Strzyżowski
y
Rocznik Muzealnyy

T. II, Strzyżów
y
2016

Sławomir Wnęk – Boguchwała

Elita strzyżowska od schyłku XIX do połowy XX wieku.
Wybrane zagadnienia
Rozważania na temat elity strzyżowskiej przełomu XIX/XX w. należy rozpocząć
od gruntownego zwiedzenia obydwu cmentarzy strzyżowskich mających metrykę galicyjską. Nagrobki są jeszcze w dobrym stanie. Można więc bez trudności zapoznać się
z elitą miasta galicyjskiego, koncentrując uwagę na inskrypcjach i architekturze nagrobnej. Oba te elementy nieomylnie wskazują na pozycję społeczną zmarłego w społeczności strzyżowskiej1.
Droga do elity
Elicie małomiasteczkowej przewodziła grupa około 40 osób, przedstawicieli
wolnych zawodów, tj. lekarzy, w tym lekarzy weterynarii oraz osób ze środowiska
prawniczego: sędziowie, adwokaci, notariusze, okoliczne ziemiaństwo, duchowieństwo i najliczniejsza grupa nauczycieli. Należy zwrócić uwagę na strzyżowskich przedsiębiorców. Niektórym udało się dojść do całkiem sporego majątku.
Na strzyżowskich cmentarzach zwracają uwagę liczne nagrobki Wyrzykowskich
(Wyżykowskich), najzamożniejszych strzyżowskich przedsiębiorców, którzy już
w latach osiemdziesiątych XIX w. wyróżniali się inicjatywą gospodarczą. Na
cmentarzu św. Michała znajduje się nagrobek Edwarda i Emilii Wyżykowskich
z modną wówczas fotografią nagrobną (fot. 1 i fot. 10). W 1878 r. Wyżykowscy przekazali córce Marii, wówczas narzeczonej Jana Józefa Siekierskiego, który
posiadał dom na Średnim Przedmieściu w Ropczycach, 2000 zł reńskich posagu 2. Do znacznego majątku doszedł Roman Wyżykowski handlujący bydłem,
w 1896 r. wybrany burmistrzem Strzyżowa, nieźle powodziło się także Sewerynowi Romanowi Wyżykowskiemu.
W skład elity strzyżowskiej wchodzili nauczyciele strzyżowskiego gimnazjum
i przedstawiciele strzyżowskiej elity administracyjnej. Elitę religijną stanowili księ1
Z. Romaniuk, Cmentarz jako źródło do badań nad elitami miast, na przykładzie Bielska Podlaskiego [w:]
Małe miasta. Elity, red. M. Zemło, Supraśl 2005, s. 433-447; tenże, Z badań nad elitami Brańska. W II poł.
XIX i poł. XX w. (lekarze i aptekarze) [w:] Małe miasta. Elity, s. 333-348.
2
Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), c. k. Notariusz Feliks Misky, sygn. 1, k. 59-61.
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ża rzymskokatoliccy, których poznamy nie tylko z działalności duszpasterskiej, oraz
przywódcy duchowi społeczności żydowskiej stanowiącej połowę ludności miasta3.
Władysław Pitera, absolwent strzyżowskiego gimnazjum (1926 r.) i Wydziału
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w niezmiernie interesujących wspomnieniach
przedstawił środowisko międzywojennego Strzyżowa.
Trzon miasta stanowili członkowie rodzin zamieszkałych tu od wieków: Drogoniów, Górnickich, Hajduków, Jezierskich, Koczelów, Kołodziejów, Konieczkowskich,
Kruczków, Kulonów, Leśniaków, Nowakowskich, Pasternaków, Patrynów, Szajtów, Urbaników, Woźniackich, Wyżykowskich, Żydzików i innych4.
Z wymienionych rodzin na szczególną uwagę zasługują Patrynowie, rodzina, z której wywodzi się wielu lekarzy i prawników. W analizowanym okresie odegrali ważną rolę
w dziejach miasta. Na przełomie XIX/XX w. rosła liczba absolwentów szkół wyższych
we Lwowie i w Krakowie, mimo wysokich wymagań finansowych stawianych studentom. Droga awansu społecznego prowadziła przez świetne galicyjskie gimnazja, które
wykształciły elitę II Rzeczypospolitej5. Dla młodzieży strzyżowskiej najbliżej położoną
szkołą średnią było gimnazjum rzeszowskie, które ukończyło kilkanaście osób (tabela 1).
W tym gronie znalazły się osoby, których dokonania w dorosłym życiu zostały dostrzeżone. Franciszek Dydacki (1815-1894), urodził się w Strzyżowie w rodzinie
mieszczańskiej Tomasza Dydackiego i Franciszki Wyrzykowskiej. Uczeń rzeszowskiego gimnazjum, członek Związku Wolnych Strzelców, szkolnej organizacji niepodległościowej. Uczestnik powstania listopadowego, za co został wydalony ze szkoły. Po
upadku powstania, kontynuował naukę w gimnazjum w Bochni. W 1835 r. wrócił do
rzeszowskiego gimnazjum, które ukończył w następnym roku. Za śpiewanie pieśni patriotycznych karnie wcielony do armii austriackiej. Pracował w Namiestnictwie we
Lwowie, angażując się w ruch niepodległościowy. Z tego powodu zwolniony z pracy
w 1848 r. Od tego momentu źródłem utrzymania była założona przez niego wytwórnia
zapałek. Mieszkał we Lwowie. W okresie autonomii był m.in. radnym miasta Lwowa
w latach 1871-1880. Pracował również jako tłumacz literatury amerykańskiej.
3

I. Homola, Inteligencja galicyjska w połowie XIX wieku. Próba charakterystyki [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, t. 5,
Warszawa 1972, s. 101-139; M. Senkowska-Głuch, Pojęcie elity i jego przydatność do badań historycznych
[w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w., Studia o grupach elitarnych, t. 7, red. J. Leskiewicz, Warszawa
1982, s. 11-17; tamże, H. Florkowska-Francič, T. Gąsowski, M. Kulczykowski, Ze studiów nad inteligencją
galicyjską na przełomie wieków XVIII-XIX oraz XIX-XX, s. 83-143.
4
W. Pitera, Wspomnienia z dawnych lat, Strzyżów 1992, s. 36.
5
H. Kramarz, Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania, misja i edukacja, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008,
s. 75-93; tamże, J. Hoff, Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku, s. 66-74.
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Tabela 1. Absolwenci I Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1810-1936 wywodzący się ze
Strzyżowa
Imię i nazwisko

Pochodzenie
społeczne

Imię ojca
(matki)

Rok
urodzenia

Zawód
ojca

Matura

Józef Domaniewski

szlachcic

1794

1810

Wawrzyniec Kutowicz

mieszczanin Jan

1793

1811

1800

dzierżawca 1815
1836

Antoni Mostowski
Franciszek Dydacki

mieszczanin Tomasz

1815

Józef Czajowski

mieszczanin

1820

kowal

1837

Adolf Seredyński

mieszczanin

1824

dyrektor
szkoły

1838

Henryk Gołuski

mieszczanin Wojciech

1830

lekarz

1845

Wojciech Harmata

mieszczanin

1826

szewc

1845

Ludwik Patryn

rzemieślnik

Hipolit
August

Marcin

1853

1872

Jan

1856

1875

Marcin

1856

1876

Bronisław Jopek

Jan

1860

1879

Władysław Sarna

Józef

1858

1879

Leopold Wiśniowski
Józef Patryn

rzemieślnik

Edward Patryn

rzemieślnik

Marcin

1860

1880

Józef Pragłowski

rzemieślnik

Marcin

1866

1886

1875

1897

Zdzisław Palinowski
Jan Klemens Szmuc

mieszczanin Andrzej

1885

1897

Henryk Józef Szmuc

mieszczanin Andrzej

1874

1892

Adam Szmuc

mieszczanin Andrzej

1885

1904

Stanisław Henryk
Malankiewicz

Aniela

1886

1906

Oto Awin

Maurycy

1895

1914

1889

1917

Józef Pragłowski

mieszczanin Ignacy

Antoni Albin Doliński

Ludwik

1904

1924

Kazimierz Więcek

Piotr

1918

1936

Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego 1658-2008, red. J. Świeboda, Rzeszów 2008, passim.

Powieść młodzieżowa Chata wuja Tomasza autorstwa Beecher Strowe miała kilka
wydań. Franciszek Dydacki zmarł w 1894 r. we Lwowie, tam pochowany6.
6

Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego, s. 188.
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Spośród gimnazjów galicyjskich na szczególną uwagę zasługuje gimnazjum chyrowskie prowadzone przez jezuitów, szerzej znane pod nazwą Zakład Naukowo-Wychowawczy ojców jezuitów w Chyrowie. Konwikt chyrowski działał w latach 1886-1939.
Naukę pobierała tam młodzież katolicka, w zdecydowanej większości narodowości polskiej. Wysoki poziom kształcenia otwierał absolwentom drogę do studiów uniwersyteckich na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Najliczniejszą grupę uczniów
chyrowskiego gimnazjum stanowiła młodzież z rodzin ziemiańskich, około 20%, nieco
mniej przemysłowców, przedstawicieli wolnych zawodów (adwokatów, inżynierów, lekarzy, notariuszy), kupców, mieszczan, wojskowych, najmniej było młodzieży wywodzącej
się z rodzin włościańskich i drobnych rzemieślników7. Wynikało to z wysokich opłat za
naukę. W latach 1886-1891 uczniem chyrowskiego gimnazjum był Kazimierz Wołkowicki syn Hipolita, właściciela dóbr strzyżowskich8. Obok sławnego gimnazjum chyrowskiego renomą cieszyły się kolegia jezuickie w Krakowie, Starej Wsi i w Starym Sączu.
Kolegium Starej Wsi koło Brzozowa było ważnym miejscem edukacji dla młodzieży ze
Strzyżowa i okolicy. Tę kwestię omawia w tym tomie Ludwik Grzebień.
W 1912 r. uruchomiono strzyżowskie gimnazjum. W gronie absolwentów strzyżowskiego gimnazjum byli uczniowie, którzy mieli za sobą naukę w innych gimnazjach,
np. w Dębicy, w Jaśle, we Lwowie, w Rzeszowie, w Tarnowie. Zestawienie absolwentów
tej szkoły za lata 1920-1939 pozwala sformułować kilka ogólnych wniosków. W analizowanym okresie strzyżowskie gimnazjum ukończyło 441 uczniów. Wśród absolwentów przeważali mężczyźni, którzy ukończyli tę szkołę w liczbie 323 (73,2%) wobec 118
(26,7%) kobiet. W tym gronie przedstawicieli społeczności żydowskiej było zaledwie 63,
co daje 14,2% absolwentów. Tylko jedna osoba była wyznania greckokatolickiego9.
Dla mężczyzn interesującą drogą kariery zawodowej były studia teologiczne
w przemyskim seminarium. Opracowanie biogramów księży wywodzących się z parafii strzyżowskiej zasługuje na odrębne opracowanie. W tym artykule zwracam uwagę
na kilka postaci księży wywodzących się ze Strzyżowa.
Aleksander Ciesielski (1816-1882), studiował filozofię we Lwowie oraz teologię
w Wiedniu, ale święcenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu (1855). Tego roku otrzymał probostwo w Kraczkowej i pracował tam do 1862 r. Pod koniec 1862 r. zrezygnował z parafii kraczkowskiej i przeniósł się do Boguchwały, gdzie był proboszczem
do 1883 r. Hojny darczyńca boguchwalskiego kościoła. Radny w rzeszowskiej Radzie
7

J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy ojców jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Rzeszów 1998, s. 150.
Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów w Chyrowie 18861939, opracowali L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Kraków 2000, s. 615.
9
Księga jubileuszowa 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, red. M. Czarnik,
Strzyżów 2012, s. 221-224.
8
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Powiatowej. Zmarł w Boguchwale. Krakowska firma kamieniarska Fabiana Hochstima
wykonała nagrobek należący do najciekawszych na tym cmentarzu10.
Wojciech Harmata (1826-1917) gimnazjum ukończył w Rzeszowie w 1845 r. Studia teologiczne ukończył w Przemyślu, tam też przyjął święcenia kapłańskie w 1852 r.
Wikariusz w Rzeszowie, następnie wikariusz katedralny w Przemyślu (1853-1859). Od
1865 do 1917 r. proboszcz w Bielinach. W 1871 r. sprowadził do parafii dominikanki
i oddał im w zarząd szkołę w Wielowsi. Zgromadził bibliotekę, która uległa rozproszeniu w czasie I wojny światowej. Zmarł i pochowany w Bielinach11.
Znaną postacią w środowisku historyków diecezji przemyskiej jest ksiądz Władysław Sarna (1859-1929), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1871-1879). W latach
1879-1883 studiował teologię w seminarium przemyskim. Wikariusz w Krośnie i Przemyślu. Proboszcz w Szebniach w latach 1890-1908. Od 1908 r. członek kapituły przemyskiej. Działacz społeczny i gospodarczy. Przewodniczący diecezjalnego Komitetu
Opieki nad Sierotami oraz inicjator zakładania kółek rolniczych. Największą jego pasją
była historia. Dorobek naukowy księdza Sarny obejmuje 32 pozycje z zakresu dziejów
diecezji przemyskiej. Zmarł w Przemyślu, tam pochowany12. Proboszczem w Laszkach
Murowanych (dekanat samborski) był Józef Górnicki (1883-1932), a Michał Górnicki
(1862-1936) w Dubiecku13. Trochę zapomnianą postacią jest ksiądz Teofil Górnicki
(1890-1971) rodem z Niebylca, ale mający korzenie strzyżowskie. Wikariusz w Albigowej (1921-1924), sekretarz generalny Akcji Katolickiej, kapelan biskupa ordynariusza,
wieloletni prefekt Gimnazjum Państwowego w Gorlicach14. Z dokumentów wynika,
że był również troskliwym opiekunem krewnych. W celu ułatwienia zawarcia małżeństwa swej kuzynki zobowiązał się do uzupełnienia poborów jej narzeczonego, wówczas
podporucznika Wojska Polskiego do czasu mianowania go kapitanem15.
Na przełomie XIX/XX w. zauważalny był znaczący napływ kobiet do zawodu nauczycielskiego. Było to spowodowane dynamicznym rozwojem żeńskich seminariów,
które kształciły przyszłe nauczycielki wywodzące się w większości ze środowisk wiej10

