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magdalena Kasiarz

pawlikowScy z Medyki w życiu  
publicznyM XiX-wiecznej Galicji

Każdy historyk, omawiając historię Galicji w okresie zaborów oraz 
autonomii, powinien pamiętać o osobach czy całych rodach, które 
odegrały istotną rolę w polityce, gospodarce czy kulturze w tamtym 
okresie. Historia medyki oraz losy rodziny Pawlikowskich zasługują 
na szczególną uwagę. Członkowie tej rodziny dzięki licznym zasłu-
gom znani byli w ówczesnej europie. Pielęgnowali i podtrzymywali 
dawne polskie zwyczaje i tradycję na zarządzanym przez siebie terenie, 
byli lokalnymi patriotami. Pawlikowscy wnieśli bardzo dużo w życie 
codzienne XIX-wiecznej Galicji, zasłynęli szczególnie z działalności 
kulturalnej i politycznej, a także gospodarczej. mieli znaczny wpływ 
na późniejsze losy Galicji. nie można zapominać też o tym, że Pawli-
kowscy są związani z radziszowem — mieczysław Pawlikowski ożenił 
się z Heleną Dzieduszycką, której rodzina posiadała dwór w owej 
miejscowości.

medyka położona jest na ziemi przemyskiej, 12 km od Przemyśla. 
ziemia przemyska, a wraz z nią sanocka, lwowska i halicka były częścią 
dawnego województwa ruskiego. Pierwsza wzmianka o medyce pojawi-
ła się w 1403 r. michał Pawlikowski przypuszczał, że „nazwa medyka 
pochodzi od starobałtyckiego fonematu medis, co oznacza drzewo”1. 
Druga hipoteza wskazuje na wydarzenie z 1437 r., kiedy to w domu 
starosty medyckiego przepisywano rękopisy medyczne. natomiast 
trzecia jest związana z pracą miejscowych medyków — znachorów, 
którzy leczyli chorych ziołami.

Ślady człowieka na tym terenie pochodzą z paleolitu. Podczas 
wykopalisk znaleziono dużo artefaktów, które wskazują, że pierwsze 
osady w tym miejscu powstały w okresie Imperium romanum. Co 
ciekawe, kolejne badania dowiodły, iż osada leżała na szlaku handlo-
wym Wschód–zachód2. W czasach przedpiastowskich medyka była 
zamieszkana tylko w części i nie stała się osadą zwartą.

1 m. Krajewski, Dzieje Medyki. Zarys monograficzny, rzeszów 1982, s. 23.
2 Ibidem, s. 18. 
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We wczesnym średniowieczu wykorzystywano znajdujące się tam 
rozległe połacie lasów:

W starostwie przem. jest lasów wielkich dosyć, tak na górach nad rz. Sanem, Wia-
rem oboje i Strwiążem i nad innemi rzekami i potokami, w których pospolite 
drzewo buk i jedlin, acz i na dolinach najdzie rozmaitego drzewa nie mało. także 
też są i Płoniny, gołe na niektórych miejscach, na których bywa pasza dobra dla 
owiec, a w równinach około medyki i około mościsk, nad rzeką Sanem u medyki, 
jako i nad Wisznią i Siołką i nad innemi rze. i potokami […] acz jest drzewa dosyć 
varii genesis, a wszakoż osobliwie dębiny najwięcej3.
 
te właśnie lasy rozsławiły medykę. Wielkie dęby, które rosły 

w bardzo bliskim sąsiedztwie wsi, posiadały dużą wartość. rozwijały 
się wtedy, gdy

wieś kupowano za dwa woły, za kilka łokci sukna brunatnego, lub za kilka skórek  
lisich, albo za 20 grzywien srebra i za dwie suknie. Wartość dębu szacowano nie-
kiedy na 100 grzywien. Pnie dębowe były tak obszerne, że w wykruszonym ich 
wnętrzu mógł jeździec czynić wygodne obroty konne. użyte do kolosalnych machin 
wojennych, burzyły one swoim ogromem mury grodów4.

W okresie od XIII do XVII w. było duże zapotrzebowanie na towary 
wykonane z drewna. lasy medyckie przyniosły dworowi ogromne zy-
ski, a tym samym dały się poznać jako bindaż przemysłu drzewnego5.

W omawianym okresie można zaobserwować ciągłe przemieszczanie 
się ludności, co było spowodowane częstymi zmianami władzy i prowa-
dzoną polityką. Polityka książąt ruskich polegała na tym, iż wywozili oni 
miejscowych z ziemi przemyskiej na Wschód, a ściągali tu tamtejszych 
mieszkańców. Dodatkowym czynnikiem były najazdy tatarsko-woło-
sko-tureckie. za czasów Kazimierza Wielkiego, po przyłączeniu przez 
niego rusi Czerwonej w 1340 r. rozpoczął się ożywiony ruch osadniczy. 
Kolonizację kontynuował Władysław opolczyk.

budynki należące do folwarku zostały usytuowane na wyspie, którą 
otaczało jezioro medyka. Przechowywano w nich dużo lanc, tarcz 
i zbroi, potrzebnych do obrony zamku. Dokładna data ukończenia 

3 a. Jabłonowski, Polska w XVI wieku pod względem geograficznym i statystycznym, 
t. VII, cz. II, Warszawa 1903, s. 12.

4 K. Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło, cz. I, lwów 1902, s. 110.
5 Ibidem. 
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jego budowy nie jest znana, ale wiemy, iż w 1542 r. hetman Piotr 
Kmita przebudował drewniany zamek na murowany. W lustracji 
województwa ruskiego z 1663 r. czytamy: 

zamek medycki znajduje się w dobrym stanie. Do niego wjazd po moście, naokoło 
ze wszystkich stron jezioro głębokie, dziedziniec oparkaniony i wałem dobrze oto-
czony. We środku budynek stary, przy bramie budynek drugi, baszt 4 na schowanie 
rzeczy. Stajnia na 40 koni6.

z kolei w innym dokumencie z lat 1661–1665 możemy przeczytać: 
„na dziedzińcu budynek stary znaczniej potrzebuje restauracji”7. Jak 
widać, informacje są sprzeczne, co więcej — ukazały się w czasie, kiedy 
medyka walczyła z tragicznymi skutkami najazdu tatarskiego na ziemię 
przemyską. Chłopi posiadający własne gospodarstwo musieli dostarczać 
do zamku wodę pitną oraz drewno.

Chłopi pracowali w okresie letnim i zimowym w różnych godzi-
nach. W zimie był to jeden dzień w tygodniu, a w lecie cały tydzień, 
12 godzin dziennie. ze względu na tak długi czas pracy w okresie 
letnim dwór zapewniał im wikt. Gdyby jednak okazało się, że zamek 
nie potrzebuje korzystać z ich usług, to chłopi musieliby zapłacić 
12  groszy za wikt. Karczmy prowadzili wyłącznie mężczyźni i, co 
ważne, byli zobowiązani do oddawania daniny w produktach, takich 
jak np: jajka, owies, łój, oraz w czynszu, który zależał od wysokości 
zarobków karczmy. 

W późniejszym czasie na wsi nastąpił kryzys gospodarczy spowodo-
wany przede wszystkim zjazdami rycerstwa oraz sejmikami szlachec-
kimi z 1564 i 1613 r. W 1702 r. medyczanie, a zwłaszcza włościanie, 
duchowieństwo oraz wszystkie osoby z ziem ordynackich i starostwa, 
zobowiązani zostali do płacenia hiberny, czyli podatku zbieranego 
w rzeczpospolitej z ziem należących do króla oraz kościoła, dzięki 
któremu wojsko mogło przetrwać okres zimowy8.

6 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 
1885, s. 238–239.

7 K. arłamowski, W. Kaput, Lustracja województwa ruskiego 1661–1665, cz. 1, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1970, s. 70.

8 http://sjp.pwn.pl/sjp/hiberna;2560374.html (dostęp: 31.12.2015).
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laudum ziemian upoważniało wojewodę ruskiego do wydania dwóch uniwersałów: 
o pospiesznym przybyciu pod medykę, jak nakazuje ochota szlachecka, i o płace-
niu „hiberny” w myśl konstytucji z roku 1621. Konstytucja ta upoważniała laudum 
do zwolnienia od obowiązków uczestniczenia w okazywaniu wszystkich chorych 
i starych, zalecając zaciąganie wart (poczty). Potężny regestr szlachty województwa 
ruskiego miał miejsce pod medyką dnia 21 X 1715 roku9. 

trzeba zaznaczyć, że król Władysław Jagiełło umiłował sobie 
medykę jako szczególne miejsce na odpoczynek. W 1412 r. gościł tu 
przedstawicieli ówczesnego króla niemieckiego zygmunta luksembur-
skiego, który zażądał od naszego króla pożyczki w wysokości 37 tys. kop 
groszy praskich. Jagiełło miał otrzymać w zamian Spisz (pod zastaw). 
Kronikarz Jan Długosz przedstawił to tak: 

z medyki udał się król Władysław Jagiełło do Przemyśla razem z arcybiskupem 
Strygońskim i michałem Kochmeistrem, a chcąc się oczyścić z rzuconej na siebie 
niesłusznie przez niemców potwarzy, jakoby miał sprzyjać odszczepieńcom i szcze-
gólną dawać opiekę schizmie, w ich obecności kazał kościół katedralny na zamku 
Przemyskim, wspaniale z ciosowego kamienia zbudowany, w którym sprawowano do-
tychczas obrządek grecki pod zarządem biskupa ruskiego — poświęcić na katolicki 
i na łaciński obrządek przemienić, powyrzucawszy z grobów ciała i prochy rusinów10. 

Jagiełło pojawił się w medyce jeszcze trzy razy: pierwszy raz 
w 1423  r., kiedy musiał zatwierdzić transakcję sprzedaży Thezatyna, 
której dokonali Jakub i Piotr z Thezatyna11, drugi raz w 1425 r., żeby 
wziąć udział w uroczystości nadania uprzywilejowania ormiani-
nowi atabe, który prowadził łaźnię we lwowie12, a po raz ostatni 
w 1434 r. — w drodze na spotkanie ze Stefanem multańskim zatrzymał 
się w parku w medyce. W czasie pobytów we wsi Władysław Jagiełło 
przyznał wiele gruntów pod zabudowę. W planach miał także założenie 
parafii, jednak dopiero za panowania zygmunta III Wazy została ona 
ufundowana i przekazana kolegium mansjonarzy, które znajdowało 
się przy kościele katedralnym w Przemyślu. Działo się to w 1608 r.

9 m. Krajewski, Dzieje Medyki…, op. cit., s. 15; Akta Grodzkie i Ziemskie, t. XXII, 
s. 371–372.

10 J. Długosz, Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, 
t. 4, ks. 11, 12, Kraków 1869, s. 138.

11 Akta Grodzkie i Ziemskie, t. III, s. 179.
12 Ibidem, t. IV, s. 135.
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W roku 1434 Władysław Jagiełło w drodze do Halicza po hołd od wojewody wo-
łoskiego słuchał tu do późnej nocy z zwykłym upodobaniem śpiewu słowików. nie 
pierwszej młodości, skołatany wiekiem, przeziębił się i wpadł w śmiertelną niemoc. 
zmarł w Gródku Jagiellońskim, jadąc z Sejmu w Korczynie na ruś. Siedząc przy 
posłach województwa wołoskiego mocno rozchorował się i w poniedziałek wielka-
nocny zmarł13. 

ziemia wraz z ogrodami przynależała do parafii medyckiej, która 
mieściła się przy kościele św. Piotra apostoła. została ona zatwier-
dzona dwoma przywilejami: pierwszy wystosował zygmunt august 
do plebanów w 1553 r., a zatwierdził dopiero w 1672 r. król michał 
Korybut Wiśniowiecki. Drugi natomiast wystosowała w 1643 r. anna 
mohilanka-Potocka, starościna medycka, a podpisał w 1669 r. michał 
Wiśniowiecki. Dość często zdarzało się, że władcy Polski przejeżdżali 
przez medykę, gdy udawali się z Krakowa na ruś. Król Jan III Sobie-
ski przyjeżdżał tu z żoną na polowania. W 1694 r. uznał on wszystkie 
przywileje, które jego poprzednicy nadali parafii oraz medyczanom.

medyka posiadała wielu ważnych fundatorów. Poza anną mohilanką 
Potocką był to hrabia antoni Wodziński, który dokonał fundacji cerkwi 
w 1800 r. Kościół św. Piotra apostoła został odnowiony przez Jana 
Gwalberta Pawlikowskiego, którego w źródłach określano tak: „mąż 
rozmiłowany w rzeczach krajowych, miłośnik nauk i sztuk nadobnych 
znawca”14. należy też zaznaczyć, że w dostępnych źródłach nie ma 
dokładnej informacji o tym, w jaki sposób medyka przeszła w ręce 
Potockich. W 1772 r. wieś zakupił antoni wraz z zofią lubomirską. 
od nich odkupili ją Głogowscy, którzy wzbogacili się na tym; miesz-
kańcy wsi żyli natomiast w nędzy15. W roku 1809 nastąpiła kolejna 
zmiana właściciela. został nim Józef benedykt Pawlikowski, który 
pełnił funkcję radcy dworu. franciszek II dokonał kasacji budynków, 
należących do zakonu dominikanów, a w 1797 r. Józef benedykt 
Pawlikowski zakupił je właśnie od nich za 1975 florenów. Po dwóch 
latach, w 1799 r. Pawlikowski sprzedał budynki za 3000 florenów. 
trzeba podkreślić, że wynajmował on starostwo przemyskie od anny 
z hrabiów Cetnerów. 

13 J. Długosz, op. cit., s. 486–487.
14 Słownik…, op. cit., s. 237.
15 m. Krajewski, Dzieje Medyki…, op. cit., s. 28.
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niżey podpisana anna z hrabiów Cetnerów Xiężna lotaryńska ninieyszym kwitem 
zeznaje, iż JW Józef benedykt Pawlikowski summe zł p. sto pięćdziesiąt tysięcy 
150.000 zł. p. a to roczna possessje dórb starostwa Przemyskiego, tudzież rożubo-
wic i Stanisławczyka w roku 1810-tym kończącą się, do rąk rzeczywiście wypłacił, 
przez co tegoż JW wypłacającego z powyższey summy kwituje i kwit ten przy upro-
szonych świadkach własną ręką podpisany intabulować pozwalam. W lwowie dnia 
5-go czerwca 1809 roku. (-) anna z hr. Cetnerów X. lotaryńska16. 

W innym zbiorze listów można przeczytać, że Pawlikowski bardzo 
dbał o ziemię, którą posiadała hrabina: 

Jaśnie mości Dobrodzieju: z zwykłą wdzięcznością odebrałam łaskawe wyrazy  
JW Pana Dobrodzieja wraz z dwoma kopiami listów, które niezwłocznie przepisane 
przez Kopystyńskiego w lwowie będą oddane. Wszystko Pan udecydował i zro-
bił przedziwnie; nie zostaye mi nic więcey tylko admirować i nayczuley za fatygi 
podiete koło moich interesów dziękować. Day boże, aby Jego praca uwieńczona 
była dobrym skutkiem […]. Wypada, więc siebie i moye interesa polecić skutecz-
ney Jego protekcyi, zwłaszcza […] iż W-ny Dąbski ma być przyczyną złego obrotu 
wszystkich moich interesów […] jedyne tylko refugium dla mnie w zbawienney 
radzie Pańskiey17.

W podzięce za opiekę nad ziemią hrabiny Pawlikowski otrzymał 
dość duży zapis. zgodnie z testamentem z 20 stycznia 1829 r. Józef 
benedykt zostawił medykę swojemu synowi Józefowi Gwalbertowi, 
a ten zapisał ją mieczysławowi Pawlikowskiemu. W 1905 r. Jan Gwal-
bert dostał ją w spadku od ojca mieczysława, a potem sam sprzedał 
synowi michałowi. trzeba zaznaczyć, że Pawlikowscy zdobyli wielką 
fortunę, w tym ziemie, w wyniku działań zgodnych z prawem, przez 
akty nadania w zamian za dokonania w dziedzinie wojskowości. 

tajna działalność odbywała się w oficynie dworskiej:

długim, rozpełzłym dworku, stojącym od strony północno-wschodniej, po prawej 
stronie głównego pałacu na wyspie. W dworeczku tym parterowym, drewnianym, 
na biało bielonym, o niskich ścianach i małych okienkach, skupiały się węzły naj-
istotniejszych problemów niesienia pomocy powstańcom sąsiedniej Kongresówki18. 

16 a. Włodarski, Materyały do historii rodu Cholewitów-Pawlikowskich, Warszawa 
1929, s. 81.

17 Ibidem.
18 m. Krajewski, Dzieje Medyki…, op. cit., s. 38.
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W owej oficynie spotykali się ludzie o różnych poglądach: „szlachecki 
konserwatyzm z liberalizmem mieszczańskim, zaściankowość ubogiej 
Galicji z powiewem wolności z szerokiego świata”19. Politycy oraz 
artyści przyjeżdżali do medyki, gdzie wymieniali się wiadomościami 
z zagranicy, prowadzili dyskusje na różne tematy.

Informacje o wybuchu powstania i związanych z nim wydarzeniach 
dotarły do medyki. Wielu właścicieli ziemskich wraz ze szlachtą i kle-
rem podchodziło do powstania z pewną rezerwą. Część z nich włączyła 
się jednak w pomoc powstańcom. Dodawali im otuchy, wspierali. 

