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W S T Ę P 
 
 
           Praca niniejsza pt. „Porozbiorowe dzieje parafii Brzesko 1772 – 1945” ma na celu dać zarys 

dziejów parafii na przestrzeni prawie 200 lat. Jest ona kontynuacją pracy Ks. Mariana Jedynaka pt. 

„Przedrozbiorowe dzieje parafii Brzesko 1487 – 1772”. Zasadniczo niniejsze opracowanie obejmuje 

wydarzenia od pierwszego rozbioru Polski. Jednakże przy omawianiu  niektórych faktów nawiązano 

do wydarzeń wcześniejszych. Opracowanie zamknięto datą zakończenia II wojny światowej. W kilku 

jednak przypadkach, tam gdzie to było możliwe, nawiązano do wydarzeń współczesnych.  

           Wykorzystano materiał źródłowy:                                                                                

                 Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie: Acta Visitationis, Acta Episcopalis, 

       Autobiografie, Teczka Brzesko, Teczka Bp M. Blecharczyk 

                 Archiwum Państwowego w Krakowie – Wawel: Teki Schneidra 

                 Archiwum Seminarium Duchownego w Tarnowie: Matricula 

                 Archiwum Parafialne w Brzesku: Liber memorabilum, Liber mortuorum i inne 

Głównym źródłem była Kronika parafialna (Liber memorabilium), niedawno zresztą 

odnaleziona. Przy pisaniu niniejszej pracy zostały również wykorzystane źródła drukowane i 

opracowania, przede wszystkim urzędowe pisma diecezji tarnowskiej jak Schematyzm, Currenda i 

inne. Dużą pomocą była praca p. Jana Burlikowskiego „ Kronika Miasta Brzeska 1385 – 1945”. Za 

udostępnienie dość świeżego opracowania (maszynopis) składam  Mu na tym miejscu należne 

podziękowanie.  

Całość materiału została podzielona na pięć rozdziałów.                          

Rozdział I przedstawia przynależność administracyjną, państwową i kościelną parafii, granice i 

podział parafii oraz zagadnienia związane z ludnością zamieszkującą teren parafii.  

Rozdział II w części  pierwszej traktuje o budynkach parafialnych i uposażeniu parafii, a w części 

drugiej o właścicielach Brzeska i patronach kościoła.  

W rozdziale III zostały omówione losy kościoła parafialnego, kaplic znajdujących się w parafii oraz 

cmentarzy.  

Rozdzial IV ukazuje kapłanów pracujących w Brzesku. 

Ostatní – V rozdział omawiający życie religijno-moralne parafii jest dość szeroki. Część pierwsza 

ukazuje szkolnictwo podstawowe i średnie (gimnazjum) w parafii, metody nauczania, wychowania i 

oddziaływania na dzieci i młodzież. Część druga traktuje o działalności charytatywnej (szpital – dom 

ubogich, ochronka). W trzeciej części zostały omówione Cechy jako organizacje o charakterze 

zawodowym i religijnym oraz inne stowarzyszenia i bractwa działające w parafii. 

                    Autor zdaje sobie sprawę z pewnych braków i niedociągnięć opracowania. W miarę 

swoich możliwości chciał w ten sposób spłacić dług wdzięczności wobec swojej parafii rodzinnej.      
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Rozdział   I 

 
          

PRZYNALEŻNOŚĆ  ADMINISTRACYJNA  PAŃSTWOWA I KOŚCIELNA 
PARAFII BRZESKO 

 
 

Z chwilą  zajęcia przez Austrię południowej części ziem polskich w 1772 r. Nadano im nazwę 

urzędową  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z W. Ks. Krakowskim, Oświęcimskim i Zatorskim1/. 

Do roku 1849 Galicja była podzielona na 19 obwodów  (cyrkułów), jednolicie administrowanych 

przez gubernatora  we Lwowie. Z początkiem tego roku utworzono osobną c.k. komisję gubernialną 

dla Krakowa i 7  obwodów zachodnio-galicyjskich, którą w kwietniu  1854 zamieniono na osobny 

rząd krajowy z prezydentem krajowym na czele, ale w sierpniu 1860 r. ta odrębność Galicji zachodniej 

została zniesiona  i znowu cały kraj dostał się pod namiestnictwo we Lwowie. W Krakowie pozostała 

tylko komisja namiestnictwa do roku 1867, odtąd starosta powiatu krakowskiego otrzymał tytuł 

delegata namiestnictwa i rozszerzenie kompetencji do niektórych spraw miejscowych2/.        

           Parafia Brzesko od 1772 r. należała do Królestwa Galicji i Lodomerii i wchodziła w skład 

cyrkułu bocheńskiego3/. W roku 1850 miasto Brzesko stało się siedzibą  powiatu, jednostki 

administracyjno – sądowej. W tym też roku  utworzono powiaty  w Czchowie  i Wojniczu, które w 

wyniku reformy  administracyjnej weszły w skład powiatu Brzesko 4/.   Reforma ta została 

przeprowadzona w styczniu 1867 r. Utworzone wtedy urzędy powiatowe, w r. 1868 nazwano 

starostwami powiatowymi5/. Od roku 1850 parafia  należała do powiatu brzeskiego. Od tego bowiem 

roku z najdowała się w Brzesku siedziba władz powiatowych. Z chwilą odzyskania przez Polskę w r. 

1918 niepodległości wchodziła w skład województwa krakowskiego.  

            W czasie II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne wprowadziły własny podział 

administracyjny ziem polskich. Część tych ziem dekretem z 6 i 12 października 1939 została włączona 

do III Rzeszy, a na pozostałym terenie zostało utworzone „Generalne Gubernatorstwo dla 

okupowanych obszarów Polski”, dzieliła się na dystrykty: krakowski, radomski, warszawski i 

lubelski6/. Dystrykt krakowski dzielił się na powiaty: krakowski, miechowski, nowosądecki, 

nowotarski, tarnowski i Kraków-miasto7/. W okresie wojny Brzesko należało do powiatu 

tarnowskiego. 

            Po II wojnie światowej teren Polski został podzielony na 17 województw, a województwa 

dzieliły się na powiaty. Parafia Brzesko należała do województwa krakowskiego i powiatu brzeskiego. 

Dnia 23 maja 1975 zlikwidowano dotychczasową administrację 17 województw  i 314 powiatów, a 

utworzono w ich miwjsce 49 województw, które dzielą się  na gminy8/. Parafia Brzesko należy do 

województwa tarnowskiego, do miasta i gminy Brzesko.  
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Na  mocy I Traktatu Rozbiorowego Polski pod panowanie Austrii dostała się znaczna część 

diecezji krakowskiej; archidiakonaty: sądecki, wojnicki, część krakowskiego, sandomierskiego i część 

prepozytury wiślickiej 9/. Na żądanie władz austriackich biskup krakowski Ignacy Kajetan Sołtyk 

utworzył 27 września 1778 roku oficjałat generalny w Zakrzówku koło Krakowa dla galicyjskiej 

części diecezji krakowskiej. Pod naciskiem cesarza Józefa II, biskup ten dekretem z  26.02.1781 

przeniósł go do Tarnowa, a oficjałem generalnym zamianował ks. Jana Duwala, prepozyta kolegiaty 

św. Wawrzyńca w Wojniczu10/. Dekretem z 20.09.1783 r. cesarz Józef II utworzył samowolnie 

diecezję tarnowską z galicyjskich terenów diecezji krakowskiej i na jej pierwszego biskupa 

zamianował dotychczasowego oficjała generalnego ks. J. Duwala. Utworzoną  diecezję usankcjonował  

papież  Pius VI bullą „In suprema beati Petri  cathedra” z dnia 13.03.1786 r. Diecezja tarnowska 

dzieliła się na 26 dekanatów11/. Parafia Brzesko do 16 maja 1784 r. należała do dekanatu wojnickiego, 

a od tego dnia, tj. od erekcji dekanatu brzeskiego przez biskupa nominata J. Duwala, należy do tego 

dekanatu aż do chwili obecnej12/. 

 

Po III rozbiorze, na mocy bulli papieża Piusa VII „Indefessum personarum” z dnia 13.06.1805 

r., diecezja tarnowska została zniesiona. Następna bulla papieska „Operosa atque indefesa” z dnia 

24.09.1805 r. podzieliła dotychczasowe terytorium diecezji tarnowskiej między Kraków  (3 okręgi 

polityczne: Bochnia, Myślenice, Nowy Sącz – 15 dekanatów, 232 parafie) i Przemyśl  (2 okręgi 

polityczne: Tarnów, Jasło – 9 dekanatów, 148 parafii), wyznaczyła nowe granice diecezji krakowskiej 

i przemyskiej oraz ukonstytuowała diecezję kielecką. Obydwa rozporządzenia papieskie zrealizował 

dopiero 17.09.1807 roku metropolita lwowski Kajetan Kicki13/. Brzesko jako należące do cyrkułu  

(okręgu)  bocheńskiego, znalazło się ponownie w diecezji krakowskiej. 

