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Opracowała KRYSTYNA SERWATKO

(uzupełnienia za lata 1997–2014: Iwona Frączek, Małgorzata Kawa, Krystyna Walc)

Wiesław Plezia – Zawadka

Władysław Gdula (1880-1956) 

– nauczyciel i malarz. Sylwetka i dorobek artystyczny

Władysław Gdula należy do grona artystów, którzy znaczną część swojej twór-

czości malarskiej poświęcili Ziemi Strzyżowskiej. Z  zawodu był nauczycielem. Po 

przejściu na emeryturę zamieszkał w Strzyżowie (1926) i tu rozwinął swoje pasje ar-

tystyczne, których świadectwem są przede wszystkim liczne pejzaże okolic Strzyżowa. 

Po śmierci artysty ( 1956), jego twórczość stała się popularna wśród strzyżowian, cho-

ciaż biogra+ a artysty pozostaje nadal mało znana. Gromadząc materiały na temat jego 

biogra+ i, autor zebrał wiele interesujących faktów, w  tym liczne błędne informacje 

wymagające wyjaśnienia.

Punktem wyjścia do opracowania biogra+ i artysty jest jego biogram autorstwa Ada-

ma Kluski, przesłany w 1977 r. do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W 1992 r. tekst ten przedrukowano w strzyżowskim miesięczniku „Waga i Miecz”. Artykuł 

ten następnie zamieszczono na stronie internetowej „strzyzow.pl”. Na tej podstawie Bar-

bara Lubojemska opracowała biogram W Gduli zamieszczony w słowniku zawierającym 

sylwetki czołowych przedstawicieli oświaty, kultury i nauki obecnego Podkarpacia w XIX 

i XX w. Przyczynkiem omawiającym dorobek artystyczny W. Gduli są artykuły Jolanty 

Hoseckiej opublikowane w strzyżowskich czasopismach. Mają one charakter prac przy-

czynkarskich  do biogra+ i i dorobku artystycznego Gduli. Dorobek malarski artysty znany 

jest m.in. dzięki licznym obrazom znajdującym się w zbiorach strzyżowian, ale także ka-

talogom wystaw, na których prezentowano jego prace. We fragmentach kronik szkolnych, 

które prowadził, znajduje się szereg informacji na temat przebiegu pracy zawodowej1. Na 

temat szkolnictwa i oświaty Gdula pisał na lamach czasopism oświatowych.

Rys biogra" czny

Władysław Gdula urodził się 5 września 1880 r. w Nienadówce koło Sokołowa, 

w  rodzinie tamtejszego kierownika szkoły Marcina Gduli. Ojciec artysty najpierw 

był nauczycielem jednoklasowej szkoły ludowej w Nienadówce (1878–1882), później 

uczył w Trzęsówce, by następnie powrócić do Nienadówki w 1886 r. na stanowisko 
1 Archiwum Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej, Kronika Szkoły w Łopuszce Wielkiej, 
rkps; Archiwum Zespołu Szkół w Bratkowicach, Kronika Szkoły w Bratkowicach (1871-1948), rkps.
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ogród prześlicznie urządzony przez p. Rembisza, miał być później jednym z żywicieli 

i bezinteresownym dostawcą podczas smutnych i ciężkich czasów wojny. Rok 1912/13 

ubiegł normalnie, ostatni za inspektora Goneta, w którym poznałem tęgiego fachow-

ca, a prawdziwego mistrza w sztuce uczenia (autor używanych dotąd książeczek ra-

chun. I  – 4 kl. szk. lud.). Prawie równocześnie ze mną Rada Szk. Kr. przeniosła tu 

stałą nauczycielkę Teklę Trembicką. Etat naucz. szkoły dopełniali p. Józef Czech i Zo+ a 

Zygmuntówna.

W następnym roku szk. 1913/14 miejsce p. Zygmuntówny zajęła żona moja Zo-

+ a z Wójcikiewiczów Gdulowa, naucz. ze Stanów w powiecie niskim7. (…) Trwałem, 

a dużej wagi zdarzeniem dla szkoły był wybór Hr. Romana W. Scipiona, właściciela 

tutejszego obszaru dworsk. przewodniczącym R [ady] S[zkolnej] Miejsc[owej], któ-

ry szkołę tak gotówką jak i uazuzaliami (drzewem) hojnie zaopatrywał”8. W kronice 

szkoły opisał przebieg działań wojennych w  latach 1914-1918: „Wybuch wojny od-

działał wybitnie na szkołę. Mobilizacya powyzywała ojców, starszych braci – w wielu 

domach pozostały do pracy w polu kobiety i dzieci. Ogólne przygnębienie przytłaczało 

bez zmiary umysły. W sąsiednich wsiach obozowały wojska, z których zwłaszcza obce 

postępowały z ludnością bezwzględnie, rekwirując, wyrzucając z domów. Z każdej wsi 

kilkadziesiąt „forszpanów” poszło na front, prawie co dom zabrano krowę asentezowa-

no i zabierano konie – wszystko bez zapłaty. To były tak zwane „świadczenia wojenne”. 

Komunikacya była prawie całkiem zamknięta, wskutek niemożności wywozu taniość 

artykułów spożywczych była nadzwyczajna (jajo 2 kor.[ony]). Wojna tocząca się z po-

czątku na terenie Królestwa Polskiego zaczęła się przybliżać. Z końcem sierpnia [1914 

roku] słyszeliśmy już głuche strzały armatnie, zaś z końcem września wojska rosyjskie 

zajęły wieś. Do budynku szkolnego prawie codziennie przybywały patrole rosyjskie 

z żądaniem noclegu w salach szkolnych. Było zimno. Palono ławkami, aktami szkol-

nemi, mimo o+ arowanego przez kierownika drzewa i węgla. Po 3 tygodniach wojska 

rosyjskie zostały odparte, lecz nie na długo. Z początkiem listopada 1914 kierownik 

zakopał cenniejsze akta szkolne do ziemi, a  sam wyjechał końmi do Węgier, gdzie 

przebył drugą inwazję rosyjską. Na wiosnę 1915 r. skuteczna ofensywa austr.-niemie-

cka umożliwiła powrót. Odkopane akta nieco ucierpiały od wilgoci, zresztą wszystko 

zastał w całości. Rozpoczął natychmiast naukę prowadząc całą szkołę wraz z żoną na-

uczycielką, nauka trwała i przez wakacje (…).

Nauka odbywa się już bez przerw rok za rokiem, jednak przy osłabionej frekwen-

cji, zwłaszcza starszych roczników. Opadająca ciągle wartość korony austr. sprowadza 

7 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim za rok 1912, Lwów 1912.
8 „Kronika Szkoły w Łopuszce Wielkiej”, s. 1-2.

kierownika szkoły, którą kierował do 1901 r2. Władysław był uczniem trzyletniego Se-

minarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie. Jan Bolesław Ożóg, znany poeta 

związany ze środowiskiem krakowskim, pochodzący z Nienadówki, wspominał Wła-

dysława i jego brata Pawła:

„Jeden z nich [braci Gdulów – przyp. W. P.] Władysław przebywał po maturze we 

Lwowie i  trudnił się malarstwem i  literaturą. Ogłaszał w pierwszych latach naszego 

wieku powieść «Jasnowidzący» w «Nowym Wieku» oraz krótkie nowele w lwowskim 

«Słowie Polskim», «Wędrowcu» i innych pismach. Drugi Paweł odbył studia wyższe 

w uniwersytecie lwowskim, uzyskał tam dyplom doktora + lozo+ i (na podstawie pracy 

«Wieś i lud w powieściach E. Orzeszkowej») w roku 1926, był członkiem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Lublinie i ogłosił drukiem kilka rozpraw literackich m.in. o prozie 

Andrzeja Struga”3.

Przebieg pracy zawodowej

Po ukończeniu rzeszowskiego seminarium nauczycielskiego w 1900 r. rozpoczął 

pracę w zawodzie. W 1902 r. został nauczycielem w Bratkowicach, następnie uczył na 

Pobitnem (obecnie Rzeszów), a w 1904 r. pracował w jednoklasowej szkole w Trzcia-

nie4. W 1905 r. uczył w sześcioklasowej szkole ludowej im. Króla Jana Sobieskiego we 

Lwowie. Stamtąd w 1908 r. został przeniesiony do Jeżowego w powiecie niskim. W la-

tach 1909-10 pełnił funkcję kierownikia dwuklasowej szkoły w Stanach. W 1911 r. był 

nauczycielem w dwuklasowej szkole w miejscowości Nart Stary, a od 1912 r. kierow-

nikiem szkoły w Łopuszce Wielkiej, powiat Przeworsk5. W kronice szkoły zanotował: 

„Czas od 1907 – do 1912 r. ubiegł bez szczególnych zdarzeń. Szkoła jednak rozsze-

rzała się. Wynajęto 2 izby na sale szkolne, w dolnej i górnej części wsi. Tam uczęszczały 

tylko dzieci I i II stopnia obu końców wsi, gdyż i w środkowej szkole był także I i II 

stopień. Tak rozdrobnione klasy zostały później znowu połączone.[…]6.

Gdula poślubił Zo+ ę z Wójcikiewiczów (1888-1972), także pracującą w zawodzie 

nauczycielkę. Obydwoje przepracowali w  szkole w  Łopuszce Wielkiej ponad 20 lat. 

W kronice szkolnej obejmującej lata 1912-1918 Gdula naszkicował atmosferę panują-

cą w placówce w czasie wojny:

„Objąłem w zarząd szkołę w późnej jesieni. Budynek zastałem w stanie dobrym, 

2 www.zs1-nienadówka.pl/szkola/historia [wejście 2015-02-11]
3 Nienadówka według J. B. Ożoga, http://nienadowka.jimdo.com/6-historia-prawdziwa/ [wejście 2015-
02-20]; Słownik pracowników książki polskiej, red. J. Birkenmajer, Warszawa-Łódź 1972, 
4 Trzciana: zarys dziejów wsi, red. Z. Dziedzic i in., Trzciana 2007, s. 15
5 „Kronika Szkoły w Łopuszce Wielkiej”, s. 1-2.
6 Tamże, s.2.
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do minimalnej wartości nie podnoszone płace nauczycielstwa. Wzrastają trudności 

aprowizacyjne, które ustają dopiero z chwilą zakończenia wojny i objęcia kraju przez 

rząd polski w r. 1918”9.

