają świadomości, jak wyglądają 
sprawy formalne poruszania się pomiędzy strefą okupowaną a Niemcami. Jednocześnie 
też poinformował zatrzymanych, że powinni oni byli wybrać połączenie kolejowe przez 
Jaworzno Szczakową.9 Baron podróżował z legionistami Janem Bajtlikiem z Żywca i Woj-
ciechem Marszałkiem ze Świnnej. 

Dużo lepiej udokumentowani są mieszkańcy Pietrzykowic, którzy zostali powołania do 
c.k. armii. W Wiedniu udało się uzyskać część dokumentacji, z której kilkanaście postaci 
możemy przywołać. Najwięcej mieszkańców naszego regionu odbywało służbę wojskową 
w 56. Pułku Piechoty, który w czasie pokoju stacjonował w Wadowicach. Pierwsze donie-
sienia o zaginionych pojawiły się w październiku. Umieszczenie kogoś na liście strat nie 
oznaczało, że tam są wszyscy ci, którzy polegli. Na listę wciągani byli i ci, którzy zaginęli 
podczas walk, a których nie znaleziono na polu walki. Najczęściej po jakimś czasie żołnie-
rze ci pojawiali się,  jako ranni lub jeńcy w niewoli. W raporcie zaginionych tzw. liście strat 
odnajdujemy w poszczególnych latach aż 72 osoby z Pietrzykowic. Najkrwawszym był rok 
1915, gdyż pojawiły się tam nazwiska aż 33 osób z tej podżywieckiej wsi. Poniżej prezen-

9 Pismo Kolejowej Straży Granicznej  w Oświęcimiu nr 801 z dnia 26.04.1917 r. s. 1.  
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Wojna weszła w kolejny rok, w 1915 r. na liście 
strat z Pietrzykowic znaleźli się:

Józef Cendry (ur. 1893), 16. Pułk Piechoty w Kra-
kowie (tzw. Gwardia Narodowa), został ranny i prze-
bywał na leczeniu w Wiedniu,33

Karol Kulec (ur. 1878), kapral, został ranny i prze-
bywał na leczeniu w szpitalu polowym nr 9,34 

Martin Sowa, (ur. 1880), 16. Pułk Piechoty w Kra-
kowie (tzw. Gwardia Narodowa), został ranny i prze-
bywał na leczeniu w Turnau,35

Karol Zyzak (ur. 1887), 15. kompani 56. Pułku Pie-
choty w Wadowicach, został ranny i przebywał na le-
czeniu w Spitz-Wösendorf,36

Antoni Sołtysik, (ur. 1885), 6. kompania 1. Pułku 
Saperów ,zmarł na zapalenie płuc w polowym szpi-
talu w Siedlcach,37

Józef Pawłowski (ur. 1893), wojska inżynieryjne, 
został ranny pod Chełmem i przebywał na leczeniu w Krems Isolierbaracke,38

Karol Baran (ur. 1888), służący 16. Pułk Piechoty w Krakowie, zaginął,39 
Antoni Masny (ur. 1892), z 4. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 3 

stycznia 1915 roku,40 
Ludwig Wandzel (ur. 1885), z 15. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,41

Stefan Baran (ur. 1893), z 11. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,42

Ludwig Jasek (ur. 1891), z 7. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,43

Ludwig Pitry (ur. 1888), z 13. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 21 li-
stopada 1914 roku,44 

Andrzej Piątek (ur. 1892), z 8. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął, 45

Karol Piątek (ur. 1889), z 12. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, poległ 24 
października 1914 roku,46 

Franciszek Szweda ( ur. 1888), z 14. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 
22 listopada 1914 roku,47 

Andrzej Rypin (ur. 1888), z 2. kompania 5. Batalionu Żandarmerii Moraw i Śląska z Tra-
vis, zginął 14 lutego 1915 r.,48 

33  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 234.  22.01.1914, s. 13.
34  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 238.  23.01.1914, s. 24.
35  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 251. 19.01.1915, s. 42.
36  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 285.  12.02.1915, s. 52.
37  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 319.  22.02.1915, s. 42.
38  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“  nr 360.  1.04.1915, s. 33.
39  „Verlustliste“ nr 127. 16.02.1914, s. 6.
40  „Verlustliste“ nr 139. 10.03.1915, s. 28.
41  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 44.
42  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 6.
43  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 19.
44  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 33.
45  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 44.
46  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 44.
47  „Verlustliste“ nr 142. 15.03.1915, s. 42.
48  „Verlustliste“ nr 156. 8.04.1915, s. 35.

Jan Handerek

O ile operacja na froncie zachodnim przebiegała zgodnie z planem (Schlieffena  
i Moltkego), to sytuacja na wschodzie zaskoczyła sztabowców. Rosjanie jeszcze przed za-
kończeniem mobilizacji rozpoczęli ofensywę, która doprowadziła do zajęcia 3 września 
Lwowa. W tym samym czasie na prośbę Francji Rosjanie otworzyli drugi front i uderzyli na 
teren Prus. Zaskoczeni tym faktem Niemcy wysłali do Prus Wschodnich dodatkowe dwa 
korpusy pod wodzą Paula von Hindenburga. Odniosły one spore sukcesy, jednak miały one 
znaczenie bardziej propagandowe, gdyż w decydującym momencie zabrakło tych żołnie-
rzy pod Paryżem, aby zadać ostateczny cios Francji. 21  

Kiedy Niemcy odnosili sukcesy na wszystkich frontach, wojska austro-węgierskie pra-
wie same klęski, więc cofnęły się na linię Sanu. To zmusiło kolejny raz niemieckich gene-
rałów do zmiany planów. Na ratunek Austrii w październiku Niemcy uderzyli od strony 
Śląska w kierunku Warszawy, co pozwoliło złapać oddech rozbitej i mało mobilnej armii 
Franciszka Józefa.22  Warto w tym miejscu nadmienić, że Rosjanie na rok przed wybuchem 
wojny znali doskonale plany operacyjne wojsk austriackich, a stało się to za sprawą zdrady 
Redla, oficera austriackiego sztabu.23  

Pod koniec 1914 r. arcyksiążę Karol Stefan z rodziną przebywał w Wiedniu. Dowie-
dziawszy się, że w Allgemeines Krankenhaus przebywają ranni z Żywiecczyzny, udał się do 
nich 28 grudnia. Arcyksiążę przywiózł ze sobą opłatek z Żywca i łamał się nim z dzielnym pol-
skim żołnierzem, składając mu życzenia szybkiego wyzdrowienia i zwycięstwa przez nas wszyst-
kich tak upragnionego. Obdarzył go również wybornymi piernikami z żywieckiej kuchni pałaco-
wej, a wśród dłuższej rozmowy wypytywał troskliwie o rany i przebieg leczenia.24 

W październiku koleją przez Żywiecczyznę przejechał pierwszy, duży transport jeńców 
rosyjskich. Liczba ich sięgała ok. 500.25  Bywały jednak dni, kiedy pociągi przewoziły nawet 
13 000 jeńców.26 Jednak grozę budziły transporty rannych; jeden z nich przywiózł na sta-
cję do Bielska aż 600 rannych z pola walki pod Dęblinem. Z każdym dniem rannych przy-
bywało i dla nich przy koszarach piechoty w Bielsku wybudowano baraki mogące pomie-
ścić 2000 osób.27 Już w listopadzie okazało się to niewystarczające i przyszedł nakaz, aby 
zamknąć szkoły po to, aby w nich urządzić szpitale dla 5 tysięcy żołnierzy.28 

Wraz z wojną rozpoczął się prawdziwy wyścig cen. Szczególnie mocno podrożały ar-
tykuły spożywcze.29 Do komisji zasiłkowej w powiecie bielskim wpłynęło 3.968 podań  
o zapomogi rządowe. Komisja 3.700 rozpatrzyła przychylnie. Kolej północna zaczęła wy-
dawać karty wolnej jazdy lub po zaniżonej cenie dla osób w trudnej sytuacji materialnej.30 
Palacze przeżywali kłopoty z brakiem tytoniu. Grudniowa dostawa papierosów wartości 
18.000 koron spowodowała tylko krótkotrwałą radość.31 Ministerstwo wojny obłożyło do-
datkowym podatkiem miłośników kina. Odtąd każdy miłośnik X muzy idąc do kinemato-
grafu musiał kupować dwa bilety normalny, a drugi wartości 2 halerzy na cele wojenne.32 

21 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s. 147. 
22 J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, s. 375-385. 
23  Henryk Mościcki i Jan Cynarski, Historia XX wieku, Wydawnictwo Kultura i Wiedza, Warszawa 1934, s. 255.
24 „Dziennik Cieszyński” nr 4, 6.01.1915, s. 4.
25  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 83, 16.10.1914, s. 3. 
26  „Dziennik Cieszyński” nr 280, 3.12.1914, s. 4. 
27  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 89, 6.11.1914, s. 4.
28  „Dziennik Cieszyński” nr 268, 19.11.1914, s. 3.
29  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 87, 30.10.1914, s. 4.
30  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 91, 13.11.1914, s. 4.
31  „Dziennik Cieszyński” nr 280, 3.12.1914, s. 4.
32  „Dziennik Cieszyński” nr 302, 31.12.1914, s. 4.
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Na froncie i zapleczu w 1915 roku
Dłuższa lista strat, na której pojawia się już ponad 30 pietrzykowian, pokazuje, że wojna 

zbierała ogromne żniwo. Tytularny właściciel Pietrzykowic miał tego pełną świadomość. 
Karol Stefan Habsburg i tym razem, będąc w Wiedniu, udał się tam do schroniska legiono-
wego. Wielkie zainteresowanie objawił arcyksiążę legionistami pochodzącymi z okolic Żywca, 
gdzie ma swoje posiadłości. Trzy godziny bawił dostojny gość w gościnie u legionistów, rozma-
wiając ze wszystkimi w ich ojczystym języku i zdobywając ich serca. Zakończenie zaimprowi-
zowanego święta stanowiło zdjęcie fotograficzne arcyksięcia przed koszarami legionów, w oto-
czeniu oficerów legionowych i legionistów. Wyrażając uznanie za wzorowy porządek i czystość 
stacyi zbornej, pożegnał dostojny Gość schronisko, żegnając serdecznie młodych bojowników.66   

„Dziennik Cieszyński” zwraca też uwagę na to, że na terenie regionu nie działają szkoły, 
z tego powodu dzieci wałęsają się po ulicach. Równocześnie zwraca uwagę, na galopują-
ce ceny żywności i żąda kontroli nad nieuczciwymi handlarzami.67 Wojna sprowadza na 
mieszkańców kolejne ograniczenia, nie tylko poruszanie swobodne po kraju jest zabronio-
ne, trzeba mieć legitymacje podróżne nawet na podróż z Bielska do Żywca.68 Równocze-
śnie ze względu na wszechobecne wszy, kolej wycofała wagony klasy I i II, gdzie w obiciach 
i poduszkach zamieszkały one masowo. Dla bogatych podróżnych zaadaptowano i ozna-
czono wagony klasy III.69 Kontroli poddano nawet wysyłanie pieniędzy i listów, które mu-
siało się odbywać w otwartych kopertach.70 

66  „Dziennik Cieszyński” nr 92, 21.04.1916, s. 3.
67  „Dziennik Cieszyński” nr 10, 14.01.1915, s. 4.
68  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 10, 2.03.1915, s. 4. 
69  „Dziennik Cieszyński” nr 103, 6.05.1915, s. 3.
70  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 10, 2.02.1915, s. 3. 

Ludwik Wójcik (ur. 1880), służący 16. Pułk Pie-
choty w Krakowie (tzw. Gwardia Narodowa), został 
ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej przebywał  
w Tomsku,49 

Franciszek Caputa (ur. 1882), służący w 7. Bata-
lionie Artylerii Górskiej, dostał się do niewoli prze-
bywa w miejscowości Nis w Serbii,50 

Józef Piątek (ur. 1887), z 2. kompani 89. Pułku 
Piechoty z Rawy Ruskiej, zaginął,51 

Jan Szemik (ur. 1873), 32. ochotniczy batalion 
piechoty, zaginął,52 

Antoni Cerdy, (ur. 1890), kapral 9. kompani 56. 
Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,53

Antoni Piątek (ur. 1881), z 14. kompani 74. Pułku 
Piechoty w Jicinie,  dostał się do niewoli przebywał 
w Serbii w Velika Plana,54 

Antoni Caputa (ur.1890), z 3. kompani 5. Batalio-
nu Żandarmerii Moraw i Śląska z Travis, zaginął,55 

Stefan Baran z 14. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 5 maja 1915,56 
Karol Stefan Klaczek (ur. 1887), z 3. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 

16 maja 1915 r.,57

Antoni Wisła (ur.1891), z 5. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 23 paź-
dziernika 1914 r.,58 

Miachał Jachnicki (ur. 1896), z 6. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął, 59

Franciszek Midor (ur. 1895), 13. kompania 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,60

Józef Masny, (ur. 1893), 6. kompania 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,61

Stefan Walaszek (ur. 1887), 6. kompania 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,62

Karol Kulec (ur. 1894), 7. kompania 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,63

Karol Matlas (ur. 1885), kapral z 8. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 
24 sierpnia 1915 roku,64

Józef Masny (ur. 1895), służący w 33. ochotniczym batalionie piechoty, zaginął.65

49  „Verlustliste“ nr 169. 29.04.1915, s.  44.
50  „Verlustliste“ nr 198. 22.06.1915, s. 9.
51  „Verlustliste“ nr 199. 23.06.1915, s. 35.
52  „Verlustliste“ nr 219  27.07.1915, s. 38.
53  „Verlustliste“ nr 224  21.08.1915, s. 10 . 
54  „Verlustliste“ nr 246  24.08.1915, s. 36.
55  „Verlustliste“ nr 258  5.09.1915, s. 10.
56  „Verlustliste“ nr 267  16.09.1915, s. 6.
57  „Verlustliste“ nr 267  16.09.1915, s. 21.
58  „Verlustliste“ nr 267  16.09.1915, s. 44.
59  „Verlustliste“ nr 287  8.10.1915, s. 30.
60  „Verlustliste“ nr 287  8.10.1915, s. 30.
61  „Verlustliste“ nr 304  30.10.1915, s. 34.
62  „Verlustliste“ nr 304  30.10.1915, s. 55.
63  „Verlustliste“ nr 319  20.11.1915, s. 27.
64  „Verlustliste“ nr 319  20.11.1915, s. 27.
65  „Verlustliste“ nr 339  21.12.1915, s. 31.

Antoni Trznadel
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siadać fotografie potwierdzoną przez władzę policyjną.78 To rozporządzenie związane było 
z faktem, że powiaty Biała i Żywiec zostały otwarte dla uchodźców.79

Koniec roku przypomniał wszystkim o trudnościach wojennych związanych z aprowiza-
cją. Władze zajęły się redystrybucją nawet ziemniaków, a do wszystkich zaapelowały o ku-
powanie obligacji wojennych.80 Z tych też powodów do Białej przybyła delegacja 30 miast, 
aby spotkać się z namiestnikiem Colardem i przedstawić mu swoje potrzeby. Ze wzglę-
du na brak mężczyzn gminy odczuwały brak siły roboczej do wykonywania prostych prac, 
Aby temu zaradzić samorządy rozpoczęły starania o pomoc jeńców. Miasto Bielsko zała-
twiło sobie użyczenie 56 jeńców rosyjskich, którzy byli wykorzystywani do prac porząd-
kowych.81 

Kasa Stefczyka w latach 1914-1915
Działania wojenne w zasadniczy sposób odbiły się na wszystkich dziedzinach życia. 

Również Kasa Stefczyka w Pietrzykowicach musiała na nowo się zorganizować. W tym 
celu zwołano walne zgromadzenie. Tym razem odbyło się ono nie jak to było w zwyczaju 
na wiosnę, ale dopiero na jesień, gdyż członkowie chcieli o stanie kasy dyskutować już... po 
wojnie. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te nadzieje i aby zachować ustawowe obo-
wiązki, zebranie wyznaczono na 14 listopada 1915 roku.  Po wygaśnięciu mandatu z władz 
zrezygnowali: Szymon Matlas i Karol Baron. Natomiast Michał Cader i Michał Habdas zre-
zygnowali zaocznie, ze względu na udział w wojnie. Walne zebranie ponownie powierzyło 
zarządzanie spółki Szymonowi Matlasowi i Karolowi Baronowi. Na miejsce powołanych 
do wojska wybrano Józefa Adasia rolnika z Pietrzykowic i Marcina Madejczyka z Zarzecza.

Podobnie było z Radą Nadzorczą. Ze względu na wygaśnięcie mandatu ustąpili: Antoni 
Białek, Maciej Fijak, Józef Caputa, a Maciej Ząbek został powołany do wojska. W nowej ra-
dzie zasiedli ponownie Maciej Fijak i Józef Caputa. Nowymi członkami zostali: Karol Cen-
dry, rolnik z Pietrzykowic i Tomasz Kulec, rolnik z Pietrzykowic. 

W sprawozdaniu czytamy, że pomimo zawieruchy wojennej zaufanie do kasy nie 
zmniejszyło się, nieznacznie tylko zwiększyła się liczba występujących, których do tego 
kroku zmusiły realia życia. Spółka przekazała 395 k 72 h na fundusz rezerwowy, a 266 
k i 50 h ulokowano na książeczce oszczędnościowej. W uzasadnieniu tej decyzji walne 
zgromadzenie, które liczy-
ło 87 członków, postano-
wiło, licząc na szybkie za-
kończenie wojny, poczekać  
z wydatkami aż ucichną ar-
maty. 82 Postanowiono też, 
że kasjer będzie otrzymywał 
10 k miesięcznie oraz 20 ha-
lerzy za każdy wpis, a przy 
udzielaniu pożyczki 40 h. 83

78  „Dziennik Cieszyński” nr 183, 12.08.1915, s. 3.
79  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 67,  20.08.1915, s. 5.
80  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 89, 5.11.1915, s. 4 oraz „Dziennik Cieszyński” nr 250, 30.10.1915, s. 4.
81  „Dziennik Cieszyński” nr 291, 19.12.1915, s. 4. 
82  Protokół z zebrania z dnia 14.11.1915, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 17-18. 
83  Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Pietrzykowice, zebranie 1.11.1915, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/3, protokół nr 10/1915. 

Drążąc temat dziwnych zjawisk, warto odnotować, że w całym regionie obserwowa-
no niespotykane zjawisko na niebie. 3 kwietnia o 17. 50 co parę minut słońce zmieniało 
barwę. 

O godzinie 6 od strony południowej słońca zaczęły wychodzić różnokolorowe kule ogniste  
w stronę południa, które wkrótce znikały. Kule te były wielkości mniej więcej tarczy słonecznej. 
Następnie zdawało się, jakby słońce podskakiwało w stronę południa. W końcu i od strony pół-
nocnej słońca pojawiły się kule, unoszące się u góry nad słońcem; kule te potem przemieniły się 
w wielki słup nad słońcem, który jakby pękł i powstał dym nad słońcem. Następnie słońce zaszło 
za chmurę i widowisko, się skończyło. Na koniec znów się słońce pokazało, jak miało zachodzić, 
ale już nic nie było widać, tylko zaszło krwawo.71 Zjawisko to było powszechnie komentowa-
ne, odebrano je jako wróżbę długiej i krwawej wojny.

Powracając do rzeczy bardziej przyziemnych, trzeba wspomnieć, iż w kwietniu c.k. 
dyrekcja poczty i telegrafów w Opawie poinformowała, że można już wysyłać paczki do 
Żywca.72 Jednak równocześnie c.k Starostwo w Białej rozesłało okólnik, w którym przy-
pominało: Dnia 7 kwietnia b.r. ogłoszono w Dzienniku ustaw państwa rozporządzenie c.k. Mini-
stertstwa spraw wewnętrznych w porozumieniu z c.k. Ministerstwem handlu, którem zakazano 
używania chleba do czyszczenia tapet i podłóg. Przekroczenia tego rozporządzenia karane będą 
przez władze polityczne I instancyi grzywną do 500 K lub karą aresztu do jednego miesiąca.73

 6 maja 1915 roku namiestnik Korytkowski zarządził świętowanie w całym regionie  
z powodu zwycięstw w Galicji Zachodniej.74 Nie były to jakieś spektakularne wiktorie,  
a jedynie ustabilizowanie frontu i odbicie paru wcześniej zdobytych przez Rosjan terenów. 
Niemniej spowodowało to kolejny powrót do normalności, gdy chodzi o podróżowanie ko-
leją, która od 17 maja wróciła do rozkładu jazdy sprzed wojny.75 

Również z tego powodu 19 maja do Białej przeniósł się z Wiednia Galicyjski Wydział 
Krajowy, który zmienił siedzibę w pierwszych miesiącach wojny. W gmachu Rady powiato-
wej urzęduje JE. Marszałek krajowy Stanisław Niezabitowski, referent spraw drogowych, członek 
Wydziału krajowego Dąmbski, nadto znalazł tam pomieszczenie departament gminny, oddział 
rachunkowy i manipulacyjny.76 

Pierwszy poważny sprawdzian dla nowego namiestnika przyszedł bardzo szybko, a jego 
operatywność sprawdziła sama matka natura. Oto 3 i 4 sierpnia w całym regionie padały 
obfite deszcze. Stacje obserwacyjne odnotowały aż 154 mm opadów na metr kwadrato-
wy, z tego powodu wylały nie tylko wszystkie rzeki, ale nawet potulne potoki zmieniły się 
w niosący zniszczenie i śmierć nieokiełznany żywioł. O skali zjawiska najlepiej świadczy 
fakt, że na ulicach miast woda sięgała miejscami nawet do metra. Niebezpieczeństwo groziło 
głównemu mostowi, łączącemu Białą i Bielsko. Straż pożarna i policya przepuszczały przez ten 
most tylko po dwie lub trzy osoby.77 Pociąg relacji Bielsko-Żywiec dojechał w środę tylko do 
Wilkowic i został zawrócony, bowiem na jego trasie wody zabrały trzy mosty! Zanim jed-
nak naprawiono mosty, podróżnych czekały kolejne trudności, gdyż unieważniono wcze-
śniej wystawiane legitymacje podróżne i teraz trzeba było wyrobić nowe, a dodatkowo po-

71  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 33, 27.04.1915, s. 4.
72  „Dziennik Cieszyński” nr 74, 1.04. 1915, s. 4.
73   Okólnik L. 365/pr, wydany przez c.k. Starostwo w Białej dnia 15 kwietnia 1915, ( w) Bogusława i Jan Foryś, Śla-

dami przeszłości, Buczkowice 2009, s. 27.
74  „Dziennik Cieszyński” nr 106, 9.05.1915, s. 4. 
75  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 50, 22.06. 1915, s. 3.
76  „Dziennik Cieszyński” nr 118, 26.05.1915, s. 4.
77  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 64, 10.08.1915, s. 3.
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Andrzej Rybanski (ur. 1895), 8. kompania 16. 
ochotniczy batalion piechoty, zaginął,95 

Ludwik Jakubiec (ur. 1897), 2. kompania 56. Puł-
ku Piechoty w Wadowicach, zaginął,96

Antoni Midor (ur. 1891), 4. kompania 56. Pułku 
Piechoty w Wadowicach, zaginął,97

Michał Caputa (ur.1875), 6. ochotniczy batalion 
piechoty, zaginął,98

Szymon Piątek (ur. 1883), 1. kompania 20. ochot-
niczy batalion piechoty, trafił do niewoli rosyjskiej, 
przebywał w szpitalu nr 83 w Charkowie,99

Józef Symik (ur. 1883), 3. kompania 90. ochotni-
czyego batalionu piechoty, trafił do niewoli rosyj-
skiej, przebywał Buinsku, gubernia Simbirsk.100 

Pisząc o stratach z 1916 roku warto kilka zdań 
poświęcić Antoniemu Ząbkowi z Pietrzykowic. Uro-
dzony 1889 roku, ukończył elitarną Szkołę Przemy-
słową w Bielsku. Podczas I wojny światowej służył 
on w Cesarsko-Królewskich Siłach Powietrznych. Po wybuchu wojny lotnictwo austro-wę-
gierskie składało się z 35 samolotów i dziesięciu zwykłych balonów obserwacyjnych, któ-
re obsługiwało 85 pilotów. To oznacza, że Ząbek należał do elity. Miał stopień sierżanta 
(Feldwebel). Służył w 6. kompani, był tzw. motor majstrem, który odpowiadał za przygo-
towanie 6 samolotów. 31 lipca 1916 roku zginął postrzelony w płuca.101   

W ostatnim liście do rodziców opisał dokładnie, na czym polegała jego praca, oto jego 
skrót zachowujący oryginalną pisownię:  

Kochani Rodzice!
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus. Zasyłam wam serdeczne pozdrowienia i dowiadu-

je się o waszem zdrowiu (...)  jak zwykle dzięki Panu Bogu mam się dosyć dobrze i jestem zdrów. 
Donosze wam, że ja tu pozostaje na miejscu bo kapita rozdzielił kompanje na dwie części i jed-
ną część idzie na przód, a druga pozostaje na starym miejscu, tak samo i ja pozostaje. Teraz wam 
donoszę że Rumunija i Grecko idzie nam na pomoc, a rosyja podobno znów do Galicja wełszła, 
ale Italija się ma za swoje.

Moi kochani Rodzice przy tej sposobności trzymam pióro wręce i chce wam opisać moje po-
wodzenie, to sobie możecie jakoś przedstawić. Mam 6 aeroplanów pod sobą, jestem odpowie-
dzialny za każdy aeroplan który unosi się w górę. Przede wszystkim aby motor w powietrzu nie 
wysadził, to znaczy aby szedł jednym ciągiem dali. Drugie aby robi swoje przeznaczone obroty na 
minutę, trzecie jestem odpowiedzialny aby się cały aeroplan uniósł w górę za sześć minut tysiąc 
metrów wysoko i aby miała na sześć godzin żywności ze sobą. Czwarte jestem odpowiedzialny 
aby miał każdy który udaje się w górę rewolwery maszynowe i tak do tego i bomby. Każdy aero-
plan który unosi się w górę przechodzi przez moje ręce. Przed odjazdem  jest moją powinnością 

95  „Verlustliste“ nr 419  10.05.1916, s. 44.
96  „Verlustliste“ nr 429,  7.06.1916, s. 21.
97  „Verlustliste“ nr 429,  7.06.1916, s. 33.
98  „Verlustliste“ nr 468,  23.08.1916, s. 11.
99  „Verlustliste“ nr 470,  28.09.1916, s. 40.
100  „Verlustliste“ nr 503,  16.12.1916, s. 58.
101  „Nachrichten über Verwundete und Verletzte“ nr 518, 11.11.1916, s. 42.

A. Ząbek w mundurze galowym

W roku 1916 na liście strat znaleźli się następujący mieszkańcy Pietrzykowic:
Michał Pietraszko (ur. 1894), 16. kompania 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zaginął,84

Jan Piątek (ur. 1886), 16. ochotniczy batalion piechoty, trafił do niewoli rosyjskiej, prze-
bywał w Omsku,85  

Józef Pytlik, kapral z 12. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, dostał się do nie-
woli rosyjskiej, 86  

Michał Pawlus (ur. 1893), 7. kompania 14. Pułku Saperów, zaginął,87

Szymon Adamczyk (ur. 1887), 7. kompania 89. ochotniczego Pułku Piechoty w Jarosła-
wiu, trafił do niewoli rosyjskiej,88 

Wojciech Midor (ur. 1894), z 1. kompani 56. Pułku Piechoty w Wadowicach, zginął 24 
sierpnia 1915 r.,89 

Antoni Piątek (ur. 1894), 20. ochotniczy batalion piechoty, trafił do niewoli rosyjskiej. 
przebywał w Nikolajewsku, gubernia Samara,90

Szymon Bieniek (ur. 1887), 16. ochotniczy batalion piechoty, trafił do niewoli rosyjskiej, 
przebywał w Omsku,91

Stefan Ficoń (ur. 1886), 1. kompania 16. ochotniczego batalionu piechoty, trafił do nie-
woli rosyjskiej, przebywał w Niznim Nowogrodzie,92 

Józef Jakubiec (ur. 1885), 2. kompania 16. ochotniczego batalionu piechoty, trafił do 
niewoli rosyjskiej., Archangielski Poselok, gubernia Akmolinsk,93

Jan Mrowiec, (ur. 1887), kompania 10. Pułku Saperów, trafił do niewoli rosyjskiej, prze-
bywał w Spasku, gubernia Kasan,94

84  „Verlustliste“ nr 354  11.01.1916, s. 43.
85  „Verlustliste“ nr 357  14.01.1916, s. 37.
86  „Verlustliste“ nr 357  14.01.1916, s. 39.
87  „Verlustliste“ nr 372  7.02.1916, s. 34.
88  „Verlustliste“ nr 379  19.02.1916, s. 5.
89  „Verlustliste“ nr 389  9.03.1916, s. 29.
90  „Verlustliste“ nr 390  10.03.1916, s. 33.
91  „Verlustliste“ nr 399  28.03.1916, s. 8.
92  „Verlustliste“ nr 399  28.03.1916, s. 18.
93  „Verlustliste“ nr 399  28.03.1916, s. 25.
94  „Verlustliste“ nr 416  4.05.1916, s. 35.

Jan Handerek w wojsku – górny rząd z chochlą (kucharz), Komenda dworca Dęblin, 1916 r.
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próbować maszynę i jeżeli dobrze idzie oddać maszynę drugim. Dzięki Bogu posiadam wielki 
honor od Pana Boga, że jeszcze nie oddalił żadnego w ręce nieprzyjaciela względem winy mojej  
i posiadam honor i mojej doskonałości. Kochani całą kompanią dostaliśmy pochwałę (gdyż – JK) 
która dwa lata w polu wojny stoi i nie zgubiła jednego człowieka. Przy tak niebezpiecznych ma-
szynach i co przy drugich kompanijach się różnie wypadki trafiły. Ja jestem Motor Majstrem. (...) 
Pozdrawiam was wszystkich serdecznie w domu Do widzenie proszę odpisać. 

Antoni Ząbek.102 

Na froncie i zapleczu w 1916 roku
Nowy rok nie zaczął się zbyt szczęśliwie dla mieszkańców regionu. Gazety pełne są in-

formacji o samobójstwach. Co pokazuje, że kondycja psychiczna ludności spowodowana 
wypadkami wojennymi i zimą nie była najlepsza. Najbardziej wstrząsający z nich był przy-
padek niejakiej Anny Urbanke. Kobieta samotna: Chciała – widocznie w przypływie jakiegoś 
szału – otruć gazem świetlnym dwoje własnych dzieci. Kiedy jej się to nie udało, chciałą nożem 
kuchennym strzaskać czaszkę swemu 7-letniemu synkowi i skaleczyła go ciężko. Wiedziona ja-
kimś szalonym uporem poprowadziła nad ranem oboje dzieci ku stawu w pobliże baraków i tam 
wtrąciła do wody najpierw chłopca, ciężko okaleczonego, potem 5-letnią dziewczynkę, a wkoń-
cu sama wskoczyła do stawu. Dzieci utonęły, nieszczęsną zaś matkę uratowano i odwieziono do 
szpitala.103  

Kwiecień przyniósł wraz z wiosną dobrą informację dla mieszkańców, bowiem podnie-
siono racje cukru, z 1 kg na 1 ¼ kg, wszak nie od dzisiaj wiadomo, że „cukier krzepi”.104 
Dla przeciwwagi opodatkowano kulturę. Na terenie monarchii podniesiono podatek od 
biletów na przedstawienia i do kina. 45 % uzyskany środków ma iść na rzecz Czerwonego 
Krzyża, tyle samo dla wdów i sierot, a pozostałe 10 % na zasiłki dla artystów i ich rodzin.105

W tym czasie, gdy Polacy w tym mieszkańcy Pietrzykowic – nie szczędząc sił i daniny 
krwi – walczyli za cesarza na lokalnym podwórku pojawia się bardzo niepokojąca i kurio-
zalna zarazem informacja. Oto deputacja posłów bielskich wsparta lokalnymi działaczami 
nacjonalistycznymi udała się do namiestnika Collarda, aby złożyć petycję. W memoriale 
żądali oni, aby miasta Biała i Żywiec wraz z powiatami przyłączyć do Śląska Cieszyńskiego! 
Namiestnik przyjął petycje, uznał ją na razie za nieaktualną. Natomiast „Wiener Zeitung” 
i „Neue Freis Presse”, przedstawiając sprawę ubolewali nie nad pomysłem, tylko nad tym, 
że został on za wcześnie ogłoszony. Natomiast „Breslauer General-Anzeiger” posuwa się 
krok dalej i proponowł, aby poszerzony o Żywiecczyznę i Białą Śląsk Cieszyński włączyć 
do Prus, dzięki czemu Węgry zyskałby bezpośrednią granicę z Prusami!!!106 Takie informa-
cje musiały budzić trwogę u mieszkańców Podbeskidzia i Żywiecczyzny, a równocześnie 
konsternację u legionistów i żołnierzy, którzy poszli na wojnę, aby powstała Polska, a te-
raz okazuje się, że walczą po to, by ich ziemie zostały włączone do znienawidzonych Prus...

Natomiast pozytywną i najważniejszą informacją, jaka obiegła region we wrześniu 
1916 roku była wizyta cesarza Wilhelma II w Żywcu. 20 września w poniedziałek popołu-
dniu przybył do Żywca cesarz niemiecki wraz ze swoją świtą w celu złożenia wizyty arcyksięcu 
Karolowi Stefanowi. Cesarz zabawił około godziny w zamku arcyksiążęcym. Gminy Zapłocie, 

102  List Antoni Ząbek, Skutary, 25.06.1916, ze zbiorów Stanisława Furtaka. 
103  „Dziennik Cieszyński” nr 11, 15.01.1916, s. 4. 
104 „Dziennik Cieszyński”  nr 23,  6.04.1916, s. 3.
105 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 34, 28.04.1916, s. 4
106 „Dziennik Cieszyński” nr 25, 1.02.1916, s. 3, „DC” nr 35, 13.02.1916, s. 4,  „DC” nr 45, 25.02.1916, s. 3, „DC” nr 

47, 27.02. 1916, s. 2. 

A., Ząbek w warsztacie (trzeci z lewej)
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obowiązujące w XIX wieku rozważano) z Austrią; związki z Prusami lub później z Rzeszą Nie-
miecką nigdy nie były sugerowane. Od 5 listopada 1916 roku stało się jasne, że przyszłe państwo 
polskie – choćby terytorialnie najmniejsze, choćby praktycznie z ograniczoną suwerennością (...) 
będzie jednak formalnie udzielne i niepodległe.108 

Kiedy ogłoszono manifest listopadowy, cały region cieszył się. Jednak długie oczekiwa-
nie na te słowa sprawiło, że nie świętowano szczególnie, lecz przyjęto je z poczuciem ulgi, 
że nareszcie. Dużo satysfakcji musieli czuć Polacy w regionie, gdy znana ze swej wrogości 
do wszystkiego co polskie „Silesia” tak skomentowała już 7 listopada ogłoszenie manife-
stu: Polska będzie znowu samodzielnym królestwem, będzie mogła świeżo sama sobą rządzić  
(o sobie stanowić). Otrzyma własnego panującego, dziedziczną dynastię, konstytucyjny rząd  
i własną armię. Zamilknie w niej jedno tylko: pieśń o samodzielności iż utajoną nadzieję, że „Jesz-
cze Polska nie zginęła”. Nie! Nie zginęła, ale zmartwychwstanie w całym majestacie swojej wol-
ności, z pięknymi tradycjami historycznemi. Wielkie współdecydujące państwo średniowiecza, 
którego dzielna armia we wszystkich państwach ościennych umiała sobie zdobyć znaczenie  
i szacunek, powstaje na nowo.109 

Na koniec informacji z roku 1916 warto przedstawić wzrost cen na artykuły spożywcze 
jaki dokonał się na przestrzeni między sierpniem roku 1914, a listopadem 1916 cena wo-
łowiny wzrosła o 338%, wieprzowiny 451%, tłuszczy, wieprzowy 900%, jaj 350%, masła 
426%, ziemniaków 157%, kawy 233%, a herbaty 180%.110 

Na spotkaniu Kasy Stefczyka 24 kwietnia 1916 roku obecnych było tylko 43 członków. 
Podsumowano zysk i podzielono. 552 k i 54 h dano na rezerwę, a 265 k na lokatę, aby ją 
wykorzystać, oczywiście po wojnie. W tym czasie zauważono, że ludzie, mając zaufanie do 
spółki, chętnie tam składali swoje oszczędności, na-
tomiast niepewni przyszłości zaniechali praktycznie 
zaciągania pożyczek. Kasa zyskiwał już tylko na ra-
tach z wcześniejszych pożyczek. 111      

W roku 1917 na liście strat znaleźli się następują-
cy mieszkańcy Pietrzykowic:

Antoni Baran (ur. 1895), 2. kompania 56. Pułku 
Piechoty w Wadowicach, zaginął,112  

Franciszek Baron (ur. 1887), 2. kompania 56. Puł-
ku Piechoty w Wadowicach, zginął 11 lipca 1916 
r.,113

Karol Kulec (ur. 1893), służący w kompani kara-
binów maszynowych w 56. Pułku Piechoty w Wado-
wicach, zaginął,114 

Franciszek Klaczek (ur. 1883), 3. kompania w 32. 
ochotniczym batalionie piechoty, trafił do niewoli 
rosyjskiej, Torschok gubernia Twer,115

108  Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny, polemiczna historia Polski, ALFA Warszawa 1994, s. 389. 
109  „Dziennik Cieszyński” nr 258, 10.11.1916, s. 3.
110  „Dziennik Cieszyński” nr 280, 6.12.1916, s. 3.
111  Protokół z zebrania z dnia 24.04.1916, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 19-20. 
112  „Verlustliste“ nr 546,  31.03.1917, s. 7.
113  „Verlustliste“ nr 546,  31.03.1917, s. 7. 
114  „Verlustliste“ nr 547,  3.04.1917, s. 28.
115  „Verlustliste“ nr 557,  20.04.1917, s. 29.

Isep i Żywiec przybrały świąteczny wygląd i udekorowały ulice chorągwiami. Młodzież szkolna 
i rzesze publiczności zgotowały cesarzowi w przejeździe gorące owacye.107 Ta wizyta jest bar-
dzo ważna, chociaż z informacji prasowej niewiele można wyczytać, to jednak pojawienie 
się cesarza Niemiec w niewielkim miasteczku Żywiec musi budzić pytania o cel tej wizyty. 
Tym bardziej, że kilka dni wcześniej, 13 września do miasta nad Sołą i Koszarawą przybył 
również marszałek polny, naczelny komendant armii, arcyksiążę Fryderyk. Takie nagroma-
dzenie osób z pierwszej ligi politycznej u Karola Stefana, który przecież nie pełnił żadnych 
funkcji publicznych, musi budzić pytanie: dlaczego? Na odpowiedź nie trzeba było długo 
czekać, gdyż kilka tygodni później cenzura pruska pozwala pisać, że przyszłym królem Pol-
ski będzie arcyksiążę Karol Stefan. 

W tym też roku piątego listopada ogłoszono 
akt dwóch cesarzy o utworzeniu na części ziem 
zaboru rosyjskiego Królestwa Polskiego, a cztery 
dni później generałowie-gubernatorzy niemiecki  
i austriacki wezwali jego mieszkańców, aby wstę-
powali do wojska. 

Był to moment przełomowy w historii sprawy 
polskiej w okresie pierwszej wojny światowej. Po raz 
pierwszy dwaj szefowie państw uczestniczących 
w konflikcie zadeklarowali publicznie, że w wyni-
ku wojny ma powstać niezależne i żadnym węzłem  
z państwami sąsiedzkimi nie związane państwo pol-
skie. Nie było w tym momencie ważne, jakie będą jego 
granice i jaki ustrój wewnętrzny. Przełamana bowiem 
została zasada, od roku 1815 uważana za podstawo-
wą, iż jakiekolwiek państwo polskie może istnieć tylko 
w związku federacyjnym z Rosją, lub choćby (jak nie-

107 „Dziennik Cieszyński” nr 217, 22.09.1916, s. 1.

Karol Stefan Habsburg

Antoni Trznadel
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margines, i po przeglądzie spośród 
260 poborowych jako zdatnych do 
służby w wojsku uznano 111, z czego 
92 było narodowości polskiej, a tylko 
19 narodowości niemieckiej.... 