Ówczesny właściciel medyki — mieczysław Pawlikowski — sprze-
ciwiał się zbyt wczesnemu rozpoczęciu walk. Widział on, że społeczeń-
stwo nie jest jeszcze gotowe, aby wywołać kolejne powstanie i odzyskać 
niepodległość. Wydarzenia, które miały miejsce w styczniu 1863 r., 
zmusiły Pawlikowskiego do opuszczenia swojego domu. Podczas pobytu 
we lwowie napisał kilka zdań do swojej żony Heleny Dzieduszyckiej, 
która została w domu z dziećmi: 

to, cośmy przewidywali, stało się. Działy się szaleństwa, bo przedwczoraj werbo-
wano otwarcie po ulicach i broń rozdawano. bardzo wiele młodzieży wyszło — 
mianowicie wiele rzemieślników […]. niektóre oddziały maszerowały w szeregach. 
rząd wszystko tolerował dotąd — tu było już za wiele, bo kompromitowałoby rząd 
dalsze tolerowanie. aresztował kilkudziesięciu, tj. jeden oddział w Żołkiewskim 
i  kilkunastu tutaj. Wyszło kilkuset. Czy ich zatrzymają na granicy, czy też może 
sami nie wrócą — nie wiadomo — Gazeta narodowa zamknięta. Głupstwo się 
dzieje po głupstwie20. 

na wieść o rozpoczęciu walk Dzieduszycka stanęła na czele dworu. 
Wraz z Karolem ujejskim odwiedzała w miarę możliwości pobliskie 
dwory i zbierała pieniądze na walkę. zorganizowała również przy-
tułek dla olszewskiego — sybiraka, uczestnika walk o niepodle-
głość. Pomimo że dwór znalazł się pod obserwacją Helena nie bała 
się i brała udział w różnych tajnych operacjach. Pojawiła się osoba 
odpowiedzialna za sprawy wojskowe. był to niejaki marcin lelewel 
borelowski, którego powołano na głównodowodzącego wojskiem 
powstańczym. Po zakończeniu powstania styczniowego tajni agenci 

19 Ibidem, s. 39.
20 m. Pawlikowski, Okna, s. II, medyka 1936, s. 127.
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jeszcze bardziej inwigilowali medycki dom, a sam Pawlikowski zo-
stał aresztowany. Helena z kolei musiała wyjechać do Szwajcarii, aby 
uniknąć procesu. Po zakończeniu działań to właśnie medyka stała 
się tzw. przystankiem dla emigracji.

W czasie rządów franciszka Józefa I Galicja otrzymała autono-
mię. Władzę sprawował namiestnik, który działał w imieniu cesarza 
austriackiego. Pomimo tego, że zaborca nie pozwalał na jakąkolwiek 
działalność niepodległościową, nie zabraniał prowadzenia działalności 
kulturalnej czy naukowej. 

Pawlikowscy byli jednym z rodów, które sprawowały mecenat. Ich 
miejsce zamieszkania określano mianem małego Wersalu. Przy jego 
„tworzeniu” wzorowano się na XIX-wiecznej kulturze francuskiej. Do-
niosłą rolę w rozwoju kultury duchowej polskiego narodu odegrał Józef 
benedykt Pawlikowski. to on zaczął zbierać dzieła sztuki i gromadzić je 
w swoim dworze. z kolei Józef Gwalbert Pawlikowski w czasie podróży 
odwiedzał antykwariaty i kupował rękopisy, stare druki itp., uzupełniając 
tym samym bogatą kolekcję pod przyszłą bibliotekę. Dzieło dokończył 
mieczysław Pawlikowski. Cała kolekcja, która składała się na biblio-
tekę, została przewieziona z Wiednia do medyki, gdzie pozostała do 
1848 r. Później trafiła do lwowa. Józef Gwalbert pragnął, aby wszystkie 
zgromadzone zbiory trafiły w ręce społeczeństwa polskiego. mówił: 

biblioteka ta, o ile w ręku rodziny nie będzie, powinna być wyposażona i tak za-
rządzana, by dawała pełną korzyść polskim pracownikom naukowym, a przekazana 
winna być instytucji publicznej na ziemiach polskich, przedstawiającej w tym wzglę-
dzie pełne gwarancje21. 

nie nastąpiło to jednak zbyt szybko, gdyż mieczysław brał udział 
w powstaniu styczniowym. Dopiero tak naprawdę jego wnuk Jan 
Gwalbert Pawlikowski w 1921 r. podpisał akt notarialny i oddał 
wszystkie dokumenty, rękopisy, dzieła, stare druki. do zakładu na-
rodowego im. ossolińskich we lwowie. Po powrocie mieczysława 
Pawlikowskiego do medyki w parku dworskim zaczęto organizować 
tzw. medyckie sejmiki kultury polskiej. brała w nich udział przede 
wszystkim młodzież galicyjska, która interesowała się literaturą oraz 
sztukami pięknymi. 

21 m. Gębarowicz, Biblioteka Pawlikowskich, [w:] Publiczne biblioteki lwowskie, lwów 
1926, s. 24–25.
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mówiąc o rozwoju kultury w medyce, nie możemy zapominać o Kor-
nelu ujejskim oraz Henryku Schmitcie. ujejski wraz z Pawlikowskim 
zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób edukować chłopów. natomiast 
Henryk Schmitt, który przebywał w medyce w latach 1852–1863, miał 
za zadanie uporządkować zbiory biblioteki Gwalbertowskiej.

Ciągła wymiana pokoleń doprowadziła do tego, że szko-
ła w medyce przez długi czas nie działała sprawnie. utworzono 
tu elementarną szkołę parafialną, w której uczyło się 25 dzieci, 
a w następnym roku już 45. 25 lat później w szkole zaczęło brakować 
nauczycieli. Dopiero w 1874 r. dwór, a konkretnie mieczysław Pawli-
kowski zaoferował pomoc materialną. Dzięki wsparciu finansowemu 
udało się wyremontować budynek. Powstało miejsce na klasę szkolną 
oraz pokój dla nauczyciela. z kolei sprawnie zarządzający szkołą 
aleksander Pawlikowski doprowadził do tego, że w latach 1907–1914 
placówka podniosła swój prestiż i zmieniła nazwę na: „czteroklaso-
wa prowincjonalna szkoła mieszana w medyce”22. rok 1912 wiązał 
się z przeprowadzką do innego budynku, w którym mieściło się 
sześć klas. od tej pory szkoła była sześcioklasowa. na przełomie 
1933/1934 r. rozbudowano ją i zamieniono na szkołę zbiorczą. od 
1 października 1939 r. do 22 czerwca 1941 r. szkoła miała siedem 
klas, z osobnymi oddziałami dla dzieci z Polski i dzieci z ukrainy. 

Jeżeli chodzi o okres II rzeczypospolitej, warto wspomnieć, że dwór 
medycki nie miał światła elektrycznego. używano nadal kaganków, 
lamp naftowych i świec. W pobliskim kościele, a także w cerkwi 
w  każdą niedzielę gromadziły się tłumy wiernych, którzy przycho-
dzili do świątyń boso. modlili się oni gorliwie, klęcząc, a nieraz leżąc 
krzyżem na posadzce. We wsi najliczniejszą grupę stanowili rusini. 
Wszyscy żyli w zgodzie, a wszelkie konflikty na tle etnicznym, które 
obserwowano w czasie formowania się władzy w Polsce, stopniowo 
wygasły. medyccy Żydzi stanowili jedną z większych grup etnicznych. 
zajmowali się głównie handlem, prowadzili oberże. nie uczestniczyli 
w życiu politycznym, a swoje święta obchodzili godnie.

W dwudziestoleciu międzywojennym medyka znalazła się w trud-
nej sytuacji gospodarczej. Chłopi mieli spore trudności, żeby wyżywić 
swoje rodziny. zdobycie jakiegoś zajęcia było wręcz niemożliwe. Dwór 

22 m. Krajewski, Dzieje Medyki..., op. cit., s. 111.
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ograniczał liczbę osób potrzebnych do pracy. W związku z tym wielu 
chłopów podejmowało decyzję o wyjeździe za granicę, np. do ame-
ryki. Panowała straszna bieda, czego przykładem może być choćby 
wystrój oraz wyposażenie domów — były to kurne chaty z glinianym 
klepiskiem i przestarzałym sprzętem. Kobiety były nędznie ubrane, 
wychudzone i przemęczone. Jedna z mieszkanek medyki tak relacjo-
nowała pracę w dworze Pawlikowskich: 

Do 1939 roku od niepamiętnych czasów służyłam w dworze Pawlikowskich. 
za pracę pan płacił marny grosz, dawał za to kwit na wyrąb drzewa w lasach klucza 
medyckiego, dawał też zboże, które trzeba było sobie zemleć na żarnach. Pan mi-
chał Pawlikowski często bił służbę. Do pracy w dworze codziennie angażowało się 
kilkadziesiąt mieszkańców medyki, ale pan inaczej płacił kobietom, a inaczej męż-
czyznom, chociaż wykonywały te same prace, co mężczyźni. zarobki kobiet były 
niższe. Płacono bonami, które można było zamienić na towary w medyckich skle-
pach. W roku 1880 dużo ludzi opuściło dwór i poszło budować drugi tor kolei że-
laznej Karola ludwika. tam na dniówkę płacono 50 krajcarów, czyli pół guldena23.

Wybuch II wojny światowej doprowadził do upadku ekonomicznego 
wsi. W związku z zaistniałą sytuacją jej właściciele, czyli michał i anie-
la Pawlikowscy, wyjechali do anglii, a ich majątek przepadł w czasie 
wojny. niemieckie wojsko zaatakowało miejscowość, aby odciąć drogę 
wojskom radzieckim stacjonującym przy granicy. okazało się, że bunkry 
nie były odpowiednio przygotowane oraz wyposażone. Dzięki boha-
terskiej walce udało się jednak odeprzeć atak, ale tylko na kilkanaście 
godzin. najważniejsza walka miała się rozegrać w trzecim dniu wojny. 
Działania rozpoczęły się 24 czerwca 1941 r. niemcy mieli zdobyć 
Przemyśl, a następnie udać się do medyki, gdzie stacjonowało najwięcej 
żołnierzy radzieckich. W efekcie po kilku dniach dowództwo nakazało, 
aby 99 Dywizja Strzelecka wycofała się z medyki. Kilka tygodni póź-
niej dywizja ta otrzymała order Czerwonego Sztandaru. ze strachu 
przed niemcami mieszkańcy chowali się w domach i dopiero w lipcu 
zaczęli wychodzić na ulice. rozpoczęły się łapanki, aresztowania oraz 
wywózki do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do 
niemiec. Każdy Żyd musiał nosić opaskę z gwiazdą Dawida. W 1942 r. 
utworzono getto. Styczeń 1943 r. przyniósł całkowitą zagładę. Żydzi 

23 Ibidem, s. 160.
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mieli się udać do parku Pawlikowskich, gdzie nakazano im rozebrać 
się i ustawić przy wykopanym rowie. a potem niemieccy żołnierze 
zamordowali całą ludność żydowską. Ciała zalano wapnem i zakopano 
w dołach.

W 1945 r. skończyła się II wojna światowa. W Polsce do władzy 
doszli komuniści i zmienił się ustrój. medyka do 1948 r. znajdowała 
się pod zwierzchnictwem zSrr. zaplanowano likwidację wszystkich 
kurnych chat. nie udało się jednak doprowadzić tej akcji do końca, 
ponieważ w 1948 r. po zawarciu ugody przez rząd Prl i zSrr 
medyka trafiła do Polski. W tamtym czasie na jej terenie utworzono 
PGr, a potem Kombinat Państwowych Gospodarstw rolnych. za-
przestano uprawy ziemniaków, a skupiono się bardziej na lucernie, 
koniczynie oraz buraku pastewnym. Wybudowano też kolej elek-
tryczną oraz uruchomiono PKS. We wsi utworzono port przeładun-
kowy rudy żelaza, który zatrudniał dużo osób. medyka rozwijała się, 
powstało wiele placówek, takich jak: urząd celny, Przedsiębiorstwo 
robót Kolejowych. Kolejarze mogli uzupełnić swoje wykształcenie 
na kursach doszkalających. 

omawiając historię rodu Pawlikowskich, należy wspomnieć o her-
bie, którym się posługiwali. Kasper niesiecki opisuje go w taki oto 
sposób: „Dwie klamry żelazne, do góry podniesione, barkami do 
siebie obrócone, a między niemi miecz biały otłuczony, końcem pro-
sto na dół idzie w polu czerwonem, na hełmie pięć piór strusich”24. 
zdarzają się także opisy, w których herb ma cztery klamry: dwie 
na dole i dwie na górze. Pierwsza wzmianka o herbie pojawiła się 
w momencie, gdy król bolesław Śmiały przyznał go pewnemu cieśli. 
opis jest następujący: 

Gdy albowiem ten Król zaciekł się daleko za nieprzyjacielem, który nagłą inkursyą 
złupiwszy Polskę, sowity plon uwodził, a w głębokiej puszczy, drogę mu trudniła 
gęstwina i zarosłe chrosty; napadł szczęściem swojem na przerzeczonego Cholewę 
w tymże lesie drzewo ciosącego: ten ile świadomy tego miejsca, nie tylko że Króla 
z wojskiem wygodnie przeprowadził, ale też prędszemi manowcami, na koczu-
jącego pod tymże lasem nieprzyjaciela przywiódł: mało na tem, tamże gdy się 
wojsko nasze potykało, a najezdnik jakiś z przeciwnej strony na króla nacierał; 
on jedną klamrą, bo inszego oręża w ręku nie było, koniowi jego nogę podciął, 
że szwankować musiał, drugą natarczywego żołnierza zwalił, a potem mieczem 

24 K. niesiecki, Herbarz Polski, t. 3, lipsk 1839, s. 70. 
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jego własnym dobywszy go, i innych siła trupem położywszy, w nadgrodę swojej 
odwagi wziął od Króla też same klamry dwie i miecz za herb: nadto połowę lasu 
otrzymał w darowiźnie25.

Józef Gwalbert Pawlikowski zakupił medykę razem z dworkiem, 
wzniesionym najprawdopodobniej w XVIII w. budynek posiadał dwie 
kondygnacje, dlatego też nazywano go zamkiem lub pałacem. zbu-
dowano go na planie prostokąta. Każda z dwóch dziewięcioosiowych 
elewacji była taka sama. Centralnie na elewacji pojawiały się ryzality26. 
budynek zwieńczono czterospadowym dachem. budowla ta najpraw-
dopodobniej zastąpiła mieszczący się tam niegdyś zamek. 

Wznosił się on bowiem na wyspie, oblanej ze wszystkich stron sztucznymi kanałami 
i sadzawką. Droga wjazdowa na paradny dziedziniec wiodła przez murowany most 
o dwóch przęsłach. Po obu stronach wielkiego dziedzińca usytuowane były parte-
rowe oficyny. Drugi, przerzucony lekkim łukiem mostek łączył wyspę z ciągnącym 
się po przeciwnej stronie kanału parkiem angielskim27. 

Po zakończeniu powstania styczniowego Pawlikowscy przenieśli 
się z medyki do Krakowa. zabrali ze sobą część cenniejszych mebli. 
W późniejszym okresie dwór bez mebli podupadł. Przyczyniła się do 
tego panująca w środku wilgoć oraz pojawienie się wojska, które za-
mieniło dwór na swoje kwatery. W związku z powyższym zdecydowano 
się go rozebrać. Sam Jan Gwalbert Pawlikowski w czasie pobytów 
w rodzinnym domu mieszkał wyłącznie w zachowanej lewej oficynie, 
tam też umieścił część mebli i obrazów, które potem wywieziono do 
Krakowa. I wojna światowa doprowadziła do całkowitego zniszczenia 
tejże oficyny, więc zdecydowano się ją rozebrać. michał Pawlikowski, 
jako ostatni właściciel, podjął decyzję o budowie nowego dworu według 
własnego pomysłu. „był on również, jak i poprzedni, piętrowy o wydłu-
żonej bryle, otoczony podcieniami i galerią z okrągłą basztą, połączoną 
z korpusem głównym za pomocą zimowego ogrodu”28. to  właśnie 
w nowym miejscu Pawlikowski rozpoczął ponownie gromadzenie zbio-
rów, które zostały powiększone o jego własne pamiątki oraz pamiątki 

25 Ibidem, s. 70–71.
26 http://sjp.pwn.pl/sjp/ryzalit;2518501 [dostęp: 23.02.2016] 
27 r. aftanazy, Medyka, [w:] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 

8, Wrocław 1996, s. 165.
28 Ibidem, s. 167. 
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po teściowej — maryli Wolskiej. Przybyło dużo starych mebli z ma-
honiu, a także fortepian, biurko, grająca szafka z drzewa cytrynowego, 
sekretarzyk oraz wiele obrazów, rzeźb wraz z rysunkami, szkicami, 
które wisiały na ścianach we dworze. W 1939 r. Pawlikowski zaczął 
na nowo organizować bibliotekę, której wcześniejsze zbiory trafiły do 
lwowa. W tym też roku całe archiwum zostało uporządkowane, a pa-
miątki podzielone na kilka grup. było wśród nich dużo dokumentów, 
w szczególności listów, których liczba przekraczała kilkanaście tysięcy, 
i to wyłącznie z XIX w. Dotyczyły one przede wszystkim powstania 
listopadowego i styczniowego oraz działań wojskowych na Węgrzech. 
niestety, większa część tego, co udało się zebrać, uległa zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej. to, co pozostało, przewieziono do zakopa-
nego. Co stało się z dworem? Sam budynek nie poniósł większych start 
w czasie ciągle zmieniających się frontów, ale zburzono go po 1950 r. 