Dodatkowym potwierdzeniem pracy Gduli w  Łopuszce Wielkiej jest notatka 

urzędowa informująca, że Rada Szkolna Krajowa mianowała go nauczycielem kierują-

cym dwuklasowej Szkoły Powszechnej w Łopuszce Wielkiej10. 

Zapewne w Łopuszce Wielkiej poznał Romana Scipio del Campo (1877-1957?)11, 

o którym wspomina w kronice szkolnej jako o dobroczyńcy szkoły. Ze względu na 

zainteresowania sztuką, przyjaźń Gduli ze „Sciponem” przetrwała wiele lat. Jeszcze 

w latach pięćdziesiątych Gdula otrzymywał zaproszenia na spotkania i wystawy Towa-

rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie podpisane przez sekretarza Zarządu, 

którym był R. Scipio. W czasie pobytu w Łopuszce Wielkiej Gdula malarstwo trakto-

wał jako dodatkowe zajęcie, któremu więcej czasu poświęcił dopiero po przejściu na 

emeryturę w 1932 r. 

W  czasie I  wojny światowej Gdula publikował artykuły na tematy oświatowe 

m.in. „Próby na nowych drogach” (zeszyt 1-2 z 1917 r.) oraz „Nauka wstrzemięźliwo-

ści w szkole ludowej” (zeszyt 1-3 z 1918 r.) w „Czasopiśmie Pedagogicznym: Dodatku 

do Dziennika Urzędowego ck. Rady Szkolnej…”. Był stałym współpracownikiem tego 

9 Tamże s. 1.
10 „Dziennik Urzędowy ck Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi. Rocznik 1912”, Lwów 1912, s. 448.
11 Hrabia Roman Scipio del Campo był potomkiem spolszczonej włoskiej rodziny, która ponad sto lat 
wcześniej była właścicielem m.in. pobliskiego Strzyżowowi Odrzykonia. Roman był synem Karola (1842-
1912), który ukończywszy szkoły w Warszawie, potem w Liege (Belgia), Paryżu, Heidelbergu i w Karlsru-
he (Niemcy) osiadł w Galicji. „Czynny w wielu instytucjach autonomicznych i & nansowych; był Prezesem 
Rady Powiatowej w Łańcucie, od roku 1878 jest Posłem na Sejm Krajowy we Lwowie. (…) Od roku 1887 
zarządza dwoma Instytucjami & nansowemi w Krakowie. W roku 1971 pojął za żonę Karolinę z Weiglów, 
nabyli majętność Łopuszkę Wielką w  Ziemi Rzeszowskiej. Mają dwóch synów: - Władysława, urodz. 24 
lutego 1873 – i Romana, urodz. 25 września 1877. Władysław zmarł 22 kwietnia 1893”. 
Obaj bracia ukończyli Gimnazjum w Krakowie (obecnie II Liceum im. Jana Sobieskiego) - Władysław 
w 1890 i Roman w 1894. Władysław Scipio del Campo przeżył zaledwie 20 lat i zapisał się w historii Ło-
puszki jako założyciel biblioteki oraz tym, że „na jego życzenie zburzono karczmę dworską, a na jej miejscu 
stanęła statua Matki Boskiej z napisem na cokole «Królowo Korony Polskiej nie opuszczaj ludu Twego». Roz-
począł on także budowę murowanej szkoły, której nie zdążył dokończyć z powodu nagłej śmierci [zmarł na 
ospę w 1893 r. ospa – przyp. WP]. W tym czasie wybudowano również kaplicę w stylu gotyckim. W podzie-
miach kaplicy stały trumny zmarłych członków rodziny i lokaja Augusta.” Natomiast Roman Scipio ożenił 
się w roku 1908 z Zo+ ą Ziembicką h. Półkozic. Mieli syna Andrzeja urodzonego w 1909, zmarłego w 1948 
w stanie bezżennym. Córkę Zo+ ę (1910–1918) i córkę Katarzynę ur. 1918 r. Dr R. Scipio jako właściciel 
dóbr w Łopuszce Wielkiej wyznaczył uposażenie dla erygowanej w 1936 r. para+ i rzymskokatolickiej. 
Kościół para+ alny został wzniesiony w latach 1937 –1938) wg projektu S. Tokarowskiego.Był rysowni-
kiem i malarzem, ale przede wszystkim inżynierem oraz spadkobiercą i właścicielem dóbr w Łopuszcze 
Wielkiej. Był on także odkrywcą na terenie Kańczugi jedynych w Europie Wschodniej pokładów alaba-
stru (od 1928 roku) i budowniczym kopalni w Łopuszce Wielkiej. 

czasopisma. W 1914 r. opublikował tam artykuł „Z praktyki szkolnej”, który podpi-

sał jako „Władysław Gdula - nauczyciel Szkoły Ludowej w Łopuszce Wielkiej” 12. Już 

w pierwszych jego wersach wygłasza wręcz swoje credo pracy nauczycielskiej: 

„Z  największą niechęcią powtarzam ten komunał, to na strzępy zużyte zdanie, 

że nauka nie oparta na poglądzie służyć może tylko do użytków popisowych przy 

wizytacyi, że jestto tandetny towar z pozoru wprawdzie nie różniący się niczem od 

solidnego, lecz niesłychanie krótkotrwały, że z punktu widzenia społecznego jest to 

wyrzucanie pieniędzy i nakładu sił nauczyciela – z wiatrem, ale powtórzyć to muszę, 

aby stwierdzić, że nasze szkoły wiejskie są niedostatecznie zaopatrzone w owe środki 

do poglądu, że wszelkie usiłowania jednostkowe nauczycieli tylko w małej części brak 

ten uzupełnić mogą. Skoro w ten sposób warsztat nauczyciela na wsi ograniczy się do 

materyału poglądowego, jaki daje otoczenie, ogród, kilka tablic – i czytanki szkolne, 

trzeba te środki jak najdoskonalej wyzyskać, aby nauczyciel mógł  wypełnić rolę usta-

wodawstwem określoną” 13. 

I dalej dzieli się własnymi spostrzeżeniami z praktyki nauczyciela szkoły wiejskiej: 

„Ani myślę kuć tu pięknych zdań o posłannictwie nauczyciela, znowu zachwalać skarb-

nicę przyrody, lepić nauki trochę z planów, trochę z pedagogii, chcę się zająć czymś 

praktycznem. Jednak rozpocząć muszę od powtórzenia pewnych znanych prawd. Je-

żeli jakikolwiek ustęp dam dzieciom do kilkakrotnego przeczytania, bez wątpienia nie 

będzie z tego żadnego pożytku; dziecko bowiem całą uwagę skupia na pokonaniu for-

my, t. j. zwalczanie trudności czytania, a nad treścią nie ma czasu się zastanawiać. Gdy-

bym ten sam ustęp odczytał sam, uwaga dzieci niebawem osłabnie i to tem szybciej, 

im rzecz będzie mniej dla dzieci zrozumiała. Jeżeli czytać będziemy zdanie po zdaniu, 

treść roztrząsać, wyjaśniać i odpytywać, dzieci kwestyę, o którą chodzi, zrozumieją, ale 

zapamiętanie musi być czysto mechaniczne, jako, że są to najczęściej abstrakcye nie 

mające bezpośredniego związku z doświadczeniem dziecka. Inna rzecz, jak potężnie 

wryłby się w pamięć dziecka każdy szczegół tego samego faktu, gdyby uczeń całe zda-

rzenie naocznie oglądał, sam przeżył. Oto jest ideał lekcyi, który umieszczamy gdzieś 

w błękitach: wszystko, co w treści zawiera szkółka, ma dziecko przeżyć. Rozumie się, 

że chodzi tu tylko o jak największe zbliżanie się do tego ideału, gdyż o dosięgnięciu 

zupełnem mowy być nie może. Tak więc idealną lekcyą byłaby wycieczka uczniów 

w pole, gdzie im się udaje podpatrzeć sposób życia jakiegoś zwierzęcia, wreszcie to 

zwierzę schwytać, przygladnąć mu się z blizka, porównać z  innemi. Lecz dla celów 

12 W. Gdula, Z praktyki szkolnej, „Czasopismo Pedagogiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego, reda-
gowanego w C.K. Radzie Szkolnej Krajowej”, Zeszyt 3, Lwów 1914, s. 238. 
13  Tamże, s.238.
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szkolnych wystarczy okaz lub dobry kolorowy obrazek; jesto już wyborny materyał do 

obserwacyi i wysnuwania wniosków. Jeżeli nawet obrazka nie ma, trzeba się odwołać 

do wyobraźni dziecka, do jego przeżyć za pomocą analogii. W jakikolwiek ma się to 

dziać sposób, za najdoskonalszą uważam metodę wywoływania u dzieci przy nauce 

wrażeń i uczuć analogicznych z temi, jakie miał badacz natury lub obserwator życia, 

czy też jednostka bezpośrednio zainteresowana w danem zdarzeniu. Tę metodę pragnę 

naszkicować w kilku przykładach (…)”14.

Poprzestając tylko na tym przykładzie, można stwierdzić, że autor jako nauczyciel 

nade wszystko „zachwala skarbnicę przyrody” i prowadzi dzieci drogą autentycznego 

jej poznawania, co wyraża także w  innych swoich artykułach. Posługuje się przy tym 

niezwykle barwnym językiem, by przekonać do swoich metod wychowawczych. Tak na 

przykład pisze w artykule pt. „Próby na nowych drogach” z 1916 r., pod którym podpisał 

się już jako „nauczyciel kierujący w Łopuszce Wielkiej (Przeworsk)”: „Był wczoraj we 

wsi jakiś pan z miasta z grubym łańcuszkiem złotym na brzuchu i w złotych okularach. 