Pojawił się wykaz maksymalnych 
cen urzędowych. Za 1 kg kapusty ki-
szonej 56 h, marchew 18 h, czosnek 
6 K 28 h, cebula 1K 12 h, soli 36 h.123 
Przy okazji cen płodów rolnych w in-
nym świetle zobaczono rolnika i jego 
pracę, czego najlepszym dowodem 
jest publikowana korespondencja. 
Przytaczam jej fragment, gdyż Pie-
trzykowice były wtedy typową wsią 
rolnicza: Wojna okazała, że rolnik nie 
jest zbytecznym niewolnikiem, bez któ-
rego się mieszczanie i robotnicy fabrycz-
ni obejdą; pokazała, że rolnik jest żywi-
cielem państwa, jego podstawą, że mu 
więc należy odpowiednie uznanie i sza-
cunek. Inaczej było przed wojną.124

Miesiąc marzec to w przeglądzie prasy czas na agitacje za przyszłością tych ziem. Za-
równo „Gwiazdka Cieszyńska”, jak i „Dziennik Cieszyński” żywo informują i publikują kolej-
ne stanowiska poszczególnych gremiów politycznych. Jak łatwo się domyślić, zarówno 
Polacy, jak i Niemcy nie zmienili swoich zapatrywań, zmienił się jednak ton wypowiedzi, 
bowiem wszyscy spodziewają się rychłego zakończenia wojny, a więc ich apele i żądania 
mają tryb natychmiastowy (oczywiście tylko na papierze). Polacy, aby monitorować dzia-
łania niemieckie, utworzyli Komitet Obywatelski dla obrony kresów zachodnich, w które-
go skład wchodzili m.in. dr Idziński (marszałek Rady Powiatowej w Żywcu) oraz dr Łazar-
ski (prezes Koła Polskiego w parlamencie).125  Sekretarzami Komitetu zostali Jahl z Białej 
i Kucek z Żywca, a regularnie w obradach brali udział Minkiński z Żywca; Deiml, Stein i ks. 
Mączyński z Białej.126 

Przegląd prasy z kwietnia 1917 roku w całej pełni oddaje niemoc i kłopoty aprowizacyj-
ne oraz organizacyjne związane z wojną. Warto dodać, że do przeglądu poborowego wzy-
wani byli również 55- i 60-latkowie!!! 

Kłopoty z zaopatrzeniem dawały o sobie coraz bardziej znać. Sytuacja stawała się bar-
dzo groźna, gdy braki zaczęli odczuwać pracujący w zakładach produkujących bezpo-
średnio na potrzeby wojska, ich strajk mógłby istotnie pogorszyć i tak nie najlepsze za-
opatrzenie wojsk. Z tego powodu rząd nakazał, że robotnicy zatrudnieni w strategicznych 
fabrykach mają być zaopatrywani razem ze swoimi rodzinami wprost przez urzędowe in-
stytucje. Stowarzyszenie Bolwa, bowiem tak powszechnie go nazywano, rozpoczęło dzie-

123  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 14, 16.02.1917 s. 3.
124  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 36, 4.05.1917 s. 3. 
125  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 58, 20.07.1917 s. 2.
126  „Dziennik Cieszyński” nr 28, 6.04.1917, s. 4.

A. Handerek z siostrami Joanną i Walerią

T o m a s z  P i ą t e k  ( u r .  1 8 8 0 ) ,  5 6 .  P u ł k  P i e c h o t y  
w Wadowicach, trafił do niewoli rosyjskiej. Z informacji przekazanych przez rosyjski Czer-
wony Krzyż wynika, że 25 lutego 1916 roku przebywał w szpitalu nr 167, Troizkij, kraj 
Taschkent,116 

Wojciech Cendry (ur. 1880), 6. kompania 31. ochotniczy batalion piechoty, trafił do nie-
woli włoskiej, przebywał S.Maria C.V,117

Jan Sapeta (ur.1892), 1. kompania 13. Batalion Żandarmerii, zaginął 29 lipca 1917 r.,118

Józef Kulec (ur. 1885), 5. kompania 16. regiment piechoty, poległ 20 sierpnia 1917 r.119

Na froncie i zapleczu w 1917 roku
Zpoczątkiem roku cała okolica żyła informacją o strasznym czynie obłąkanego z Żywca. 

Jak poinformowała prasa, niejaki Wróbel, pracownik kolei, 30 grudnia w przypływie obłą-
kania zamordował w straszliwy sposób swą żonę, zamężną córkę i jej troje drobnych dzieci; mor-
derstwa dokonał siekierą, którą dosłowie posiekał wszystkich. W końcu sam sobie rozpruł nożem 
brzuch...120

Wojna, której front na dobre odsunął się od naszego regionu, spowodowała, że nastą-
piła powolna normalizacja życia, bowiem wyłączenie powiatów z tzw. obszaru wojennego 
sprawiło, że zniesiona została cenzura listów, co więcej, można było znowu robić dopiski 
na blankietach pocztowych i przekazach pieniężnych.121 Równocześnie złagodzono rygo-
ry podróżowania, paszport ze zdjęciem nie był wymagany, wystarczyło zwykłe świadec-
two tożsamości.122 

W styczniu „Bielitz-Bialaer Volksblat” przekazuje bardzo ciekawą wiadomość. Oto do-
konano przeglądu poborowych w tej „niemieckiej krainie”, gdzie podobno Polacy stanowią 

116  „Verlustliste“ nr 564,  1.05.1917, s. 29.
117  „Verlustliste“ nr 569,  8.05.1917, s. 11.
118  „Verlustliste“ nr 613,  5.10.1917, s. 40.
119  „Verlustliste“ nr 621,  27.10.1917, s. 34.
120  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 3, 9.01.1916 s. 4.
121  „Dziennik Cieszyński” nr 9, 13.01.1916, s. 3.
122  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 6, 19.01.1916 s. 4.
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li rosyjskiej,135  
Tomasz Caputa (ur. 1873), 31. ochotniczy pułk piechoty w Cieszynie, poległ 24 lipca 

1918 r. 136  
W wojnie światowej udział brał też Karol Baron ur. 29 listopada 1884 r. Z jego biografii 

dowiadujemy się, że walczył na terenie Rosji i Rumuni. 137

Rok 1918 to czas mniejszych działań wojennych i powrotów do domu. Mieszkańcy Pie-
trzykowic swoim obywatelom poległym na wojnie (zarówno legionistom jak i walczącym w sze-
regach armii austro-węgierskiej) wystawili pomnik w latach międzywojennych. Pomnik ten już 
nie istnieje, bowiem na skutek działania czasu 
uległ zniszczeniu. 138

Na froncie i zapleczu w 1918 roku
Tymczasem w wielkiej polityce doszło do 

dużych zmian. Jednak, aby je omówić, mu-
simy cofnąć się nieco w czasie. Pod koniec 
1917, po rewolucji bolszewickiej i obaleniu 
w Petersburgu władzy Rządu Tymczasowe-
go rządy przejęli bolszewicy i natychmiast 
wezwali Niemcy i Austro-Węgry do bez-
zwłocznego zawarcia pokoju.139 Kiedy Niem-
cy zażądali od Rosjan rezygnacji z ziem Pol-
ski, Litwy i Kurlandii; prowadzący negocjacje 
w imieniu sowietów Lew Trocki odmówił,  
a w końcu zerwał rokowania. Armia niemiec-
ka wznowiła działania wojenne, zadając Ro-
sjanom znaczne straty i posuwając się na ca-
łym froncie jeszcze bardziej na wschód. 

W tej sytuacji Niemcy i Austria postanowiły załatwić doraźnie sprawę ukraińską. Utworzona 
w Kijowie, po rewolucji lutowej 1917 roku Centralna Rada Ukraińska po rewolucji bolszewickiej 
proklamowała zupełną niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Z powodu okupacji Kijowa 
przez sowieckie wojska rosyjskie Ukraińcy zwrócili się o pomoc do mocarstw centralnych, a ich 
delegacja wysłana do Brześcia zawarła 9 lutego 1918 roku traktat pokojowy z Niemcami, Au-
stro-Węgrami, Bułgarią i Turcją, w którym zachodnią i północną granicę Ukrainy określono tak, 
że miała ona odciąć od Polski całą Ziemię Chełmską i Podlasie; osobny tajny protokół zapewniał 
Ukrainie wydzielenie w Galicji części wschodniej tego obszaru w osobny „kraj koronny” Austrii. 140

Rzecz szczególna, o Polsce, nie było w Traktacie Brzeskim żadnej wzmianki. Niemcy  
i Austriacy uznali, że jest to wewnętrzna sprawa tych państw. Na wiadomość, że Wiedeń 
traktatem pokojowym w Brześciu oddał Ukrainie Chełmszczyznę nastąpiły w całej Galicji, nie 
wyłączając powiatu żywieckiego, ostre antyaustriackie manifestacje. W całej Galicji przestano 
obchodzić austriackie święta narodowe, rozpoczęły się strajki kolejarzy i urzędników państwo-
wych oraz spontaniczne akcje odsyłania do Wiednia odznaczeń austriackich. Po wielkiej mani-

135  „Verlustliste“ nr 666,  11.04.1918, s. 50.
136  „Verlustliste“ nr 700,  5.11.1918, s. 13.
137  Słownik Biograficzny Żywiecczyzny , t. 1. s. 19. 
138  Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. .... 
139  Henryk Mościcki i Jan Cynarski, Historia XX wieku, Wydawnictwo Kultura i Wiedza, Warszawa 1934, s. 307.
140  Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny, Polemiczna historia Polski, ALFA, Warszawa 1994, s. 399. 

lenie biedy.127 Natomiast reglamentacją nafty zajęli się Józef Lubich i Abraham Eichner.128

Czas wojny to okres zaburzenia funkcjonowania normalnej rodziny. Młodzi żołnierze, 
przyjeżdżający na przepustki, często deklarowali swoje intencje nie tylko słownie, a póź-
niej na front, gdzie ślad po nich ginął. Tymczasem zostawione „deklaracje” przybierały po 
kilku miesiącach jasno określony kształt i powodowały określone perturbacje prawne, 
gdyż dziecko nieślubne nie miało żadnych praw. Aby uregulować tę kwestię, cesarz polecił 
ministrowi sprawiedliwości przedkładać mu do najwyższego postanowienia prośby o uznanie za 
ślubne dzieci nieślubnych, pochodzących od wojowników, którzy albo padli na polu bitwy, albo 
zginęli wskutek trudów wojennych, jeżeli ojciec dobrowolnie miał zamiar matkę dziecka poślubić, 
albo przynajmniej dziecko traktować jako ślubne, przyczem mają być w dalekiej mierze uwzględ-
nione wszystkie za tem przemawiające okoliczności. Wyjątek stanowią wypadki, w których cho-
dzi o interesy dzieci ślubnych, 
żądające ochrony, lub gdzie za-
chodzą skrupuły stanowiska 
obyczajowości publicznej.129 

W czerwcu 1917 roku 
mocno podupadła ranga po-
lityczna Białej, bowiem Wy-
dział Krajowy przeniósł się do 
Krakowa. 

Policja odniosła sukces  
w walce z nieuczciwymi han-
dlarzami. Znaleziono olbrzy-
mi skład różnych materia-
łów. Były tam zapasy wełny, 
płótna, tytoń, cukier, ryż, mąka, herbata itp. W czasie odbywania rewizji policyjnej zajechał 
przed sklep wóz z Żywca, w którem również znajdowały się materye wełniane i skóra. Wszystko 
zarekwirowano, a braci Mückenbrunnów aresztowano. Jeden z nich jest właścicielem kantyny  
w szpitalu barakowym.130 

Wojna zmusiła członków Kasy Stefczyka do kolejnych zmian w zarządzie, dokonano 
ich 28 maja 1917 roku. Za powołanych do wojska Karola Barona i Marcina Madejczyka, 
wybrano Józefa Białaka i Wojciecha Kostkę z Zarzecza. Na książeczkę oszczędnościową 
wpłacono 201 k 60 h, a na fundusz rezerwowy 179 koron. Jendocześnie  zmniejszono sto-
py procentowe. Od wkładek 3 ½ %, a pożyczki na poziomie 5%.131 

W 1917 roku na liście strat znaleźli się następujący mieszkańcy Pietrzykowic:
Andrzej Midor (ur. 1892), 5. kompania 31. ochotniczy batalion piechoty, zaginął,132 
Karol Goryl (ur. 1883), kapral, poległ 11 grudnia 1917 roku, 133 
Jakub Marszałek (ur. 1877), 56. Pułk Piechoty w Wadowicach,  poległ 17 maja 1918 r.,134

Franciszek Piątek (ur. 1893), 12. regiment dragonów w Krakowie, dostał się do niewo-

127  „Dziennik Cieszyński” nr 98, 1.05.1917, s. 3.
128  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 39, 15.05.1917 s. 3.
129  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 44 z  1 czerwca 1917 str. 3.
130  „Dziennik Cieszyński” nr 180 z 15 sierpnia 1917, str. 4.
131  Protokół z zebrania z dnia 28.05.1917, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 21. 
132  „Verlustliste“ nr 641,  5.01.1918, s. 36.
133  „Verlustliste“ nr 660,  15.03.1918, s. 15.
134  „Verlustliste“ nr 666,  11.04.1918, s. 28.
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sprawdzone i potwierdzone (czytaj zatwierdzone) wiadomości z pola walki, jest zrozumia-
ła, o tyle inne ingerencje budzą niezrozumienie. Na cenzorów w końcu poskarżyła się ofi-
cjalnie „Gwiazdka Cieszyńska”, zarzuciła im, że przez cały czas wojenny ani raz nie zakwestio-
nowała informacji z pola walki, czy też dotyczącą komentarzy rozporządzeń wojennych. 
Natomiast cała uwaga cenzorska i władza „czerwonego ołówka” skupiła się na wykreśla-
niu, informacji o wójcie, który nie dorósł do swojej funkcji i o niezgodnym z prawem do-
starczaniu węgla do niemieckiego teatru, lub też przypominaniu, że jeden z mieszkańców 
dziś nazywający się Jakóbem, kiedyś nosił miano Naftalego Leinkrama.146

Odchodząc od wielkiej polityki do zwykłych wydarzeń, należy wspomnieć o tym, że  
w sierpniu na całym terenie znowu były intensywne opady. Rolnikom plony zalało. Dodat-
kowo sprawę komplikowało zarządzenie, wedle którego nie można było samemu mielić 
mąki na żarnach lub przy użyciu młynów konnych. Rolnicy otrzymywali specjalne karty na 
minimalne ilości, co powodowało frustrację, tym bardziej, że kapryśna przyroda nie chcia-
ła dostosowywać się do urzędniczych rozporządzeń.147  

Rygory wojny nadal obowiązywały i nawet z okazji wesela trzeba się było z nimi liczyć, 
o czym przekonał się rolnik Żur, który z okazji zaślubin córki zabił jałówkę i świnię bez 
specjalnych kartek. Komisarz żywnościowy z Bielska skonfiskował całą żywność.148 Rów-
nież 17 września policja zatrzymała samochód, w którym znaleziono dużą ilość słoniny. 
Ciekawostką tej kontrabandy było to, że prowadzący samochód ubrani byli w wojskowe 
uniformy.149

W Kasie Stefczyka było równie ciężko jak przez poprzednie wojenne lata. Kiedy podsu-
mowano zyski, na zebraniu 28 kwietnia 1918 roku okazało się, że na dywidendy uzbiera-
no 172 k i 15 h, które przekazano na książeczkę 
oszczędnościową. Żadnych środków nie przeka-
zano na fundusz rezerwowy. 150  

Pieczęć używana podczas I wojny świa-
towej zmieniła wyraźnie swój wygląd. Na 
średnicy 31 mm umieszczono napis w oto-
ku WIEŚ PIETRZYKOWICE, w dolnym polu 
dwa klucze skrzyżowane z piórami do góry, 
w kątach poziomych pojawi się klepsy-
dra u góry zakończona gałką.151 Jak widać 
z powyższego stałym elementem pieczę-
ci są dwa klucze Piotrowe, które tradycyj-
nie nawiązują zarówno do nazwy miejscowości jak i do najważniejszego z Piotrów  
w historii kościoła.  

146  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 25, 26.03.1918 s. 2.
147  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 69, 27.08.1918 s. 2.
148  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 76 z 20 września 1918 s. 3.
149  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 78 z 27 września 1918 s. 3.
150  Protokół z zebrania z dnia 28.04.1918, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 22. 
151  Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego, Gronie nr II i III, Żywiec 1939, s. 124. 

festacji antyaustriackiej z powodu pokoju brzeskiego, na początku 1918 r. w Żywcu zawiązano 
tajną organizację wojskową pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa (POW). Na ziemiach pol-
skich zapanowało wzburzenie – którego wyrazem były demonstracje, strajki. Równie wielka ma-
nifestacja odbyła się na żywieckim rynku. 141 

Ostatnim przyjętym apelem było wezwanie, aby Polki na znak żałoby w najbliższym 
czasie ubierały się skromnie, bez piór i atłasów. 

Zanim jeszcze stopniały śniegi lokalna policja została postawiona na równe nogi, bo-
wiem po całej okolicy grasował złodziej miodu. Pomysłowy złoczyńca regularnie wybierał 
mód z pasiek, przez co doprowadzał do wymarznięcia rojów. W ostatnim czasie upodobał 
sobie Kamienicę. Odwiedził nasamprzód, jako człowiek dobrze wychowany, księdza probosz-
cza. Tam jednak doznał srogiego zawodu, gdyż natrafił na ule próżne.142 Kilka dni później zawi-
tał do uli Sznira i Kaufa. Tu jednak natrafił na bardzo zadziorny rój. Pszczoły rzuciły się na 
nieproszonego gościa, który w tych okolicznościach musiał ratować się ucieczką. Na miej-
scu zbrodni pozostawił jednak plecak, z którego zawartości dowiedziano się, że amatorem 
słodyczy był Jakób Sator, żołnierz 3. kompanii 55. pułku. Przesłuchany przyznał się do winy. 
Chciał sobie – kawę osłodzić! Dzisiaj jest pod kluczem. Czarna kawa nie będzie słodka.143 

Uwagę wszystkich przykuwała akcja ziemniaczana. Urząd żywnościowy uchwalił, że 
ludność wiejska z trzech okolicznych powiatów zgromadzi 600 wagonów ziemniaków dla 
zaopatrzenia Wiednia. Poseł Londzin rozpoczął usilne starania, aby tę kontrybucję uchylić, 
przekonując, że jej przeprowadzenie sprowadzi na okolice głód i niedostatek.144 Jak widać 
z powyższego, budowanie i żywienie stolicy to nasza dużo dłuższa tradycja niż tylko czasy 
PRL... W tym samym czasie gminy z naszego regionu napisały pismo do władz, aby rodzi-
nom, do których przyjeżdżają żołnierze na przepustkę, odpisać część ziemniaków (zjedzo-
nych przez urlopowicza) z zapasów, które nakazano im oddać. W tej jakże skomplikowanej 
sprawie ziemniaczanej C.K Urząd gospodarczy w Morawskiej Ostrawie odpowiedział: że 
urlopowani żołnierze, zaopatrywani być winni przez swe wojskowe stacye zaopatrzenia i że sobie 
stamtąd mogą przynosić ziemniaki...145 Ot takie austriackie gadanie... 

Przeglądając gazety wojenne, co rusz natrafiamy na białe plamy, ślady po interwen-
cji cenzorskiej. O ile w czasie wojny dbałość o to, by nie siać paniki lub też przekazywać 

141  Grażyna Zielecka, Powiat Żywiecki w latach wojny 1914-1918, Karta Groni nr XVII, Żywiec 1993, s. 86. 
142  „Dziennik Cieszyński” nr 53, 2.03.1918, s. 4.
143  J.w.
144  „Gwiazdka Cieszyńska” nr 18, 1.03.1918 s. 3.
145  „Dziennik Cieszyński” nr 72, 10. 04.1918, s. 4.
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Kościół chcemy mieć własny 
Wraz z odzyskaniem niepodległości odżyły nadzieje i starania o wybudowanie kościo-

ła i powstanie samodzielnej parafii. W 1918 r. kierował nimi zamożny gospodarz Ludwik 
Dobija, przewodniczący komitetu kościelnego. Piękną inicjatywę wspierały darowizny nie 
tylko mieszkańców, ale i osób majętnych z okolicy. W pierwszej kolejności z pomocą przy-
szedł kolator, czyli arcyksiążę Karol Stefan Habsburg z Żywca ofiarując 100 m3 drzewa. 
Warto przypomnieć, że jego poparcie było kluczowe, gdyż zgodnie ze zwyczajem szano-
wanym przez wszystkich, to on musiał zaakceptować przyszłego administratora, a później 
proboszcza. Na potrzeby wiernych odpowiedzieli też wielcy właściciele ziemscy z sąsiedz-
twa. Baron Otto Klobus z Łodygowic ofiarował 20 m3, a Kępiński z Moszczanicy 10 m3. 1  

W tych okolicznościach 10 maja 1921 roku delegacja z Pietrzykowic została przyjęta  
w Krakowie przez ks. biskupa Adam Stefana Sapiehę i otrzymała upragnione zezwolenie 
na budowę kościoła i założenie cmentarza.

1 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pietrzykowice 2005, s. 2-3.
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  13 czerwca 1922 roku przybywa po raz pierwszy do Pietrzykowic ks. Biskup A.S. Sapieha i 
chwali szybko postępujące prace. 10 września 1922 roku Ks. J. Satke, proboszcz żywiecki, święci 
kamień węgielny pod kościół, a w 1923 święci miejsce pod cmentarz na polu Klisiowym i chowa 
pierwszego zmarłego. W tym roku 29 lipca za zezwoleniem biskupa poświęcił również zakrystię, 
w której mogą się odprawiać tylko msze święte żałobne przy zwłokach.

  Budowę w części drewnianego kościoła (zakrystia i prezbiterium było murowane, reszta jest 
zrobiona z drewna), z sygnaturką zakończono w 1924 r. i 29 czerwca kościół został poświęcony 
przez ks. W. Kaczmarczyka, wikariusza z Żywca. Kościół miał 22 metry długości i 10 m. szero-
kości. Dzwonnica jest umieszczona oddzielnie, obok kościoła. Znajdowały się w nim trzy ołtarze 
poświęcone Sercu Pana Jezusa (figura), Matce Bożej Częstochowskiej (obraz do dziś w kościele)  
i św. Józefowi. 21 czerwca 1925 r. Pietrzykowice po raz pierwszy przeżywają u siebie uroczystość 
odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 2  

Kościuszko ma znajomą twarz 
Pod koniec lat 20. XX wieku w nowo wy-

budowanym kościele bardzo często posługę 
duszpasterską sprawował ks. Antoni Gruszec-
ki. Ten emerytowany kapłan, który pochodził 
z Łodygowic, przez całe lata był proboszczem 
w Krakowie na Podgórzu i tam w 1900 roku 
podjął się budowy kościoła pod wezwaniem 
św. Józefa. Przez wiele lat był dziekanem de-
kanatu Wileckiego i otrzymał godność szam-
belana papieskiego. 5 sierpnia 1928 roku 
obchodził on w Łodygowicach jubileusz pięć-
dziesięciolecia posługi kapłańskiej.3 Zasłu-
żony kapłan zmarł w Krakowie w 1930 roku. 
Został pochowany na cmentarzu w Łodygowi-
cach w II kaplicy cmentarnej. Mało kto jednak 
wie, że wiąże się z nim ciekawa historia. Kie-
dy był wikarym w kościele Mariackim w Kra-
kowie, sławny malarz Jan Matejko zapropo-
nował mu, aby w latach 1884-1888 pozował 
mu do obrazu „Bitwa pod Racławicami”. Tym 
sposobem Tadeusz Kościuszko ma znajomą twarz. Prałat Gruszecki do swojej śmierci był 
praktycznie głównym księdzem służącym mieszkańcom Pietrzykowic. 

Spis i finanse 
W świetle cyfr pierwszego spisu ludności odrodzonej Polski z 30 września 1921 roku 

opracowanego na podstawie tomu XII Skorowidza Rzeczypospolitej obejmującego wo-
jewództwo krakowskie i Śląsk cieszyński, wydanego przez Główny Urząd Statystyczny 
Rzeczypospolitej w 1925 roku wynika, że na terenie Pietrzykowic zamieszkiwało 2269 
osób – 1074 mężczyzn i 1195 kobiet. 2263 osoby były wyznawcami kościoła katolickiego, 

2 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 2-3.
3 Obrazek jubileuszowy ks. Antoniego Gruszeckiego wydany na 5.08.1928 roku. 

Ks. Antoni Gruszecki
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mieszkał tu jeden ewan-
gelik i 5 żydów. Wszyscy 
deklarowali narodowość 
polską.4 

Kiedy 11 listopada 
1918 roku zakończy-
ła się I wojna światowa, 
rozpoczął się proces sca-
lania ziem, które jeszcze 
niedawno funkcjonowa-
ły w różnych państwach. 
W tym samym roku usta-
lono, że odrodzone pań-
stwo polskie będzie jeszcze przez jakiś czas prowadzić emisję marek polskich, a w nieokre-
ślonej przyszłości zamieni ją na nową walutę polską. W tym też czasie marka niemiecka 
równała się dwom markom polskim. Przejściowo honorowano nadal koronę.

Pierwszy, niepełny jeszcze rok po zakończeniu zmagań wojennych zwiastował małą 
stabilizację w pietrzykowickiej Kasie Stefczyka. Walne zebranie, na które przyszło 25 
członków, podjęło bardzo ważne decyzje. Po pierwsze, postanowiono po raz pierwszy 
od wojny wypłacić członkom dywidendę za kilka ostatnich lat, która była składana na lo-
kacie. Wypłacono 539 k, a 1416 k pozostałych z lokaty przekazano na fundusz rezerwo-
wy. Dokonano też wyboru władz na czteroletnią kadencję. Do zarządu weszli: Karol Ba-
ron – przewodniczący, Józef Adaś, Michał Habdas. Do Rady Nadzorczej wybrano Józefa 
Pietraszkę, Ludwika Dobije, Wawrzyńca Midora, Józefa Caputę.5 Ważnym organizacyjnie 
wydarzeniem było wejście w 1919 r. Spółki Oszczędności i Pożyczek w Pietrzykowicach  
w skład Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie z udziałami 2000 koron. 6 

Na rocznym spotkaniu 29 lutego 1920 roku zebrani przekazali 123 k 57 h na wypła-
tę dywidendy dla członków, a 4274 k 83 h wpłacono na fundusz rezerwowy. Jednocze-
śnie podjęto do tej pory niespotykaną decyzję. Oto walne zgromadzenie upoważniło za-
rząd i radę nadzorczą, aby samodzielnie w zależności od potrzeb ustalały stopy kredytowe. 
To nadzwyczajne rozwiązanie wiązało się z dużą niestabilnością finansów i galopującą in-
flacją. 7 W tych okolicznościach kolejne zebranie zwołano jeszcze tego samego roku 27 
czerwca. Zmieniono stopy procentowe i podjęto uchwałę, że każdy członek – nowy jak  
i stary – musi mieć trzy pełne wkłady i opłacone wpisowe, jeżeli chcę pożyczkę.8 Inflacja  
w czasie wojny polsko-bolszewickiej przybierała na sile i wynosiła w 1920 roku prawie 
20% miesięcznie!

18 września 1921 roku odbyło się kolejne walne zgromadzenie, na którym wybrano 
nowe władze, a dokładniej połowę, której kończyła się kadencja. Do zarządu weszli: Józef 
Białek – przewodniczący, Józef Ząbek – zast. przew. Rada Nadzorcza: Maciej Fijak, Karol 

4 Zdzisław Dzikowski, Powiat żywiecki, Żywiec 1997, Karta Groni nr XIX 1997, s. 224-225.
5 Protokół z zebrania z dnia 13.07.1919, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 25. 
6 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 27.07.1919, Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół nr 12 z 1919 ( brak paginacji stron). 
7  Protokół z zebrania z dnia 29.02.1920, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 27. 
8 Protokół z zebrania z dnia 27.06.1920, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 29. 

Cendry, Karol Pitry. Na zebraniu 36 członków musiało podjąć wiele decyzji związanych 
z pojawieniem się nowego środka płatniczego – marki polskiej. W tych okolicznościach 
uchwalono, że wszyscy członkowie mają trzy miesiące na uzupełnienie swoich wkładów 
do wymaganych 10 MK. Po tym czasie ich wkłady zostaną zlikwidowane i przekazane na 
budowę kościoła. Przyjęto zasadę, że można wziąć do 10.000 MK pożyczki, a za zgodą 
rady zadzorczej do 20.000 MK. Na dywidendę dla członków przekazano 132 MK 12 f, a na 
fundusz rezerwowy 2267 MK 79 f. 9  

Prawdziwe perturbacje związane ze zmianą waluty kasa w Pietrzykowicach odczuła  
w pełni po następnym roku rozrachunkowym. Wprawdzie 1036 MK przekazano dla człon-
ków jako dywidendę, a 4736 MK przekazano na fundusz rezerwowy, jednak z tej kwoty 
trzeba było spłacić stratę, jaka powstała przy subskrypcji krajowej pożyczki. Zanim przy-
szło do terminu wypłaty, inflacja i fatalny kurs przeliczeniowy sprawił, że z lokaty uzyska-
no mniej, niż włożono. Ustalono również, że jeden wkład będzie równy 500 MK dla zwy-
kłego członka, a ten, który chce wziąć pożyczkę, musi mieć wkład po 1000 KM! Te zabiegi 
plus podniesienie stóp pożyczkowych z 9% na 12% jasno pokazują, że kasa energicznie re-
agowała na to, co działo się w kraju. 10   

O tym, jak sytuacja byłą dynamiczna, najlepiej świadczy fakt, że w następnym roku sto-
pa pożyczki wyniosła 20%. Wypowiedziano udziały członkom, którzy nie uzupełnili wkła-
dów do wysokości 500 MK, a pozostawione skomasowano na jeden rachunek. Zysk jak za-
wsze podzielono 11.300 MK dla członków, a 5304 MK na fundusz rezerwowy. 10 czerwca 
1923 roku dokonano też wyboru władz na kolejną 4 letnią kadencje. Tym razem w całości 
wybrano nowy stary skład osobowy. W zarządzie byli: Karol Baron, Józef Adaś i Michał 
Habdas. W radzie nadzorczej: Józef Pietraszko, Ludwik Dobija, Wawrzyniec Midor.11 

Prawdziwa katastrofa dla tej dobrze prowadzonej spółki przyszła w następnym roku. 
Państwo polskie tak chciało dobra swoich obywateli, że ci mieli go... coraz mniej. A ma-
nipulowanie kursem i wydatkami sprawiło, że doszło do katastrofy. W tym czasie na-
kręcona spirala inflacji w kraju rosła w tempie ekspresowym – w 1924 r. inflacja sięga-

9 Protokół z zebrania z dnia 18.09.1921, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 30-31. 

10 Protokół z zebrania z dnia 21.05.1922, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 31-32. 

11 Protokół z zebrania z dnia 10.06.1923, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 32. 
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ła już 50% miesięcznie, w tym też roku ceny detaliczne 
wzrosły 286 razy.12 Jak łatwo się domyślić takie działania 
zdecydowanie zniechęcały do oszczędzania i prowadze-
nia spółki. W tych okolicznościach wybrano nowy zarząd  
i radę nadzorczą. Wyjścia z tej patowej sytuacji podjęli się 
w zarządzie: Karol Baron, Józef Adaś, Szczepan Baron, Jó-
zef Białek i Wojciech Ciućka. Natomiast nową radę nad-
zorczą zasilili: Antoni Piątek (wójt Pietrzykowic), Szymon 
Matlas, Karol Pitry, Michał Ficoń, Antoni Baron, Wawrzy-
niec Midor. 13 

11 stycznia 1924 roku sejm uchwalił ustawę, a rząd 
kierowany przez Władysława Grabskiego, premiera i mi-
nistra skarbu, wprowadził nową jednostkę, czyli złote pol-
skie, ustalając relację 1,8 mln marek polskich za 1 złote-
go. Dzięki tej wymianie doprowadzono do wymienialności 

złotego i ustalenia kursu do waluty amerykańskiej na poziomie 5,18 zł za dolara.14 
W tej nowej sytuacji monetarnej w Kasie Stefczyka podjęto działania naprawcze usta-

lając, że wpisowe będzie wynosić 5 zł, a udział 1 zł. Wszyscy dotychczasowi udziałowcy na 
podjęcie decyzji dostali czas do końca 1924 roku. 15 

Jeszcze w tym samym roku 28 grudnia udziałowcy musieli spotkać się raz jeszcze,  
a wszystko za sprawą zmiany ustawy o spółdzielniach. W myśl nowych rozporządzeń, do-
stosowano statut do nowych okoliczności prawnych i wybrano ponownie zarząd i radę 
nadzorczą. Jak łatwo się domyślić, w jej skład weszły te same osoby, co w czerwcu. 16 

Rok później działanie na rynku finansowym nie było łatwe, ale nie przypomina-
ło już wróżenia z fusów. 28 członków obecnych na dorocznym zebraniu 14 czerw-
ca 1925 r. postanowiło 192 zł zysku przekazać na dywidendę dla członków, a 122 
zł. dać na fundusz rezerwowy. Z zysku postanowiono też przekazać 10 zł na pomnik 
dr Franciszka Stefczyka oraz 60 zł na utworzenie biblioteki szkolnej w Pietrzykowi-
cach. 17 Podczas następnego zebrania 27 czerwca 1926 roku, 21 członków zadecydo-
wało, że 78 zł zostanie wydane jako dywidenda, a 170 zł trafi na fundusz rezerwowy.  
W wyniku losowania trzy osoby z zarządu i rady podały się do dymisji. Jednak zmiana na-
stąpiła tylko w radzie nadzorczej. Tam Antoniego Barona zastąpił Wawrzyniec Duraj. 18  
Rok później 32 członków na rezerwy przekazało 277 zł, a do podziału 110 zł. Ustalono, 
że zarząd może udzielić jednorazowej pożyczki do kwoty 300 zł, a z akceptacją Rady Nad-
zorczej – do 400 zł. 19 

12 Grzegorz i Anna Wójtowicz, Historia monetarna Polski, Warszawa 2003, s. 142-145.
13 Protokół z zebrania z dnia 13.06.1924, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 33. 
14 Historia Polski w liczbach, zeszyt 7, Finanse, Warszawa 1996, s. 170-172 i 184. 
15 Protokół z zebrania z dnia 13.06.1924, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 33. 
16 Protokół z zebrania z dnia 28.12.1924, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 34. 
17 Protokół z zebrania z dnia 14.06.1925, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 36. 
18 Protokół z zebrania z dnia 27.06.1926, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 38. 
19 Protokół z zebrania z dnia 28.06.1927, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 40. 

Władysław Grabski

Stabilizacja finansów państwa zapoczątkowana w 1926 r. trwała do 1929 r. Wtedy to 
nawet udało się osiągnąć prawie 200 mln nadwyżki budżetowej. W 1927 r. 1 frank szwaj-
carski był wart 1,72 zł, a 1 dolar – 8,91 zł.20 Z tego też powodu 10 czerwca 1928 r. podczas 
walnego zebrania 27 członków patrzyło w przyszłość z nadzieją. 84 zł dano do podziału,  
a 233 zł przeznaczono na rozwój. Dokonano wyboru nowych władz na kolejną 4-letnią ka-
dencje. We władzach pozostali ci sami ludzie, jedynie w radzie nadzorczej Antoniego Piąt-
ka zastąpił Józef Pietraszko. Pewnym novum było odczytanie dwóch referatów pt. „Miłość 
bliźniego a spółdzielczość” oraz „Potrzeba i znaczenie oszczędności”. 21 

W 1929 r. 46 członków postanowiło podzielić 118 zł, a 708 zł przeznaczyć na fundusz 
rezerwowy, który teraz nazwany został funduszem zasobowym. 22 Rok później 34 człon-
ków na dywidendę przekazało 290 zł, a na fundusz zasobowy 1108 zł. Były powody do ra-
dości. W związku z upływającą kadencją dokonano też kolejnych zmian w zarządzie. Wy-
brano ponownie tych samych ludzi. Tylko w radzie nadzorczej Michała Ficonia zastąpił 
Karol Cendry. 23  

Uniwersytet Jagielloński w Pietrzykowicach
Od początku XX wieku Uniwersytet Jagielloński prowadził ożywioną działalność popu-

laryzującą wiedzę na ziemiach zaboru austriackiego. Zorganizowaną akcję oświatową, któ-
rej celem był szerzenie oświaty i wiadomości naukowych, prowadzono od grudnia 1903 
r. W ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Zarząd Powszechnych Wykładów 
Uniwersyteckich (PWU). Ta praca u podstaw z różnym nasileniem trwała do roku 1920, 
w którym ze względu na brak funduszy została wstrzymana. Do tej formy propagowa-
nia wiedzy powrócono w 1924 r., co spowodowało że od 
stycznia 1925 r. na terenie Żywca i okolicy organizowało 
odczyty Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej działające od 
1896 r. W latach 1925-1939 doszło w Żywcu do skutku 
75 odczytów.24 Pod hasłem „Dorobek 10-lecia niepodle-
głości Polski” zorganizowano w 1928 r. w 24 gminach po-
wiatu wykłady okolicznościowe. I tak w ramach tej akcji do 
Pietrzykowic przyjechał 25 listopada 1928 r. z wykładem 
okolicznościowym W. Wasilewski.25 

Zjazd powiatowy Stronnictwa Narodowego w Żywcu 
Po pierwszej wojnie światowej stronnictwo Chrześci-

jańsko-Ludowe założone przez ks. Stanisława Stojałow-
skiego postawiło w pierwszych wolnych wyborach na Mi-
chała Marka z Łodygowic, który podobnie jak Maciej Fijak 

20 Historia Polski w liczbach, zeszyt 7, Finanse, Warszawa 1996, str. 170-172 i 184. 
21 Protokół z zebrania z dnia 10.06.1928, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 42. 
22 Protokół z zebrania z dnia 17.03.1929, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 44. 
23 Protokół z zebrania z dnia 13.04.1930, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 44. 
24 Mieczysław Barcik art. Powszechne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego na Żywiecczyźnie, Karta Groni nr 

XIV. Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej Żywiec 1988, s. 68. 
25 Mieczysław Barcik, Powszechne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego na Żywiecczyźnie, Karta Groni nr XIV, 

TMZŻ Żywiec 1989, s. 73. 

Michał Marek
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przez długie lata pracował w stronnictwie. To nie było „utrącenie” Fijaka, gdyż to zostało 
ustalone jeszcze w 1914 roku przed wyborami, do których jednak ze względu na wojnę nie 
doszło. Z tych powodów po odzyskaniu niepodległości stronnictwo wystawiło, a społe-
czeństwo wybrało Marka do pierwszego Sejmu Ustawodawczego (1919-1920). 

Michał Marek, wierny tradycji, na posła startował z ramienia Stronnictwa Chrześcijań-
sko-Ludowego w okręgu 38. W gmachu sejmowym zasiadał w Klubie Związku Sejmowego 
Ludowo-Narodowego.26 Tam brał udział w tworzeniu Małej Konstytucji ogłoszonej 20 lu-
tego 1919 r. i pracował w komisjach aprowizacyjnej i wodnej.27 Po wejściu SCh-L do Związ-
ku Ludowo-Narodowego jego pozycja w partii zmalała, tym bardziej, że wystawiony przez 
ChZJN do senatu w wyborach w 1922 roku z woj. krakowskiego przepadł. Po tym wyda-
rzeniu Marek, podobnie jak Fijak, wycofał się z głównego nurtu życia politycznego i par-
tyjnego. Jednak ze względu na ich doświadczenie i trafną analizę bieżącej sytuacji Stron-
nictwo Narodowe nieraz zwracało się do nich o wsparcie i radę.28 

Tak było na przykład w 1929 r. W ubiegłą niedzielę Żywiec był świadkiem wspaniałej mani-
festacji narodowej z okazji zjazdu powiatowego Stronnictwa Narodowego, który odbył się w du-
żej sali Magistratu miasta Żywca. W zjeździe wzięło udział około 300 delegatów, reprezentują-
cych nieomal wszystkie gminy powiatu żywieckiego i okręgu sądowego Sucha.

Do licznie zebranych przemówił wiceprezes Zarządu Powiatowego b. poseł Maciej Fijak z Pie-
trzykowie, którego przez aklamację wybrano przewodniczącym zjazdu, Do prezydjum powołano: 
Błażeja Świerkosza (Stryszawa), na zastępcę przewodniczącego Alojzego Gardasia (Oczków), na 
sekretarza oraz na ławników Jana Kusia (Ujsoły), Jana Migdała (Rybarzowice), Józefa Tarnawę 
(w Łodygowicach), Adolfa Duraja (Leśna), Jana Lacha (Zabłocie), Józefa Harężlaka (Rychwałd).

Następnie odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zjazdu powiatowego i na wniosek re-
daktora E. Zajączka uczczono przez powstanie pamięć ś. p. Jana Barabasza z Zadziela, Michała 
Kurowskiego z Rajczy, Fr. Piotrowskiego z Pietrzykowic.