opisując dwór w medyce, warto wspomnieć o ogrodzie i zespole 
oranżerii. znajdowało się tam 11 cieplarni, w których wyhodowano 
ponad 300 tys. roślin, w większości sprowadzonych z zagranicy. Sa-
dzono kaktusy, begonie, ananasy, magnolie. medyka posiadała własną 
pomarańczarnię. oprócz wspomnianej roślinności rósł tam także 
papirus w skrzyni z wodą oraz paproć. było też drzewo herbaciane, 
brzoskwinie i morele.

tu stały koryta drewniane wodą zapełnione, ciepło było bardzo i duszno; w tych 
korytach rosły różne nymfe, nelumbium. Kalie rosły, to kwitły. Cała ta szklarnia 
i dach był oszklone, stały słupy korą obite, po tych słupach w kieszeniach z kory 
zrobionych rosły orchidee, wiły się różne passiflory… Kwitło to wszystko, wydawało 
zapach narkotyczny, woda kapała i pukała po ogromnych liściach muzów, po streli-
ciach, aromach, […] stały jakieś szkła, banie, latarnie olbrzymie; pod tymi szkłami, 
latarniami stały i rosły, i kwitły rośliny najdziwniejszych kształtów i kolorów, i za-
pachów29. 

na północ od parku znajdował się ogród aklimatyzacyjny, nazywa-
ny też szkołą drzew. obok wejścia do ogrodu wybudowano stolarnię, 
w której przygotowywano skrzynki do transportu roślin do Wiednia 
albo poza Galicję. W ogrodzie posadzono dużo bardzo młodych drze-
wek. można powiedzieć, że było to miejsce doświadczeń uprawnych, 

29 S. łusakowski, op. cit., s. 64
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ponieważ na każdym drzewku wieszano tabliczkę z nazwą łacińską 
oraz informacją dotyczącą jego pochodzenia. Szkółka ta została opisana 
w „roczniku Gospodarstwa Krajowego” w taki oto sposób: 

Szkółki drzew owocowych stanowią osobny ogród. Wszystkie z zagranicy sprowa-
dzane były w formie karłowej dlatego, iż w tej formie łatwiejszy był ich przewóz 
i pielęgnowanie. exemplarze oryginalne wszystkie rozsadzono w ulicę, gdzie jako 
karły mało miejsca zajęły. ale te z zagranicy sprowadzone exemplarze po najwięk-
szej części już wyginęły, a miejsca ich pozajmowały rozmnożone z nich w medyce, 
które pięknie się rozrastają. Pomiędzy temi drzewami sadzone są krzaki porzeczek, 
agrestów, poziomek i t.p., a wkoło ogrodzenia, rozliczne malin gatunki. W prze-
strzeniach między ulicami sadzone są gęsto rzędami ziarnówki, aby je potem szcze-
pić lub oczkować. Każdy rzęd ma swój numer, pod którym w katalogu znajduje 
się nazwisko jego. Dla otrzymania ziarnówek, sieją tu po kilka ćwierci niektórych 
gatunków, i potem je z pierwotnego stanowiska do powyżej wymienionych rzędów 
rozsadzają. W ogrodzie tym znajduje się gatunków: jabłek 1279, gruszek 788, śliwek 
233, wiśni 157, pigw 3, nieszpułek 4, brzoskwiń 50, moreli 30, orzechów włoskich 2, 
orzechów laskowych 16, migdałów 9, kasztanów słodkich 3, mórw 11, agrestów 
około 100, dereni 2, porzeczek 14, malin 8, poziomek przeszło 40, winnej macicy 
130 odmian, łatwiej w naszym klimacie dojrzewających30. 

również ogród warzywny szczycił się ogromnym bogactwem ga-
tunków. można tam było znaleźć dużo warzyw polskich. W okresie 
zimowym rośliny starano się ułożyć w klomby, a sufity przyozdabiano 
festonami, czyli dekoracjami z czosnku oraz cebuli31. W okresie letnim 
likwidowano okna oraz dach i wtedy cały ogród pokazywał całe swoje 
piękno. Dodatkowo przed każdą cieplarnią ustawiono inspekty, czyli 
drewniane skrzynie bez dna, nakryte oknem, które w lecie służyły do 
hodowli wymagających roślin32.

Józef Gwalbert Pawlikowski, jako następca swego ojca benedykta, 
oprócz gospodarstwa, zadbał także o ogród. Posadził w nim mnóstwo 
krzaków róż najprzedniejszych odmian. W alejach i ustroniach postawił 
kamienne ławki w stylu barokowym. aleje prowadziły najczęściej do 
cienistych altan, z których roztaczał się widok na jezioro pełne łabę-
dzi. W czasie przyjęć, festynów, balów, bankietów po jeziorze pływały 

30 Opisanie Zakładu ogrodniczego w Medyce w Galicyi, cyrkule Przemyskim, „roczniki 
Gospodarstwa Krajowego”, t. VI, nr 2, rok III, Warszawa 1845, s. 323–324. 

31 http://sjp.pwn.pl/sjp/feston;2458862.html (dostęp: 1.03.2016) 
32 http://sjp.pwn.pl/sjp/inspekt;2561670 (dostęp: 1.03.2016)
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łódki i można było odbyć romantyczną przejażdżkę33. Co więcej, pałac 
z jeziorem, parkiem oraz oranżerią zostały uwiecznione na sztychach34.

ogród w medyce wzorował się na krakowskim ogrodzie botanicz-
nym, który został założony w 1783 r. przez prof. alojzego estreichera, 
natomiast ogród botaniczny we lwowie, założony w 1854 r., wzorował 
się na medyckim. 

Po okresie rozkwitu przyszedł kryzys w latach 1860–1863. Całe 
gospodarstwo hodowlane, a także rolne zaczęło upadać. nie umknęło 
to uwadze Schmitta: 

owce i bydło codziennie odchodzi na jakieś słabości, zapasów paszy i zboża bar-
dzo mało, by wybrnąć z zupełnego nieszczęścia […]. aby gospodarstwo podnieść 
i zupełnemu zniszczeniu zapobiec, trzeba ogromnej sprężystości i znajomości we 
wszystkich gałęziach gospodarstwa35. 

Dodatkowo wydarzenia z 1848 r., a później z 1863 r. doprowadzi-
ły ogród do kompletnej ruiny. Józef blaszka starał się dbać o ogród 
najlepiej jak potrafił, ale niestety popadł w konflikt z Heleną Pawli-
kowską — żoną zmarłego Józefa Gwalberta. Każda kłótnia dotyczyła 
pieniędzy. także wspomniany przeze mnie Schmitt miał takie pro-
blemy: 

Pieniądzy ani od p. Pawlikowskiej ani od batowskiego nie dostałem, bo ostatniego 
nie ma we lwowie, a pierwsza nigdy się nie domyśli, że z upływem miesiąca zasługi 
wypłacić należy i zawsze czeka, aż się jej kilka razy przypomni36. 

na domiar złego 10 czerwca 1856 r. dwór stracił jedną z ważniej-
szych osób — Józefa blaszkę, który zmarł nagle. od tego momentu 
stało się jasne, że będzie coraz gorzej. mieczysław Pawlikowski, który 
pojawił się na pogrzebie, podjął decyzję, że jeżeli roślinom zabraknie 
fachowej opieki, to zostaną wywiezione do lwowa. I tak też się stało. 
Cała flora wraz z palmami trafiła do ogrodu botanicznego we lwowie.

Gdyby ktoś chciał nazwać dwór, a może nawet pałac Pawlikowskich 
w medyce małym Wersalem, nie byłoby w tym nic dziwnego. na po-

33 m. Krajewski, op. cit., s. 62
34 http://sjp.pwn.pl/sjp/sztych;2577295.html (dostęp: 2.03.2016)
35 H. Schmitt, op. cit., s. 257–258.
36 Ibidem, s. 270.
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czątku XIX w. wyraźnie widać wpływ kultury francuskiej na kulturę 
polską. nie ominęło to oczywiście medyki. Polscy „medyceusze” nie 
tylko zajmowali się zapewnieniem materialnego wsparcia osobom bar-
dziej uzdolnionym, ale także rozwijali kulturę. Interesowała ich muzyka, 
publicystyka, teatr, turystyka, ogrodnictwo, hodowla, sadownictwo, zbie-
rali też pamiątki narodowe oraz dzieła sztuki, tworząc bogatą kolekcję. 
za protoplastę rodu uważa się Józefa benedykta Pawlikowskiego, który 
w 1809 r. zakupił medykę. ostatnim właścicielem był michał Gwalbert 
Pawlikowski, który przeniósł część zbiorów do zakopanego. to, co zo-
stało, czyli zubożały ogród wraz z dworem, uległo zniszczeniu w czasie 
II wojny światowej i już nigdy nie odzyskało swojego dawnego blasku.

JÓzef beneDyKt PaWlIKoWSKI

urodził się w 1770 r. w Samborze. był kolejnym dzieckiem Józefa 
i marianny z d. Kwiatkowskiej. Jego ojciec pracował jako felczer, a po-
tem jako lekarz w Samborze. nie znalazłam nigdzie informacji o tym, 
do jakich szkół uczęszczał. biorąc jednak pod uwagę jego późniejsze 
dokonania polityczne i gospodarcze, można przypuszczać, że ukończył 
średnie szkoły, a także uczył się języków: francuskiego, niemieckiego 
oraz włoskiego. Dodatkowo znał się na prawie37. 21 lipca 1793 r. 
dostał potwierdzenie przywilejów szlacheckich od Stanów Galicyj-
skich. na początku swojej drogi zawodowej pracował jako urzędnik 
w magistracie w Przemyślu, a później, w 1791 lub 1792 r. jako syndyk 
prowadził sprawy sądowe38. W 1799 r. mianowano go na stanowisko 
burmistrza w Przemyślu. funkcję tę sprawował do 1806 r. od samego 
początku jego działalność nakierowana była na handel. W 1797 r. kupił 
pomieszczenia w budynkach należących wcześniej do klasztoru Domi-
nikanów w Przemyślu. Sprzedał je po przeprowadzeniu remontu. od 
anny z Cetnerów, księżnej lotaryńskiej, dzierżawił od 1802 r. ziemie 
w starostwie przemyskim. majątek ten podniósł gospodarczo, dorobił 
się sporych pieniędzy, a anna z Cetnerów w ramach podziękowań 
przekazała jego dzieciom rożubowice oraz część Stanisławczyk. Co 

37 m. tyrowicz, Pawlikowski Józef Benedykt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, 
Warszawa 1980, s. 452.

38 http://sjp.pwn.pl/sjp/syndyk;2576841 (dostęp: 21.03.2016) 
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ciekawe, zmiany dokonane w testamencie przez księżną lotaryńską 
doprowadziły do długiego procesu sądowego z łukaszem Dembskim, 
który nie zgadzał się z jego ostateczną wersją i oskarżył Pawlikowskiego 
o brak pochodzenia szlacheckiego. Pawlikowski musiał tego dowieść. 
zapisał się do stanu rycerskiego, a w konsekwencji wszedł do Sejmu 
Stanowego w Galicji. Dodatkowo został radcą cesarskim. Skupiał się 
głównie na działalności gospodarczej. W roku 1809 zakupił medykę 
od rodziny Głogowskich. W spadku po swoim bracie Grzegorzu dostał 
brześciany. W medyce rozpoczął prace nad założeniem ogrodów oraz 
cieplarni. Dobrze zarządzał szkółkami kwiatów oraz roślin, co dopro-
wadziło do tego, że to właśnie jego ogród zaopatrywał inne ogrody oraz 
dwory w Galicji. Gdy w 1817 r. Józef maksymilian ossoliński założył 
zakład narodowy im. ossolińskich, Pawlikowski wpłacił na jego rzecz 
500 dukatów. zaczął kolekcjonować różne dzieła sztuki, a także grafikę, 
starodruki oraz rzeczy związane z numizmatyką. marcin Smarzewski, 
uczestnik wojen napoleońskich, późniejszy uczestnik powstania listo-
padowego39, tak wspomina Józefa benedykta: 

Po interesach p. Kraińskiej odwiedzam Józefa Pawlikowskiego w medyce. Przed 
kilkunastu laty burmistrzem w Przemyślu, dziś obszernych włości pan, gromadzi 
w medyce literatury i kunsztów zbiory i rad mi je wyliczał i okazywał40. 

W testamencie, który pozostawił Józef benedykt, nie ma wzmianki 
o tym, że kolekcjonował jakiekolwiek dzieła sztuki: 

Klejnoty szczupłe kobiece są własnością teofili, pierścienie zaś dwa brylantowe je-
den z hiacyntem zostawi Gwalbert dla siebie, a drugi z granatem odda Piotrowi 
zięciowi, w znak mojej konsyderacyi i pamięci dla niego. z srebra da Gwalbert dla 
teosi cukierniczkę, 12 par sztućców, 4 lichtarze, tudzież pojazd z wozowni dobry41. 

Józef benedykt starał się utrzymywać kontakty towarzyskie z bo-
gatszą szlachtą, ale zdarzało się, że wolał przebywać z wojskowymi 
i z nimi grywać w karty. Jego ulubionym zajęciem były polowania. 
natomiast mieczysław Gwalbert Pawlikowski, jego wnuk, chwalił 

39 f. Sawicka, Smarzewski Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 39, Warszawa 
1999–2000, s. 187–189.

40 m. Smarzewski, Pamiętnik 1809–1831, Warszawa 1962, s. 130.
41 a. Włodarski, op. cit., s. 87–91.
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dziadka za działalność gospodarczą, sprawowanie mecenatu oraz dzia-
łania na rzecz edukacji i kościoła. Swój testament Józef benedykt spisał 
20 stycznia 1829 r. Prawnym pierwszym dziedzicem mianował syna 
Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, a swoje ziemie podzielił pomiędzy 
dzieci. z małżeństwa z franciszką rokicką miał dwóch synów: Józe-
fa Gwalberta oraz Konstantego, a także córkę aleksię Gwalbertynę, 
która wyszła za mąż za Piotra Krasińskiego, gwardzistę polskiego, oraz 
teofilę, żonę Kazimierza Starzeńskiego (syna Katarzyny Starzeńskiej 
i hrabiego franciszka Ksawerego Starzeńskiego), który pracował jako 
tajny doradca w austrii. Józef benedykt nie ukrywał, że chce wydać 
pierworodnego syna oraz córkę teofilę za bogate osoby. Dlatego też 
w 1830 r. w czasie pewnej zabawy we lwowie teofila została przed-
stawiona Kazimierzowi Starzeńskiemu, który starał się o jej względy. 
zaloty przyniosły efekt, Kazimierz od razu jej się oświadczył. 23 lipca 
1830 r. przybył wraz ze swoją matką do medyki, aby porozmawiać 
o ślubie. zgodnie z dokumentem 3 października tego samego roku 
miały miejsce zaślubiny teofili i Kazimierza. Wyprawiono wystawne 
wesele. Para nie miała dzieci. Później teofila podupadła na zdrowiu, 
zachorowała na tyfus i zmarła 23 października 1854 r. Jej małżonek 
po utracie wszystkich pieniędzy, które dostał od matki Katarzyny oraz 
od teofili, zmarł w 1877 r. natomiast Józef benedykt zakochał się 
w hrabinie Katarzynie Starzeńskiej. Starał się bardzo o jej względy. 
Jednak kandydatka na żonę nie miała zbyt dobrej reputacji. uważano 
ją za osobę rozwiązłą, była matką czworga dzieci spoza małżeństwa 
z hrabią franciszkiem Ksawerym Starzeńskim. Dzięki swojej urodzie 
uwiodła wielu mężczyzn. Stanisław Wasylewski tak o niej pisał: 

Właścicielka uroczej buzi i niemniej ponętnych przyległości, łatwo znajdująca ad-
miratorów, nie wszystkich jednak uszczęśliwiała. tylko pierwszorzędne nazwiska 
odnotowane są w jej katalogu zdobyczy […]. byle kto nie urzędował w alkowach 
pięknej Gabry42. 

Józef benedykt dopiął swego i 24 października 1830 r. ożenił się 
z hrabiną Katarzyną Starzeńską mimo sprzeciwu ze strony synów. 
obdarowywał ją licznymi prezentami, chcąc udowodnić swoje uczucia, 
a także zmienił zapis w testamencie. 4 grudnia 1830 r. udał się z żoną 

42 S. Wasylewski, op. cit., s. 422.
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do lwowa na zakupy, gdzie spotkał się z liczną grupą znajomych. 
W trakcie pobytu, 6 grudnia dostał ataku serca i zmarł. został po-
chowany w Krzywczy. 