 

14.10.1809 r. na mocy pokoju w Schoenbrun  do Księstwa Warszawskiego przyłączono cały 

trzeci zabór austriacki wraz z Krakowem. Tak węc stolica diecezji  znalazła się ponownie poza 

granicami Austrii. W związku z tym cesarz Franciszek  I,  4.04 1809 roku zażądał od biskupa 

Gawrońskiego delegowania jurysdykcji  kościelnej na 3 obwody polityczne (Bochnia, Myślenice, 

Nowy Sącz), metropolicie lwowskiemu Kajetanowi Kickiemu. Biskup A.Gawroński delegował ją 

dekretem z dnia 12.10.1810 r. metropolicie lwowskiemu, a ten ją subdelegował dnia 21.10.1810 r. ks. 

Janowi Bayerowi proboszczowi w Starym Sączu, w charakterze wikariusza generalnego. Wikariat 

generalny starosądecki dla galicyjskiej części diecezji krakowskiej rozpoczął swe urzędowanie 

23.02.1811 r..Ta forma zarządu galicyjską częścią diecezji krakowskiej utrzymała się do 1821 roku14/. 

Parafia Brzesko znalazła się pod zarządem wikariusza generalnego starosądeckiego. 
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         20.09.1821 r. papież Pius VII bullą „Studium paterni affectus” erygował diecezję tyniecką. 

Biskupem jej został ks. Grzegorz  Tomasz  Ziegler  - benedyktyn. Ponieważ usytuowanie stolicy 

diecezji w Tyńcu okazało się niepraktyczne, dlatego bp Ziegler wystarał się o jej przeniesienie do 

Tarnowa. Papież Leon XIII bullą „Sedium episcopalium translationes” z 23.04.1826 r. przeniósł 

stolicę diecezji z Tyńca do Tarnowa i nadał jej nazwę „Tarnowska”. Przywrócona do życia diecezja 

otrzymała z diecezji krakowskiej 14 dekanatów, 231 parafii, zaś z diecezji przemyskiej 4 dekanaty, 75 

parafii15/. Parafia Brzesko przeszła ponownie do diecezji tarnowskiej, tym razem już na stałe, gdyż na 

proponowaną przez Wiedeń w 1878 r. ponowną kasatę diecezji tarnowskiej Stolica Apostolska nie 

wyraziła zgody16/.  

 
 
 

G r a n i c e       p a r a f i i 
 
 
 
                   Parafia Brzesko obejmowała: Brzesko-miasto, przyległą wieś Brzezowiec oraz Słotwina, 

które posiadały własne Rady Gminne17/. 2.12.1919 r. za staraniem Organizacji Narodowej wysłano 

petycję do Sejmu o przyłączenie tych gmin podmiejskich do Brzeska18/. Parafia Brzesko graniczyła: 

od wschodu z parafią Jadowniki Podgórne, od północy z parafią Szczepanów, od zachodu z parafią 

Jasień i od południa z parafią Poręba Spytkowska do roku 1888 r., kiedy to utworzono parafię w 

Okocimiu18a/. Granice i skład parafii nie ulegały zmianom. Dopiero w 1944 r. ks. Stanisław Bulanda, 

wikariusz kapitulny diecezji, wyłączył z parafii Brzesko – Słotwinę i erygował tam nową parafię. 

Dołączono do niej część Grądów z parafii Jasień oraz część parafii Jadowniki19/. Następnej zmianie 

granice parafii uległy 30 listopada 1969 r., kiedy to dekretem  Ks. biskupa Jerzego Ablewicza, do 

parafii Brzesko zostały włączone te części parafii Jadowniki Podgórne, Jasień i Okocim, które 

administracyjnie zostały przyłączone do miasta Brzeska20/. Obecnie parafia Sw. Jakuba w Brzesku 

graniczy od północy z parafią Brzesko – Słotwna, od wschodu z parafią Jadowniki Podgórne, od 

południa z parafią Okocim i od zachodu z parafią Jasień.  
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L u d n o ś ć 

                 
         
               Na podstawie wykazów podawanych w Schematyźmie Diecezji Tarnowskiej, począwszy od 

roku 1817 można ukazać w sposób dokładny, jak kształtowała się liczba ludności  na terenie parafii 

Brzesko. W podanym roku parafia Brzesko liczyła 852 katolików i 831 Zydów. Liczba ludności w 

omawianym okresie stopniowo wzrastała. Większy wzrost ludności katolickiej nastąpił w latach 1834 

– 1836, kiedy z 942 osób w 1834 podniosła się do 1023 w 1836 r. (przy czym brak jest danych z 1835 

r.). Natomiast w tym samym czasie nastąpił spadek liczby ludności żydowskiej z 1956 na 1420 osób, 

chociaż rok wcześniej 1833/1834, liczba ta wzrosła. Wzrost liczby mieszkańców parafii Brzesko 

można wytłumaczyć migracją ludności z powodu panującej w okolicy zarazy21/. Spadek liczby 

ludności obserwujemy w latach 1845 – 1850  (brak danych z roku 1847 i 1849), z liczby 1282 w 1846 

na 1200 w 1848 i na 1050 w 1850 r.. Nieco inaczej przedstawiała się sprawa z ludnością żydowską. W 

1846 było1800 osób, w roku 1848 – 2000, a w roku 1850 – 1500. Przyczyną  tego była 

prawdopodobnie epidemia cholery, która panowała w latach 1845 – 1850  22/ oraz migracja ludności 

spowodowana ruchami wolnościowymi i „rzezią galicyjską”. (Epidemie cholery zostaną omówione 

pod koniec rozdziału).  

            Duża zmiana liczby ludności w parafii nastąpiła również w latach 1877 – 1879. W 1877 r. było 

1426, w 1878 – 1753, a w 1879 r. 1464 osoby. W latach następnych liczba ludności stopniowo 

wzrastała do 1887 r. W ciągu tych ośmiu lat wzrosła o 127 osób, by w następnym , tj. 1888 r., spaść o 

102 osoby. Kolejny szybki wzrost miał miejsce w latach 1892 –1894, z 1532 na 1857, czyli o 325 

osób. W 1902 r. liczba ludności przekroczyła 2000 (dokładnie 2031), a w 1905 spadła na 1974. 

Przyczyną tego był pożar miasta w 1904 r. Ponownie liczba 2000 została przekroczona w 1907 r. 

(2014 osób). Od tej chwili liczba mieszkańców nieprzerwanie rośnie. Wzrostu tego nie zakłóciły 

działania I wojny światowej.         

W parafii brzeskiej oprócz katolików była znaczna liczba Żydów. Przez dłuższy czas 

omawianego okresu liczba Żydów w parafii była większa niż liczba katolików. W 1817 r. było ich 

831, w 1825 r. już 1207, podczas gdy katolików było tylko 927. Uwidoczniona przewaga Zydów (brak 

danych z lat 1821-1824), będzie się utrzymywać aż do roku 1916, czyli przez 91 lat, kiedy to 

katolików było 2890, a Żydów 2742.     

                Liczba ludności żydowskiej do 1859 r. ulegała pewnym wahaniom ze stałą tendencją 

wzrostową. Większe zmiany z tego okresu zostały omówione wyżej. Od 1859 r. do 1882 liczba ta jest 

stała i wynosi 2000 osób. Jest nieprawdopodobne by w tak długim czasie  

liczba ludności się nie zmieniła. Prawdopodobnie proboszcz nie przekazał faktycznych  
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danych i w następnych Schematyzmach przedrukowano liczbę 2000. W 1883 r. nastąpił wzrost o 600 

osób. W 1885 liczba ponownie spada do 2000. W 1888 przybyło 1600 Żydów, co dało liczbę 3600. 

Największa liczba Żydów w Brzesku była w 1892 r. – 3640. Wtedy liczba katolików wynosiła 1532 

osoby. Była ona mniejsza o 2108 od liczby Żydów. Z 1893 brak jest danych, ale w roku następnym, tj. 

1894 liczba ludności żydowskiej spadła do 2283, tj.o 1357 osób. Od 1912 do 1927 r. liczba Żydów 

utrzymywała się na stałym poziomie - 2742 osób. W 1932 r. wzrosła do 2766, a w 1933 spadła do 

2098 i taki stan utrzymał się do wybuchu II wojny światowej.  

Na szybki wzrost ludności żydowskiej na terenie parafii, jak również całej Galicji w latach 

1882-1892, wpłynęła imigracja Zydów z zewnątrz, którzy uważali Galicję za miejsce tymczasowego 

swego pobytu. Od 1895 roku (w Brzesku rok wcześniej), zaczyna się spadek liczby Żydów w kraju, 

spowodowany emigracją do innych krajów monarchii austro-węgierskiej. Ci Żydzi, którzy 

wyemigrowali z Galicji już  do niej nie powrócili, lecz osiedli gdzie indziej, do czego przyczyniła się 

polityka cesarza Józefa II względem Żydów23/.  