Poczem udzielił przewodniczący głosu p. Kazimierzowi Jasińskiemu z Krakowa, sekretarzo-
wi wojewódzkiemu Stronnictwa Narodowego, który w doskonale ujętym referacie zobrazował 
obecną sytuację Polski oraz omówił sprawy budżetu i projektowanego zamachu sanatorów na 

konstytucję i podstawowe czynniki wolności obywatelskiej 
w państwie polskiem.

Drugim z kolei mówcą był red. E. Zajączek z Bielska, 
który złożył .sprawozdanie z działalności Zarządu Powia-
towego i omówił obowiązki mężów zaufania Stronnictwa, 
Zarządów Kół i działaczy narodowych. Gorącą zachętą do 
pracy społecznej, politycznej i gospodarczej zgodnie z pro-
gramem narodowym zakończył .prelegent swoje przemó-
wienie.

Z kolei porządku dziennego przeprowadzono wybory do 
Zarządu Powiatowego na rok najbliższy, do którego weszli: 
Kuś Piotr (Rycerka), Sewera Jan (Łękawica), Marek Michał, 
b. poseł (Łodygowice), Bugajski (Bystra), Józef Mrowieć 
(Łodygowice), Jasek Jan (Lipowa), Tarnawa Józef (Łodygo-
wice), Maciej Fijak (Pietrzykowice, Jeleśnia), Ślusarkówna 

26 C. Brzoza, Kto był kim w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 360 
27 Biogram Biblioteki Sejmu RP.
28 Wywiad z Władysławem Bakajem, wnukiem Michała Marka, przeprowadzony 16.08.2010 przez autora. 

Jan Zamorski

Olga (Pewel Wielka), Cygoń Ignacy (Moszczenica). W ybory przeprowadzono drogą jednomyślnej 
uchwały.W obszernej dyskusji zabierał głos cały szereg mówców, a więc: Mrózek Stefan (Okraj-
nik), Hupczak (Koczurów), Kudzia Wojciech (Sporysz), Barcik Władysław i Mrózek Józef (Łęka-
wica), Kajder Józef (Żywiec), oraz pp. Kazimierz Jasiński i Edward Zajączek.

Na zakończenie obrad zostały uchwalone rezolucje, w których zjazd domaga się, oszczędnej 
gospodarki budżetowej, wyrażając pełne zaufanie posłom ze Stronnictwa Narodowego, wzywa-
jąc tychże do dalszej walki o praworządność w Polsce. W dalszych rezolucjach zjazd wypowia-
da się w sprawie ustawy, zabezpieczającej starość robotnikom, uruchomienia warsztatów pracy  
i wzywa Rząd do popierania rolnictwa.

Na zakończenie przemówił przewodniczący zjazdu ,dziękując mówcom oraz delegatom za po-
niesione w związku ze zjazdem trudy.

Nadmienić jeszcze należy, że zjazd witali Pyclik Fr. z Bielska w imieniu Związku Metalowców 
„Praca Polska” w Bielsku, Józef Kajder imieniem ZZP. Budowlanych „Praca-Polska” w Żywcu, 
Karol Walaszek z ramienia Zarządu Głównego Narodowego Związku Robotniczego im. ks. Sta-
nisława Stojałowskiego w Bielsku i K. Jasiński im. Rady Wojewódzkiej Stronnictwa Narodowego 
w Krakowie.29

Zarówno Fijak, jak i Marek przyjaźnili się z posłem Janem Zamorskim, a wizyty najważ-
niejszych warszawskich polityków Stronnictwa Narodowego na Żywiecczyźnie nie na-
leżały do rzadkości. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku ostatecznie Fijak wycofał się  
z polityki, oddając pole młodszemu pokolenia. Podobnie jak Jan Zamorski i Michał Marek, 
należy do tzw. „starych” działaczy przywiązanych do parlamentarno-demokratycznych 
wzorów nie aprobujących wizji „młodych”, zafascynowanych ideą silnego „monopolistycz-
nego” państwa.30 

29  „Głos Ziemi Żywieckiej” nr 35, 24.03.1929, s. 3. 
30  Jolanta Szablicka-Żak, Michał Janik. Nauczyciel, żołnierz, polityk.., różne oblicza Jana Zamorskiego, (w) „Gronie” 

nr 9, 2010 rok, s. 73. 

TG „Sokół” Pietrzykowice, 1935-38
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Poseł Fijak posiadał umiejętno-
ści dentystyczne. Podczas pobytu  
w Wiedniu zakupił kleszcze denty-
styczne i inne przybory, dzięki czemu 
wszyscy przychodzili do nas, a on wyrywał im zepsute zęby. Podczas okupacji nawet Niemcy 
przychodzili – wspominał jego wnuk.31

Pisząc o sprawach politycznych, trzeba również wspomnieć, o Karolu Baronie, któ-
ry bardzo angażował się w prace stronnictwa PSL Piast. Był aktywnym uczestnikiem ze-
brań, pochodów i manifestacji. To również on był jednym z założycieli Spółdzielni „Sieyby”  
w Żywcu i wiceprezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego. 32

W roku 1930 Pietrzykowice liczyły 2269 osób, podlegały urzędowo pod powiat Żywiec 
miały przystanek kolejowy. Gdy chodzi zaś o rzemiosło, najważniejszymi byli: cieśle – J. 
Baron, M. Hankus, T. Jasek, K. Kliś, J. Midor, Wł. Midor; kupcy towarów różnych – K. Baron, 
W. Ciućka, Fr. Kubalica, F. Pitry, K. Sołtysik. Wyrobami tytoniowymi handlował W. Duraj, 
wyszynk trunków prowadził M. Adamczyk. Koszykarstwem zajmował się A. Wandel, ko-
walem był M. Barak, krawcem M. Czader, murarzem K. Adamczyk.33

Mieszkańcy Pietrzykowic pod lupą urzędników 
Spis ludności Pietrzykowic znajdujący się w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej 

dostarcza nam mnóstwo informacji, z których można poznać mieszkańców przedwojen-
nych Pietrzykowic. Śledząc zapisy widniejące pod kolejnymi numerami możemy wręcz po-
znać strukturę poszczególnych rodzin. Dzięki urzędowym zapisom wprawne oko bada-
cza, może nie tylko poznać członków rodziny i ustalić ich wzajemne pokrewieństwo, ale 
też odczytać tak zwane dane wrażliwe. Z nich zaś wyraźnie widać, kto był dzieckiem ślub-
nym, a kto nie, kto kogo przysposobił albo też z iloma mężczyznami kobieta miała dzie-

31  Marian Goryl wnuk posła Macieja Fijaka, wywiad przeprowadzony 17 maja 2007 przez autora.  
32  Słownik Biograficzny Żywiecczyzny , t. 1. s. 19. 
33  Księga adresowa Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 1930. Warszawa 1930, s. 453. 

ci. Można też ustalić, kto się sprowadził do wsi, a równocześnie dowiedzieć, kto i kiedy ją 
opuścił. Niestety, przepisy o ochronie danych osobowych – niejednoznaczne, gdy chodzi  
o historyczne zapisy – uniemożliwiają przeprowadzenie pełnego opisu. Z tego powodu za-
mieszczam tylko lakoniczne informacje, kto mieszkał w domu opatrzonym konkretnym nu-
merem. Mam nadzieję, że powyższe szczątkowe informacje pozwolą twórcom rodzinnych 
drzew genealogicznych cofnąć się nawet o kilka pokoleń. Zainteresowanych poznaniem 
dziejów swojej rodziny odsyłam do archiwum w poszukiwaniu szczegółowych danych. Tam 
możemy dowiedzieć się, kto kiedy się urodził i gdzie, kto był dla kogo wujem, a kto kuzy-
nem czy zięciem. Spisowe dane to prawdziwa kopalnia informacji. Dzięki niej możemy po-
znać dzieje swojej rodziny, która przecież składają się na losy miejscowości, by tworzyć 
dzieje regionu, a w konsekwencji historię kraju czy świata. 

Przed czytaniem poniższego spisu kilka uwag. Zapisy czynione były przez różnych 
urzędników. Różne osoby to różny charakter pisma, z tego powodu czasami trudno było 
odczytać poszczególne zapisy. To, co mogłem przeczytać, zapisałem. Niestety w kilku 
miejscach nie byłem wstanie odcyfrować zapisków, co zostało zaznaczone w opracowa-
niu. Chociaż dołożyłem maksymalnej staranności, mam świadomość, że przy spisywaniu 
tyluset nazwisk i imion mogłem sam popełnic błąd przy odczytaniu, za co z góry przepra-
szam. Mam jednak nadzieję, ze takich chochlików będzie mało, gdyż spis sprawdzany był 
wielokrotnie. 

Księgi spisowe nie są jednorodne. Podstawowy materiał pierwszego tomu został spisa-
ny 28 września 1931 r., drugiego – 31 marca 1932 r., trzeciego – 31 marca 1933 r., nato-
miast czwartego – 4 września 1934 r. Jednak już 8 września 1934 r. dokonano aktualizacji 
wszystkich czterech tomów i potwierdzenia stanu osobowego przez Starostwo Powiato-
we w Żywcu. Myliłby się ten, kto by pomyślał, że na tym koniec, gdyż dzieło żyło dalej swo-
im życiem. Urzędnicy dopisywali nowych członków rodziny, a równocześnie skreślali tych, 
którzy przenieśli się w inne miejsce. Tym sposobem do trzech tomów tutaj prezentowa-
nych doszedł i czwarty, w którym wpisano kolejne domostwa, a także ujęto kolejne zmia-
ny. W tomach spisowych ostatnie zapiski pochodzą nawet z roku 1940. Z tych powodów 
możemy uznać, że spisy ukazują nam tkankę społeczną Pietrzykowic od 1931 r. do czasu 
II wojny światowej.  

Dodatkowo w księdze meldunkowej dużo jest dopisków i skreśleń – autor zamie-
ścił wszystkie wpisy osobowe, pomijając dopiski i uwagi ze względu na wspomnianą już 
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wcześniej ochronę danych osobowych. Zachowałem oryginalną pisownię, co szczególnie  
w przypadku imion będzie czasami jeżeli nie dziwne, to na pewno zabawne. Trzeba pamię-
tać, że w spisie pojawiają się nie tylko rodziny wielopokoleniowe, ale również lokatorzy 
i, co zabrzmi oryginalnie, służący. Z tych powodów obraz wzajemnych relacji w poszcze-
gólnych domostwach robi się jeszcze bardziej zagmatwany. Dlatego nie należy wpadać  
w panikę, kiedy odkryjemy w naszym domu rodzinnym ludzi, których nijak nie potrafimy 
połączyć z własnymi przodkami. Kolejność zapisywanych osób nie jest przypadkowa, lecz 
zapisana chronologicznie – od najstarszego do najmłodszego.    

Co można wyczytać w spisie? 
Oto przykładowa metryka, którą zamieszczam za zgodą rodziny.  
W spisie pod numerem 443 w Pietrzykowicach w 1931 roku  mieszka rodzina o nazwi-

sku Masny. Skrócony zapis spod tego numeru wygląda tak: Masny: Tomasz, Michał, Rozal-
ja, Marja, Kazimierz.  

Tomasz Masny, syn Szczepana (imię matki nie do odczytania) prawdopodobnie Rozalia  
z d. Caputa, urodził się 10.12.1860 w Pietrzykowicach w domu pod nr 130, kawaler,  

Michał Masny, s. Piotra i Anieli z d. Konior, ur. 31.08.1900, robotnik, żona Rozalia, sze-
regowy L. 584-811. urodził się w Pietrzykowicach pod numerem 130.

Rozalja Masny z domu Cader, ur. 12.08.1908 w Pietrzykowicahc pod numerem 62, cór-
ka Michała i Anny z d. Harnik, była gospodynią, żoną Michała. 

Marja Masny, ur. 11.08.1929 w Pietrzykowicach pod numerem 443, córka Michała  
i Rozali z d. Cader, panna przy rodzicach.

Kazimierz Masny, ur 17.02.1932 syn Michała i Rozali z d. Cader, kawaler przy rodzi-
cach.

 

Rozalia Cader i Michał Masny (pierwsi z prawej) wraz z rodziną na ślubie, koniec lat dwudzie-
stych XX wieku

Michał Masny, ok. 1930 r.

MIchał Masny w wojsku początek lat 20. XX wieku (czwarty w trzecim rzedzie od lewej)

Rozalia Masny z d. Cader z córką Marią
zdjęcie z 10.08.1930 r.   
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 Po tych informacjach wprowadzających 
zapraszam do szukania krewnych i tworze-
nia drzewa genealogicznego.

Nr 1   Adamczyk: Agnieszka, Antoni, 
Fijak: Ludwik, Joanna, Stefan, Edward, Ce-
cylia     

Nr 2   Ciurla: Ludwik, Wiktoria, Włady-
sław, Karol, Marja.
Janiszewski: Maria, Szczepan, Julia, Geno-
wefa, Helena. 
Bednarz: Józef, Czesław.

Nr 3   Fijak: Paweł, Ludwika, Antoni, Adolf, 
Marja, Barbara, Antoni.

Nr  4   Piątek: Franciszek, Zofia, Alojzy, 
Anna, Wiktor, Wiktoria. 
Mrowiec: Karol, Zofia, Stanisław. 

Nr 5   Białek: Antoni, Marja, Eleonoro, Oty-
lia, Stefan, Mieczysław, Walerja, Ludwika, 
Marja,  Zofja. 

Nr 5 m 2   Stachura: Jakób, Tekla, Józef, 
Marja. 

Nr 6 m 1   Gruszka: Jan, Anna, Genowefa, 
Karol, Alojsy, Wilhelm.
Więzik: Józef, Julia, Edward, Józef.
Malewski: Wilhelm, Wilchelm, Stefan. 

Nr 6 m 2   Kopka: Agnieszka, Jan, Kazi-
mierz, Antoni, Marja, Władysław.  

Nr 7   Pietraszko: Józef, Marja, Karol, Anna, 
Stefan, Marja, Józef, Karol, Anna, Stefan, 
Marja. 
Pasierbek: Józef, Julia.

Nr 8   Mrowiec: Aniela, Anna, Marja, 
Dobija: Paweł, Cecylia, Aleksander, Kry-
styna, 
Masny: Szczepan, Bronisława, Irena,  
Ciurla Karolina.   
Kania Józef.

Pierwsza komunia Marii Masny ( czwarta od lewej w pierwszym rzędzie ) ok. 1938 r. ; na zdjęciu 
jest też ks. Wróbel i dyrektor szkoły Trznadel. 

Nr 9   Henderek: Regin, Jan, Anna, Wa-
lerja, Joanna, Alojzy, Stanisław, Stanisła-
wa, Marja. 

Nr 10   Ciurla: Marja, Karol, Władysław, 
Genowefa, Jan, Teodor, Józef i (nieczytel-
ne imię) 
Talaga: Karol, Marja. (przeprowadzka)

Nr 11   Mrowiec: Zofija, 
Surowiec Michał, Wiktorja, Antoni, Stefan, 
Joanna, Leonarda. 

Nr 12   nie ma takiego wpisu, pominięty 

Nr 13   Masny: Józef, Anna, Kazimierz,  An-
toni, (nieczytelne imię)
Wiewióra: Helena, Teofil, Władysław, 
Pawlus: Władysław, Wiktorja. 

Nr 14   Zieliński: Andrzej, Alojzy, Ludwika, 
Zofija.
Sapeta: Jadwiga, Wiktorja, Stefan
Wójcik Józef 

Nr 15   Górny: Jakób, Agnieszka, Włady-
sław, Rozalia, Szczepan, Stanisław, Zafja, 
Ludwik, (nieczytelne imię)
Widz Karol.

Nr 16   Baron: Szczepan, Agnieszka, Józef, 
Marja, Władysław, Joanna, Stanisław. 

Nr 17   Semla: Marya, Joanna.
Adamczyk: Józef, Karolina, Genowefa, 
Franciszek.

Nr 18   Walaszek: Józef, Antoni, Aniela, 
Leopold, Bronisław, Feliks, Ludwik, Leon, 
Władysław, Stefania, Edward, Bronisław, 
Julian. 

Nr 19   Fijak: Antoni, Genowefa, Alojzy, 
Anna   

Nr 20   Czarnota: Jan, Anna, 
Mrowiec: Józef, Aniela, Eugeniusz, Anna. 

Nr 16, rodzina Baronów, rok 1913
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Nr 21   Kliś: Michał, Julia, Marja, Joanna, 
Józef, Ludwika, Alojzy, Stanisław, Karolina. 
Goły Karol.

Nr 22   Fijak: Karol, Julia, Augustyn, 
Walaszek: Stefanja, Ludwika, Leon,  
Pokusa Wojciech (lokator), Wanda, Zofia. 

Nr 23   Wandzel: Feliks, Marya, Bronisła-
wa, Karol, Barbara, Bronisław, Leon, Lu-
dwik, Joanna, Jan, Edward. 

Nr 24   Goły: Józef, Franciszka, Karolina, 
Władysław, Jan, Franciszek, Karol, Marja, 
Anna, Aniela, Joanna. 

Nr 25   Raczek Michał
Cendry: Wojciech, Karolina, Rozalia, Lu-
dwik, 

Nr 26   Piątek Tomasz, Marja, Antoni, Hele-
na, Joanna, Cecylia, Irena.

Nr 27   Mrowiec Marja, Jan, Aniela.
Piątek Leon, Joanna.  

Nr 28 m 1   Matlas: Michał, Marja, Julia, 
Augustyn, Karol
Zoń Józef 

Nr 28 m 2   Kłuszak Kornel, Ludwika,

Nr 29   Midor: Stefan, Anna, Antoni, Karol, 
Mieczysław Leonja.

Nr 30   Caputa: Józef, Zofia, Jan, Stanisław, 
Michał, Helena. Ludwik, Kazimierz.

Nr 31   Kos: Feliks, Maria, Sylwester.

Nr 32   Sowa: Franciszka, Julia, Karol, Ju-
lian, Czesława, Joanna. Leon.

Nr 33   Cebulski: Eugeniusz, Bronisława, 
Kryspjan, 
Szemik: Józef, Helena, Leopold, Wincenty, 
Stanisław, Karol,
Adamczyk: Józef, Kazimierz, Marja, Tade-
usz, 
Sołtysik Ludwik.

Nr 34   Fijak: Wojciech, Bronisław, Antoni-
na, Augustyna.
Słowiak: Karolina, Augustyn, (Imie nieczy-
telne) Karol.

Nr 35   Centry Franciszka
Mrowiec: Karol, Anna, Bronisław, Otylia, 

Nr 36 m 1   Fijak: Maciej, Marja, Józef, 
Aniela, Stanisław, Aniela
Goryl Marian.

Nr 36 m 2   Fijak: Franciszek, Aniela, Cze-
sław, Feliks. 

Nr 37   Kliś: Józef, Wiktorja, Ludwik, Julia, 
Edward,
Adamczyk: Andrzej, Julia, Joanna
Kliś Władysław.

Nr 38   Bieniek: Szymon, Marja, Marja, 
Emilja, Monika, Helena. Wilhelm, Ferdy-Nr 65 – rodzina Mrowiec

nand, Mieczysław.
Adamczyk Alojzy.

Nr 39   Suchoń: Franciszka, Julia.
Błoński: Stanisław, Helena. 
Lach: Ludwik, Ludwika. 
Talik: Marja, Karol, Józef. 
Żyrek Władysław. 

Nr 40   Piątek: Antoni, Helana, Joanna, 
Franciszek, Władysław, Joanna, Bronisław.

Nr 41   Sowa: Józef, Julia. 
Matlak: Julia, Bronisław.
Sowa Józef.
Caputa: Dominik, Wiktorja. 

Nr 42   Duraj: Wawrzyniec, Anna, Ludwik, 
Stanisław, Ludwika, Helena, Józef, Jan, 
Walerja,
Zień Helena

Nr 43   Sanetra: Józef, Karolina, Adolf, Aloj-
zy, Luidwika, Stefania.
Czarnota Janina.
Kliś Albin, Janina.

Nr 44   Drumniak: Tomasz, Regina, Helena.
Barabasz Rudolf, Rozalja, Tadeusz, Maria. 
Madej Maciej.
Kulec Michał, Stanisław.

Nr 45   Kulec: Karol, Stefanja, Marja, 
Agnieszka, Józef, Julia.
Szemik: Genowefa, Augustyn.

Nr 46   Wisła: Józef, Maria, Bronisław, He-
lena, Karol, Zofia.

Nr 47   Kozak: Karolina, Edward, Rozalia, 
Stanisław, Zygmunt, Ludwik, Sylwester.
Hankus: Antoni, Ludwika, Stanisław, Ma-
ria,

Nr 48 m 1   Kliś: Karol, Agnieszka, Alojzy, 
Albin, Emilja, Aliela, Leon, Genowefa.
Nowak Jan. 

Nr 48 m 2   Moroń: Tomasz, Franciszka, 
Karolina, Julia, Augustyn.
Kania Józef, Jan, Marian.

Nr 49   Pitry: Andrzej, Regina, Ludwik, 
Ludwika, Karol, Marja, Sylwester, Józef, 
Anna. 

Nr 50 m 1   Micherda: Michał, Marja, 
Masny: Józef, Ludwik, Filomena, Antoni.

Nr 50 m 2   Pietraszko: Szczepan, Agniesz-
ka, Franciszek, Ludwik, Helena.

Nr 51   Centry Karol
Dobija: Ludwik, Anna, Bronisława, Wil-
helm, Antonina, Marja, Julja,  Aniela, Anto-
ni, Emilja, Anna.

Nr 52   Piątek: Franciszka, Michał, Franci-
szek, Aniela.

Nr 53   Piątek: Aniela (imię nieczytelne), 
Augustyn.
Rączka: Michał, Józef, Stanisław. 

Nr 54   Piątek: Marja, Jan, Zofja, Teresa, 
Michalina,
Walaszek Ludwika. 

Nr 55   Hankus: Michał, Anna, Karol, Julja, 
Franciszek, Władysław, Helena, Ludwik.

Z prawej – Józef Cader
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Piątek: Karol, Agnieszka, Franciszka, Ste-
fan.

Nr 56    Kulec: Regina, Józef, Marja, Joan-
na, Helena, Anna, Józef, Adam, Antoni. 

Nr 57   Adamczyk: Karol, Katarzyna, Hele-
na, Augustyna, Władysław, Feliks, Michał, 
Ludwik,
Pietraszko: Karol, Marja, Anna,  
Pojawia się trzecie nazwisko, ale wpis nie-
czytelny.

Nr 58 m 1   Skrzypek: Karol, Wiktorja, Jó-
zef, Kazimierz, Stanisław. 

Nr 58 m 2   Dobija: Ludwik, Ludwika, Józef.

Nr 59   Adamczyk: Szczepan, Aniela, Ma-
ria, Michał, Józef, Tadeusz, Stefania, Bar-
bara, Edward, Władysław, Antoni, Teresa, 
Agnieszka, Julja. 
Janłek Stanisław.  

Nr 60   Baron: Karol, Karolina, Kazimierz, 

Rozalja, August, Bronisława, Józefa, Zofija, 
Anna, Tadeusz. 

Nr 61 m 1   Cendry: Antoni, Regina, Wik-
torja, Michał, Julja, Emilja, Czesława. 
Nr 61 m 2   Cendry: Ludwik, Anna, Antoni, 
(imię nieczytelne) Michalina, Emil, Blan-
dyna  

Nr 62   Cendry: Michał, Anna, Alojzy, Albin, 
Władysław, Antoni, Józef, 
Dłutek Władysław. 
(imię i nazwisko nieczytelne) 

Nr 63   Pytlik: Józef, Teresa, Marja, Szcze-
pan, Szymon, Stanisław. 

Nr 64   Ciućka: Wojciech, Katarzyna, Aloj-
zy, Barbara, Ludwika, Agnieszka, Broni-
sław, Helena, (imię nieczytelne), Józef, 
Franciszek. 

Nr 64 m 2   Rypień: Jadwiga, Antoni. 
Jakubiec: Jan, Antonina, Apolonja, Kazi-
miera, Stanisława. 

Nr 64 – Wojciech i Katarzyna Ciućka z rodziną, 1934 r.

Nr 65   Mrowiec: Maciej, Marja, Szymon, 
Stanisław, Władysław, Ludwika. 

Nr 66   Piotrowska: Anna, Rozalja, Julja,
Rodak: Michał, Józef, Teresa. 

Nr 67   Sapeta: Karol, Helena, Genowefa, 
Roman, Ludwik, Agnieszka, Michał, Maria, 
Barbara, Anna, Józef, Marja, Władysław, 
Franciszek, Alojzy. 

Nr 68   Caputa: Józef, Marja, Bronisław, 
Wilhelm, Emilja. 
Zuziak Jan. 

Nr 69   Kulec: (imię nieczytelne), Francisz-
ka.
Drewniak Emilja.

Nr 70   Sołtysik: Jan, Katarzyna, Helena, 
Lebulski: Eugeniusz, Bronisława, Kryspjan.

Nr 71   Cendry Karol, Marja, Marja, 
Gąsiorek Weronika. 

Nr 72   Ficoń: Szczepan, Aniela, Marja, Ste-
fanja, Helena, Jan, Czesław, Józef. 

Nr 73   Mrowiec: Maciej, Marja, Józef, 
Władysław, Michał, Andrzej, Karolina, 
Barbara, Sylwester. 

Nr 74   Masny: Anna, (imię nieczytelne), 
Agnieszka. 
Błachut: Wojciech, Marja. 

Nr 75 m 1   Adamczyk: Agnieszka, Józef, Ka-
rol, Andrzej, Stanisław, Marja, Franciszka. 

Nr 75 m 2   Adamczyk: Antoni, Marja, Jan, 
Szczepan, Władysław, Stanisław, Anna, 
Józef. 

Nr 76   Adamczyk: Andrzej, Genowefa, 
(imię nieczytelne), Ludwik, Marja, Helena, 
Krystyna, Józef, Zofija. 

Nr 77   Pietraszko: Antoni, Anna, Julja, 
Elżbieta, Marja, Stanisław, Kazimierz. 

Nr 78   Lejawka: Józef, Helena, Maria, 
Franciszka, Anna, Jan, Józefa, Julijan, Au-
gustyna, Jadwiga. 

Nr 79   Midor: Wawrzyniec, Katarzyna, 
Antoni, Stanisław, Władysław, Marja, 
Ludwika, Władysława. 

Nr 80   Pytlik: Ludwik, Marja, Józef, Geno-
wefa, Julian, Marja, Antonina. 

Nr 81 m 1   Cader: Józef, Marja, Karol, 
Anna, Jan, Helena, Antoni, Antoni, Helena, 
Genowefa. 

Nr 81 m 2   Adamczyk: Wojciech, Anna, 
Joanna, Franciszek, Antoni, Józef, Ludwik, 
Stefan, Leon, Marja. 

Nr 82 m1   Pytlik: Andrzej, Aniela, Marja, 
Antoni, Bronisława, Ludwik, Zofja, 
Czesław, Helena.

Nr 82 m 2   Jakubiec: Józef, Karolina, 
Franciszka, Szczepan, Stefania, Aniela, 
Stanisław. 

Nr 83   Nowak: Wojciech, Stefanja, Wła-
dysław, Tadeusz, Julian, Marja, Zygmunt, 
Aniela, Jan, Kazimierz, Franciszek.
Pytlik Marcin.

Nr 84   Dyduch: Ludwik, Julia, Kazimierz, 
Feliks, Stanisława, Michalina, Czesława.
Piecuch Adam, Teodora. 

Nr 85   Adaś: Michał, Krystyna, Genowefa, 
Bronisława, Kazimierz.

Nr 86   Adamczyk: Adam, Marja, Katarzy-
na, Helena, Antoni, Stefan, Karol
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Nr 87   Adamczyk: Jan, Stefanja, Józef, 
Szczepan, Elżbieta, Helena, Aniela, Wa-
lerja, Janina, Stanisław. 

Koniec Tomu I, kart 100, Żywiec 8 września 
1934, Starostwo Powiatowe w Żywcu 
Skreślono 28 września 1931. Pietrzykowice 

Tom II
Nr 88 m 1   Pietrzaszko: Józef, Józefina, 
Marja. 
Jasek: Stanisław, Marja. 

Nr 88 m 2   Pietrzaszko: Wawrzyniec, 
Aniela, Marja, Helena, Ludwika, Anna, 
Alojzy. 

Nr 89   Midor: Wojciech, Marja, Józef, Ka-
rol, Antoni, Teresa, Marja. 

Nr 90   Midor: Ludwik, Aniela, Szczepan, 
Helena, Antoni, Wanda, Władysław, Jan.
Sapeta: Anna, Ludwik, Marja, Bronisława.

Nr 91   Midor: Antoni, Aniela, Jan, Alojzy, 
Ludwik.

Nr 92 m 1   Białek: Adam, Teresa, Regina, 
Filomena, Marja, Antonina, Tadeusz, Stani-
sława, Alojzy, Franciszka. 

Nr 92 m 2   Białek: Anna, Adolf, Helena, 
Władysław, Katarzyna, Branisława, Wła-
dysława, Jana.

Nr 93   Gowin: Marja, Antonina, Józef, Ro-
zalia, Ludwika, Helena.  
Golańska Ludwika.  

Michał Masny

Nr 94   Piotrowski: Alojzy, Joanna, Marjan, 
Leon, Czesław. 

Nr 95   Jakubiec: Michał, Aniela, Anna, Jó-
zefa, Władysław, Józef, Mieczysław, Lu-
dwika, Julja, Franciszek, Aniela. 

Nr 96   Jakubiec: Antoni, Bronisława, Ste-
fan, Jan, Marja, Alojzy, Józef, Michał, Moni-
ka, Monika, Maria. 

Nr 97   Janica: Jan, Katarzyna.
Gibas: Jan, Aniela, Helena, Stanisław, Fran-
ciszka. 

Nr 98   Mrowiec: Katarzyna.
Pietrzaszko: Józef, Joanna, Kazimierz, He-
lena, Zygmunt.

Nr 99   Midor: Antoni, Apolonja, Marja, Izy-
dor, Szczepan, Władysław, Karolina, Wła-
dysław, Tadeusz. 
Jasek: Władysław, Stefanja, Michalina, Zofja.

Nr 100   Pilarz: Michał, Marja, Julia,
Pytlik: Andrzej, Marja, Julian, Ludwika, 
Wolanek: Władysław, Józef. 

Nr 101 m 1   Golański: Aniela, Franciszka.
Białek Józef, Stefanja, Józefa.

Nr 101 m 2   Wolny: Józef, Katarzyna, Cze-
sław, Albin, Krystyna, Walerja.
Kozak Janina (?)

Nr 102 m 1   Baron: Antoni, Agnieszka, 
Marja, Aniela, Joanna, Karol, Augustyn, 
Mateusz, Weronika, Anna, Józef.

Nr 102 m 2   Pawlus: Józef, Bronisława, 
Helena, Antonina. (przeniesieni do t.  IV)

Nr 103   Pietraszko: Franciszek, Aniela, 
Bronisław, Jan, Stefanja,
Jakubiec: Michał, Leon.

Nr 104   Pawlus: Michał, Marja, Józef, imię 
nieczytelne.

Nr 105   Pitry: Karol, Karolina, Helena, 
Marja, Franciszek, Stefanja, Mieczysław. 
Adamczyk Andrzej. 

Nr 106   Sołtysik: Józef, Helena, Antoni, 
Rudolf, Anna, Marja, Julja, Bronisław, Ge-
nowefa. 

Nr 107   Caputa: Anna, Karol, Antonina, 
Marja, Aniela, 
Raszka Józef
Pietrzaszko Leon 

Nr 108 m 1   Mrowiec: Karol, Elżbieta, Ste-
fan, Juljan, Marjan, Janina, Teodor,  Elżbieta.

Nr 108 m 2   Mrowiec: Aniela.
Jania: Marja, Monika, Tadeusz.

Nr 109   Adamczyk: Franciszka, Anna, 
Szczepan, Marja, Genowefa, Aniela. 

Nr 110   Jakubiec: Anna, Ludwik, Karol, 
Marja, Antoni, Helena, Branisława, Berna-
detta, Marja, Alojzy, Bronisław, Kazimierz.

Nr 111   Pawlus: Franciszka, Michał, Marja, 
Aniela, Filomena, Antoni, Józef, Genowefa, 
Franciszek, Anna, Edward, Joanna, Marian.

Nr 112   Ciec (?): Regina, Józef, Antoni, 
Franciszek, Franciszka, Józef, Anna, Stefa-
nia, Helena, Stefan.

Nr 113   Mrowiec: Józef, Marja, Franciszek, 
Ludwika, Bronisława, Helena, Marja, Bro-
nisław, 
Młodzik: Karol, Zofja, 
Sołtysik: Marja, Karol, Genowefa, Fran-
ciszka, Józef. 

Nr 114   Adamczyk: Józef, Julja, Antoni, Te-
resa, Anna, Marja, Zafja,
Duraj Antoni. 
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Nr 115   Baron: Tomasz, Anna, Augustyn, 
Krystyna, Helena, Mieczysław.
Nowanjnski: Marja, Władysław, 
Midor Alojzy. 

Nr 116   Baron: Andrzej, Marja, Alojzy, Zo-
fija, Joanna, Michalina. 
Adamczyk: Wojciech, Aniela, Julja. 

Nr 117   Kliś: (imię nieczytelne), Karol, 
Franciszka, Bronisław, Szczepan, Józef, 
Władysław, Rudolf, Michał, Helena, Zofja, 
Joanna, Ludwika. 

Nr 118   Pitry: Karol, Katarzyna, Franci-
szek, Marja, Helena, Monika,
Midor Ludwika. 

Nr 119   Baron: Józef, Teresa, Ludwik, 
Marja, Antoni, Józef, Walerja. 

Nr 120   Ciurla: Andrzej, Jadwiga, Ludwik, 
Genowefa, Marja, Otylja, Tadeusz. 

Nr 121   Kania: Antoni, Joanna, Anna, 
Marja, Czesław
Ząbek Walerja.

Nr 122   Fijak: Wojciech, Franciszka, Anna, 
Michał, 
Adamczyk: Genowefa, 
Bukowski: Karol, Bronisława, Franciszka. 

Nr 123   Cembala: Francioszek, Antonina, 
Karol, Adelajda, Kazimierz.
Fijak: Marja, Antoni, 

Nr 124   Kurowski: Antoni, Aniela, Ludwik, 
Władysław, Józef, Marja.

Nr 125   Pietrzaszko: Michał, Katarzyna, 
Anna, Loena, Antonina. 
Midor: Michał, Ludwika, Alojzy, Szczepan.

Nr 126   Mrowiec: Michał, Marja, Gertru-
da, Stanisław, Zofja.
Midor: Józef, Anna, Genowefa, Stefanija, 

Irena. 
Szweda: Franciszek, Władysław, Augustyn.

Nr 127   Sołtysik: Andrzej, Marja, Aniela, 
Franciszek, Antoni, Augustyn, Leon, Kata-
rzyna, Marja.
Fijak: Ludwik, Helena, Teodor. 

Nr 128   Masny: Piotr, Aniela, Józef, Marja, 
Genowefa, Karolina, Teresa.
Midor Ludwik. 
Fijak Franciszek.

Nr 129   Masny: Michał, Franciszka, Wik-
torja, Stefanja, Władysława, Józef, Włady-
sław, Ludwik, Alojzy, Franciszek.

Nr 130   Masny: Aniela, Karol, Szczepan, 
Helena, Anna.

Nr 131   Biegun: Franciszka, Agnieszka, Jó-
zef, Marja.
Hula Feliks. 

Nr 132   Baron: Antoni, Marja, Zofja, Hele-
na, Bronisław, Cecylia.
Fijak: Wojciech, Weronika.
Kos Teresa.

Nr 133   Hula: Jakób, Anna, Franciszka, Fe-
liks, Józef.
Kastelik: Józef, Stanisław. 

Nr 134   Pietraszko: Józef, Katarzyna, 
Rybarski: Andrzej, Joanna, Teodor. 

Nr 135   Midor: Szczepan, Franciszka, An-
tonina, Szymon, Marja, Julja, Anna, Jan, Jo-
anna, Marjan, Franciszka.

Nr 136 m 1   Pietraszko: Marja, Joanna, 
Antoni, Władysław, Zdzisława(?)
Warzecha Antoni.

Nr 136 m 2   Pawełek Katarzyna.
Janeczka: Marja, Wiktorja.

Nr 137   Agnieszka, Paweł, Katarzyna, Jan, 
Mikołaj, Klara, Antoni, Stanisław. Ludwik, 
Gertruda, Teodora, Katarzyna, Andrzej.
Czader Jan. 

Nr 138   Piela: Antoni, Helena, Bronisława, 
Marjaq, Genowefa, Stanisław.

Nr 139   Wantoła: Jan, Filomena, Mieczy-
sław, Walerja, Wanda, Stefan.

Nr 140   Szatanik: Władysław, Joanna, 
Edward, Rudolf, Helena, Bolesław, Joanna. 

Nr 141   Suchański: Michał, Aniela, Marja, 
Karol, Jualija, Andrzej, Anna, Janina. 

Nr 142   Fijak: Józef, Anna, Czesław, Ste-
fanja, Wanda, Karol, 
Gołek: Stanisław, Aniela, Eugeniusz.
Kulbas Michał, Stefanja, Cecylja. 

Nr 143   Walaszek Marja.
Płużek: Józef, Władysław, Czesław. 

Nr 144   Schrölter Sali.
Suchanek: Jan, Agnieszka, Julja, Jan, Anna, 
Roman, Agnieszka. 

Nr 145   Filuś: Marja, Józef, Emil, Włady-
sław, Krystyna, Florjan, Zofja, Zofja, 
Loranc: Marja, Gertruda, Władysław, 
Marja, Stanisław. 
Suchta Anastazja. 

Nr 146   pusta karta

Nr 147   Pawlik: Michał, Marja.
Górny: Wojciech, Józefa, Marja, Józef, 
Władysław, Jan, Bronisław, Czesław, Zo-
fja, Szczepan, Tadeusz.
Jędzkiewicz: Tomasz, Michalina.

Nr 148   Masny: Paweł, Helena, Ludwik, 
Helena, Marja, Genowefa, Józef.

Nr 149   Dudzik: Karol, Teresa, Józef,
Kubica: Józef, Stefanja, Irena, Stanisław, 
Kazimierz, Genowefa. 
Filuś: Florjan, Zofija, 
Czernek: Jan, Genowefa, Marja. 

Nr 150   Ficoń: Teresa, Andrzej, Stanisław, 
Teresa, Stanisław, Krystyna, imię nieczy-
telne.

Rodzina Agnieszki i Józefa Fijaków, rok 1934.
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Nr 151   Kozioł: Marja, Antoni, Władysław, 
Adamczyk: Edward, Karol, Rudolf, Mieczy-
sław, 
Czarnota: Tomasz, Dorota, Elżbieta,
Janitek: Stanisław, Agnieszka.

Nr 152   Pytlik: Karol, Helena, Adolf, Marja, 
Bolesław, Kazimierz, Antoni, Bogusław.

Nr 153   Hochhaüser: Gurti, Adolf, Samu-
el, Loti.

Nr 154   Dudzik: Anna, Marja, Szymon, Lu-
dwik, Julja, Zofja. 
Midor Antonina. 

Nr 155   Czernek: Jan, Helena, Marja, He-
lena, Bronisław, Antoni, Stefan, Joanna, 
Karol.
Sanetra Ludwik. 

Nr 156   Duraj: Jadwiga, Tomasz, Anna, Ka-
rol, Helena, Julja, Genowefa, Marja, Cze-
sław, Józef.

Nr 157   Centry: Karol, Marja, Ludwika, 
Czesław, Stanisława, Cecylja, Edwarda, 
Kazimiera.

Nr 158 m 1   Piela: Michał, Antonina. 
Bachniak: Władysław, Anna, Antoni, Lu-
dwik.
Piątek Ludwik.

Nr 158 m 2   Tokarzewski: Karol (młynarz), 
Aniela, Kazimierz, Ludwik, Zafja, Juljan, 
Marja, Genowefa, Franciszek.
Mrowiec Józef. 

Nr 159   Fijak Anna.
Kubalica (?): Franciszek, Teresa, Bolesław, 
Kazimiera, Helena, Stefan, Emilja. 

Nr 160   Duraj: Michał, Aniela, Franciszek, 
Władysław, Bronisława, Marja, 
Caputa: Józef, Antonina, Rozalja, Edward. 

Nr 161   Jakubiec: Ludwik, Katarzyna, Ste-
fan, Ludwik, Bronisław, Maria, Stanisław, 
Antonina, Stefania. 