S. Wnęk, Szkice z dziejów Boguchwały, Boguchwała 2015, s. 101, 111.
Kronika Diecezji Przemyskiej 1917, nr 9-10, s. 156-161; Księga jubileuszowa 100-lecia, s. 447.
12
J. Cebulak, Charakterystyka twórczości pisarskiej księdza Władysława Sarny, Prace Historyczno-Archiwalne, t. 17, (2006), s. 165-180; K. Ruszel, Sarna Władysław (1858-1929) [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów
2011, s. 359-360.
13
Schematozmus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecensis rit. lat. Premisliensi pro Anno
Domini1917, Premiasiae 1917, s. 76, 206.
14
Schematismus 1919, s. 27: A. Szal, Duchowieństwo diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach
1918-1939, Przemyśl 2005, s. 91, 346.
15
A. Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl
1994, s. 214.
11
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skich i małomiasteczkowych. Ukończenie seminarium wymagało od młodych kobiet
determinacji, ponieważ długotrwałe kształcenie odbywało się w warunkach niezwykle
trudnych. Zawód nauczycielki dawał nadzieję na poprawę sytuacji materialnej i otwierał drogę awansu społecznego. W latach 1871-1924 uruchomiono 15 żeńskich seminariów nauczycielskich. Najstarsze założono w Przemyślu w 1871 r. i było to I Państwowe
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie – polskie, jego ruski odpowiednik uruchomiono
w 1919 r. Seminaria żeńskie powstawały na poziomie miast powiatowych: w Dębicy
w 1923 r., w Gorlicach – 1923 r., w Jarosławiu – 1913 r., w Jaśle – 1923 r., w Krośnie –
1907 r., w Łańcucie – 1917 r., w Mielcu – 1921 r., w Przemyślu – 1871 i 1919 r., w Ropczycach – 1923 r., w Rudniku – 1919 r., w Rzeszowie – 1906 r., w Sanoku – 1924 r.
i w Tarnobrzegu w 1920 r.16 Wiele nauczycielek pracujących w Strzyżowie zdobyło
uprawnienia w seminariach nauczycielskich, rzadziej na poziomie uniwersyteckim.
Dla młodych mężczyzn drogą kariery zawodowej była służba wojskowa. Niektórzy
strzyżowianie podzieli tragiczny los żołnierzy pomordowanych przez Sowietów w 1940 r.
Sylwetki te przypomniano w siedemdziesiątą rocznicę mordu katyńskiego w 2010 r. Tu
przypominamy kilka biogramów oficerów pochodzących ze Strzyżowa. Roman Postępski (1906-1940), absolwent Szkoły Podchorążych w Warszawie (1925), następnie ukończył
Oficerską Szkołę Inżynieryjną w 1927 r. W 1929 r. mianowany do stopnia podporucznika,
od marca 1939 r. kapitan WP. We wrześniu 1939 r. aresztowany przez Sowietów, zamordowany w Katyniu w 1940 r. Zbigniew Gniłka (1914-1940) w 1938 r. podporucznik WP,
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 r.
Przetrzymywany w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Sylwester Kwiatkowski
(1897-1940), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krośnie w 1921 r. W trakcie nauki wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski, w 1917 r. ranny. W 1919 r.
ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. W 1919 r. walczył z Czechami o Śląsk Cieszyński,
z Ukraińcami o Lwów, a w 1920 r. z Rosją bolszewicką. W 1921 r. przeniesiony do rezerwy. Pracował jako nauczyciel. Absolwent kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty
w Grudziądzu, w 1929 r. Aresztowany przez Sowietów w 1939 r., zamordowany w Kozielsku. Alfons Kapuściński (1896-1940), od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich, aresztowany
przez Austriaków i wcielony do armii austriackiej. Walczył na froncie włoskim, tam dostał
się do niewoli włoskiej (1918-1919). Po odzyskaniu wolności, wstąpił do armii generała Hallera i w czerwcu 1919 r. wrócił do kraju. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego
w Tarnopolu w 1920 r. W 1937 r. awansowany do stopnia kapitana. W czasie kampanii
16

A. Meissner, Prywatne Seminaria Nauczycielskie Żeńskie w Galicji doby autonomicznej (1896-1914) [w:]
Galicja i jej dziedzictwo. Nauczyciele galicyjscy. Udział polskich nauczycieli galicyjskich w rozwoju teorii
pedagogicznej i badań naukowych 1860-1918, red. A. Meissner, Rzeszów 1996, s. 49-167.
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wrześniowej 1939 r. bronił Lwowa, wzięty do niewoli sowieckiej. Przebywał w Starobielsku,
zamordowany w Charkowie17.
Wokół strzyżowskiego „Sokoła”
W Galicji na przełomie XIX/XX w. zaistniały sprzyjające warunki dla organizacji ruchu niepodległościowego. W miastach galicyjskich najistotniejsze znaczenie
dla rozwoju ruchu niepodległościowego miały Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”.
Pierwsze z nich założono we Lwowie w 1867 r. Kolejne gniazda sokole powstawały
od połowy lat osiemdziesiątych XIX w. W 1884 r. był to Tarnów, Stanisławów, 1885
– Kołomyja, Kraków, Przemyśl, Tarnopol, 1886 – Rzeszów, 1887 – Jasło, Nowy Sącz,
Wadowice, 1888 – Stryj, 1889 – Jarosław, Sanok, 1890 – Drohobycz, Jaworów, Sambor,
1891 – Bochnia, Łańcut i Sokal18.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Strzyżowie rozpoczęło działalność
w 1899 r. W działalności galicyjskich gniazd sokolich istotne miejsce zajmowały działania o charakterze patriotycznym. Integrowano młodzież wokół idei niepodległości.
Popularyzacja tężyzny fizycznej była traktowana jako jedno z narzędzi prowadzących
w szerszej perspektywie do odzyskania państwowego bytu19. Strzyżowski „Sokół” był
najprężniej działającą organizacją na terenie miasta.
W latach 1909-1910 zbudowany został budynek „Sokoła” o powierzchni 10 500
3
m , wzorowany na planach sokolni pochodzącej z Macierzy Sokolej we Lwowie, dzięki ofiarności mieszkańców. Mieczysław Wyżykowski odstąpił grunt za symboliczną
kwotę. Prace budowlane nieodpłatnie prowadził Michał Nowakowski (1871-1964),
przedsiębiorca budowalny i działacz społeczny, którego sylwetkę przybliżyła Eleonora
z Patrynów Kawowa, pisząc o nim następująco:
Senior rodu Michał Nowakowski, ojciec rodziny, był postacią szczególnie fascynującą,
człowiekiem o nieskazitelnej czystości charakteru. Z zawodu mistrz budowlany (między innymi budowniczy wspaniałego gmachu Sokoła), w późniejszych latach życia zajmował się sadownictwem i pszczelarstwem. Rzadko bywał w mieście, spędzając czas głównie w swoim sadzie
i pasiece przy domu na Zawalu. Mówiono o nim, że był najuczciwszym człowiekiem w Strzyżowie, pomimo, że, o zgrozo, nie uczęszczał do kościoła, nie praktykował20.
17

P. Szopa, Zbrodnia katyńska 1940, Rzeszów 2010, s. 71, 80-81, 94-95, 96-97.
M. Mirkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Mit a rzeczywistość [w:] Galicja i jej dziedzictwo,
t. 3: Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 269-280.
19
J. Snopko, „Sokół” a życie polityczne w zaborze austriackim (wpływy ideowo-polityczne Narodowej Demokracji i ich konsekwencje [w:] Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Polsce w 135 rocznicę
powstania, red. W. Cynarski, K. Obodyński, M. Mirkiewicz, Rzeszów 2004. s. 42-53.
20
E. Kawa, Wspomnienia z dawnych lat [w:] Śladami pamięci. Rodzinne wspomnienia ze Strzyżowem w tle,
red. B. Patryn, Strzyżów 2002, s. 15.
18
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Drogą składek i hojnych darowizn od osób fizycznych i instytucji zbudowano
okazały budynek „Sokoła”. 2.07.1911 r. poświęcono budynek po niespełna dwóch latach budowy21 (fot. 2). 21.10.1947 r. majątek Sokoła przekazano na własność Skarbu
Państwa.
Tabela 2. Czołowi działacze strzyżowskiego Sokoła w latach 1899-1939
Imię i nazwisko

Zawód

Imię i nazwisko

Zawód

Antoni Biliński

lekarz

Michał Nowakowski

przedsiębiorca
budowlany

Ludwik Bojczuk

nauczyciel
gimnazjalny

Władysław Pałys

urzędnik starostwa

Filip Cichocki

naczelnik sądu
Adam Pasternak
grodzkiego

sekretarz gminy

Zdzisław Daniec

adwokat

mieszczanin

Michał Patryn

Tadeusz Drogoń

krawiec

Stanisław Patryn

fotograf

Józef Dziadek

rolnik

Jan Pieprzowski

rymarz

Stanisław Gardula

notariusz

Władysław Pieprzowski

policjant

Karol Gąsior

urzędnik

M. i A. Piterowie

rodzina nauczycielska

Wojciech Glazer

fryzjer

Jan Praglowski

urzędnik

Józef Gorczyca

urzędnik

Jan Przyboś

rolnik

Stanisław Górnicki

stolarz

Edward Rogala

kreślarz w starostwie

Władysław Górnicki

stolarz

Julian Sosin

stolarz

Ludwik Górnicki

księgarz

Tadeusz Sroczyński

lekarz weterynarii

Adam Harmata

urzędnik

Jan Stogiera

urzędnik sądowy

Roman Harmata

ksiądz

Adam Szajta

urzędnik

Mieczysław Holcer

notariusz

Adam Szmuc

kierownik szkoły

Maciej Indyk

nauczyciel

Antoni Świętoń

nauczyciel

Bolesław Jakubowski

nauczyciel
gimnazjalny

Zygmunt Tałasiewicz

naczelnik sądu
grodzkiego

Franciszek Jaworski

urzędnik

Michał Witek

nauczyciel gimnazjalny

Franciszek Jezierski

stolarz

Ludwik Woźniacki

stolarz

Mieczysław Karol

pisarz sądowy

Wojciech Woźniacki

murarz

Marian Kaszowski

urzędnik

Józef Koczela

kowal

21

S. Zaborniak, Na galicyjskim szlaku gniazd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1884-1914), Rzeszów
2004, s. 94-95.
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Józef Kołodziej

sekretarz

Ludwik Kołodziej

listonosz

Kazimierz
Konieczkowski

stolarz

Mieczysław
Konieczkowski

stolarz

Tadeusz
Konieczkowski

urzędnik

Henryk Krysakowski

inspektor szkolny

Edward Wyżykowski

urzędnik

Jan Wyżykowski

kupiec

Stanisław Książek

urzędnik

Michał Kulawski

kominiarz

Wilhelm Kulon

kupiec

Józef Zawiercan

nauczyciel

Władysław
Znamirowski

poborca
podatkowy

Marian Kulon

urzędnik

Władysław Malanek

nauczyciel

Jan Żydzik z synami
i córka

Z. Leśniak, Kartki dziejów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Strzyżowie 1896-1939, Strzyżów
1990, s. 21.