JÓzef GWalbert PaWlIKoWSKI

urodził się 12 lipca 1793 r. w Przemyślu43. był jednym z synów Jó-
zefa benedykta Pawlikowskiego oraz franciszki rokickiej. najpierw 
uczył się w gimnazjum w Przemyślu, a potem w liceum Cesarsko-
-Królewskim we lwowie, gdzie uczęszczał na zajęcia z prawa oraz 
filozofii. następnie wyjechał do Wiednia. Dostał pracę w kancelarii 
nadwornej jako stażysta. Pełnił rolę koncypisty, czyli niedoświadczo-
nego urzędnika czy też referenta w kancelarii należącej do króla44 lub 
dworu. trzeba dodać, że tę posadę mógł zawdzięczać swojemu ojcu, 
który starał się, aby syn dostał takie, a nie inne zajęcie, zwłaszcza, 
że za swoją pracę nie otrzymywał wynagrodzenia. Podczas pobytu 
w Wiedniu Józef Gwalbert poznał Józefa maksymiliana ossoliń-
skiego, z którym bardzo się zaprzyjaźnił. Po raz pierwszy spotkali 
się w 1819 r. znajomość z ossolińskim i życzliwa atmosfera spotkań 
mogła znacząco wpłynąć na Pawlikowskiego i skłonić go do ko-
lekcjonowania wszelkiego rodzaju rycin, map, medali oraz książek, 
a co ważne utworzenia niejako prywatnego zbioru. Józef uczył się 
bibliotekarstwa od samego ossolińskiego. był mu wdzięczny za tę 
wiedzę, gdyż przydała się ona w jego późniejszej karierze. Warto 
zaznaczyć, że stosunki z ossolińskim nabierały wyrazistości. oby-
dwoje bardzo się przyjaźnili, aktywnie współpracowali przy powstaniu 
fundacji. Gdy ossoliński umierał, Józef Gwalbert czuwał przy nim. 
tak wspomina ten czas: 

nigdy w pamięci mojej nie zatrą się ostatnie chwile życia naszego ossolińskiego. 
trzy dni ostatnie nie odstępowałem go. Wiedział on dobrze, iż świat ten opusz-
cza, a umysł jego zawsze wielki i w tej ostatniej dobie tylko tem ustanowieniem 
był zajęty. Całemi godzinami dłoń moją swą już martwiejącą ściskał ręką i o ni-

43 Często mylnie podaje się rok 1792 jako datę przyjścia na świat, za: m. tyrowicz, 
Pawlikowski Józef Gwalbert, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Warszawa 1980, s. 434.

44 http://wtg-gniazdo.org/upload/opracowania/zawody_i_statusy_niemieckie.pdf 
(dostęp: 24.03.2016)
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czem innem nie rozmawiał, tylko o skutkach, jakie sobie ten nieoceniony starzec, 
acz zgasłem przez wiek i pracę wzrokiem, lecz pełną ognia dusza i czystem sercem 
na przyszłość obiecywał45. 

Józef Gwalbert zdecydował się przeprowadzić inwentaryzację ca-
łego zbioru zakładu im. ossolińskich, a następnie odesłać go do 
lwowa. zanim jednak to się stało, najpierw należało uporządkować, 
spisać oraz ułożyć wszystko w odpowiednich pudłach. na polecenie 
Wydziału Stanowego zajął się tym Józef Gwalbert Pawlikowski. 
Henryk lubomirski wysłał pismo do Pawlikowskiego, w którym 
zapewniał, że darzy go zaufaniem, i upoważnił go do zarządzania 
wszystkimi zbiorami oraz zezwolił na zakup rzeczy, które będą po-
trzebne przy inwentaryzacji. 

Dzięki temu upoważnieniu Pawlikowski w czasie inwentaryzacji 
zbiorów w Wiedniu pełnił funkcję kuratora literackiego. Stał się 
w tym czasie strażnikiem wszelkich dóbr kulturalnych zebranych przez 
ossolińskiego, a jego działania były przedmiotem zainteresowania 
opinii publicznej w kraju. z uwagą śledzono jego pracę i oczekiwano 
szybkiego jej zakończenia46. Pawlikowski zaczął porządkować zbiory. 
nie było to łatwe zadanie, ponieważ z powodu choroby ossolińskiego 
panował tam nieład, a co za tym idzie Pawlikowski sam nie dawał 
sobie rady z wykładaniem ksiąg na swoje miejsce. Świadczy o tym jego 
relacja z przeprowadzanych prac: 

z racyi kilkoletniey choroby ś.p. Hrabiego ossolińskiego, przez który czas żad-
nego nie trzymał bibliotekarza, książki do iego użytku z biblioteki wynoszone, 
nayczęściey iuż na swoje mieysca stawionemi nie były: a tak powstał nieporządek 
trudny do opisania. zdawało się zatym bydź rzeczą koniecznie potrzebną, aby 
czynność moję zacząć od ustawienia książek z mieysca, na których stać były po-
winny; przez to bowiem uzupełnionemi zostały porozrucane dzieła, a porządkiem 
szaf spisany inwentarz mógłby niejako za katalog materyalny służyć. ostatniego 
iednakże celu dla tego nie dopiołem, iż biblioteka iuż początkowie, niezupełnie 
podług materów ułożoną była, a dokładnieysze oney ułożenie bardzoby długiego 
wymagało czasu47. 

45 Mowa Gwalberta na posiedzeniu dorocznym Zakładu im. Ossolińskich w r. 1842,  
[w:] Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich, t. 4, lwów 1842, s. 144–145.

46 K. Schuster, op. cit., s. 325.
47 W. Bruchnalski, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ustawy, przywileje i rzeczy 

dziejów jego dotyczące, Lwów 1928, s. 324.
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Co więcej, niektóre księgi z cesarskiej biblioteki pałacowej trzeba 
było zwrócić. Gdy oddawano te księgi, sprawdzano, czy każda z nich 
posiada rewers. Jeśli go nie było, dokonywano weryfikacji z katalogiem 
i odpowiednio oznaczano poszczególne egzemplarze. Dzięki temu wiele 
dzieł trafiło do miejsc, z których zostały wypożyczone.

zachowany inwentarz, sporządzony w Wiedniu, obejmuje wszyst-
kie zbiory, które zostały wysłane do lwowa do 4 kwietnia 1827 r. 
Poszczególne pozycje opatrzono oddzielnymi numerami, przy czym 
za jednostkę w przypadku książek przyjmowano zarówno dzieła wie-
lotomowe, jak i znajdujące się w danym woluminie. zbiory starano się 
spisywać szafami, aby później łatwo można było je odszukać i ustawić. 
Pawlikowski miał nadzieję, że sporządzony przez niego wykaz zastąpi 
katalog rzeczowy. 

oprócz pracy przy katalogowaniu zbiorów Pawlikowski miał także 
za zadanie przekazywać kuratorowi sprawozdania z tego, co robi. 
Wszystkie paczki wysyłano do lwowa małymi partiami. ostatnie 
odjechały z Wiednia 31 marca 1827 r. Dopiero potem udało się spo-
rządzić protokół, który zawierał wszystkie dane dotyczące przesyłki 
oraz odbioru. W „rozmaitościach”, dodatku do „Gazety lwowskiej”, 
znalazła się krótka informacja na temat inwentaryzacji. 

Spis Księgozbioru ossolińskiego dochodzi już końca. Czwarta tylko część jeszcze 
nieprzesłanych ksiąg pozostaje do spisania. Wkrótce ten skarb narodowy przeniesie 
się na ziemię naszę. niepodobna sobie wyobrazić, z jakiemi trudnościami połączona 
jest takowa praca; patrzymy na to codziennie, jak ślachetny nasz ziomek, mniej 
baczny na własne zdrowie, z pięknym zapałem spieszy do ukończenia dzieła, które 
ma w obliczu rządu i narodu zaletę i szacunek jedna48. 

Po śmierci ojca w 1830 r. Józef Gwalbert wrócił do medyki i tam 
zamieszkał. Popierał wybuch powstania listopadowego, starał się po-
móc powstańcom. W 1831 r. ukrywał we własnym domu Władysława 
zamoyskiego, a potem pomógł mu wyjechać do lwowa. należał do 
spiskowego Komitetu Galicyjskiego, a także utrzymywał kontakty 
z Izydorem Pietruskim. udało mu się przywieźć do medyki wszystko 
to, co uzbierał w Wiedniu, i połączyć ze zbiorami swojego zmarłego 
ojca. z dużym zaangażowaniem kultywował prace rozpoczęte przez 

48 „rozmaitości” — dodatek do „Gazety lwowskiej” 30 III 1827, nr 13, s. 112. 
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ojca, tj. tworzenie wspaniałego ogrodu. W 1831 r. zatrudnił Józefa 
blaszkę, który pomógł mu stworzyć jedną z większych upraw wa-
rzyw, owoców oraz różnych roślin w Galicji. Później przy współpracy 
z blaszką upubliczniono Spis roślin w pomarańczarni i szklarni ogrodu 
medyckiego. Działania Pawlikowskiego stały się na tyle głośne, że zapro-
ponowano mu członkowstwo w zrzeszeniach ogrodniczych w Paryżu 
oraz Wiedniu. W późniejszym czasie, a dokładnie w latach 40. XIX 
w., dzięki bardzo dobrze rozwiniętemu ogrodowi, Józef Gwalbert za-
opatrywał całą Galicję w różne rośliny, kwiaty, krzewy. zarabiał dość 
duże pieniądze ze sprzedaży. W tym samym czasie starał się też jak 
najlepiej dbać o swoją kolekcję książek. 

biblioteka jego osiągnęła 20000 druków i rękopisów, ponad 700 map, a kolek-
cja rysunków i grafiki w różnych technikach liczyła ponad 25000 pozycji. Cechą 
przewodnią kolekcji P-ego było zilustrowanie w dziełach graficznych historii na-
rodowej od jej początków legendarnych aż po czasy mu współczesne. Gromadził 
więc przede wszystkim dorobek rytownictwa polskiego i zbierał wszelkie polonika, 
kierując się nie tyle ich wartościami artystycznymi, co ikonograficznymi. Kolekcję 
rycin, map i obrazów powiększał P. przede wszystkim drogą zakupywania pełnych 
zbiorów bądź ich fragmentów od innych kolekcjonerów, a także bezpośrednio od 
artystów (np. nabył od sztycharza fryderyka Johna komplet jego rycin). Szczególne 
zainteresowanie P-ego dla znajdującej wyraz w grafice historii narodowej sprawiło, 
że w zbiorach jego poważną część stanowiły ryciny Wilhelma Hondiusa, Daniela 
Chodowieckiego, Johna, J. P. norblina, antoniego oleszczyńskiego, aleksandra 
orłowskiego49. 

objął mecenatem wielu młodych i uzdolnionych artystów, którzy 
pobierali naukę zarówno w kraju, jak i za granicą. W 1828 r. został 
członkiem towarzystwa naukowego Krakowskiego i pełnił tam funk-
cję sprawozdawcy. W 1832 r. poślubił Henrykę Dzieduszycką, córkę 
Wawrzyńca Dzieduszyckiego, dawnego adiutanta, czyli osoby, którą 
wyznacza się do dyspozycji głównego dowódcy50 — w tym przypad-
ku tadeusza Kościuszki. z tego małżeństwa urodził się jedyny syn 
mieczysław. odziedziczył on cały majątek. W 1848 r. Józef zakończył 
pracę na stanowisku zastępcy dyrektora w zakładzie im. ossolińskich. 
Próbowano go zwerbować do rady narodowej, ale nie zgodził się. 

49 m. tyrowicz, Pawlikowski Józef Gwalbert, op. cit., s. 435.
50 http://sjp.pwn.pl/sjp/adiutant;3028940 (dostęp: 28.03.2016)
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3  maja 1848 r. powstało Stowarzyszenie ziemiańskie, do którego 
wstąpił. za jego pośrednictwem (tzn.?) wydrukowano dwie ulotki: Ode-
zwa do moich rodaków oraz Powody i cele Stowarzyszenia Ziemiańskiego 
zawiązania. był krytykowany za swoje poglądy. W 1849 r. w medyce 
zatrzymało się wojsko rosyjskie, które wędrowało na Węgry. Józef 
Gwalbert, widząc, co się dzieje, żył w strachu o swoją kolekcję. Dla-
tego też zdecydował się na wywiezienie jej do lwowa i umieszczenie 
w klasztorze Dominikanów. W 1850 r. poprosił Henryka Schmitta 
o uporządkowanie dzieł. W ostatnich latach życia Pawlikowski skupił 
się na opisaniu wszystkich odznaczeń feliksa bentkowskiego. W mię-
dzyczasie do ossolineum, z którym był związany, trafiło wiele zgro-
madzonych przez niego dzieł. bibliotekę wraz z całym zbiorem grafik 
przekazał mieczysławowi, ale, sporządzając testament, zapowiedział, 
iż kiedyś wszystkie jego zbiory mają być dostępne dla społeczeństwa: 

zbiory moje wszelkiego rodzaju, tak książki, rękopisma, mapy, medale i monety, 
pieczęcie, ryciny i obrazy, zgoła wszystko darowałem i oddałem na własność synowi 
mojemu i tylko dożywotnie użycie tego sobie zostawiłem był. tem więc jako włas- 
nością syna mojego mieczysława już rozporządzać nie mogę. on zaś obiecał mi 
zbiory te moją pracą i nakładem zebrane szanować i dalej uzupełniać, a z czasem 
sposobnem zrobić z nich fundacyą na publiczny użytek pod imieniem Pawlikow-
skich51. 

niestety, nie stało się to szybko, ponieważ mieczysław zaangażo-
wał się w powstanie styczniowe. Gwalbert pragnął, aby utworzona 
przez niego biblioteka służyła wszystkim tym, którzy zajmowali się 
nauką. Józef Gwalbert zmarł 30 stycznia 1852 r. we lwowie. został 
pochowany na medyckim cmentarzu. „Czas” z 4 lutego 1852 r. podaje 
wiadomość o jego śmierci:

na dniu 31 stycznia o godzinach porannych, skończył żywot swój po długiej i przy-
krej chorobie Gwalbert Pawlikowski. Do tylu strat jakieśmy ponieśli w tych cza-
sach, przybyła jeszcze ta jedna, najboleśniejsza może, bo najmniej spodziewana. Kto 
bowiem spomni, ile mąż ten okazał czynnej energii aż do ostatnich chwil życia, ile 
zasług położył tak dla literatury jak sztuki, jak dla wszystkiego, coby pomyślność 
i oświatę w kraju naszym podnieść mogło — ten z żalem obejrzy się w koło siebie 
i z trwogą zapyta: czy wszystko, co szlachetne, gorliwe, poświęcające się, ma nas 

51 a. Włodarski, op. cit., s. 101.



— 27 —

osierocić na zawsze, zostawując po sobie próżnię, a którą nieprędko nowe pokolenia 
zapełnią, a czy zapełnić zdołają!52. 

mIeCzySłaW GWalbert HenryK  
oraz Helena DzIeDuSzyCKa

urodził się 9 września 1834 r. we lwowie. był jedynym synem Józefa 
Gwalberta oraz jego żony Henryki Dzieduszyckiej. Wykształcenie 
zdobył we lwowie. Podjął studia na Wydziale Prawa uniwersytetu 
lwowskiego. Podczas studiów zaprzyjaźnił się z wieloma osobami: 
Karolem ujejskim, ludwikiem Wolskim, Janem Dobrzańskim, mie-
czysławem romanowskim, mieczysławem Kamińskim (założył też 
Koło trzech mieczysławów). Początkowo ponownie spotykali się 
we lwowie, w siedzibie rodu Pawlikowskich, a potem przenieśli się 
do medyki. W międzyczasie, w 1854 r. mieczysław zaczął zarządzać 
odziedziczonym przez siebie majątkiem. W czasie studiów we lwowie 
starał się pisać i wydawać swoje utwory. 

Drukuje w tym okresie bądź w „nowinach” bądź w „Dzienniku literackim” sporo 
drobnych wierszy. ale praca w dziennikach czy systematyczne przygotowywanie się 
do egzaminów, stanowiły realną pracę dla siebie i nad sobą. Dla ojczyzny — po-
zostawał trud, ukryty przed ciekawem okiem austrjackich władz politycznych. nie 
ulega żadnej wątpliwości, że do kół spiskowych należał, może nawet był ich duszą, 
jak duszą był grona, które staczają literackie boje, zawsze i wszędzie zasięgało jego 
rad i opinji53. 