Zaszedł po coś do Wojciechowem na dziale – rozgląda się po chałupie – koło stajni i tak 

powiada: - Oj kobieto, co tu pieniędzy porozrzucaliście koło domu! Dziesiątki, korony, 

halerze! – Jakie pieniądze? – pyta się Wojciechowa – ja pieniądze trzymam w skrzyni. – 

Patrzcie! I pokazuje na gnojówkę – tu leży 40 K i po jednej koronie ucieka do rowu. – Pan 

się śmieje! – Nie śmieję się. Gdybyście tę gnojówkę złapali w beczkę i wywieźli w pole 

– coby to za śliczna kapusta była! A pod jabłonie jakie dobre, a pod żyto – nie trzebaby 

tomasyny. Co by to był za urodzaj! – A tu leży sześć koron! i szturchnął laską kilka kości 

pod płotem. – Ktoby za to dał 6 koron? – A te okładzinki z czego? – kościane. – Wyciąg-

nął piękną cygarniczkę. – A to z czego? – Pewnie kościana. – A ten guzik? a ta rączka od 

laski? To kosztuje pieniądze! – Zabiliśmy wieprzka, mięso się zjadło… - A kości trzeba 

schować i sprzedać! – Ktoby to kupił? – Ja kupię! – krzyknął pan. – Ja kupię te stare szma-

ty pod stodołą – z nich fabryka zrobi papier. Kupię te potłuczone = aszki, bo z nich będą 

nowe. I te stare żelaza i te trociny – wszystko kupię! – No to ja panu zaraz sprzedam. – 

Doskonale! Tylko wszystkim swoim kumom powiedźcie, aby dzieciom kazały takie niby 

do niczego rzeczy składać na kupki: szkło osobno, szmaty osobno, kości osobno. A ja za 

dwa tygodnie jadę od chałupy do chałupy i wszystko kupuję!

Po ukończeniu tego opowiadania, które jest przygotowaniem do opracowania ust. 

79. „Niemasz rzeczy nieużytecznej na świecie” pytam: - No dzieci, za dwa tygodnie 

przyjedzie ten pan, co jest u was do zebrania? (…)”15.

14  Tamże, s. 238-239.
15 W. Gdula, Próby na nowych drogach, Czasopismo Pedagogiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego, 
redagowanego w C.K. Radzie Szkolnej Krajowej, Lwów 1916, s. 416-417.

W taki oto obrazowy sposób Gdula uczył, jakbyśmy dziś powiedzieli, o ekologii 

i recyklingu. Pisał również o wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych :

„Na zmienną powierzchnię zwierciadła codzienności wychylają się nieraz zda-

rzenia, dla oczu współczesnych obojętne – w których dopiero historyk wyszuka myśl 

pouczającą – i często nawet nie zauważone, ustępują łańcuchowi drobnych i wielkich 

wypadków, bezpośrednio nas interesujących, a wiążących się w treść naszego życia. 

Czyż nie zajmujący zbieg okoliczności sprowadza w  te strony z  początkiem wojny 

przemiłego kolegę Wiedeńczyka, który po wypełnieniu szarego obowiązku wojsko-

wej klasy+ kacji koni, opowiada nam, pomijając wojenne wesołe anegdotki, między 

innemi, zdarzenie poniżej streszczone, a którego najistotniejszy sens przeoczamy pod 

wpływem górującego w nas wrażenia, wywołanego przez fałszywe zresztą wieści o roz-

szerzających się zarazach.

W pewnym miejscu linii bojowej przecinała szańce obu stron, biegnąc wężykiem, 

mała rzeczka. Ponieważ brzegi jej zarośnięte były gęstą olszyną, która dawała zasłonę 

oddziałom, usiłującym posunąć się naprzód, przeto ogień artyleryi obu stron skie-

rowany był najczęściej na zdradliwe nadbrzeżne zarośla. Niebawem też potrzaskane 

kulami pnie drzew zaległy koryto strumienia, a trupy zabitych ludzi i koni, poprzy-

walane kłodami lub zaplątane między gałęźmi, zatruwały jego wodę. Rzecz oczywista, 

używanie wody rzecznej było jak najsurowiej zabronione. Żołnierze więc zmuszeni 

byli do zaspokajania pragnienia wodą, dowożoną z  poza frontu, której wprawdzie 

dostarczano w ilościach dość ob+ tych, wszelako wobec cudnej pogody, lecz i wielkiego 

upału, wydawało się jej żołnierzom za skąpo. Z przeczystego błękitnego nieba zdawały 

się wylewać strugi roztopionego złota; pośród nieustannej strzelaniny rozgrzewały 

się rury karabinów, powiększając uczucie nieznośnego gorąca, bez przerwy grzmiała 

naokoło burza salw armatnich. Strumieniami pot lał się z czoła żołnierzy, zaschnięte 

gardło kłuło jakby tysiące szpilek – łyk rumu z manierki powiększał tylko pragnienie, 

a obok – zdawało się, że w niektórych chwilach było słychać – szemrzały ponętnie 

zimne nurty strumyka. Zrozumiałe, że ci, co nie umieli zapanować nad sobą, ulegli 

pokusie i korzystając ze zmroku, wykradali się cicho, aby w potoku napić się do syta. 

Przepłacali to natychmiast ciężką niemocą, boleściami w żołądku, a zdarzyło się też 

kilka wypadków śmierci. Oto pierwotna wylęgarnia nowych chorób dla ludzkości – 

zawołał ktoś z oburzeniem. Wszyscy byliśmy jakby wpatrzeni w zbliżające się widmo 

zarazy. I bez oddźwięku przeszły ostatnie słowa opowiadającego, że u tych żołnierzy, 

których znaleziono nieżywych, manierki z rumem były zawsze próżne. 

Brak kultury i  wódka – dwa czynniki, które wstrzymały rozwój naszego kraju 

o dziesiątki lat – prowadzą wszędzie najłatwiej do zagłady. (…) Szkoła musi przypuścić 
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generalny szturm do tak potężnego dawniej, a dziś znacznie osłabionego nieprzyjacie-

la. Zarzuty, iż idea wstrzemięźliwości nie dość jest podkreślaną (…) – nie tra+ ają mi 

do przekonania” 16.

Kolejne lata okresu międzywojennego upływają Gdulom na prowadzeniu „go-

spodarstwa szkolnego” i wychowywaniu córki Anieli. W kronice szkolnej Władysław 

zanotował: 

„Frekwencja zrazu słaba, chociaż ojcowie i  bracia wrócili do domu. Przymus 

szkolny niewykonywany. Ogólne rozpolitykowanie i  wygórowane nadzieje wiejskiej 

ludności. Rodzice (a nawet dzieci) niechętnie usposobieni względem szkoły. Budżet 

szkolny uchwalany, lecz nie realizowany. Jedynie opał dostarczany stale przez hr. R. 

Scipio ratuje szkołę przed zamknięciem w miesiącach zimowych. Na inne potrzeby 

szkoły daje zazwyczaj z własnej kieszeni kierownik, najczęściej bezzwrotnie. Wycho-

dzą nowe plany naukowe i programy Ministerstwa W.R. i O.P. w r. 1921 rozszerzające 

w znacznym stopniu naukę o własnym kraju.

W październiku 1921 r. umiera inspektor Józef Bobak, dla zalet swego charakteru 

ogólnie żałowany, Inspektorem szkolnym zostaje mianowany p. Bolesław Pollo. Przy 

jego zapobiegliwości szkoła poczyna zaopatrywać się w  mapy, obrazy i  inne środki 

naukowe. Frekwencja zwolna polepsza się. W r. 1923 wprowadzona zostaje nauka ję-

zyka niemieckiego w szkole. Ukazują się wydania nowych czytanek i podręczników 

opartych na programie ministerialnym, które zwolna wyrugowują całkowicie książkę 

szkolną z czasów zaboru.W r. 1924 (…) szkoła zostaje organizowana jako 4-klasowa17.

W. Gdula podpisywał swoje artykuły jako „kierownik Szkoły w Łopuszce Wielkiej 

(Przeworsk)” i zapewne tę funkcję pełnił aż do wyjazdu do Brzozdowców, co prawda 

w tym samym województwie lwowskim. 

Konieczność wyjazdu z Łopuszki Wielkiej być może była związana z incydentem 

do jakiego doszło prawdopodobnie w szkole, a o którym możemy przeczytać w kroni-

ce „Przyjaciela Ludu”, organie prasowym Stronnictwa Chłopskiego z 1927 r. autorstwa 

Leona Żygadło: 

Kierownik szkoły Władysław Gdula wykazuje na kary dzieci, które ukończyły lat 

16. Tymi są: Malik Kazimierz, Malik Józef, Pawłowski Ignacy, Hałys Antoni. Wnosili 

prośby do Rady Szkolnej pow., lecz bezskutecznie, bo inspektor idzie tym torem co 

i kierownik Wł. Gdula. W czasie majowych wydarzeń [1926] żona kierownika Zo+ a 

Gdulowa w obecności dzieci zerwała wiszący w klasie portret M. J. Piłsudskiego, dając 

16 W. Gdula, Nauka wstrzemięźliwości w szkole ludowej, Czasopismo Pedagogiczne. Dodatek do Dzienni-
ka Urzędowego, redagowanego w C.K. Radzie Szkolnej Krajowej, Zeszyt 1,2. i 3, Lwów 1918, s. 167-168.
17 „Kronika Szkoły w Łopuszce Wielkiej”, s. 3-4

mu obelgi, kazała dzieciom pluć w twarz, a w końcu powiesić za szyję na sznurku, bo 

tak się należy – mówiła – takiemu zdrajcy. Wnieśliśmy oskarżenie do władz szkolnych 

prosząc o  przeniesienie tut. kier. Gduli Wł., lecz bezskutecznie. Kruk krukowi oka 

nie wykole. Zapytujemy się Wysokie Władze szkolne, czy tak się należy uczyć dzieci 

w szkole, czcić wielkich mężów zasłużonych? Takich szkodników powinno się wypę-

dzić precz, gdzie pieprz rośnie, a nie trzymać ich na żołdzie państwowym 18.