Walory terenowe Pogórza Strzyżowskiego wykorzystywano także jako miejsce
ćwiczeń oddziałów paramilitarnych. W 1912 r. w kilkunastu miastach (m.in. w Jarosławiu, Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Sanoku) powstały formacje paramilitarne pod
nazwą Stałe Drużyny Sokole (SDS), które były ośrodkami wojskowymi prowadzonymi
przez zawodowych żołnierzy lub instruktorów wojskowych. W Strzyżowie funkcję instruktora SDS pełnił Henryk Krysakowski, strzyżowski nauczyciel i aktywny działacz
społeczny. Opracowany przez Zygmunta Leśniaka wykaz czołowych działaczy strzyżowskiego „Sokoła” (tabela 2), zawiera 60 nazwisk osób zaangażowanych w działalność społeczną miasta.
Szacuje się, że latem 1914 r. do Legionów Józefa Piłsudskiego z powiatu strzyżowskiego zaciągnęło się 110 ochotników. W tej grupie znalazł się m.in. Henryk Taub
(1889-1919) urodzony w Strzyżowie w rodzinie lekarza Samuela Tauba. W 1914 r.
zgłosił się na ochotnika do legionów, ale z uwagi na zbyt młody wiek nie został przyjęty. Po zdaniu matury (1916) został wcielony do wojska austriackiego i wysłany na
front włoski. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i jako podporucznik piechoty
został skierowany na front wojny polsko-czeskiej o Śląsk Cieszyński. Zmarł na skutek odniesionych ran 26.01.1919 r. Pośmiertnie odznaczony Odznaką za Obronę Śląska. 16.04.1939 r. dokonano ekshumacji i zwłoki przeniesiono na cmentarz żydowski
w Wadowicach. Jego starszym kolegą był Ludwik Überall (1897-1918), syn strzyżowskiego adwokata. Absolwent szkoły pięcioklasowej w Strzyżowie, maturę zdał w Przemyślu. Studiował medycynę, ale naukę przerwało wcielenie do armii austriackiej i tam
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ukończył szkołę oficerską. W 1916 r. wysłany na front wschodni, tam ranny, wrócił
do Przemyśla. 11.11.1918 r. uczestniczył w walkach z Ukraińcami o Przemyśl i wtedy
został ciężko ranny. Zmarł 4.12.1918 r., pochowany w Przemyślu22. Do legionów wstąpił także Jan Tepper (1877-1962), z zawodu nauczyciel. W okresie międzywojennym
czołowa postać w środowisku ludowców. Członek Rady Naczelnej PSL, po 1944 r. we
władzach ZSL. Patron jednej z ulic Strzyżowa23.
Charakterystyka elity strzyżowskiej
W połowie lat dwudziestych XX w. w Strzyżowie administracja publiczna miała najbardziej rozbudowane struktury, była więc największym pracodawcą w regionie.
Funkcjonował sąd powiatowy i grodzki, starostwo powiatowe, magistrat i komenda powiatowa policji. Na poziomie magistratu zatrudniano urzędników średniego szczebla
(III grupa), którą tworzyli koncypienci (później referenci) odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie spraw administracyjnych. Ponadto starostowie, komisarze, prezesi
sądów oraz wyżsi urzędnicy skarbowi. Niżej w hierarchii administracyjnej byli urzędnicy jako adiunkci, sekretarze w starostwach, praktykanci konceptowi oraz auskulanci,
czyli niżsi urzędnicy sądowi24.
1. Magistrat
Burmistrzowie strzyżowscy odgrywali ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym miasta. Niektórzy z nich nawet znakomicie zapisali się w historii miasta np.
Onufry Harmata, Wilhelm Zajączkowski czy Józef Patryn (tabela 3, fot. 3).
Obsada etatów urzędniczych była w rękach rady miejskiej po konsultacji z burmistrzem. Kandydaci musieli wykazać się kwalifikacjami zależnie od etatu i wielkości
miasta. Kluczowe znaczenie miała obsada stanowiska sekretarza miejskiego, od którego
w większych miastach wymagano wykształcenia prawniczego i co najmniej trzyletniej
praktyki w administracji. W Strzyżowie wymagania były mniejsze, wystarczało złożenie egzaminu dojrzałości, praktyka w magistracie oraz egzamin kwalifikacyjny. W latach
1900-1914 funkcję tę pełnili: Władysław Krupka, Jan Rogaliński i Andrzej Przestalski.
Od rachmistrza, kontrolera i kasjera wymagano zaświadczenia o zdaniu egzaminu państwowego w zakresie rachunkowości i rocznej praktyki w administracji na odpowiednim stanowisku. W Strzyżowie w 1910 r. Wojciech Malanek był kasjerem, Nechemie
Alter kontrolerem, a wieloletnim komisarzem targowym Ignacy Pragłowski.
22

A. Potocki, Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego, Rzeszów 2010, s. 91-92.
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 404.
24
J. Ihnatowicz, Urzędnicy galicyjscy w dobie autonomii [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w. Studia
o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. J. Leskiewiczowa, t. 6, Warszawa 1974, s. 211.
23
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Tabela 3. Burmistrzowie strzyżowscy w latach 1868-1945
Imię i nazwisko
Onufry Harmata

Lata
urzędowania

Imię i nazwisko

Lata
urzędowania

1868-1870

Józef Patryn – lekarz

1911-1918

Antoni Pasek

1871

Franciszek Jezierski

1918

Wilhelm Zajączkowski

1875

Józef Patryn – lekarz

1918-1922

Marcin Patryn

1878

Kazimierz Konieczkowski

1922-1927

Wilhelm Zajączkowski
- farmaceuta

1882

Józef Patryn – lekarz

1927-1930

Franciszek Konieczkowski

1888

Franciszek Gocek

1930-1934

Franciszek Patryn

1892

Józef Chmiel – lekarz

1934-1939

Onufry Harmata

1895-1904

Władysław Górnicki

1939-1944

Roman Wyżykowski

1904-1908

Józef Chmiel – lekarz

1944-

Wojciech Malanek

1908-1911

Ignacy Patryn

1944-1945

Źródło: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi za lata 1870-1918, Lwów 1870-1918; Z. Leśniak, Poczet burmistrzów Strzyżowa i władz miejskich, „Waga i Miecz” 1991, nr 2, s. 8.

Na przełomie XIX/XX w. policjantem był Franciszek Modliszewski. W pierwszych latach niepodległości funkcję komendanta posterunku policji w Strzyżowie
pełnił Kazimierz Adam Spittal, jego zastępcą był Władysław Folner. W latach trzydziestych komendantem policji był Władysław Pieprzowski25. Policjantów pochodzących ze Strzyżowa znajdujemy na liście pomordowanych przez Sowietów w 1940 r.
W 1869 r. rozpoczęła działalność jednostka straży ogniowej. Na przełomie XIX/XX w.
odegrała znaczącą rolę w życiu społecznym miasta. W okresie międzywojennym komendantem straży był Michał Kulawski.
Powiatowym inspektorem szkolnym był Henryk Antoni Krysakowski (18901960) żonaty z Albiną Limbach, córką Józefa i Anny z domu Rothlander oraz dwoje
urzędników Grzegorz Morski i Maria Kulonówna. Przedstawicieli inteligencji technicznej w Strzyżowie spotykamy w administracji. Na stanowiskach geometrów zatrudniono inżyniera Antoniego Wawrzkiewicza i Tomasza Zajączkowskiego.
Niebawem po uruchomieniu linii kolejowej Rzeszów–Jasło, jesienią 1890 r.,
w środowisku strzyżowskim pojawili się naczelnicy stacji kolejowej wraz z rodzinami.
W latach 1892-1914 naczelnikami strzyżowskiej stacji kolejowej byli Józef Dembow25

M. Dziubak, Organizacja Policji Państwowej w Rzeszowie, Prace Historyczno-Archiwalne, t. 19, (2007),
s. 97-122; A. Pietrzkiewicz, Kształtowanie się organów Policji Państwowej na Podkarpaciu do 1939 [w:]
95 lat służb policyjnych w Polsce, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015, s. 54-64.
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ski (1892-1894), Bronisław Bałanda (1894-1895), Feliks Tokarski (1896-1897), Antoni
Tyczyński (1898-1899), Stanisław Florek (1900-1905), Ludwik Hock (1905-1910), Paweł Kinda (1911-1913) i Aleksander Redlich od 1913 r.26. O niektórych naczelnikach
strzyżowskiej stacji możemy powiedzieć nieco więcej. Stanisław Florek, urzędnik kolejowy, ożenił się z Emilią Weissówną, starszą siostrą Wojciecha Weissa. Przed objęciem funkcji naczelnika stacji w Strzyżowie, Florek pracował w Swoszowicach. Zmarł
w Krakowie i tam pochowany (fot. 4).
Chrzest izraelitów w Kościele katolickim to było sporej miary wydarzenie obyczajowe. Wymagało zgody biskupa ordynariusza. Znajomość zasad religii katolickiej neofitów miał potwierdzić proboszcz. 18.11.1919 r. chrzest w kościele strzyżowskim przyjęła siedmioosobowa rodzina Redlichów mieszkająca na stacji kolejowej. Z aktu chrztu
dowiadujemy się, że Aleksander Redlich urodził się w 1874 r. w Tarnopolu w rodzinie
Samuela Redlicha i Adeli Silberbach, zatem miał 45 lat. Żona Redlicha pochodziła
z Czech. Urodziła się w 1876 r. w rodzinie Bernarda Betta, urzędnika kolejowego, i Zofii Kohane. Na chrzcie otrzymała imiona Aniela Maria. Redlichowie mieli pięcioro
dzieci. Jan Józef urodził się w 1900 r. w Sędziszowie, Zygmunt Grzegorz w 1901 r.
w Sędziszowie, natomiast Zofia Helena w 1903 r. w Dębicy, Bolesław Henryk Tadeusz
urodzony w 1904 r. w Dębicy wybrał drogę służby wojskowej i w 1944 r. był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. Najmłodszy z rodzeństwa Stanisław Zbigniew
urodził się w 1905 r. w Węgierskiej Górce koło Żywca. Jako rodzice chrzestni Redlichów wystąpili przedstawiciele strzyżowskiej elity i zaproszeni przez Redlicha goście.
Był Karol Kramarczyk, dyrektor gimnazjum, i jego żona Maria, Janina Sroczyńska –
żona Tadeusza, lekarza weterynarii, Piotr Musiał, adwokat, dr Józef Patryn, Maria Jarecka żona Kazimierza Jareckiego, sędziego, Irena Gajewska – nauczycielka, Wanda
Ginalska – żona profesora gimnazjalnego, oraz Józef Dymitraszek, Eugeniusz Pfistner,
Kazimierz Żegiestowski – urzędnicy kolejowi. W roli ojca chrzestnego wystąpił także
Marian Starzewski, dyrektor Związku Ekonomicznego w Krakowie. Redlichom chrztu
udzielił ksiądz Stanisław Kwieciński27.
Szematyzmy odnotowały także zastępców naczelników stacji kolejowej. W latach
1896-1897 Karol Pec był zastępcą Feliksa Tokarskiego. W późniejszych latach był naczelnikiem stacji w Boguchwale (1903-1905) i w Wiśniowej (1906-1913). Stanowisko
zastępcy naczelnika stacji w 1898 r. pełnił Witold Banaszkiewicz, w 1900 r. Michał
Świgost, a w latach 1907-1908 Leonard Szanecki.
26
27

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii za lata 1892-1914, Lwów 1892-1914.
Archiwum parafialne w Strzyżowie, Liber naturom (1885-1924) – Strzyżów.
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2. Środowisko medyczne
Lekarze
Od lekarza miejskiego wymagano dyplomu studiów medycznych i zaświadczenia
o co najmniej dwuletniej praktyce w szpitalach publicznych28. Od 1870 r. lekarzem
w Strzyżowie był dr Tytus Szczepankiewicz (1841-1908), pochowany na cmentarzu
św. Michała.
W 1914 r. na terenie powiatu strzyżowskiego praktykowało trzech lekarzy: dr Wiktor Natter we Frysztaku oraz dr Józef Patryn i dr Samuel Taub w Strzyżowie29. Z rodziny Patrynów kilka osób ukończyło studia medyczne. Najbardziej znaną postacią
jest dr Józef Patryn (1856-1933), absolwent medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim,
działacz społeczny, filantrop; trzykrotny burmistrz Strzyżowa30. W okresie międzywojennym w działalności społecznej zaznaczył się pochodzący z Rzeszowa dr Antoni Biliński (1884-1929). Studia medyczne ukończył we Lwowie, praktykował w Krakowie.
W latach 1919-1929 zatrudniony przez starostwo jako lekarz powiatowy31. Pierwszym
strzyżowskim stomatologiem był Józef Chmiel (1891-1969), strzyżowianin, w młodości żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny z Rosją bolszewicką. Absolwent
medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1918 r. Lekarz kolejowy w Strzyżowie,
a także burmistrz Strzyżowa. W latach 1922-1968 w rodzinnym mieście prowadził
praktykę lekarską. W czasie okupacji hitlerowskiej lekarz placówki AK Strzyżów–Niebylec32. W okresie międzywojennym lekarzem był dr Efroim Wassner.
Dr Adam Marcin Patryn (1905-1974) był absolwentem Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jan Kazimierza we Lwowie w 1930 r. Praktykował we Lwowie, następnie w Krośnie. Większość życia zawodowego związał z rodzinnym Strzyżowem, gdzie
pracował w latach 1934-1974. Pochowany na cmentarzu św. Michała33. Lekarzem był
dr Władysław Aleksander Hajduk (1911-1946), absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1938 r. Praktykował w Krakowie, w czasie okupacji hitlerowskiej pracował w Strzyżowie. Ciężko chory, zmarł w Krakowie i tam pochowany,
z czasem ciało ekshumowano do rodzinnego miasta34. Lekarzem wojskowym był dr
28

I. Homola, Inteligencja galicyjska w połowie XIX wieku. Próba charakterystyki [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, t. 5, Warszawa 1972,
s. 101-139; S. Rejman, Odsada urzędów miejskich znaczniejszych miast Galicji Zachodniej [w:] Miasta i ludzie.
Studia z dziejów społecznych i gospodarczych, red. P. Grata, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 201-215.
29
Szematyzm 1914, s. 928.
30
Polskie Towarzystwo Lekarskie. Koło Terenowe w Strzyżowie 1976-1996, Strzyżów 1997, s. 60.
31
Tamże, s. 58.
32
Tamże, s. 21-22.
33
J. Grudnicki, Dr med. Adam Marcin Patryn (1905-1974), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”
2013, nr 2, s. 86-90.
34
Polskie Towarzystwo Lekarskie. Koło Terenowe w Strzyżowie, s. 31-32.
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Adam Klemens Soja (1903-1981), absolwent Akademii Medycznej na Uniwersytecie
Jan Kazimierza we Lwowie w latach 1924-1931. Po rocznej praktyce we lwowskim
Szpitalu Powszechnym, rozpoczął praktykę lekarską w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, kolejno w szpitalach w Samborze, Poznaniu i Kamionce Strumiłowskiej, jako
lekarz garnizonowy. Bral udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W 1940 r. wrócił do
Strzyżowa i pracował tam do 1945 r. Następnie kilka miesięcy praktykował w Rzeszowie, potem w Bydgoszczy jako lekarz cywilny do 1975 r. W tym roku wrócił do
Strzyżowa i tam zmarł35.
W latach 1944-1946 pracował w Strzyżowie i tam zmarł dr Andrzej Bylicki (18841946) rodem z Krakowa. Medycynę studiował w Wiedniu i Paryżu, podobno utalentowany pianista i malarz. Pracował jako lekarz kolejowy we Lwowie, potem w Chodorowie. W Strzyżowie zapamiętano go jako ofiarnego lekarza, który dobru pacjentów
podporządkował życie zawodowe36. W latach 1944-1950 praktykę lekarską w Strzyżowie prowadził dr Jerzy Edward Hawranek (1897-1952) pochodzący z Zakopanego.
Medycynę studiował w Krakowie i we Lwowie; dyplom lekarski otrzymał w 1929 r.
Praktykował w Zakopanem, a w latach 1934-1944 w Wielopolu Skrzyńskim. W 1944 r.
przeprowadził się do Strzyżowa i tam otworzył gabinet lekarski, ponadto był lekarzem
szkolnym w strzyżowskim gimnazjum i ordynatorem Sanatorium Przeciwgruźliczego
w Żyznowie do 1949 r. W latach 1950-1952 był ordynatorem w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Górnie; tam zmarł. Pochowany w Strzyżowie37. W latach
czterdziestych obowiązki lekarza szkolnego wykonywał dr Kazimierz Mulak, także lekarz powiatowy. Ze Strzyżowa pochodziła dr Adolfina Karol (1901-1969), absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1927 r. Po odbyciu praktyki lekarskiej we Lwowie, w 1928 r. rozpoczęła pracę zawodową w Czudcu
i z tą miejscowością związała życie zawodowe38. Lekarzem wojskowym był dr Kazimierz Garduł (1894-1940), absolwent medycyny na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie w 1922 r. Od 1935 r. naczelny lekarz Ubezpieczalni Społecznych w Łodzi. We
wrześniu 1939 r. zgłosił się do wojska na ochotnika jako porucznik rezerwy. Aresztowany przez Sowietów, dostał się do obozu w Kozielsku i tam zamordowany39.
Wspomnieć należy o średnim personelu stomatologicznym. Od 1929 do 1948 r.
prywatny zakład dentystyczny prowadziła pochodząca z Krakowa Celina Góra
(1901-1968), po mężu Karp, posiadająca uprawnienia technika dentystycznego.
35
36
37
38
39