Stosunki między katolikami a Żydami w Brzesku układały się na ogół dobrze. Jednakże w roku 1918 

miały miejsce w Brzesku wystąpienia antyżydowskie. Wywołali je „byli wojacy austriaccy okolicznej 

wsi Jadowniki, którą ogłosili republiką jadownicką”. Miejscowi Żydzi sprowadzili z Tarnowa dla 

bezpieczeństwa Legię Żydowską uzbrojoną w liczbie 80 ludzi. Stało się to „kamieniem obrazy dla 

wojaków jadownickich”. Rankiem 12.11.1918 r. urządzili oni napad na „republikę Brzesko”  rozbroili 

Legię i zrabowali szereg sklepów i mieszkań żydowskich. Cztery domy zostały spalone i czterech 

Żydów utraciło życie. Miejsciwy komendant, rotmistrz Władysław Cyga, który próbował 

interweniować również o mało nie przypłacił życiem tej interwencji. Dopiero przybycie oddziału 

legionistów z Rzeszowa i utworzenie sądu doraźnego zaprowadziło w mieście porządek. W wyniku 

przeprowadzonej w Jadownikach rewizji odebrano wiele różnego rodzaju broni, w tym jeden karabin 

maszynowy. Dla zaprowadzenia porządku na terenie powiatu i likwidacji tzw. „zielonych brygad” 

złożonych z dezerterów i bandytów przysłano do powiatu większy oddział wojska. W samym Brzesku 

staraniem grupy inteligencji stanowiącej związek Organizacji Obrony Narodowej utworzono miejską 

„Straż Obywatelską” (na wzór Krakowa), z opaskami biało-amarantowymi na ramieniu. Miała ona za 

cel pomagać wojsku w utrzymaniu porządku w mieście. Po uspokojeniu rozruchów młodzeż całego 

gimnazjum odpowiadała na kwestionariusz dotyczący „wybuchu, przebiegu i przyczyn rozruchów 

przeciwżydowskich”. Odpowiadali również na niego Żydzi. 

Młodzież chrześcijańska zachowała się podczas rozruchów poprawnie, a potem wyrażała 

współczucie kolegom i koleżankom Żydom, którzy ucierpieli w wyniku napadu.  
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Wychowana w ideałach ogólnoludzkich nie umiała łączyć patriotyzmu z   rozbojem, tym bardziej, że 

związki koleżeńskie młodzieży polskiej i żydowskiej cechowała rzadko spotykana harmonia24/.  

Do wystąpienia antyżydowskiego byłoby doszło już wcześniej po manifestacji narodowej, 

która odbyła się 16.02.1918 r. przed ratuszem. Po jej zakończeniu pozostały na rynku grupy 

podmiejskich chuliganów zamierzające dokonać napadów na sklepy żydowskie. Zostały one jednak 

rozpędzone przez członków Komitetu Manifestacyjnego, a za staraniem Jana Wł. Brzeskiego i radcy 

Bukowskiego utworzono doraźną Straż Bezpieczeństwa, która działała w dniach 16-18 lutego 1918 

r.25/.  

W Brzesku znajdowała się siedziba „Kahału”, czyli gminy żydowskiej. W okresie 

międzywojennym Żydzi posiadali 3 synagogi (bóżnice) oraz łaźnię. Jedna synagoga znajdowała się 

przy obecnej ulicy Berka Joselewicza, druga przy ulicy Waryńskiego i trzecia przy ulicy Obrońców 

Stalingradu. W czasie II wojny światowej zostały zniszczone przez Niemców. Łaźnia znajdowała się 

przy obecnej ulicy Puszkina. Budynek ten nie został zniszczony i po wojnie znajdował się w nim 

magazyn PZGS. Obecnie jest remontowany. 

W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili  w Brzesku getto dla ludności żydowskiej, do 

którego przywozili również Żydów z okolicznych wiosek. Egzekucje na ludności żydowskiej były 

wykonywane na cmentarzu żydowskim. W czerwcu 1943 roku Niemcy zlikwidowali getto. Część 

ludności żydowskiej została wywieziona do Tarnowa, a część zamordowana na miejscu. 

Na terenie parafii mieszkali także członkowie innych wyznań. W latach 1877 – 1880 było w 

parafii 4 ewangelików. W roku 1894 pojawiają się w Brzesku greko-katolicy. Było ich siedmiu. 

Najwięcej greko-katolików było w 1918 r. – 24. W roku następnym było ich 14. Do wybuchu II wojny 

światowej liczba ich zmniejszyła się tak, że w 1939 r. było 5 osób obrządku greko-katolickiego. W 

1936 pojawili się ponownie ewangelicy – 3 osoby. W 1939 było 4 osoby wyznania ewangelickiego26/. 

Ludność Brzeska w główmej mierze zajmowała się rolnictwem i rzemiosłem. Od 1845 r. część 

mieszkańców znalazła zatrudnienie w jedynym zakładzie przemysłowym, jakim był browar Okocim 

stanowiący własność Jana Götza-Okocimskiego. Grupę inteligencji stanowili nauczyciele, lekarze oraz 

urzędnicy starostwa powiatowgo, rady miasta, sądu i browaru. Rzemieślnicy byli zrzeszeni w cechach, 

o których będzie mowa dalej. Ludność żydowska zajmowała się głównie handlem, choć niektórzy 

trudnili się rzemiosłem. W roku 1891 posiadali garbarnię27/.  
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              W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Jak wielu Polaków, tak i mieszkańcy Brzeska znaleźli 

się w zasięgu jej działania. Na początku tego roku powstały dwie organizacje wojskowe: „Polowa 

Drużyna Sokoła” i „Strzelec”.  

Polowa Drużyna Sokoła powstała staraniem Oddziału Sokoła, za prezesury Piotra Górskiego 

przy poparciu Władysława Cygi, Zygmunta Sobczańskiego, Włodzimierza Albinowskiego, Stanisława 

Sukiennika i Szczęsnego Chrapczyńskiego. Drużyna w liczbie 13 osób w pełnym uzbrojeniu i 

zaopatrzeniu wyjechała przed 15 sierpnia z Brzeska do Tarnowa. Żegnana była w kościele Mszą św. 

oraz wręczeniem medalików Matki Boskiej. Swoje przemówienie proboszcz ks. Roman Mazur 

zakończył słowami: „do widzenia w wolnej Polsce”28/. Następnym etepem podróży był Lwów, gdzie 

weszli w skład „Legionu Wschodniego”. Po jego rozwiązaniu, część z nich podlegająca poborowi 

została wcielona do armii austriackiej. Pozostali wrócili do Brzeska29/. 

Drugą organizacją wojskową było Towarzystwo „Strzelec”. Stanowiło ono filię Strzelca w 

Krakowie i pozostawało pod wpływem J. Piłsudskiego, komendanta Strzelca w Krakowie. 

Organizacja ta została założona w Brzesku 1.03.1914 r. Założycielami jej byli: prof. Struczewski, 

Rudolf  Maak, Jan Góra, Jan Staroń, Ernest Witich, Mieczysław Arabski, Tadeusz Korsak-Grabowski 

– były uczeń gimnazjum w Suwałkach, usunięty stamtąd za pracę niepodległościową. Drużyna 

Strzelca liczyła 46 członków. 6 sierpnia 1914 r. wyjechała do Krakowa w liczbie 14 członków, reszta 

w wyniku mobilizacji została powołana do armii austriackiej. 

               Dla polskich żołnierzy z 57 pułku maszerującemu przez Brzesko na front  proboszcz ks. 

Roman Mazur odprawił Mszę św. w kaplicy  na Słotwinie. Wszyscy powołani do wojska z parafii byli 

do spowiedzi. Z powodu nagłej mobilizacji spowiedź ta odbywała się w nocy.    

Ponieważ Brzesko leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, przez miasto odbywał się ciągły 

ruch wojsk. Na dziedzińcu plebańskim, w stodole i w stajniach kwaterowało wojsko. W Okocimiu 

kwaterował ze swoim sztabem gen. Dunkl. W lesie słotwińskim na północ od toru kolejowego 

z rozkazu komendanta miasta przygotowano stanowiska obronne30/. 10 listopada 1914 r. ogłoszono 

ewakuację Brzeska. Wojsko i urzędnicy austriaccy opuścili miasto. 15 października zajęły miasto 

wojska rosyjskie. Komendant oświadczył burmistrzowi Wisłockiemu: „aby mieszkańcy byli spokojni 

o siebie, gdyż oni przyszli oswobodzić Polaków z niewoli niemiecko-żydowskiej”. Zgodnie z tą 

zapowiedzią  17 paźzdiernika, gdy do Brzeska przybyły większe siły rosyjskie rozpoczął się rabunek, 

napady na sklepy i domy żydowskie. Ponieważ był to wtorek, dzień targowy, do rabunku dołączyli się 

chłopi z okolicznych wiosek, a także nieliczni mieszczanie, którzy kupowali zrabowany towar.   
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           W nocy z 18 na 19 listopada po krótkiej wymianie ognia Rosjanie wycofali się z miasta, a rano 

wkroczyli do niego Austriacy. Do 23 listopada toczyła się bitwa na granicy Jadownik i Szczepanowa. 

22 listopada artyleria rosyjska przez pół godziny ostrzeliwała miasto, kilka budynków zostało 

uszkodzonych. Granaty padły na kościół, plebanię i stajnie plebańskie, nie wyrządzając jednak żadnej 

szkody. 

24 listopada ponownie Brzesko zostało zajęte przez Rosjan, którzy rabowali to, co jeszcze 

pozostało. Front przesunął się w stonę Tymowej. Do Brzeska przywożono rannych i zabitych oraz 

przyprowadzano jeńców austriackich. 15 grudnia nastąpił odwrót wojsk rosyjskich. Brzesko ponownie 

znalazło się w rękach austriackich. W czasie pobytu Rosjan w Brzesku pozostało spalonych 

kilkanaście domów - przeważnie żydowskich, kilka uszkodzonych pociskami artyleryjskimi. Kilku 

Żydów broniących swoich domów zostało pobitych. Spalone zostały również mosty na Uszwicy w 

pobliżu Jadownik i Okocimia31/.   