Leon Żygadło był mieszkańcem Łopuszki Wielkiej i przewodniczącym Stronni-

ctwa Chłopskiego, które początkowo poparło przewrót majowy Józefa Piłsudskiego, 

stąd też zapewne i napastliwy ton jego wypowiedzi prasowej. Stronnictwo Chłopskie 

i sam Żygadło szybko zmienili opcję polityczną i już po roku równie ostro protestowali 

przeciwko rządom sanacji. To chyba jednak na niewiele pomogło Gdulom, bowiem 

oskarżenia wniesione do Rady Szkolnej ziściły się kilka lat później. Po wizytacji szko-

ły w Łupuszce Wielkiej inspektor Jan Beniowski zawiesił w czynnościach kierownika 

szkoły. W uzasadnieniu napisał: 

„Z  powodu zarządzonego na podst. art. 130 ust. z  dnia 1 lipca 1926 o  stosun-

kach służbowych naucz., zawieszenia w służbie p. kierownika szkoły p. Władysława 

Gduli – powierzam kierownictwo p. Hujkównie z dniem 21 czerwca i zarządzam by 

od jutra oddział V i VI były razem połączone (…)Badałem stan nauki we wszystkich 

oddziałach z wyjątkiem j. polskiego i geogra+ i w klasie VI i VII udzielanej przez p. 

kierownika szkoły, p. Gdulę. Tych przedmiotów nie wizytowałem dlatego ponieważ 

po zbadaniu stanu j. niemieckiego o godz. około 8.40 prosiłem o naukę geogra+ i. Pan 

Gdula oświadczył, że musi lekcję ukończyć, a do wyrażonego życzenia nie ma obo-

wiązku stosować się. W czasie nauki geogra+ i w tym oddziale około godz. 9.30 prosi-

łem o j. polski, na to pan Gdula oświadczył wobec dzieci, że teraz ma naukę geogra+ i 

a nie j. polskiego” 19. Na zakończenie konferencji wizytacyjnej w protokole czytamy: 

„Następnie p. Gdula zabiera głos w sprawie wizytacji, ale p. inspektor w tej sprawie 

głosu mu nie udziela”20. 

W 1930 r. Gdulowie wyjechali do Brzozdowców. Tam Władysław objął posadę 

kierownika, żona prowadziła m.in. kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia. W 1932 

r. Władysław przeszedł na emeryturę21. W tym roku również przeniósł się z rodziną do 

Brzeżanki koło Strzyżowa, gdzie jego żona objęła posadę kierownika szkoły. Pracowała 

tam do 1940 roku. Później wraz z córką wyjechała prawdopodobnie do Bielska-Białej. 

18 „Przyjaciel Ludu”1927, nr 10,s.4 z 6 marca 1927.
19 Archiwum Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej, Protokół z konferencji wizytacyjnej spisany dnia 
20 VI 1930 r., s. 2, 5.
20 Tamże, s. 5.
21 „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Rocznik 1932”, Lwów 1932.
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W  tej miejscowości córka Gdulów Aniela ( po mężu Harlender) była nauczycielką 

w szkole średniej i również amatorsko malowała22. W 1936 r. Władysław przeprowa-

dził się do Strzyżowa, gdzie zamieszkał w domu Michała Koczeli przy ul. Staszica 9 

– obecnie 11. Władysław Gdula zmarł w Strzyżowie 19 lipca 1956 r. Pochowano go na 

cmentarzu Na Krzywuli. W 2013 r. staraniem członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie23 jego nagrobek został odnowiony. 

Dorobek artystyczny

Znajomość Władysława Gduli z Romanem Scipio del Campo miała zaowocować 

między innymi ich wspólną roczną podróżą po Francji i Włoszech. B. Lubojemska 

(zapewne za życiorysem Gduli sporządzonym przez A. Kluskę podaje, że: „Już w mło-

dości wykazywał zdolności malarskie. W  tym czasie otrzymał (na własną prośbę) 

roczny urlop w celu odbycia studiów magisterskich” 24. A. Kluska podaje „studiów ma-

larskich” - przyp. W.P.] B. Lubojemska powtarza także za Kluską, że „Wiele podróżował 

po świecie ze swoim przyjacielem i protektorem hr Romanem Scipio, ziemianinem 

z  Łopuszki, z  zamiłowania malarzem i  rysownikiem, pełniącym ówcześnie funkcję 

Prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie. Byli razem we Włoszech, Niem-

czech, Wiedniu, Paryżu i  Brukseli”. W  związku z  tymi danymi, powielanymi przez 

kolejne źródła, powstają pytania: Czy naprawdę Władysław Gdula wiele podróżował 

„po świecie”, kiedy i gdzie otrzymał roczny urlop na studia malarskie i jaką rolę w jego 

życiu i artystycznej drodze odegrał Roman Scipio del Campo?

W znajdującej się w archiwum Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie mowie 

pogrzebowej śp. Romana Scipio del Campo czytamy: 

„Na lata dziewięćsetne przypada jego pobyt w Paryżu i we Włoszech. W Paryżu 

uczy się w prywatnej szkole prof. Pawła Laurensa i odtąd wiernym pozostaje sztuce jako 

malarz amator, specjalizujący się w krajobrazie”25. Wydaje się więc, że być może w 1900 

r. obydwaj panowie jeszcze się nie znali. Być może W. Gdula podróżował po Europie 

w czasie późniejszym, gdy był kierownikiem szkoły w Łopuszce Wielkiej albo w Brzoz-

dowcach, ale jak na razie żadne ze źródeł tego nie potwierdzają. Ewentualnym śladem 

w tej kwestii może być obraz Gduli zaprezentowany na wystawie w 1925 r. w Salonie 
22 „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Rocznik 1933”, Lwów 1933. 
23 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie powstało w dniu 5 kwiet-
nia 2002 r. na spotkaniu założycielskim w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15 
(siedziba Towarzystwa), w którym wzięło udział 18 osób. Komitet założycielski tworzyli: Józef Franczak 
(późniejszy prezes Zarządu), Bożena Baranowska, Lidia Czaja i Wiesław Plezia. 
24 Słownik biogra& czny twórców oświaty i  kultury XIX i  XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. 
A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 122.
25 Mowa pogrzebowa śp. Roman Scipio, Zbiory TPSP w Krakowie. 

Wiosennym Towarzystwa Sztuk Pięknych w  Krakowie pt. „Kwiaciarka w  Wiedniu” 

oraz drugi obraz prezentowany na wystawie w Strzyżowie w 1977 r. pt. „Wezuwiusz”, 

datowany na 1929 r. Pierwsze „zagraniczne” dzieło z krakowskiej wystawy powstało 

25 lat po roku 1900, zaś drugie - 29 lat później od odnotowywanego pobytu hrabiego 

R. Scipo we Włoszech i Paryżu. Być może jednak obydwa obrazy powstały jako kopie 

(od czego nie stronił Gdula) modnych w tamtym czasie widokówek.

Co prawda w odręcznej nocie biogra+ cznej Romana Scipio znajdujemy jeszcze 

zapis, że w latach 1922-1923 uczył się rysunków u Jana Matejki, a potem przebywał 

we Włoszech i Paryżu, gdzie uczył się u prof. Laurensa. Owo „potem” przypada właś-

nie na okres pobytu Władysława Gduli w Łopuszce Wielkiej, ale czy wtedy „wziął on 

roczny urlop” i  podróżował „po świecie ze swoim przyjacielem” hrabią Romanem? 

Niewątpliwie opowiadał o swoich podróżach znajomym, w tym Ze+ rynie i Tadeuszo-

wi Komendowskim, o czym wspomina Mariola Komendowska ze Strzyżowa. Jednak 

sprawa artystycznej podróży Władysława Gduli po Europie zostaje wciąż otwarta. 

A. Kluska, a za nim B. Lubojemska mylą się podając, że R. Scipio del Campo był 

„pełniącym ówcześnie funkcję Prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie”, po-

nieważ R. Scipio nigdy nie był prezesem Zarządu, a jedynie piastował funkcję jednego 

z dwóch wiceprezesów (od 1885 r. po złączeniu się z  lwowskim TPSP wybierano 2 

wiceprezesów) i to w dużo późniejszych latach 1938-39, a więc w czasie, gdy Włady-

sław Gdula mieszkał już w Strzyżowie. Scipio del Campo był też w latach 1937-1957 

członkiem Zarządu i od 1945 r. sekretarzem Zarządu Towarzystwa przez 12 lat. W do-

wód uznania jego wybitnych zasług Walne Zgromadzenie mianowało go w  1948 r. 

członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych”26. 

Dziś trudno powiedzieć, czy i ewentualnie, u kogo Władysław Gdula pobierał na-

ukę rysunku i malarstwa. Być może uczył się rysunku w rzeszowskim seminarium na-

uczycielskim w Rzeszowie. A może podróżował z R. Scipio, który pobierał nauki m.in. 

u J. Matejki i P. Laurensa w Paryżu. Można natomiast przypuszczać, że właśnie w Ło-

puszce Wielkiej powstała większość jego prac, które prezentował na kilku wystawach 

zbiorowych w  Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Krakowie. 

Między innymi w maju i czerwcu 1925 r. wystawiał w Salonie Wiosennym Towarzy-

stwa Sztuk Pięknych w Krakowie pięć dzieł: „Okiść”, „Przed zachodem”, „Kwiaciarka 

w Wiedniu”, „Zima”, „Popołudnie”, a w 1929 r. wystawiał obraz olejny „Pejzaż zimowy” 

w Salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Będąc już w Strzyżowie, 

zaprezentował w maju 1936 r. na krakowskiej wystawie bieżącej trzy obrazy: „Krajo-

braz zimowy”, „Wezbrany potok”, „Stary kościół”.
26 Mowa pogrzebowa śp. Roman Scipio, Zbiory TPSP w Krakowie. 
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Właśnie strzyżowski etap twórczości malarskiej Gduli był intensywnym poszu-

kiwaniem indywidualnego stylu, ale także koniecznością dorabiania do skromnej 

emerytury. W. Gdulę wspomina Andrzej Urbanik, który mieszkał w  bezpośrednim 

sąsiedztwie artysty i był wówczas ośmioletnim dzieckiem: 

„Wybieraliśmy się za nim wraz z grupą dzieciaków, m.in. Alkiem Koczelą, u któ-

rego ojca Władysław Gdula wynajmował pokój z kuchnią, aby przyglądać się, jak ma-

luje. Wysoki szczupły pan, który często wybierał się na pola za Strzyżowem, niósł ze 

sobą sztalugi i drewniane krzesełko. Często przyglądaliśmy się jego pracy”27. 