Maria Kulec Kozioł i Antoni Kozioł, rok 1939

Nr 162   Jasek: Tomasz, Ludwik, Antoni, 
Anna, Julja, Branisława, 
Adamczyk: Karol, Aniela, Stanisław, Lu-
dwik, Jan, Helena, Bronisław, Władysław, 
Alojzy. 

Nr 163   Pindel: Józef, Jadwiga(? pokreślo-
ny wpis), Alojzy, Franciszek, Antoni, Marja, 
Władysław, Michał, Michalina, Franciszka. 

Nr 164   Sołtysik: Anna, Marja, Stefanja,   
Bronisława, Stanisław, 
Pytlik: Mikołaj, Klara, 

Nr 165   Sołtysik: Katarzyna, Wiktor, 
Barabasz: Józef, Agnieszka, Aniela. 

Nr 166   Pitry: Franciszek, Katarzyna.
Pytlik: Feliks, Szczepan, Rudolf, Józef, Lu-
dwika, 
Kocur: Jan, Marja.
Wiewióra: Józef, Helena, Czesław, Kazi-
miera. 

Nr 167   Mrowiec Marja, Józef, 
Ficoń: Michał, (imię nieczytelne), Bronisła-
wa, Marja, Elżbieta, 
Baron Jakub. 
Talik: Franciszek, Anna, Zofja. 

Nr 168   Pietraszko: Antoni, Wojciech, 
Marja, Zofja, Anna, Kazimierz, Stanisław, 
Czesław. 

Nr 169   Gryzełko Teresa.
Faber: Marja, Teresa, 
Jakubiec: Władysław, Marja, Anna, Karol. 

Nr 170   Hernas: Piotr, Szymon,

Nr 171   Wach: Marja, Józef, Stefanja, 
Marja.
Sapeta: Jan, Anna, Marja, Marta, 
Wandzel: Karol, Karolina, Julja, Czesław. 
Caputa Kazimierz.

Nr 172   Czarnota: Izydor, Marja, Ludwiki.
Duzniak: Józef, Helena, Julijan. 

Nr 173   Białek: Albin, Stefanja, Genowefa, 
Antoni, Bronisław, Ludwik, Karol, Helena, 
Zofja. 
Dłutek: Karol, Anna, Zofja.  

Nr 174   Piątek: Jan, Jadwiga, Szczepan, 
Marja, Karol, Stefan, Emilja.

Nr 175   Zarazik: Jan, Marja, Józef, Włady-
sław, Stanisław.

Nr 176   Mrowiec: Franciszek, Aniela, 
Karol, Monika, Weronika, Zofja, Anna.

Nr 177   Kozak: Franciszek, Julja, Helena, 
Leon, Andrzej, 
Jurys Regina, Wiktorja.
Kocoń Marja.

Nr 178   Pietraszko: Franciszka, Franci-
szek, Aniela, Karol, Michał. 

Nr 179   Wandzel: Józef, Marja, Alojzy, 
Mieczysław, Bronisław. 

Nr 180   Kulec: Karol, Antoni, Michał, 
Marja, Franciszek, Ludwika, Julja, Helena, 
Joanna. 

Nr 181 m 1   Sowa: Karol, Marja, Józef, 
Genowefa, Ludwika, Kazimierz, Augusty-
na, Alojzy, Władysława.

Nr 181 m2   Harenżlak: Józef, Rozalja. 

Nr 182   Midor: Józef, Wojciech, Helena, 
Józef, Marja, Anna, Michał, Stanisław, An-
tonina, Józefa.

Nr 183   Wojtyła: Jan, Anna, Ludwik, Wła-
dysława. 

Nr 184   Szymik: Agnieszka, Leopold, Lu-
dwika, Andrzej, Feliks, Ludwik.
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Nr 185   Fijak: Agnieszka, Marja, Józef, 
Agnieszka, Helena, Rozalja, Antoni, Józef, 
Bolesław. 
Masny: Ludwik, Anna, Mieczysław, 
Barut Marja.

Nr 186   Dłutek: Ewa, Karol, Anna, Franci-
szek, Zofja. 
Goryl Szczepan.

Nr 187   Baron: Marja, Antoni, Karolina, 
Alojzy, Marja, Władysław/Józef, Anna, 
Emilja.
Miliński: Jan, Aniela, Julja. 

Nr 188 m 1   Kapa: Marja, Krystyna, Teofil/
Florjan, Florjan, Marja, Jan, Emilja.

Nr 188 m 2   Harenżlak: Teodor, Ludwika, 
Piątek Tadeusz.

Nr 189   Moczek: Szymon, Marja.
Maślanka Stefanja.

Nr 190   Loranc: Józef, Teresa, Julia, Zofja, 
Karol, Ludwika, Emilja, Czesława, Jerzy, 
Alicja. 

Nr 191   Mrowiec: Bronisław, Teresa, 
Marja, Aleksander, Weronika, Czesław,.
Stachnicka Anna.

Nr 192   Caputa: Józef, Katarzyna, Bartło-
miej, Anastazja, Helena, Antoni. 

Nr 193   Fijak: Marja, Andrzej, Rozalja. 

Nr 194   Walaszek Ludwika.
Jakubiec: Michał, Karolina, Joanna, Ele-
onora, Michalina, Cecylja, Mieczysław, 
Edward, Szczepan, Antoni.

Nr 195   Wandzel Agnieszka.
Sapeta: Jadwiga, Wiktorja, Stefan.
Waluś: Piotr, Ludwika, Stanisław, Michali-
na, Eleonora, Eugeniusz.

Ślub Marii Adamczyk i Karola Duraja, 1937. Rodziny Handerków, Baron, Kaniów, Ząbków.

Nr 196   Sowa: Michał, Anna, Mieczysław, 
Bronisława, Aniela, Anna.
Stasica Marja. 
 
Nr 197   Gęga: Antoni, Antonina, Aniela.
Cendry: Szczepan, Antoni, Adam.
Białos Agata.

Nr 198 m 1   Piątek Marja.
Kliś Helena.
Borak: Karol, Julja, Joanna.
Fijak: Karol, Anna, Kazimierz.

Nr 198 m 2   Fiedor Józef, Agnieszka, Elż-
bieta, Franciszka, Antoni, Albin, Zofja, Ka-
tarzyna, Andrzej, Wojciech, Bronisław, 
Władysław, Janina.

Nr 199   Wrzeszcz: Michał, Marja, Marjan, 
Leona, (imię nieczytelne).
Piotrowski: Anna, Karol. 

Nr 200   Paluch: Antoni, Aniela. 

Nr 201   Ząbek: Maciej, Anna, Józef, Marja, 
Zofja, Tomasz, Katarzyna, Stanisław, Woj-
ciech, Stefajna. Irena. 

Nr 202   Pietraszko: Andrzej, Władysław, 
Julja, Marja, Izydor, Marja, Mieczysław, Jó-
zef, Alojzy, Helena.
Bysko Józef.

Nr 203   Ząbek: Anna, Antoni.
Jakubiec: Jan, Ludwik, Władysław, Marja, 
Walerija, Anna, Franciszka.

Nr 204   Rączka Marja,
Sowa: Andrzej, Ludwisława, Bronisław, Lu-
dwik, Rozalja, Czesław, Irena. 

Nr 205   Brak wpisów
Nr 206   Klimczak: Jan, Rozalja, Feliks, 
Anna, Karol, Edmund.

Nr 207   Wandzel Antoni,
Pasierbek: Stanisław, Agnieszka, Helena, 

Juljan, Stanisław, Władysław, Marja, Jó-
zef, Jan.

Nr 208   Szpak: Franciszek, Anna, Włady-
sława, Aniela, Józef, Anna, Ludwika,
Kąsiński Piotr.

Nr 209   Kulec: Tomasz, Franciszka, Anto-
nina, Anna, Antoni, Ludwik, Alojzy, Cecylja.

Nr 210   Bysko: Michał, Genowefa, Marja. 
Kulec Albin

Nr 211   Kłusak: Ignacy, Agnieszka, Włady-
sław, Władysław, Genowefa.
Rypień: Leopold, Rudolf, Krystyna.

Nr 212   Midor: Karol, Anastazja, Mie-
czysław, Zofja, Marjan, Czesław, Walerja, 
Apolonja, Julja. 

Nr 213   Szczotka: Antoni, Aniela, Wiktor, 
Józef, Ludwik, Marja, Monika.

Nr 214   Białek Albina, 
Pietraszko Marja.
Dudys: Wawrzyniec, Agnieszka, Albin
Wolny: Władysław, Henryk.

Nr 215   Midor: Antoni, Ewa, Alojzy.
Hankus: Józef, Anna, Marja, Helena, Anto-
ni, Janina, Michalina.

Nr 216   Sołtysik: Ignacy, 
Apolonja.
Duraj: Antoni, Antonina, Augustyn, Hele-
na, Edward, Marja, Joanna. 

Nr 217   Jasek: Wojciech, Marja, Józef, Ka-
rolina, 
Bronisław, Franciszek, Józefa, 
Helena, Bronisława.

Nr 218   Herzyk: Franciszka, 
Duda: Antoni, Marja, Jan, 
Józef.
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Nr 219   Miodoński: Józef, Wiktorja, Józe-
fa, Andrzej, Bronisława, Czesława.
Paciorek: Wiktor, Józef, 
Teodor. 

Nr 220   Baran: Antoni, Aniela, Roman.

Nr 221   Pokusa: Jan, Jan, Rozalja, Rudolf, 
Adolf, Karol, Marja, Rudolf, Bronisława, 
Franciszek, Ludwika, Anna, Franciszka, An-
tonina, Juljan. 

Nr 222   Kliś: Jan, Zuzanna, Juljan,  Marja, 
Ludwik, Kazimierz, Mieczysław, Barbara.

Nr 223.   Hankus: Józef, Aniela, Helena, 
Anna, Bronisława, Genowefa, Julja, Syl-
wester.

Nr 224   Caputa: Marja, Antoni, Julja, Aloj-
zy, Marja, Antoni, Karol, Michał, 
Ząbek: Katarzyna, Józef, Jan. 

Nr 225   Glinjany: Elżbieta, Antoni, Fran-
ciszka, Juljan, Stefanja.

Nr 226   Gawlas: Wiktorja, Julja, Włady-
sław, Stefan, Janina, 
Maniecki: Karol, Marja, Marta. 
Pitry: Karol, Krystyna, Jan.

Nr 227   Mrowiec: Marja, Franciszka, Ka-
tarzyna, 
Kulka: Jan, Genowefa, Alojzy, Michał. 

Nr 228 m 1   Pitry: Michał, Walerjana, An-
toni, Władysław, Aniela.

Nr 228 m 2   Szymik Teresa
Chmielarski: Michał, Julja, 
Edward, Ludwik, Michał, Cze-
sława. 

Nr 229   Jakubiec: Franciszek, 
Julja, Józef.
Zyzak Julja.

Nr 230   Czarnota Regina, 
Marja, Marja, Jan, 
Pietraszko: Józef, Helena, 
Alojzy, Mieczysław, 
Rom: Józef, Katarzyna, Julja, 
Józefa.

Nr 231   Harężlak: Leopold, 
Ewa, Michał, Jan.

Nr 232   Matlas: Regina, Emil, 
Anna, Bronisław, Leopold, 
Stanisław, Kazimierz.

Nr 233   Suchanek: Francisz-
ka, Helena, Andrzej, Marja, 
Feliks, 
Pytlik: Jan, Genowefa.

Rodzina Adamczyk

Nr 234   Wandzel: Tomasz, Helena, 
Stefanja, Joanna, Antonina, Tadeusz, Jul-
jan, Józef, Antoni, Stefan.

Nr 235   Golański: Antoni, Agnieszka, Jan, 
Marja, Jadwiga, Katarzyna.

Nr 236   Butor: Józef, Helena, Edward, Jan.

Nr 237   Masny: Izydor, Agnieszka.
Sucha: Karolina, Edward, Anna, Józef, Jan, 
Stanisław.

Nr 238   Pitry: Antoni, Karolina, Ludwika, 
Marja, Ewa, Anna, 
Karpiel Piotr.

Nr 239 m 1   Sowa: Antoni, Marja, Emilja, 
Józef, Władysław. 

Nr 239 m 2   Nikiel Agnieszka.
Marek: Jan, Julja, Antoni, Józef, Julja. 

Nr 240   Lukas: Kazimierz, Agnieszka, 
Stefanja, Kazimierz, Leon.
Mrowiec Jan.
Pietraszko Anna.

Nr 241   (nazwisko nieczytelne) Julja.
Matlas: Ferdynand, Tadeusz, Elzbieta, 
Leon, Irena.

Nr 242   Janik: Aniela, Antoni, Anna, 
Wincenty, Wojciech, Karolina, Marja.
Fijak: Ludwik, Marja, Rudolf, Augustyn.

Nr 243   Danek: Szczepan, Anna, Józef, 
Ludwik, Stefanja, 
Sołtysik: Szczepan, Katarzyna, 
Pawlik: Józef, Szczepan, Józef, Agnieszka. 

Nr 244   Pytlik: Józef, Anna, Marja, 
Krystyna, Stanisław, Michał, Antoni, Mi-
chelina.

Nr 245   Baron: Karol, Karolina, Joanna, 
Antoni, Anna, Stefan, Irena.

Kurowska Regina. 
Noga: Karol, Małgorzata, Irena.

Nr 246   Wandzel: Ludwik, Magdalena, 
Augustyn, Stechanija, Michalina, Eleonora, 
Anna, Antonina, Wanda, Mieczysław, 
Otylija, Marian. 
Fijak Antoni.

Nr 247   Jasek: Antoni, Stefanja, Marja, 
Genowefa, Henryk, Stanisław.

Nr 248   Czarnota: Józef, Aniela, Stefanja, 
Antonina, Ludwika, Alojzy, 
Oczadły: Emil, Emilja, Agnieszka. 

Nr 249   Baron: Agnieszka, Adam,
Frydel: Jan, Józef, Helena, Ludwik, 
Stefanja, Alojzy, Bronisław, Krystyna. 
Marja.
Kłusak: Kornel, Ludwika. 

Nr 250   Pietrzaszko Regina.
Baran Antoni.
Piątek Zofja.

Nr 251   Sapeta: Anna, Antoni, Anna, Bro-
nisław, Stefan.

Nr 252   Biernat: Tomasz, Franciszka, 
Bronisław, Ferdynand, Julja, Helena, 
Aniela, Emilja, Stanisław, Bronisława. 

Nr 253   Wójcik: Marja, Feliks, Rozalja, 
Aniela.

Nr 254   Piątek: Antoni, Antonina, Leon, 
Karol, Alojzy.

Nr 255    Zyzak: Karol, Agnieszka, Ludwik, 
Krystyna, Alojzy, Juljan, Bronisława, Jani-
na.

Nr 256   Rypień: Anna, Julja, Joanna.
Jakubiec: Józef, Michał, Marja.
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Nr 257   Krysta: Julja, Józef, Jan, Antoni, 
Stanisław, Władysław, Genowefa, Helena.
Czarnota: Izydor, Marja, Tadeusz. 

Nr 258   Mieszczak: Marcin, Marja, 
Szczepan, Ludwika, Juzlja, Ludwik, 
Franciszek. 

Nr 259   Stec: Florjan, Marja, Zofja, 
Salomea, Helena, Józef, Karol, Stefan, 
Anna, Michał.
Wolny: Michał, Jadwiga, 
Przybyła: Józef, Marja. 
Widz Michał.

Nr 260   Adamczyka Anna.
Pitry: Michał, Helena, Władysław, Józef, 
Ludwika, Genowefa, Wiktorja, Stanisława, 
Kazimiera.

Nr 261   Hula: Karol, Elżbieta, Julja, 
Tadeusz, Zofja, Marja, Władysław, Jan 

Nr 262   Jakubiec: Wojciech, Józef, 
Walerjana, Michał, Bronisława, Teresa, 
Krystyna, Jan.
Pietraszko Bronisław.

Nr 263.   Nazwisko nieczytelne Franciszek.
Sołtysek: Anna, Alfreda, Walerja. 
Pytlik: Ludwik, Helena.  

Nr 264   Piecuch: Adolf, Helena, Emil, Fran-
ciszek, Władysława.

Nr 265   Hankus: Antoni, Marja, Wojciech, 
Woljn: Ludwik, Aniela, Tersa, Józef, Franci-
szek, Stefan, Ludwika.

Nr 266   Żyrek: Stanisław, Joanna, Włady-
sław.
Sowa: Antoni, Józef, 
Pawlus: Bronisław, Anna,  Czesława, 
Stanisława. 
Kopyciak: Stefanja, Marja. 

Nr 267   Walaszek: Michał, Marja, Józef, 
Władysław, Helena, Ludwik, Antoni, Bro-
nisław, Marja, (imię nieczytelne) Helena. 

Nr 268   Piątek Ludwik.
Hankus: Andrzej, Helena, Genowefa, Tere-
sa, Józef. 

Nr 269   Baron Jadwiga.
Szczotka Franciszek, Helena, Stanisława.

Nr 270   Caputa: Anna, Alojzy, Anna, Broni-
sław, Mieczysław, Stefan. 

Nr 271   Midor: Jan, Katarzyna.
Zuziak: Teresa, Stefanja.

Nr 272   Midor: Agnieszka, Jakób, Marja, 
Karol, Józef, Michał, Marja, Katarzyna, 
Bronisława.

Nr 273   Hula: Wojciech, Aniela, Marja, An-
toni, Antonina, Józef, Stanisław, Ludwika.
Nr 274   Pitry Regina.
Suchańska Marja.

Nr 275   Fijak: Anna, Michał, Franciszek, 
Alojzy, Marja, Apolonja, Mieczysław, Ma-
ładysława.

Nr 276   Mrowiec: Wiktor, Aniela, Stani-
sław, Anna. 

Tom III 13/889/13
Nr 277   Jakubiec: Jan, Agnieszka, Stani-
sław, Karol, Antoni, Katarzyna
Pietraszko: Anna, Joanna. Marjan.
Sapeta: Władysław, Józef.

Nr 278   Szypuła: Karol, Augustyna, Lu-
dwik, Karol, Genowefa, Elżbieta, Marja, 
Stanisław, Kazimierz. 

Nr 279   Caputa: Franciszek, Marja, Jadwi-
ga, Stefan, Genowefa. 
Jakubiec: Ludwik, Czesław, Irena.

Nr 280   Caputa: Wojciech, Katarzyna, 
Joanna. 

Nr 281   Borak: Michał, Katarzyna.

Nr 282   Walaszek Franciszka.
Gołnek Karolina.

Nr 283   Caputa: Regina, Michał, Janina, 
Roman, Antoni, Franciszek, Adolf, Helena, 
Antoni, Anna, Julja, Ludwik.

Nr 284   Baron Franciszka, 
Piotrowski: Karol, Bronisława.

Nr 285   Górka: Jan, Agnieszka, Marja, Jan, 
Wiktorja, Władysław.

Nr 286   Pytlik: Wojciech, Anna, Jan, Lu-
dwik, Helena, Wojciech, Anna, Józef, Fran-
ciszek, Marja, Karolina, Jadwiga, Józef.

Nr 287   (Nieczytelne nazwisko) Jan.
Hula: Julja, Katarzyna, Helena, Juljan, 
Płocica: Ludwika, Michalina, Elżbieta, 
Aniela, Bolesław, Marja, Józef, Helena. 

Nr 288   Adamczyk: Andrzej, Szymon, 
Bronisław, Bronisław, Mieczysław, Stefan.
Jakubiec: Karol, Czesława.

Nr 289   Ciurla: Józef, Agnieszka.
Baron: Józef, Ludwiżka, Genowefa, Karol, 
Teodor, Michalina, Bolesław, Antoni. 

Nr 290   Wandzel: Aniela,Franciszek, Bro-
nisława, Michał, Stefan, Stanisław. 
Sowa: Marcin, Antonina, Bolesław, Józef.

Nr 291   Sowa: Genowefa, Piotr, Antoni, 
Karolina, Albina, Alojzy, Antonina, Helena.  
Wolny: Franciszka, Robert, Józef. 
Caputa: Dominik, Wiktorja.
Sliż Franciszek.

1939, Andrzej Adamczyk z synami
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Nr 292   Masny: Antoni, Katarzyna, 
Helena,
Gancarczyk: Dominik, Marja, Antoni. 

Nr 293   Sołtysiak Tomasz.
Kulec: Katarzyna, Józef, Anna, Michali-
na, Stefan, Kazimiera, Czesław, Marjan,  
Marja, Irena. 

Nr 294   
Piątek: Tomasz, Agnieszka, Franciszek, 
Wojciech, Marja, Sylewster, Antoni. 

Nr 295   Adamczyk: Adam, Ludwik, Ludwi-
ka, Wiktor, Anna, Stanisław, Wojciech.
Baron Ludwik. 

Nr 296   Adamczyk: Antoni, Anna.
Nr 297   Mrowiec: Szymon, Marja.

Nr 298   Zarazik: Jan, Tekla, Józef, Marja, 
Maria. 
Maślonka: Jakób, Helena. 

Nr 299   Midor: Franciszka, Aniela, Antoni, 
Ludwik, Wincenty, Stanisław, Stefanja.
Raczek: Alojzy, Anna.

Nr 300   Trznadel: Antoni, Franciszka, 
Władysław, Marja, Kazimierz, Marja, 
Zofija, Eugenia, Wadna, Franciszka, Aniela. 

Nr 301   Sapeta: Marja, Stefanja, Szczepan, 
Filomena, Aniela, Bronisława. 
Mrowiec: Ludwik, Anna, Emilja, Maria.

Nr 302 m 1   Piątek: Marcin, 
Andrzej, Aniela, Cecylja, 
Bolesław. 

Nr 302 m 2   Midor: Wojciech, Agnieszka, 
Bronisława, 
Władysław, Julja, Andrzej, 
Helena, Marja, Ludwika, 
Stanisława. 

Nr 303   Wawak: Józef, 
Katarzyna, Wiktorja, Karol.

Nr 304   Midor: Wojciech, Agnieszka, Bro-
nisława, 
Władysław, Julja, Andrzej, 
Helena, Marja, Ludwika, 
tanisława. 

Nr 305   Miodoński: Wincenty, Aniela, Le-
onard.
Górka: Jan, Agnieszka, Jan, 
Wiktorja, Władysław.

Nr 306   Kliś Agnieszka, Alojzy.
Wolny: Władysław, Helena, 
Bronisław, Władysława. 

Nr 307   Ciupka: Tomasz, Anna, Julja, 
Helena, 
Sołtysik: Ludwik, Bronisława, Teresa.
Łasut: Józef, Stanisław.

Nr 308   Fijak: Julja, Franciszek, Wiktorja, 
Karol, Aniela, Władysław, Antoni, Józef, 
Czesława, Marja, Wiktorja, Karolina, Anna.

Nr 309 m 1   Stec: Marja, Anna, Michał, 
Piotr. 
Widz: Michał, Teresa, Elżbieta. 
Kos: Józef, Barbara. 

Nr 309 m 2   Majcher: Wojciech, 
Agnieszka, Józef, Franciszek, Rudolf, Jan, 
Maria. 

Nr 310   Kwaśny: Augustyn, Joanna, 
Helena, Alojzy.
Piątek: Helena, Otylja. 

Nr 311   Pytlik: Jan, Marja, Antoni, Teresa, 
Franciszka, Agnieszka. 

Nr 312   Kanik: Ludwik, Anna, Jan, 
Weronika, Stanisław, Augustyna, Ludwik, 
Bronisław, Alojzy, 
Talik: Franciszek, Anna, Zofja. 

Nr 313   Klimczak: Jadwiga.
Bułka: Jan, Stefanja, Helena.
Siwek (?): Józef. 

Nr 314   Czarnota: Józef, Marja, Karolina, 
Stefanja, Władysław, Aniela. 

Nr 315   Pitry: Antoni, Jadwiga, Aniela, 
Joanna, 
Wandzel: Ludwik, Antonina, Wiktorja, 
Karol.

Nr 316   Sapeta Michał, Marja, Helena, 
Józef, Emilja, Genowefa, Bronisława, 
Marja, Edward.

Nr 317   Bułka: Jan, 
Barbara, Stanisław, 
Bronisława, Stani-
sław, Zofja, Otylja, 
Jan,
Klimas: Jan, Michał, 
Gołuch: Józef, Anna, 
Helena, Bolesław, 
Kliś: Teresa. 

Nr 318   Czarno-
ta: Wilhelm, Aniela, 
Emilja, Michalina, 
Cecylja,
Habdas: Włady-
sław, Anna, Joanna, 
Marja, Jan, Włady-
sława, Leona.
Wawak; Michał, Jul-
ja, Konstantyna.

Nr 319   Bułka: To-
masz, Franciszka, 
Michał, Rudolf.
Biernat: Paulina, 
Bronisław, Michał, 
Stanisław. 
(Nazwisko nie czy-
telne) Józef, 

Nr 320   Pytlik Karolina
Pietraszko: Julja, Bronisław. 

Nr 321   Adamczyk: Szymon, Agnieszka, 
Antoni, Roman, Bronisław, Alojzy, Augu-
styn, Władysław, Krystyna, Stanisława, 
Marja.

 Nr 322   Dziergas: Jan, Helena, 
Władysława, Józefa.

Nr 323   Wolny: Szczepan, Anna, Karol, 
Alojzy, Ludwika, Stanisława, Karol, Anna, 
Marja.

Rodzina Hankusów, 1938-39, ul. Warzywna



164 165

SIEDEM WIEKÓW PIETRZYKOWIC ROZDZIAŁ VII         Dwudziestolecie międzywojenne

Wiewóra: Józef, Marja, Elżbieta, Michalina, 
Mieczysław.

Nr 324   Drozd: Anna, Michał, Aniela, 
Stanisław, Władysław, Józef. 

Nr 325   Cader: Karol, Julja, Marja, Joanna, 
Antoni, Sylwester.

Nr 326   Rypień: Franciszek, Aniela, 
Helena, Krystyna, Julja, Aloiza, 
Adamczyk: Ludwika, Andrzej, Aniela. 
Zuziak Franz.

Nr 327   Sołtysik: Michał, Aniela, 
Sowa: Roman, Teresa, Stanisław. 

Nr 328   Siec: Michał, Franciszka. 

Nr 329   Adamczyk: Józef, Karol, Helena, 
Józef, Edward, Zofja, 
Cader Peter.

Nr 330   Mrowiec: Szczepan, Regina, 
Ludwik, Elżbieta, Bronisława, Bronisław, 
Bronisława, Antoni, Stanisław, Marja. 

Nr 331   Dziergas Marja, 
Szczotka: Józef, Ludwika, Władysław.

Nr 332   Bednarz: Wojciech, Marja, Józef, 
Anna.

Nr 333   Kłusak: Kornel, Anna, Sylwester, 
Stefanja. 
Wandzel: Adolf, Bronisław.
Buski: Korneliusz, Teodor.

Nr 334   Wolny: Andrzej, Wiktorya, 
Wiktor, Marja, Józef, Ludwika, Weronika.
Fijak Albin. 

Nr 335   Sołtysik: Wawrzyniec, Regina, 
Bronisław.
Mrowiec: Karol, Helena, Adolf, Irena, 
Fryderyka. 

Nr 336    Pietraszko: Marcin, Michał, Anie-
la, Anna, Zuzanna, Franciszka, Władysław, 
Helena, Irena, 
Czarnota: Jan, Tadeusz, Irena. 

Nr 337
Cendry: Franciszka, 
Caputa: Michał, Julja, 

Nr 338   Łasut: Anna, Tomasz, Anna, 
Stanisław, Józef, Marja, Krystyna, Marjan, 
Stanisława.

Nr 339   Kurowski: Tomasz, Agnieszka, 
Marja, Aniela, Franciszka, Helena, Stefanja, 
Bronisława, Józefa.

Nr 340   Semik: Józef, Marja, Alojzy, 
Baron: Karol, Agnieszka, Julja, Bronisław.  

Nr 341   Kruczyński: Karol, Katarzyna.
Faber Marja. 

Nr 342   Wandzel: Franciszek, Bronisława, 
Stanisław, Janina (?).

Nr 343   Piecuch: Franciszka. 
Szymik: Karol, Jadwiga, Ludwika, Marja.

Nr 344   Duraj: Antoni, (imię nieczytelne), 
Franciszka, Zofja, Filomena, Zyta, Marja, 
Elżbieta. 

Nr 345   Dziergas Marja.
Zawada: Franciszek, Rozalja, Bolesław, 
Stanisław, Michalina.
Noga: Karol, Małgorzata, Irena. 
Pustelnik Franciszka. 
Kościelniak: Antoni, Franciszka, Janina, 
Albin. 

Nr 346   Śleziak: Jan, Franciszka, Wiktorja, 
Juljan, Franciszek, Julja, Jakób. 
Płonka Józef.

Nr 347   Cader Antoni.
Baran lub Baron: Karol, Anna, Helena, 

Emilja, Stefanja, Stanisława, Józef, Helena, 
Czesław, Marja.
Maślak Branisław. 

Nr 348   Wieczorek: Jan, Józef, Karolina, 
Antoni. Władysław, Stefanja, Ludwika, 
Joanna, Helena, Wiktorja, Maria. 

Nr 349   Czarnota: Michał, Julja, Karol, 
Andrzej, Marja, Michał, Józef, Stefan.

Nr 350   Pawlus: Józef, Marja, Jan, Józefa, 
Tadeusz, Jerzy. 
Bułka: Tomasz, Wiktorja, Stanisław, 
Mieczysław, Stanisława. 

Nr 351   Kos: Józef, Barbara, 
Kocierz; Jan, Michalina, Stanisław, 
Eugeniusz, Eleonora. 

Nr 352   Polak: Józef, Zofja.
Bąk Helena.

Nr 353   Caputa: Wojciech, Katarzyna, 
Sapeta: Alojzy, Julja, Helena, Bronisław.

Nr 354   Ciurla: Michał, Julja, Anna, Zofja, 
Bronisław, Helena.
Mrowiec: Franciszka, Marja. 
Kubisz Józef.

Nr 355   Kolezar Marja.
Zielińska Aniela.
Fijak: Karol, Aniela, Ludwik, Marja, Geno-
wefa.

Nr 356   Matlas: Szymon, Aniela, Emilja, 
Władysław, Leon, Helena, Kazimiera, Jul-
ja, Maria. 

Nr 357   Lach: Jan, Marja. 
Wójcik: Wiktorja.
Sapeta: Szczepan, Zofja, Genowefa. 

Nr 358   Sowa Marja.
Pietraszko Emilja.
Janota Stefanja. 

Nr 359   Oczkowski: Maciej, Marja.
Czaniecka Elżbieta.
Piątek: Antoni, Helena, Stanisława, 
Adamczyk: Wiktor, Anna, Stanisław, imię 
nieczytelne

Nr 360   Kulec: Julja, Ludwika, Filomena, 
Joanna,
Stasica: Antoni, Jan, Alojzy.
 
Nr 361   Sapeta: Karol, Regina, Antoni, An-
tonina.

Nr 362   Baron: Mateusz, Agnieszka.
Kocur: Robert, Franciszka, Jan.

Nr 363   Ficoń: Józef, Anna.

Nr 364   Baron: Regina, Szczepan, Jadwiga, 
Antoni, Amilja, Anna, Marja.
Nawanjński: Władysław Jan.

Nr 365   Zoń: Melchior, Franciszka, Józef, Ka-
rol, Ludwik, Aniela, Marja, Szczepan, Janina.

Nr 366   Baron: Jan, Julja, Antoni, Marja, 
Stefanja, Józef.
Walaszek Ludwik.

Nr 367   Sapeta: Andrzej, Agnieszka, Karol, 
Józef, Bronisława, Władysław, Adolf.

Nr 368   Jakubiec: Józef, Julja, Helena, 
Adelajda, Ludwik, Marja, Feliks, 
Caputa: Franciszek, (imię nieczytelne).

Nr 369   Baron: Józef, Anna, Ludwika, Au-
gustyn, Franciszek, Genowefa, Joanna, 
Bronisława, Ludwik.

Nr 370   Pitry: Antoni, Ludwik, Marja, He-
lena, Krystyna.

Nr 371   Wiewióra: Józef, Marja, Mieczy-
sław, Michalina, Elzbieta.
Janiszewska Regina.
Fluder: Józef, Julja, Antonina.
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Nr 372   Wandzel: Szczepan, Julja, Broni-
sław, Bronisława, Ludwik, Ludwika, Karol, 
Antoni, Stefan, Michał, Mieczysław.
Barabasz: Michał, Józef. 

Nr 373   Hankus: Anna, Józef, Helena, 
Aniela, 
Drewniak Władysław.
Tomasik: Jan, Albina, Emilja, Marja, Włady-
sław,  Helena, Ewa. 
Plekaniec Józef (kowal) 

Nr 374   Jasek: Antoni, Marja, Genowefa, 
Midor: Władysław, Teresa, Eleonora, Zofja, 
Władysława, Marja, Ludwika, Franciszek, 
Jadwiga.
Krywult Antoni.

Nr 375   Tomecka Teresa.
Kufel: Jan, Marja, Elżbieta.
Ficoń: Józef, Jan, 

Nr 376   Mrowiec: Józef, Marja, Stefan, Ad-
olf, Józef, Eleonora, Władysław, Mieczy-
sław, Emilja, Leszek. 

Nr 377   Pawlik: Jan, Julja, Władysław, Lu-
dwik, Stefan, Filomena.
Walaszek Ludwika.
Piątek Antoni.

Nr 378   Adamczyk: Karol, Katarzyna, Woj-
ciech, Wiktor, Alojzy, Józef, Michał, Stefan, 
Feliks. 

Nr 379   Mrowiec: Anna, Józefa, Karol, Ro-
zalja, Barbara, Feliks, Julja, Antoni, Irena.
Widz: Rudolf, Marja, 

Nr 380   Masny: Józef, Paulina, Bronisława, 
Michał, Julja.
Adamczyk: Wiktor, Stanisław, Antoni. 

Nr 381   Baran: Antoni, Franciszka, Juljan, 
Anna, Stefanja, Alojzy, Karol, Mieczysław, 
Marja.

Nr 382   Hutyra: Michał, Ludwika, Jul-
ja, Anna, Karol, Franciszek, Julja, Joanna, 
Henryk, Irena, Mieczysław, Józef.

Nr 383   Midor: Józef, Katarzyna, Alojzy, 
Antoni, Józef, Helena, Alojza.

Nr 384   Mrowiec: Karol, Franciszka, Kry-
styna, Marja, Józef, Stefan, Antonina.

Nr 385   Handerek: Karol, Genowefa, Jó-
zef, Tadeusz, Ludwik.
Binda: Emil, Antonina, Władysław. 
Sapeta: Alojzy, Katarzyna, Stanisław, Lu-
dwika, 
Pietraszko Ludwika. 

Nr 386   Sapiński: Stanisław, Ludwika, Ana-
stazja, Tadeusz, Stanisław, Teodor, Alek-
sander, Genowefa.
Handerek: Aniela, Józef, Antonina.
Jaśkowski Michał.
(Nieczytelne nazwisko) Anna. 

Nr 387   Talik: Ludwik, Antonina, Leon, Ste-
fan, Władysława, Adolfina, Otylja, Marja, 
Ludwika, Ludwik.

Nr 388   Worek: Władysław, Julja, Albina 

Nr 389   Fijak Aniela.
Staszek: Ludwik, Marja, Henryk, Tadeusz, 
Kazimierz, Bolesław, Irena, Benedykt.

Nr 390   Pietraszko: Karol, Julja, Antoni, 
Adam, Albin, Józef, Aniela, Joanna, Helena, 
Joanna, Adam, Aniela, Władysława, Zofja, 
Antoni.

Nr 391   Hankus: Szymon, Julja, 
Baron Joanna, Ludwika,
Fijak Michał.
Kliś Karol, Antoni, Wanda. 

Nr 392   Bednarz: Antoni, Marja, Józef, Lu-
dwika, Stanisław, Antonina, Stanisława.

Nr 393   Stokłosa: Jan, Genowe-
fa, Władysława, Stefanja, Janina, 
Stanisław, Teresa, Helena.

Nr 394   Górny: Tadeusz, Herta, 
Marta, Stanisław, Eleonora.
Dobija Marja.

Nr 395   Sołtysik: Józef, Alojzy, 
Joanna, Emilja, Władysław, Gol-
fred, Teodor,Marja, Marja,
Talik: Franciszek, Anna, Zofja.

Nr 396   Pytlki: Michał, Julja, We-
ronika, Stefan, Bronisław, Otylja, 
Bolesław.

Nr 397   Kręcichwost Regina, 
Anna, 
Kalfas Józef, Franciszka, Anna, 
Marjan, Edward, Czesław, Apo-
lonja.

Nr 398   Pach: Józef, Wiktorja, 
Michalina, Wiktor, Marja, Jan, 
Czesław, 
Mrowiec: Jan, Adam, Juljan, Wła-
dysław, 
Sołtysik: Franciszek, Franciszka, 
Krystyna.

Nr 399   Walaszek Regina, Szczepan, Anna, 
Alojzy, Antoni, Ludwik, Juljan, Irena.
Pietraszko Jadwiga.
Pitry Marja.

Nr 400   Hankus: Michał, Helena, Krysty-
na, Jan, Czesław, Urszula, Leonja.

Nr 401   Habdas: Tomasz, Julja, Marja, 
Aniela, Marcin, Elżbieta, Izydor, Zofija, 
Ficek Józef.

Nr 402   Janiszewski: Józef, Julja, Stanisła-
wa, Władysław, Czesława, Irena, Henryka.
Fijak: Helena, Stefanja, 

Nr 403   Wandzel: Antoni, Anna, Ludwik, 
Józef, Feliks, Barbara.

Nr 404   Hula: Antoni, Ludwik, Anna, 
Marja, Helena, Józef.
Adamczyk: Antoni, Franciszka.
Midor: Szymon, Marja, Janina, Marjan, 
Franciszka.

Nr 405   Żyrek: Franciszek, Walerja, Mał-
gorzata, Agnieszka, 
Noga Agnieszka.

Nr 406   (nazwisko nieczytelne) Jadwiga.
Fijak: Michał, Aniela, Janina, Genowefa, 
Marja, Stanisław, Anna. 

Nr 407   nie istnieje w spisie.

1935, Wiktor Adamczyk – ułan
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Nr 408   Sowa: Józef, Marja, Leon, Stefan.

Nr 409   Szymik Regina
Masny: Ludwik, Anna, Tadeusz, Michalina, 
Eugeniusz.

Nr 410   Wójcik: Józef, Marja, Stanisław.

Nr 411   Adamczyk: Karol, Helena, Feliks, 
Genowefa, Anna, Antoni, Ludwika.

Nr 412   Pawlus: Jan, Teresa, Marja, Franci-
szek, Antoni, Stanisław, Teresa. 

Nr 413   karta pusta

Nr 414   Handerek: Andrzej, 
Agnieszka, Konstanty, He-
lena, Julja, Aniela, Mieczy-
sław, Aniela.

Nr 415   Sołtysik: Michał, 
Marja, Elżbieta, Edward.
Sowa Franciszka.

Nr 416
Sołtysik: Emil, Karolina, Ta-
deusz, Władysław. 

Nr 417
Adamczyk: Wojciech, He-
lena, Joanna, Julja, Antoni, 
Michał, Ludwika, Antonina, 
Władysław.

Nr 418   Midor: Wojciech, 
Zuzanna, Irena, Józef, Joan-
na, Mieczysław, 
Baron: Karolina, Adam,
Widz: Józef, Wiktorja, Józef, 
Janina, Aniela.

Nr 419   Dziergas: Józef, Ka-
rol, Elżbieta, Stanisława.
Nr 420   Michulec: Jan, 
Marja,
Piątek: Marja, Józef, Tade-

usz, Antoni, Teresa, Teodor.

Nr 421   Caputa: Ludwik, Ludwika, Marja, 
Kazimierz.

Nr 422   Talik: Jan, Karolina, Stanisław, Ka-
rol.
Śliż: Wojciech, Anna, 
Hul Janina.

Nr 423   Jakubiec: Józef, Marja, Mieczysła-
wa, Tadeusz.

Nr 424   Ryszka: Jan, Ewa, Helena, Fran-
ciszka.

1920, Anna Handerek (w środku)z koleżankami z pracy  
w Bielsku  – panie Gietler i Komendera.

Tomasik: Marja, Kazimierz, Marja.
Studencki: Jakób, Stefanja.
Kamińcki Józef.

Nr 425   Zoń: Stanisław, Marja.
Baron: Józef, Karolina, Kazimierz, Czesław, 
Antoni. 

Nr 426   Zoń: Stanisław, Marja, Aniela, Sta-
nisław.
Damek: Józef, Anna.

Nr  427   Ciurla: Antoni, Antonina, Józef, 
Marja, Janina.