Tamże, s. 29-30.
Tamże, s. 59.
Tamże, s. 23-24.
Tamże, s. 25-26.
P. Szopa, Zbrodnia katyńska..., s. 64-65.
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Od 1949 r. kierowała Szkolną Przychodnią Dentystyczną przy Ośrodku Zdrowia
w Strzyżowie40.
Tadeusz Józef de Nowina Sroczyński był powiatowym lekarzem weterynarii. Pracował w Strzyżowie na początku XX w. Jego żoną była Janina z Kozłowskich, córka
Karola Jastrzębiec Kozłowskiego i Sylwii z Rabingerów. W 1944 r. na Zawalu mieszkał
i tam prowadził gabinet weterynaryjny Antoni Gorlach. Drugim lekarzem weterynarii
był Edward Patryn mieszkający przy ulicy Słowackiego.
Farmaceuci
Od początku lat trzydziestych XIX w. funkcjonowała w Strzyżowie apteka Pod
Duchem Świętym założona przez Jana Zajączkowskiego (1803-1858). 13.05.1836 r. Janowi Zajączkowskiemu i Alojzie z Tokarskich Zajączkowskiej urodził się syn Wilhelm
(1836-1909), przyszły farmaceuta. Wilhelm Zajączkowski ukończył rzeszowskie gimnazjum (1850), następnie rozpoczął praktykę w zakładzie ojca. Naukę kontynuował
w Krakowie i tam w 1854 r. uzyskał dyplom farmaceuty. Studia kontynuował w Wiedniu i Bolonii. Podróżował po Europie. W 1861 r. odkupił od ojca aptekę i osiedlił się
w Strzyżowie (Rynek 2). Ceniony z licznych publikacji na łamach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”. Autor i współautor podręczników dla farmaceutów, które tłumaczono na języki obce. W latach 1882-1888 był burmistrzem Strzyżowa.
Zwolennik utworzenia strzyżowskiego gimnazjum. W 1908 r. wyróżniony dyplomem
Honorowego Obywatela Miasta Strzyżowa. Zmarł we Lwowie, ale pochowany w Strzyżowie Na Krzywuli. Jego pogrzeb zamienił się w manifestację patriotyczną. W 1962 r.
odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku, w którym mieszkał41.
Po śmierci Zajączkowskiego aptekę i drogerię strzyżowską położoną w centrum miasta powadził Eugeniusz Stoeger (1875-1937). W połowie lat dwudziestych jego wspólnikiem był E. HÖrger. Z dokumentów spadkowych dowiadujemy się, że Stoeger zmarł
18.04.1937 r. w Strzyżowie w wieku 62 lat, był wyznania rzymskokatolickiego. Dwukrotnie
żonaty. Z pierwszego zawartego z Jadwigą Małecką urodziło się dwóch synów: Aleksander urodził się w 1909 r., mieszkał w Ustrobnej gmina Odrzykoń i Witold rocznik 1913 r.
mieszkający w Strzyżowie. Z drugiego małżeństwa zawartego z Zofią Zawadzką nie było
dzieci. Stoeger posiadał połowę domu i aptekę w Strzyżowie oraz mórg parceli w Jaśle, która w 1937 r. znajdowała się pod zarządem młodszego syna Witolda. 24.06.1937 r. Ignacy
Pragowski, rzeczoznawca sądowy w sądzie grodzkim w Strzyżowie, oszacował majątek
40
Polskie Towarzystwo Lekarskie. Koło Terenowe w Strzyżowie, s. 62; Księga adresowa Polski wraz z W.M.
Gdańskiem dla handlu i przemysłu, Warszawa 1929, s. 791.
41
Archiwum Parafialne w Strzyżowie, Liber natorum 1835-1857 – Strzyżów; A. Śródka, Uczeni polscy
XIX-XX stulecia, t. 4 (S-Ż), Warszawa 1998, s. 558-559.
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spadkowy po strzyżowskim aptekarzu, na który składały się dom oraz urządzenia apteczne
i drogeryjne. Kamienica Stoegera była wybudowana z cegły, jednopiętrowa o powierzchni
1560 m3, otynkowana, kryta częściowo blachą i dachówką. W budynku znajdowała się
instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. W kamienicy było 6 piwnic, na parterze dwa sklepy i 5 ubikacji, na piętrze zaś część mieszkalna, a tam: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, powyżej strych. Do kamienicy należał obszar 100 m2 . Wartość domu Stoegera oszacowano na
32 000 zł. 24.06.1937 r. Stanisław Miętus, magister farmacji z Rzeszowa, oszacował wartość
urządzenia apteki i drogerii po zmarłym farmaceucie. Nas interesuje wyposażenie apteki.
Na parterze znajdowały się 2 szafy na lekarstwa częściowo oszklone z drzewa twardego;
dalej 3 szafki mniejsze; stół recepturowy z drzewa twardego i miękkiego; stolik i 3 krzesła,
lampa gazowa, zegar stary wiszący, 2 obrazy i 9 figur gipsowych, żelazna kasa National
poniklowana. Odnotowano ponadto stół laboratoryjny zawierający szafę; 3 szafy na zapasy
apteczne z miękkiego drzewa, stare; stół laboratoryjny mniejszy, malowany, prawie nowy
i drabinka. W pokoju laboratoryjnym znajdowało się biurko z drzewa twardego, stare; takaż etażerka, 3 krzesła wiedeńskie gięte, lustro oraz 2 obrazy oprawne. Laboratorium analityczne było wyposażone w biurko białe w dość dobrym stanie; 2 szafki nowe białe z drzewa
miękkiego służące do przechowywania lekarstw; 2 chodniki, taboret. W części drogeryjnej
znajdowały się 2 szafy drewniane oszklone, lada, lampa naftowa, krzesło42. Do 1939 r. aptekę prowadziła wdowa po zmarłym aptekarzu. W okresie okupacji hitlerowskiej aptekę
i drogerię prowadził Grzegorz Futujma43. Z artykułu Zygmunta Leśniaka dowiadujemy się,
że strzyżowski aptekarz nacjonalista ukraiński był życzliwy dla Polaków. Po 1944 r. został
wraz z żoną przesiedlony do Związku Sowieckiego44.
3. Środowisko prawnicze
W 1880 r. obsadzona została posada sędziego w Sądzie Powiatowym w Strzyżowie.
Stanowisko to powierzono Feliksowi Radwańskiemu, następnie Juliuszowi Gebauerowi. Na przełomie XIX/XX w. sędzią był dr Karol Bójsławski-Muller (1858-1907), radca
sądu krajowego, pochowany Na Krzywuli. Tam znajduje się jego pomnik wykonany
z piaskowca (fot. 9).
W 1910 r. sędziami byli Alfred Korzeniowski, dr Antoni Heimann i dr Michał
Stec, których na krótko przed wybuchem wojny zastąpili dr Kazimierz Jarecki i Filip
Jakub Cichocki pochodzący z Kańczugi, który przez wiele lat był naczelnikiem Sądu
Grodzkiego w Strzyżowie. W czasie okupacji hitlerowskiej żołnierz AK, a po jej za42
43
44

APRz, Sąd Powiatowy w Strzyżowie, Akta spadkowe po śp. Eugeniusze Stoegerze, sygn. 453.
APRz, Zarząd Miejski w Strzyżowie, sygn. 73.
Z. Leśniak, Strzyżowskie apteki..., Waga i Miecz 1994, nr 1, s. 2.
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kończeniu i wkroczeniu Sowietów krótko dowodził strzyżowskim oddziałem. Zmarł
w Strzyżowie i pochowany Na Krzywul45. W 1914 r. funkcję naczelnika sądu pełnił
dr Zygmunt Tałasiewicz (1871-1956), pochodzący z Ropczyc. Absolwent Wydziału
Prawa UJ. Od 1895 r. pracował w sądach w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Od
1907 r. sędzia w Strzyżowie. Pierwszy prezes strzyżowskiego „Sokoła”. W latach 19181922 sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Od 1923 r. na emeryturze. W Rzeszowie
otworzył wówczas kancelarię adwokacką. W okresie międzywojennym działacz narodowy, właściciel majątku dworskiego Sielec koło Sędziszowa; zmarł w Chorzowie46.
Sędzią był także Stanisław Leśniak.
W latach 1875-1914 posady urzędników sądowych (adiunktów, kancelistów i oficjalistów) zajmowały osoby w większości spoza Strzyżawa. W porządku alfabetycznym
byli to: Kazimierz Bautro, Bazyli Bielański, Henryk Bukowski, Józef Fill, Karol Feherpataky, Bazyli Halski, Stanisław Kisiel, Zygmunt Kowalski, Józef Kozik, Franciszek
Książek, Michał Kuciński, Józef Lenkiewicz, Alfons Małdziński, Henryk Mazaraki,
Ignacy Moczydłowski, Karol Motylewicz, Juliusz Nowakiewicz, Józef Onyszkiewicz,
Stanisław Różański, Michał Rząsa, Józef Sułkowski, Ferdynand Surówka, Jan Świderski, Ignacy Szajdzicki, Władysław Trzecieski, dr Jan Tyralik, Jan Tytar, Stanisław Urbanek, Kazimierz Wiśniowski oraz Michał Wrona. Niektórzy związali się ze Strzyżowem
zakładając tu rodziny.
Adwokaci
U schyłku XIX w. kancelarię adwokacką prowadził dr Maurycy Affe. W 1899 r.
posiadał kancelarię w Ropczycach47. Szematyzm galicyjski za 1914 r. wymienia trzy
strzyżowskie kancelarie adwokackie, które prowadzili Hersch Fuchs, Henryk Schornstein i Jakub Überall. Palestra adwokacka w Strzyżowie w okresie międzywojennym
była liczniejsza. Doktor Bronisław Miara pochodził z Bydgoszczy. W kamienicy Górnickich przy ulicy Słowackiego prowadził kancelarię adwokacką. Stanisław Pasterz
wspomina strzyżowskiego adwokata dra Teofila Drwala, który popełnił samobójstwo
strzelając sobie w głowę nad grobem matki48. Zygmunt Leśniak dodał, że przyczyną
tego kroku była ruina finansowa wynikająca z hazardu: „Na cmentarzu w 1931 r. na
płycie grobu swojej matki położył się w smokingu i strzelił sobie w skroń”49.
45
S. Pasterz, Byłem sędzią.…w latach 1945-1979, Strzyżów–Jasło 1998, s. 7-9; P. Szopa, Armia Krajowa
w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009, s. 134.
46
Encyklopedia Rzeszowa, red. J. Draus, G. Zamoyski, Rzeszów 2011, s. 841.
47
W. Tabasz, Sądownictwo na Ziemi Ropczyckiej. Szkic na100-lecie sądu w Ropczycach, Ropczyce 2006, s. 27.
48
S. Pasterz, Byłem sędzią w latach 1945-1979, Strzyżów–Jasło 1998, s. 14.
49
Z. Leśniak, Kartki z dziejów..., s. 35.
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W połowie lat dwudziestych w spisie strzyżowskich adwokatów znajdujemy kancelarie dra Marcusa Appermana, dra Joachima Frenkela, który w czasie okupacji hitlerowskiej używał nazwiska Wierzbiański i po wojnie wyjechał do USA, dra Emila
Wassermana, dra Stanisława Zabierzewskiego50. Wymieniono także dra Salomona Samueli, który zmarł 4.05.1942 r. w Strzyżowie w wieku 62 lat, zamieszkały w Rynku nr
196. Zmarły pozostawił żonę Sabinę z Schinaglów oraz trójkę dzieci: Łucję (28 lat),
Zofię (25 lat) i Alfreda (23 lata)51. Tego samego dnia zmarł w wieku 47 lat adwokat
strzyżowski dr Franciszek Rosenthal. Mieszkał w kamienicy położonej w Rynku nr 49
razem z żoną Eweliną i niepełnoletnią córką Marią urodzoną 3.09.1934 r.52.
W 1944 r. w gronie strzyżowskich adwokatów wymienia się Zdzisława Dańca,
byłego naczelnika Sądu Grodzkiego w Zakopanem, Wacława Hoffmana wysiedleńca
z Poznania w 1940 r. wraz z rodziną, Władysława Medyńskiego i Oktawa Pietruskiego,
W tej grupie rozpoznajemy osoby, które znalazły się w Strzyżowie na skutek zawieruchy wojennej, a po jej ustaniu wyjechały z miasteczka.
Notariusze
Notariusz miał ukończone studia prawnicze, zdany egzamin notarialny, ponadto biegłą znajomość języka miejsca swojego urzędowania oraz nieskazitelną opinię
jako obywatel. Wymagania obejmowały także odbycia czteroletniej praktyki sądowej
,w tym dwuletnią praktykę notarialną53.
W latach 1873-1951 działało w Strzyżowie siedmiu notariuszy (tabela 4). Pierwszym był Konstanty Rogalski, o którym niewiele wiadomo ponadto to, że praktykował
w latach 1873-1875. Przez około trzy lata posada notarialna była nieobsadzona, dopiero w 1878 r. uruchomił ją ponownie Feliks Misky. Jako ciekawostkę należy odnotować
treść rozporządzenia ostatniej woli spisanego 2.12.1878 r. w strzyżowskiej kancelarii.
Tego dnia Salomea z Petersów Krzyżanowska, bezdzietną właścicielka części dóbr Niewodna zwana Janowszczyzną, przekazała majątek Instytutowi Ubogich Chrześcijan we
Lwowie. Działo się to w obecności świadków Józefa Czajowskiego, burmistrza, i księdza Wincentego Łukaszkiewicza, administratora strzyżowskiej parafii. Krzyżanowska
w ostatnich latach życia zamieszkała w Strzyżowie. W latach 1881-1925 kancelarię
notarialną prowadził Zygmunt Holzer, jak się wydaje założyciel strzyżowskiej linii
Holzerów. Jego przodkiem był kupiec austriacki Jakub Holtzer (1754-1810) osiadły
50