        Po wkroczeniu Austriaków w pałacu okocimskim kwaterował sztab IV Armii z jej dowódcą 

arcyksięciem Ferdynandem i genarałem Mecansoffy – nazywanym „wieszatel”. Z rozkazu tego 

ostatniego na rynku została ustawiona szubienica, kóra została tam do kwietnia 1915 r. Usunięto ją 

dopiero na interwencję biskupa Sapiechy i Matki Grisenstein, zakonnicy Sacre Coeur ze Zbylitowskiej 

Góry, kuzynki cesarza Wilhelma. 

     „Za wskazanie pozycji austriackich” powieszono 31 grudnia 1914 r. Piotra Lizaka mieszkańca 

Skrzydlnej. Była to pierwsza ofiara stracona na wspomnianej szubienicy32/. Skazanego przygotował na 

śmierć ks. Stanisław Papkiewicz, katecheta z Kamionki Strumiłowskiej, który w tym czasie przebywał 

w Brzesku. Oprócz Piotra Lizaka powieszono jeszcze 5 osób. Dwóch chłopów z okolicy Zakliczyna 

przygotował na śmierć proboszcz ks. Roman Mazur. Innego skazanego, już po usunięciu  szubienicy 

z rynku, powieszono na Trzciance za stodołą plebańską 33/.  

        W „Pamiętniku wojny” Szczęsny Chrapczyński pisze o egzekucji wykonanej            2.III.1915 r. 

w pobliżu cmentarza żydowskiego. Powieszono tam dwóch niedorozwiniętych mężczyzn. Jeden miał 

około 18 lat, drugi około 30 lat 34/ . 

         W czasie działań wojennych większa część mieszkańców cierpiała niedostatek. Towary, 

zwłaszcza żywność były sprzedawane na kartki. Dla zaradzeniu niedostatkowi i chęci równomiernego 

rozdziału żywności, na posiedzeniu Rady Miejskiej w 1916 r., w porozumieniu ze starostą 

Stanisławem Chylińskim, powołano komisję aprowizacyjną dla miasta. Na jej czele stanął Jan Wł. 

Brzeski. Komisja ta posiadała prawo wydawania zarządzeń dotyczących zaopatrzenia miasta w 

żywność i materiał opałowy. Z ramienia komisji wypiekiem i sprzedażą chleba zajmował się 

Franciszek Soja.   
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Przez komisję zostały utworzone dwie kuchnie – jedna  dla ubogich chrześcijan, druga dla 

ubogich Żydów. Zarząd nad nimi sprawowały osobne komitety. Nieco później powstała kuchnia dla 

inteligencji oraz utworzona z ramienia starostwa  „Pomoc dla urzędników”. Nauczyciele z powiatu 

brzeskiego założyli natomiast sklep udziałowy pod nazwą „Spółka nauczycielska”. Kierownikiem jej 

był Marceli Cisak, dyrektor szkoły żeńskiej.  

Pomoc dla młodzieży szkół powszechnych i dzieci świadczył Oddział miejscowy 

Amerykańskiego Wydziału Ratunkowego i Polsko – Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dziecku. Na 

czele komitetu, który zajmował się rozdzielaniem darów stał proboszcz 

ks. Roman Mazur. 

Uczniom gimnazjum spieszyli z pomocą nauczyciele, dyrektor Składnicy Kółek Rolniczych 

prof. Franciszek Kwak, katecheta ks. Jan Czuj, a także starosta Władysław Chyliński 35/.  

W pobliżu targowicy znajdował się obóz jeńców rosyjskich i włoskich. Komendantem obozu 

był kapitan Schollich. Jeńcy rosyjscy zajmowali się pracami stolarskimi i gospodarskimi, a także 

urządzili w pawilonie okocimskim dwa koncerty. Włosi budowali cmentarz wojskowy i trudnili się 

wyrabianiem figurek z gipsu i betonu 36/.  

Spośród tych, którzy wyruszyli z Brzeska na wojnę wielu nie powróciło. Zginęli na różnych 

frontach. Pozostałością po I wojnie światowej jest cmentarz wojskowy wybudowany przez jeńców 

włoskich w 1916 roku 37/ oraz grób żołnierzy austiackich w parku w pobliżu pałacu. Walki żołnierzy w 

latach 1914 – 1920 upamiętnia także Grób Nieznanego Zołnierza znajdujący się przy ulicy 

Kościuszki, dawniej Bocheńskiej. 

W okresie międzywojennym następował stały choć nieznaczny wzrost ludności katolickiej. W 

1918 r. liczba ta wynosiła 3155, a w 1939 r. – 3448. Na terenie miasta w dalszym ciągu jedynym 

większym zakładem przemysłowym był browar należący do Jana Götza Okocimskiego, a od 1935 do 

jego syna Antoniego, który zatrudniał około 500 osób. Część mieszkańców parafii, głównie Słotwiny i 

Brzezowca zajmowała się rolnictwem. Znaczna część trudniła się rzemiosłem. W 1921 było 54 

rzemieślników, a w 1926 r. – 80, w 1931 r. – 78, w 1936 r. – 58. Oprócz rzemieślników zrzeszonych 

w cechu, działała spora liczba ludzi trudniących się rzemiosłem lecz nie posiadających uprawnień. O 

wielkości tego problemu, zwłaszcza w latach kryzysu gospodarczego świadczy fakt, że Cech 

Rzemieślniczy kilkakrotnie zwracał się do władz miasta i powiatu o ukaranie tych, którzy bez 

uprawnienia wykonywali zawód 38/.  
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Okres okupacji hitlerowskiej charakteryzował się częstym przemieszczaniem się ludności. 

Spowodowane to było licznymi przesiedleniami i aresztowaniami. Na terenie parafii zamieszkało 

wiele rodzin z poznańskiego i ze Śląska, tj. z terenów wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Znalazły tu 

także schronienie rodziny ze wschodnich terenów Polski. Opieką i pomocą materialną otaczał je 

proboszcz ks. J. Stosur 39/,  a także mieszkańcy parafii. 

Władze okupacyjne przeznaczające Polakom rolę sług i robotników dążyły w pierwszym 

rzędzie do wyniszczenia inteligencji. W Brzesku ich ataki były skierowane przeciw nauczycielom, 

studentom, absolwentom gimnazjum. Wielu spośród nich utraciło życie w więzieniach i obozach 

koncentracyjnych. Mimo terroru na terenie parafii odbywało się tajne nauczanie i prowadziły pracę 

konspiracyjną oddziały Armii Krajowej. Parafia Brzesko została wyzwolona 17.01.1945 roku. 

 
 
 

Epidemie cholery 
 
 

 Szerszego omówienia wymagają epidemie cholery, jakie czterokrotnie nawiedziły parafię 

Brzesko. Pierwsza epidemia jak podają źródła, miała miejsce w lipcu 1831 r.40/. Ponieważ w czasie 

epidemii notowanie zgonów było powierzone władzom świeckim, dlatego proboszcz ks. Jan 

Machaczek nie mógł dokładnie odnotować dnia śmierci. Po ustaniu choroby starał się uzupełnić dane 

odwiedzając wszystkie domy w parafii 41/. Zmarło wtedy 68 osób w Brzesku i 1 na Brzezowcu. Na 

Słotwine nie odnotowano wypadku tej choroby. Wśród zmarłych był Wincenty Dziembowski, prefekt 

miasta i Szymon Borkowski, organista. Były wypadki śmierci całych rodzin. Wszyscy zmarli zostali 

pochowani na specjalnym cmentarzu w lesie 42/. 

            Po raz drugi epidemia wybuchła w 1849 r. Trwała przez jeden miesiąc – sierpień. Z Brzeska 

zmarły 32 osoby, z Brzezowca – 3, ze Słotwiny – 2 osoby 43/.  

            Trzecia epidemia trwała ponad miesiąc, od połowy lipca do 23 sierpnia 1855 r. Zmarło wtedy 

z Brzeska 22 osoby, z Brzezowca – jedna i ze Słotwiny trzy osoby 44/. 

             Po raz czwarty i ostatní epidemia tej groźnej choroby wystąpiła pod koniec września i w 

październiku 1866 r. (pierwszy pogrzeb – 30 września).  
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Ludwik Solski we „Wspomnieniach” wyraził powszechne przekonanie, iż została ona 

przyniesiona z Tarnowa przez uciekających stamtąd ludzi. Zmarło wówczas w Brzesku  

21 osób. Na Brzezowcu i Słotwinie nie odnotowano ofiar śmiertelnych 45/.  

Dane te odnoszą się jedynie do ludności katolickiej. Ile ofiar pochłonęły epidemie cholery 

wśród ludności żydowskiej nie da się ustalić, gdyż księgi metrykalne izraelskie w czasie wojny 

zaginęły lub zostały zniszczone. Można przypuszczać, że liczba zmarłych Izraelitów była większa niż 

liczba katolików, ze względu na większą ogólnie liczbę, duże zagęszczenie mieszkań zajmowanych 

przez Zydów, gorsze warunki sanitarne – co sprzyjało rozszerzaniu się tej choroby 46/. 