W sierpniu 1855 r. udało mu się wyjechać do Włoch i francji. 
zaprzyjaźnił się z Sewerynem Goszczyńskim oraz Cyprianem Ka-
milem norwidem. Skorzystał też z możliwości rozmowy z adamem 
mickiewiczem oraz Joachimem lelewelem na temat rozwoju nauki 
w  Galicji. zależało mu na polepszeniu sytuacji w Galicji, dlatego 
wstąpił do Galicyjskiego towarzystwa Gospodarskiego. W miarę 
możliwości finansował wydawanie „Dziennika literackiego”. Starał 
się również publikować teksty o tematyce społecznej i politycznej. 
Przyjmował w  medyce wiele osób należących do ówczesnej elity 
intelektualnej, a także swoich przyjaciół. na dłużej zatrzymał się tam 

52 „Czas” 4 II 1852, nr 27, s. 3.
53 „Głos literacko-naukowy” 26 VIII 1934, s. 4–5.
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Kornel ujejski. Czas mijał błogo aż do 1863 r., czyli do wybuchu 
powstania styczniowego. W 1859 r. Pawlikowski ożenił się z Heleną 
Dzieduszycką, swoją kuzynką. ze względu na pokrewieństwo papież 
musiał wyrazić specjalną zgodę na ślub. Pierwsze zapowiedzi pojawi-
ły się zaraz po Wielkanocy. z tego małżeństwa urodziło się dwóch 
synów: Jan Gwalbert oraz tadeusz. Pod koniec 1860 r. Pawlikowski 
wyjechał do Wiednia, gdzie uczestniczył w obradach deputacji gali-
cyjskiej. Później pojechał z aleksandrem Dzieduszyckim do Paryża, 
aby zdobyć poparcie u napoleona III dla planowanych działań. Do 
domu wrócił trochę niezadowolony. W 1861 r. włączono go do redakcji 
„Dziennika Polskiego”, wydawanego we lwowie, do którego zdarzało 
mu się pisać teksty. 

nadszedł rok 1863. Wybuchło powstanie styczniowe. Pawlikowski 
został członkiem Komitetu miejskiego, a później Komisji ekspedy-
cyjnej we lwowie. mianowano go także na stanowisko komisarza 
cywilnego w Galicji Wschodniej, a od 27 marca 1863 pełnił funkcję 
pomocnika komisarza na Galicję Wschodnią. rząd narodowy zlecił 
mu wyjazd do Czerniowca w celu nadzoru zakupu broni dla powstań-
ców. 12 lipca Pawlikowski zrezygnował z pełnionej funkcji. Wrócił 
do Krakowa, gdzie obracał się w kręgach związanych z komisarzem 
rządu narodowego. 3 marca 1864 r. do jego mieszkania przyjechała 
policja austriacka i dokonała rewizji. Pawlikowski został zatrzymany. 
oskarżono go o działalność w grupie, która w jakimś stopniu mogła 
zaszkodzić austriakom. został skazany na 3 lata więzienia i osadzony 
w ołomunieckiej twierdzy, gdzie otrzymał zgodę na normalną pracę. 
W 1865 r. w wyniku amnestii wyszedł na wolność. udał się do Szwajca-
rii i zamieszkał w pobliżu Genewy. Później przeniósł się wraz z rodziną 
do Wiednia, a w 1867 r. wrócił do radziszowa. następnie zamieszkał 
w Krakowie. założył z kilkoma osobami towarzystwo naukowo-lite-
rackie oraz dziennik „Kraj”. Starał się uczestniczyć w życiu politycznym 
kraju. W czasie pobytu w radziszowie przyglądał się organizowaniu sa-
morządu powiatowego i chciał wywrzeć nacisk na szkolnictwo ludowe. 
W 1874 r. upadł „Kraj”. od tego momentu Pawlikowski zaczął pisać 
dużo artykułów i felietonów do dzienników oraz tygodników. W 1881 
r. razem z adamem asnykiem wpadł na pomysł stworzenia gazety 
„reforma”, przekształconej później w „nową reformę”. nie zaprzestał 
finansować innych gazet, takich jak: „Dziennik Polski” oraz „Gazeta 
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narodowa”. Cały czas uważał się za osobę popierającą demokrację, nie 
chciał także, aby kościół wtrącał się w politykę. W latach 1879–1883 
pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego towarzystwa rolniczego. 
Dużo czasu poświęcał na działalność oświatową. założył towarzystwo 
Szkoły ludowej i stał się pierwszym jego prezesem. został wybrany 
na radnego miasta Krakowa w latach 1890–1896. Jego dom, czyli 
niewielki dworek na Kleparzu, przyciągał wiele znanych osób intere-
sujących się literaturą oraz polityką. udało mu się wzbogacić zbiory 
znajdujące się w medyce, które w 1875 r. przewieziono do lwowa, aby 
pokazać je wszystkim zainteresowanym. Kochał góry i Podhale, więc 
często tam bywał. Do końca życia zasiadał w towarzystwie tatrzań-
skim. trzeba zaznaczyć, że Pawlikowski budził z jednej strony podziw, 
a z drugiej niechęć. opinie na jego temat były skrajne. Jedni go chwalili, 
a drudzy krytykowali. Kazimierz Chłędowski pisał, że był on: 

synem owego właściciela medyki w Przemyskiem, który gromadził duży, głośny 
zbiór rycin i miał przepyszne oranżerie, znane na całą Galicję; syn mieczysław, tro-
chę narwany, nerwowy, […] zafascynowany nowymi teoriami filozoficznymi. […] 
mieczysław trochę wyglądał na takiego apostoła, jaki (czy tak?) malowała niemiecka 
szkoła w pierwszej połowie XIX wieku. Wysoki, szczupły, z długą, jasną brodą, nie-
bieskimi oczyma, zawsze zamyślony i bujający gdzieś w obłokach, niepraktyczny 
i niezdara dla życia codziennego. Dopóki miał więcej pieniędzy, ciągle wspierał 
jakieś dzienniki, a więc za porządkiem „Dziennik literacki”, „Wiek”, „Kraj” i „re-
formę”. Gdy się fundusze wyczerpały i syn, dzisiejszy dyrektor krakowskiego teatru, 
na swoją rękę zaczął pieniądze wydawać, pan mieczysław uciekł i zdziadział, nie 
osiągnąwszy swych ideałów […]54. 

Gdy zaczął poważnie chorować i tracić pamięć, wycofał się z życia 
publicznego. zmarł 23 grudnia 1903 r. w swoim domu w Krakowie. 
Jego wnuk tak wspomina tamte wydarzenia:

z początkiem zimy w 1903 r. zachorował Dziadzio. Chorował parę tygodni. zapadł 
na serce, ale przyplątało się zapalenie płuc. był cały czas półprzytomny. narzekał 
stękając i wołając coś głośno. Drzwi od szafirowego pokoju, gdzie leżał albo go tam 
sadzano na fotelu, otwarte były na oścież do salonu. Czasem sobie coś z młodych 
lat niewiadomego przypominał, powtarzał nazwę rzeki za parkiem w radziszowie: 
„biedna Skawinka!?” Czasem siedział cicho w fotelu i powtarzał po nas żałośnie 
i półprzytomnie, choć oczyma myślącego człowieka. był przekonany, że już jeste-

54 K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1, Wrocław 1951, s. 101.
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śmy w niebie. Widząc, że mam na nogach lakierki, myślał, że to właśnie po jego 
pogrzebie, na który tak się wystroiłem. busia, cały czas przy nim w niemej rozpaczy 
i rozmyśleniu, ale opanowana. Wyjechałem na boże narodzenie do lwowa, ale za-
raz potem przyszedł telegram, że jest bardzo źle i wyjechaliśmy do Krakowa. umarł 
w przeddzień wigilii. Pamiętam, jak ojciec stał pochylony i długo patrzył w twarz 
swojemu ojcu. Siedzieliśmy przy wigilii jak zwykle na dole, a drzwi były otwarte do 
sieni, naprzeciw otwarte drzwi do pokojów stryjowych. tam stała w kwiatach mię-
dzy świecami otwarta trumna, a Dziadzio znowu ubrany w swój ciemny, codzienny 
żakiet. Siwa broda na ciemnym tle. nie wyglądał na umarłego. leżał nieruchomo, 
ale nawet nie jak człowiek, który śpi, tylko jakby zamknął spokojnie oczy, bo nad 
czymś myśli, brakło tylko okularów w cienkiej złotej oprawie. Dziwnie, nie strasz-
nie. busia z opłatkiem poszła najpierw do niego, patrzyła chwilę i powiedziała 
głośno: Do widzenia? Do widzenia! Dla mnie zrywał się jakiś wątek, który trzeba 
było chwytać póki czas, jak linę wiszącą u brzegu pochwycić z zerwanej przez fale 
łodzi…55.

trzy dni po śmierci trumnę z jego ciałem przewieziono z Krakowa 
do medyki. Pawlikowskiego żegnało wiele osób ze świata kultury, 
obecni byli przedstawiciele prawie wszystkich stanów społecznych, 
w tym prezydent Krakowa Józef friedlein ze swoimi zastępcami. 
nie zabrakło też hrabiego Stanisława tarnowskiego — ówczesnego 
prezesa akademii Krakowskiej. Stawili się także weterani powstania 
styczniowego. orszak żałobny, składający się z rodziny zmarłego, 
duchownych oraz wszystkich przybyłych, udał się ulicami lubicz 
i basztową na dworzec kolejowy. Gdy trumna z ciałem dotarła 
do rodzinnej wsi, w kościele odprawiano już modlitwy w różnych 
obrządkach. Kondukt żałobny, składający się z licznie przybyłych 
mieszkańców medyki, rodziny, przyjaciół, duchowieństwa, a także 
przedstawicieli kultury i polityki, wyruszył dopiero około godziny 
12.30. trumnę niosło sześciu chłopów. Wynajęty chór śpiewał marsz 
pogrzebowy skomponowany przez fryderyka Chopina. rodzinny 
grób Pawlikowskich znajdował się obok kaplicy cmentarnej. Wy-
głoszono ostatnie mowy pożegnalne, w których podkreślano wielkie 
zasługi mieczysława Pawlikowskiego na polu walki o niepodległość, 
a także literatury. następnie trumnę złożono do grobu. rodzina, 
wdowa oraz synowie Jan i tadeusz, zorganizowała stypę w ogrodach 
medyckiego dworu. 

55 m. Pawlikowski, Pamiętniki. Medyka–Kraków–Zakopane, Kraków 1998, s. 206.
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trzy dni później eksportowano trumnę na kolej i do medyki. Widziałem w Krako-
wie tłum ludzi. Wśród innych Stanisława tarnowskiego, z którym od czasu więzie-
nia w ołomuńcu i z powodu stanowiska, jakie zajął po powstaniu, zerwały się były 
stosunki. natomiast, choć zaroiło się od Dzieduszyckich, nie było Wojciecha, mimo 
że właśnie przypadkiem był w Krakowie. ale że był Dzieduszyckim, to to czasami 
coś wyjaśnia. Postarano się, że dwa pośpieszne pociągi, jeden z Krakowa, a  drugi 
ze lwowa, które nigdy nie stawały w medyce, zostały tam zatrzymane i zjechało 
się na wieś ponad sto osób. Kościół był zapchany i pamiętam jak, odwieczny już, 
ale tym bardziej ruchliwy i niecierpliwy, ksiądz biega głośno w kościele dyrygował 
i zrzędził przy zdejmowaniu trumny z katafalku. złożono ją w podziemiu kaplicy 
cmentarnej obok trumien Gwalberta i Henryki i małej trumienki Helci. zostało 
jeszcze jedno miejsce. Potem była ogromna, wspaniała stypa przy stołach zastawio-
nych w oranżerii pod araukariami i fikusem…56. 

Jeśli mówimy o mieczysławie Pawlikowskim, należy także wspo-
mnieć jego żonę Helenę Dzieduszycką. Pochodziła ona ze znanego 
rodu Dzieduszyckich. była związana z radziszowem, gdzie jej ojciec 
posiadał dobra. Do dziś stoi tam odnowiony dwór należący do tej 
rodziny. Helena urodziła się 20 lutego 1837 r. w Korniowie. Jej ro-
dzicami byli: eugeniusz Dzieduszycki, właściciel radziszowa i Woli 
radziszowskiej, oraz Helena Paszkowska herbu zadora. Dzieciństwo 
spędziła najprawdopodobniej w radziszowie. W 1857 r. przyjęła 
w tamtejszym kościele sakrament bierzmowania. Początkowo uczyła 
się w domu, a później udała się do lwowa i Drezna, aby kontynuować 
naukę. W Dreźnie zaczęła interesować się malarstwem. Po powrocie 
zamieszkała z rodzicami we lwowie. Starała się także bywać w Kra-
kowie, w domu przy ul. Wesołej. W czasie pobytu we lwowie zetknęła 
się z towarzystwem im. Klaudyny z Działyńskich. była to kobieca 
organizacja patriotyczna, która zajmowała się sprawami narodowymi 
oraz oświatowymi57. W 1857 r. Helena przyjęła oświadczyny swojego 
kuzyna mieczysława Pawlikowskiego, jednakże z powodu śmierci ojca 
w tym samym roku ślub i wesele przeniesiono na rok 1859. W wieku 
20 lat odziedziczyła dobra w radziszowie, jednak zdecydował się na 
przeprowadzenie do medyki. Helena sama wychowała się w domu, 
gdzie kultywowano tradycje patriotyczne, ponieważ jej dziadek — hra-

56 Ibidem.
57 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/towarzystwo-im-Klaudyny-z-Dzialyn-

skich;3988395.html  [dostęp: 12.05.2016]
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bia Wawrzyniec Dzieduszycki walczył w powstaniu kościuszkowskim, 
brał udział w bitwach pod racławicami i Szczekocinami. W 1861 r. 
Helena rozpoczęła swoją działalność, rozgłaszała wieści o przygotowy-
wanych liturgiach patriotycznych oraz ulotkach z tekstami pieśni Boże 
coś Polskę i Z dymem pożarów. Gdy wybuchło powstanie, skontaktowała 
się z lwowskim Komitetem niewiast i rozpoczęła z nimi współpracę. 
zbierała materiały pierwszej pomocy, a także ubrania dla powstańców. 
Później Dzieduszyczka przeprowadziła się do lwowa i tam też zasiadła 
w zarządzie Komitetu niewiast. zbierała pieniądze oraz biżuterię po-
trzebne dla oddziału powstańczego, utworzonego po śmierci dowódcy 
z tych powstańców, którzy przeżyli i chcieli dalej walczyć. następnie 
wróciła do lwowa i tam, przejmując władzę, troszczyła się o tych, 
których aresztowano, ale również o poranionych powstańców. Starała 
się wraz z Komitetem zdobyć jedzenie dla więźniów politycznych, 
a chorym zapewnić dobrą opiekę lekarską. Gdy 3 marca 1864 r. aresz-
towano jej męża, musiała uciekać do Drezna. Stamtąd wraz z dziećmi 
wyjechała do Szwajcarii, ponieważ jej także groziło więzienie. na mocy 
amnestii Pawlikowski wyszedł na wolność i od razu dołączył do rodziny. 
następnie wszyscy udali się do radziszowa, gdzie przez pewien czas 
pomieszkiwali. Kilka lat później wyjechali do Krakowa z zamiarem 
osiedlenia się tu na stałe. W 1877 r. Helena odsprzedała dobra w ra-
dziszowie Karolinie okszy-orzechowskiej. Po śmierci męża, w 1903 r. 
przeniosła się do lwowa, gdzie spędziła ostatnie 15 lat swojego życia. 
zmarła 12 października 1918 r. we lwowie, a pochowano ją w medyce. 
Krótka wzmianka o jej śmierci pojawiła się w „Gazecie lwowskiej”: 

Helena Pawlikowska córka eugeniusza Dzieduszyckiego i Heleny z Paszkowskich, 
małżonka mieczysława, matka dr. Jana Gwalberta i śp. tadeusza Pawlikowskich, 
urodzona w r. 1837 zmarła zeszłego tygodnia58. 

Jan GWalbert aleKSanDer JÓzef

urodził się 18 marca 1860 r. w medyce. był jednym z synów mieczy-
sława Pawlikowskiego oraz Heleny Dzieduszyckiej. Gdy aresztowano 
jego ojca, wraz z matką i bratem wyjechał do Szwajcarii, gdzie mieszkał 

58 „Gazeta lwowska” 15 X 1918, nr 234, s. 4.
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trzy lata. Po powrocie do kraju cała rodzina osiadła w radziszowie. 
W latach 1871–1878 Gwalbert uczył się w Gimnazjum św. anny 
w Krakowie, a następnie na Wydziale filozoficznym uniwersytetu 
Jagiellońskiego, gdzie studiował kilka przedmiotów: geografię, historię 
oraz historię literatury. Józef Szujski poradził mu, aby rozpoczął studia 
prawnicze, co też uczynił. W 1879 r. rozpoczął naukę na Wydziale 
Prawa, a w 1885 r. obronił pracę doktorską. W tym samym czasie zdo-
bywał wiedzę z zakresu rolnictwa, a dokładnie chemii rolnej w Halle, 
w Dublanach. na uniwersytecie w Wiedniu poznawał tajniki ekonomii 
rolnictwa, uprawy roślin oraz roli, zaznajomił się także z ekonomią 
społeczną i statystyką. W 1887 r. zaczął zarządzać rodzinnym mająt-
kiem w medyce i okolicach. Przyjeżdżał tam do 1920 r. i kontrolował 
jego stan. W 1891 r. został wykładowcą w Wyższej Szkole rolniczej 
(później akademii rolniczej) w Dublanach w związku z czym musiał 
przeprowadzić się do lwowa. uczestniczył w życiu akademickim tej 
uczelni do 1904 r. zrezygnował z przyczyn zdrowotnych. Pieniądze, 
które otrzymał na emeryturze, oddał bratniej Pomocy Studentów aka-
demii rolniczej. Kiedy mieszkał we lwowie, postawił budynek, w którym 
umieścił wszystkie zbiory zgormadzone przez dziadka i ojca. W 1921 r. 
zdecydował się oddać wszystko do biblioteki zakładu narodowego im. 
ossolińskich we lwowie. W latach 1904–1939 dużo podróżował, jeździł 
praktycznie wszędzie: od lwowa po zakopane. Starał się także zapoznać 
swoich synów z tajnikami zarządzania całym majątkiem. z powodu 
klęski rolniczej w r. 1889 i 1890 napisał rozprawy, w których podjął 
temat polityki rolnej austrii wobec Galicji, a także wskazywał na brak 
podstawowej wiedzy o glebie wśród roliników. Ponadto publikował 
w „ekonomiście Polskim” i „nowej reformie”. odnowił ogród w medyce 
dzięki pieniądzom za wydawanego w latach 1905–1913 Cennika drzew 
owocowych, róż, krzewów ozdobnych ogrodu dworskiego w Medyce59. Dwie 
rośliny z Cennika zostały nagrodzone srebrnym medalem. Pawlikow-
ski aktywnie działał w Galicyjskim towarzystwie Gospodarczym oraz 
w innych tego typu organizacjach. zainteresował się też ekonomią. Już 
w 1902 r. razem z Władysławem ochenkowskim założył we lwowie 
Szkołę nauk Politycznych przy związku naukowo-literackim, w której 
nauka trwała dwa lata. Jan Gwalbert przekazywał swoją wiedzę z zakresu 

59 Ibidem.
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statystyki, ekonomii rolnictwa, społecznej oraz politycznej. Szkoła miała 
kształcić przedstawicieli inteligencji w dziedzinie ekonomii i gospodarki. 
Pawlikowski interesował się także polityką. W latach 1882–1883 działał 
prężnie w Czytelni akademickiej w Krakowie, najpierw jako jej członek, 
a później prezes. następnie pracował w redakcji gazety „Przyszłość”. 17 
października 1885 r. ożenił się z Wandą abramowiczówną, która urodziła 
mu dwóch synów: Jana Gwalberta Henryka oraz michała, a także dwie 
córki: Janinę Wandę, która była dwukrotnie zamężna, oraz annę, która, 
niestety, zmarła przedwcześnie. Dodatkowo wspomógł finansowo „Słowo 
Polskie”. 