Księga adresowa Polski, s. 790-791.
APRz, Sąd Powiatowy w Strzyżowie, Akta zejścia po dr Salomonie Samueli (adwokat) – 1942 r., sygn. 2830.
52
APRz, Sąd Powiatowy w Strzyżowie, Akta zejścia po dr Franciszku Rosenthalu (adwokat) – 1942 r., sygn. 2831.
53
S. Kozak, Obraz notariatu w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych z 1855 i 1871 roku, Prace
Historyczno-Archiwalne, t. 5, (1997), s. 107-122.
51
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w Rzeszowie w I połowie XVIII w. Potomkowie Zygmunta Holzera byli aptekarzami,
biologami i botanikami. Przedstawiciele linii rzeszowskiej zajmowali się głównie przemysłem budowlanym54. Zygmunt Holzer praktykę notarialną odbył w strzyżowskiej
kancelarii Feliksa Miskyego i przejął po nim kancelarię. Z okazji pięćdziesięciolecia
panowania Franciszka I w 1898 r. gmina miasta w Strzyżowie założyła fundację mającą
na celu udzielanie bezpłatnego przytułku ośmiu starcom i kalekom wyznania chrześcijańskiego pozostającym bez środków do życia. Informacje na ten temat znajdziemy
w dokumentach strzyżowskiej kancelarii Zygmunta Holzera. Dr Jerzy Rudnicki był
wieloletnim notariuszem w Strzyżowie, ale i we Frysztaku w latach 1925-1928. Mieszkał w Strzyżowie przy ulicy Jasielskiej 40 i tam prowadził kancelarię. W roli zastępcy
Rudnickiego występował Jerzy Winter. W okresie międzywojennym kancelarię notarialną prowadził także Adam Bański, zaś w latach 1947-1951 Mieczysław Pniewski,
Wojciech Urbanik i Stanisław Klimczyk55.
Tabela 4. Strzyżowscy notariusze w latach 1873-1951
Lata praktyki
w Strzyżowie

Imię i nazwisko

Lata praktyki
w Strzyżowie

Konstanty Rogalski

1873-1875

Mieczysław Pniewski

1947-1949

Feliks Misky

1878-1881

Wojciech Urbanik

1947-1949

Zygmunt Holzer

1881-1925

Stanisław Klimczyk

1949-1951

Adam Bański

1925-1933

Imię i nazwisko

Źródło: A. Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1994, s. 205-215. Akta pochodzące z kancelarii notarialnych Mieczysława Pniewskiego, Wojciecha Urbanika i Stanisława Klimczyka znajdują się w rzeszowskim archiwum.

4. Środowisko ziemiańskie
W 1779 r. dobra strzyżowskie kupił Stefan Skrzyński i przez następne stulecie
znajdowały się w posiadaniu tej rodziny. W 1820 r. właścicielem Strzyżowa był Ksawery, następnie Ignacy, a od 1855 r. Jan, zaś ostatnim ze Skrzyńskich Ignacy Jan Stanisław
(1807-1895). Ten ostatni był oficerem w powstaniu listopadowym, w latach 1848-1849
posłem na Sejm Krajowy z obwodu rzeszowskiego. Żonaty z Marią Skrzyńską, sio54
S. Kozak, Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie w latach 1859-1914, Prace Historyczno-Archiwalne,
t. 8, (1999), s. 44; K. Chomiczewska, Przegląd architektury Jakuba, Ludwika i Karola Holzerów na podstawie wybranych projektów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Prace Historyczno-Archiwalne, t. 27, 2015, s. 77-78.
55
A. Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl
1994, s. 214.
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strą stryjeczną. Ich córka Konstancja Skrzyńska wyszła za Hipolita Wołkowickiego.
4.12.1878 r. Ignacy Skrzyński udzielił zięciowi pełnomocnictwa i od tej pory on administrował dobrami strzyżowskimi. Z tego małżeństwa urodził się Kazimierz Wołkowicki (1874-1950), który w 1897 r. rozpoczął służbę wojskową w Krakowie56. W latach
dwudziestych ożenił się z Seliną Nositz von Rieneck (1885-1960). Żona Wołkowickiego urodziła się w Wiedniu i tam odebrała staranne wykształcenie, studiowała też
w Anglii. Pracowała jako lektor języka angielskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie okupacji hitlerowskiej więziona na Majdanku. Po zwolnieniu z obozu zaangażowała się w struktury tajnego nauczania w Strzyżowie, zasiadała w Komisji
Egzaminacyjnej. W latach czterdziestych uczyła angielskiego w strzyżowskim liceum
i Gimnazjum Kupieckim57 (fot. 6).
Starszym synem Hipolita Wołkowickiego był Ignacy Rusiłło Wołkowicki (18681938), z zawodu prawnik. Właściciel dóbr strzyżowskich, na które składały się 4 folwarki i grunty uprawne (5561 ha) oraz lasy (6174 ha). Działacz społeczny i niepodległościowy. Ożenił się z Marią Romaną z Włodków, z którą miał córkę Wandę zamężną
Konopczyna (za Ignacym Konopką). Maria Romana z Włodków Wołkowicka (18801937) urodziła się w rodzinie ziemiańskiej Zdzisława Romana Włodka, marszałka bocheńskiego, i Aliny z baronów Goetz-Okocimskich. Wyszła za Ignacego Wołowickiego, wnosząc w posagu dobra strzyżowskie odkupione z rąk wierzycieli przez jej ojca.
Działała w Stowarzyszeniu Opieki na Ubogimi im. św. Wincentego a Paulo w Strzyżowie. W 1927 r. zrzekła się spadku po ojcu, zapisując dobra strzyżowskie wnukom
Konopkom: Hubertowi, Aleksandrowi i Krystynie, dzieciom Wandy z Wołkowickich
Konopczyny. Obydwoje pochowani są w Strzyżowie w grobowcu Skrzyńskich Na
Krzywuli 58.
Ze Strzyżowem związany był Ignacy Konopka (1900-1967) urodzony w Mogilanach w rodzinie Stanisława Konopki i Julii z Jaroszyńskich jako ich drugie dziecko. W 1916 r. zgłosił się do Legionów Polskich. W 1917 r. po tzw. kryzysie przysięgowym internowany; przebywał na terenie Włoch. W Krakowie ukończył
Wydział Rolnictwa UJ, uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. W 1928 r. ożenił się
z Wandą Wołkowicką (1900-1935), córką Ignacego Wołkowickiego i Marii z Włodków. Małżonkowie zamieszkali w majątku Tropie. Z tego małżeństwa urodziła się
trójka dzieci: Krystyna urodzona w 1929 r., Aleksander (1930-2016) i Hubert urodzony w 1934 r. Wanda z Wołkowickich Konopczyna zmarła na gruźlicę. Ignacy
56

Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego, s. 615.
R. Terlecki, Pracownicy naukowi w tajnym nauczaniu ogólnokształcącym na terenie dystryktu krakowskiego [w:] Rozprawy z dziejów oświaty, t. 26, (1984), s. 243.
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Konopka ożenił się ponownie w 1938 r. ze stryjeczną siostrą żony, Heleną Wołkowicką (1910-1997) córką Kazimierza Wołkowickiego, młodszego brata Ignacego
i Seliny Nostitz-Rieneckiej.
Helena z Wołkowickich Konopczyna ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim w Krakowie. W czasie
okupacji hitlerowskiej mieszkała w Strzyżowie, angażując się w działalność niepodległościową. Jej mąż był żołnierzem Armii Krajowej ps. „Benedykt”. Od jesieni 1943 r. szef
„Tarczy” organizacji skupiającej ziemian, działającej przy Inspektoracie AK. W czasie Akcji „Burza” (31.07.1944) został ciężko ranny w czasie ataku niemieckich pojazdów pancernych na stacjonujący w Łętowni odział AK59. W 1946 r. Konopkowie zostali zmuszeni
do opuszczenia pałacu w Strzyżowie drogą decyzji administracyjnej. Ignacy Konopka
uzupełnił wykształcenie, uzyskując uprawnienia w zakresie budownictwa. Umożliwiło
mu to zatrudnienie się w Nowym Sączu, następnie w Dąbrowie Tarnowskiej. W latach
1948-1967 pracował w Myślenicach jako zastępca dyrektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Zmarł w Myślenicach, tam pochowany. Żona pracowała w sądeckich
i myślenickich szkołach, ucząc angielskiego, francuskiego, łaciny i niemieckiego60. Z tego
małżeństwa urodził się w 1940 r. w Strzyżowie Marek Konopka, archeolog zamieszkały
w Warszawie, historyk rodziny Wołkowickich i Konopków (fot. 7).
W okolicy Strzyżowa (Dobrzechów, Godowa i Wiśniowa) siedziby mieli wpływowi przedstawiciele środowiska ziemiańskiego. Niespełna 10 km od Strzyżowa
w kierunku Krosna znajdował się majątek Dobrzechów od połowy XIX w. należący
do Michałowskich. Czołową postacią dobrzechowskiego dworu był Józef Michałowski
(1870-1956), który większość życia spędził w Rzymie. Kapitalny portret literacki Michałowskiego naszkicował Konstanty Jeleński61.
Od 1905 r. sąsiednia Godowa (dawniej Dydyńskich) należała do Instytutu Wychowania Biednej Młodzieży, od którego w 1924 r. wydzierżawił pałac wraz z folwarkiem Stanisław Filipowicz (1896-1942) „średniego wzrostu, ale masywnie zbudowany
[…] rumiany, okrągły i pogodny”62 i jego żona Janina z Trzcińskich Filipowiczowa,
obydwoje pochowani Na Krzywuli. W części obiekt, przeznaczono pod wynajem, któ59

P. Szopa, Armia Krajowa w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009, s. 33, 128, 160, 161.
APRz, Sąd Powiatowy w Strzyżowie, Akta zejścia Wandy z Wołkowicich Konopka (1935 r.), sygn. 338;
M. Konopka, Klejnot rodzinny. Dom Konopków herbu Nowina z Jabrzykowskiego Stoku, Modlnicy, Mogilan
i Głogoczowa, Tomaszowic i Zaleszan, Warszawa 2014, s. 202-203, 213; List Marka Konopki, syna Ignacego,
do Zygmunta Leśniaka z 25.10.1993 r. w zbiorach Jakuba Leśniaka ze Strzyżowa.
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N. Canowa, Michałowski Józef (1870-1956) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław 1975,
s. 654-655; K. J. Jeleński, Ostatni polski encyklopedysta. Wspomnienie o Józefie Michałowskim [w:] Chwile
oderwane, Gdańsk 2007, s. 51-60.
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rego istotnym walorem było malownicze położenie nad Wisłokiem. Wypoczywał tam
i malował Wojciech Weiss (1875-1950), przybywając u szwagra w Strzyżowie. Zanotował: Dwór Godowa. Tu spędzałem dużo czasu, rysując. Przy mnie piesek i dzieci burmistrza – służyły mi za modele63. W okresie międzywojennym zatrzymywała się tam
Zofia Rudzka, malarka, żona Jana Cybisa. Położona nieco dalej Wiśniowa pod rządami
Mycielskich w latach 1867-1939 była czołowym ośrodkiem kultury64. U schyłku doby
galicyjskiej strzyżowski pałac był miejscem spotkań Związku Ziemian Galicyjskich.
Na kolatorach parafii strzyżowskiej (Skrzyńskich, Wołkowickich i Konopkach)
spoczywał obowiązek jej współfinansowania. W 1866 r. dzięki hojności Ignacego
Skrzyńskiego wybudowano nowy budynek folwarczny w połowie z kamienia i cegły.
Zbudowano dom dla ubogich, w którym mieszkał także dzwonnik parafialny. Złożyły
się na to darowizny biskupa przemyskiego, datki z miejskiej kasy. Fundusz godowski
przekazał 35 jodeł z godowskich lasów, dalsze środki pochodziły ze sprzedaży starego szpitala dla ubogich65. W 1874 r. Konstancja Wołkowicka ofiarowała kościołowi
w Strzyżowie przykrycie na ambonę własnej roboty wartości 25 zł reńskich66. W następnym roku (1875) ze składek parafialnych zakupiono stacje Męki Pańskiej przy finansowym udziale Wołkowickich, którzy ofiarowali ponadto ampułki i tacę z chińskiego srebra, krzyż ręczny i obrus, zaś siostry felicjanki ornat biały własnej roboty67.
5. Duchowieństwo parafialne
5.10.1864 r. probostwo strzyżowskie otrzymał ksiądz August Nahlik (1812-1878)
po tym jak odszedł ze strzyżowskiej parafii jego poprzednik ksiądz Józef Twaróg,
skonfliktowany z kolatorem strzyżowskim. Ksiądz Nahlik był synem Karola Nahlika,
wiceprefekta kopalni soli. Urodził się w Modryczu (cyrkuł samborski), absolwent Instytutu Teologicznego w Przemyślu. W 1834 r. otrzymał tam święcenia kapłańskie68.
Wziął udział w powstaniu styczniowym. 10.10.1878 r. sporządził testament, który
w obecności świadków – Apolinarego Dydyńskiego i księdza Wincenty Łuszczkiewicza – spisał Feliks Misky. Testator przekazał majątek bratu majorowi Franciszkowi
Nahlikowi. Zgromadzone pieniądze złożył u Konsystorza Przemyskiego. Polecił, aby
oddać „w naturze na inwentarz dwa wozy, jeden kuty, drugi bosy, które się znajdują
63
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w stodole folwarku plebańskiego w Strzyżowie. trzeci wóz także tam się znajdujący
całkiem nowy moją własnością będący, należy się spadkobiercy”. Wyznał, że nie posiada długów. Uregulował kwestie finansowe związane z dzierżawą strzyżowskich gruntów plebańskich z Ignacym Skrzyńskim i gruntów zaborowskich z Berglasem. Wyznał
ponadto, że sługom kościelnym i sługom domowym wypłacił ich należytość każdego
miesiąca. Określił przebieg ceremonii pogrzebowej.
Życzeniem moim jest, aby po śmierci ciało moje w średnim pokoju przed kaplicą umieszczone było. Do ubrania mam moje własne aparata. Na trumnę i światło złożą się pieniądze
w kasie zaliczkowej w Strzyżowie. Trzydzieści dwie świece do katafalku i 40 świec do rąk. Upraszam, aby ani kościelnego, ani cechowego nie używać światła. Chorągwi tylko dwie brackich
z Różańca. Życzeniem moim jest, aby ludzie ze wsi ciało moje nieśli do kościoła i na cmentarz69.