Nr  428   Tomasik: Alojzy, Helena, Alojzja, 
Czesława, 
Kamiński: Józef,  Aniela, Walerja, Szcze-
pan, Florjan, Ludwika, Helena.
Butka: Michał, Krystyna.

Nr 429   Pawlus: Franciszka, Wojciech, Te-
resa, Genowefa, Stefania.

Nr 430   Płonka: Wincenty, Marja, Krysty-
na, 
Jękner Apolonja.
Mąciński: Piotr, Katarzyna, Józef, Helena, 
Juljan.

Nr 431   Adamczyk: Michał, Karolina, Jó-
zef, Julja, Antoni, Genowefa, Aniela, Bro-
nisław.

Nr 432   Talik: Rudolf, Aniela, Stani-
sław,Mieczysław.
Łajczak: Jan, Teresa, Józef.
Kowalczyk genowefa.
Trzipla: Stanisław, Justyna.

Nr 433   Baron: Karol, Marja, Julja.

Nr 434   Jakubiec: Andrzej, Marja, Michał,  
Joanna, Emilja, Bronisława. 
Adamczyk Józef.

Nr 435   Szymik: Józef, Helena, Leopold, 
Wincenty, Stanisław.
Fijak: Franciszek, Wiktorja, Czesława. 

Nr 436   Jakubiec: Alojzy, Julja, Rudolf, Jó-
zef, Marja, Ludwika, Genowefa, Leona.

Nr 437   Szymik: Ludwik, Wiktorja, Broni-
sław, Helena, Joanna,Ludwika,Teodor.

Nr 438   Goryl: Jan, Aniela, Stefan, Lu-
dwik, Władysława, Edward, Helena, Marja, 
Marjan.

Nr 439   Pietrzasko: Alojzy, Karolina.

Nr 440   Łatka: Juljan, Julja, Władysław, 
Czesław. 
Laszczak Alojzy.

Nr 441   Hankus: Józef, Jadwiga, Szczepan, 
Bolesław, Antoni, Kazimierz.

Nr 442   Adaś: Józef, Franciszek, Antonina, 
Mieczysław, Tadeusz.
Jakubiec Karolina.

Nr 443   Masny: Tomasz, Michał, Rozalja, 
Marja, Kazimierz.

Nr 444   Widz Regina.
Przeworek: Franciszek, Franciszka, Antoni, 
Emilja, Cecylja, Elżbieta.

Nr 445   Adamczyk: Augustyn, Wiktorja, 
Antoni, Marja, Michał.

Nr  446   Widuch: Franciszek, Aniela, Her-
mina, Ludwika, Leokadja, Sabina, Sylwe-
ster, Henryk.

Nr 447   Piątek Regina, Julja.
Kozak: Józef, Karolina, Kazimierz, Cze-
sław, Weronika, Marjan.     

Nr 448   Gawlas Franciszek.
Figura: Jan, Rozalja, Józef, Henryk, Sylwe-
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ster, Józef.
Rzepka: Szczepan, Aniela. 

Nr 449   Gancarczyk: Franciszek, Marja, 
Wiktor, Marja, Dominik, Ludwika.
Szotek Alojzy.
Walaszek: Szymon, Paulina, Bolesław.
Gardaś Ignacy.(szewc) 

Nr 450 m 1   Karpeta: Józef, Zofja, Jan, 
Franciszka, Katarzyna, Władysław, To-
masz, Andrzej, Joanna, Marja, Jan.
Gardaś Ignacy (szewc zapisany również 
pod nr 449.)  

Nr 450 m 2   Rajs: Karol, Barbara, Józef, 
Barbara,  Stanisław.
Krysta: Julja, Józef, Jan, Antoni, Stanisław, 
Genowefa, Helena.

Nr 451   Moczek: Józef, Katarzyna, Stani-
sław, Marja.

Nr 452   Hankus: Antoni, Julja, Augustyn,  
Józef, Ludwika, Joanna, Aniela, Julja.

Nr 453   Pawlus: Jan, Elżbieta, Stefan. 

Nr 454   Midor: Józef, Aniela, Stefan, An-
toni.
Nr 455   Szymik: Antoni, Ludwika, Broni-
sława, Wilhelm.

Nr 456   Sołtysik: Edward, Aniela, Marjan, 
Kazimierz.

Nr 457   Kulec: Antoni, Marja, Anna, Lu-
dwika, Michał, Aniela, Joanna, Genowefa, 
Antoni.

Nr 458   Pawlus: Józef, Marja, Anna, Maria, 
Helena.
Rosiński Stanisław (nauczyciel).
Baron Regina.
Nawaryński: Władysław, Jan.
Nr 459   Jasek:  Józef, Karolina, Józefa, He-
lena, Otylja.

Nr  460   Kulec: Karol, Małgorzata, Helena, 
Ludwika, Józef.
Piątek Emilja. 

Nr 461   Masny: Ludwik, Anna, Mieczy-
sław, Eugeniusz.

Nr 462   Ząbek: Ludwik, Marja, Walerja,  
Antonina, Irena.

Nr 463   Kulec: Antoni, Antonina, Adam, 
Irena, Władysław, Eugeniusz.

Nr 464   Sowa Marja.
Gołąbek Rudolf.

Nr 465    Klimczak: Wincennty, Marja,  Ire-
na, Marta.

Nr 466   Pytlik: Wojciech, Anna, Bronisław.

Nr 467   Gęga:  Józef, Anna, Zofja, Helena.

Nr  468   Handerek: Szczepan, Wiktorja, 
Marja, Teresa, Józef, Bronisław, Wiktorja, 
Joanna, Antoni.

Nr 469   Bułka: Tomasz, Wiktorja, Stani-
sław, Mieczysław, Stanisława, Józef.

Nr 470   Miodoński: Andrzej, Czesława, 
Bronisława, Marjan.

Nr 471   Midor: Alojzy, Helena, Ludwik, 
Anna, Stefan. 

Nr 472   Sewera: Jan, Helena, Kazimierz, 
Joanna.

Nr 473   Wandzel: Karol, Marja,  Julja, Lu-
dwika.
Pawlus: Władysław, Wiktorja.

Koniec tomu III, brak numerów 474-475.

Tom IV
Nr 476   Adamczyk Wojciech, 
Pietraszko Wiktor.

Nr 477   Midor Alojzy,
Błoński: Stanisław, Helena, Stanisława, 
Kazimierz. 

Nr 478   Piątek Karol.
Adamczyk: Wojciech, Aniela, Julia, Fran-
ciszka.

Nr 479   Pietraszko: Karol, Maria, Anna, 
Stanisław. 

Nr 480   Piątek: Karol, Agnieszka, Francisz-
ka, Stefan.

Nr 481   Kozak: Edward, Rozalja, Sylwe-
ster, Bogumiła, Aniela, Maria.

Nr 482   Tomasik Alojzy.
Kołodziejczyk: Franciszek, Maria.
Polewka: Dymitr, Aniela, Jan Tadeusz.

Nr 483   Habdas: Władysław, Anna, Janina, 
Leona, Włodzimierz.

Nr 484   Barabasz: Rudolf, Rozalja, Tade-
usz, Maria, Fryderyka.
Madej Maciej. 

Nr 485   Baron: Antoni, Maria, Antonina, 
Aniela, Józef, Karol.

Nr 486   Sapeta Karol

Nr 486   Sapeta: Karol, Helena, Genowefa, 
Ludwik, Agnieszka, Michał, Maria, Barba-
ra, Alojzy, Zofia, Anna.

Nr 487   Mrowiec: Karol, Maria, Helena. 

Nr 488   Kufel: Jan, Maria.
Sadlik: Anna, Genowefa, 
Gołąbek: Michał, Elżbieta, Stanisław.
Nakonieczny: Aniela, Stanisława, Franci-
szek, Walerja, Julia, Helena, Marja, Antoni.

Nr 489   Cader Alojzy.

Nr 490   Pytlik: Antoni, Helena, Józef, Ka-
rol. 
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Nr 491   Ząbek: Józef, Genowefa, Stefan, 
Leona, Stanisław.

Nr 492   Masny: Szczepan, Agnieszka, Ire-
na, Marcin.

Nr 493   Hutyra: Jan, Joanna, Stanisław.

Nr 494   Dobija Ludwik.

Nr 495   Kanik: Jan, Maria, Maria, Karolina.
Nr 496   Handerek: Tomasz, Maria, Janina, 
Krystyna.

Nr 497   Midor: Ludwik, Karolina.

Nr 498   Binda: Emil, Antonina, Władysław, 
Maria.

Nr 499   Dobija: Paweł, Cecylja, Aleksan-
der, Krystyna.

Nr 500   Pytlik Bronisław.

Nr 500    (ten numer pojawi się dwukrot-
nie) 
Witnicki: Romuald, Stefanja.
Przybyła Janina.
Adamczyk: Antoni, Franciszka, Jan, Janina.

Nr 501   Białek: Józef, Stefanja, Juzja, Zdzi-
sław.
Gilowska: Aniela, Franciszka.

Nr 502   Kliś: Alojzy, Genowefa, Jan.

Nr 503   Gęga: Antoni, Antonina, Aniela, 
Józef.

Nr 504   Zieliński: Andrzej, Ludwika, Zofia, 
Alojzy.

Nr 505   Jasek: Ludwik, Anna, Julja, Hele-
na.

Nr 506   Adamczyk: Franciszek, Julja, Joan-
na, Genowefa.

Nr 507   Kocur: Jan, Maria.

Nr 508   Mrowiec Szczepan, Bronisława,
Klimas: Jan, Julja. 

Nr 509   Kula: Feliks, Franciszka, Helena.

Nr 510   Fijak: Ludwik, Maria, Rudolf, Au-
gustyna, Józef.

Nr 511.   Pitry: Józef, Anna, Kazimierz.
Pawlus: Józef, Bronisława, Helena, Anto-
nina.

Nr 512   Danek: Józef, Anna, Antoni, Mi-
rosław.

Nr 513   Jakubiec: Ludwik, Anna, Stanisła-
wa, Janina, Antoni, Aleksander.

Nr 514   Pietraszko: Joanna, Zdzisława, 
Władysław, Maria, Wiktoria, Elżbieta, Ta-
deusz.

Nr 515   Jasek: Władysław, Stefania, Emi-
lia, Zofia.

Nr 516   Rypień: Rudolf, Maria, Józef.

Nr 517   Baron: Antoni, Katarzyna, Maria. 

Nr 518   Surkoński: Andrzej, Janina, Greta.

Nr 519   Barabasz: Dymitr, Maria, Alfreda, 
Rudolf, Józef, 
Witnicki; Romuald, Stefania.

Nr 520   Mrowiec Maria.
Ficoń: Michał, Julja, Genowefa, Bronisła-
wa, Maria, Elżbieta.

Nr 521   Borak: Karol, Julia, Joanna.
Piątek Maria.
Kliś Helena.
Fiedor: Andrzej, Władysław.

Nr 522   Sapeta Szczepan.

Nr 523.   Bułka/Bukta : Stanisław, Zofia, 
Otylja.

Nr 524   Goły: Franciszek, Anna, Anna.

Nr 525   Jakubiec: Alojzy, Monika, Cze-
sław.

Nr 526   Wandzel: Ludwik, Antonina, Wik-
toria.

Nr 527   Pitry: Józef, Anna, Kazimiera.

Nr 528   Ząbek: Tomasz, Bronisława, Irena.

Nr 529   Piątek: Antoni, Ludwika, Joanna.
Kaziński: Józef, Aniela, Stefan, Florian, He-
lena.

Nr 530   Loranc: Władysław, Maria, Ger-
truda, Maria, Stanisław.

Numery skreślane i o dziwnych numerach
Nr 528   (Taki zapis) Furtak: Jan, Anna, Ma-
ria, Aniela, Stanisław, Edward, Ignacy.

Nr 395   Pytlik: Mikołaj, Stefania. 

Nr 418   Adamczyk: Roman, Krystyna, Sta-
nisława, Maria, Irena, Zofia, Czesława.

Nr 166 m 3   Pytlik: Feliks, Katarzyna, Sta-
nisław, Janina. 

Nr 113   Sołtysik: Karol, Teresa, Krystyna.

Nr 430   Kanik: Ferdynand, Józefa, Geno-
wefa, Aloisa, Leonarda.

Nr 323   Wolny: Karol, Anna, Maria, Micha-
lina, Karol. 

Nr 557   Butor: Józef, Helena, Bolesław, 
Maria. 

Nr 558   Janik: Antoni, Anna.

Kierownik szkoły Antoni Trznadel z uczniami, 1939 r.

Gmina zbiorcza
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W roku 1935 nastąpiła reorganizacja samorządu gminnego i tworzono gminy zbioro-
we. Łodygowice zostały siedzibą gminy zbiorowej, do której weszły następujące gromady:  
1. Łodygowice, 2. Pietrzykowice, 3. Zarzecze, 4. Bierna złączona z Glemieńcem. Wójtem 
gminy zbiorowej został wybrany, a raczej mianowany przez starostwo, Józef Suchanek, 
stolarz z Łodygowic. Jego  zastępcą, czyli podwójcim wybrano kierownika szkoły w Pie-
trzykowicach Antoniego Trznadla, który bardzo poświęcił się na rzecz swego środowiska 
i dużo dobrego dla niego zrobił. Zaś sołtysami i podsołtysami byli:

 – w Łodygowicach sołtysem – Józef Filarek, podsołt. – Jan Kania
 – w Pietrzykowicach sołtysem – Józef Pytlik, podsołt. – Wawrzyniec Duraj
 – w Zarzeczu sołtysem – Jan Wolny, podsołt. – Franciszek Wandzel
 – w Biernej sołtysem – Szczepan Jakubiec, podsołt. – Alojzy Tracz. 34

Ze sprawozdania gminnego z 1937 roku dowiadujemy się, że gdy chodzi o drogi, 
wszystkie znajdujące się w Pietrzykowicach były w złym stanie. Droga Zarzecze – Pietrzy-
kowice miała długość 2100 m. i była w złym stanie. Droga Pietrzykowice – Lipowa o długo-
ści 3900 m. na odcinku 1500 m była w stanie średnim, a na pozostałym w złym. Pietrzyko-
wice-Podlesie długość 1000 m. – w złym stanie. Pietrzykowice – Ostre przez wieś długości 
3700 m, droga w średnim stanie. Pietrzykowice droga łącznikowa przy kościele długości 
375 m – w złym stanie. Z dokumentu możemy wyczytać, że Ochotnicza Straż Pożarna  

w Pietrzykowicach posiada 4-kołową 
sikawkę w dobrym stanie przechowy-
waną w suterynie domu gromadzkie-
go. W uwagach sprawozdawca napisał, 
że występuje niedobór węża tłoczne-
go. Charakteryzując jednostkę stwier-
dził: Oddział czynny. Stosunek do osoby 
prezesa zaogniony.35 

21 listopada 1937 r. nastąpiło po-
święcenie plebanii w Pietrzykowicach. 
Dokonał go ks. W. Serafin, wikariusz  
z Żywca.36

Na przełomie lat 1937/38 dokona-
no wielu inwestycji i poprawiono stan 
dróg. Ze sprawozdania merytorycz-
nego przeprowadzonego pomiędzy 
18 a 23 sierpnia 1938 rogu dowiadu-
jemy się, że dochody gminy wynosiły 
8.318.49 zł., a wydatki 8296.59. Księga 
kasowa prowadzona była na bieżą

co. Pieniądze przyjmował kasjer 
oraz inkasent Ludwik Masny, na pod-
stawie uchwały zarządu gminy z 11 
stycznia 1936 roku. Do przyjmowania 
podatków upoważniono również soł-

34  Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 72. 
35  Sprawozdanie z lustracji gminy Łodygowice, 2 listopada 1937. (strony nie numerowane) 
36  Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pietrzykowice 2005, s. 3.

Ks. Tomasz Wróbel

tysów Biernej i Zarzecza na mocy tej samej uchwały. Natomiast sołtysi Łodygowic i Pie-
trzykowic prowadzili te działania na podstawie zlecenia wójta. Wielokrotnie przeprowa-
dzane rewizje potwierdzały dobre prowadzenie gminnej kasy, której stan w dniu inspekcji 
dokonanej przez Stanisława Stawowczyka wynosił 1.150 zł. Rada gminy składa się z 16 
radnych. Radę tworzyli: 10 rolników, w tym jeden właściciel większej posiadłości rolnej, 1 
ksiądz, 1 kierownik szkoły, 1 kupiec, 2 funkcjonariusze PKP, 1 robotnik. Wójtem był Józef 
Suchanek, który pobierał pensję w wysokości 100 zł. Zarząd gminy składał się z czterech 
osób – wójta, podwójciego i dwóch ławników. Funkcję podwójciego spełniał Antoni Trzna-
del, kierownik szkoły w Pietrzykowicach.37 

Najważniejszym wydarzeniem tego roku było pozyskanie pierwszego stałego kapła-
na. 3 września 1938 r. zostaje procesjonalnie od granic parafii wprowadzony do niej pierwszy 
jej duszpasterz ks. Tomasz Wróbel. Od niedzieli 4 września 1938 r. po Mszy św. O godz. 9.00 
Pan Jezus zamieszkał na stałe w pietrzykowickim kościele. Od chwili zamieszkania pierwszego 
duszpasterza ożywia się w Pietrzykowicach życie religijne. Zaczęły działać 24 Róże Niewiast, 6 
Róż mężczyzn, 6 Róż Panien i jedna młodzieńców. Oprócz tego był Trzeci Zakon, Cech św. Józefa 
(murarze, cieśle), Cech św. Trójcy i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 38

Na koniec 1938 roku dokonano kolejnej inspekcji gminy, ze sprawozdania dowiadujemy 
się, że stopniowo poprawiał się stan dróg. Droga przez gromadę Pietrzykowice długości 3.900 
m. Droga została wiosną bieżącego roku wyszutrowana na przestrzeni większej części przygoto-
waną pod zwałowanie. Reszta drogi w stanie średnim. Droga Zarzecze –Pietrzykowice długości 
2.100 m. Droga przez osiedle w stanie średnim. Droga w terenie zalewowym Żylicy w budowie. 

37  Sprawozdanie z merytorycznej inspekcji gminy Łogygowice w dniach 18 – 23 sierpnia 1938 r. przeprowadzona 
przez Inspektora sam. gm. Stanisława Stawowczyka, s. 1-3. 

38  Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pietrzykowice 2005, s. 3.

Nabożeństwo w kościele
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Gromada Zarzecze dostarcza 
tutaj kamień świadczeniami  
w naturze pod nasyp drogowy. 
Gromada Zarzecze dostarczyła 
dotąd ponad 1000 m3 kamie-
nia zaś niektórzy interesowani 
mieszkańcy gromady Zarzecze 
dostarczyli bezpłatne grunty 
pod rozbudowę drogi. Droga 
Pitrzykowice-Podlesie długo-
ści 1.000 m. Droga w złym sta-
nie. Droga Pietrzykowice-Ostre 
długości 3.700 m. w średnim 
stanie. Droga kościelna w Pie-
trzykowicach długości 370 m. 
w złym stanie.39 Co ciekawe, 
w uwagach o drogach poja-
wia się informacja, że są one 
„nie zadrzewione”. Aby zro-
zumieć sens tej uwagi, trze-
ba cofnąć się kilkadziesiąt 
lat i zapoznać się z rozpo-
rządzeniem cesarskim, któ-
re nakazywało gminom sa-
dzenie drzew wzdłuż dróg. 
Taka dyrektywa nie była wy-
nikiem kaprysu miłościwego 
pana ani chęci upiększenia 

krajobrazu, lecz posunięciem natury... militarnej. W myśl obowiązującej doktryny wojsko-
wej, drzewa miały dawać błogi cień, aby przechodzące po drogach oddziały wojska mogły  
w upalny dzień mniej się męczyć. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że cesarsko-królewska 
Austria dawno już była nieboszczką, a jej prawa i przyzwyczajenie nadal były respekto-
wane. Utrzymanie dróg, było w „naturze” – poszczególne sioła remontowały swoje drogi  
i dbały na bieżąco o ich przejezdność i czystość. 

Współczynnik zadrzewienia dla Pietrzykowic wynosił 0,60%. Gromada posiadała lasy 
ekwiwalentowe obciążone służebnością poboru drzewa przez uprawnionych na budowę  
i reperacje budynków. Z raportu wynika, ze gromada posiada własny budynek przeznaczo-
ny na cele szkolne i OSP. 

Na terenie gminy było 5 budynków szkolnych, w tym aż 3 budynki 7-klasowe. Jednak 
nie były one wystarczające, dlatego złożono wniosek o rozbudowę szkół w Łodygowicach, 
Pietrzykowicach i Zarzeczu. Czekając na nowe inwestycje dobudowano do szkoły w Pie-
trzykowicach ustępy za sumę 416,08 zł. Mówiąc o gospodarce gminnej przeprowadzający 
inspekcję najwyżej ocenili Koło Rolnicze w Pietrzykowicach. 

Potwierdzono zeszłoroczne braki w sprzęcie OSP z ubiegłego roku, nie wspominając 
już o konflikcie z prezesem. Pewnie został już rozwiązany. Wspominano również o warcie 

39 Sprawozdanie z gminy Łodygowice listopad 1938, s. 12.

Defilada koło kościoła, lat 30. XX w.

nocnej. Tu znowu warto wytłumaczyć, że poszczególne gromady organizowały tzw. straż 
obywatelską. Każdej nocy po wsi szedł patrol, aby odstraszać złodziei i podpalaczy. Mógł 
on wylegitymować każdego obcego, którego po zmierzchu napotkał. Odpowiedzialny za 
nadzór nad strażą był sołtys, który wyznaczał ludzi z poszczególnych domów. Nadzór nad 
strażą nocną mieli specjalni gminni kontrolerzy. 40 

Kasa Stefczyka w latach 30.
Aby omówić dalszy ciąg rozwoju Kasy Stefczyka w Pietrzykowicach ważne jest nakre-

ślenie ogólnej sytuacji. Początek 1930 r. to wielki kryzys światowych finansów. W Polsce 
spadek produkcji sięgnął 21%. Po nadwyżce budżetowej z poprzednich lat nie pozostał 
ślad. Tymczasem długi państwowe w latach 1930-1935 zwiększyły się z 4,2 mld zł do 4,7 
mld zł. Liczba banków zmniejszyła się z 51 do 33. Panująca deflacja spowodowała spadek 
cen hurtowych o 53%, zbóż o 33%, inwestycje zmniejszyły się o 60%, rosło bezrobocie. 
Sytuacja uległa zmianie, kiedy w październiku 1935 r. wicepremierem i ministrem skarbu 
został Eugeniusz Kwiatkowski. Ręczne sterowanie gospodarką i napędzanie koniunktury, 
połączone w wielkim interwencjonizmem państwowym, zahamowały na chwilę ten pro-
ces. Inwestycje w uprzemysłowienie kraju, połączone z rozwojem produkcji zbrojeniowej 
spowodowały ożywienie gospodarcze.41 Jednak wraz ze wzrostem militarnej potęgi Nie-
miec w Europie Bank Polski rozpoczął druk pieniędzy na cele wojskowe, który nie miał po-
krycia w rezerwach w złocie. 

Jak łatwo się domyślić, wszystkie te uwarunkowania w zasadniczy sposób odbiły się na 
Kasie Stefczyka w Pietrzykowicach. Wprawdzie 31 maja 1931 roku 32 członków miało 
jeszcze co dzielić – 436 zł poszło na dywidendę, a 635 zł na rozwój – bowiem otrzymywa-
li raty z wcześniejszych pożyczek, jednak dalej było już dużo gorzej. 42 Rok później dywi-
dendy było tylko 271 zł. W wyniku upływu kadencji ponownie 
wybrano nowy zarząd złożony z tych samych osób. Jedynie 
Józefa Adasia zastąpił Józef Jakubiec. Karol Baron w dysku-
sji na zebraniu przedstawił trudną sytuacje rolników i zasługi 
Kółka Rolniczego.43 

W następnym roku 15 lutego Karol Baron miał w Żywcu 
odczyt na okręgowej konferencji delegatów kas na temat pro-
wadzenia kas w obecnych warunkach gospodarczych. Nato-
miast 28 czerwca 1933 r. odbyło się kolejne zebranie, w któ-
rym uczestniczyło 42 członków. Przekazali oni do podziału 
286 zł zysku, a 215 zł na fundusz zasobowy. 44 Jednak był to 
ostatni tak „bogaty” rok. Zapasy, które zgromadzono, szybko 
się wyczerpały, tym bardziej, że kryzys, a wraz z nim brak pra-
cy i potanienie produktów żywnościowych sprawiły, że wie-
lu pożyczkobiorców spłacało swoje zobowiązania nieregular-

40 Sprawozdanie z gminy Łodygowice listopad 1938, s. 13-15.
41 J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w, Warszawa 2000, s. 162.
42 Protokół z zebrania z dnia 31.05.1931, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 47. 
43 Protokół z zebrania z dnia 29.06.1932, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 49. 
44 Protokół z zebrania z dnia 28.05.1933, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 

13/926/2, s. 51. 

Eugeniusz Kwiatkowski
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nie. W tych okolicznościach 48 członków zebranych na walnym zebraniu 27 maja 1934 r. 
nic nie przekazało na dywidendę, a fundusz rezerwowy wzmocniono o... 17 zł i 37 groszy. 
Wynik finansowy został przyjęty ze smutkiem, jako wynik ogólnej sytuacji w kraju. Doko-
nano wyboru władz. Z poprzedniego składu odszedł jednie Wojciech Ciućka. Na kolejną 
4-letnią kadencję w spółce wybrano do zarządu Szczepana Barona, Adama Białka, Karola 
Pytlika. Natomiast w Radzie nadzorczej zasiedli Wawrzyniec Duraj, Karol Cenndry, Karol 
Pitry. Aby ograniczyć koszty funkcjonowania spółki, żelazną kasę i urzędowanie przenie-
siono do budynku szkoły w Pietrzykowicach.45 

Również rok później nie było powodów do świętowania. Na zebranie 7 lipca 1935 r. 
pofatygowało się tylko 27 członków, którzy przyjęli sprawozdanie finansowe bolejąc nad 
zastojem. Cały zysk kasy to 85 zł i 70 gr. 46 Jednak jaskółki lepszych czasów pojawiły się 
rok później. Już samo zjawienie się na zebraniu 17 maja 1936 r. 76 członków kasy mówiło 
wiele. Zreformowana kasa przyniosła 1445 zł i 66 gr zysku, co w tamtych okolicznościach 
było niemałym wyczynem. I tym razem wraz z upływającą kadencją na zebraniu uzupeł-
niono skład władz. Po raz kolejny wybrano do zarządu Karola Barona, Józefa Jakubca, An-
toniego Trznadla, a do Rady Nadzorczej Wawrzyńca Midora, Józefa Pietraszkę, Szymo-
na Matlasa. 47 W grudniu tego roku członkowie kasy spotkali się, aby zatwierdzić fundusz 
pośmiertny, który regulowałby sprawy zobowiązań zmarłych członków. Przekazano rów-
nież 10 zł tuż przed świętami na fundusz pracy dla bezrobotnych. 48 Sprawę pośmiertnych 
zobowiązań chciano zamknąć 7 stycznia 1937 r., ale niestety z braku odpowiedniej liczby 
członków musiano tę kwestię odłożyć na czas późniejszy, zaznaczając równocześnie, że 
akcja informacyjna i zbieranie deklaracji będzie się prowadziło po całej wsi. 49 Akcja in-
formacyjna nie powiodła się, co ostatecznie potwierdzono na zebraniu 27 maja 1937 r. 
Wtedy też za zmarłych Szczepana Baron i Wawrzyńca Midora wybrano Ludwika Ciurlę  
i Antoniego Siec. Niewielki zysk w postaci 27 zł i 62 gr 42 członków przekazało na fundusz 
rezerwowy.50 

Na zebraniu 22 maja 1938 r 117 członków kasy zapoznało się z raportem pokontrol-
nym, który sporządził Grzegorz Straszewski. Zapoznano się z zaleceniami, które wprowa-
dzano w życie. Dochód 245 zł 25 gr przeznaczono na dywidendę, a 134 zł na fundusz za-
sobowy. Karol Baron przedstawił, jak KS rozwija się w niedalekich Kozach. Zebrani bardzo 
też ucieszyli się z coraz większej liczby mieszkańców Lipowej, którzy przystąpili do spółki. 
Do zarządu weszli po raz kolejny Adam Białek, Karol Pytlik, Ludwik Ciurla. W radzie nad-
zorczej zasiedli: Wawrzyniec Duraj, Karol Cenndry, Karol Pitry. 51 W tym też roku przeka-
zano 10 zł na budowę Uniwersytetu Wiejskiego Ziemi Krakowskiej.52 

45 Protokół z zebrania z dnia 27.05.1934, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 53. 

46 Protokół z zebrania z dnia 7.07.1935, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 55. 

47 Protokół z zebrania z dnia 17.05.1936, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 58. 

48 Protokół z zebrania z dnia 20.12.1936, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 60. 

49 Protokół z zebrania z dnia 7.01.1937, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 61. 

50 Protokół z zebrania z dnia 27.05.1937, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 62. 

51 Protokół z zebrania z dnia 22.05.1938, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 64. 

52 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 7.08.1938, Archiwum Pań-

Ostatnie przed wybuchem wojny zebranie Kasy Stefczyka w Pietrzykowicach odby-
ło się 25 czerwca 1939 r. 141 członków przyjęło sprawozdanie, podzieliło niewielki zysk  
i uchwaliło przygotować uroczystości związane z 30-leciem tej instytucji. Uroczystości od-
były się 9 lipca. Na ich zorganizowanie kasa przeznaczyła 50 zł. 53 Niezmordowany krzewi-
ciel nowoczesności w rolnictwie Karol Baron tym razem przekazywał informacje na temat 
nowoczesnych gnojników i silosów na kiszonkę. 54 Ostatnie spotkanie przed wybuchem 
wojny odbyło się 27 sierpnia 1939 r. Głównym tematem było zabezpieczenie działania 
kasy w warunkach wojennych. Ustalono, że księgi kasowe zostaną rozdysponowane po-
śród członków, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w działaniach wojennych, ze 
względu na wiek, udziału brać nie będą.55

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół z 1938 ( brak numeracji i paginacji 
stron). 

53 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 8.06.1939, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół z 1939 ( brak numerów i paginacji 
stron). 

54 Protokół z zebrania z dnia 25.06.1939, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 
13/926/2, s. 66. 

55 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 27.08.1939, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. nr 13/926/5, protokół z 1939 ( brak numerów i paginacji 
stron). 
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Wojska niemieckie na terenie Podbeskidzia pojawiły się już w pierwszych godzinach 
II wojny światowej. Jednak tak naprawdę działania militarne rozpoczęły się tutaj na klika 
miesięcy przed wojną. Na obszarze 1.152 km, czyli 115.273 ha Powiatu Żywieckiego, na 
południu znajdowało się 10 gmin. Ogółem zamieszkiwało tu 145 tysięcy ludności z czego 
ponad 12 proc. było narodowości niemieckiej lub żydowskiej.1 

Teren ten do połowy 1938 roku nie budził wielkiego zainteresowania wojskowych, któ-
rzy plany obrony przygotowywali dla wschodniej i zachodniej granicy. Sytuacja geopoli-
tyczna wyraźnie się zmieniła, kiedy w 1938 roku Niemcy zajęli Czechosłowację. Od tego 
momentu nasza południowa granica i jej zabezpieczenie stało się bardzo ważnym elemen-
tem przygotowań do ewentualnej wojny. Przygotowania szły dwutorowo – z jednej stro-
ny sami obywatele, odpowiadając na apele ofiarnie przekazywali swoje datki i pracę przy 
wznoszeniu umocnień obronnych, a równocześnie wojsko pospiesznie ściągało dodatkowe 
siły ze wschodu i przygotowało w miejscach strategicznych umocnienia. Na terenie powia-

tu powstał Komitet Ziemi Żywiec-
kiej na Dozbrojenie Armii. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, że Karol 
Baron z Pietrzykowic, wieloletni 
korespondent czasopisma „Plon” 
w imieniu wydawnictwa przeka-
zywał w Mościcach generałowi 
Narbutowi Łuszczyńskiemu dwa 
samoloty i dwa karabiny maszy-
nowe, ufundowane ze zbiórek czy-
telników. 2 

Noc 31 sierpnia 1939 r., – jak 
podają źródła – była pogodna,  
i tylko pospieszne ruchy żołnierzy 
z koszar pułku strzelców podha-
lańskich, wchodzących w skład 
dywizji podhalańskiej gen. Józefa 
Kustronia, informowały, że dzie-
je się coś nadzwyczajnego. Dy-
wizja Podhalańska, operująca na 
stosunkowo dość dużym terenie 
od Zwardonia przez Żywiec, Cie-
szyn, Bogumin, Pszczynę aż po 
Brzeszcze i Oświęcim, zgodnie  

1 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 10-11.
2 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny , t. 1. s. 19. 
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z rozkazem opuszczała pierwsze pozycje obronne po 12 godzinach, które należało utrzy-
mać przez pierwsze sześć.

Druga linia obrony, jaką miano stworzyć w okolicach Bielska, dawała bowiem lepsze 
warunki do przegrupowania wojsk, do skuteczniejszej walki z nacierającymi oddziałami 
niemieckimi. Jednak te plany sztabowców zweryfikowało życie. Niemcy przełamali front 
w okolicy Pszczyny i z tego powodu dywizja, bojąc się okrążenia w Bielsku wycofała się 
pośpiesznie kolumną marszową w kierunku Kęt i Wadowic. Rankiem 2 września 1939 r. 
około godz. 3.00 padły w Bielsku pierwsze strzały zza węgła. Nie były to jednak pociski 
Wermachtu, ale bojówkarze „Freikorpsu” zaczęli ostrzeliwać trasę przemarszu Podha-
lańczyków i ludności cywilnej. Ogień dwóch RKM-ów z willi senatora Wiesnera zostaje 
wzmocniony kanonadą bojówki Freikorpsu z Zamku Sułkowskich, a dalej z ulicy Celnej  
i z restauracji Bauera. Ogień niemiecki był bardzo celny, gdyż Podchalańczycy idąc wzdłuż 
dzisiejszego placu Chrobrego stanowili wspaniały cel dla strzelających z ukrycia Niemców. 

Na terenie Żywiecczyzny głównymi organizatorami V kolumny byli bracia Gustaw i Ro-
bert Pustelnikowie, którzy prowadzili schroniska na Hali Rysianka oraz Alojzy Wagner 
na Hali Lipowskiej. Opanowanie górskich szlaków i schronisk bardzo ułatwiało działania 
mniejszości niemieckiej. Hitlerowscy agenci i dywersanci licznie przeciekający przez granicę 
znajdowali punkty oparcia w okolicznych schroniskach Beskidensportverinu i Wintersportveri-
nu, zorganizowanych i prowadzonych przez JDP, pod szyldem placówek bojówkarzy.3 Tuż przed 
wybuchem wojny bielskie bojówki w liczbie około 400 osób były podzielone na 15 grup, 
które miały przygotowany bardzo dokładny harmonogram działań4. Wspominam o tych 
wydarzeniach, gdyż to właśnie ci ludzie prowadzili wojska III Rzeszy po całym terenie Pod-
beskidzia.

Zgodnie z decyzją Adolfa Hitlera 1 września 1939 roku 
o godzinie 4.45 rozpoczęto oficjalnie działania wojenne. 
Na teren Podbeskidzia uderzyły jednostki, które wchodziły  
w skład 14. Armii. 7. Bawarska Dywizja Piechoty oraz związ-
ki taktyczne 44. i 45. Dywizji Piechoty wspomagane przez 2. 
Dywizję Pancerną i 3. Dywizje Górską łącznie prawie 18 ty-
sięcy żołnierzy. W tym samym czasie obrońców było około 
4 tysięcy.5 

Wybuch II wojny światowej i przebieg kampanii wrze-
śniowej był dla mieszkańców gminy Łodygowice dużym szo-
kiem. 

1 IX 1939r. w piątek, wczesnym rankiem wojska niemieckie 
wkroczyły w Kotlinę Żywiecką z kierunku Zwardonia. Z dala rozlegał się huk armat, auropla-
ny niemieckie krążyły wzdłuż Soły. (...). Z soboty na niedzielę tj. z 2 na 3 września, panika we 
wsi wzmogła się do tego stopnia, że około 30 rodzin opuściło wieś, zdążając w stronę Kocie-
rza, nad którym samoloty nieprzyjacielskie zrzucały bomby na uciekającą ludność.6 – wspomi-
nał ks. Tomasz Wróbel z Pietrzykowic. Natomiast Franciszek Kubica, tak opisuje pierw-
sze dni wojny jeszcze przed przybyciem Niemców: Była sobota przed odpustem na Matkę 
Boską Pocieszenia w Rybarzowicach. Po południu tłum uciekinierów przepływał przez wieś  

3 Aleksander Kunicki (oficer II Oddziału na Śląsku), Cichy front, Warszawa 1968, s. 9-12. 
4 Józef Kliś, Na tropach Ernesta Lanza. Karta Groni nr.III-IV, s. 36.
5 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 24-25. 
6 Barbara Gancarczyk, Wybuch wojny 1 IX 1939 roku i okres okupacji niemieckiej według relacji ks. Tomasza 

Wróbla – pierwszego proboszcza Pietrzykowic. Maszynopis, s.1. 
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w kierunku wschodnim ku Łodygowicom. Panika zaczęła ogarniać wszystkich przed nadciągają-
cymi Niemcami. Pod wieczór w kościele odbywały się nieszpory. Do kościoła z drogi dochodziły 
odgłosy jadących wozów i zgiełk uciekających ludzi. Ks. Stanisław Kędzior nie wytrzymał ner-
wowo i skracając śpiew raptownie zakończył nabożeństwo. Szybko zgaszono światła w kościele, 
a narastający zmrok wzmógł panikę. Ludzie debatowali nad tym, czy pozostać w domy, czy też 
dołączyć do uciekających. 7 

Kronikarz opisuje również przypadki, że nie znający oznaczeń niemieckich ludzie, wi-
dząc przejeżdżające kolumny samochodów machali do nich, myśląc, że to... Francuzi. Żoł-
nierze zaś niemieccy, pewni, że wkraczają na etniczne ziemie niemieckie, przyjmowali to 
za gesty życzliwości. 

Ludwik Huczek tak wspomina tamte wydarzenia: Między godziną szóstą a siódmą wieczór 
w sobotę rozpoczęła się ucieczka ogromnej masy ludzi. Ucieczka ludzi z Buczkowic i Rybarzowic 
przez Łodygowice i drogami polnymi prowadziła na wschód. Ogromne masy uchodzących ludzi 
porywały również za sobą znaczną część mieszkańców Łodygowic. Jednak po kilku dniach więk-
szość z nich powróciła do swych domów. Mieszkańcy Pietrzykowic i Zarzecza uniknęli tego losu, 
ponieważ tamtędy masy uciekinierów nie przechodziły tak jak przez Łodygowice. 8

W połowie września gmina Łodygowice zostaje podzielona granicą pomiędzy Rzeszą  
a Generalną Gubernią. Na tzw. Borze pojawi się budka wartownicza, a żołnierze oczekują 
na przepustki upoważniające do jej przekroczenia. 

W pierwszych dniach wojny, gdy na drogach zapanował chaos spowodowany migra-
cją ludności, żołnierze niemieccy wykorzystali na likwidację ostatnich broniących się od-
działów polskich. Lotnicy niemieccy natomiast zrzucali ulotki, w których czytamy: Polacy! 

7 Framciszek Kubica, Dzieje Łodygowic i ich okolic, maszynopis, s.2.
8 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 73. (spraw-

dzić) 

Niemiecka Armja nie walczy przeciw pokojnych obywateli i ludzi bez broni. Pracujcie przeto spo-
kojnie dalej i nie dajcie się namówić do nierozsądnych uczynków. Kto podejmuję nieprzyjazdne 
uczynki przeciw armji niemieckiej albo kto przychowuje bez pozwolenia broń palną będzie ka-
rany według prawa wojennego. Niemiecka armja zaręcza pokojnym obywatelom wszelka opie-
kę. Osoby cywilne, które podstępnie lub z zasadzki będą napadać na żołnierzy armji niemieckiej 
podpadną bezwzględnie najsurowszej karze! 