Ówczesne władze starały się walczyć z epidemią cholery w sposób jaki był wtedy znany i 

możliwy. W przewidywaniu możliwości kolejnego wybuchu choroby 21.12.1872 r. Rada Gminna 

miasta Brzeska zajęła się na skutek pisma starosty powiatowego sprawą urządzenia szpitala 

epidemicznego. Uchwalono wynajęcie na ten cel niezamieszkałego budynku Damasiewicza 

znajdującego się poza miastem (przy obecnej ulicy Czarnowiejskiej, między cmentarzem żydowskim i 

komunalnym. Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego).    

12 lipca 1873 roku Rada uchwaliła nakaz opuszczenia miasta w ciągu 24 godzin przez wszystkich, 

którzy przybyli do Brzeska do 12 lipca, zakaz przyjmowania na mieszkanie ludzi przybywających 

z rejonów objętych epidemią, nakaz meldowania na piśmie do burmistrza przybywających z innych 

rejonów, zakazano wywozu i przywozu bielizny, odzieży, pierza i materiałów. Za nie przestrzeganie 

tych zarządzeń groziła kara od trzech do dwustu złr. Nakazano także przeprowadzenie dezynfekcji we 

wszystkich mieszkaniach, sklepach i szynkach pod karą 3 złr.47/. Przygotowany szpital nie został 

wykorzystany, gdyż tym razem epidemia ominęła Brzesko. Pamiątką po epidemii z 1855 roku jest 

figura Matki Boskiej  postawiona w 1864 r., jako wotum za uratowanie przed zarazą. Figura ta 

znajduje się przy  

ul. Kościuszki i została wzniesiona przez rodzinę Rybickich. Do chwili obecnej opiekuje się nią 

rodzina fundatorów. Pozostałością po ostatniej epidemii z 1866 r. jest cmentarz choleryczny 

znajdujący się w lesie za torami kolejowymi przy drodze do Grądów, po lewej stronie tej drogi. Stoi 

tam kamienny krzyż, na którym napis z datą 1866 r. został zatarty podczas ostatniego remontu 48/. 
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Rozdział II 
 
 
 

UPOSAŻENIE   PARAFII 
 
 

Mieszkaniem duszpasterzy pracujących w Brzesku była plebania. Wydaje się, że na plebanii 

mieszkał proboszcz jak i wikariusz. W okresie późniejszym, gdy było kilku księży, mieszkali oni w 

domach wynajętych w mieście. O istnieniu wikarówki w Brzesku nie mówi żaden dokument. Że 

takiego budynku nie było, świadczy również fakt iż do 1971 r. tj. do wybudowania nowej plebanii, 

jeden z księży wikariuszów mieszkał na plebanii, pozostali w wynajętych mieszkaniach.  

Jak wyglądała plebania – zwłaszcza w końcu wieku XVIII i w XIX trudno powiedzieć, gdyż 

nie ma na ten temat zbyt wielu danych. Pożary, które niszczyły miasto, nie oszczędziły również 

plebanii i budynków gospodarczych, tak więc jej wygląd ulegał częstym zmianom. W 1785 r. plebania 

posiadała piekarnię. Budynki gospodarcze stanowiły: stojąca w podwórzu stodoła, szopa, spichlerz, 

obora i stajnia 49/. W czasie pożaru w 1863 r. plebania wraz ze wszystkimi budynkami gospodarczymi 

spaliła się. W 1864 r. wybudowano nową plebanię i wystawiono nowe budynki gospodarcze. 

Parafianie złożyli na ten cel 1676 złr.50/ .                     

W 1883 r. proboszcz przeprowadził własnym kosztem remont dachu na plebanii. Odnowiono 

także budynki gospodarcze i ogrodzono ogród plebański 51/. W 1866 r. wyłożono kamiennymi płytami 

drogę z plebanii do kościoła oraz zmieniono poręcze i sztachety wokół plebanii52/. Kolejny remont 

plebanii i budynków gospodarczych został przeprowadzony w latach 1888 – 1892. Wystawiono 

wówczas ganek, wymalowano salę i dwa pokoiki oraz położono chodnik od plebanii do kościoła. 

Koszt tych prac wynosił 136 złr.. Naprawa budynków gospodarczych kosztowała 243 złr.53/. W czasie 

pożaru miasta w 1904 r. plebania ocalała. Spłonęły jednak stajnie, które zostały odbudowane w tym 

samym roku, o czym świadczy data 1904, na szczycie muru. Nieco więcej informacji o wyglądzie 

plebanii dostarczają sprawozdania z wizytacji dziekańskich. Nie są to jednak wiadomości pełne i 

wyczerpujące. W 1913 roku plebania była w dobrym stanie, posiadała 6 pokoi i kuchnię.Przy wejściu 

była kropielnica z wodą święconą. Na ścianach były obrazy religijne. Utrzymana w czystości i 

porządku. W kancelarii znajdowały się wszystkie wymagane księgi. Budynki gospodarcze w dobrym 

stanie, były ubezpieczone w Krakowskim Towarzystwie Wzajemnego Ubezpieczenia. Inwentarza 

żywego nie było 54/ . 
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W sprawozdaniu z 1917 roku czytamy: „Plebania stara, murowana, obecnie odnowiona, 

posiada 5 pokoi, kancelarię i kuchnię. Ks. proboszcz posiada własną bibliotekę… 

Wszędzie czysto i porządek. W kancelarii znajdują wszystkie potrzebne księgi, starannie utrzymane i 

pisane. Budynki gospodarcze są asekurowane i w dobrym stanie” 55/. Notatki podobnej treści znajdują 

się w sprawozdaniach z 1918 roku, 1921, 1925, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933,1934, 1937.  

 Od 1912 r. do 1925 r. tj. gdy proboszczem był ks. Roman Mazur zarząd domem prowadziła 

siostra księdza, Julia Mazur. Służba składała się z kucharki, pomocy i parobka56/. Od 1926 r., gdy 

proboszczem został ks. Stosur, szafarką była Anna Borowiec, były także dwie służące i parobek. Od 

1927 r. szafarką była Anna Burek. W gospodarstwie pomagało jej dwie służące i 1 lub 2 parobków 57/.  

Majątek probostwa stanowiły: łąka zwana pastewnikiem o powierzchni 2415 sążni, sad, pole 

pod lasem Słotwińskim – 11560 sążni, pole o powierzchni 13689 sążni 58/.  

W 1790 r. parafia posiadała majątek: pole zwane Kobyłką obejmujące ok. 28 morgów,       100 sążni, 

graniczące wokół z polami dworskimi Jasienia, pole zwane Piaski, o powierzchni 28 morgów, 1019 

sążni, graniczyło od wschodu z gruntami Słotwiny, od południa z polami mieszczan brzeskich, łąkę 

zwaną Zabierze, o powierzchni 36 morgów, 571 sążni, graniczącą wokoło z polami dworskimi 

Jasienia, staw zwany Nagrody, o powierzchni 18 morgów, graniczący ze wsią Mokrzyska i polami 

chłopskimi, pastwisko zwane Błonie, obejmujące 27 morgów, graniczyło od wschodu ze wsią 

Mokrzyska, od zachodu z dobrami dworskimi Jasienia, las w Brzesku z drzewami nie nadającymi się 

na budowę.  

W posiadłościach proboszcz miał pięciu poddanych, którzy osiedleni na gruntach plebańskich 

pracowali przez trzy dni w tygodniu; dwóch, którzy pracowali 26 dni w roku i jednego, który pracował 

1 dzień w miesiącu. Od 5 poddanych zamiast dziesięciny ze snopków, proboszcz pobierał pieniądze. 

Podobnie od młynarza i trzech innych poddanych. 

Dochód proboszcza stanowiły ofiary mszalne z majątku i od chłopów z Brzezowca; z majątku 

13,5 korcy pszenicy, a od chłopów 9,5 korcy pszenicy. Z majątku miasta Brzeska pobierał proboszcz 

procent od wyznaczonego kapitału wynoszącego 250 złotych dukatów (florenów) oraz odsetki 

wynoszące 250 florenów 59/. Proboszczowie dwukrotnie dokonywali zamiany gruntu plebańskiego 

z baronem Janem Götzem Okocimskim. W 1886 roku uczynił to ks. Stanisław Dylski, a w 1915 r. ks. 

Roman Mazur. W 1886 skutkiem regulacji rzeki Uszwicy, część najlepszego gruntu plebańskiego 

znalazła się po stronie Okocimia. Za zgodą Kurii Biskupiej dokonano zamiany. W zamian za parcelę 

wynoszącą 3 morgi 770 sążni, otrzymało probostwo 5 morgów 494 sążni rzędziny. Regulację tę 

przeprowadził na własny koszt Jan Götz. Dodatkową korzyścią było powstanie nowej drogi 

ułatwiającej komunikację  między Brzeskiem a  Okocimiem 60/. 
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W 1915 roku Jan Gotz Okocimski wystąpił o zamianę gruntu plebańskiego pod Okocimiem, 

tzw. Kobyłki. Uwzględniając jego zasługi przy budowie kościołów, a zwłaszcza troskę o kościół w 

Brzesku, za zgodą biskupa oddano Kobyłkę – 18 morgów, za 18 morgów zdrenowanych na 

Zagórzycach i za 32 morgi lasu pod Jadownikami, a za łąkę na Grądach tzw. Zabierzówkę miał co 

roku w lipcu każdorazowemu proboszczowi dostarczać 50 cetn. metr. siana 61/.  