16.12.1878 r. probostwo strzyżowskie otrzymał ksiądz Franciszek Jabczyński
(1821-1903). Nowy proboszcz strzyżowski w Przemyślu studiował teologię i tam
w 1848 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Należał do współorganizatorów organizacji
zrzeszających duchowieństwo Bonus Pastor. Odnowiony pomnik księdza Jabczyńskiego znajduje się na cmentarzu św. Michała.
Następcą księdza Jabczyńskiego został ksiądz Stanisław Kwieciński (1864-1937).
W 1887 r. ukończył studia teologiczne w Przemyślu. Probostwo strzyżowskie objął
w 1903 r. W 1906 r. założył w parafii Bractwo NMP Królowej Korony Polski działające wraz ze Związkiem Katolicko-Społecznym, które skupiało znaczną część dorosłych
parafian. Uruchomiał bibliotekę parafialną i założył Stowarzyszenie św. Wincentego
a Paulo70, ponadto stowarzyszenie Gwiazda mające charakter narodowo-katolicki,
chór i orkiestrę parafialną. Propagował działalność charytatywną, zakładając ochronkę dla dzieci. W 1912 r. sprowadził do parafii siostry serafitki. Ksiądz Kwieciński zmarł
w Strzyżowie, pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu św. Michała. Majątek
po zmarłym proboszczu odziedziczyła jego siostra Aniela Kwiecińska, niezamężna, zamieszkała w Strzyżowie. Wyposażenie pokoju proboszcza strzyżowskiego było skromne: szafa, stary fortepian, łóżko, stół, 6 krzeseł i dwie lampy. Proboszcz strzyżowski
posiadał 1/3 domu w Dobrzechowie oraz dochody z folwarków plebańskich w Strzyżowie i Zaborowiu tj. inwentarz zwierzęcy i urządzenia gospodarcze. Z masy spadkowej
700 zł odzyskał ksiądz Leon Kwieciński, brat zmarłego, tytułem zwrotu pożyczki. Parafii należał się zwrot za sprzedaż pola parafialnego. Zmarły zalegał z opłatami na rzecz
Towarzystwa Wincentego a Paulo, ochronki oraz biblioteki parafialnej. Uregulowano
69
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płatności proboszcza względem usług rzemieślniczych np. za roboty kowalskie Janowi Pasternakowi, rymarzowi Janowi Pieprzowskiemu, Zdzisławowi Gieruszyńskiemu
z Godowej za dostarczone drewno na opał oraz stelmachowi z Zaborowia Ludwikowi
Bankowi oraz służbie plebańskiej i folwarcznej. Adwokatowi strzyżowskiemu Bronisławowi Miarze wypłacono 600 zł zaległego wynagrodzenia. Uwzględniono ponadto
zaległości w zakresie podatku gruntowego i dochodowego. Zgodnie z życzeniem wyrażonym w testamencie, pogrzeb proboszcza miał być skromny71 (fot. 8).
Następcą proboszcza Kwiecińskiego został ksiądz Ludwik Bira (1877-1939).
Ukończył rzeszowskie gimnazjum (1896), następnie teologię w przemyskim seminarium. Wikariusz w Krościenku Wyżnym (1900-1910), wikariusz i administrator w Lesku w latach 1901-1903; wikariusz w Samborze (1903-1905); administrator w Starej Soli (1905-1907) i w Jarosławiu (1907-1908), wieloletni proboszcz
w Bachórcu. 18.06.1937 r. otrzymał probostwo strzyżowskie. Zmarł 11.09.1939 r.
na skutek pobicia przez hitlerowców. Nieoczekiwanie opuszczone probostwo
strzyżowskie otrzymał w tych niezwykle trudnych warunkach ksiądz Franciszek
Majewski (1889-1969), absolwent I Gimnazjum w Rzeszowie (1909) i seminarium przemyskiego. Wikariusz w Szebniach (1913-1919), w Drohobyczu (19191921), ekspozyt w Gajach Wyżnych (1921-1925). W latach 1925-1940 proboszcz
w Bukowsku, a od 1940 do 1960 r. proboszcz strzyżowski. W 1938 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy społecznej i oświatowej. W 1957 r. mianowany dziekanem strzyżowskim, od 1959 r. szambelanem papieskim. Zmarł w Strzyżowie
i tam pochowany72.
W łatach trzydziestych katechetami w strzyżowskim gimnazjum byli księża
Adam Fuksa (1896-1979) i Adam Wywrocki (1901-1965) zaangażowani w prace Sodalicji Mariańskiej. W latach 1934-1936 wikariuszem strzyżowskim był ksiądz Józef
Opioła (1907-1997), od 1937 r. proboszcz w Szebniach. W czasie wojny kapelan AK.
Wspierał więźniów hitlerowskiego obozu w Szebniach, dostarczając im żywność
i lekarstwa. Życzliwie w pamięci uczniów gimnazjum zapisał się ksiądz Roman Hejnosz (1908-1988) wikariusz w Strzyżowie w latach 1934-1937, później proboszcz
w Haczowie. Działacz opozycji antykomunistycznej, członek organizacji Wolność
i Niezawisłość73.
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Tabela 5. Proboszczowie i administratorzy strzyżowscy w latach 1844-1969
Imię i nazwisko

Rok i miejsce
urodzenia

Rok i miejsce
święceń kapłańskich

Proboszcz
w Strzyżowie

August Nahlik

1812 – Modrycz

1834 (poza diecezją
przemyską)

5.10.1864 – 15.12.1878

Stanisław Jabczyński

1821 – Krosno

1848 – Przemyśl

16.12.1878 – 6.02.1903

Stanisław Kwieciński

1864 – Leżajsk

1887 – Przemysl

6.05.1903 – 8.03.1937

Ludwik Bira

1877 – Przedmieście Sędziszowskie

1900 – Przemyśl

18.06.1937 – 11.09.1939

Władysław Findysz
1907 – Żmigród
– administrator parafii

1932 – Przemyśl

12.09.1939 – 2.08.1940

Franciszek Majewski

1913 – Przemyśl

2.08.1940 – 16.05.1969

1889 – Siedleczka

W latach 1937-1940 wikariuszem i przez kilka miesięcy administratorem w Strzyżowie był ksiądz Władysław Findysz (1907-1964), w 2002 r. ogłoszony sługą Bożym
przez Jana Pawła II74. W latach czterdziestych katechetami w strzyżowskim gimnazjum
byli księża Julian Pleśniak (1912-1973) rodem z Błażowej oraz Józef Sondej (19132013) pochodzący ze wsi Mazury spod Raniżowa75.
6. Rabini strzyżowscy
W I połowie XIX w. rabinem strzyżowskim był Cwi Elimejlech Szapiro (1785-1841),
założyciel dynastii cadyków dynowskich, autor wielu komentarzy kabalistycznych76. Po
nim rabinem strzyżowskim został jego syn Dawid (1804-1874) , następnie brat Eleazar,
późniejszy cadyk łańcucki, zaś w latach 1857-1882 syn Eleazara Szlomo (1813-1893).
12 II 1920 r. rabin strzyżowski Juda Leib Spiro sporządził testament w języku niemieckim, który na polski przetłumaczył w Wiedniu Zygmunt Haber. Rabin majątek
podzielił pomiędzy pięcioro swoich dzieci: syna Nechemiasza (rabina strzyżowskiego)
i cztery córki Chasze, Jite, Mindel i Pesl. Synowi zapisał dom w Strzyżowie położony
w Rynku nr 19, córki zaś polecił obdarowanemu spłacić. Żona (Chana Spiro) miała do
dyspozycji trzy pokoje na parterze w kamienicy podarowanej synowi „[…] aby mogła
tam spokojnie i w honorach mieszkać”. Testament rabina zamieszczono w aneksie. Poznajemy uzasadnienie treści testamentu, relacje rodzinne, częściowo także wyposażenie domu rabina oraz sprawy wewnętrzne gminy żydowskiej.
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Wspomnieniom Władysława Pitery zawdzięczamy barwnie przedstawioną sylwetkę strzyżowskiego podrabina Judka Horowitza:
„Wśród Żydów wybijał się na czoło podrabin Judka Horowitz. Odziany w atłasowe szaty,
białe pończochy, lakierowane pantofle, bogate nakrycie głowy, nosił laskę ze złotą gałką i złota
papierośnicę. Miał podobno wielkie zasługi wobec Rzeczypospolitej, hurtownię tytoniu w Rymanowie i wstęp do największych osobistości w Warszawie. Prawdopodobnie w związku tym
wchodząc do gabinetu starosty z wyciągniętą w łaskawym geście dłonią, zaczynał rozmowę od
słów: Właśnie wracam z Warszawy, od Piłsudskiego”77.

7. Środowisko nauczycielskie
Z grona przedstawicieli elity doby autonomii galicyjskiej i okresu międzywojennego, środowisko nauczycielskie należało do najliczniejszych78. W 1872 r. strzyżowską
szkołę jednoklasową przemianowano na trzyklasową79. W 1896 r. kierownikiem szkoły został Andrzej Szmuc (1843-1922), tymczasowym zastępcą inspektora okręgowego,
kierownik trzyklasowej szkoły mieszanej w Strzyżowie, od 1905 r. na emeryturze80.
W 1898 r. w trzyklasowej szkole kierowanej przez Andrzeja Szmuca uczyli Franciszek Ostaszewski, Helena Ostaszewska, Waleria Paulinowska i Władysław Suski81.
W 1914 r. działała pięcioklasowa szkoła, którą kierował Konstanty Pragłowski. Obok
kierownika szkoły zatrudnienie znaleźli: Henryk Krysakowski, Marian Lubelski, Helena Ostaszewska, Waleria Paulinowska, Władysław Makores, Maria Machnicka, Elżbieta Cichocka, Antonina Pletynówna, Jadwiga Pragłowska, Janina Bentke, Wojciech
Pitera, Stanisław Łukaszewicz oraz jako katecheta ksiądz Józef Pasierb82.
W 1912 r. wydarzeniem znacznej miary w środowisku strzyżowskim było uruchomienia szkoły średniej. Pierwsza matura w strzyżowskim gimnazjum została przeprowadzona w 1920 r. Sześcioosobowa kadra pedagogiczna rozpoczynająca pracę w tej
szkole pochodziła spoza Strzyżowa. Dyrektorem mianowano Karola Kramarczyka
(1879-1972), absolwenta wadowickiego gimnazjum w 1898 r. Studiował filologię polską i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1898-1902. Otrzymał stypendium naukowe i przez kolejne cztery lata studiował historię sztuki w Sewilli. Egzamin nauczycielski zdał w 1907 r. Pracował jako nauczyciel w Wadowicach, Krakowie,
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potem w Jaśle, tam został urlopowany celem uruchomienia strzyżowskiego gimnazjum. W tym czasie był już żonaty z Marią Krawczyńską. Od 1912 do 1925 (z przerwą
wojenną) był dyrektorem strzyżowskiego gimnazjum, ucząc łaciny i francuskiego. Ze
Strzyżowa został przeniesiony do Krakowa na stanowisko dyrektora V Gimnazjum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. W Krakowie działał w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w latach 1934-1939 oraz jako dyrektor Pałacu Sztuki przy
placu Szczepańskim. Po 1945 r. był współzałożycielem Zespołu Tłumaczy Przysięgłych w Krakowie. Pracował jako tłumacz przysięgły z hiszpańskiego, francuskiego,
łaciny i niemieckiego. Zmarł w Krakowie, pochowany na cmentarzu Rakowickim83.
Ze Stanisławowa do Strzyżowa przyjechał Jan Antoni Danielski, który uczył historii
naturalnej, fizyki, francuskiego i kaligrafii. Jako ciekawostkę z życia Danielskich należy przytoczyć informacje zawarte w strzyżowskiej księdze ochrzczonych. 22.06.1913 r.
w strzyżowskim kościele ochrzczono Mariana Zbigniewa Aksela Danielskiego urodzonego 10.05.1914 r., syna Jana Antoniego Danielskiego i Sylwestry Cieszkowskiej.
Z metryki chrztu dowiadujemy się, że Danielscy pobrali się 10.07.1913 r. w Malmὂ
w Szwecji. Jako rodziców chrzestnych zapisano lekarza Jana Danielskiego i Stanisławę Nilsson, żonę Aksela Guillem Nilssona84. Z gorlickiego gimnazjum do Strzyżowa
przyszli Władysław Ginalski, uczący geografii i historii, oraz Bolesław Jakubowski, bibliotekarz i nauczyciel łaciny. Wilhelm Klimek poprzednio pracował w złoczowskim
gimnazjum, w Strzyżowie uczył geometrii wykreślnej, matematyki i niemieckiego. Łaciny i greki uczył Leon Streisenberg, uprzednio pracujący w gimnazjum w Kołomyi.
Przed przyjęciem do Strzyżowa z sanockim gimnazjum był związany Władysław Sygnarski uczący młodzież gier i zabaw, gimnastyki i dodatkowo niemieckiego. Henryk
Krysakowski uczący rysunków kształcił się we Lwowie. Uczył w Drohobyczu, potem
w Rzeszowie, od 1907 r. związany ze Strzyżowem, najpierw jako kierownik w szkole
pięcioklasowej, następnie, profesor gimnazjalny i inspektor szkolny85.
Następcą Karola Kramarczyka został strzyżowski wikariusz ksiądz Franciszek Bardzik (1893-1959) rodem z Boguchwały, absolwent II Gimnazjum w Rzeszowie (1915).
Wikariusz w przeworskiej parafii pw. Świętego Ducha (1920–1924), kolejną placówką
był Strzyżów (1924–1927). Latem 1927 r. przeniesiony do Łańcuta i tam pracował do
czerwca 1934 r. Objął wówczas administrację parafii w Krzemienicy, ale spędził tam
tylko dwa miesiące, po czym został przeniesiony do Sambora. W maju 1934 r. miano83