Równocześnie trzeba przypomnieć, o czym w wielu publikacjach się milczy, że do końca 
1939 roku na terenie Podbeskidzia okupanci zachowywali się poprawnie. Nie był to jakiś 
szczególny przypadek, ale przemyślane działanie zgodne z nakreślonym planem, bowiem 
teoretycy hitleryzmu uznali, że górale beskidzcy to nie Polacy, ale polskojęzyczni Niem-
cy!!! Z tego powodu, jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych, żołnierze zostali po-
uczeni, że: wkraczać będą do obszaru czysto niemieckiego, posiadającego przewagę ludności 
niemieckiej. Wystąpienie ich musi być do tego dostosowane. Od zachowania każdej jednostki 
będzie zależało czy ludność niemiecka powita z radością powrót wielkich niemieckich ziem do 
Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.9 

Swoje działania propagandowe rozpoczęli zaraz w drugim tygodniu wojny, nawołując 
uchodźców do powrotu do domu, a na plakatach rozwieszonych na terenie całego powia-
tu informowali, że miejscowa ludność to rodowici Niemcy władający polskim językiem. Z wie-
lu pamiętników i wspomnień starszych ludzi przytaczane są informacje o kulturalnym za-
chowaniu się wojskowych, a nawet o tym, jak żołnierze samochodami podwozili wracającą 
ludność cywilną.10 

8 września oficjalnie ziemie Podbeskidzia zostały włączone w skład Trzeciej Rzeszy. 
Granica pomiędzy tzw. Altreichem a Generalną Gubernią została wytyczona wzdłuż do-
tychczasowego podziału na powiaty. Na początku wojny powiat bialski był w Rzeszy, a ży-
wiecki w GG. W Łodygowicach, w fabryce skór „Patria” niemiecka straż graniczna miała 
swe koszary, a granica biegła szosą żywiecką na brzezinkę w Łodygowicach, a stąd do mo-
stu nieopodal przystanku kolejowego.11 W Górnej części Łodygowic zamieniono budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej na punkt graniczny. Taki stan przejściowy trwał kilka miesię-
cy, później granice przesunięto na rzekę Skawę. 

Po przejściu frontu, kiedy już się nieco uspokoiło, ludzie wracali do pracy na polu, kopa-
nia ziemniaków i obsiewania zbożem. Nastąpiła mała stabilizacja, co ciekawe, pozwolono 
nawet na otwarcie wszystkich szkół, a ponownie uruchomiane zakładów pracy i nabór ro-
botników budziły nadzieję, tym bardziej, że władze zorganizowały urząd do spraw bezro-
botnych, który nie tylko ich rejestrował, ale wypłacał jednomiesięczny zasiłek. Dla ludzi 
cierpiących biedę i bezrobocie był to bardzo znaczący gest, o czym najlepiej świadczy zapis 
w kronice jednego z obdarowanych : Wiecie, jak dostałem zasiłek na cały miesiąc, jak tu Hitler 
przyszedł, to się nom Chrystus narodził. 12 Ludzie byli zaskoczeni płaconymi im kwotami.13 

9 Aleksander Kunicki, Cichy front, Warszawa 1968, s. 9-12. 
10 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 23-24.
11 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 73. 
12 Z. Janowicz, Ustrój administracyjny ziem wcielonych do Rzeszy Niemieckiej 1939-1945, Poznań 1955, s. 
13 Framciszek Kubica, Dzieje Łodygowic i ich okolic, maszynopis, s.15. 
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Tego typu zachowania nie były działaniem humanitarny, lecz tylko dobrze przemyślaną 
strategią Niemców obłaskawienia ludności. O prawdziwych zamiarach najlepiej świadczy 
powołanie „garkuchni” dla biednych z gminy Łodygowice. Już w listopadzie 1939 roku Niem-
cy urządzili w Domu Dziecka, w obecnym przedszkolu nr 1, bezpłatną stołówkę dla starców, któ-
rych w ten sposób zwabili, a następnie wywieźli do obozu (...), gdzie wszystkich wymordowali. 14 

Germanizacja tych terenów rozpoczęła się od zmiany ulic i nazw, którym nadawano nie-
mieckie brzmienie, często odwołując się do historii.15 I tak miasto Żywiec, a co za tym idzie 
powiat żywiecki był odtąd nazywany Seybusch (Kreis Saybusch). W grudniu 1939 roku na-
kazano używać w urzędach tylko języka niemieckiego: Mowa urzędowa we wszystkich urzę-
dach, a także przed sądem, jest wyłącznie niemiecka. (...) także pisemne prośby do władz należy 
kierować w języku niemieckim, w przeciwnym wypadku nie będą rozpatrywane.16 

Jednocześnie wła-
dze wojskowe zacho-
wywały daleko idącą 
ostrożność. Udawana 
życzliwość i normali-
zacja życia codzienne-
go nie przeszkodziła 
Niemcom, aby 10 wrze-
śnia 1939 roku zabrać 
jako zakładników kilku 
znamienitych miesz-
kańców Żywca, w tym 
ks. Jana Satke i ks. Ta-
deusza Jajko.  Przez 
Podbeskidzie i Żywiec 
miało przechodzić duże 

14 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 73. 
15 Andrzej Komoniecki, Dziejopis Żywiecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 1987, s. 27. 
16 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. V. s. 146. 

Przedszkole w Łodygowicach, lata 30 XX wieku 

zgrupowanie wojsk niemieckich, z tego powodu ogłoszono, że jeżeli ktoś zakłóci ich prze-
marsz lub też ktoś z żołnierzy zostanie ranny lub zabity, wtedy wszyscy zakładnicy zostaną 
rozstrzelani. Po trzech dniach zakładnicy zostali uwolnieni. 

Pewną ciekawostką jest fakt, że kiedy skrupulatnie wymazywano wszelkie ślady pol-
skości tych terenów i wprowadzano prawa obowiązujące w Rzeszy, w jednym wypadku 
uczyniono jednak wyjątek. Oto Szef Zarządu Cywilnego w Krakowie wydał zarządzenie  
z 13 września 1939 r. mówiące, że polskie nakazy płatnicze podatkowe są nadal aktualne 
i wszyscy mają je zgodnie z wyznaczonymi terminami płacić.17 

W tym samym czasie 
władze rozpoczęły norma-
lizacje stosunków z przed-
stawicielami duchowień-
stwa. 26 września Starosta 
Żywiecki wezwał do siebie 
księży z całego powiatu, któ-
rym oświadczył, że zostawia 
swobodę w odprawianiu na-
bożeństw, procesje wolno 
odbywać w obrębie kościoła 
i na cmentarzu. Oświadczył 
też, że wszelkie naruszenie 
spokoju, ładu i porządku pu-
blicznego będzie surowo ka-
rane, nawet śmiercią.18 

Po dwóch miesiącach 
wojny sytuacja w Pietrzy-
kowicach się uspokoiła. Za-
rząd Kasy Stefczyka uznał, 
że można wznowić działal-
ność, o czym powiadomio-
no wszystkich 19 listopada 
podczas mszy św. w tutej-
szym kościele.19 Przypo-
mniano wszystkim dłuż-
nikom o obowiązku spłaty rat,  
a w lutym następnego roku 
ustalono, że za lokal będzie 
się rocznie płacić 150 zł. 20 

17 Archiwum Państwowe w Katowicach oddział Żywiec, Zespół Starostwo Powiatowe Żywieckie, syg. 102, oraz 
zespół Czasopisma sygnatura. Cz –18, Amtliche Bekanntmachungen der Wermacht u. Zivilverwaltung Wado-
wiz und Saybusch nr 2, s.4.

18 Barbara Gancarczyk, Wybuch wojny 1 IX 1939 roku i okres okupacji niemieckiej według relacji ks. Tomasza 
Wróbla – pierwszego proboszcza Pietrzykowic. Maszynopis, s.1.

19 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 26.11.1939, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. Nr 13/926/5, protokół z 1939 ( brak numerów i paginacji 
stron). 

20 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy Stefczyka Pietrzykowice, zebranie 16.02.1940, Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej sygn. Nr 13/926/5, protokół z 1939 ( brak numerów i paginacji 
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Było to ostatnie spotkanie, gdyż okupant chciał tylko rozeznać sytuację lokalną, po to, by 
zlikwidować wszystkie polskie instytucje na tym terenie, aby później wyłapać aktywnych.

Przy pomocy prasy, afiszy i megafonów regularnie przekazywano pseudonaukowe in-
formacje o niemieckości tych terenów. Aby ułatwić sobie zadanie, 8 listopada zamknięto 
szkoły średnie, a 10 listopada ostatecznie uwięziono kolejnych 17 osób wciągniętych na 
nowe listy proskrypcyjne. Na tych listach znaleźli się ci, których uznano za nie do przeko-
nania, inteligentów i działaczy organizacji społecznych.21 Na nich wyrok śmierci wydano 
jeszcze przed wybuchem wojny.

Decyzją naczelnego dowódcy wojsk lądowych z dnia 11 września 1939 roku od 24 paź-
dziernika złoty przestał być obowiązującym środkiem płatniczym. Nastąpiła wymiana wa-
luty 1 złoty = 50 Reichspfennig.22

Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową na mocy artykułu III rozporzą-
dzenia z 21 XII 1939 roku z 69 gmin urządzono tzw. okręgi urzędowe (Amtabezirke), któ-
rymi zarządzali mianowani przez landrata komisarze w gminie Łodygowice, do której na-
leżały Pietrzykowice, funkcję komisarza objął Steinborn. 23 Trzeba jednak pamiętać, że do 
połowy 1940 roku sprawował ją nadal Józef Suchanek prawdopodobnie z tymczasowym 
komisarzem Piwoniem, o którym dokumenty niemieckie milczą. Wszystko wskazuje, że Pi-
woń był tymczasowym nieformalnym komisarzem, który w okresie przejściowym aprobo-
wał – lub też nie – wszystkie decyzje ówczesnego wójta Suchanka. Ludwik Huczek wspo-
mina go dobrze: Pierwszym komisarzem gminy Łodygowice był śląski Niemiec – Piwoń, który 
odebrał urzędowanie od ostatniego polskiego wójta – Józefa Suchanka. Piwoń spowodował, że 
ludność gminy Łodygowice miała możność nabycia zbóż chlebowych niemal w nieograniczonej 
ilości, z czego oczywiście skwapliwie skorzystała, bo starsze pokolenie pamiętało trudności apro-
wizacyjne pierwszej wojny światowej. Dzięki Piwoniowi gmina otrzymała zboże i groch – rzeko-
mo na odnowienie nasion. Groch był typu „Wiktoria”. Był on wprawdzie bajcowany i powleczony 

stron). 
21 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 47-48.
22 Karol Marian Pospieszalski, Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce, Documenta Ocupationis, t. V. s. 49.
23 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 44. 

kolorem czerwonym w celu odstraszenia jego spożycia. Jednakże nasza ludność, po opłukaniu 
grochu gotowała go i spożywała bez najmniejszej szkody na zdrowiu. Piwoń osobiście zaintere-
sowany był sprzedażą grochu i zboża, widocznie ze względu na własne korzyści materialne. Po 
Piwoniu, już w roku 1941, na stanowisko „Amtskommissara” w Łodygowicach przyszedł hitle-
rowski oficer formacji SA (Sturm-Abteilungen) – Steinborn, który na tym stanowisku pozostał aż 
do ucieczki hitlerowców. 24 Nowy zarządca Łodygowic Herbert Steiborn, który miał zastęp-
cę Georga Frenzela, był komisarzem urzędowym i dowódcą sił policyjnych co najmniej od 
11 czerwca 1941 roku.25 Ten sam człowiek wcześniej, bo już od 3 września 1940 roku, był 
szefem Ortsgruppe w Łodygowicach.26 

Do okręgu urzędowego Łodygowice wchodziły w 1942 roku następujące wsie: Bierna, 
Leśna, Lipowa, Łodygowice, Ostre, Pietrzykowice, Sienna, Słotwina, Zarzecze.27 Zaludnie-
nie gminy wynosiło w grudniu 1940 roku 9.463 osób.28 

24 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 73.  
25 Mirosław Sikora, Niszczyć, by tworzyć, Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 

1939-1944/45. Katowice 2010, s. 37.
26 AP Katowice, Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników Górnego Śląska w Katowicach, 24 Ab-

schrifr – Herbert Steinorn na den Kreisleiter Hwrrn Pg. Hauptmann oder Vertreter im Amt in Beuthen, Lodygo-
witz, 6.08.1941, k. 134. 

27 AP Katowice, Rejencja Katowicka, 1491, Der Landrat des Kreise Saybusch – Einwohnerzahlen der Gemeinden 
des Kreises Saybusch, Saybusch styczeń 1942, k. 112-112. 

28 Heimatkalender des Beskidenkreises Saybusch 1941, wyd. Der Landrat in Saybusch, s. 139. 
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Równocześnie NSDAP rozpoczęła intensywną pracę nad propagandą w myśl zasady, 
że: górale mieszkający w Beskidach nie są Polakam,29 a tylko polskojęzycznymi Niemcami. 
Wszystkie uprzednio wspomniane działania niemieckie i ich względna życzliwość, i dale-
ko idąca pomoc miała na celu stworzenia odpowiedniego klimatu przed propagandowym 
spisem, który miał udowodnić wyżej przedstawioną tezę.

Spis ludności na całym terenie został przeprowadzony pomiędzy 17 a 23 grudnia 1939 
roku. Ludność w wyznaczonych terminach zgłaszała się do szkół i tam wypełniała stosow-
ne oświadczenia. Organizatorzy bardzo dbali o prawidłowe wypełnianie rubryk. Aby nie 
było żadnych wątpliwości, autorzy druku zaopatrzyli go na odwrocie w wyjaśnienia odno-
śnie do punktów 6. 7. i 8. stwierdzając:

1. Do pytania 6: Dla wypełnienia miarodajna jest przynależność do pewnego kościoła lub to-
warzystwa wyznaniowego; u osób nie należących do żadnego kościoła lub towarzystwa religij-
nego należy według ich zeznania wpisać „pobożny” lub „bezbożny”.

2. Do pytania 7: Podać należy ów naród, do którego zgłaszający czuje się najbardziej przychyl-
nym i do którego się przyznaje; to przyznanie należy jednak zatwierdzić pewnymi faktami, jak 
jaki język, wychowanie, kultura itp. i nie wolno, by dotychczasowe zachowanie się zgłaszającego 
stało w sprzeczności z tymi faktami lub jego zeznania. Narodowość dziecka poniżej lat 16 usta-
nawia opiekun prawny. U żydów zawsze należy podawać narodowość „żydowską”, a to nawet  
w wypadku ich nieprzynależności do żydowskiego towarzystwa wyznaniowego.

3. Dopytania 8: Podając język nie należy podawać „tutejszy”, lecz dokładnie oznaczyć, czy 
np. niemiecki, polski, ukraiński, litewski, czeski, białoruski, mazurski, kaszubski, ślązacki, żydow-
ski itp. 30

Pomimo wielkiej presji i starań zarówno agitatorów jak osób dokonujących spisu, teza 
o polskojęzycznych Niemcach na tych terenach nie przyniosła spodziewanych efektów, 
gdyż wedle spisu relacje ludnościowe przedstawiały się następująco: ludności było ogó-
łem 149.939, z czego powyżej 12. roku życia mężczyzn było 46.464, a kobiet 52.464, na-
tomiast dzieci (do 12 lat) było 51.433. W rozbiciu na narodowość dane tę przedstawia-
ją się następująco: Polacy (148.413 osób), Niemcy (818), Ukraińcy (51), Czesi (16), Żydzi 
(557) inni (84).31 Dodatkowym ciosem propagandowym dla Niemców było to, że tutejsi 
przedstawiciele arystokracji mający czyste niemieckie lub też austriackie korzenie pod-
czas tego spisu wybrali narodowość polską!!! Zarówno arcyksiążę Karol Habsburg z Żyw-
ca, jak i Otto von Klobus z Łodygowic nie podpisali ankiet zgodnie z oczekiwaniem władz, 
co ściągnęło na nich wielkie represje. 

Po przegraniu spisu ludności, niemieckie władze rozpoczęły dalszą realizacje swojego 
planu oczyszczania i germanizacji tych terenów. Na pierwszy ogień zgodnie z dekretem 
Himmlera z 12 listopada 1939 roku, Żydzi mieli zostać wysiedleni z terenów tzw. nowej 
Rzeszy do Genralnej Guberni. Decyzję o ich pozbyciu się z terenów Podbeskidzia wyda-
no 4 stycznia 1940 roku. Spis wyznawców religii Mojżeszowej dokonała Rada Starszych 
wspólnie z dr. Abrahamem Nehmerem tutejszym adwokatem. Z gminy łodygowickiej hitle-
rowcy wysiedlili najpierw Żydów z przemysłowcem Hugonem Reichem na czele.32 Żydzi z Pie-
trzykowic trafili do małego getta w Zabłociu, a potem do getta suskiego. Utworzono z nich 
brygady robotnicze, które pomagały przy pracach porządkowych na terenie powiatu. 

29 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. V. s. 140.
30 Tymczasowy dowód osobisty, tzw. Placówka. 
31 Archiwum Państwowe Katowice Zespół RR, T.2003, k. 244. 
32 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 74.

W powiecie żywieckim 
utworzono żandarmerię, 
która liczyła 148 osób. Pod 
II wydział w Starym Żyw-
cu podlegały posterunki w: 
Czernichowie, Lipowej, Ło-
dygowicach, Łękawicy, Pie-
trzykowicach, Zadzielu. 33 
W Łodygowicach szefem 
posterunku był Maximilian 
Viertelmayer, a w Pietrzyko-
wicach Wilhelm Kürth. Oba 
posterunki miały pięciooso-
bową obsadę. 

Równolegle do tej ak-
cji rozpoczęto akcję przej-
mowania sklepów i zakła-
dów pracy prowadzonych 
przez Żydów i  Polaków.  
W pierwszej kolejności ma-
jątki otrzymywali kolabo-
rujący z okupantami miesz-
kańcy tych terenów, zaś 
później w miarę akcji osie-
dleńczej nowo przybyli na te 
tereny Niemcy. Aby ułatwić 
tę akcję od strony formal-
nej, 17 września 1940 roku 
Herman Göering wydał dekret informujący, że majątek byłych obywateli państwa polskiego 
podlega w obrębie Wielkiej Rzeszy włącznie z przyłączonymi wschodnimi terenami konfiskacie, 
komisarycznemu zarządowi i wywłaszczeniu.34 Wtedy to istniejące zakłady pracy oraz po-
siadłości ziemskie ostatecznie zostały odebrane Polakom. Jednak ze względu na brak fa-
chowców niemieckich, wiele z nich nadal spoczywało w polskich rękach, co widać szcze-
gólnie w Pietrzykowicach. 

W spisie specjalistów (Die im Stadt u. Landkreise Saybusch befindlichen Handrverker-
betriebe.) pracujących na terenie powiatu odnajdujemy osoby uprawiające następujące 
zawody. Przy wymienionych w nawiasie umieszczono literki P – oznacza Polaka, N ozna-
cza Niemca, a nr to miejsce, najczęściej dom, gdzie zawód był wykonywany. Szewcami byli  
w Pietrzykowicach: Adamczyk (P, nr 445), Gardaś (P, nr 44). Krawcami byli: Pytlik (P, nr 
263), Zombek ( P, nr 491) Kipper (N, nr 655). Natomiast krawcem damskimi był Adamczyk 
(P, nr 151), kowalami byli: Zombek (P, nr 528), Kliś (P, nr 43).35 Jak widać ze spisu w Pietrzy-
kowicach pojawił się tylko niemiecki krawiec.

33 Mirosław Sikora, Niszczyć, by tworzyć, Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 
1939-1944/45. Katowice 2010, s. 482.

34 Karol Popiołek, Śląsk w oczach okupanta, Katowice 1958, s. 146. Reichsgestzblatt, Teil 1 1940, nr 170, 
35 Die im Stadt u. Landkreise Saybusch befindlichen Handrverkerbetriebe, Archiwum Państwowe w Katowicach 

Oddział w Bielsku-Białęj, Sygn. 13/1165/62. 
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W tym czasie Habsurgom żywieckim zabrano browar, pałac z par-kiem i posiadłości 
ziemskie, podobnie uczyniono z Klobusem w Łodygowicach (04 sierpnia 1940), któremu 
pozostawiono tylko zamek.36 Aby ułatwić sobie zadanie i odciąć mieszkającą tu ludność 
od innych źródeł informacji, przeprowadzono kilka akcji prewencyjnych w poszukiwa-
niu radioodbiorników, gazet, ulotek i broni.37 Ostatecznie wywłaszczenia Polaków miesz-
kających na terenie gminy Łodygowice Niemcy dokonali w październiku 1941 roku. Od 
tego czasu zgodnie z zarządzeniem właściciele byli tzw. Fruh Besitzer – poprzednimi wła-
ścicielami, a teraz otrzymali status – Nutznieszer – użytkownik i byli zobowiązani płacić 
czynsz.38 

Trzeba też przypomnieć, że zarządzeniem szefa zarządu cywilnego w Katowicach z 24 
października 1939 r. tzw. godzinę policyjną. Obowiązywała ona od godz. 21.00 do godz. 
4.00 rano, i dotyczyła tylko obywateli polskich. W miejscach publicznych i w środkach ko-
munikacyjnych pojawiły się miejsca wydzielone z Nur fur Deutsche (Tylko dla Niemców). 

Czystki narodowościowe, 
czyli Polaków tu nie chcemy 
Kiedy duże majątki zostały przejęte przyszedł czas na wielką akcję wysiedleńczą pod 

kryptonimem SAYBUSCH AKTION. Do jej przeprowadzenia został sprowadzony Sturm-
bannführer Hans Bender, który przybył do Żywca 3 września 1940 roku.39 Na przeprowa-
dzenie tej akcji władze w Berlinie przekazały 300 tysięcy marek. Powołany sztab w ogrom-
nej tajemnicy dokonał bardzo dokładnej inwentaryzacji mienia w poszczególnych wsiach, 
przygotował plan scalania gospodarstw, tak aby osadnicy mieli odpowiednio duże gospo-
darstwo rolne, które przynosiłoby dochód. Podstawą do skutecznego przeprowadzenia 
akcji było zaskoczenie. Dlatego akcja i jej termin był utrzymywany w ścisłej tajemnicy, tak 
aby Polacy nie mogli zniszczyć swojego mienia lub też pochować cenniejszych narzędzi 
czy zapasów rolniczych. Na pierwszy ogień poszły tereny wsi Rychwałdu i Rychwałdku. 

36 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Zarzeczu 1985, s. 57
37 Por.. Framciszek Kubica, Dzieje Łodygowic i ich okolic, maszynopis, s.30. 
38 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 74.
39 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 56-57.

O 5 rano 17 września 1940 roku obie wsie zostały otoczone przez 500 osobowy bata-
lion dowodzony przez majora Seima. Do każdego domostwa zgodnie z planem udawał się 
policjant i urzędnik Powiatowego Sztabu Osiedleńczego. Mieszkańcy dostali 15 minut na 
zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Później przewieziono ich do obozu przejściowego  
w Żywcu. 

Przerażeni tym obrotem sprawy i mający nad sobą wizję wysiedlenia mieszkańcy Pie-
trzykowic, nie chcąc zostawić kolonistom swoich majątków rozpoczęli tzw. mały sabotaż. 
Roboty w polu wykonywano tylko podstawowe, domów i zabudowań nie remontowano,  
a wszystko, co stanowiło dużą wartość chowano w bezpieczne miejsce. W końcu przyszło, 
to co najgorsze, 17 maja 1942 roku dokonano wysiedleń na terenie gminy Łodygowice. 
666 osób zostało wywiezionych do Pogorzeli i tam rozproszonych. Ludwik Huczek tak opi-
suje ten dzień: Wieś, pogrążoną jeszcze we śnie, o godzinie piątej rano otoczyła policja niemiec-
ka. Do otoczonej wsi wtargnęła policja porządkowa, a do każdej wysiedlonej rodziny podeszło 
dwóch policjantów. Jeden policjant odprowadził wysiedlonych z domu wraz z bagażem, jaki wol-
no było zabrać z sobą do punktu zbornego, którym była obecna szkoła powszechna nr 1, a dru-
gi policjant pozostawał na miejscu aż do przybycia niemieckiego osadnika, którego wieś zwała 
bauerem. Osadnicy niemieccy przybyli do wsi tego samego dnia po południu. Z Polaków nie wy-
siedlono tylko tych, którzy pracowali w niemieckich zakładach.40

Zdaniem Stanisława Dobosza, historyka opisującego dzieje Żywiecczyzny, podczas  
II wojny światowej nie wysiedlono ani jednej rodziny ze wsi Pietrzykowice.41 Autoro-
wi udało się dotrzeć do kartotek strat poniesionych podczas okupacji. Z nich wynika, że 
Józef Adamczyk, Pietrzykowice nr 353 (kartoteka 484), Stefan Górny, Pietrzykowice nr 
229 (kartoteka 557) i Jan Sewera, Pietrzykowice nr 472 (kartoteka 337) zostali wysiedle-

ni.42 Wszystko wska-
zuje, że wymienione 
powyżej rodziny zosta-
ły wysiedlone w póź-
niejszym czasie i dla-
tego nie znalazły się 
w publikacji Stanisła-
wa Dobosza. W opusz-
czonych wsiach wyzna-
czone osoby sprzątały 
i dokonywały spisu in-
wentarza. Domy zosta-
ły podzielone na te dla 
kolonistów i te do roz-
biórki. 

Do opuszczonych 
g o s p o d a r s t w  s p r o -
wadzano osadników  
z obozów przesiedleń-
czych z Bielska. Osad-

40 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 75. 
41 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 68. 
42 Starostwo Powiatowe w Żywcu, Rejestr szkód wojennych Kartoteka Pietrzykowice, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Sygnatura STPZ – 41. 
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nicy głównie rekrutowali się z Niemców z Bukowiny, Rumunii oraz z Wołynia. W wyni-
ku przesiedlenia na 15.655 osób zamieszkujących gminę Łodygowice w 1943 roku 1.411 
było Niemcami. Dla porównania warto przytoczyć dane osobowe z 1941 roku. Według 
niemieckich statystyk spisanych w październiku 1941 roku w gminie Łodygowice mieszka-
ło 14.257 osób. W rozbiciu na poszcze-
gólne wsie wygląda to następująco: 

Bierna  676 (372 kobiety)
Leśna   1397 (749)
Lipowa  2392 (1299)
Łodygowice  4087 (2201)
Ostre   490 (254)
Pietrzykowice  3248 (1751)
Sienna  596 (323)
Słotwina  351 (185)
Zarzecze  1020 (526).43

Przybyli osadnicy byli zorganizowa-
ni na wzór oddziałów paramilitarnych. 
Przydzielane majątki członków NS-
DAP lokowane były w środku wsi i na 
jej granicach, aby łatwiej kontrolować 
pozostałych Polaków, którzy też zosta-
li przypisani poszczególnym osadnikom 
do pomocy lub też pracowali w pobli-
skich fabrykach. Koloniści przejmowa-
li polskie zakłady, jednak gdy chodzi o 
rzemiosło, skala tego zjawiska była sto-
sunkowo mała, gdyż brakowało niemieckich specjalistów. Z danych wynika, że osadnicy 
chętnie sięgali po cudzy majątek. I tak w Łodygowicach Norbert Beresowski przejął sklep 
wielobranżowy od Antoniego Januły. Michała Stark zabrał sklep z artykułami kolonialnymi 
Katarzynie Jakubiec. Natomiast Beno Cistof zakład rzemieślniczy Michała Fabra. Podob-
nie w Pietrzykowicach Franz Pilzner i Fridolin Ardelen zabrali bliżej nieznaną firmę do tej 
pory prowadzoną przez Antoniego Simiaka. Hans G. Sommerburger przejął gospodę pro-
wadzoną do tej pory przez Michała Siwka w (Pietrzykowice – Zadziele). Firmę Józefa Pa-
sierbka przejął Franz Maitner. W Zarzeczu na majątek Alberta Madejczyka połakomili się 
Ferdinand Pilzner i Richard Schommer. 44 Majątek odebrany Polakom był przekazany spół-
ce powierniczej, która miała swoją siedzibę w Bielsku. Szefem jej był dr Herbst, a zastępcą 
Barnack. Potocznie używano skrótu GEOS. 45 To ona miała w swoim zarządzie na przykład 
działki mieszkaniowe. Na terenie gminy Łodygowice było ich 76: Bierna (4), Leśna (21), Li-
powa (2) Łodygowice (36), Pietrzykowice (9), Słotwina (2), Zarzecze (2).46

43 AP Kat, Rejencja Katowicka, 1491, Der Landrat des Kreises Saybusch — Einwohnerzahlen der Gemeinden des 
Kreises Saybusch (Die Angaben auf dem Ergebnis d. Personenstandsaufnahme 1941), Saybusch, styczeń 1942, 
k. 112—114; ibidem, Kreis Saybusch/Zywiec — Zahl der standigen Bevolkerung (Pers. St. Aufn. 1941), k. 23-26.

44 Mirosław Sikora, Niszczyć, by tworzyć, Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 
1939-1944/45. Katowice 2010, s. 466.

45 Mirosław Sikora, Niszczyć, by tworzyć, Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 
1939-1944/45. Katowice 2010, s. 453.

46 AP Kat, Spółka Gruntowa Prowincji Górnego Śląska z o.o. Kierownictwo w Katowicach, 35, [Zestawienie], b.d., 
k. 3-4.

Niemieckia Lista Narodowa, 
czyli Volksdoiczów czar
Zgodnie z planem zawartym w Generalny Planie Wschodnim w marcu 1941 roku,  

a później w styczniu 1942 roku wydano rozporządzenia o tworzeniu Deutsche Volksli-
ste, czyli Niemieckiej Listy Narodowej, która miała przyspieszyć germanizowanie zajętych 
ziem. Ludzie na listach DVL byli podzieleni na IV kategorie. Pierwszą stanowili ci, którzy 
jeszcze przed wojną aktywnie uczestniczyli w stowarzyszeniach niemieckich. Drugą sta-
nowili Niemcy, którzy nie działali aktywnie politycznie. Obie te grupy miały niebieskie do-
wody osobiste. Natomiast do III grupy należały osoby spolszczone lub też żyjące w mał-
żeństwach mieszanych, ich dowód był koloru zielonego. Natomiast czerwony dowód i IV 
kategorię otrzymywali ci, którzy byli spolonizowani i utrzymywali chłodny stosunek do 
Niemiec. 

Podpisywanie Volkslisty odbywało się w różnych okolicznościach i z różnych pobu-
dek. Często Niemcy używali różnych środków perswazji, zdarzały się przypadki nacisków 
i szantaży lecz w większości, co trzeba podkreślić, były to decyzje samych zainteresowa-
nych, którzy w ten sposób chcieli poprawić swoje szanse życiowe i perspektywy rozwoju. 
Najlepiej świadczą o tym dwa fakty. Pierwszy związany jest z poprawą materialną bytu, 
bowiem najwięcej tzw. nowych Niemców pojawia się w środowiskach zamożniejszych  
i na terenie bogatszych miejscowości. I tak na przełomie 1942/1943 w Żywcu wpisały się 
na nią 354 osoby, w Sporyszu 110, w Łodygowicach 78, a uboższych miejscowościach ta-
kich akcesów było w granicach od 3 do 10 osób.47 Drugim czynnikiem który pokazuje, że 
osoby podpisujące działały najczęściej pragmatycznie (z wyrachowania), jest fakt, że po 
1943 roku brakuje chętnych do jej podpisywania. Przypomnijmy, że wtedy pojawiają się 
poważne rysy i porażki na froncie wschodnim. Władze niemieckie wniosek każdego no-
wego Niemca sprawdzały dokładnie, a przy osobach, które budziły wątpliwości stawia-
no znak zapytania. W świetle dokumentów, do których dotarłem, na terenie gminy Ło-
dygowice w 1941 roku wpisało się na listę 31 osób, w 1942 – 51, a w 1943 – 60. Ogółem 
na liście znalazły się 142 nazwiska ludzi z terenu gminy. Ci, którzy przyjęli obywatelstwo, 
korzystali z praw socjalnych. Otrzymywali lepsze kartki żywnościowe, nie byli narażani 
na żadne szykany ze strony władz. Nie zostali przesiedleni ani wysiedleni. Najgroźniejszą 

konsekwencją podpisa-
nia listy był obowiązek 
odbycia służby wojsko-
wej i pójście na front. 48

Ostatecznie akcja 
germanizacyjna, pomi-
mo wysiedleń i wywó-
zek na roboty tutejszej 
ludności, całkowicie się 
nie powidła, gdyż ob-
jęła zaledwie 2 proc. 
mieszkańców. W trak-
cie II wojny światowej 
na terenie gminy Łody-

47 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 76-79. 
48 Framciszek Kubica, Dzieje Łodygowic i ich okolic, maszynopis, s.15. 
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gwice na listach DVL znalazły się 142 osoby. W Pietrzykowicach do narodu niemieckiego 
zostało przyjętych 16 osób.49 Natomiast 4 złożyły deklaracje, które nie zostały zweryfiko-
wane pozytywnie.50 

Zrezygnowałem z wymienia tych osób z imienia i nazwiska ze względu na ich dzieci  
i wnuki, które niekoniecznie muszą nosić piętno przodków, na które sobie nie... zasłużyli. 
Po wojnie wielu z nich starało się odkupić swoje winy odbywały się procesy rehabilitacyj-
ne. Najważniejszym argumentem podczas procesu była postawa DVL-lowca w stosunku 
do Polaków. Przykładem pozytywnie zweryfikowanego może być Karol S. z Pietrzykowic, 
któremu świadectwo moralności wystawił miedzy innymi sołtys wsi. Na podstawie tego 
zainteresowany mógł się ponownie starać o obywatelstwo polskie.51 

Jak udowodnić, że Bóg jest... Niemcem 
Kolejnym problemem dla okupantów, który utrudniał im przeprowadzenie germaniza-

cji tych terenów, był silny wpływ Kościoła katolickiego i fakt, że wszelkie nabożeństwa 
odbywały się tutaj tylko i wyłącznie po polsku. Z tego powodu nawet niemieccy osadnicy 
i urzędnicy sprowadzeni z Rzeszy byli zmuszeni do korzystania z posługi polskiego księ-
dza w języku polskim!!! Jak podają świadectwa i meldunki Niemcy, pomimo grożącym ich 
karom (nawet zsyłka do obozu koncentracyjnego), praktykowali nadal w polskich świąty-
niach. Wspominam o tym, gdyż wizerunek Niemca, jaki do tej pory w większości publikacji 
występował jest zdecydowanie inny. Jednak dla prawdy historycznej również o takich ich 
postawach należy wspomnieć. Takie zachowanie było nie do przyjęcia dla narodowych – 

49 Odpis Volkslisty znajdujący się w Muzeum W Żywcu, akta nr 1181/63/MŻ, 
50 Lista składających wniosek o „Volksdeutschtwo” zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice, 5.07.1945, Archi-

wum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku-Białej nr 13/889/14, s. 15.
51 Dokument potwierdzający zamieszkanie w Pietrzykowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział  

w Bielsku-Białej nr 13/889/14, s. 9.

Boże Ciało ks. Bogdan Szczepanowski, sercanin ukrywający się w parafii Pietrzykowice z opie-
kunkami Jadwigą Hankus i Franciszką Panek wraz z dziećmi, rok-1942-43

socjalistów. Przecież w kościele wierni słyszeli, że wszyscy ludzie są braćmi, że należy so-
bie pomagać i nie przywłaszczać cudzych rzeczy... Propagandyści Hitlera mieli pełną świa-
domość, że takie nauki dla niemieckiego osadnika mogły spowodować, że nie tylko zacznie 
współczuć Polakom, zobaczy w nich braci, ale poczuje wyrzuty sumienia, że zabrał komuś 
majątek!!! To było niedopuszczalne. Jednak problem był duży, a brak alternatyw w postaci 
niemieckich kapłanów nie była to kwestia łatwa do załatwienia. Dlatego 11 października 
do parafii w Lipowej zostaje skierowany ks. Adolf Gallas. Przeniesiono go z Orawy. Dostał 
tę misję specjalną, gdyż przed wojną, w latach 1934-1937, pracował na terenie Hałcnowa 
koło Bielska, gdzie sprzyjał żywiołowi niemieckiemu. To on jeździł po całej Żywiecczyźnie 
z posługą duszpasterską. Jednak ks. Gallas nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Bardziej 
głosił naukę Jezusa niż Hitlera i ostatecznie został uznany za sabotażystę wielkiej sprawy. 
Wyniku czego został 23 grudnia 1943 roku aresztowany i osadzony w obozie koncentra-
cyjnym w Dachau. Od tego momentu sprawy duchowe i praktyki religijne były prowadzo-
ne przez zagorzałego zwolennika Hitlera specjalnie sprowadzonego z Besarabii ks. Kurta 
Bernschowa. Otrzymał on w posiadanie kościół św. Krzyża w Żywcu oraz liczne przywile-
je i pełnomocnictwa. 

Ludzie ludziom piekło zgotowali 
Jednym z najbardziej tragicznych wyroków, jeżeli w ogóle można w obliczu wojny war-

tościować losy ludzi, było skazanie kogoś na pobyt w obozie koncentracyjnym. Do obo-
zu, przynajmniej w założeniu hitlerowców, mieli być kierowani sprawcy najcięższych prze-
stępstw przeciwko III Rzeszy, przeciwnicy narodowego – socjalizmu i „niesłusznej” rasy. 
Jednak w praktyce mógł tam trafić każdy, czasem za błahe przewinienia. Upraszczając ich 
podział, można przyjąć, że Niemcy stworzyli dwie grupy takich miejsc. Jedne były typowy-
mi obozami śmierci, gdzie wyniszczenie było głównym celem. Jak również istniała duża 

Pierwsza komunia, lata 1942-43, z ks. B. Szczepanowskim i proboszczem T. Wróblem 
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sieć obozów pracy. Nazistowskie 
Obozy Pracy Niewolniczej zosta-
ły utworzone, aby wspierać i za-
opatrywać nazistowski reżim. Za 
ich twórcę uznaje się oficera SS 
Albrechta Schmelta. Od jego na-
zwiska przyjęło się określenie tzw. 
Akcja Schmelt. Sieć „jego” obo-
zów rozrosła się do 177 placówek, 
w których podawano niewolni-
czej pracy ponad 50 tysięcy ludzi. 
Pracowali oni przy budowie auto-
strad, produkcji sprzętu zbrojenio-
wego i w fabrykach tekstylnych. 
Najwięcej tego typu obozów roz-
lokowano wzdłuż granicy pomię-
dzy Czechosłowacją i Niemcami. 
Robotnicy otrzymywali tam gło-
dowe racje żywieniowe i mieszkali 
w prymitywnych warunkach. Zdol-
ni do pracy mogli nawet pisać listy 
do rodzin, ale chorzy w zdecydo-
wanej większości natychmiast byli 
wysyłani do... niemieckich obozów 
śmierci. 

Większość z tych, którzy tam 
zostali skierowani, nie wróciła już 
do domów. O warunkach tam pa-
nujących napisano sporo książek  
i zainteresowanych odsyłam do 
zapoznania się z ich zawartością. W tym natomiast opracowaniu przytoczę tylko osoby, 
które z Pietrzykowic trafili do piekła na ziemi. 