W latach 60-tych bieżącego wieku, pole na Zielonce przejęło państwo pod budowę 

Technikum Mechanicznego. W 1975 r. pozostałe pola plebańskie zostały wydzierżawione. 

 

O służbie kościelnej w parafii Brzesko nie ma wiele danych, zwłaszcza o kościelnych. W 1813 

roku grabarzem był ubogi szpitalny 62/, być może był on również kościelnym. Tak bowiem było do 

roku 1970. W 1925 roku został wybudowany  przy cmentarzu dom dla grabarza 63/. Pierwsza 

wzmianka o organiście w omawianym okresie pochodzi z 1833 roku i została zamieszczona w 

Schematyźmie, gdzie wraz z ks. proboszczem Janem Machaczkiem jest on wymieniony jako 

nauczyciel szkoły parafialnej. Nie ma tam jednak wymienionego jego nazwiska 64/. Nie podaje 

również jego nazwiska tabela kwalifikacyjna na probostwo w Porąbce ks. Machaczka z 1834 r., gdzie 

czytamy: „Ks. Machaczek podniósł poziom szkoły przy pomocy organisty, któremu płacił z własnego 

funduszu”65/. W 1892 r.  w zjeździe organistów w Tarnowie brał udział organista z Brzeska 

Władysław Osuchowski oraz proboszcz ks. Stanisław Dylski 66/. W 1913 roku organista był 

egzaminowany i mieszkał w nowej organistówce znajdującej się na przedmieściu, na gruncie  dla 

organistów67/ . Organistówka została wybodowana po pożarze miasta w 1904 r.. Był to drewniany 

budynek znajdujący się w pobliżu ulicy Czarnowiejskiej. W 1978 r. został on rozebrany i w miejscu 

tym wybudowano blok mieszkalny. W 1917 roku organistą był Władysław Osuchowski 68/. W 1918 r. 

scharakteryzowany został jako „człowiek bardzo uczciwy” 69/. Był on organistą do roku 1927, kiedy to 

funkcję tę przejął jego syn, Józef Osuchowski 70/. Przyjęty on był na podstawie umowy o pracę. 

Wynagrodzenie jego stanowiło 20 zł., wypłacane co miesiąc przez proboszcza oraz jednorazowo 6 

morgów pola71/. Poza tym osobne wynagrodzenie otrzymywał za śluby i pogrzeby od 

zainteresowanych osób 72/.  
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Właściciele Brzeska i patronowie kościoła 
 
 

Ustalenie właścicieli Brzeska, Słotwiny i Brzezowca, a tym samym patronów kościoła 

parafialnego, zwanych kolatorami 73/, pod koniec wieku XVIII, jest sprawą trudną.   

Są to ostatnie lata poprzedzające rozbiory i początkowy okres sprawowania władzy przez zaborców. 

Miasto Brzesko, stanowiące przez pięć wieków własność prywatną, stało się wraz ze Słotwiną, 

Brzezowcem i Maszkienicami dobrami królewskimi. Kiedy i na jakich zasadach to się stało, trudno 

ustalić. Mówi o tym opracowany przez ks. Romana Mazura w Liber memorabilium  zarys historii 

parafii. Potwierdzeniem tego faktu jest odnalezienie przez        J. Burlikowskiego odcisku pieczęci 

miejskiej z herbem miasta Gryfem i napisem mówiącym, że Brzesko jest miastem królewskim74/ . 

Dobra te według wspomnianego opracowania w Liber memorabilium otrzymała od króla rodzina 

Kossakowskich w zamian za utracone ziemie na wschodzie75/. Po rozbiorze kraju na początku XIX 

wieku rząd austriacki sprzedał je Ossolińskim76/. Jak długo było Brzesko ich własnością nie można 

ustalić. W 1817 roku władali nim Żeleńscy. Schematyzm z tego roku podaje jako patrona Stefana 

Żeleńskiego77/. Od 1826 roku patronem był Kryspin Żeleński78/. Trzeci z Żeleńskich - Wit, był 

najdłużej – bo od 1836 do 1873 roku79/. Wit Żeleński otaczał kościół parafialny szczególną troską, 

dlatego należy mu poświęcić więcej uwagi. Był synem Kryspina i Krystyny Ankwicz 80/. Urodził się 

11.06.1804 r. w Tomicach. W 1836 r. został dziedzicem Brzeska, Jadownik, Tłuczan i Śmierdząca 81/. 

Posiadał także Maszkienice, Brzezowiec i Słotwinę, gdzie znajdował się jego dwór. W 1853 r., po 

odejściu ks. Machaczka do Nowego Sącza, prezentował na proboszcza ks. Jana Stopę82/. Nie żałował 

środków materialnych na kościół parafialny, którym się opiekował. W 1855 r. gruntownie go 

odnowił83/. Prace jakie wtedy wykonano, zostały omówione wcześniej. Po pożarze 1863 r. przyczynił 

się do odbudowy świątyni oraz powiększenia jej przez wzniesioną kaplicę. Liczne też były jego 

fundacje, m. in. balaski w 1855 r., ołtarz boczny Pana Jezusa w 1861 r., figury świętych ustawione 

wokół kościoła. Był także opiekunem klasztoru w Staniątkach84/. Był cesarsko-królewskim 

szambelanem, kawalerem orderu Franciszka Józefa i Leopolda. Zmarł w Słotwinie 7.02.1873 roku. 

Został pochowany w krypcie w kościele parafialnym we wzniesionej przez siebie kaplicy85/. Jego herb 

Ciołek znajduje się w dwóch miejscach w kościele parafialnym: nad wejściem do zakrystii oraz na 

zworniku sklepienia kaplicy. Tam również była wmurowana tablica pośmiertna.  

        Po śmierci Wita Żeleńskiego dziedzicem i patronem został Józef Sulimierski. Był patronem od 

1873 r. do 1878 r. 86/. Prezentował on w 1873 roku na probostwo ks. Ignacego Kubasiewicza 87/. 
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 Od 1879 roku  do 1884 kolatorem był Antoni Marflewicz88/. W 1881 roku prezentował  ks. 

Stanisława Dylskiego, wikariusza z Ujanowic, na probostwo w Brzesku89/. W latach 1885-1887 

patronem był Artur Sumiński herbu Leszczyc. Od roku 1888-1893 Eugeniusz Piwnicki herbu Lubicz 

(Leibitz) 90/, mieszkający w Warszawie. W jego zastępstwie w 1890 r. w czasie poświęcenia 

sztandarów ufundowanych przez cechy, uczestniczył i złożył swój podpis w Liber memorabilium 

Artur Sumiński91/, który nadal mieszkał w Słotwine. Od 1893 r. byli patronami spadkobiercy hrabiego 

Piwnickiego. Kolejnym opiekunem był od 1897 do 1905 r. Władysław Lisowski, adwokat z Krakowa. 

Schematyzmy wymieniając go jako patrona przy parafii Brzesko, nie podają jego imienia. 

Schematyzm z 1905 roku podaje błędnie imię Włodzimierz92/. Od 1906 roku do 1910 r. patron 

kościoła parafialnego był nieokreślony patr. incertus93/. Od 1911 roku patronem został biskup 

ordynariusz 94/. W 1912 r. prezentę na probostwo w Brzesku podpisał ks. R. Mazurowi, ekspozytowi 

z Trzetrzewiny, biskup Leon Wałęga95/. 

Należy tu jeszcze wspomnieć Jana Götza Okocimskiego, drugiego z rodu Götzów 

Okocimskich, żonatego z Zofią Sumińską, który chociaż patronem kościoła w Brzesku nie był, to 

jednak wykazywał wielką troskę o tę świątynię, zwłaszcza po pożarze w 1904 r., przyczyniając się do 

jej odbudowy oraz fundując dzwony96/. Przyczynił się także do powstania Gimnazjum w Brzesku oraz 

budowy ochronki dla sierot w Brzezowcu97/. Swą opieką i pomocą materialną wspierał kilka 

kościołów oraz wiele akcji dobroczynnych. Za jego zasługi Ojciec św. Pius XI w 1925 r. mianował go 

tajnym szambelanem 98/. 

 
Patronowie kościoła parafialnego w Brzesku 

 
                                Kossakowscy 
                                Ossolińscy 
1817 – 1826            Żeleński Stefan  
1826 – 1836            Żeleński Kryspin 
1836 – 1873            Żeleński Wit 
1873 – 1878            Sulimierski Józef  
1879 – 1884            Marflewicz Antoni 
1885 – 1887            Sumiński Artur 
1888 – 1893            Piwnicki Eugeniusz 
1893 – 1896            spadkobiercy Piwnickiego E. 
1897 – 1905            Lisowski Władysław 
1906 – 1910            nieokreślony 
od 1911                   Biskup ordynariusz 
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Rozdział   III 
 
 

MIEJSCA   KULTU 
 
 

K o ś c i ó ł      p a r a f i a l n y 
 
 
 

Murowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba został wzniesiony około 1487 r.99/ 

przez Spytka z Melsztyna. W ciągu swego istnienia kilkakrotnie ulegał pożarom. 