T. Ochenduszko, Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów
2015, s. 61-62.
84
Archiwum Parafialne w Strzyżowie, Liber baptisatorum Strzyżów, luźne karty.
85
I. Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazjum Realnego Miejskiego z prawem publiczności w Strzyżowie za rok
szkolny 1916/17, Strzyżów 1917, s. 7.
215

Sławomir Wnęk

wany administratorem w Biskowicach, w lipcu tego roku proboszczem. Po zakończeniu wojny opuścił diecezję przemyską, przenosząc się na Śląsk. Od 1945 r. proboszcz
w Rusicinie. Jeszcze tego samego roku proboszcz w Złotogłowicach, gdzie zmarł86.
W 1926 r. nowym dyrektorem został Franciszek Paczosa, który po kilku miesiącach
pracy w atmosferze nieprozumień odszedł ze Strzyżowa do Wielunia. Dyrektorem
strzyżowskiego gimnazjum w latach 1928-1937 był Władysław Żebrowski, profesor
w państwowych gimnazjach we Lwowie w latach 1907-1914, emerytowany pułkownik
Wojska Polskiego. W 1937 r. został zwolniony z zajmowanego stanowiska, zastąpił go
Roman Dragan, dotychczasowy profesor literatury w V Gimnazjum we Lwowie.
Nauczycielami religii mojżeszowej był Chaim Diller, zmarły w 1932 r. Uczył tego
przedmiotu przede wszystkim w jasielskim gimnazjum, a do Strzyżowa dojeżdżał. Dyrektor Żebrowski był zadowolony z jego pracy: Nauczyciel poważny, dobrze zna swój
przedmiot i wywiera bardzo dodatki wpływ na młodzież87. W 1932 r. Dillera zstąpił
Abraham Goliger (1880-1942) uczący religii w obydwu rzeszowskich gimnazjach.
W wykazie nauczycieli strzyżowskiego gimnazjum jako nauczyciela religii mojżeszowej wymienia się także Izaaka Goligera88.
Cytowany już Władysław Pitera we wspomnieniach przedstawił atmosferę strzyżowskiego gimnazjum w latach dwudziestych:
Grono nauczycielskie z niezapomnianym dyrektorem i współzałożycielem dr Karolem
Kaczmarczykiem na czele, który mając możliwość zrobienia większej kariery, poświęcił bez
reszty swą ogromną wiedzę i umiejętności dla dobra młodzieży[…] Odznaczali się znakomitym sposobem podejścia do młodzieży. W miarę wymagający, ale bez nękania, surowi, ale nie
okrutni, sprawiedliwi, ale nie bezlitośni, umiejętnie dobierający kryteria oceny uczniów pod
kątem ich stopnia inteligencji i przydatności w przyszłym życiu […]89.