Z tego okresu pochodzi większość obrazów zaprezentowanych na wystawie zor-

ganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej w 1977 r. Z wyka-

zu obrazów tej wystawy przesłanego przez TMZS do Towarzystwa Sztuk Pięknych 

w Krakowie wynika, że 20 pozycji, które artysta sygnował rokiem powstania, pochodzi 

sprzed roku 1930 r., czyli sprzed przybycia Gdulów do Brzozdowców i  rok później 

do Brzeżanki, i są to: „Pejzaż zimowy” (1924), „Przedwiośnie” (1924), „Las jesienią” 

(1925), „Jesień” (1925), „Jesień” (1925), „Droga z  kwitnącymi drzewami” (1925), 

„Pejzaż letni” (1926), „Pejzaż zimowy” (1926), „Pejzaż zimowy” (1927), „Pejzaż let-

ni” (1927), „Pejzaż jesienny” (1927), „Szron na drzewach” (1927), „Pejzaż zimowy” 

(1927), „Pejzaż zimowy (1927), „Las zimą” (1928), „Pejzaż zimowy” (1928), „Pejzaż zi-

mowy z rzeką” (1929), „Pejzaż wiosenny z gruszą” (1928), „Wezuwiusz” (1929), „Wios-

ną nad Wisłokiem” (1929)28. 

Gdula do Brzeżanki przywiózł pokaźny zbiór swoich wcześniej namalowanych 

obrazów. O ile artysta zazwyczaj sygnował swoje dzieła „Wł. Gdula” i stawiał datę, to 

już rzadko tytułował obrazy. Stąd też np. jeden z obrazów z 1929 r. nosi tytuł. „Wiosną 

nad Wisłokiem”, który zapewne dowolnie postawili przy obrazie na wystawie jej orga-

nizatorzy lub ówcześni właściciele, bo nie wydaje się, aby w 1929 r. artysta przebywał 

w Strzyżowie i malował Wisłok. 

Natomiast aż 38 prac w ww. wykazie nosi sygnaturę po roku 1932: „Pejzaż zimo-

wy” (1935), „Kościół w Strzyżowie” (1935), „Martwa natura” (1935), „Martwa natura 

– cytryny, pomarańcze” (1935), „Jabłka” (1935), „Kwiaty, jabłka” (1937), „Dom Gorzel-

skich w Żarnowej” (1937), „Pejzaż z domami” (1937), „Indyk” (1938), „Pejzaż zimowy” 

(1938), „Kwitnąca jabłoń” (1939), „Las zimą” (1939), „Przydrożna kaplica” (1940), „Wi-

słok” (1940), „Róże we = akonie (1942), „Kwiaty we = akonie” (1942), „Pejzaż zimowy” 

(1942), „Kopy zboża” (1942), „Kopki zboża” (1942), „Ulica z drzewami” (1942), „Wazon 
27 Relacja A. Urbanik, Dzierżoniów.
28 „Wykaz obrazów malarskich Władysława Gduli (1980-1956) zaprezentowanych na wystawie dorobku 
artysty w dniu 14 X 1977 r. w lokalu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzyżowie – staraniem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej i BPMiG w Strzyżowie”. Archiwum TPSP w Krakowie.

z kwiatami” (1945), „Bzy w wazonie” (1946), „Bzy w wazonie” (1948), „Madonna z dzie-

ciątkiem” (1949), „Wierzba” (1949), „Dalie w dzbanie” (1950), „Martwa natura” (1950), 

„Kopki zboża” (1950), „Pejzaż z kopkami zboża” (1950), „Droga wiosną” (1951), „Pejzaż 

jesienny – brzozy” (1951), „Internat LO Strzyżów” (1951), „Stary i nowy dom Siutów” 

(1952), „Kapliczka w lesie” (1953), „Kapliczka przy lesie” (1954), „Kościół w Gogołowie” 

(1955), Kwiaty – cynie” (1955), Dom Urbaników w Strzyżowie (1956),

Ponadto w wykazie są tytuły obrazów bez podania roku ich powstania, sugerujące 

ich powstanie w strzyżowskim okresie twórczości artysty: „Portret Janiny Zamorskiej”, 

„Portret Ziobro Wojciecha ze Strzyżowa”, „Wisłok pod Gbiskami”, „Dom Koczelów 

w Strzyżowie”.

Pozostałe 15 pozycji to także tytuły bez daty: „Autoportret”, „Pejzaż zimowy” (x 

3), „Pejzaż jesienny” (x 2), „Pejzaż jesienny – brzozy”, „Chaty”, „Droga przez las”, „Por-

tret kobiety”, „Pejzaż z  wiatrakiem”, „Pejzaż ze stawem”, „Kapliczka w  lesie”, „Astry 

w wazonie”, „Bzy w wazonie”. 

Pierwszą datą pojawiającą się na obrazach na wymienionych wystawach Gduli to 

1924, a ostatnią data śmierci artysty przypadająca na 1956 r. Nadal zagadką pozostaje 

okres twórczości artysty od 1929 do 1935 r., z którego nie mamy datowanych obrazów. 

Zapewne okres ten związany jest z pobytem w Brzozdowcach i przenosinami do Brze-

żanki. Jedynym śladem wśród strzyżowskich obrazów są: „Pejzaż zimowy” datowany 

na 1932 r. i „Martwa natura” z 1934 r., które pojawiły się wśród 32 dzieł wystawionych 

na kolejnej wystawie zorganizowanej w 2003 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie. Te dwa obrazy na pewno nie były pre-

zentowane na ekspozycji w 1977 r.

Ze względu na to, że w 1977 r. nie sporządzono pełnej dokumentacji obrazów (ze 

zdjęciem włącznie), zagadką pozostanie, ile z nich znajduje się w zbiorach prywatnych 

i  instytucjach na terenie Strzyżowa i poza nim. Sądzić też można, iż kilka obrazów 

w czasie, gdy w Strzyżowie zapanowała moda na „Gdulę”, zostało po prostu podrobio-

nych i ze sfałszowanym podpisem mistrza weszły do obiegu, jak gdyby wyszły spod 

jego pędzla.

Podczas wystawy zorganizowanej w 2003 r. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżo-

wie, fotograf Antoni Paweł Gwiszcz zrobił zdjęcia prawie wszystkim obrazom, a do-

kładny katalog prac zebranych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wł. 

Gduli sporządziła Jolanta Hosecka. Jest to wyjątkowy materiał, który, oprócz rzecz 

jasna podziwiania obrazów w kolorze, pozwala poprowadzić analizę malarską i wy-

prowadzić pewne wnioski dotyczące twórczości Gduli. J. Hosecka pisze we wstępie do 

katalogu «Ciche» pejzaże Władysława Gduli”:



321320

Władysław Gdula (1880-1956) - nauczyciel...Wiesław Plezia Władysław Gdula (1880 1956) nauczyciel...y yWiesław Plezia

„Władysław Gdula znany jest przede wszystkim z prac powstałych w latach 1932-

1956, kiedy jeszcze mieszkał w Brzeżance, a od 1936 roku w Strzyżowie. Był to okres 

najbardziej ob+ tujący w  twórczość. Malował przeważnie olejem na zwykłej tekturze, 

chociaż zdarzają się oryginalne tektury Karmańskiego i Schoenfelda. Nie wszystkie pra-

ce były sygnowane przez autora. Ale przy bardziej dokładnym studiowaniu powierzchni 

malarskiej niektórych obrazów, sygnatura ukryta jest pod transparentną warstwą farby. 

Wygląda to tak, jakby malarz «powracał» do ukończonego niegdyś obrazu, dodając póź-

niej kilka dodatkowych poprawek, lecz zapominając o naniesionej wcześniej sygnaturze. 

Było to możliwe, gdyż Gdula raczej nie werniksował swoich obrazów” 29.

Obrazy zgromadzone na wystawie malarstwa Władysława Gduli w 2003 r. dato-

wane są do 1932 r., czyli sprzed przyjazdu Gdulów do Brzeżanki: „Przedwiośnie” 1924, 

„Jesień” 1925, „Pejzaż jesienny” 1925, „Wiosną nad Wisłokiem” 1925? 1927?, „Szron 

na drzewach” 1927, „Pejzaż zimowy” 1927, Obrazy datowane po 1932 r., w tzw. strzy-

żowskim okresie twórczości: „Pejzaż zimowy” 1932, „Martwa natura” 1934, „Martwa 

natura z różami” 1935, „Wisłok” 1937, „Indor” 1938, „Kapliczka” 1940, „Brzozy” 1949, 

„Kopy zboża” 1949, „Strzyżów, widok na internat” 1951, „Pejzaż Strzyżowa z kopami 

zboża” 1952, „Zimowy pejzaż” 1939, „Matka Boska z dzieciątkiem” (kopia [„Madonna 

z ulicy”, Roberto] Ferruziego) 1953, „Owoce i dalie” 1937, „Kapliczka św. Józefa” 1954. 

W efekcie poszukiwań autorowi artykułu udało się też zidenty+ kować kilka do tej 

pory nieznanych w Strzyżowie obrazów, które nie były prezentowane ani na wystawie 

w 1977, ani w 2003 r. Jednym z nich jest najwcześniejszy, bo pochodzący z 1922 r. (do 

tej pory znany był z 1924 r.), któremu nadał tytuł „Choina”, przedstawiający zimowy 

pejzaż z wysokim śniegiem z kilkoma głębokimi śladami w śniegu i z ostrą przysypaną 

śniegiem zieloną choiną na horyzoncie. Specy+ czną cechą tego obrazu jest sygnatura 

postawiona inaczej niż stawiał ją w późniejszym okresie, tzn. ukośnie i o bardzo „zdy-

scyplinowanym” kroju czcionki „Wład. Gdula. 1922”. 