W roku 1908 zaczęły kształtować się prądy antyrosyjskie, stąd też 
przeciwko narodowej Demokracji zawiązano walkę oraz nastąpił 
podział na dwie frakcje: jedna tyczyła się tzw. grupy rzeczypospo-
lita, która optowała za konserwatystami działającymi we wschodniej 
Galicji, druga zaś oscylowała wokół zarzewia, które sympatyzowało 
z Józefem Piłsudskim, a co za tym idzie było antyrosyjskie. W tej 
sytuacji Pawlikowski nie chciał, aby liga i Stronnictwo ucierpiały 
i podzieliły się na tych, co popierają austrią, i na tych, co popierają 
rosję. uważał, że austriacy nigdy nie będą w stanie pomóc Polakom 
w odzyskaniu niepodległości. W późniejszym czasie nie zmieniło się 
nic, zwłaszcza że w 1913 r. podczas wyborów do Sejmu Krajowego 
ludzie zamieszkujący wschód Galicji opowiedzieli się za Janem Gwal-
bertem. rok później liga narodowa podjęła decyzję, aby wystąpić 
przeciwko państwom centralnym. Pawlikowski nie wiedział, co zrobić, 
zwłaszcza, że młodzi ludzie pragnęli walczyć u boku austriackim. Stąd 
myślał na rozwiązaniem tego problemu dwojako: z jednej strony mogli 
trafić pod skrzydła naczelnego Komitetu narodowego, a z drugiej — 
mógłby powstać kolejny legion Wschodni, który z czasem zostałby 
skonfliktowany z austriakami. Ciągle zwiększała się liczba osób, które 
sprzeciwiały się poparciu rosji, dlatego Jan Gwalbert podjął decyzję, 
aby legion Wschodni odesłać na zachód, a dokładnie do mszany, 
ponieważ chciano uniknąć zaprzysiężenia, a co za tym idzie legion 
musiał zostać rozwiązany. Jego staraniem powstał Polski Komitet ra-
towania Galicji Wschodniej. Ponadto nawiązywał relacje z rosyjskimi 
przedstawicielami do parlamentu. niestety, gdy w 1915 r. państwa 
centralne wyzwoliły lwów, Jan został posądzony przez austriaków 
o zdradę i musiał wyjechać. udał się do Żytomierza, ale ze względu 
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na coraz gorszy stan zdrowia nie uczestniczył w spotkaniach Komitetu 
Centralnego ligi narodowej, które odbywały się w moskwie i Peters-
burgu. Dlatego skupił się bardziej na rozwijaniu oświaty na terytorium 
Wołynia, za pomocą tajnego zgromadzenia, na którego czele stała ma-
ria brzostowska. Władze carskie zwróciły swoją uwagę na tą sekretną 
działalność i zaczęły przeszukiwać mieszkanie Pawlikowskiego. ale 
dzięki ingerencji innych osób odroczono jego zesłanie w głąb rosji. 
teatr im. J. I. Kraszewskiego w Żytomierzu stał się areną wielu jego 
mów, w których kładł nacisk na to, że w niedługim czasie przyjdzie 
upragniona niepodległość. Po zakończeniu I wojny światowej Pawli-
kowski wycofał się z polityki i wrócił do lwowa. 

Pawlikowski interesował się również literaturą. W roku 1881 opu-
blikował przekład kolejnej części Eneidy, a później napisał artykuł do 
„Przeglądu Polskiego”. Popierał teatr amatorski. W 1896 r. antoni 
Kalina utworzył we lwowie związek naukowo-literacki, do którego 
należał też Gwalbert. Później został jego prezesem. Stąd też w latach 
1898–1914 związek ten rozwinął dość mocno swoje działania kultural-
ne, a co za tym idzie polityczne, utrzymane w duchu endecji. Starał się 
pozyskać do współpracy wielu znanych twórców, np.: Jana Kasprowicza, 
alfreda Wysockiego, zdzisława Dębickiego i innych. Wynajął i ume-
blował mieszkanie we lwowie, gdzie odbywały się zebrania (w sumie 
30 takich spotkań), podczas których dyskutowano i wygłaszano referaty. 
zygmunt Wasilewski tak wspomina Pawlikowskiego: 

rozległa wiedza Pawlikowskiego znajdowała sympatyczne ujście w środowisku 
tych zebrań; on sam odczuwał potrzebę głośnego myślenia i wymiany myśli. był 
też duszą związku. Imponował mi rzadko spotykanym darem interesowania się 
wszystkiemi zagadnieniami nauki, sztuki i życia. Życie ludzkie, przyroda były dla 
niego czytelnemi księgami, niby pierwszemi tomami leksykonu nauki, kultury i lite-
ratury. umiał podchodzić z właściwej strony do każdej dziedziny, ruzumieć je jasno, 
a każda rzecz budziła w jego umyśle odległe związki i filozoficznie się pogłębiała. 
miał to w kulturze umysłu, że mu się nie plątały dochodzenia każdej z tych rzeczy. 
nie był literatem – estetą tam, gdzie trzeba było być ekonomistą i odwrotnie, tak 
samo kąt widzenia polityczny nie zlewał mu się z filozoficznym. a jednak był w nim 
na spodzie, przed progiem intelektu, jakiś zaczyn, który dla tego wszystkiego, jak dla 
gałęzi, tworzył pień, karmiący każdą myśl i decyzję żywotnemi sokami60. 

60 z. Wasilewski, Jan Gwalbert Pawlikowski. Szkic literacki, „myśl narodowa” 27 
I 1929, nr 4, s. 55. 
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Pawlikowski miał poczucie humoru, a co ważne — nie był nerwowy 
i umiał słuchać. Dochowywał wierności w przyjaźni. Jedyne, co mogło 
go wyróżniać spośród innych, to wygląd zewnętrzny: 

Dla rysopisu dodam, że jeśli się czem wyróżnia zewnętrznie, to chyba w ubraniu, 
lubi mianowicie nosić białą kamizelkę i biały krawat, co łącznie z kolorytem głowy 
daje całości jasny charakter, budzący zaufanie do ogólnej czystości charakteru oso-
bistego. Szczupły, wysokiego wzrostu, w okularach, z zarostem siwym króciutko 
przystrzyżonym i słabem już owłosieniem czaszki, postawę ma zawsze młodzieńczą. 
Gdy się wiedziało, że od młodości był zawołanym taternikiem, robił wrażenie prze-
branego górala — zwłaszcza z powodu długich nóg, zakończonych niezwykle ma-
łemi stopami, na których innyby się przewrócił. a przypomina górala także dużym 
i pewnym chodem, doskonały do dzisiaj piechur61.

W 1912 r. Pawlikowski i jego syn michał udzielili wsparcia finan-
sowego alfredowi altenbergowi, którego wydawnictwo upadało. od 
czasu studiów Pawlikowski zajmował się także analizą dorobku Ju-
liusza Słowackiego, tej części, która dotyczyła mistycyzmu. Wcześniej 
znawcy literatury nie przywiązywali wagi do tej tematyki. Kolejnym 
jakże wspaniałym wydarzeniem w życiu Jana było opublikowanie Króla 
Ducha Juliusza Słowackiego. 

Pod koniec życia Pawlikowski przygotował jeszcze jedną z edycji 
Pism mistycznych Juliusza Słowackiego. Dodatkowo około 1927 r. Król 
Duch miał wyjść w serii biblioteka narodowa, ale nie udało się to. 
Wybuch II wojny światowej zaprzepaścił szansę na opublikowanie tego 
dzieła przez Poznańskie towarzystwo Przyjaciół nauki. za to wszystko, 
co Gwalbert zrobił dla Juliusza Słowackiego, zaproponowano mu pracę 
na Wydziale filologicznym Polskiej akademii nauk. Początkowo był 
członkiem korespondentem, a później stałym członkiem. od 1920 r. 
należał także do lwowskiego towarzystwa naukowego. Interesował się 
również tatrami. W jego sonetach, które publikował pod pseudonimem 
Jan bystrzan Koziniecki, pojawiały się motywy tatrzańskie.

Już od najmłodszych Pawlikowski zajmował się taternictwem. Wszedł 
po raz drugi na Wysoką. W latach 1876–1881 dzięki niemu dokonał 
się zwrot w taternictwie, ponieważ wtedy po raz pierwszy udało się 
wejść na takie szczyty, jak: łomnica, Jastrzębia turnia, mnich, Szatan, 

61 Ibidem.
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Durny Szczyt. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania było 
taternictwo jaskiniowe. odkrył kilkanaście jaskiń. W 1885 r. pojechał 
do Doliny Kościeliskiej, gdzie zajął się badaniem grot, takich jak: Wod-
na nad Pisaną, zbójeckie okna, ziobrowa i wiele innych. towarzyszył 
mu maciej Sieczka. Pawlikowski zawsze miał na sobie regionalny strój 
góralski. niedługo potem zaczęto się wspinać po górach samodzielnie, 
bez udziału przewodników. tatry pojawiały się często w jego utworach. 
Góry pozwalały mu się zrelaksować i oddać medytacji wśród otacza-
jącej go przyrody. Pawlikowskiego zafascynowała też kultura góralska, 
co przybliżyło go do Stanisława Witkiewicza. to właśnie Witkiewicz 
opracował projekt Domu pod Jedlami, który położony był niedaleko 
wschodniego stoku Kozińca i reprezentował styl góralski. odbywały 
się tam spotkania kulturalne, w których brali udział: Helena modrze-
jewska, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz, Jacek malczewski. 
Starał się, aby wszelka filozofia pochodząca z tatr miała swoje odbicie 
w turystyce wspinaczkowej. Przy wsparciu towarzystwa tatrzańskiego 
zbudował drogę do morskiego oka oraz domu noclegowego, a także 
umieścił krzyże na Gubałówce i Giewoncie. Przystosował też orlą Perć 
dla turystów, przyczynił się też do powstania reliefu śpiącego rycerza  
w Dolinie Kościeliskiej. Po I wojnie światowej zbudowano kolejkę 
na Kasprowy Wierch oraz na Gubałówkę. Pawlikowski nie godził się 
jednak na kolejkę zębatą na Świnicę, której pomysłodawcą był Walery 
Dzieślewski. Dzięki swojemu uporowi przeforsował uchwałę, która 
regulowała zasady nadawania nazw w tatrach. 

Pisał do wielu gazet, takich jak: „Giewont”, „Przegląd zakopiański”, 
„Ilustrowany Kurier Codzienny” oraz „Wierchy”. to ostatnie pismo 
stworzył sam i zarządzał nim w latach 1923–1934. W 1913 r. został 
honorowym członkiem towarzystwa tatrzańskiego, a po I wojnie 
światowej działał w związku Górali oraz w Klubie Wysokogórskim. 
W 1912 r. utworzył wraz z tadeuszem Korniłowiczem i mieczysławem 
limanowskim Sekcję ochrony tatr towarzystwa tatrzańskiego. była 
to jedyna taka organizacja w Polsce. Pawlikowski sprzyjał harcerzom, 
którzy chcieli być blisko przyrody. Po zakończeniu I wojny światowej, 
w 1919 r. został wiceprezesem Państwowej tymczasowej Komisji 
ochrony Przyrody. funkcję tę pełnił do 1925 r. W 1925 r. trafił do 
Państwowej rady ochrony Przyrody przy ministerstwie Wyznań 
religijnych i oświecenia Publicznego, gdzie przez 10 lat był wice-
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prezesem. Starał się opracować ustawy, które dotyczyły w główniej 
mierze leśnictwa, budownictwa, rybactwa oraz łowiectwa. Walczył 
także o utworzenie tatrzańskiego Parku narodowego i zabezpiecze-
nie bieszczadów. Dzięki swojej aktywnej postawie, nie tylko w kraju, 
ale też za granicą, przyczynił się do powstania międzynarodowego 
biura ochrony Przyrody z siedzibą w brukseli. został wyróżniony 
orderem Polonia restituta za całokształt działalności Sielanka nie 
trwała długo. W 1935 r. razem z ProPem został zdymisjonowany. 
Przyczyną dymisji było rozpoczęcie budowy kolejki na Kasprowy 
Wierch niezgodnie z przepisami. Powstałą w 1912 r. Sekcję ochrony 
tatr przy towarzystwie tatrzańskim przekształcono w Sekcję ochrony 
Przyrody Górskiej przy Polskim towarzystwie tatrzańskim. z inicja-
tywy Pawlikowskiego w 1926 r. utworzono ligę ochrony Przyrody. 
Do zadań członków organizacji należała nie tylko opieka nad przyrodą 
i krajobrazem, ale też sprawowanie pieczy nad sztuką, muzyką ludo-
wą i folklorem. niestety, ograniczono się tylko do ochrony przyrody. 
za aktywną działalność na rzecz ligi Pawlikowski otrzymał honorowe 
członkostwo. nie ustawał w walce o zabezpieczenie dóbr kultury mate-
rialnej. zmarł 5 marca 1939 r. we lwowie w wieku 79 lat. Pochowany 
został w zakopanem. Pogrzeb odbył się 10 marca. W uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk, z którymi był związany. 
nie mogło zabraknąć władz miasta — zastępcy burmistrza zakopa-
nego zdzisława adamczyka. uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
o godzinie 9 rano nabożeństwem żałobnym, któremu przewodniczył 
ksiądz dziekan Jan tobolak. 

Wszystkie twarze zgromadzony członków rodziny, przyjaciół, delegatów miały 
na sobie ślady łez. Widocznem było, że wszyscy żegnają kogoś, kto był częścią ich 
duszy, stanowił wodza drużyny, wyobrażał niby orła, za którym pęta się drobniejsze 
ptactwo. Czy nie głosił przecież, że człowiek narodowy nie zna nic poza intere-
sami narodowymi, że kult piękna musi się łączyć z jego rozumieniem, że żywą siłę 
kultury stanowią ludzie? nie chciało się wierzyć, by ten człowiek leżał już w trum-
nie, choć jego idee żyją w nas, idee prawdziwej, wewnętrznej kultury ducha i serca. 
a jednak nieubłagana śmierć sprawiła, że trumna zamknęła Go na wieki. Poniósł tę 
trumnę, wśród lasu sztandarów, wśród płaczu prostaków i ludzi elity, lud góralski62. 

62 t. Grabowski, Ostatnia droga Jana Gwalberta Pawlikowskiego, „Kurier Poznański” 
16 III 1939, nr 123, s. 11.
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następnie kondukt żałobny, złożony z najbliższej rodziny, przyjaciół 
i innych uczestników, odprowadził zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku. Po dotarciu na stary cmentarz, gdzie spoczywały najbardziej 
zasłużone osoby, ks. Jan tobolak przypomniał pokrótce życie Pawlikow-
skiego, podkreślając jego ogromny patriotyzm. z kolei prof. Stanisław 
Pigoń, reprezentujący Polską akademię nauk, mówił o zasługach Jana 
Gwalberta dla nauki i literatury. Potem jeszcze kilka osób zabrało głos, 
a następnie trumna z ciałem spoczęła w grobie. 

towarzyszyła pochodowi na bliski cmentarzyk, ten panteon pionierów tatrzańskich, 
jękliwa melodia skrzypek, jak zwykle bywa, gdy chowa się do grobu swego czło-
wieka, o którym wiadomo, że był chłop honorowy, ze starego pańskiego rodu, który 
miał na oku rzeczy ważniejsze niż sławę. a znali go starzy i dzieci, jak drobnym 
kroczkiem przemierzał drogę ze swej górnej wilii na Kozieńcu do miasta zawsze 
sam, zamyślony, i mimo starości młody duchem63. 

Stypa odbyła się na Kozińcu. Wzięły w niej udział wszystkie przybyłe 
osoby. aby upamiętnić tego wielkiego człowieka, we lwowie powstała 
ulica nazwana jego imieniem. Po śmierci Pawlikowskiego Dom pod Je-
dlami trafił pod opiekę żony. Wiele ówczesnych gazet publikowało 
artykuły o Pawlikowskim i jego dokonaniach. 

taDeuSz HenryK PaWlIKoWSKI

urodził się 9 listopada 1861 r. w medyce. był jednym z synów mie-
czysława Pawlikowskiego oraz Heleny Dzieduszyckiej. miał starszego 
brata Jana Gwalberta. maciej Szukiewicz tak opisał Pawlikowskiego: 

Po matce, Dzieduszyckiej z domu, wziął fizyczną wątłość przekwitającej rasy, […] 
wytworny gest i zmatowany głos oraz umiejętność obcowania z ludźmi w sposób, 
odmykający mu ich dusze, a dla niego samego warujący zawsze przywilej i nakaz: 
noli me tangere. Po ojcu, mieczysławie odziedziczył awersję do pedantyzmu, umi-
łowanie egzotyczności, […] wreszcie umysł analityczny. tę sensytywę, (przeważnie 
po matce) i intelekt (przeważnie po ojcu) stapiał wrodzony Pawlikowskiemu artyzm 
w kapryśną, pełną niespodzianek osobowość64. 