Pierwszy pożar, o którym mówią dokumenty miał miejsce w czasie „potopu” szwedzkiego100/       

Następny zniszczył świątynię 9 maja 1723 r.. Została ona odbudowana do 1748 roku. Mimo pożaru 

nadal obchodzono rocznicę konsekracji kościoła, gdyż znaki konsekracyjne zostały nietknięte101/. 

Dziwna więc wydaje się informacja w Schematyźmie z 1855 r. o konsekracji kościoła dokonanej przez 

bpa A. Pukalskiego 8.08.1854 r.102/. Przyczyną ponownej kosekracji był prawdopodobnie trzeci pożar 

miasta i kościoła, o którym dotąd niewiele wiadomo. K. Bernacki w pracy „Krótka historia OSP w 

Brzesku” cytując „Układ Panów Cechmistrzów” odtworzony 16 czerwca 1847 r. przez Jana 

Wyrwickiego - pisarza cechowego liczącego wtedy 67 lat - podaje, że pożar ten był w 1786 roku. 

Spłonęły wówczas prawa i przywileje cechowe, przywileje nadane miastu przez królów. W kościele 

spłonęło światło cechowe i ołtarze cechu garbarskiego, szewskiego i krawieckiego103/ . J. Burlikowski 

opierając się na fakcie, że księgi parafialne prowadzone są od roku 1790 i związanej z tym notatce w 

Liber memorabilium przyjął jako datę tego pożaru rok 1790 104/. Przyjęcie tej daty wydaje się słuszne, 

gdyż potwierdza ją także uwaga znajdująca się w inwentarzu pochodzącym z 5.02.1810 r. 105/.  

              O wyglądzie zewnętrznym i wystroju kościoła z początku XIX wieku brak jest danych. Na 

podstawie planu miasta Brzeska z 1847 można tylko powiedzieć, iż kształt miał taki jak obecnie (tj. do 

1980 r.). Był nieco mniejszy – nie posiadał kaplicy od strony północnej. 

O tej kaplicy J. W. Dutkiewicz napisał: „Sklepienie krzyżowe z żebrami: w prezbiterium i 

nawie po 1904, w kaplicy gotyckie” 106/. Podobnie pisze Rocznik Diecezji Tarnowskiej: „Wnętrze 

nakryte sklepieniami: prezbiterium i nawa krzyżowo – żebrowe, neogotyckie 1904 w kaplicy 

krzyżowe zapewne XV wiek” 107/. 
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Również ks. M. Jedynak opierając się o opracowanie J. Dutkiewicza pisze: „Możemy dzisiaj 

przypuszczać, że był kościołem gotyckim, do dzisiaj zachowała się bowiem od północy kaplica ze 

sklepieniem gotyckim”108/. Z powyższych tekstów wynikałoby, iż kaplica ta była najstarszą częścią 

kościoła. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż została ona dobudowana po pożarze 1863 r.. 

Świadczy o tym wykaz nowowybudowanych lub odnowionych kościołów w dekanacie brzeskim w 

latach 1845 – 1873. W dokumencie tym czytamy: „Kaplica nowo przystawiona do kościoła po 

spaleniu w 1863 r.” 109/. Świadectwem jest również porównanie planów miasta z 1847 r. i 1904 r., 

jakiego dokonał  J.Burlikowski 110/  

Na planie z 1847 r. kościół jest zaznaczony bez tej kaplicy. Zostało to potwierdzone w 1980 r., gdy 

przystąpiono do rozbiórki kaplicy w związku z rozbudową kościoła. Na cegłach użytych do budowy 

były inicjały „J.G.”. Tak oznaczana była cegła pochodząca z cegielni Jana Götza.    

W połowie XIX wieku kościół ogrodzony był drewnianymi sztachetami przymocowanymi do 

murowanych filarów na obmurowanych skarpach. Na tych filarach wokół kościoła znajdowało się 12 

figur świętych 111/. Jakich śwętych przedstawiały te figury nie wiadomo. Z dokumentów opisujących 

pożar miasta z 1863 r. dowiadujemy się, że nie posiadał on sklepienia. Przy kościele od strony 

południowej stała wieża dzwonnicza z zegarem112/.  

W nocy z 16/17 lipca 1863 r. o godz. 2230 wybuchł w mieście pożar, który bardzo szybko 

rozprzestrzenił się tak, że o północy objął kościół. Niedawno odnowiona i wymalowana świątynia 

wypaliła się wewnątrz tak, że pozostały tylko mury. Spaliła się również wieża dzwonnicza z dzwonem 

i zegarem. Z pożaru ocalało zaledwie 36 domów             

(spłonęło 250) i drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha, w którym odprawiano 

nabożeństwa do chwili odbudowania kościoła parafialnego. Z pomocą materialną zniszczonemu 

miastu pospieszyła w pierwszym rzędzie okoliczna ludność. Otrzymano także z Wiednia od cesarza 2 

tysiące złr. zasiłku. Na odbudowę zniszczonego kościoła książę Ferdynand ofiarował 400 florenów.    

Apel o pomoc dla pogorzelców wystosowało prezydium Komisji Namiestniczej w Krakowie. 

Zamieszczony on został w Gazecie Krakowskiej (Krakauer Zeitung) oraz posłany jako okólnik do 

duchowieństwa. Z apelem takim zwróciła się również Kuria Diecezjalna w Tarnowie w Currendzie, 

gdzie następnie zamieszczono wykazy otrzymanych ofiar. Rozdziałem tych zapomóg zajmował się 

ustalony w tym celu komitet 113/ . 

Po pożarze przystąpiono do odbudowy kościoła. Dostawiono wtedy wspomnianą kaplicę 114/ . 

Przy pokrywaniu kościoła 15.12.1866 r. wydarzył się wypadek, w którym na wskutek obrażeń utracił 

życie Antoni Martyria (Martyna) 115/.  W toku  prac przy odnawianiu świątyni w 1874 r. wymieniono 

sztachety przy ogrodzeniu; drzewo na ten cel dał kolator J.Sulimirski. Wymurowano nowe filary, na 

których ustawiono figury świętych. Koszty wynoszące 260 złr. zostały pokryte częściowo przez 

proboszcza ks. Ignacego Kubasiewicza, a częściowo ze składek parafian. W 1875 sprawiono 2 bramy 

żelazne: jedną do ogrodzenia przy kościele, drugą na cmentarzu116/. 
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        W 1804 r. ponownie zrestaurowano skarpy koło kościoła, odnowiono zakrystię, podwyższono i 

pokryto blachą cynkową wieżę i umieszczono w niej dzwony. Prace, których koszt wynosił 2800 złr. 

wykonało przedsiębiorstwo Antoniego Wimmera  z Niepołomic.     W 1885  r. odnowiono Ogrojec 

znajdujący się na zewnątrz na wschodniej ścianie. Odnowiono także krzyż misyjny na cmentarzu 

kościelnym. W 1887 r. Stanisław Kostka  Ogiela ufundował za 600 złr. średni dzwon wagi 9 cetnarów, 

który został odlany w wytwórni Karola Szwaba w Białej. Sprowadzono go do Brzeska 1 czerwca 1887 

r. Poświęcenia dokonał 5.06 z delegacji biskupa ks. J. Rosner, dziekan brzeski, proboszcz w Porębie 

Spytkowskiej w asyście księży: S. Dylskiego, proboszcza w Brzesku, Aleksandra Sobczyńskiego, 

proboszcza w Jasieniu, Macieja Pająka, Jana Hobczyńskiego, proboszcza z Dębna, Jana Górniaka, 

wikariusza ze Szczepanowa. Dzwonowi nadano imię Stanisław Kostka 117/. W tym też roku 

przeprowadzono kolejny remont ogrodzenia wokół cmentarza kościelnego. Józef Stachoń 

z Brzezowca (Brzozowca), ofiarował figurę św. Rozalii wykonaną w Tarnowie, w miejsce dawnej 

figury św. Salomei usuniętej z powodu znacznego zniszczenia. Nową figurę poświęcił  

Dziekan ks. J. Rosner w dzień św. Jakuba 118/. Chodzi tu o jedną z figur ustawionych wokół 

kościoła119/, stojących na filarach ogrodzenia. Figura ta była wykonana z kamienia, kosztowała 50 

złr.120/. Na tej podstawie można wywnioskować, iż pozostałe figury świętych były wykonane z tego 

samego materiału. W tym również okresie młodzież sprawiła krzyż dębowy na cmentarz121/. Nie 

wiadomo jednak, na którym cmentarzu został on postawiony: czy na cmentarzu kościelnym, czy na 

cmentarzu grzebalnym.  

25.07.1904 r. wybuchł pożar, który zniszczył w przeciągu kilku godzin prawie całe miasto122/. 

Ocalało zaledwie kilkanaście domów. Spłonął również kościół parafialny. Był to piąty z kolei pożar 

kościoła (wliczając pożar z 1790 r.). Rozpoczął się w domu Izraelity w czasie, gdy w kościele 

odprawiała się suma odpustowa św. Jakuba Apostoła połączona z instalacją nowego proboszcza ks. 