Gdula przywiózł do Brzeżanki i Strzyżowa bogaty zbiór obrazów z wcześniejszego 

„łopuszańskiego” okresu twórczości, które sprzedawał, bądź, jak mówili jego sąsiedzi, 

niekiedy rozdawał za żywność. Prawie wszystkie udokumentowane do dziś jego „łopu-

szańskie” prace to pejzaże, łącznie ze wspomnianym wcześniej „Wezuwiuszem” z 1929 

roku. Wyjątek stanowią prezentowany na wystawie w 1925 r. w Krakowie obraz (por-

tret lub scena rodzajowa) pt. „Kwiaciarka w Wiedniu” oraz „Pod kwitnącą jabłonią” 

z 1927 r., w którym sylwetowo zaznacza siedzące postaci w sadzie. Natomiast z okresu 

„strzyżowskiego” Gduli znajdujemy wiele martwych natur i liczne kwiaty w wazonach. 

Jest także wiele „cichych” pejzaży, o których pisała Jolanta Hosecka:
29 J. Hosecka, „Ciche” pejzaże Władysława Gduli, „Waga i Miecz”, 2003, s. 10-11.

„Obrazy Władysława Gduli to przede wszystkim «ciche» pejzaże i świadoma arty-

styczna pokora wobec dumnej sztuki europejskiej. To «pokorne» malarstwo, nie a+ szują-

ce się swoimi racjami, jakby autor tworzył dla samego siebie, prywatnie zgłębiając sztukę 

pod okiem profesjonalistów. Całość utrzymuje się w kompozycji i kolorystyce artystów 

Młodej Polski, szczególnie Stanisławskiego, Kamockiego. Również wrażeniowo można 

doszukać się klimatu Wyczółkowskiego, Fałata czy nawet Sisley’a i Pisarro. (…) Jednak 

nad wszystkim dominuje typowy dla Gduli realizm, drobna plama i artystyczna skrom-

ność. To malarstwo nie szuka nigdzie i w nikim potwierdzenia ani przekonania, dotyczy 

najpierw samego autora. Mały format, drobna plama to prywatna (osobista) przestrzeń 

Obrazom towarzyszy cisza i  niepokój zarazem. Spokój sianokosów i  błogość babiego 

lata zakłóca siny, zimowo-depresyjny pejzaż, przedwiośnie staje się wymęczonym, osła-

bionym przez zimę krajobrazem, a  jednocześnie odzyskaną radością na nadchodzącą 

wiosnę. A wszystko rozgrywa się na terenie Strzyżowa i okolic. Jednak na próżno tam 

szukać człowieka. Samotne pejzaże odkrywają jego ślady w skopionym sianie, bujnym 

ogrodzie i nielicznych zabudowaniach. Człowiek istnieje za to w skromnym portrecie, 

gdzie autorowi jakby «niechcący» udaje się wniknąć w świat portretowanego”30.

Należy się zgodzić z takim opisem twórczości malarskiej Gduli, dodając, że nie-

liczne portrety są malowane jakby „z musu” i tak samo traktowana jest rzadko poja-

wiająca się na obrazach architektura („Strzyżów – widok na internat”), chociaż obraz 

pt. „Stary i nowy dom Siutów” z 1952 r. należy uznać za bardzo udany. Natomiast każ-

dy jego pejzaż, także ten zimowy (namalował ich bardzo dużo) naznaczony jest pokorą 

wobec „skarbnicy przyrody” i własnej „cichej”, samotnej duszy. Współczesna Gduli 

(starsza od niego o 15 lat) znakomita polska malarka Olga Boznańska przyznawała, 

że „pejzaż jest strasznie trudny”. „Krajobrazu nie można posadzić na kanapie i kazać 

mu przychodzić kilkanaście razy do pracowni”31 – mówiła w połowie lat dwudziestych 

XX w. A Władysław Gdula brał sztalugi, tekturę, farby, pędzle i  składane krzesełko 

i szedł w plener chwytając nastrój wiosny, lata, jesieni i zimy. Swoją drogą jakże dużym 

kosztem zdrowia i jaką determinacją okupione było jego malowanie w plenerze zimą. 

Nie udało się odnaleźć zdjęcia artysty ani dotrzeć do właściciela prezentowanego 

na wystawie w 1977 r. obrazu pt. „Autoportret”. W zaprezentowanym na końcu opra-

cowania „Katalogu” autor zestawił znane dotychczas obrazy Władysława Gduli. Nie 

ma w nim wspomnianego autoportretu. Prawdopodobnie wiele jego płócien pozosta-

ło w rodzinie, konkretnie u córki Anieli, po mężu Harlender, w Bielsku-Białej i jego 

wnuczki Wiesławy mieszkającej najpierw w Bielsku-Białej, a później we Wrocławiu.

30 J. Hosecka, Artystyczna skromność Gduli, Nad Wisłokiem” 2003 nr 6/23/2003, s. 19.
31 A. Sabor, Portrety pięknej epoki, „Rzeczpospolita”, 14-15 II 2015, s. 17.
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Nie jest to, jak widać, jeszcze pełny biogram nauczyciela i malarza tak silnie związa-

nego ze Strzyżowem i jego bliskimi okolicami. Jednak autorowi udało się w dużej mierze 

przybliżyć jego sylwetkę jako nauczyciela i artysty wyjątkowo wrażliwego na piękno oko-

lic Strzyżowa właśnie a także sprostować błędy powtarzające się w jego biogra+ i.

Zasadnicze nieścisłości w ustaleniach biogra+ cznych pojawiają się też w zapisach 

o udziale jego prac w wystawach i otrzymanych przez niego nagrodach. Można stwier-

dzić, że A. Kluska ma trochę racji pisząc, że Władysław Gdula „w ciągu minionych lat 

swojej pracy twórczej miał wiele wystaw artystycznych i otrzymywał liczne nagrody”32 

(choć nie podaje, za co i jakie to były nagrody), bo w stworzonej nocie biogra+ cznej 

artysty podaje konkretne dwie wystawy w TPSP w Krakowie i liczbę obrazów zapre-

zentowanych na nich przez Gdulę (od 3 do 5), co znajduje potwierdzenie w katalogach 

z tych wystaw. Natomiast B. Lubojemska wskazuje, że „już w 1925 i 1936 odbyły się 

wystawy jego dorobku artystycznego w Salonie Malarskim Tow. Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych w Krakowie”33. W tym przypadku nie można mylić wystawienia kilku obrazów 

na wystawie zbiorowej obejmującej niekiedy i 300 obrazów wielu autorów z „wystawą 

dorobku artystycznego” jednego malarza. 

Myli się też B. Lubojemska podając, że „kolejne wystawy prac tego artysty miały 

miejsce w Strzyżowie: „wystawa zbiorowa malarstwa – obrazy z Biblioteki Miejskiej 

i Muzeum Regionalnego TMZS w Strzyżowie w 1990 i 2002” 34. Owszem w 1990 r. 

miała miejsce zbiorowa wystawa malarstwa (Gdula, Grzybowska, Krumholz, Mar-

kowska, Wojewódka, Śliwa, Ziemski) w Bibliotece Miejskiej w Strzyżowie35, ale kolejna  

ekspozycja była już poświęcona wyłącznie malarstwu W. Gduli i odbyła się w Domu 

Kultury „Sokół” w Strzyżowie w 2003 roku, a nie w Bibliotece Miejskiej w 2002 r. 

Lubojemska podaje też, bardziej jako domniemywanie a nie fakt, że „wiele prac 

uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej”. Tymczasem nie jest znany żaden fakt, 

by w tym czasie został zniszczony przez okupanta choćby jeden obraz artysty. Autorka 

twierdzi, iż „jego imię nosi również Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych działające przy 

Domu Kultury «Sokół» w Strzyżowie”. Nie jest to zgodne z prawdą, bowiem od zareje-

strowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 12 lutego 2003 r. 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Gduli w Strzyżowie do dziś ma swoją 

siedzibę w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 15 (Starostwo Powiatowe), a nie przy ul. 

Mostowej (DK „Sokół”).

32 Tamże. 
33 Słownik biogra& czny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. 
Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 123.
34 Tamże, s. 123.
35 „Kronika Biblioteki Publicznej. Czytelnia. 1949-2007”. 
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Władysław Gdula (1880-1956)
– teacher and painter. Pro" le and artistic output

Born in Nienadówka in 1880, Władysław Gdula devoted his life to teaching. He worked as 
a teacher and school principal for 35 years. Not an ordinary educator, he applied an innovative 
approach to the di\  cult art of teaching.  He also followed his passion for painting while he was 
a teacher, and a  ̂er he retired.  

When he and his family came in 1932 to Brzeżanka and then moved to Strzyżów in 1936 
he tended to paint still lifes, portraits and most of all landscapes of Strzyżów and the nearby 
areas.

Władysław Gdula, a  unique and complicated person, experienced life in times of 
foreign authority, as well as during the two world wars, the Second Polish Republic and early 
communism of the Polish People’s Republic. He will be remembered by residents of Brzeżanka 
and Strzyżów, his home for nearly 25 years, not only as an impoverished retired teacher but also 
as an immensely talented painter, diligent observer of nature and people.

Key words: Contemporary painting, biography, Gdula, artistic output, Brzeżanka.

Opis obrazów W. Gduli, których fotogra" e zamieszczono na stronach 329 – 338

1. Portret kobiety, olej na tekturze, 27,2 x 33 cm. Własność prywatna. Brak sygnatury. W dole liczne 
ostre zarysowania, odkrywające białą warstwę gruntu.

2. Astry, 1954, tektura/olej, 40 x 37. Własność prywatna.

3. Indyk, 1938, tektura/olej, 33,5 x 26,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Brak uszkodzeń me-
chanicznych i odprysków. Obraz prawdopodobnie werniksowany. Na odwrocie dopisek „Własność 
Cz. Matłosz”.