Michał Adamczyk, więzień KL Auschwitz nr 92287. Urodzony 4 sierpnia 1903 r.  
w Pietrzykowicach, syn Szymona i Agnieszki z d. Caputa, zginął 12 marca 1943 r. w KL Au-
schwitz.52

Karol Baron urodzony 24 sierpnia 1921r. był więzieniem obozu pracy Zwangsarbeitsla-
ger 50, tzw. „Akcja Schmelt”. Aresztowany 1.07.1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Kle-
in Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). 10.06.1942 r. przesłany do obozu w Rattwitz 
(Katowice k/Wrocławia). 25.06.1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Mono-
witz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Od 9.03.1944 r. ge-
stapo zmieniło tym więźniom zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem podpisania 
deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy – w IG – Farben (Interessen 
– Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto Oświęcim wyzwolone zo-
stało przez Armię Czerwoną. 53

52 APMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 910.
53 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rodzina Anny i Jana Handerków z dziećmi, zdjęcie  
z roku 1943

Kazimierz Baron, pseud. „Konrad”, Więzień KL Auschwitz. Urodził się 27 października 
1912 r. w Pietrzykowicach, był synem Karola i Karoliny z d. Masny. Mieszkał przed wojną 
pod numerem 60., a urodził się w domu o numerze 249.54 Szkołę Powszechną ukończył  
w Pietrzykowicach, a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Żywcu, skąd po dwóch latach 
przeniósł się do Technikum Ogrodniczego w Białej Krakowskiej, a później podjął naukę  
w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Po ukończeniu kursu podcho-
rążych w 21. Dywizji Piechoty Gospodarskiej otrzymał stopień podporucznika. W okresie 
okupacji hitlerowskiej, razem z żoną Agnieszką i siostrą Rozalią zaangażowany był w dzia-
łalność konspiracyjną na Żywiecczyźnie. Był pierwszym dowódcą Tajnej Organizacji Na-
rodowej działającej na terenie gminy Łodygowice, która przekształciła się Zwiazek Walki 
Zbrojnej/ Armia Krajowa. Jako komendant placówki został aresztowany 7 października 
1942 r. wraz ze szwagrem Stanisławem Midorem i jego żoną Rozalią. Do ich pochwyce-
nia w sposób zasadniczy przyczynił się niejaki Stanisław Ryszard Dembowicz używający 
pseud. „Radom” i „Bolesław Śmiały”. Człowiek ten był zdrajcą i agentem gestapo. Wraz  
z rzekomym uciekinierem z KL Auschwitz o nazwisku Mólka-Choynowski przeniknęli oni 
do struktur konspiracyjnych, a po ich rozpracowaniu doprowadzili do masowych areszto-
wań członków Armii Krajowej. Jednym z aresztowanych był Kazimierz Baron, który trafił 
do Auschwitz i tam został rozstrzelany  
w kwietniu 1943 r. Również jego żona 
Agnieszka z domu Suchanek, pocho-
dząca z Łodygowic, trafiła do KL Au-
schwitz i 21 marca 1943 roku zginę-
ła w komorze śmierci.55 Podobny los 
spotkał też siostrę Kazimierza, Roza-
lię urodzoną 9 lutego 1917 r. 56 Ona, 
co prawda, po przesłuchaniu jako cię-
żarna została zwolniona do domu. Kie-
dy jednak Niemcy zorientowali się  
w jej roli w konspiracji i przechwyci-
li pisany przez nią gryps, ponownie ją 
aresztowali 9 marca 1943 roku i prze-
wieźli do KL Auschwitz, gdzie szybko zgi-
nęła. Taki sam los spotkał jej męża Sta-
nisława Midora, którego rozstrzelano  
15 stycznia 1943. 57 

Warto nadmienić, że Stanisław Mi-
dor, urodzony 19 marca 1915 r. w Pie-
trzykowicach, był synem Wawrzyńca  
i Katarzyny z d. Cendra. Mieszkał w do- 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 58. 
54 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom 1, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/11, s. 68. 
55 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom. II. Żywiec 1995 r., s. 11-12. 
56 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom 1, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/11, s. 68. 
57 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom. II. Żywiec 1995 r., s. 179. 
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mu o numerze 79. 58 Po zdaniu matury w1935 r. został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Arty-
lerii Przeciwlotniczej w Toruniu, którą ukończył tuż przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej. We wrześniu 1939 r. jego oddział w walkach pod Toruniem został wzięty do niewoli. 
Ranny Stanisław zdołał uciec i wrócił do Pietrzykowic. Tu podjął działania konspiracyj-
ne, które przerwała zdrada.59  W ramach akcji odwetowej, sąd doraźny AK wydał wyrok 
śmierci na zdrajców Dembowicza i Mólkę-Choynowskiego, którzy zostali w krótkim cza-
sie zastrzeleni. 

Alojzy Cader, syn Michała i Anny urodzony 12 lutego 1906 r. w Pietrzykowicach był 
więźniem KL Auschwitz nr 80048, i KL Buchenwald. Od początku okupacji hitlerowskiej 
zaangażowany w działalność ruchu oporu. Był żołnierzem ZWZ. Aresztowany i uwięziony 
w KL Auschwitz, 4 grudnia 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 
80048. Ostatni wpis w KL Auschwitz 25 maja 1944 r W czerwcu 1944 r. przeniesiony do 
KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach, w których przebywał, 
przeżył i odzyskał wolność.60

Antoni Caputa urodził się 14 maja 1907 r. w Pietrzykowicach. Aresztowany trafił do KL 
Auschwitz, już 14 czerwca 1940 r. i został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wię-
zień nr 318. Warto zwrócić uwagę na datę przybycia i niski numer obozowy. Te dwa fakty 
informują, że był więźniem pierwszego masowego transportu, w którym przywieziono po-
nad 700 osób, głównie polskich więźniów politycznych. Paradoksalnie to sprawiło, że życie 
w tym piekle na ziemi było dla niego łatwiejsze. Jak wynika ze statystyki, najwięcej osób 

58 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom 1, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 
w Bielsku-Białej nr 13/889/11, s. 90. 

59 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 132-133
60 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 88. 

Synowie Karola Handerka – od lewej Józef z żoną (zginął w Niemczech w 1942 r.), Tadeusz i Lu-
dwik – oficerowie WP, rok1938

przeżyło wojnę właśnie z tego transportu, bo aż 239. Był to celowy zabieg propagando-
wy władz obozowych, które pokazywały ich jako przykład, że w obozie można... przeżyć. 
Tłumacząc, że późniejsza wysoka śmiertelność wynikała głównie z faktu, że więźniowie 
przybywali tutaj... w złej kondycji fizycznej. Antoni Caputa został przetransportowany do 
KL Mauthausen, i dalej – do KL Dachau. 29 kwietnia 1945 r. odzyskał wolność, wyzwolony 
przez wojska amerykańskie.61

Józef Cućka urodzony 11 lipca 1923 r. w Pietrzykowicach. W opisach badaczy poda-
wana jest powyższa data urodzenia. Najprawdopodobniej jest ona błędna, gdyż w spisach 
ludnościowych pojawi się tylko raz Józef Ciućka, który urodził się 10 lipca 1922 r. Był sy-
nem Wojciecha i Katarzyny z d. Rypień i zamieszkiwał dom o numerze 64. 62 Został aresz-
towany 4 lipca 1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnu-
szowiczki woj. opolskie). 10 kwietnia 1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Katowice 
k/Wrocławia) i na krótko do innego obozu Markstadt (Laskowice Oławskie). 25 czerwca 
1942 r. przetransportowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz. Tam został zatrudnio-
ny przy rozbudowie Monowitz III oraz pracy w IG-Farben. Okazało się, że jest dobrym fa-
chowcem, w tych okolicznościach 9 marca 1944 r. gestapo zmieniło jemu i innym uznanym 
za potrzebnych zakwalifikowanie. Od tej pory formalnie nie był więźniem, a stał się osobą 
cywilną. Oczywiście pod warunkiem podpisania deklaracji pozostania i pracy w „dotych-
czasowym miejscu pobytu” czyli w IG Farben (Interessen – Gemeinschaft Farbenin-dustrie 
AG). Był on włączony do tzw. „Akcja Schmelt” obozów pracy. Odzyskał wolność – gdy mia-
sto Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.63 

Józef Fijak urodzony 1898 w Pietrzykowicach był więźniem gestapo w Bielsku, a póź-
niej więzienia w Mysłowicach. Ożenił się w Żabnicy i tam zamieszkał. Po wybuchu wojny 
przechowywał żołnierzy obrońców fortu w Węgierskiej Górce i ich broń. Został podofice-
rem ZWZ/AK. Na skutek donosu Józef zosta skazany na karę śmierci w egzekucji publicz-
nej – zginał powieszony 3 września 1943 r. w Żabnicy. Również jego żona Anna, za pomoc 
partyzantom została osadzona w KL Auchwitz i tam zginęła.64 

Florian Filuś urodzony w Pietrzykowicach 20 kwietnia 1913 roku. Był synem Woj-
ciecha i Marii z d. Pawełek. Mieszkał w domu o numerze 149.65 Trafił do KL Auschwitz  
31 grudnia 1942 r. i otrzymał nr 85232. Został wypisany 25 lipca 1944 r., – prawdopodob-
nie przeniesiony do innego obozu lub odzyskał wolność.66 

Władysław Filuś, urodzony 7 lipca 1907 w Pietrzykowicach. Aresztowany, przesłuchi-
wany i przetrzymywany był początkowo w areszcie gestapo w Bielsku. Później trafił do KL 
Auschwitz, gdzie otrzymał nr 21025. Po jakimś czasie zmieniono mu status na tzw. więźnia 
wychowawczego nr E-263. Oznaczało to, że trafił do tzw. brygad robotniczych.67

Wiktor Ganczarczyk, urodzony w 1910 r. w Pietrzykowicach, jak podaje większość 
opracowań. W spisach ludnościowych Pietrzykowic Wiktor pojawia się tylko raz. Z wpisu 
dowiadujemy się, że urodził się 27 października 1900 roku w Bielowiskach na Śląsku Cie-

61 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowi ce 1998 r, s. 25.
62 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom 1, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/11, s. 73. 
63 J. K. Nowak, Obozy organizacji „Schmelt”, Gronie nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywiec kiej, Żywiec 2008, s. 121
64 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 118. 
65 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom II, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/12, s. 68. 
66 I . Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r, s. 240.
67 I . Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r, s. 237.
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szyńskim. Był synem Franciszka i Marii z d. Szotek. Mieszkał w Pietrzykowicach od 1902 
r. w domu nr 449. Wymeldował się z wioski w 1932 roku i zamieszkał w Gdyni.68 Uzyskał 
stopień wojskowy porucznik. W kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył jako obrońca We-
sterplatte. Później został osadzony w KL Stutthof, gdzie zginął 10 października 1942 r.69 

Józef Górny to kolejna osoba, która została uwięziona w ramach tzw. Akcji Schmelt. 
Był on więźniem „Zwangsarbeitslager 50“. Z dokumentów wynika, że Józef urodził się  
4 stycznia 1921 r. w Pietrzykowicach i był z zawodu czeladnikiem. Został aresztowany  
1 lipca 1941 r. i uwięziony w obozie przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki 
woj. opolskie). 10 kwietnia 1942 r. przewieziony do obozu Rattwitz (Katowice k/Wrocła-
wia) i na krótko do obozu Markstadt (Laskowice Oławłskie). 25 czerwca 1942 r. przetrans-
portowany koleją do KL Auschwitz III Monowitz, zatrudniony przy rozbudowie Monowitz 
III oraz pracy w IG-Farben. Podobnie jak kilku innym więźniom z Pietrzykowic, tak i jemu 
od 9 marca 1944 r. gestapo zmieniło zakwalifikowanie na osoby cywilne, pod warunkiem 
podpisania deklaracji pozostania w „dotychczasowym miejscu pobytu” i pracy – w IG Far-
ben (Interessen – Gemeinschaft Farbenindustrie AG). Odzyskał wolność – gdy miasto 
Oświęcim wyzwolone zostało przez Armię Czerwoną.70

Antoni Jakubiec urodził się 20 kwietnia 1893 r. w Pietrzykowicach, był synem Jana  
i Marii z d. Sowa. Mieszkał w domu o numerze 227. 71 Został on aresztowany i uwięziony  
w KL Auschwitz, 31 grudnia 1942 r. W obozowej ewidencji zarejestrowany został jako 
więzień nr 85250. Zginął 18 lutego 1943 r.72 

Ludwik Jakubiec był więźniem KL Auschwitz. Urodził się 7 sierpnia 1908 r. w Pietrzy-
kowicach, był synem Antoniego i Anny z d. Binda. zginął 9 września 1942 r. Według wysta-
wionego aktu zgonu nr 29565/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł  
o godz. 8.25, oficjalna przyczyny zgonu to: niewydolność serca przy zapaleniu płuc.73

Teresa Kubica urodzona w Pietrzykowicach 17 października 1903 r. miała bardzo nie-
typową historię. Jak się okazuje, został ona aresztowana w zamian za... syna. Kiedy 2 mar-
ca 1942 roku policja przyszła do jej domu, aby aresztować syna Karola, okazało się, że 
poszukiwanego nie było w mieszkaniu. Gestapo uznało, że nie podając jego miejsca prze-
bywania, matka chroni syna i z tego powodu została aresztowana, a później przetranspor-
towana do KL Auschwitz. Tam 10 marca 1943 r. zarejestrowano ją w obozowej ewidencji 
jako więźniarka o nr 38121. Następnie, w sierpniu 1944 r. przeniesiona do KL Ravens-
brück. Tam uśmiechnęło się do niej szczęście, gdyż znalazła się w grupie więźniarek, któ-
re Niemcy wysłali do Szwecji wiosną 1945 r. w ramach akcji prowadzonej przez hrabiego 
Folke Bernadotte i Szwedzki Czerwony Krzyż.74

Antoni Midor urodzony 11 listopada 1921 r. w Pietrzykowicach był podejrzany  
o przechowywanie broni i radia. Z tego powodu został aresztowany 17 marca 1940 r. Pod-
czas dochodzenia był więziony w areszcie gestapo w Bielsku, w Katowicach, Wrocławiu,  
a stamtąd trafił do KL Auschwitz, 4 stycznia 1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji 

68 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom III, Archiwum Państwowe w Katowicach od-
dział w Bielsku-Białej nr 13/889/13, s. 173. 

69 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 
Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 127. 

70 J. K. Nowak, Obozy Organizacji „Schmelt”, Gronie nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywiec kiej, Żywiec 2008, s. 122
71 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom III, Archiwum Państwowe w Katowicach od-

dział w Bielsku-Białej nr 13/889/13, s. 1. 
72 APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1157
73 APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1025.
74 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 540.

jako więzień nr 85336. Na-
stępnie został przeniesiony 
do KL Mauthausen. Tam od-
zyskał wolność 5 maja 1945 
r. Wyzwolony przez wojska 
amerykańskie. 75

Karol Midor urodził się  
9 września 1904 w Pietrzy-
kowicach. Był nauczycielem 
w Rydułtowach. W ramach 
wyniszczania polskiej inte-
ligencji został aresztowany  
w początkowym okresie 
okupacji hitlerowskiej tj. 
1 maja 1940 r. i przetrans-
portowany do KL Mauthau-
sen, gdzie zginął 24 grudnia 
1940 r.76

Marcin Mieszczak uro-
dził się 24 czerwca 1893 
roku w Biernej, a później  
w 1908 zamieszkał w Pie-
trzykowicach. Był synem 
Jana i Marii z domu Cader. 
Mieszkał w domu o numerze 
258.77 Został aresztowany  
i uwięziony w KL Auschwitz, 
gdzie zginął 26 sierpnia 
1942 r. Według wystawio-
nego aktu zgonu nr 22832/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł  
o godz. 17.32, określenie przyczyny zgonu to: nagły zawał serca.78

Stanisław Mrowiec, urodzony 8 maja 1923 r. w Pietrzykowicach, był synem Franiciszka 
i Marii z d. Janik. Został aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w czerwcu 1942 r. Na-
dano mu numer E-2536. Zginął 30 lipca 1942 r.79

Franciszek Pitry, urodzony 16 marca 1894 r. w Pietrzykowicach w domu o numerze 
274, był synem Michała i Reginy z d. Pietraszko. W Pietrzykowicach mieszkał w domu  
o numerze 166, był po przeszkoleniu wojskowym.80 Zginął w KL Auschwitz 11 stycznia 
1943 roku.81

75 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 242.
76 Sz. Kędtryna, A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut 

Naukowy, Katowice 1971, s. 84. 
77 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom II, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/12, s. 183. 
78 APMA-B Księga zgonów, 1.16, s. 292.
79 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zaglębi a Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998r, s. 840.
80 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom II, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/12, s. 86. 
81 APMB-B Księga zgonów, t. l, s. 1347.

15.02.1940, Kazimierz i Marta Masny z matką Rozalią Ma-
sny z d. Cader
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Stefan Pytlik, urodzony 3 lutego 1913 r. w Pietrzykowicach, trafił do KL Auschwitz, 23 
grudnia 1941 r. Został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” 
nr E-885, a po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie i otrzymał numer 25007. 12 
czerwca 1942 r. został wypisany z ewidencji, dalszy los więźnia nieznany.82

Szczepan Pytlik, urodzony 16 sierpnia 1899 r. w Pietrzykowicach, był synem Józefa  
i Teresy z d. Dobija. Został aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w lipcu 1942 r. Tam 
został zarejestrowany jako więzień „wychowawczy” nr E-2887. Zginął 3 sierpnia 1942 r., 83 

Adolf Sapeta, urodzony 12 maja 1926 lub 1925 r. w Pietrzykowicach. Był synem An-
drzeja i Agnieszki z d. Kliś. Mieszkał w domu o numerze 367. 84 Trafił do KL Auschwitz, 31 
grudnia 1942 r. Został zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85247. Nie-
znany jest dalszy los tego więźnia. 85

Stefan Sowa, urodzony 8 listopada 1921 r. w Pietrzykowicach został osadzony w KL 
Auschwitz, 14 listopada 1941 r. otrzymał nr 22674. Zginął 15 kwietnia 1942 r. 86

Ludwik Staszek, więzień KL Auschwitz, urodził się 14 maja 1899 r. w Łodygowicach, 
były synem Pawła i Katarzyny, zamieszkały w Pietrzykowicach. Trafił do KL Auschwitz, 
gdzie zginął 2 czerwca 1943 r.87 

Jan Stefanko, urodzony 26 grudnia 1894 r. w Pietrzykowicach, był synem Piotra  
i Agnieszki z d. Zontek. Jako dorosły zamieszkał w Radziechowach. Pracując w Fabryce 
Papieru „Solali” w Żywcu-Zabłociu, zaangażował się w ruchu oporu. Po wpadce na prze-
łomie lutego i marca 1943 roku wraz z innymi więźniami z Żywca i okolic, trafił do KL Au-
schwitz, 12 kwietnia 1943 r., gdzie otrzymał nr 114772. W obozie zatrudniony został  
w Komando Buna – Werke. Zginął 2 czerwca 1943 r. wraz z innymi zamordowanymi w tym 
dniu 208 więźniami, pośród których było ok. 20 osób z Żywiecczyzny. Z treści jednego z za-
chowanych dwóch grypsów napisanych w dniu 1 lub 2 czerwca 1943 r. ołówkiem na kawałkach 
szarego papieru – (jak z worka po cemencie) wynika, że nie zdawał sobie sprawy z wyroku jaki 
zostanie na niego wydany w najbliższych godzinach. Grypsy były dostarczane żonie Anieli przez 
robotnika z Godziszki k/Lipowej, pow. żywiecki – robotnika zatrudnionego na terenie Buna-Wer-
ke. Według informacji córki Jana Stefko, matka (żona zmarłego) parokrotnie udawała się z pacz-
kami do Oświęcimia, gdzie za pośrednictwem tamtejszej nieznanej rodziny miały one być prze-
kazywane więźniowi – Janowi. Rodzina ta także umożliwiała żonie dyskretną obserwację Jana 
przez okno, maszerującego w kolumnie do pracy w Buna-Werke. Nielegalne listy – grypsy, oprócz 
typowych zwrotów zawierających pozdrowienia i wyrazy troski o rodzinę, zawierały prośbę o za-
chowanie dyskrecji i przysłanie woreczka suchego chleba i zawierały zwrot: „jestem zdrów ale 
głodny”. Grypsy zawierają nr więźnia 114772 oraz adres, w oryginalnym brzmieniu: „Stefko Jan 
26/12.1984 KL Auschwitz O/S Postami 2”. 88 

Julia Suchanek, urodzona 13 maja 1906 r. w Zarzeczu. Była córką Jana i Agnieszki  
z d. Ficoń. Mieszkała w Pietrzykowicach w domu o numerze 144. 89 Została aresztowana 

82 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 765.
83 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 854.
84 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom III, Archiwum Państwowe w Katowicach od-

dział w Bielsku-Białej nr 13/889/13, s. 92. 
85 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 312. 
86 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 133.
87 APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1025.
88 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 332. 
89 Rejestr mieszkańców, gmina Pietrzykowice, powiat Żywiec, tom II, Archiwum Państwowe w Katowicach oddział 

w Bielsku-Białej nr 13/889/12, s. 63. 

i uwięziona w KL Auschwitz, 22 marca 1943 r. Jej numer obozowy to 38932. Udało się jej 
nie tylko przetrwać to piekło na ziemi, ale również podczas ewakuacji obozu, która miała 
miejsce 22 stycznia 1945 r. uciekła z transportu ewakuacyjnego.90

Antoni Szemik, urodzony 30 kwietnia 1902 r. w Pietrzykowicach, był zaangażowany 
ruch oporu na terenie Pietrzykowic i Lipowej. Aresztowany i w transporcie zbiorowym 
przewieziony został do KL Flossenbürg, gdzie zginął 5 marca 1945 r.91

Władysław Trznadel, urodzony 5 października 1908 r. w Pietrzykowicach. Trafił do KL 
Auschwitz, gdzie otrzymał nr 121242. Następnie, przeniesiony do KL Neuengamme, i KL 
Bergen-Belsen. Przeżył i odzyskał wolność 15 kwietnia 1945 r. Wyzwolony przez wojska 
brytyjskie.92

Józef Zarazik, urodził się 29 czerwca 1904 r. w Pietrzykowicach, był synem Jana i Tekli 
z d. Maślanka. Za swoje zaangażowanie w ruchu oporu trafił do KL Auschwitz, 12 kwietnia 
1943 r. gdzie otrzymał nr 114816. Zginął 14 kwietnia 1943 r.93

Ludwik Zoń, urodzony 16 sierpnia 1921 r., w Pietrzykowicach, był kolejną ofiarą tzw. 
akcji Schmelt. Ten robotnik rolny został aresztowany 1 lipca 1941 r. i uwięziony w obozie 
przejściowym Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki woj. opolskie). Odzyskał wolność 10 
listopada 1941 r. – zwolniony z obozu jako chory.94

Kiedyś noc się kończy, 
czyli nadzieja wiecznie żywa

90 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 543.
91 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 348. 
92 I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Kato wice 1998 r., s. 339.
93 Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 

Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 391. 
94 J. K. Nowak, Obozy organizacji „ Schmelt", Gronie nr V, Tow. Miłośników Ziemi Żywiec kiej, Żywiec 2008, s. 126.
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Dużym wydarzeniem propagandowym dla całego terenu były dożynki jakie odbyły się 
3-4 października 1942 roku. Rolnicy z całego powiatu, z każdej wioski w tym z Pietrzyko-
wic prezentowali się na Żywieckim Rynku.95 

Wraz z nowymi porządkami 1 stycznia 1943 r. cmentarz w Pietrzykowicach na mocy za-
rządzeń władz niemieckich przeszedł na własność gminy w Łodygowicach. Gmina odebra-
ła cmentarz wraz z kostnicą. Z ta chwilą płacono gminie za zmarłych miejsce na cmentarzu oraz 
grabarza. Obszar cmentarza wynosił 3107 m 2. 96

Jedynym pozytywnym faktem dla mieszkańców Pietrzykowic, jaki wydarzył się pod-
czas II wojny dotyczył kościoła. 1 września 1944 roku została erygowana parafia pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach, której pierwszym proboszczem został ks. To-
masz Wróbel. 97

Po okresie okupacji przyszedł czas odbudowy i liczenia strat. Do dzisiaj zachowały się 
niektóre z kart opisujących je szczegółowo. W Pietrzykowicach według zachowanych strat 
w sposób szczególny ucierpieli:

Józef Adamczyk, Pietrzykowice nr 353 (kartoteka 484),
Karol Adamczyk, Pietrzykowice (brak numeru-JK) (kartoteka 80), 
Józef Baron, Pietrzykowice nr 425 (kartoteka 505), 
Jan Bułka, Pietrzykowice nr 549 (kartoteka 497),
Józef Butor, Pietrzykowice nr 557 (kartoteka 96),
Michał Ciurla, Pietrzykowice nr 354 (kartoteka 109),
Ludwik Fijak, Pietrzykowice nr 1 (kartoteka 135),
Filuś (nieczytelne imię – JK) Pietrzykowice nr 302. (kartoteka 12),
Stefan Górny, Pietrzykowice nr 229 (kartoteka 557),
Franciszka Hutyra, Pietrzykowice nr 382 (kartoteka 159),
Karol Jakubiec,, Pietrzykowice nr 544 (kartoteka 588),
Maria Suchańska, Pietrzykowice nr 141 (kartoteka 459),
Jan Sewera, Pietrzykowice nr 472 (kartoteka 337),
Karol Sapeta, Pietrzykowice nr 486 (kartoteka 333),
Andrzej Wolny, Pietrzykowice nr 334 (kartoteka 370).98

Niemcy uciekają,
czyli o nadejściu Armii Czerwonej 
Już pod koniec 1944 roku niemieccy osadnicy zaczęli opuszczać gminę Łodygowice  

i przyległe wioski. Jednak ich wyjazd musiał być uzasadniony, bowiem zasadniczą ewa-
kuację ogłoszono w drugiej połowie stycznia 1945 roku. Kiedy front zbliżał się w pobliże 
Żywiecczyzny, niemieccy osadnicy powsiadali na polskie wozy, do których powprzęgali również 
polskie konie i uciekali w głąb swego Reichu. Niemcy ogołocili z koni, których później zabrakło do 
robót wiosennych w polu, całe Łodygowice.99

Wcześniej żołnierze niemieccy, przygotowując się do obrony tych terenów, rozkłada-
li miny i przygotowywali się do wysadzenia strategicznych obiektów. Bunkry, okopy oraz 
miny miały powstrzymać nacierającą armię rosyjską. 

95 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, str. 85-87. 
96 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 23.
97 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 2-3.
98 Starostwo Powiatowe w Żywcu, Rejestr szkód wojennych Kartoteka Pietrzykowice, Archiwum Państwowe w 

Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Sygnatura STPZ – 41. 
99 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 75. 

Hieronim Woźniak tak pisze o budowie tych umocnień: Pod koniec wojny, gdy front zbli-
żał się do granic Polski Niemcy na głębokich tyłach budowali umocnienia obronne. Od lata 1944 
do wiosny roku 1945 zmuszali miejscową ludność do kopania schronów przeciwlotniczych, ro-
wów przeciwczołgowych, rowów strzeleckich, bunkrów betonowych, zasieków z drutu kolczaste-
go itp. Do prac tych, przymusowych zobowiązani byli mężczyźni w wieku od 14-65 lat i kobiety 
od 16-60 lat. Jedni z nich wychodzili na roboty w pobliżu domu, ci na noc mogli wrócić do wła-

snych domów, zjeść, umyć się i wyspać w czystej po-
ścieli. Innych zapędzono do prac znacznie od domów 
oddalonych w tym na Słowację, ci głodowali, spali  
w prymitywnych warunkach w roboczych ubraniach, 
brudni i głodni, poganiani do pracy, często ostrzeliwa-
ni przez lotnictwo radzieckie.100 

Wspomniany autor omawia całościowo bu-
dowę umocnień na terenie całej Żywiecczyzny. 
Jednak na terenie gminy Łodygowice Niemcy za-
stosowali inną technikę. Natychmiast, gdy tyl-
ko podjęto decyzję o budowie tzw. linii b2 i wy-
znaczono jej przebieg, władze zabrały się do jej 
wykonania. Jak wspominają rozmówcy, do któ-
rych dotarł autor, pracę wykonywali samodziel-
nie ludzie praktycznie bez dozoru. Geodeci wy-
znaczyli odcinki i wytłumaczyli, jak dany okop ma 

100 Jerzy Klistała, Martylologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, 
Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939-1945, Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s .9. 

Budowa okopów w gminie Łodygowice 



206 207

SIEDEM WIEKÓW PIETRZYKOWIC ROZDZIAŁ VIII          II wojna światowa

być głęboki i szeroki. Nie mając odpowiedniej liczby Volksdojczów rezygnowali ze sta-
łego nadzoru. Natomiast wieczorem przychodzili i sprawdzali jakość wykonanej pracy. 
Nikomu nie przyszło do głowy, aby żądanej normy nie wykonać. Tylko tam, gdzie wzno-
szono bunkry, reżim był duży. Jak również po wykonaniu prac ziemnych, rozmieszcza-
nie zsieków i „dozbrajanie” umocnień dokonywali sami Niemcy. Wszyscy ludzie pracu-
jący przy linii b2 mieli pełną świadomość konsekwencji jak groziła za złe wykonanie 
pracy. Z tego powodu na fotografiach z tych prac trudno szukać nadzorców, a zdarzały 
się zdjęcia, na których ludzie byli uśmiechnięci. Jak wspominają, chociaż praca była cięż-
ka, to jednak budowanie umocnień zwiastowało, że w niedługiej przyszłości Niemcy 
pod naporem wojsk rosyjskich będą musieli stąd odejść. Do dzisiaj ślady tych umocnień  
w postaci małych bunkrów widać szczególnie na terenie Biernej, Zarzecza i Pietrzykowic. 
Na czapach niektórych kochbunkrów zachowały się oryginalne napisy wykonane podczas 
betonowania.101 

Linia okopów z Łodygowic do Radziechowy przez Pietrzykowice liczyła ok. 11 km. 
Na wysokości Glemieńca (część Łodygowic) linia obrony zmienia kierunek na południowy, kie-

rując się – poprzez Zarzecz – w stronę Pietrzykowic, przecinając ważny, drogowy i kolejowy szlak 
komunikacyjny Bielsko-Żywiec. Tuż przed rozpoczęciem działań wojennych Niemcy założyli pola 
minowe wzdłuż nadbrzeża Żylicy oraz z obydwu stron toru kolejowego. Po obu stronach drogi 
widoczne są fragmentaryczne odcinki okopów, które poza wyżej wspomnianymi (w Biernej) są 
jedynymi zachowanym na tym terenie aż do Radziechów. Na wysokości Pietrzykowic dwie li-
nie obronne przechodzą poprzez pagórkowaty teren – przecinając drogę na Lipową, okalające tę 
miejscowość wzniesienia i płynący doliną potok Wieśnik. Na odcinku pietrzykowickim zachowa-
ła się duża liczba kochbunkrów (w tym jeden obserwacyjny). Pozwala to na analizę struktury linii 

101 Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-1945, s. 43. 

Rodzina Agnieszki i Józefa Fijaków, rok 1945

i rozmieszczenia tych betonowych stanowisk. Dwie równoległe linie przeciwpiechotne oddalo-
no od siebie o średnio 300-400 m. W takiej też odległości występowały wiążące obie linie rowy 
łączące, również wzmocnione kochbunkrami. Same betonowe stanowiska umieszczono na linii  
w odległości 50-100 m od siebie. Doskonale widać także wykorzystanie podczas budowy warun-
ków terenowych – przebieg linii „dopasowany” jest do pagórkowatego terenu, w pełni wykorzy-
stując jego możliwości obronne.102

O tym, że obrona była solidnie przygotowana świadczy zamieszczony później opis, to-
czących się tutaj walk, które trwały tu przez ponad dwa miesiące. Zanim jednak się one 
rozpoczęły, Niemcy wysadzili most kolejowy i drogowy, jak również młyn parowy. Przed 
spaleniem młyna niemiecki dowódca odcinka, na którym znajdował się ów młyn, pozwolił pol-
skiej ludności wybrać z niego zboże, którego była tam wielka ilość. Ludność wybierała zboże 
przez kilka dni, dzięki czemu na jakiś czas miała, żywność, której po wojnie tak brakowało.103 

Z początkiem 1945 roku na teren Podbeskidzia przybyły oddziały Armii Czerwonej 
wchodzące w skład I Armii generała Andrzeja Greczki. 25 stycznia oddziały zwiadowcze 
podeszły od strony Tresnej i Biernej. 21 stycznia niemiecka administracja opuściła Żywiec. 

Radziecka ofensywa w kierunku Białej i Bielska nastąpiła 1 lutego po 45-minutowych 
przygotowaniach artyleryjskich i bombardowaniu lotniczym.104 Poprzedziła ją dwudniowa 
pauza w akcjach zaczepnych, która służyła sformowaniu nowego uderzenia. Wojska so-
wieckie zatrzymując się przed przygotowaną uprzednio pozycją b2, zmuszone były prze-
prowadzić odpowiednie przygotowania.105 Również 1 lutego w Żywcu pojawiła się armia 
radziecka, jednak już następnego dnia niemiecka piechota odbiła stolicę powiatu, a 8 po-
wrócił szef administracji Landrat Hering i zaczął na nowo odtwarzać swoje urzędy. Nie bez 
znaczenia był fakt, że wraz z nim w mieście nad Sołą i Koszarawą pojawili się żołnierze z XI 
korpusu SS. Ludność cywilna kolejny raz została zmuszona do umacniania na terenie gmi-
ny rowu przeciwpancernego. Teraz już ludzie nie byli tak spolegliwi, jak tylko mogli uchylali 
się od pracy, uciekali lub też chowali się, by przetrwać ten czas przejścia frontu. 106 

Zacięte walki na tym terenie rozpoczęły się około 10 lutego. W tym dniu nad kotliną 
pojawiły się radzieckie samoloty, które próbowała ostrzelać artyleria niemiecka usado-
wiona koło dawnej fabryki Wecha w Buczkowicach. Armia czerwona 8 lutego podeszła 
pod Zarzecze. W godzinach popołudniowych zaczęły na teren całej Kotliny Żywieckiej pa-
dać pociski. Następnego dnia do walki przeniosły się z powietrza na ziemię. Nowe odział 
niemieckie posuwały się rowami wzdłuż dróg. Dochodziło do gwałtownej wymiany ognia. 
Żołnierze strzelali do siebie z bliskiej odległości. W Rybarzowicach ludzie, którzy tej nie-
dzieli znajdowali się w kościele, nie wychodzili, dopóki nie nastąpiła względna cisza. Wszyscy 
schowali się przed bocznym ołtarzem pod chórem od strony drogi, gdyż pociski trafiały w wieże, 
a jeden przebił wschodnią ścianę absydy uszkadzając obraz Patronki wsi, Matki Boskiej Pocie-
szenia.107 

Linia frontu zatrzymała się 12 lutego 1945 roku wzdłuż linii Stary Żywiec, Zadziele, 
Moszczanica, Rychwałdek Przyborów oraz na terenie gminy Łodygowice. Tutaj linia walk 
przechodziła z Biernej i Glemieńca do mostu w Zarzeczu. Na tym odcinku Niemcy nacie-
rali z terenu Pietrzykowic.

102 Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-1945, s. 82. 
103 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 76.
104  Bojewoje doniesienije nb 031 sztadiw 121, op. cit., k. 31; 
105  Żurnał Bojewych Diejstwij [38. Armii], op. cit., k. 1; K. Moskalenko, Uderzenie..., op. cit., s. 612 
106  Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-1945, s. 44. 
107  Framciszek Kubica, Dzieje Łodygowic i ich okolic, maszynopis, s.49.
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W tym samym czasie, kiedy Bielsko oraz Wilkowice, Mikuszowice, Bystra i Meszna były 
już wolne od Niemców; na terenie Łodygowic, Rybarzowic, Buczkowic, Godziszki i Kalnej 
nadal trwały walki. Wojska radzieckie nakazały wszystkim opuścić teren walk i przenieść 
się w okolice Wilkowic czy też Bielska. Na przełomie lutego i marca przez ponad dwa ty-
godnie przez Pietrzykowice przebiegał front. Później obie wyczerpane armie nie podej-
mowały większych walk, aż do końca marca. Teren Pietrzykowic żołnierze radzieccy zajęli 
z początkiem kwietnia, dopiero po tym jak otrzymano wsparcie w postaci czołgów, które 

przełamały linie obronne 
b2 w tej wsi.108 Przyspie-
szyło to chaotyczny od-
wrót wojsk niemieckich 
(z 3 na 4 kwietnia), które 
bały się zostać okrążo-
ne. Ostatecznie 5 kwiet-
nia 1945 roku teren całej 
gminy Łodygowice został 
oczyszczony z wojsk hi-
tlerowskich.109

Czasy tuż po wojnie
Wieś Pietrzykowice 

w ekspresowym tempie 
powracała do normalno-
ści. Tutejsza parafia swoją 
pierwszą wizytację kano-
niczną przeżywała tuż po 
zakończeniu działań wo-
jennych 23-24 kwietnia 
1945 r., którą przeprowa-
dził ks. biskup Sapieha. 110

D o s t o j n e g o  g o ś c i a  
z Krakowa witał nie kto 
inny, jak były poseł Ma-
ciej Fijak. Wnuk posła 
wspomina: Podczas wizy-
tacji ks.bp. Sapiehy witał 
go w imieniu mieszkańców. 
Ksiądz proboszcz, chcąc 

ułatwić mu to zadanie, przygotował mowę. Na co dziadek zapytał: To kto ma witać: Wy czy ja? 
Bo jeżeli ja, to wiem, co mam powiedzieć i kartki nie potrzebuję. 

Takim zdecydowanym człowiekiem był Maciej Fijak.111 
Kończąc tę część historii Pietrzykowic, warto wspomnieć, że 9 stycznia 1949 roku 

przyszedł czas ostateczny na byłego posła Macieja Fijaka. Marian Goryl, wnuk posła tak 

108  Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-1945, s. 190. 
109  Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 77.
110  Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 2-3.
111  Marian Goryl wnuk posła Macieja Fijaka, wywiad przeprowadzony 17 maja 2007 przez autora. 

Poseł Maciej Fijak wita kardynała Sapiehę

wspomina jego osobę i ostatnie chwi-
le przed śmiercią: Zajmował się wszyst-
kim gdy trzeba było prowadził pogrzeby, 
był organizatorem pielgrzymek na Kal-
warię. Przez całe życie był bardzo re-
ligijny, do końca codziennie chodził do 
kościoła na Mszę świętą. Na Macieja 
zjeżdżała cała rodzina, jednak wszyst-
kie spotkania rodzinne zaczynały się 
od wspólnej modlitwy, gdzie zawsze 
było miejsce na modlitwę o szczęśliwą 
śmierć. I ją sobie wymodlił, tak też się 
stało. Jeszcze przed wigilią sam udał się 
do Józefa Klisia i przykazał mu, aby też 
nie próbował mu robić jakiejś wymyśl-
nej trumny, lecz ma wziąć deski, które ma 
wysezonowane na strychu i je wyszlifo-
wać. Z nich zbić trumnę, a na wieku na-
pisać węglem znak krzyża. Jak zrobisz 
coś innego, to wykopię wieko i przyjdę 
w nocy po ciebie! Zagroził stolarzowi.  
I tak jak sobie zażyczył tak też się sta-
ło.112

112 Marian Goryl wnuk posła Macieja Fijaka, wywiad przeprowadzony 17 maja 2007 przez autora. 

Michał Masny był kościelnym w Pietrzykowicach do 1969 r., fot. z roku 1945
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ROZDZIAŁ IX 
Pietrzykowice  

na starej fotografii 

Dzięki starym fotografiom odkrywamy świat i ludzi, którzy dawno już odeszli. Przywo-
łanie ich pamięci to zabieg nie tylko czysto historyczny, ale przede wszystkim społeczny, 
bowiem tylko poznając ich losy możemy odpowiedzieć sobie na pytania: skąd jesteśmy  
i dlaczego tacy jesteśmy?  Czasami jedno ujęcie mówi więcej niż tysiąc słów.    

W ostatniej części książki przedstawiam zdjęcia z czasów po II wojnie światowej. Ich 
opisy są bardzo różne. Jedne szczegółowe, inne bardziej ogólne. Wynika to z dwóch po-
wodów.  Po pierwsze, często informatorzy rozpoznawali na zdjęciach różne osoby i różnie 
okreslali czas powstania fotografii. Po drugie, wiele z tych zdjęć otrzymałem bez żadnej 
wiarygodnej informacji.  Liczę na to, że po publikacji Państwo się odezwiecie i pomożecie 
ustalić, kto jest kim.

Poświęcenia dzwonka (sygnaturki) do kapliczki (aktualnie ) przy nowym dworcu PKP z lat 
1942-43 przez ks. B.Szczepanowskiego
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Rok 1945, ślub Walerii Handerek i Michała Furtaka Rok 1946, ślub Katarzyny Caputy, rodziny Handerków, Kaniów, Durajów
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1946 r., pogrzeb pierwszego proboszcza Tomasza Wróbla

Ok. 1950 r., kościelny Michał Masny przed swoim domem
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Pierwsza drużyna żeńska OSP w Pietrzykowicach po II wojnie światowej OSP – poświęcenie motopompy w Pietrzykowicach 
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Zespół folklorystyczny przy OSP w Pietrzykowicach
Ślub Joanny Handerek z Józefem Maślanką z Łodygowic, rok 1946, rodziny Maślanków, Han-
derek, Kania, Pytlik
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Stanisława Klinowska (Baron) 
z przyjaciółmi, lata 40.
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Budowa nowego kościoła w Pietrzykowicach, lata 1950-56
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Ok. 1950 r.,  Stanisław i Tadeusz Furtak, Jan i Stanisław Handerek oraz Maria Maślanka przed 
domem nr. 9 Alojzego Handerka w oczekiwaniu na  wyjście do kąpieli w Żylicy

Ok. 1950 r., Maria Kulec-Kozioł i Stefania Kurowska na tle domu Michała 
i Heleny Kulec

Orkiestra z Pietrzykowic uświetniająca wesela, zabawy, pielgrzymki do Kalwarii – Andrzej i Bo-
lesław Hankusowie, Kazimierz Matlas, Stefan Piątek, Emil Cendry, rok 1955
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Pielgrzymka parafialna do Częstochowy, rok 1950 
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Pielgrzymka parafialna do Kalwarii,  rok 1952

Rok 1954, budow
a drogi
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Rok 1954, rodzina Marii i Ludwika Ząbków z córkami Walerią, Ireną i Krystyną z Kalonki

Kucharka pani Jadzia przed plebanią, lata 1955-60
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Parafianie z organistą Fr. Płonką przed nowym kościołem, rok 1955

Kościelny Michał Masny przed swoją pasieką, rok1955. 