63 Ibidem.
64 a. okońska, Tadeusz Pawlikowski, „Przegląd Humanistyczny” 1968, t. 12, nr 5, s. 51.
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o dzieciństwie tadeusza wiemy mało. Wraz z bratem wielokrotnie 
musiał się przeprowadzać, co było związane z wydarzeniami w życiu 
jego rodziców. Pierwsze dwa lata życia spędził w medyce. Po aresz-
towaniu ojca wraz z matką i bratem udał się do Drezna, a następnie 
do 1867 r. mieszkał w Céligny pod Genewą. ze Szwajcarii udali się 
do radziszowa niedaleko Skawiny, gdzie przebywali przez pewien 
czas. Potem wyprowadzili się na stałe do Krakowa, gdyż Jan Gwalbert 
rozpoczął naukę w Gimnazjum św. anny. W wieku 12 lat także i ta-
deusz Henryk rozpoczął swoją przygodę z edukacją. ukończenie tak 
renomowanej szkoły, jak to gimnazjum, było warunkiem koniecznym, 
aby podjąć naukę w czteroletniej szkole ludowej. nauka w szkole lu-
dowej odbywała się na dwa sposoby: normalnie lub eksternistycznie. 
mieczysław i Helena wybrali to drugie rozwiązanie. tadeusz nigdy nie 
uczył się dobrze z powodu ciągle nawracających chorób. miał coraz 
większe zaległości w szkole, a jego wyniki nie napawały optymizmem. 
zdarzyło mu się powtarzać klasę. z tego też powodu rodzice posta-
nowili przenieść go do Gimnazjum św. Jacka. Początki nie były łatwe, 
jednak z czasem zaczął nabierać chęci do nauki i sam prosił o pomoc. 
bardzo ciekawe są relacje pomiędzy tadeuszem a mieczysławem. Przez 
długi czas sytuacja między ojcem a synem była napięta. mieczysław 
był bardzo wymagający, a jednocześnie sceptycznie nastawiony i ciągle 
krytykował syna za jego postępy. 

tadeusz od najmłodszych lat interesował się literaturą, a w wieku 
13 lat zaczął przejawiać zainteresowanie teatrem. Sprawiał rodzicom 
ciągłe problemy — wydawał pieniądze na swoje zachcianki: w jednej 
chwili chciał się nauczyć fotografować, a kiedy indziej jeździć kon-
no. z tego powodu dochodziło do spięć pomiędzy mieczysławem 
a tadeuszem. matka starała się bronić syna, przymykała oczy na jego 
zachowanie i to z jaką łatwością wydawał pieniądze, tuszowała różne 
jego przewinienia. Dodatkowo młody tadeusz rozpoczął naukę gry 
na skrzypcach. oprócz tego zaczął interesować się operą — zajął się 
pisaniem tekstów. miał wtedy 17 lat. zaciekawiła go także poezja. 
rodzice z jednej strony martwili się o jego zdrowie, z drugiej — im-
ponowała im jego ciekawość świata. W 1880 r. tadeusz zrezygnował 
z nauki w szkole, aby uczyć się muzyki poza granicami kraju. „od-
wiedził” aż trzy uczelnie muzyczne za granicą, a każda znajdowała się 
w innym mieście. Co ciekawe, żadnej z nich nie ukończył, a więc nie 
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uzyskał dyplomu. najdłużej, bo aż 1,5 roku, przebywał w lipsku, rok 
w Weimarze oraz w Dreźnie. ocena wykładowców ze szkoły w lip-
sku była jedna: tadeusz nie zrobił żadnych postępów, brakowało mu 
po prostu talentu. rodzice natomiast opłacali mu te studia, ponieważ 
mogli sobie na to pozwolić. Pawlikowski nie oszczędzał pieniędzy, które 
otrzymywał od rodziców. Cenił sobie luksus. nie można też zapomi-
nać o tym, że co jakiś czas ujawniały się problemy zdrowotne, więc 
raz po raz na kilkana tygodni tadeusz wyłączany był z jakiejkolwiek 
aktywności. nieznana jest przyczyna jego rezygnacji z nauki w lipskiej 
szkole. Po powrocie do Krakowa tadeusz wziął udział w koncercie 
i przedstawieniu teatralnym. W tym właśnie czasie zadebiutował jako 
dziennikarz, publikując w „reformie” krótką notkę na temat koncertu, 
który odbył się parę dni wcześniej. 

Pod koniec lipca tadeusz udał się do Weimaru, gdzie kontynuował 
naukę. zrezygnował z bycia instrumentalistą, zamierzał zająć się dyry-
genturą. uczył się grać na skrzypcach i fortepianie. matka wizytowała 
go dwa razy, a przy okazji odwiedzin musiała spłacić wszystkie jego 
długi, ponieważ groził mu sąd. W związku z tą sytuacją ojciec nakazał 
mu opuścić szkołę jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego. 
być może było tak, że to syn sam napisał do nich list z prośbą o po-
moc finansową. mieczysław od razu oskarżył go, że lekką ręką wydaje 
pieniądze. Pawlikowski zaczął także tworzyć własne utwory. Czas 
spędzony w Weimarze był bardzo owocny, tadeusz poszerzył swoją 
wiedzę o komponowaniu, aranżacjach, grze na skrzypcach, fortepianie 
itp. Po uregulowaniu wszystkich płatności wrócił wraz z matką do 
Krakowa. 

W czerwcu 1883 r. pojechał z nią do rodziny na Kresy. udał się 
też na wypoczynek do zakopanego, gdzie przebywała jego rodzina. 
znalazł tam bratnią duszę, z którą mógł porozmawiać o sztuce. była 
nią aniela Pająkówna, której ojciec pracował jako stangret w rodzinie 
Pawlikowskich. aniela i tadeusz zaczęli się sobą interesować. tadeusz 
wpadł na pomysł, aby udzielać lekcji muzyki. na zamieszczone przez 
niego ogłoszenie odpowiedziała tylko jedna osoba. Pod koniec 1883 
r. zaczął chorować. Przeczytał wtedy bardzo dużo książek. Kiedy wy-
zdrowiał, w lecie 1884 r. przyjął posadę dyrygenta w jednej z operetek. 
trupa pod wodzą leona Stępkowskiego jeździła do Jarosławia, rze-
szowa i Przemyśla. niestety, praca ta wpłynęła na pogorszenie relacji 
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między ojcem a synem. tadeusz rozpoczął kolejne studia muzyczne, 
tym razem w Dreźnie. mniej więcej w tym samym czasie dostał 
ofertę objęcia stanowiska dyrygenta w operze w budziszynie, ale jej 
nie przyjął. rok 1884 był rokiem przełomowym w jego życiu, gdyż 
zainteresował się teatrem. Po powrocie do domu skupił się na swoim 
zdrowiu oraz na pisaniu tekstów do „nowej reformy”. Potem wyjechał 
do sanatorium do rymanowa. następnie kontynuował działalność pi-
sarską — recenzował wydarzenia teatralne. niespodziewanie w 1887 r. 
zrezygnował z pracy w gazecie. być może było to spowodowane nową 
znajomością. rok wcześniej poznał Idalię Kotarbińską, w której się 
zakochał. W nekrologu czytamy: 

z domu rodzinnego wyniosła wysokie poczucie patriotyczne, a najmłodsze już 
lata zetknęły Ją z szeregiem najwybitniejszych pisarzy i artystów warszawskich 
z Sienkiewiczem i Prusem na czele. ukończyła popularną w owych czasach pensję  
p. Krzywobłockiej, jako jedna z najlepszych uczennic prof. Wł. Smoleńskiego, któ-
rego porywające wykłady historii polskiej wywarły na niej niezatarty wpływ65.

Helena początkowo nie lubiła Idalii. Pragnęła, aby syn związał się 
z zofią Chodźką. ojciec wręcz przeciwnie. zaakceptował wybrankę 
tadeusza i wydał zgodę na ślub, ale znając dobrze swojego syna, 
postawił warunek, iż związek ten musi przetrwać próbę czasu — 
rok. 20 września 1888 r. tadeusz Pawlikowski ożenił się z Idalię 
Kotarbińską. 

Wczorajszy ślub p. tadeusza Pawlikowskiego z p. Idalią Kotarbińską zgromadził 
w przybranym kościele Ś-go Józefa oblubieńca niezwykle szerokie koło przedsta-
wicieli świata literackiego i artystycznego. Jak wiadomo w dorodnej parze jednoczą 
się tradycyonalne w rodzinie pana młodego talenta literackie, w rodzinie zaś oblu-
bienicy kult piękna i sztuki. W długim więc orszaku weselnym i w gronie świadków 
ślubnych nie brakło najcelniejszych reprezentantów pióra, lutni i pędzla. byli tu: 
Walerya marrenowa i Józefa Sawicka (ostoja), Piotr Chmielowski, maryan Gawa-
lewicz, Dyonizy Henkiel, Jan Karłowicz, Kazimierz Kaszewski, Józef Kenig, tade-
usz Korzon, Stanisław Krzemiński, Julian i Piotr maszyńscy, Kazimierz zalewski 
i inni. orszak weselny udawszy się z świątyni do rodziców panny młodej pp. Kotar-
bińskich podejmowany był tam z serdeczną, ujmującą gościnnością. W czasie uczty 
nowożeńcy otrzymali mnóstwo życzeń telegraficznych. Składali je: adam asnyk, 
adam bełcikowski, adam Krechowiecki, Julian ochorowicz, eliza orzeszkowa, 
Sewer, zygmunt Sarnecki, rodziny Potockich i Dzieduszyckich, towarzysze literaccy 

65 „Czas” 21 VIII 1937, nr 228, s. 6.
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nowożeńca, artyści krakowscy i lwowscy i t. d. młoda para w nadchodzącą niedzielę 
podąża do Wenecyi66.

Po powrocie z podróży poślubnej tadeusz i Idalia Pawlikowscy wpro-
wadzili się do domu przy ul. Krupniczej 13. Długo tam nie mieszkali. 
Kilkanaście miesięcy później przeprowadzili się do nowego mieszkania 
przy ul. Karmelickiej 11. rok po ślubie, 20 grudnia 1889 r. przyszło 
na świat ich pierwsze dziecko anna. Chrzest odbył się 28  grudnia 
1889 r. w kościele św. Szczepana w Krakowie. anna ukończyła studia 
z zakresu historii sztuki na uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej zajęła się sztuką stosowaną, a także ludową. 
Wpadła na pomysł, aby na Śląsku Cieszyńskim otworzyć ośrodek 
koronkarski, dlatego też utworzyła artystyczne rękodzieło Wiejskie 
(arW). Potem wyjechała do Paryża i nowego Jorku, gdzie nadzo-
rowała wystawy polskiej sztuki ludowej. Po zakończeniu II wojny 
światowej wróciła do Polski i podjęła pracę jako nauczyciel wiejskiej 
sztuki. z powodu choroby musiała jednak z niej zrezygnować. tade-
usz miał jeszcze dwie żony: Stanisławę Woycicką, z którą miał syna 
alfreda Woycickiego, późniejszego kierownika literackiego teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie, i Konstancję bednarzewską, z którą 
co prawda nie miał dzieci, ale razem wychowywał alfreda. 

Po ślubie z Idalią Pawlikowski po raz kolejny zaczął sympatyzować 
z „nową reformą”. Wciąż jednak nie podjął decyzji odnośnie do swej 
przyszłości. Cały czas pisał recenzje, nawiązywał też znajomości z te-
atrami w Warszawie. 

W redakcji „nowej reformy” zajmował się przede wszystkim tłu-
maczeniami telegramów, pisaniem i przesyłaniem tekstów, które nie 
były podpisywane. Pawlikowski nie angażował się jednak bardzo w tę 
pracę. zdarzało mu się, że konsultował kwestie teatralne u Ignacego 
maciejowskiego oraz Władysława Koziebrodzkiego, którzy przyjaź-
nili się z jego rodzicami. Ponadto podjął się zadania, które polegało 
na przystosowaniu utworów Koziebrodzkiego dla teatru amatorskiego. 
W 1890 r. wydarzyło się coś niespodziewanego. Jakub Glikson zapro-
ponował mu objęcie stanowiska kierownika artystycznego w teatrze 
krakowskim. Pawlikowski miał wątpliwości odnośnie do tej posady, 

66 Kronika, „Świat” 1888, nr 19, s. 452.
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ponieważ wyczuwał podstęp, zależało mu jednak na wypełnieniu 
tego obowiązku. 15 lipca 1890 r. w „Świecie” pojawiła się taka oto 
wiadomość: 

Dyrekcja teatru krakowskiego prowadzi rokowania z tadeuszem Pawlikowskim, do-
skonałym znawcą literatury dramatycznej europejskiej oraz recenzentem teatralnym 
o objęcie przezeń kierownictwa artystycznego nad sceną naszą, którego zrzekł się 
p. apollo lubicz. z radością witamy objęcie dyrekcji scenicznej przez tadeusza 
Pawlikowskiego, pewni bowiem dobrze jego zamiłowanie i sumienne obeznanie się 
równie z literacką, jak i techniczną stroną teatru oraz ciągłą, cichą, ale postępową 
pracą w tym kierunku67. 

Ciąg dalszy nastąpi

67 Kronika, „Świat” 1890, nr 14, s. 355.
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Stanisław Grodecki

Xii kweSta na ratowanie  
zabytkowycH naGrobkÓw w Skawinie 

towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało kolejną XII Kwestę 
na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach. 
Jak co roku odbyła się ona 1 listopada.

organizowane przez nas zbiórki są sposobem na pozyskanie środków 
finansowych na renowację zabytkowych nagrobków. Pieniądze zebrane 
podczas dotychczasowych kwest pozwoliły podnieść walory estetycz-
ne zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu 
czasu, a także zmiennym warunkom pogodowym. od 2007 r. pracom 
renowacyjno-konserwatorskim poddano 17 zabytkowych, zniszczonych 
nagrobków. W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 10 364,37 
złotych, 3 euro i 5 koron czeskich (w tym na cmentarzu parafialnym 
w Skawinie — 8262,76 zł, a na cmentarzu komunalnym w Korab-
nikach — 2101,61 zł). Wszystkim, którzy złożyli nawet najmniejszy 
datek, serdecznie dziękujemy. Każda moneta wrzucona do kwestarskiej 
puszki przyczyni się do tego, by zabytkowe nagrobki na skawińskich 
cmentarzach przetrwały wiele lat i przekazywały przyszłym pokoleniom 
wiedzę o historii naszego regionu.

Jak co roku wolontariuszami byli przedstawiciele niemalże wszyst-
kich skawińskich środowisk. Wśród kwestujących mogliśmy spotkać 
przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, przed-
stawicieli skawińskiej oświaty, członków zaprzyjaźnionych z tPS 
organizacji oraz oczywiście członków naszego towarzystwa. 

W tym roku w kweście wzięli udział: Witold Grabiec, zofia Płonka, 
Czesława Kopeć, Grażyna Woźniczka, adam Woźniczka, Halina lech, 
Włodzimierz Pobożniak, maria borowiecka, łukasz Krupa, Janusz 
bysina, antoni Sapała, Krystyna Droździewicz, małgorzata Kopeć, 
anita Karczewska, norbert rzepisko, arkadiusz Wrzoszczyk, Joanna 
Chodor, tomasz Papież, Joanna Cholewa, agata lasek, Katarzyna Po-
lek, marcin Kuflowski, anna Stec, magdalena tarnopolska, Stanisław 
lupa, anna Wąsowicz, Paweł lipowczan, Piotr Ćwik, Helena Kaim, 
Karol Kościelny, urszula Stochel, Wanda Pabian, marian Strzeboński 
i Jan liskiewicz.
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liczną grupę stanowiła młodzież ze skawińskich szkół. z liceum 
ogólnokształcącego w Skawinie kwestowali: aleksandra Gąsior, zu-
zanna zaręba, Wiktoria Kyroz, Klaudia bzdun, mateusz Jaroszek, 
Kacper baran, Gabriela Wyrwa, adrianna niziołek, martyna Płonka, 
Wiktoria Kamińska, emilia zwijacz, natalia banaś, Klaudia mogiła, 
Julia Sapata, Sylwia maślanka i martyna bysina. zespół Katolickich 
Szkół reprezentowali: Kamil Józefczyk, Jakub michalik, Julia Pagacz, 
agata Pawlina, emilia obłęk, Klaudia Kuszaj, Jan bazan, Damian 
Dudkiewicz, Wiktoria Gibek i Iwona bazan.

nie zabrakło harcerzy ze związku Harcerstwa rzeczpospolitej. 
W tym roku byli to: maciej Szynkarczuk, ola Chmielarczyk, adrian 
Krawczyk, Igor Pamuła, Julia Sobesto, Kacper torba, oliwia budek, 
anna Pierożek, Patrycja Konieczna, Igor mirewicz, emilia Papież 
i oliwia Dudziak. na cmentarzu komunalnym w Korabnikach trady-
cyjnie kwestowali druhny i druhowie z oSP Skawina II-Korabniki. 

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczną kwestę gorąco dziękujemy 
za to, że poświęcili swój wolny czas. zarząd tPS dziękuje wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji XII Kwesty, w szczególności: antoniemu 
Holikowi, Dariuszowi martynie (za organizację kwesty na cmentarzu 
komunalnym) oraz druhnie Weronice Spólnik, a także koordynatorom 
ze skawińskich szkół: małgorzacie morawie oraz bogumile obrączko.