Bogata i wszechstronna literatura dotycząca zaangażowania się nauczycieli
w struktury tajnego nauczania na Rzeszowszczyźnie, pozwala przedstawić tę kwestię
w odniesieniu do Strzyżowa. Obszerne relacje na ten temat złożyły pochodząca ze
Strzyżowa Anna Hajduk (1903-1970), absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 1985 r. jest patronem jednej ulic w Strzyżowie90, oraz Helena z Wołkowickich Konopczyna.
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Na poziomie szkolnictwa powszechnego w tajne nauczanie zaangażowanie byli
Stefan Dąbrowski, Maria Karliczkowa, Jan Kazienko, Wojciech Łuszcz, Wincenty Migda, Helena Prokopowicz, Tadeusz Świętoń, Maria Urbanik i Józef Zwiercan. W zakresie
szkolnictwa średniego uczyli: Tomasz Dąbrowski, Anna Hajduk, Janina Hajduk, Maria
Hoffman, Maria Konieczkowska, Helena Konopczyńska, Stefan Lenkiewicz, Wojciech
Łuszcz, Helena Mazur, Waleria Palinowska, Maria Szeliska i Celina Wołkowicka oraz
księża Józef Hajduk, Julian Pleśniak, Adam Sikora i Stanisław Solecki91. W tym czasie
ksiądz Adam Sikora (1909-1958), kapelan AK, był przewodniczącym Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Wymienia się ponadto Franciszka Sikorę urodzonego w 1915 r., który
studiował na Uniwersytecie Warszawskim i od jesieni 1938 r. przebywał w Strzyżowie.
W czasie wojny pracował w Polskim Komitecie Opiekuńczym. Po wojnie ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracował w jasielskiej rafinerii92.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej w strzyżowskim gimnazjum znalazły czasowe zatrudnienie osoby o niebanalnej biografii. Oto dwa przykłady. Helena Mycielska (1904-1996) urodziła się w rodzinie ziemiańskiej Balów w Tuligłowach. W latach
1921-1927 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Jarockiego, Wojciecha Weissa i F. Kowarskiego. Pracowała jako lektor języka francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i angielskiego na krakowskiej ASP. Po ślubie z Janem Mycielskim zamieszkali w Wiśniowej. Po wysiedleniu Mycielskich z Wiśniowej,
krótko mieszkali w Strzyżowie, gdzie w latach 1944-1946 uczyła francuskiego w strzyżowskim liceum. Ze Strzyżowa Mycielscy przeprowadzili się do Krakowa. Helena Mycielska zarabiała udzielaniem lekcji angielskiego i francuskiego, w wolnych chwilach
malowała. W 1994 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zorganizowało wystawę jej prac. Zmarła w Krakowie, pochowana w Wiśniowej93.
Na uwagę zasługuje biografia Zofii Gansiniec (1919-1988) nauczycielki łaciny
w strzyżowskim Gimnazjum i Liceum w roku szkolnym 1944/1945. Urodziła się w
Dąbrówce Polskiej w powiecie sanockim w rodzinie policjanta Jakuba Przygody i nauczycielki (Olgi Złamal). We Lwowie zdała maturę w 1936 r. i rozpoczęła studia na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studiowała filologię klasyczną u profesora Ryszarda Gansińca (1888-1958), od 1940 r. jej męża, po91
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nadto historię starożytną, archeologię śródziemnomorską i anglistykę. W czasie wojny
Gansincowie mieszkali we Lwowie, tam urodziło się im dwoje dzieci. 24.05.1944 r.
Zofia Gansińcowa z dziećmi wyjechała ze Lwowa i przyjechała do Strzyżowa- na letnisko. Przebywała tu do lata 1945 r. w oczekiwaniu na męża aresztowanego we Lwowie
przez NKWD. Latem 1945 r. wyjechała do Siemianowic Śląskich. W łatach 1947-1948
Gansińcowie mieszkali we Wrocławiu, następnie w Krakowie94.
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Strzyżowie
powstało na bazie kursów prowadzonych w czasie okupacji hitlerowskiej. Szkoła została otwarta w 1942 r. pod nazwą Publiczna Rzemieślnicza i Przemysłowa Szkoła Zawodowa95 i działała jako oddział handlowy Dokształcającej Szkoły Zawodowej. Szkoła
ta w pewnym stopniu chroniła młodzież przed zagrożeniem wywózki pod pozorem
kształcenia handlowego. We wrześniu 1942 r. naukę pobierało w niej 182 uczniów
w siedmiu klasach. Prowadzono kursy: księgowości i dwa kursy rewizji ksiąg oraz bilansów. Brało w nich udział około 250 osób.
Prawo otwarcia Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Handlowego w Strzyżowie przyznano 1.09.1944 r. Dyrektorem został Bolesław
Wójcikiewicz. W szkole prowadzono Korespondencyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe dla młodzieży; a od 1944 r. także Korespondencyjny Kurs Księgowości. Szkoła
wynajęła od Leopolda Górnickiego lokal przy ulicy Jasielskiej, przed wojną służący
jako budynek Wydziału Powiatowego. 20.02.1946 r. Wójcikiewicz został pozbawiony
stanowiska, obowiązki te przejęła gmina zbiorowa. Zmieniono także nazwę szkoły na Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Handlowe Gminy Zbiorowej
w Strzyżowie.
Na podstawie protokołów Rady Pedagogicznej można odtworzyć kadrę nauczycielską. Grono nauczycielskie tworzyli Bolesław Wójcikiewicz uczący księgowości, techniki
i organizacji handlu oraz stenografii; Aleksandra Opałkówna uczyła towaroznawstwa, organizacji i techniki handlu; Celina Wołkowicka i Janina Piątkiewicz języka
angielskiego; Maria Gutowa ćwiczeń cielesnych, podobnie jak Stanisław Gonet; Jerzy Jaskólski języka polskiego, historii i nauki o Polsce współczesnej; Stanisław Postępski niemieckiego, geografii gospodarczej, wiadomości przyrodniczych; Tadeusz
Jaśkiewicz techniki reklamy; Rynaszewski prawoznawstwa; inżynier Henryk Woźniacki matematyki i arytmetyki handlu, zaś religii ksiądz Julian Pleśniak; Helena
z Wołkowickich Konopczyna uczyła francuskiego i łaciny; Zdzisław Daniec niemie94
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ckiego, Wasilkowski, Jolanta Patrynówna, Adam Kacan, Władysława Kiełbusówna
języka polskiego i historii96.
W roku szkolnym 1944/1945 naukę pobierało 124 uczniów, w tym 65 chłopców.
W następnym roku liczba uczniów wzrosła do 190. Wielu z nich dojeżdżało do szkoły
koleją, niektórzy rowerami, większość chodziła pieszo. Odnotowano, że 10 uczniów
mieszkało w bursie gimnazjalnej, a 86 uczniów wynajmowało stancje.
Zakończenie
Jak wykazały ustalenia Moniki Bober opublikowane w tym tomie, elita strzyżowska na przełomie XVIII/XIX w. w znacznej części składała się z osób pochodzących
spoza Strzyżowa. Byli to przedstawiciele wolnych zawodów, głównie lekarze i prawnicy, ale także stale rosnąca w siłę administracja oraz duchowieństwo. Brak znaczących
inwestycji przemysłowych w okresie międzywojennym nie wprowadził do środowiska
strzyżowskiego znaczącej grupy przedstawicieli inteligencji technicznej. W połowie
XIX w. strzyżowska elita pochodząca z tego miasta dopiero się kształtowała. Poparta wysiłkiem finansowym kilku pokoleń dała wymierne efekty w okresie autonomii
galicyjskiej. Niektórzy synowie strzyżowskich rzemieślników nie zadawalali się tylko
maturą wystarczającą na warunki miasteczka galicyjskiego, lecz sięgali wyżej. Najprostszą drogą do sukcesu zawodowego były studia teologiczne lub kariera wojskowa.
Znacznego nakładu środków wymagały studia medyczne i prawnicze we Lwowie lub
Krakowie.
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Aneks 1
Testament Jehudy Leiba Spira, rabina strzyżowskiego z 1920 r.
Chwała Bogu! We wtorek wieczorem perykopy tygodniowej Bamidbar roku 5673
star.[ej] chron.[ologii], tu w Strzyżowie. Niech będzie pochwalony Wieczysty, który
obdarzył mnie rozumem patrzeć w przyszłość. Ponieważ kres każdego człowieka kończy się śmiercią, a nasi mędrcy tego chwalili, który przy życiu rozporządza ostatnią
wolą swemu domowi tak w sprawach religijnych (jako to biblia: miłują go, ponieważ
poleca synom swym i córkom, by przestrzegali drogę boską), jako też w sprawach spuścizny, by takową rozdzielić pomiędzy swych spadkobierców w pokoju i zgodzie. Bardzo wielu lepszych ludzi, którzy czynność tą zaniedbali, tracili przytomność, zmarli
bez pozostawienia ostatniej woli a po śmierci ich powstało zamieszanie pomiędzy ich
spadkobiercami, tak że najmądrzejsi nie mogli dojść do porozumienia się i w ten sposób spuścizna ich przypadła innym, nie jak czytamy po rodzicach następują dzieci.
Wobec tego obecnie to rozważyłem, jak długo wszystkim moimi zmysłami zupełnie
zdrowymi i przy jasnym jestem rozumie i po długim namyśle o położeniu moich dzieci, ciż są: mój kochany syn pan rabin, Nechemijasz wraz z czterema córkami Chasze,
Jite, Mindel i Pesl w stosunku do stanu mego stanowiska między obywatelami miasta
Strzyżowa notować o moim własnoręcznym podpisem na tym papierze w serce mojej
stanowi ostatnią moją wolę i moje żądania w sprawie rozdziału mojej puścizny pomiędzy moich spadkobierców. Każdy szczegół polega na strasznych i trafnych motywach,
których większość każdy człowiek rozumny pojmie, a jeżeli coś na pierwszy rzut okazałoby się niezrozumiałym, to wiedzcie, że zrobiłem wszystko z namysłem, rozwagą
i okiem dalekowidzącym, o ile rozum mój sięga.
Ponieważ obawiam się, że powstaną ludzie, lubiący mędrkować, ażeby słuszne
zepsuć i stawić czoło moim słowom, by prawo naginać i słuszność obejść, a oni powiedzą: Ojciec wasz zmierzył tylko do tego celu, ponieważ obecnie poznaliśmy, że
do celu tego tylko naówczas dojść możemy, jeżeli inaczej postąpimy aniżeli opiewa
testament a tym ciż wszystko obrócą, by mnie w grobie martwić i drażnić, przeto piszę
wszystko jako rozkaz bez wszelkiego uzasadnienia, byście nie ślęczyli nad moim celem a strzeżcie się synu mój i moje córki, ba nawet najmniejszej odmiany, a jeżeli już
teraz istotność mego zamiaru, który jest słusznym, pojmujecie to dobrze, a jeżeli tego
jeszcze obecnie nie rozumiecie, to spodziewam się, że w czasie najbliższym będziecie
mądrzejszymi i dojdziecie do przekonania, że wszystko polega na prawie, sprawiedliwości i miłosierdziu, a zrozumiałe mądremu i słusznie wiedzącemu i że inaczej nie
jest możliwe.
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Ty mój kochany synu, rabin Nechemijasz, odziedziczysz moją realność jako
własność dla siebie i twoich potomków na wieczne czasy, to jest dom mój pod numerem 19 w mieście Strzyżowie wraz z celą mniszą i ciemnicą, wraz z wszystkimi przybyłymi budynkami […] które znajdują się w pokojach, w celi mniszej
i w ciemnicy, jako to wszystkie łóżka, szafy, stały, ławki, krzesła, wszystkie świeczniki wiszące, lampy oraz wszystkie zegary oraz także i szlaban, spuściznę mego ojca
błogiej pamięci, umywalnie i wszystkie moje ubiory, które nosiłem w sobotę, we
święta i w dniach powszechnych, niemniej także i moją torę i starą Megillę ze spadku po moim ojcu błogiej pamięci; dwie trąby z rogu i jedną parę Raschi-Tefilm, rękopis pana Jankiela Sofera i jedną parę Rabenietum-Tefilim ze spadku po moim
dziadku błogiej pamięci, rękopis Reb Mojżesza Sofera, dalej nóż do obrzezania
z ujęciem srebrnym ze spadku po moim dziadku, panu Sch. ze Sassowa błogiej pamięci; dalej kubek srebrny z pokrywką dla świąt wielkanocnych, zwany kubek Eliasza ze
spadku po moim ojcu.
Dekoracja srebrna do tory nie jest moją własnością, tylko stanowi własność domu
modlitwy z daru pana Mojżesza Kranzlera. Z drugiej strony jesteś ty mój synu zobowiązanym zapłacić wszystkie moje długi, które jestem dłużnym, zaciągnięte tak w kasach, jako też w prywatnych lub za towary zaciągniętych na kredyt sklepach.
Przy końcu 1930 r., to jest w roku 5691 star.[ej] chron.[ologii], będziesz musiał
ty, mój synu zobowiązanym dać twoim czterem siostrom wyżej wymienionym […]
każdej z nich tysiąc pięćset guldenów w gotówce. Prócz tego nie przysługuje córkom
jakikolwiek udział ani też żadne prawo do domu. Tylko na wypadek, gdyby broń Boże,
którakolwiek z moich córek zostałby bez zamieszkania lub stanowiska, natenczas będziesz ty mój synu zobowiązanym przyjąć ją do tego domu i utrzymywać ją z całym
szacunkiem wedle wszelkiej możliwości twojej, dopóki nie znajdzie innego zamieszkania i ze zadowoleniem pójdzie swoją drogą.
Wszyscy moi pięcioro spadkobiercy są zobowiązani sporządzić dokument przed
notariuszem, zarządcą masy lub w sądzie, że dom zostaje intabulowany na imię mego
syna z obowiązkiem zapłacenia moim czterem córkom, to jest każdej z nich lub tychże
pierworodnym po tysiąc pięćset guldenów w roku 5691 (1931 r.). Także i mego drogiego wnuka pana Chaima Szlomę, syna mej córki Ity zamierzam odszkodować za
obrazę, że za moim przyczynieniem się przez ojca swego i matkę został wydalonym.
Otóż chcę mu okazać dowód mej dobroci i obdarzyć go podarunkami z mej puścizny:
nową, piękną Megillą spisaną na jedenastu wierszach wielkimi literami, rękopis pana
Jakuba Sofera, dalej srebrną rękę do tory i mój zegarek kieszonkowy, na którym rytowane jest moje imię i puszkę ze srebra tulskiego, puścizna po moim dziadku panu
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Sch. ze Sassowa, błogiej pamięci. Z mojej biblioteki dam mu pięć części Machsorim,
druk Piotrków, Sohar trzy części, druk Wilna; Księgi Mojżesza z komentarzami […],
druk Menkasa, Mischnajoth 6 części Regal, druk Menkesa, Jeruschalemi, pięć części,
druk Żytomierz, dalej pięć części Tikan Sofrin stary, zwany Tikan Reb. Itzig z Przemyśla. Wszystko to daję wnukowi mojemu, panu Chaimowi Szlomie. Wszystkie rzeczy
zresztą pozostałe rękopisy, które przechowywane są w szufladach, skrzyniach, szafach,
w kopertach, w pakach, które leżą powyżej lub poniżej takowych lub też po kątach na
strychu lub w piwnicach, wszystko to zawiera przedmioty ze srebra, złota, inne zresztą
metale, porcelanę, szkło, świeczniki na sobotę, wszystkie klejnoty mojej żony, obrusy,
prześcieradła, pierzyny i poduszki, tak moje własne jako też do żony mojej należące,
należą moim czterem córkom w równych pomiędzy niemi częściach.
Oczywiście nie mogą być rzeczy, które matka wasza potrzebuje do użytku dożywotnio rozdzielone. Nóż do obrzezania z perłowej macicy należy mojemu zięciowi, rabinowi Natanowi Dawidowi, niech żyje długo, ponieważ od niego został wzięty. Wszystkie inne moje księgi mają być rozdzielone pomiędzy wszystkich pięciorga
spadkobierców przez los w równych pomiędzy nimi częściach.
Droga moja żona Chana córka teścia mojego błogiej pamięci Barucha, ma zamieszkiwać w domu te trzy pokoje w parterze, które graniczą z celą mniszą nie zostały
i jak długo te trzy pokoje nie zostały sporządzone i zupełnie urządzone, by mogła tam
spokojnie i w honorach mieszkać, nie może syn mój żony i dzieci sprowadzać. Żona
moja może brać bez wszelkiej przeszkody rzeczy ruchome dla tegoż pomieszkania;
byłoby ale stosowniejszym, gdyby syn wstawił tam inne meble, ażeby w zestawieniu
pomieszkania, jakie było za czasów mego życia, nie zaszła zmiana.
Wszystkie dochody z celi mniszej tak z darów w dniach powszechnych, sobotach
i świętach, nowym rokiem i sądnym dniu, dalej ze składek dobrowolnych ludzi z puszką przy odczytaniu tory lub w dniach pokuty i postów, dalej ze spłat za siedzenia do
modlitwy tak na galerii jako też w celnicy w nowym roku, sądnym dniu i innych świętach należą do mojej żony Chany dożywotnie, jako źródło dochodów, by mogła utrzymać sobie sługę, by mogła przyjąć w gościnę lub popierać, jeśli chce; ona jednak musi
pokrywać koszty celnicy, jako to i węgla, drzewa, świec, nafty, wody do mycia, reperatury szyb w oknach, drzwi, stołów, ławek, lamp, lichtarzy, urządzeń do mycia, zapłaty
innowiercowi, który w sobotę i we święta w celnicy robi służbę, czyszczenia posadzek
itp. Gdyby dochody te drobne nie pokrywały tego wszystkiego, spodziewam się do
Wszechmogącego, że potrzeby osiągnie w honorze, gdyż jestem pewny, że mieszkańcy
miasta Strzyżowa w ogóle i moi zwolennicy w szczególności użyczą jej poparcia, by
starość swą mogła przepędzić honorowo i spokojnie.
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Zawiadowstwo celi mniszej spoczywać będzie następnie w rękach syna mojego,
pana rabina Nechemjasza, oby długo żył (albo w rękach następców i spadkobierców po
nim), który obejmie moje miejsce i po mnie będzie zawiadywał. Będzie on zawiadywał
celą mniszą we wszystkich szczegółach, ma przeprowadzić modlitwę lub przeprowadzającego modlitwę oznaczyć. On ma oznaczyć godziny do modlenia, a na wypadek
gdyby niepunktualnie zjawił się do modlitwy, należy na niego czekać. Osobom mniszej celi nie wolno mu się sprzeciwiać lub kłócić się z nim na skutek jego zarządzeń tak
w sprawach odnoszących się do modlenia, czytania tory, gdyż samodzielnie może postąpić. Otóż synu mój, rabinie Nechemjaszu, nakazuję tobie i wszystkim twym prawnastępcom a to na czasy wieczne ze surowym nakazem, zakazem, że nie wolno tobie
ani sprzedać, ani wynająć jakąkolwiek bądź posiadłość ani osobom pojedynczym ani
też korporacjom, ani mężczyźnie ani też kobiecie, ba nawet na lat kilka. Nie wolno
tobie dać przyrzeczenie wyraźne ani mężczyźnie ani kobiecie, że lub owa posiadłość
do niego należy, ani w celi mniszej lub na galerii. Wynajmowanie siedzeń do modlenia dla kobiet ma wyraźnie opiewać: od pierwszego dnia pokuty roku tego aż do
pierwszego dnia pokuty roku następnego, nie na dłużej. Dla mężczyzn nie ma stałych
siedzeń w celi mniszej. Jeżeli ktoś miejsce obsadzi, to mu jego przyjaciel nie będzie
mógł powiedzieć, dlaczego siedzisz na moim miejscu, albowiem tu nie ma przywilejów ani oznaczeń, chyba że człowiek mniej poważny chce czcić człowieka poważnego
i pozwala mu siedzieć przed sobą. Jak długo żona moja Chana żyje, prowadzi ona porządek na galerii i w cennicy; ona wynajmuje komu tylko chce, kiedy i gdzie ona chce,
ona oddala kogo chce i memu synowi lub tegoż domownikom nie wolno się w ogóle
mieszać w tą sprawę.
Następuje własnoręczny mój podpis we wtorek przed wieczorem w przeddzień
świąt zielonych roku 5673 (1920 r.) Strzyżów. Moja małość Jehuda Leib Spira
APRz, Sąd Powiatowy w Rzeszowie, sygn. 3.
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Social elite of Strzyżów from the late 19th until the mid-20th century.
Selected issues
The article discusses issues related to the social elite of Strzyżów from the late 1800-s until
the mid-1900s. The first part of the article presents the path of social advancement, associated
with secondary schools of Galicia. The description of local intelligentsia focuses on presenting
administration (employees of the town hall, the clergy and teachers) as well as representatives
of liberal professions, i.e. doctors and lawyers.
Strzyżów, social elite of the 19th and 20th century, intelligentsia, source of income
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Fot. 1. Fotografia nagrobna Edwarda i Emilii Wyżykowskich. Fot. S. Wnęk.

Fot. 2. Budynek strzyżowskiego Sokoła, lata trzydzieste XX wieku. Fot. ze zbiorów Janiny i Ewy Gocek.
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Fot. 3. Pracownicy magistratu strzyżowskiego z końca XIX wieku. Fot. ze zbiorów MSZS.

Fot. 4. Pałac Wołkowickich i Konopków w Strzyżowie. Fot. ze zbiorów Strzyżów wczoraj i dziś.
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Fot. ze zbiorów rodziny Weissów.

Fot. 5. Stanisław Florek z żoną Emilią z Weissów oraz synem.

Fot. ze zbiorów Marka Konopki.

Fot. 6. Helena z Wołkowickich Konopczyna (1910-1997).
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Fot. 7. Trójka „na świeczniku” Strzyżowa z 1930 r. Od lewej: inż. Ignacy Konopka, ks. prałat Stanisław Kwieciński,
dr Ignacy Mellin, starosta strzyżowski. Fot. ze zbiorów rodziny Leśniaków.
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y
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Fot. 8. Nagrobek Karola Bójsławskiego-Műllera (1841-1910)
na cmentarzu „Na Krzywuli” w Strzyżowie. Fot. S. Wnęk.

Fot. 9. Nagrobek Edwarda i Emilii Wyżykowskich na cmentarzu
Św. Michała w Strzyżowie. Fot. S. Wnęk.
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