Jan Sołtysik przed domem przy Żywieckiej, rok 1955

Parafianie na placu nowego kościoła, rok 1956
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Ślub Michaliny Masny z Franciszkiem Płonką – organistą w 1956 roku

Pielgrzymka do Kalwarii z  ks. Szczepanem Nowakiem, rok1957

Stanisław Furtak z wujkiem Alojzym Handerkiem na dzisiejszej ul. Ogrodowej, widok na dom 
Karola Pytlika i dom w budowie syna Sławka Pytlika, rok 1958

Listonosz w Pietrzykowicach  
w latach 1958-70 na tle budynku  
Zofii Pietraszko
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Helena Bieniek (Piątek), pra-
ca w polu, 1959 r.

Drużyna piłkarska LZS Pie-
trzykowice, drugi z prawej 
stoi Alojzy Zieliński, lata 
1959-60

Siostra Karolina z rodzicami, ks. Nowakiem i sąsiadami, rok 1960

Antoni Kania na wozie z córką Marią, rok 1960
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Pielgrzymi z Pietrzykowic w Częstochowie, rok 1960

Nowy kościół, rok 1960

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przed Bożym Ciałem, rok 1960

600-lecie Pietrzykowic – przemarsz młodzieży w strojach ludowych i LZS, rok 1967
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Komunia, 1961 rok, proboszcz Stefan Nowak, kierownik szkoły Wł. Woźniak, wychowawca 
Cendrzak

Rodzina Klinowskich, lata 60. Zakoñczenie klasy 8 przed kościołem z ks. Nowakiem, 1971 rok

1970 25 rocznica zakończenia II wojny światowej
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Rok 1972, 25 lat Ludowego Zespołu Sportowego  

1975 rok, wesele
Siostra felicjanka Karolina Pietraszko (od lewej) z mamą Anna Pietraszko, rok 1978
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OSP Pietrzykowice na fotografiach ze zbioru Stanisławy Janik
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Na koniec przedstawiam zdjęcia bez podpisów, gdyż nie mogłem zweryfikować prze-
kazanych mi informacji.
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Sedm stoleti 
Pietrzykowic

Pietrzykowice jsou vesnice nacházející se v levé části povodí řeky Soła, cca 4 km na sever 
od Żywce a patří k Żywiecké pánvi. Původním územím zástavby je údolí potoku Wieśnik, který 
nepřímo ústí do Soły. Dnes, kvůli vzniku sítě nové zástavby, má vesnice úplně jiný vzhled než 
měla původně ve středověku. Nejdůležitějším prvkem, který měl vliv na rozvoj Pietrzykowíc 
byla jejich poloha u obchodní cesty, jež vedla z jihu na sever Evropy. Obchodní cesta od tzv. 
Moravské brány byla „hnacím kolem” pro rozvoj u ní se nacházejících osad.

Nejstarší informace o Pietrzykowicích sahají nejméně do začátků 13. století, když na tomto 
území vládli slezští knížata z rodiny Piastovců. Nemáme však vědomosti z tohoto období, pro-
tože nájezdy Mongolů zdecimovaly toto území. Příchozí z východu zdecimovali obce v okolí 
obchodních cest. Malý počet sedláků, kterým se podařilo přežít jejich „návštěvy”, nepřinášel 
vhodné příjmy pro své vládce. Za těchto okolností se slezští Piastové rozhodli osídlit na tomto 
území kolonisty.1 Byla to kolonizace především na německém právu, která se nejintenzivněji 
rozvíjela ve 13. a 14. století.2

1 Józef Putek, O zbójnikach zamkach heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Biblioteka Kresów Śląskich, tom I, 
Szkice z dziejów pogranicza Śląsko-Polskiego, Kraków 1938, s. 25. 

2 Stanisław Kuraś, W epoce piastowskiej i jagiellońskiej, Dzieje Nowego Targu, s. 41.

=Současné archeologické výzkumy výrazně ukazují, že toto období osídlování bylo na 
našem území sekundární, a ne původní. Vykopávky, které začátkem 21. století realizovali Bože-
na a Bogusław Chorążowi, jasně ukazují, že například v sousedním Bielsku, to nemohlo byt 
osídlení na tzv. surovém kořeni, čili na zelené louce. Což znamená, že obyvatelé nebyli osídlo-
vání na dřív neobydleném terénu, ale příjezd kolonistů byl jen další etapou rozvoje vesnice. 
Máme důkazy, že první lidé na našem území bydleli, minimálně 100 let před uvedeným ob-
dobím kolonizace. 3

Spolehlivé a ověřitelné informace o Pietrzykowicích se objevují na přelomu 13. a 14. sto-
letí. Opolský kníže Vladislav pozval v roce 1255 do Rud u Ratiboře cisterciáky z Jędrzejowa,  
a jeho vnuk – také jménem Vladislav – jim začátkem 14. století daroval szmat ziemi w Żywiec-
czyźnie, na którym założone zostały wsie Łodygowice (Abtsdorf, abbatisvilla, Ludovici villa, Ludwi-
gsdorf, Łodywigowice) i Pietrzykowice (Petri villa) nad Sołą (Kus země na Żywiecku, na kterém byly 
založené vesnice Łodygowice (Abtsdorf, abbatisvilla, Ludovici villa, Ludwigsdorf, Łodywigowice)  
a Pietrzykowice (Petri villa) nad Sołou”.4 Andrzej Komoniecki, když popisoval tuto vesnici, tvr-
dil: Pietrzykowice wieś, iż w tej wsi najpierwej chłop Pietrzyk osadził się i najwięcej Pietrzyków albo 
Piotrów tam było (Vesnice se jmenuje Pietrzykowice, z toho důvodu, že se v ní nejdřív usadil Pie-
trzyk a nejvíce tam bylo  Pietrzyků nebo Petrů. 5

Łodygowice a Pietrzykowice byly do konce 13. století knížecími vesnicemi.6 Následně byly 
obě majetkem cisterciáků a v jejich době se uskutečnila kolonizace. Na tomto místě je ale tře-

3 Bożena i Bogusław Chorąży, Początki Bielska w świetle nowych odkryć archeologicznych, (v) Bielsko-Bialskie Prace Hi-
storyczne, Bielsko-Biała 2014, s. 20-29.

4 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa Instytutu 
Śląskiego, Katowice 1938, s.11. 

5 Andrzej Komoniecki, Chronograf albo Dziejopis Żywiecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 1987, s. 
15. 

6 Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna, Popularny zarys dziejów, Żywiec 2011, s. 121.  
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ba poznamenat, že osídlování kolonistů se konalo hlavně na základě tzv. německého práva, 
což neznamená, že kolonisté byli jen Němci. Mnoho kolonistů přicestovalo z dnešního území 
např. Belgie, Nizozemska a francouzsko-německého pohraničí. O średniowiecznym pochodze-
niu Łodygowic, Pietrzykowic (...) świadczy również podział ziemi na role, których ogólny zarys za-
chował się na mapach katastralnych jeszcze do dnia dzisiejszego. Pola tych ról rozgraniczone były 
szerokimi miedzami, a w lasach granice oznaczono zakrzosami na drzewach, ścięcie drzewa gra-
nicznego groziło odpowiednimi karami. Ten sposób oznaczania granic w lesie utrzymał się tu i 
ówdzie jeszcze do naszych czasów. Każda rola liczyła około 96 morgów (O středověkém původu 
Łodygowic, Pietrzykowic (...) svědčí rovněž rozdělení půdy na orná pole, kterých všeobecný nákres 
se ještě dodnes zachoval na katastrálních mapách. Hranice těchto polí, které tvořily tzv. role, byly 
ohraničeny širokými mezemi, a v lesech hranice byly značené pomocí záseků na stromech, za ská-
cení hraničního stromu byly stanoveny přiměřené tresty. Tento způsob značení hranic v lesu existu-
je někde ještě i dnes. Každá role měla okolo 96 jiter). 7

Dokument z roku 1310 vztahující se k Łodygowicím potvrzuje, že to byla již velmi dobře 
uspořádaná vesnice.8 Jak vyplývá z výše uvedeného dokladu, potomek zakladatele vesnice 
udělil řádu lokační privilegium, ale nechal si mnohá práva, které vyplývaly ze zakladatelské 
listiny. Kvůli tomu, že se zachoval analogický dokument týkající se Pietrzykowic, a vzhledem 
k tomu, že obě vesnice byly ve výkazech vždy uváděny spolu, předpokládá se, že to muselo 
vypadat podobně i v Pietrzykowicích, protože cisterciáci velmi dbali na své majetky. V tomto 
času, jak uvádí prameny, již v Łodygowicích existovala kaple zasvěcená sv. Stanislavovi bisku-
povi a mučedníkovi, která patřila Żywieckému faráři a byla i chrámem pro obyvatelé Pietrzy-
kowic.9

Opolské knížectví se v důsledku různých rodinných dělení rozpadlo a na jeho místo vz-
niklo Osvětimské knížectví, ve složení kterého bylo území Żywiecké pánve.10 Další panovník 
knížectví – Jan, nazývaný Scholastik, se konečně vzdal samostatnosti a 24. února 1327 se stal 
vazalem českého krále Jana Lucemburského.11 Dodatečně oficiální rozhodnutí polského krále 
Kazimíra Velkého z roku 1335 na více než sto let přeneslo Żywiecko k české koruně. Tímto způ-
sobem Pietrzykowice, a taky Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady před 100 lety patřily 
k jednomu státu.

Jan Scholastik se v dějinách Pietrzykowic nezapsal dobře. Mezi ním a cisterciáky vznikl spor 
o výnosy z Łodygowic, Pietrzykowic a Wilkowic. Doszło nawet do tego, że książę najechał te 
miejscowości i złupił je, zabierając kmieciom nawet ziemiopłody (Dokonce se stalo, že kníže na tyto 
obce zaútočil a vyraboval je, a vzal sedlákům i úrodu). 12

Vyrabované vesnice se poměrně rychle obnovily. W kościelnych wykazach podatkowych Ło-
dygowice (Villa Łodygowici) i Pietrzykowce (Villa Petri) występują pod rokiem 1373. Łodygowice 
płaciły wówczas dziesięcinę w wysokości 11 groszy, a Pietrzykowice 23 grosze.. (V církevních daňo-
vých výkazech za rok 1373 se vyskytují Łodygowice (Villa Łodygowici) a Pietrzykowce (Villa Petri). 
Tehdy Łodygowice platily desetinu ve výši 11 grošů a Pietrzykowice 23 grošů).13 Výše uvedená in-
formace poukazuje na to, že Pietrzykowice se po pohromě obnovily rychleji a lépe se rozvíjely.

7 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 6. 
8 Codex diplomaticus Silesiae, tom II, dok. nr XXIX. 
9 J. Kachel, Barwy życia, Żywiec 2002, s. 54. 
10 Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 31.
11 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa Instytutu 

Śląskiego, Katowice 1938, s .11. 
12 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 7. 
13 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 6. 

Měnili se další panovníci Osvětimského 
knížectví, ale tyto změny nebyly důležité pro 
území, které nás zajímá. Až změna právního 
postavení za panování knížete Přemysla byla 
významná. Do této doby i přes to, že vesnice 
spravovali cisterciáci, soudní a daňové záleži-
tosti patřili ke knížecké moci. Dne 19. ledna 
1445 kníže Přemysl vzhledem ke svým majet-
kových problémům prodal opatovi Mikulášo-
vi III. za sedmdesát hřiven pražských grošů 
svrchovaná práva k Łodygowicim a Pietrzyko-
wicim a vyhradil si předkupní právo.

Osvětimští knížata byli formálně závislí 
od českého krále, ale ve skutečnosti vedli sa-
mostatnou politiku. Když se dnes díváme 
na jejich činy a praxi, snad bychom je po-
rovnali se zbojníky než s ochránci řádu a 
pořádku. Často sami rabovali nejen ce-
stující kupce, ale organizovali výpravy na 
území polského království, proto jednotli-
ví polští panovníci v určitých intervalech po-
sílali expedice, aby potlačily útočníky.14 Ale 

teprve tvrdý postoj krále Jana Kazimíra Jagellonského konečně vyřešil tuto situaci na hra-
nici království. V roce 1453 Jan Kuropatwa z Łańcuchowa dobyl jménem krále Osvětim  
a obsadil ho vojáky. Kníže Jan se svým bratrem Přemyslem utekli a skryli se na zámku Wołek. 
Tady se vydal s intervencí Jan Tęczyński, tehdy krakovský podkomoří, spolu s armádou krako-
vského vévody. Jejich výprava skončila úspěchem. Dne 7. června 1453 složil kníže Jan lenní 
slib Polsku, předtím si však vynutil dohodu, podle které se král zavázal odpustit mu viny a vy-
koupit knížectví.15 Koneckonců území Osvětimského knížectví, včetně patřících k němu Pie-
trzykowic, bylo dne 21. února roku 1457 připojeno k Polskému království.16

Spolu s navrácením se Osvětimského knížectví k Polsku se majiteli Żywiecka, a v dů- 
sledku tohoto i Pietrzykowic, stali Komorowscy. Petr Komorowski – který již měl mnohé ma-
jetky v Uhrách, na Spiši a na Oravě – podporoval polské snahy o korunu. Polský král, který si 
chtěl v osobě Komorovského získat spojence, a současně mu udělit cenu za věrnost koruně, 
mu odevzdal území Żywiecka. Petrův syn – Jan prožil otce o 35 let (zemřel v roce 1511) a za-
nechal dva syny Jana a Vavřince.17

Noví majitelé Żywiecka, i přes mnohé možnosti existence na politickém jevišti království, se 
málo angažovali do průběžných poltických intrik, ale soustředili se na uspořádání nimi vlast-
něného majetku a správné nakládání s ním. 18 Rodina Komorowských působila ve prospěch 

14 Jacek Kachel, Historia Łodygowic tom I, s. 18. 
15 Stanisław Kutrzeba, Prawa, przywileje, statuty i lauda księstwa oświęcimskiego i zatorskiego. Archiwum Komisji Praw-

niczej A. U., t.IX, Kraków 1913, s. 218. 
16 Stanisław Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVI do upadku Rzeczypospolitej, Wydawnictwa Instytutu 

Śląskiego, Katowice 1938, s.14. oraz Stanisław Kutrzeba, Prawa, przywileje, statuty i lauda księstwa oświęcimskiego i 
zatorskiego. Archiwum Komisji Prawniczej A. U., t. IX, Kraków 1913, s. 218. 

17 Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, tom I, TMZŻ Żywiec 1995, s. 105. 
18 Jacek Kachel, Historia Łodygowic tom I, s. 28. 
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tohoto regionu více než 100 let. Všechno se změnilo, když dne 6. července 1608 moc převzal 
Mikuláš Komorowski.19

Nový majitel Pietrzykowic, se do dějin zapsal hrozně, což zásadním způsobem brzdilo do-
savadní dynamický rozvoj, ním zděděného území.20 Historici ho hodnotí jednoznačně jako 
popudlivce, vyděrače, krutého a velmi špatného hospodáře. Už za života otce zasahoval do 
správy majetku, a marnotratný život spojený s rabovacím zemědělským hospodařením se 
staly jeho nedělitelnou vizitkou. Obyvatelé Pietrzykowic na něho nebudou dobře vzpomínat. 
Dne 18. července roku 1602 daroval Stanisławowi Żyrkowi, kucharzowi swemu kęs ziemi, leżą-
cej od Kimlichowca, w końcu ról pietrzykowskich, zagonów 40, na wieczne i wiekusite czasy (Sta-
nislavovi Żyrkowi, svému kuchaři, daroval kus půdy, od Kimlichowca, při konci pietrzykowských 
rolí, 40 záhonů, na věčné časy)21, což způsobilo, že v souladu s tehdy platným zákonem, půda, 
která byla majetkem měšťana, se automaticky stávala částí města. Rovněž v roce 1605 Pietrzy-
kowice ztratily další část své rozlohy, tentokrát ji jako odškodnění dostali Jakub a Anna Bacz-
kowscy, a popravdě jejich dcera. Dne 6. dubna tohoto roku Mikuláš organizoval akci posłał 
po muzykę, a potym po panny miejskie żywieckie, (...) podpiwszy sobie, (...) Annie Boczkowczance 
cnotę odjąć chciał (přikázal přizvat hudbu, a pak městské żywiecké slečny, (...) a když se opil, (...) 
chtěl zbavit Annu Boczkovou panenství).22 Beznadějná dívka hledala cestu k útěku, a když ji ne-
našla, vyskočila ze zámeckého okna a při této příležitosti si vybila oko. Podobně kus půdy do-
stal Martin Biela, którego żona powolniejszą była (kterého manželka byla povolnější).23 

V roce 1608 došlo k dalšímu záboru území. Tentokrát neslavně známý Mikuláš odloučil od 
Pietrzykowic 5 rolí a připojil je k velkostatku v Lipowé. Od této doby má vesnice pouze 25 rolí. 24

Nenáviděný Komorowski musel utíkat, a tyto terény převzala v roce 1624 královna Kon-
stance, manželka krále Zikmunda III. Vazy. Při této transakci však zapomněli na to, že v soula-

19 Jacek Kachel, Historia Łodygowic tom I, s. 35. 
20 Jerzy Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 62-63.
21 A. Komoniecki, Dziejopis..., s. 111. 
22 A. Komoniecki, Dziejopis..., s. 113.
23 Eugeniusz Janota, Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie, Cieszyn 1859, s. 53.  
24 A. Komoniecki, Dziejopis..., s. 119.

du s polským právem, ani král, ani královna nemohou nabývat soukromně půdu na území 
Polského státu! Za těchto okolností sněm souhlasil, aby Żywiecko zůstalo jako záloh v králo-
vských rukách a rukách jejich dědiců až do chvíle, kdy stát odkoupí toto území za 66.000 
zlatých. Z tohoto důvodu tady Konstance vládla prostřednictvím svých starostů.

V květnu 1655 se majitelem Pietrzykowic a Żywiecka stal samotný Jan Kazimír, král Polska. 
Za jeho panování vypukla válka se Švédy o dědictví, trůn.

Mimořádně zajímavou epizodu zažilo Żywiecko v době tzv. švédské potopy. Tento úsek 
Polska, jako jeden z mála, byl během celého boje se Švédy vždy spojencem polského krále  
a bránil svou nezávislost a ohroženou svobodu. Touto událostí byla tzv. bitka 8. března 1656. 
Jak informují prameny, 8. března 1656 se směrem od Bielska blížila švédská armáda v počtu 
přibližně 1100 lidí pod velením generála Jana Weiharda hr. Wrzesowicza (jeho příjmení se 
vyskytuje i v podobě Weresowicz). Její pochod byl zastaven na hranici Łodygowického pan-
ství v Mikuszowicích. Tam jim v přechodě zabránilo okolo 2 000 místních obyvatel, podporo-
vaných šlechtou a různými malými oddíly polské armády. Po krátké přestávce obránci, kteří 
uviděli, že neexistují šance na úspěch, se na daný znak stáhli do hor.

Pozdním odpoledním dorazili vojáci Wrzesowicza do Żywce. Obsadili toto město bez 
větších bitek a začali rabovat. V tomto času, kdy Švédi loupili město, nedávno poražení obrán-
ci z mikuszowských šancí změnili své uspořádání a shromáždili se v blízkosti města. Kdy nad 
ránem následného dne chłopów sto na placową wartę uderzyło i onę rozpłoszyło (sto chlapů 
zaútočilo na zámeckou stráž a porazilo jí),25  Wrzesowicz bezodkladně nařídil ústup.

Po smrti krále Jana Kazimíra v roce 1672 se o Żywiecko připomněl Jan Wielopolski. Rodina 
Wielopolských tady vládla v těžké době. Války, nájezdy, nakažlivé nemoci způsobili, že tu pře-
bývali zřídka. Kromě tohoto získané majetky považovali jenom za zdroj příjmu.

V roce 1772 se uskutečnilo první dělení Polska. Ale již v květnu tohoto roku rakouská armá-
da obsadila území Żywiecka. Tento region získal v Rakousku název Halič a Lodomerie. Od roku 
1782 byl Żywiec a celý region ve Myślenickém cirkulu (okrsku).26 Úpadek císařství se spojil s fi-
nanční katastrofou rodiny Wielopolských.

Franciszek i Elżbieta stanowili klasyczny przykład trwonienia własnej fortuny. W Paryżu, gdzie 
prowadzili przez kilka lat beztroski żywot, utrzymywali okazałą rezydencję. Roiło się w niej od go-
ści, balom i przyjęciom nie było końca. Dochody z dóbr żywieckich tonęły bez śladu w tym prze-
pychu. Wkrótce długi Francisz ka osiągnęły sumę 1 204 746 zł i przewyższyły wartość posiadanego 
przez nie go majątku (František a Alžběta byli klasickým příkladem marnotratnosti vůči vlastnímu 
majetku. V Paříži, kde několik let vedli bezstarostný život, měli velkou rezidenci. Navštěvovali je 
mnozí hosté, pořádali se plesy a hodování se nekončilo. V tomto přepychu se ztrácely příjmy ze ży-
wieckého majetku. V krátkém čase dosáhly Františkovi dluhy sumu 1 204 746 zlatých a byly větší 
než hodnota jeho majetku).27 Kněz František Augustin očitý svědek těchto excesů vzpomínal, 
že: Nawet kiedy w końcu zamieszkała w Żywcu, nie mogła się obejść bez Paryża, ponieważ wszyst-
ka jej bielizna musiała być prana w wodzie Sekwany w Paryżu, więc wysyłała ją tam i z powrotem 
pocztą. Margrabia Franciszek pozwolił jej robić, co chciała, więc w końcu roku 1785 zaczęli wierzy-
ciele wątpić, że będą mogli być spłaceni. Ogłoszono upadłość i miało miejsce postępowanie upa-
dłościowe. Trwało ono całe dwadzieścia lat. (I když nakonec bydlela v Żywci, nemohla si poradit 
bez Paříže, protože celé její prádlo se muselo prát ve vodě ze Sekvany z Paříže a za tímto účelem 
je posílala poštou tam a zpátky. Markrabě František jí dovolil, aby si dělala, co si přála, proto kon-

25 A. Komoniecki, Dziejopis..., s. 196, 
26 Zofia Rączka, Żywiec – rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 77. 
27 Zofia Rączka, Żywiec – Rys historyczny od powstania miasta do 1939 r., Żywiec 2010, s. 81. 
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cem roku 1785 věřitelé začali pochybovat, 
že dostanou své peníze. Byl vyhlášen úpa-
dek a začalo se úpadkové řízení, které trva-
lo celých dvacet let). 28

Samozřejmě majetkové a rodinné 
záležitosti Wielopolských byly mnohem 
komplikovanější, a prodeje, výměny sí-
del mezi mnohými příbuznými nej-
sou zde prezentovány proto, že neměly 
významný vliv na dějiny Pietrzykowic. 
V  roce 1838 Wielopolscy prodali za-
dlužený majetek Karlovi Ludvíkovi Habs-
burkovi.

V souladu s právními požadavky Ra-
kouského císařství měly Pietrzykowice 
svou pečeť. Nejstarší, používaná v letech 1819-1820, byla určena pro lakové otisky. Kulatá 
s průměrem 32 mm, s pečlivě vyrobeným nápisem po obvodu: Vesnice Pietrzykowice, v dol-
ním poli se nacházela tiára, za ní dva překřížené klíče pery vzhůru. V roce 1839 vznikla jiná  
s průměrem 28 mm. Tentokrát se v laku otiskl nepečlivě vyrobený kulatý nápis Vesnice Pietrzy-
kowice, v dolní části jablko s křížkem a za ním překřížené klíče pery vzhůru.29

Koncem roku 1832 bylo v Pietrzykowicích zřízeno mýto.30 V ministeriálním nařízení čtěme: 
W Pietrzykowicach utworzone zostanie nowa rogatka myta drogowego i mostowego, i na tey po-

28 Franciszek Augustin, Kroniki żywieckie, Żywiec-Kraków 2007, s. 570-571. 
29 Pieczęcie wiejskie powiatu żywieckiego, Gronie nr II i III, Żywiec 1939, s. 124. 
30 Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów 1834, s. 94. 

bierane będzie myto drogowe za jedną milę, a myto mostowe podług drugiej klasy (V Pietrzyko-
wicích vznikne nová cestní mýtní a mostní závora a bude se vybírat cestní mýto za jednou míli  
a mostní mýto podle druhé třídy).31

Koncem 40. let 19. století vypukla obrovská rebelie nazývaná „rabacja galicyjska (Haličská 
vzpoura)”, během které sedláci vraždili šlechtu. Obyvatelé Pietrzykowic neposlouchali oku-
panta a zachovali klid. Kaplička na tzv. Midorovém poli v Pietrzykowicích je svého druhu pa-
mátníkem těchto časů. Rakouská vláda se rozhodla zrušit poddanství, aby odtáhla sedláky od 
národních povstání. Tento fakt se uskutečnil 15. května roku 1848. Při této příležitosti bylo na 
území Haliče postavených mnoho křížů a kapliček. Jednou z nich je kaplička na Midorowém 
poli v Pietrzykowicích.

V tom, jak se rozvíjely Pietrzykowice na přelomu jednotlivých let, se skvěle odráží haličská 
schémata. Jedno z nich z roku 1868 informuje, že Pietrzykowice, které patří k Żywieckému 
okresu, mají taky poštovní úřad a farnost v Żywci. Podle sčítání lidu z předchozího roku bydle-
lo v Pietrzykowicích 1040 osob. Pokud se jedná o hospodářství, vypadá to následovně: větší 
majetky neexistovaly a menší s rozlohou až 1616 jiter byly orní půdy, 49 jiter tvořily louky  
a zahrady, 229 jiter pastviny, a 22 lesy. Spolu bylo 1916 jiter. Jako tabulární majitel byl uveden 
arcikníže Albrecht Habsburk.32

Ve vídeňském tisku nacházíme informaci, že 1. února roku 1871 obec Pietrzykowice emi-
tovala dluhopisy na 500 florénů. Bohužel poznámka se soustředí jen na technickou stránku 
transakce, bez uvedení na jaký účel obec tyto peníze potřebovala.33

Železnice tady do-razila díky výstavbě tratě z Bielska do Żywce. Dne 18. srpna roku 1878 
zprovoznila Severní  železniční dráha trasu 
z Bielska do Żywce. Obyvatelé Pietrzykowic 
nejprve využívali nádraží v Łodygowicích, a 
teprve později se u nich zastavovaly dělnic-
ké vlaky. První celkově potvrzené informace 
na toto téma pocházejí z roku 1903. 34

Obrovský vliv na rozvoj vesnice měla čin-
nost kněze Stanislava Stojałowského, který 
tady působil spolu s Matějem Fijakem. 
Prvním úspěchem této spolupráce bylo 
ještě koncem 19. století založení Zeměděl-
ského kroužku v Pietrzykowicích. Pokračujíc 
touto cestou již v roce 1901 vznikla Lidová 
čítárna, která měla 50 knih z oboru pěsto-
vání rostlin a chovu hospodářských zvířat.35 
Všechny tyto změny byly možné díky tomu, 
že v roce 1900 byl Matěj Fijak zvolen prvním 
poslancem do Říšské rady ve Vídni.

V roce 1902 byl jedním z organizátorů 
otevření Polského domu v Bielsku, a toto 
město bylo tehdy velmi nepříznivé pro 

31 „Gazeta Lwowska” nr 132, 6.11.1832, s. 18.
32 Skorowidz miejscowości 1868 s. 158.
33 „Wiener Zeitung“ nr 126, 3.06.1897, s. 24 (758).
34 „Wieniec i Pszczółka” nr 28, 12.07.1903, s. 435-436.
35 Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna, Popularny zarys dziejów, Żywiec 2011, s. 117.  
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Poláky. V průběhu slavnosti zaútočili němečtí nacionalisté 
na oslavující. Tato skutečnost měla široký ohlas.36

Otevření Polského domu, na kterém se zúčastnili obyva-
telé Pietrzykowic pod vedením poslance Fijaka, se stalo 
symbolem boje proti germanizaci na území Haliče. Poslanec 
Matěj Fijak podal v parlamentě oficiální protest proti nero-
vnému zacházení s občany jedné země a taky stížnost na 
chování se vedení Bielska.37

V neděli 15. července 1906 se v żywieckém kostele ko-
naly primice kněze Vojtěcha Szymka z Pietrzykowic, syna 
chudé vdovy, který byl prvním doloženým kaplanem, který 
pocházel z této vesnice.

První škola v Pietrzykowicích vznikla již kolem roku 
1880.38 Byla to však tzv. „zimovka“. Opravdová základní škola 
vznikla teprve v roce 1904. Prvním učitelem v této škole byl 

Antoni Trznadel, který zůstal jejím mnohaletým vedoucím.39

Mnohokrát, když jsem psal o titulárních pánech v Żywci, kteří byli majiteli Pietrzykowic, 
zdůrazňoval jsem skutečnost, že se velmi často nestarali o svůj velkostatek a považovali ho 
jen za zdroj příjmů. Úplně jinak to bylo v období Habsburků. Arcikníže Karel Štěpán Habsburk 
(narozený v roce 1860) v souladu se závětí (z roku 1893) svého strýce Albrechta Friderika, zdě-
dil část jeho majetku, ke které patřily velkostatky na území Haliče včetně města Żywiec. Od 
tohoto okamžiku on a jeho rodina pobývali každý rok ve městě nad Sołou a Koszarawou stále 

36 „Silesia“  nr 241,  21.10. 1902, s. 4.
37 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s. 27-30.
38 „Wieniec i Pszczółka” nr 3, 24.01.1904, s. 39.
39 Szemtyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielskim Księstwem Krakowski na rok 1907, Lwów 1907, s. 712.,  

delší dobu, až se zde nakonec usídlili natrvalo. Aktivně se zapojili do sociálně-hospodářského 
života tohoto území. Dbali o hospodářství a z tohoto důvodu se často zúčastňovali mnohých 
pomocných akcí. Arcikníže patřil k společenské „smetánce ” Evropy a měl smysl pro humor, 
kromě toho byl starostivým manželem a otcem.

Opravdová nová organizační kvalita se v Pietrzykowicích objevila v roce 1912. V tomto 
času a přesně 21. června byl zřízen Sbor dobrovolných hasičů. Vznikl na podnět Karla Barona  
a předsedou výboru byl Matěj Fijak. Pojem nová kvalita není náhodný ani přehnaný, protože 
SDH byl organizací, která se angažovala ve všech událostech na území vesnice. Počátky neby-
ly lehké. Členové si sami museli zabezpečit vybavení a uniformy, a také zbrojnici. Všechno to 
vyžadovalo velké finanční náklady. Vznikl nápad financovat hasičům zástavu. Bohužel, kvůli 
vypuknutí 1. světové války nebyl zrealizován.40 Bezpochyby obrovským dopinkem pro zřízení 
SDH byl mohutný požár v Pietrzykowicích, který zasáhl vesnici 11. prosince 1911. Jak uváděly 
noviny: Łuny pochodzące z domów włościan oświetlała cały wieczór Żywiec i okolicę (Záře 
požáru domů sedláků celý večer osvětlovala Żywiec a okolí).41 

Jedním z  nástrojů ry-
chlého rozvoje Pietrzyko-
wic před 1. světovou vál-
kou, bylo založení bankovní 
společnosti všeobecně na-
zývané Kasa Stefczyka (Stef-
czykova pokladna).  Dne 
13. Června 1909 se v Pietrzy-
kowicích uskutečnila zakla-
datelská schůze a současně 
první valné shromáždění 
Společnosti úspor a půjček, 
protože takový název si zvo-
lili její zakladatelé. V první 
den se ke společnosti s neo-
mezenou „zárukou” př i-
poj i lo 34 členů.  O tom, 
jak se společnost rozvíje-
la, svědčí nejlíp skutečnost, 
že v roce 1911 se valného 
shromáždění zúčastnilo již 
111 členů. Každý rok dosa-
hovala zisk a vyplácela svým 
členům dividendy.

Na začátku války byli 
obyvatelé Żywiecka dezo-
rientovaní. Během času však 
spolu s  oživeními vlaste-
necko-válečného hnutí se 
rozhodli bojovat jménem cí-

40 OSP Pietrzykowice – Historia w pigułce, Biuletyn Samorządowy, grudzień 2015, s. 15. 
41 „Czas” 517, z 12.11.1911, s. 1.
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saře o svobodné Polsko. Na území Pietrzykowic měly Towarzystwo Gimnastyczne (Gymna-
stický spolek) „Sokół” a „Strzelec” své zástupce, kteří byli členy těchto organizací především  
v Żywci. 42

Vznik Naczelnego Komitetu Narodowego (Hlavního národního výboru) vytvořil právní 
rámec pro zřízení Polských legií. Takový výbor vznikl i v Żywci a mezi jeho členy, jako člen po-
kladního oddělení, byl také Matěj Fijak z Pietrzykowic.43

Po několika dnech přípravy a cvičení nezapomenutelného 25. srpna 1914 „Sokoły” a do-
brovolníci se slavnostně rozloučili. Odchod budoucích legionářů ze Żywce byl mimořádně sr-
dečný a slavnostní. Po slavnostní bohoslužbě ve farním kostele v Żywci se budoucí legionáři 
shromáždili v budově „Sokoła” a odtud se slavnostním průvodem v počtu 182 přemístili na 
náměstí.44

Obyvatelé Pietrzykowic bojovali v legiích a v c. k. armádě. Mnoho z nich zahynulo a jejich 
obětavost ocenili rodáci, kteří jim postavili památník.

Spolu se znovuzískáním nezávislosti se obrodili naděje a snahy o postavení kostela a vznik 
samostatné farnosti. Dne 10. května 1921 se delegace z Pietrzykowic v Krakově setkala s Jeho 
Excelencí knězem biskupem Adamem Štěpánem Sapiehou a získala vytoužené povolení na 
výstavu kostela a založení hřbitova.

42 Jacek Kachel, Sokoli marsz, Żywiec 2010, s. 121.
43 Grażyna Zielecka, Powiat żywiecki w latach wojny 1914-1918, Karta Groni nr XVII, Żywiec 1993, s. 77.
44 V různých publikacích se vyskytuje počet 300 „Sokolů”, ale je nevěrohodný i přes to, že se často opakuje.  

Pravděpodobně autoři, kteří uvedli toto číslo, započítali všechny osoby, které v  srpnu vyrazili bojovat, teda 
 i členy Střeleckého svazu, kteří se začátkem srpna stali členy I. Brigády. Nejspíše 25. srpna v složení 2. pochodové  roty 
vyrazilo ze Żywce 182 Sokołů – poznámka JK.

Podle údajů z prvního 
sčítání lidu v obrozeném 
Polsku ze dne 30. září 
1921 byl vypracován na 
základě Registru Polské 
republiky, Tom XII, Krako-
vské vojvodství a Těšín-
ské Slezsko, který byl vy-
dán Hlavním statistickým 
úřadem Polské republiky 
v  roce 1925 ve Varšavě. 
Tento zdroj uvádí, že na 
území Pietrzykowic bydle-
lo 2269 osob, včetně 1074 
mužů a 1195 žen. Katolíků 
bylo 2263, evangelík 1  
a židů bylo 5. Všichni de-
klarovali polskou národ-
nost.45

V roce 1935 byla reor-
ganizovaná obecní samo-
správa a vznikli sdružené 
obce. Łodygowice se staly 
sídlem sdružené obce, ke 
které patřily následující 
gromady (vesnice): 1. Ło-
dygowice, 2. Pietrzykowi-
ce, 3. Zarzecze, 4. Bierna 
spolu s Glemieńcem. Sta-
rostou sdružené obce byl 

zvolen, a přesnější řečeno, jmenován Okresním úřadem, Jozef Suchanek – truhlář z Łodygo-
wic. Jeho náměstkem, čili podstarostou byl zvolen vedoucí školy v Pietrzykowicích Antoni 
Trznadel. Rychtářem v Pietrzykowicích se stal Józef Pytlik, a jeho zástupcem Vavřinec Duraj.46

Vypuknutí 2. světové války a průběh kampaně v září roku 1939 byl pro obyvatele obce vel-
kým šokem. 

1 IX 1939 r. w piątek, wczesnym rankiem wojska niemieckie wkroczyły w Kotlinę Żywiecką  
z kierunku  Zwardonia. Z dala rozlegał się huk armat, auroplany niemieckie krążyły wzdłuż Soły. 
(...). Z soboty na niedzielę tj. z 2 na 3 września, panika we wsi wzmogła się do tego stopnia, że około 
30 rodzin opuściło wieś, zdążając w stronę Kocierza, nad którym samoloty nieprzyjacielskie zrzu-
cały bomby na uciekającą ludność (1. 9. 1939 v pátek brzy ráno německá armáda vkročila do Ży-
wiecké pánve směrem od Zwardoně. Z dálky bylo slyšet hluk děl a německé aeroplány kolovaly 
podél řeky Soła. (…). V noci ze soboty na neděli tj. z 2. na 3. září panika ve vesnici tak narostla, 
že 30 rodin opustilo vesnici a vyjelo směrem na Kocierz, nad kterým nepřátelská letadla shazo-

45 Zdzisław Dzikowski, Powiat żywiecki, Żywiec 1997, Karta Groni nr XIX 1997, s. 224-225.
46 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Łodygowice 1985, s. 72. 
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vala bomby na utíkající 
obyvatelstvo).47 – vzpo-
mínal kněz Tomáš Wróbel  
z Pietrzykowic.

Germanizace toho -
to území začala  změ -
nou názvů ulic, které do-
stávali německé znění, 
mnohokrát navazující na 
dějiny.48 Takto se město 
Żywiec, a v důsledku toho 
i celý okres, od této doby 
jmenoval Seybusch (Kreis 
Saybusch). V prosinci 1939 
byl vydán příkaz, že na 
úřadech se smí používat 
jen německý jazyk.49

Pro správné řízení okre-
sní správy na základě člán-
ku III nařízení ze dne 21. 
prosince 1939 byly ze 69 
obcí vytvořeny tzv. úřed-
ní okrsky (Amtabezirke), 
které řídili landrátem jme-
novaní komisaři. V obci Ło-
dygowice, ke které patřily 
Pietrzykowice, tuto funkci 
zastával Steinborn.50 Je třeba si pamatovat, že od poloviny roku 1940 ji pak zastával Jozef Su-
chanek.

K úřednímu okrsku Łodygowice patřily v roce 1942 následující vesnice: Bierna, Leśna, Li-
powa, Łodygowice, Ostre, Pietrzykowice, Sienna, Słotwina, Zarzecze.51 Počet obyvatel obce  
v prosinci 1940 představoval 9463 osob.52

V Żywieckém okresu byla zřízená žandarmerie, která měla 148 příslušníků, šéfem stanice  
v Pietrzykowicích byl Wilhelm Kürth. Začalo se přejímání obchodů a podniků, které vedli 
Poláci a Židé. Byla zavedená policejní hodina. Byla rovněž připravena velká vystěhovalec-
ká akce, která se uskutečnila dne 17. května 1942. Z území obce bylo odvezených 666 osob. 
Několik desítek zahynulo v koncentračních táborech. Nakonec se válečný děs skončil 5. dub-
na 1945, kdy bylo území Pietrzykowic očistěné od nacistických vojáků.53

Vesnice Pietrzykowice se rychlým tempem vracela do normálu.

47 Barbara Gancarczyk, Wybuch wojny 1 IX 1939 roku i okres okupacji niemieckiej według relacji ks. Tomasza Wróbla – 
pierwszego proboszcza Pietrzykowic. Strojopis, s.1. 

48 Andrzej Komoniecki, Dziejopis żywiecki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 1987, s. 27. 
49 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. V. s. 146. 
50 Stanisław Dobosz, Wojna na ziemi żywieckiej od kwietnia 1939 do kwietnia 1945, Żywiec 2004, s. 44. 
51 AP Katowice, Rejencja Katowicka, 1491, Der Landrat des Kreise Saybusch – Einwohnerzahlen der Gemeinden des Kre-

ises Saybusch, Saybusch styczeń 1942, k. 112-112. 
52 Heimatkalender des Beskidenkreises Saybusch 1941, wyd. Der Landrat in Saybusch, s. 139. 
53 Ludwik Huczek, Dzieje Łodygowic i ich okolic, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 1985, s. 77.

Zdejší  farnost 
prožila svou první 
kanonickou vizitaci 
hned po skončení 
válečných činností 
23.-24. dubna1945, 
kdy jí navštívil kněz 
biskup Sapieha.54

54 Janusz Gancarczyk, Jacek Kachel, Moc serca, Pitrzykowice 2005, s. 2-3.
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