4. Pejzaż jesienny, olej na tekturze, 32 x 26 cm. Własność prywatna. Brak sygnatury. Warstwa farby do-
brze zachowana, brak odprysków.

5. Pejzaż jesienny, tektura/olej, 44,5x32,5. Własność prywatna. Brak sygnatury. Brak odprysków itp.

6. Droga z kwitnącymi drzewami, 1929, tektura/olej, 20,5 x 20. Własność prywatna. Sygnatura widocz-

na. Dobrze zachowany, bez ubytków. Częściowo werniksowany. [Obraz prezentowany na wystawie 
w 1977 r.]

7. Pejzaż Strzyżowa z kopami siana [zboża], 1925, tektura/olej, 32,2 x 23,2. Własność prywatna. Syg-
natura widoczna. Tektura o nierównych brzegach. Liczne odpryski i pęknięcia na całej powierzchni, 
odsłaniające powierzchnie tektury. Tektura przybita gwoździami do ramy.

8. Pejzaż jesienny (niski horyzont, wysokie niebo, kopy siana w tle), 1925, tektura/olej, 32x26,2. Włas-
ność prywatna. Sygnatura widoczna. Tektura obita gwoździami.

9. Chata, tektura/olej, 34 x 26. Własność prywatna. Brak sygnatury. Brak odprysków.

10. Droga przez las (droga od Strzyżowa do Łętowni i  Pstrągowej), tektura/olej, 36,3 x 29. Własność 
prywatna. Brak sygnatury. Tektura nierówna na brzegach, przebita gwoździami. (Wcześniej obraz był 
nabyty przez Tadeusza Szetelę z Dobrzechowa w zimie 1943/44).

11. Pejzaż zimowy z kapliczką olej na tekturze 45,5 x 34 cm. Brak sygnatury. Tektura mocno wygięta, 
o nierównych brzegach. Brak odprysków, zadrapań. Brak większych zabrudzeń.[Obraz przemalowa-
ny przez miejscowego malarza]. Własność prywatna.

12. Kapliczka św. Józefa w Strzyżowie, 1937, tektura/olej, 23,5 x 16. Muzeum Samorządowe Ziemi Strzy-
żowskiej w Strzyżowie. Brak sygnatury. Dobrze zachowany, bez większych ubytków i zabrudzeń. Na 
odwrocie tektury odręczny, czerwoną kredką zapis „24/I/1937”. Na ramie ołówkowy niewyraźny za-
pis: „Gdula dar dla … Patryna”.

13. Kapliczka św. Józefa, 1954, płótno na tektura/olej, 42x35. Własność Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzyżowskiej, a od 2011 roku Muzeum Samorządowego Ziemii Strzyżowskiej w Strzyżowie. Sygna-
tura widoczna, ale różnice w środkach formalnych wskazują na innego autora-amatora. Podpis może 
być podrobiony. Brak odprysków.

14. Pejzaż zimowy, 1932, płótno na tekturze/olej, 44,5x32,5. Własność prywatna. Sygnatura i data nie-
znacznie prześwitujące przez warstwę farby, nałożoną być może przez samego autora. Tektura nierów-
na na brzegach, wygięta. Powierzchnia mocno zabrudzona przez kurz itp. Liczne odpryski w górnej 
części obrazu.

15. Kapliczka, 1940, tektura-olej, 22,6x18,8. Własność prywatna. Widoczna sygnatura. Brak odprysków.

16. Strzyżów – widok [z torów kolejowych] na internat, 1951, tektura/olej, 40,5x32,7. Własność prywat-
na. Sygnatura widoczna. Brak większych zniszczeń. Tektura nierówna na brzegach, wygięta.

17. Pejzaż z rzeką, 1925, 1927 (?), tektura olej, 32 x 25,8. Własność prywatna. Sygnatura i data niewyraź-
nie prześwitujące przez warstwę farby, nałożonej prawdopodobnie przez samego autora. Powierzch-
nia czysta, bez większych zabrudzeń. Brak odprysków.

18. Kwitnący sad (jabłoń, w tle koń i chata), tektura/olej, 52x36. Własność prywatna. Brak Sygnatury. 
Brak odprysków. Tektura wygięta. [obraz przemalowany przez miejscowego malarza].

19. Pejzaż zimowy, tektura/olej, 45x33. Własność prywatna. Brak sygnatury. Obraz mocno zabrudzony 
przez kurz itp.

20. Kopy siana [zboża] (kopy na pierwszym planie. W tle zagajnik), 1949, tektura/olej, 47,5x34. Własność 
prywatna. Sygnatura widoczna. Pęknięcia farby, szczególnie górny środek i górny prawy róg.

21. Zima (z oszronionymi drzewami), 1927, tektura/olej, 23,7x17,6. Własność prywatna. Sygnatura wi-
doczna. Tektura nierówna na brzegach.

22. Kwiaty w wazonie (z michałkami), tektura/olej, 37,5 x 48. Własność prywatna. Brak sygnatury. Tek-
tura nierówna na brzegach. Widoczny jeden odprysk w dole obrazu, na stopce wazonu.

23. Matka Boska z Dzieciątkiem (kopia Ferruzziego), 1953, tektura-olej, 44x57,5. Własność prywatna. 
Sygnatura i data niewyraźnie prześwitujące przez warstwę farby, nałożonej prawdopodobnie przez 
samego autora. Brak odprysków.
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24. Brzozy, 1949, tektura/olej, 26,5x35,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Dobrze zachowany. 
Brak mechanicznych uszkodzeń.

25. Martwa natura z różami (róże białe, jabłka i śliwki), 1935, tektura/olej, 28x34,5. Własność prywatna. 
Sygnatura widoczna. Brak większych zniszczeń, itp. Tektura mocno wygięta.

26. Leśny strumyk , tektura/olej, 45,5 x 33. Własność prywatna. Brak sygnatury. Liczne odpryski farby na 
całej powierzchni, odkrywające tekturę, zacierające obraz.

27. Jesień, 1925, tektura/olej, 33,7 x 23,8. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Brak widocznych 
odprysków.

28. Pejzaż zimowy, 1927, tektura/olej, 33 x 21. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Brak mecha-
nicznych uszkodzeń, odprysków. Powierzchnia werniksowana, gęsto i  nieregularnie. Na odwrocie 
dopisek: „Własność Matłosz Czesław. [Źle postawiony tytuł – raczej pejzaż jesienny].

29. Wisłok (?) (Być może z ławy na Gbiska), 1937, tektura/olej, 33,2 x 22,7. Własność prywatna. Sygna-
tura widoczna. Ostra rysa w centrum obrazu (dł. 6 cm) pod kątem ok. 5o-10o. Centralnie, w górnej 
części obrazu widoczny odprysk.

30. Martwa natura (z jabłkiem i rybami, dwie bułki, sztućce, kara_ a), 1934, tektura/olej, 49x36. Włas-
ność prywatna. Sygnatura widoczna. Widoczne odpryski i ogólne zabrudzenie. W górnej części obra-
zu (do środka), ostra rysa (ok. 25 cm długości) w kierunku prawej strony do dołu.

31. Przedwiośnie, 1924, tektura/olej 33,5 x 24 cm. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. W górnej 
części obrazu widoczne drobne odpryski i krótkie, ostre rysy odsłaniające powierzchnie tektury.

32. Choina, 1922, tektura/olej, 28,5 x 22,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna, lecz postawiona 
ukośnie: „Wład. Gdula 1922”. Dobrze zachowany, bez większych ubytków.

33. Zimowy pejzaż, 1939, tektura/olej, 46 x 33. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Tektura Kar-
mańskiego. Jeden wyraźny odprysk, w lewym górnym rogu, odkrywający powierzchnie tektury.

34. Zimowe roztopy, tektura/olej, 43 x 30. Własność prywatna. Brak sygnatury. Duże ubytki farby na 
powierzchni całego obrazu z prześwitującym gruntem i tekturą.

35.  Przedwiośnie, 1928, tektura/olej, 33,5 x 25,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Powierzchnia 
obrazu zamalowana laserunkowo z prześwitującym gruntem i fakturą tektury. Dobrze zachowany.

36. Las zimą, 1927, tektura/olej, 32,5 x 26. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Pośrodku u góry 
otwór prawdopodobnie po gwoździu. Dobrze zachowany.

37. Droga przez las – zimą, 1925, tektura/olej, 32 x 25,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Gruba 
warstwa farby. Widoczne zabrudzenia kurzem.

38. Piwonie, 1832, tektura/olej, 48 x 35. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. U góry pośrodku wi-
doczny otwór (najprawdopodobniej po gwoździu. Obraz dobrze zachowany. Restaurowany w póź-
niejszych czasach.

39. Dalie w wazonie, 1952, tektura/olej, 30 x 40, Własność prywatna. Sygnatura widoczna, umieszczona 
wyjątkowo w prawym górnym rogu.

40. Droga pod lasem, 1929, tektura/olej, 25,5 x 32,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Obraz za-
malowany laserunkowo lub celowo pozostawione niedomalowania. Nieznaczne ubytki farby na całej 

powierzchni obrazu. U góry pośrodku otwór prawdopodobnie po gwoździu.

41. Wezuwiusz, tektura/olej, 20,5 x 25. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Dobrze zachowany, bez 
ubytków. Częściowo werniksowany. [Obraz prezentowany na wystawie w 1977 r.]

42. Martwa natura, 1955, płyta pilśniowa/olej, 61 x 40,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Bar-
dzo dobrze zachowany. Największy z dotychczas zidenty+ kowanych. Pieczątka na odwrocie płyty pil-
śniowej – II gatunek. [Obraz prezentowany na wystawie w 1977 r.] 

43. Zima, 1929, tektura/olej, 47 x 34. Własność prywatna. Sygnatura widoczna, postawiona wyjątkowo 
w lewym dolnym rogu. Bardzo dobrze zachowany bez większych ubytków. Jeden z większych obra-
zów artysty.