W 2018 r. renowacji poddano nagrobek Jana Janika z początku XX w. 
ten zapomniany zabytek architektury cmentarnej, znajdujący się nie-
opodal kaplicy na cmentarzu parafialnym w Skawinie, był zniszczony 
i zaniedbany, zarośnięty chwastami i zasłonięty gałęziami. Koszt reno-
wacji to ok. 9000 zł. Kiedy porównamy jego wygląd przed renowacją 
i po niej, to uświadomimy sobie, że bez naszych działań te najstarsze 
zabytki cmentarne mogłyby niebawem ulec całkowitej degradacji. 
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nagrobek Jana Janika przed renowacją (foto a. basiura)
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nagrobek Jana Janika po renowacji (foto Stanisław Grodecki)
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Joanna Kurpiel

raduje SiĘ Serce!

12 października br. w Pałacyku „Sokół” odbył się wspaniały koncert 
w wykonaniu grupy „radośni”, działającej przy towarzystwie Przyjaciół 
Skawiny. Panie: Helena adamczyk, maria balon, ewa tarnopolska, 
Hanna Żylińska oraz akompaniująca na akordeonie maryla borowiec-
ka przygotowały fantastyczny program, w którym znalazły się znane 
i lubiane piosenki patriotyczne, ludowe i regionalne. Do ich wykonania 
zachęcano licznie zgromadzoną publiczność.

Słuchacze byli wyjątkowi: jak co roku odwiedzili nas mieszkańcy 
Krakowa uczestniczący w wyprawie „Pociągiem Papieskim ślada-
mi Jana Pawła II”. Projekt, realizowany przez Centrum młodzieży  
im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, w tym roku nabrał nietypowego 
kształtu: pielgrzymi zamiast pociągiem podróżowali trzema autokarami 
z powodu braku torów na trasie. nie przeszkodziło to jednak w żaden 
sposób w podtrzymaniu tradycji. Warto dodać, że po raz pierwszy 
końcowy przystanek był w Skawinie.

Grupa „radośni” (foto J. Karasiński)
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Prawie 150 osób śpiewało razem z naszymi paniami Jak długo 
na Wawelu, Piechotę, Kiedy będzie słońce i pogoda czy Płynie Wisła, płynie. 
niemało emocji i śmiechu wywołała „krakowianka”, co ma „fartuszek 
po kolanka”. Chociaż pielgrzymi byli zmęczeni całodziennym zwie-
dzaniem, nie mogli odpuścić ostatniego punktu programu, czyli wspól-
nego odśpiewania Barki. było to mocne i wzruszające przeżycie Cały 
koncert okrasił słowem i dykteryjkami ubrany stosownie do okazji pan 
andrzej bober, człowiek wielu talentów i o dużym poczuciu humoru. 
zespół wsparła akompaniamentem fortepianowym pani magdalena 
Smrokowska ze Szkoły muzycznej I Stopnia w Skawinie. Dziękujemy 
Państwu za obecność oraz ogromną dawkę pozytywnych emocji. za-
praszamy na kolejne wydarzenia. Serdeczne podziękowania składamy 
także skawińskiej straży miejskiej za nieocenioną pomoc logistyczną.

Grupa „radośni” (foto J. Karasiński)
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Kazimiera Skałuba

alekSander patkowSki — SzerMierz 
polSkieGo reGionalizMu

W latach 1918–1939 nastąpił rozwój ruchu regionalnego przy dużym 
udziale związku nauczycielstwa Polskiego. Głównym inicjatorem tej 
idei ze strony znP był aleksander Patkowski.

aleksander Patkowski urodził się w 1890 r. w ożarowie. Szkołę 
przedgimnazjalną ukończył w Sandomierzu, a gimnazjum w Warszawie. 
Studiował filologię polską i łacinę we lwowie oraz filologię angielską 
w Krakowie. Po ukończeniu studiów wrócił do Sandomierza. zorgani-
zował kurs krajoznawczy dla nauczycieli szkół podstawowych. z jego 
inicjatywy powstał Powszechny uniwersytet regionalny im. Stanisła-
wa Konarskiego w Sandomierzu. W 1923 r. wyjechał do Warszawy, 
gdzie został radcą w ministerstwie Wyznań religijnych i oświecenia 
Publicznego. od 1924 r. był kierownikiem Wydziału oświaty Pozasz-
kolnej przy zarządzie Głównym związku nauczycielstwa Polskiego 
Szkół Powszechnych. (W 1930 r. związek ten połączył się ze związ-
kiem zawodowym nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich w znP).

Patkowski był wybitnym działaczem społeczno-oświatowym. Publi-
kował artykuły i książki o tematyce regionalnej, m.in.: Sandomierskie. 
Góry Świetokrzyskie, Ruch Regionalistyczny w Europie. W tej ostatniej 
we współpracy z autorami z 15 krajów europy przedstawił ideę re-
gionalizmu i działalność regionalistów w europie. Pod kierunkiem 
Patkowskiego opracowany został program badań regionalnych w kraju. 
„Szermierz polskiego regionalizmu — stwierdza J. Hulewicz — którego 
prace tak wysoko ocenił Stefan Żeromski, poprzez komórki terenowe 
związku, przy współpracy świata uniwersyteckiego budził z drzemki 
intelektualnej polską prowincję”1.

Patkowski był też nazywany „ojcem regionalizmu polskiego”. Współ-
tworzył placówki naukowe na prowincji. był redaktorem „Pamiętnika 
Świętokrzyskiego”, wydawanego przez urząd Wojewódzki w Kiel-

1 franciszek filipowicz, bolesław Grześ, Stanisław michalski, marian Walczak, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, Instytut Wydawniczy 
związków zawodowych, Warszawa 1986.



cach i Sekcję regionalno-Krajoznawczą znP. Pomysł tej publikacji 
konsultował ze Stefanem Żeromskim. Corocznie organizowano kursy 
o  tematyce regionalnej dla nauczycieli. zajęcia prowadzili głównie 
profesorowie uniwersyteccy, co sprzyjało współpracy naukowo-ba-
dawczej między nauczycielami a pracownikami naukowymi. Wyniki 
badań były publikowane w regionalnym miesięczniku nauczycielskim 
„nasza Droga”. W styczniu 1941 r. Patkowski został aresztowany 
przez gestapo. z Pawiaka przewieziono go do obozu koncentracyjnego 
w oświęcimiu, gdzie zmarł.

Wkład aleksandra Patkowskiego w rozwój ruchu regionalnego 
w Polsce i w europie był bardzo duży. z jego inicjatywy został zor-
ganizowany I Polski Kongres regionalizmu. W uznaniu zasług jego 
imieniem nazwano nagrodę przyznawaną przez muzeum okręgowe 
w Sandomierzu za aktywną działalność w środowisku lokalnym, a także 
medal przyznawany przez radę Krajową ruchu Stowarzyszeń regio-
nalnych rzeczpospolitej Polskiej dla regionalistów wyróżniających się 
aktywnością w działalności2.

2 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/aleksander_Patkowski.
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ewa tarnopolska

Medal iM. alekSandra patkowSkieGo 
dla kaziMiery SkaŁuby

z satysfakcją informujemy, że Kazimiera Skałuba, członek towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny od 1981 r., została uhonorowana medalem im. alek-
sandra Patkowskiego. została wytypowana do tego odznaczenia przez 
zarząd małopolskiego związku regionalnych towarzystw Kultury.  
W mzrtK działa aktywnie już dziewiąty rok, obecnie jest przewodni-
czącą Komisji rewizyjnej. Jej zaangażowanie zostało docenione przez 
radę Krajową ruchu Stowarzyszeń regionalnych rzeczpospolitej 
Polskiej, która przyznaje ten medal. naszej Koleżance gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w  działalności na rzecz naszej małej 
ojczyzny oraz małopolskiego ruchu regionalnego. 

Do medalu dołączona jest legitymacja oraz dyplom o treści: Dyplom 
uznania dla Pani Kazimiery Skałuby za objęcie wspólną troską i ochroną 
wielowiekowego dziedzictwa narodowej kultury i pracę dla dalszego 
twórczego jej rozwoju. rada Krajowa ruchu Stowarzyszeń regionalnych 
rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018.

awers i rewers medalu
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naSze Sprawy 

2 września 2018 r. 
W tym dniu na terenie skawińskiego parku odbyła się 2 edycja Dnia 
organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DoPIS-2018). 
organizatorami byli: Skawińska rada Działalności Pożytku Publicznego, 
Wydział Promocji, Sportu i Kultury umiG oraz Centrum Wspar-
cia organizacji Pozarządowych. W tegorocznej edycji wzięło udział  
28 organizacji pozarządowych z terenu gminy Skawina, reprezentują-
cych wszystkie obszary działań nGo. towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
miało okazję zaprezentować swój dorobek wydawniczy, promowaliśmy 
poszczególne numery „Informatora”. na scenie wystąpiła Grupa arty-
styczna „radośni”, która wykonała kilka utworów wokalnych. z kolei 
grupa malarska chwaliła się swoimi pracami. Przeprowadzono także mini 
konkurs z nagrodami, w którym najmłodsi uczestnicy mogli wykazać 
się znajomością historycznych budynków w Skawinie oraz zapoznać się  
z pracami malarskimi mariana Strzebońskiego.

(S. G.)

9 października 2018 r. 
Jednym ze sposobów uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości były spotkania nauczycieli i uczniów ze szkół podsta-
wowych w laskowicach (9 października) i Sułkowicach (5 listopada) 
oraz z Przedszkola w radziszowie (7 listopada) z działającą przy tPS 
Grupą artystyczną „radośni”. Grupa przedstawiła widowisko pt. Póki 
my żyjemy oparte na wydarzeniu historycznym, zrelacjonowanym przez 
uczestnika II wojny światowej. Wypożyczone mundury oraz repliki 
z tamtego okresu zrobiły na uczniach ogromne wrażenie. nie obyło się 
bez kilku łez wzruszenia. nagrodą dla aktorów były gromkie oklaski. 
na zakończenie młodzież miała okazję obejrzeć ponad stuletnią kuch-
nię polową oraz wystawę poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi, 
którą przygotował nasz opiekun adam Woźniczka.

(e. t.)

25 października 2018 r. 
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie 
odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pierwszoklasiści, 
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ubrani w stroje galowe, złożyli ślubowanie, wypowiadając słowa: „będę 
dobrym uczniem”. Po krótkim występie artystycznym pani dyrektor 
anita Karczewska pasowała pierwszoklasistów na uczniów, wręczając 
każdemu z nich legitymację szkolną.

na zakończenie spotkania przedstawiciele rady rodziców po-
dziękowali pani dyrektor i wychowawcom klas pierwszych, wręczyli 
im kwiaty i życzyli dalszej owocnej pracy. Po wspólnie odśpiewanym 
hymnie szkoły uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich 
klas na słodki poczęstunek. zarząd tPS reprezentowali: ewa tarno-
polska i Stanisław Grodecki.

(e. t.)

6 listopada 2018 r.
W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyło się uro-
czyste ślubowanie klas pierwszych. Pani dyrektor Hanna Szczerbak 
przywitała licznie przybyłych na tę uroczystość zaproszonych gości, 
zgromadzonych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej.

Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, 
ale także dla rodziców, dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli. 
Po prezentacji dwóch programów artystycznych, w niezwykle podniosłej 
atmosferze uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w obec-
ności dyrekcji, pań wychowawczyń, licznie zgromadzonych rodziców 
i zaproszonych gości. temu wyjątkowemu momentowi towarzyszyły 
wielkie emocje. Pojawiły się łzy wzruszenia u rodziców, którzy byli 
świadkami ślubowania swoich pociech.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczę-
stunek przygotowany przez rodziców. ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. bardzo dzię-
kujemy za zaproszenie. tPS reprezentowała Czesława Kopeć.

(C. K.) 

8 listopada 2018 r.
W tym dniu wzięliśmy udział w X Wieczornicy niepodległościowej 
w  Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie. zarówno dla uczniów, jak 
i zaproszonych gości była to niecodzienna lekcja historii. Ideą corocz-
nych spotkań w Korabnikach jest nie tylko przybliżenie zebranym 
wydarzeń historycznych, ale także integracja przez wspólny śpiew pieśni 
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patriotycznych pod kierunkiem nauczyciela Pawła Żmudy. Wieczornica 
jest wyrazem pamięci o wszystkich tych, którzy zginęli w  imię wol-
ności kraju, wolności słowa i wolności umysłów. zebrani mieli okazję 
oglądnąć wzruszające widowisko o losach żołnierzy walczących o naszą 
wolność oraz wystawę prac plastycznych. 

Dyrektor szkoły anita Karczewska, wręczając zebranym gościom 
pamiątkowe medale, serdecznie podziękowała wszystkim uczniom, 
nauczycielom, rodzicom, organizacjom i instytucjom, które z tak dużym 
zaangażowaniem włączyły się w organizację tej uroczystości. zarząd 
tPS reprezentowali: Czesława Kopeć, ewa tarnopolska i Stanisław 
Grodecki.

(e. t.)

9 listopada 2018 r.
Grupa artystyczna „radośni” uczestniczyła w uroczystej akademii 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która od-
była się w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty 
Polskiej w Skawinie.

„oto wielka jest rocznica — 11 listopada. tym, co zmarli za ojczy-
znę, hołd wdzięczności Polska składa”. te słowa były mottem prze-
wodnim spotkania. Po odśpiewaniu hymnu wszyscy śpiewaliśmy pieśni 
patriotyczne. akompaniowała pani agnieszka Szczurek. Podczas 
akademii uczniom wręczono nagrody za prace plastyczne o tematyce 
niepodległościowej. następnie pan adam Woźniczka zaprezentował 
uczniom swoje zbiory związane z generałem Józefem Hallerem. opo-
wiadał szczegółowo o każdym eksponacie. największym zaintereso-
waniem cieszyła się kuchnia polowa z 1916 r. 

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Grażynie Wójcik za za-
proszenie oraz paniom małgorzacie Spólnik i Jadwidze Sieradzkiej 
za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Dla nas była to prawdziwa 
uczta duchowa.

(e. t.)

11 listopada 2018 r.
Cała Skawina świętowała 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ojczyzny 
w kościele pod wezwaniem Świętych apostołów Szymona i Judy 
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tadeusza w Skawinie. Podniosłego charakteru mszy nadała obecność 
licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych z terenu naszej gminy 
oraz orkiestra Dęta „Sygnał” z radziszowa, która poprowadziła pochód 
spod kościoła w kierunku rynku, gdzie miała miejsce część artystyczna 
wydarzenia. W skład pocztu sztandarowego tPS weszli: zofia Płonka, 
ewa tarnopolska i Stanisław lupa.

 (e. t.)

17 listopada 2018 r.
W tym dniu odbyło się uroczyste spotkanie regionalistów z okazji 
jubileuszu 15-lecia działalności małopolskiego związku regionalnych 
towarzystw Kultury zorganizowane w siedzibie Centralnego ośrodka 
turystyki Górskiej PttK w Krakowie. Patronat objął wicemarszałek 
województwa Wojciech Kozak. Spotkanie prowadziła przewodnicząca 
zarządu mzrtK barbara miszczyk, która powitała przybyłych gości.

okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr hab. ryszard Kantor, 
wspominał leona rydla — pomysłodawcę i założyciela towarzystwa 
Przyjaciół orawy. Wiceprzewodniczący zarządu mzrtK Stanisław 
Klich przedstawił kalendarium działalności związku, podkreślając 
rolę ks. Władysława Pilarczyka w powstaniu tej organizacji. Sekretarz 
zarządu Jadwiga Duda przypomniała sylwetkę śp. ks. Władysława, 
nawiązując do „regionalisty małopolskiego” poświęconego księdzu.

miłym akcentem spotkania było wręczenie długoletniemu prezesowi 
towarzystwa Przyjaciół ziemi Jadownickiej — Stanisławowi Świercz-
kowi — odznaki Pamiątkowej „In memoriam” przez prezesa fundacji 
Kościuszkowskiej w Krakowie kpt. tomasza otrębskiego. Gratulacje 
dla mzrtK na ręce przewodniczącej zarządu złożyli przedstawiciele 
kilku stowarzyszeń.

W dyskusji poruszono tematy bieżące, w tym nierozwiązany do-
tąd problem dofinansowania działalności stowarzyszeń regionalnych. 
Cenną formą działalności mzrtK jest ożywienie kontaktów między 
stowarzyszeniami, co sprzyja wymianie doświadczeń i motywuje do 
aktywnej działalności na rzecz małej ojczyzny. uczestnicy spotkania 
otrzymali jubileuszowy egzemplarz „regionalisty małopolskiego” dla 
swoich stowarzyszeń. W tym numerze znajdziemy m.in. kalendarium 
działalności mzrtK, skład władz mzrtK w kolejnych kadencjach, 
wiele zdjęć, statut (wypis częściowy), wykaz stowarzyszeń należą-
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cych do mzrtK, wspomnienia o kilku regionalistach, którzy odeszli 
na zawsze. „regionalistę” przygotował wiceprzewodniczący zarządu 
Stanisław Klich. Poświęcił on temu wydaniu wiele godzin pracy, za co 
należy mu się uznanie i podziękowanie. na dwóch stronach znajdują 
się wspomnienia o naszym koledze śp. zdzisławie liskiewiczu oraz 
o zmarłej w ubiegłym roku Wiesławie Szefer — przewodniczącej 
zarządu towarzystwa Przyjaciół libiąża, a także członkini Komisji 
rewizyjnej mzrtK. Przed rozpoczęciem uroczystości, w czasie poczę-
stunku oraz na zakończeniu przygrywała kapela z bronowic. atmosfera 
spotkania była sympatyczna i serdeczna. zarząd tPS reprezentowała 
ewa tarnopolska.

(e. t.)