44. Kwitnąca jabłoń, 1939, tektura/olej, 30,5 x 25. Własność prywatna. Sygnatura widoczna, ale lekko zamaza-
na (zlana). Obraz bez większych ubytków. Obraz objechał USA po 1977 roku i wrócił do Polski po 1990 r. 

45. Wisłok, 1946, tektura/olej, 47 x 34. Własność prywatna . Sygnatura widoczna. Dobrze zachowany. 
Nieliczne lekkie zadrapania i zabrudzenia. Na odwrocie tektury inny malowany obraz artysty. [Obraz 
prezentowany na wystawie w 1977 r.]

46. Zimowy wąwóz, tektura/olej, 47 x 34. Własność prywatna. Brak sygnatury. Rewers obrazu „Wisłok”. 
W części górnej po prawej stronie parę silnych zadrapań odsłaniających tekturę i grunt. Brzegi mają 
liczne wyłamania, obtarcia i naderwania.

47. Droga wiosną, 1951, tektura/olej, 48 x 34. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Niewielkie za-
drapania i odpadnięcia farby na całej powierzchni obrazu odsłaniającej grunt i tekturę. [Obraz pre-
zentowany na wystawie w 1977 r.]

48. Kwitnący sad, 1949, tektura/olej, 44 x 32. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Ten obraz był bez 
ramy. Oprawiony przez właścicielkę 10 lat temu. 

49. Dom Gorzelskich na Żarnowskiej Górze, 1937, tektura/olej, 47 x 34. Własność prywatna. Sygnatura 
widoczna. Bardzo dobrze zachowany. Bez ubytków i większych zabrudzeń. [Obraz prezentowany na 
wystawie 1977 r. jako „Dom Gorzelskich z Żarnowej”]

50. Droga przez las zimą, 1924, tektura/olej, 33 x 25,5. Własność prywatna. 

51. Zima, 1926, tektura/olej, 44 x 32. Własność prywatna. Widoczna sygnatura. Laserunek. Pośrodku 
u góry wygięcie tektury z powodu wilgoci. Poza tym bez większych ubytków. [Obraz prezentowany 
na wystawie w 1977 r.]

52. Martwa natura – książki i kwiaty, 1937, tektura/olej, 34 x 27. Własność prywatna. Sygnatura niewi-
doczna. Data powstania najprawdopodobniej przypadkowa. Duże ubytki na całej powierzchni tektu-
ry z prześwitującym gruntem.

Opis obrazów W. Gduli bez zamieszczania fotogra" i w wydawnictwie

53. Dalie, 1950, 36 x 42. Własność prywatna. 

54. Bzy, tektura/olej, 43 x 54. Własność prywatna. 

55. Dom w kwitnących śliwach, 1925, tektura/olej, 33,5 x 26. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. 
Ostre zadrapania i wyłamania tektury na jej obrzeżach. 

56. Brzozy zimą, 1927, tektura/olej, 33 x 26. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Uszkodzenia tek-
tury, odpryski farby na jej obrzeżach. 

57. Brzozowy zagajnik, tektura/olej, 33,5 x 22. Własność prywatna. Bez sygnatury. Lekkie zadrapania 
w górnej części obrazu. 

58. Strzyżów (przy ulicy Staszica), tektura/olej, 25,5 x 21,5. Własność prywatna. 

59. Widok z okna zimą, tektura/olej, 29,5 x 20. Własność prywatna. Na drugim planie prawdopodobnie 
dom Żydzików w Strzyżowie. 

60. Wąwóz, tektura/olej, 33 x 26. Własność prywatna. 

61. Dom Koczelów w  Strzyżowie, tektura/olej. Fotogra+ a obrazu odtworzona ze zdjęcia rodzinnego 
w domu Ze+ ryny i Tadeusza Kolendowskich (Komendowskich?). Obraz sprzedany lub podarowany 
po 1977 roku. [Obraz prezentowany na wystawie w 1977 r.]
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62. Kościół w Gogołowie, 1955. Fotogra+ a obrazu odtworzona ze zdjęcia rodzinnego w domu Ze+ ry-
ny i Tadeusza Kolendowskich (Komendowskich?). Obraz sprzedany lub podarowany po 1977 roku. 
[Obraz prezentowany na wystawie w 1977 r.]

63. Pejzaż jesienny – brzozy, 1951. Fotogra+ a obrazu odtworzona ze zdjęcia rodzinnego w domu Ze+ ry-
ny i Tadeusza Kolendowskich (Komendowskich?). Obraz sprzedany lub podarowany po 1977 roku. 
[Obraz prezentowany na wystawie po 1977 r.]

64. Martwa natura z cytryną, tektura/olej, 44 x 33. Własność prywatna. Bez sygnatury. Dobrze zachowa-
ny, bez poważnych uszkodzeń.

65. Martwa natura z zegarem, 1956, tektura/olej, 42 x 34. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Do-
brze zachowany. Na zegarze wskazówki wskazują cyfrę 8 i 5, czyli życzenie dla Adeli Łyszczarz by do-
żyła takiego wieku. Obraz wykonany w roku śmierci artysty. Data postawiona na obrazie „19.3.1956”.

66. Brzozy na wzgórzu, tektura/olej, 44,5 x 32. Własność prywatna. 

67. Dwór w Nowej Wsi, tektura/olej, 50 x 36,5. Własność prywatna. 

68. Pod kwitnącą jabłonią, 1927, tektura/olej, 38 x 25. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. Wgnie-
cenie na dole, po prawej stronie obrazu. 

69. Zimowa droga w lesie, tektura/olej, 37 x 28, Własność prywatna. 

70. Las zimą, 1928, tektura/olej, 37 x 28. Własność prywatna. 

71. Widok z okna zimą II, 1954, tektura/olej, 40 x 28. Własność prywatna. 

72. Strzyżów. Widok z Działu, tektura/olej, 42 x 29. Własność prywatna. 

73. Stary i  nowy dom Siutów, 1952, tektura/olej, 47,5 x 34. Własność prywatna. Sygnatura widoczna 
w dolnym lewym rogu obrazu. Dobrze zachowany. (Obraz prezentowany na wystawie w 1977 r.)

74. Droga, tektura/olej, 32,5 x 25,5. Własność prywatna. Brak sygnatury. Niewielkie niedomalowania 
i odpryski na obrzeżach tektury – najwięcej w lewym dolnym rogu. 

75. Widok na jezioro (?), rodzaj płótna z wypukłymi wzorami, zniekształcającymi powierzchnię, 59 x 38. 
Własność prywatna. Brak sygnatury. Uzasadnione wątpliwości co do autorstwa. Istotne różnice co 
do środków formalnych i artystycznych. Widoczna faktura wzorów płótna na powierzchni. Wyraźne 
wgniecenia w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Wyraźny odprysk farby centralnie, w górze i dole 
obrazu. 

76. Jesień nad rzeką, tektura/olej, 49 x 35, 5. Własność prywatna. Sygnatury brak. Powierzchnia raczej 
czysta. Pionowo w dół, lekkie, mało widoczne pęknięcie farby (ok. 3-4 cm) Nagórnym środkowym 
brzegu tektury

77. Owoce i dalie, 1937, tektura/olej, 52,5 x 38,5. Własność prywatna. Sygnatura widoczna. W dolnym 
środkowym brzegu przetarcia odkrywające grunt. Po lewej stronie przetarcia małe, pionowe (ok. 1 m) 
pęknięcie tektury. Nieliczne drobne (ok. 4 mm) odpryski. Obraz raczej czysty.
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Jan Malczewski – Rzeszów

Recenzja pracy: Andrzej Gliwa, Zarys dziejów miasta 

od średniowiecza do połowy XIX wieku, Strzyżów 2014

Wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej praca dra Andrzeja 

Gliwy zatytułowana „Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX 

wieku” jest pierwszą próbą syntezy dziejów miasta dla okresu od wczesnego średnio-

wiecza do połowy XIX wieku. Autor włożył wiele wysiłku, by zgłębić jak najpełniej 

dzieje Strzyżowa w tym okresie, przeprowadzając uzupełniającą kwerendę źródłową. 

Praca ma w pełni charakter naukowy i została zaopatrzona w aparat naukowy w posta-

ci przypisów, bibliogra+ i i aneksów źródłowych oraz ikonogra+ i.

Niniejsza książka przedstawia bogatą przeszłość Strzyżowa, najpierw wsi a  na-

stępnie powstałego na jej miejscu miasta położonego na dawnym pograniczu Króle-

stwa Polskiego i Rusi, gdzie od końca X wieku stykały się dwie kultury chrześcijańskie, 

tj. wschodnia i zachodnia, a osią tego podziału jeszcze w średniowieczu był Wisłok.

Pozycja ta stanowi podsumowanie badań historycznych doktora Andrzeja Gliwy 

nad wybranymi zagadnieniami dziejów Strzyżowa w oparciu o dotychczasowy doro-

bek badawczy historyków starszego pokolenia oraz badania własne autora, który prze-

prowadził głęboką kwerendę uzupełniającą w źródłach rękopiśmiennych przechowy-

wanych w archiwach polskich i ukraińskich we Lwowie. Kwerendą objął także źródła 

drukowane oraz materiały kartogra+ czne.

Szczególną uwagę autor niniejszego opracowania zwrócił na materiały archi-

walne niewykorzystane przez dotychczasowych badaczy dziejów miasta, poszerza-

jąc i uściślając dzięki nim naszą wiedzę nawet o  takich zagadnieniach, jak np. data 

lokacji miasta na prawie magdeburskim czy też dokładniejsze opisanie działalności 

takiego właściciela Strzyżowa, z drugiej połowy XV wieku, jak Mikołaj Strzeżowski. 

Praca została napisana zwięźle i  jasno. Ma ona układ chronologiczno-problemowy 

i została podzielona na dwie części. Część pierwsza, tekstowa, zawiera wprowadzenie: 

zatytułowane Słowo od Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Wstęp, Stan 

badań, omówienie bazy źródłowej, na której oparto opracowanie oraz trzy podstawo-

we rozdziały pracy omawiające chronologicznie trzy okresy w dziejach miasta.