Jakuba Oleksego. Długo wśród płomieni stał nienaruszony kościół. Przed godziną dwunastą ogień 

objął wieżę i dach kościelny. Zegar kościelny na wieży zaczął wydzwaniać godz. 12 00,  po kilku 

uderzeniach pękł, a szczyt wieży zawalił się. 

Mimo, iż pożar zaczął obejmować wnętrze kościoła proboszcz dokończył odprawianie nabożeństwa, 

następnie wyniósł Najświętszy Sakrament. 

Uratowano również kilka najwartościowszych przedmiotów. Dalszy ratunek okazał się 

niemożliwy, gdyż po upływie godziny runęło całe sklepienie123/. Zgliszcza miasta dopalały się jeszcze 

przez dwa dni124/. Nie jest jednak prawdą, iż pożar ten był w sierpniu 1904 roku, jak zostało podane w 

pracy zbiorowej: „Miasta polskie w tysiącleciu” 125/.  

Apel o pomoc dla pogorzelców i fundusze na odbudowę kościoła parafialnego w formie ulotki 

„Błagamy litości” w imieniu komitetu budowy kościoła napisał ks. J. Oleksy. Swoje podpisy złożyli 

członkowie komitetu: Wiktor Będkowski, Stanisław Damasiewicz i Edward Marfiak. Ulotka ta została 

opatrzona okrągłą pieczęcią z symbolem Opatrzności Bożej i napisem: „Komitet Budowy Kościoła w 

Brzesku”. Wydrukowano również „cegiełki” na budowę z napisem: „Pamiątka złożonej ofiary na 



 24

odbudowanie spalonego kościoła w Brzesku. Cena 6 hal.”. Opatrzono także pocztowe przekazy 

pieniężne podłużną pieczęcią adresową o treści: „Komitet Budowy Kościoła w Brzesku k/Słotwiny”. 

Apel o pomoc materialną wydany przez Kurię Diecezjalną został zamieszczony w Currendzie 1904, s. 

71.   

Z prośbą o pomoc, zwłaszcza do kapłanów, zwrócono się również w Gazecie Kościelnej nr 39 z 1904, 

s. 303. Delegacja miasta Brzeska wraz z delegacjami miast Buczacza, Sokołowa i Stusowa, które 

również się spaliły wybierała się do Lwowa do dr Kocrbera w celu uzyskania pomocy rządowej126/. 

Czy wyjazd doszedł do skutku i jaki był jego rezultat nie udało się ustalić. Pieniądze nadesłane na apel 

Kurii Diecezjalnej zostały rozdzielone na Brzesko i Sokołów. Z sumy 3702 k, 58 h. Brzesko 

otrzymało 3202 k, 58 h. 127/ .  

Prace nad odbudową kościoła były prowadzone bardzo szybko. 28.08.1905 r. bp Leon Wałęga 

w czasie wizytacji dokonał pośwęcenia dzwonów ufundowanych przez rodzinę Jana Götza 

Okocimskiego. Jan Götz Okocimski ufundował wielki dzwon o wadze 800 kg, jego żona Zofia 

z Sumińskich – dzwon średni o wadze 380 kg, a dzieci Zofia, Jan, Elżbieta, Maria i Antoni – dzwon 

mniejszy o wadze 250 kg. Dzwony te zostały odlane przez Karola Szwaba z Białej. Sprowadzono je 

z Okocimia 13 sierpnia 1905 r. i umieszczono na cmentarzu kościelnym 128/. 

W 1913 roku kościół był już całkowicie odbudowany. Z zewnątrz był otynkowany,      pokryty 

blachą cynową. Cmentarz kościelny ogrodzono sztachetami żelaznymi na podmurowaniu129/. Na 

filarach podtrzymujących ogrodzenie nie umieszczono figur śwętych tak jak to było przed pożarem130/.  

W listopadzie 1914 roku miasto zostało ostrzelane przez artylerię rosyjską. Jeden z pocisków 

spadł na kościół, nie wyrządził jednak żadnej szkody131/. W 1915 r. władze austriackie zarządały 

wykazu dzwonów znajdujących się w kościele. Wykaz ten z opisem dzwonów został sporządzony 

6.11.1915 r. przez ks. R. Mazura. Były to trzy dzwony ufundowane przez rodzinę Jana Götza 

Okocimskiego. Wielki dzwon miał średnicę 110 cm, średni 85 cm, mały 75 cm. Wszystkie dzwony 

posiadały datę 1905 oraz czytelne napisy pochodzące z firmy Karola Szwabe z Białej. Nie posiadały 

natomiast żadnych obrazów. 

Ks. Mazur przewidując możliwość rekwiracji w uwagach przedstawił trudności jakie trzeba by 

pokonać chcąc zdjąć dzwony, tj. konieczność usunięcia wewnętrznego belkowania i podłóg na 

wieży132/.  

31.10.1916 r. zabrano sygnaturkę i dwa mniejsze dzwony łącznej wagi 690 kg. Zapłacono za 

nie po 4 korony za 1 kg tj. 2788 koron. Największy dzwon „Jan” – o wadze 800 kg udało się 

proboszczowi uratować. Rekwirującemu dał on 1 metr pszenicy i wytłumaczył, „że chyba by  wieżę 

trzeba rozebrać, by dzwon wydostać”133/.  
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           W 1924 r. z ofiar parafian sprawiono dwa nowe dzwony i sygnaturkę. Wykonał je Karol 

Szwabe z Białej. Waga dzwonów wynosiła 600 kg, a sygnaturki 50 kg 134/. Za materiał płacono po 5 

zł. za 1 kg. Poświęcenia dzwonów dokonał 5.09.1924 r. ks. kanclerz Roman Sitko. On też wygłosił 

kazanie. Mszę św. celebrował ks. Jan Czuj. Na wyłączne życzenie parafii wyryto i nadano większemu 

dzwonowi imię „Roman”, mniejszemu „Florian”, a sygnaturce „Maria”. Ofiarność była tak wielka, że 

w sam dzień poświęcenia zebrano 1700 zł. 

Ponieważ dzwony były już zapłacone, pieniądze te zostały przeznaczone na inne cele 135/. 

W czasie okupacji Niemcy zarekwirowali dzwony. Dokładnej daty nie da się ustalić, gdyż nie zostało 

to nigdzie zanotowane. Również z mieszkańców miasta nikt nie pamięta dokładnie kiedy ten fakt miał 

miejsce. Prawdopodobnie był to rok 1943. Ktoś wykonał trzy zdjęcia w chwili spuszczania dzwonów 

z wieży. Dokonał tego prawdopodobnie z okna domu znajdującego się naprzeciw wieży kościelnej. 

Odbitki tych zdjęć są w posiadaniu  J. Burlikowskiego, jak również Archiwum Parafialnego, do 

którego je przekazał.  

O wystroju wewnętrznym kościoła do 1855 r. niewiele wiadomo – był zaniedbany: „wyglądał 

wewnątrz ubogo i niezbyt wielką odznaczał się schludnością” 136/.  

W latach 1854 – 1855 został przeprowadzony gruntowny remont kościoła. Konsekracji dokonał bp A. 

Pukalski 8.08.1854 r. 137/. Prace nad przyozdabianiem wnętrza wykonywane były w 1855 r. 138/, a także 

w latach 1856 – 1858, jak sugeruje spis rzeczy sprawionych do kościołów dekanatu brzeskiego 139/. 

Stary tynk ze sufitu i ścian został usunięty a następnie nałożono nowy tynk gipsowy i kościół 

wymalowano. Koszty wynoszące 620 złr. pokrył kolator Wit Żeleński. Odnowiono Wielki Ołtarz, o 

wyglądzie którego nic nie wiadomo. Przed nim ustawiono balaski z lanego żelaza ufundowane przez 

kolatora, proboszcza i parafian 140/, a nie samego tylko proboszcza jak sugerowałby spis w Currendzie 

z 1859 roku 141/. Przed tym ołtarzem umieszczono lampę mosiężną, srebrzoną, wykonaną w Krakowie 

za 45 złr. Odnowiono także ławki i konfesjonał oraz nastrojono organy142/ .  

W kościele znajdowały się również ołtarze boczne: jeden Pana Jezusa, drugi Matki Bożej 

z obrazem Maryi143/. Musiały być bardzo zniszczone, skoro w latach 1859 – 1861 postawiono nowe:  

              1/  „Ołtarz boczny Pana Jezusa zupełnie nowowystawiony ze składek oraz ofiary    

                   Pana Hrabiego za 79 złr,  

              2/  Matki Boskiej obraz w ołtarzu, wyzłocony, sukienką przerobioną ozdobiony, w  

                   lustra osadzony za 45 złr 144/, 

              3/  Ołtarz Matki Boskiej tożsamo nowowybudowany i ozdobiony za 79 złr.” 

 

Obraz Pana Jezusa do bocznego ołtarza namalowany przez P. Gucwę został ufundowany przez 

Józefa Czumarskiego za 50 złr (plus rama 20 złr.). Poświęcenia tego obrazu w uroczystość odpustową 

św. Jakuba dokonał ks. Franciszek Gluziński, proboszcz z Bochni, po czym obraz w procesji 

przeniesiono z kościółka Św. Ducha do kościoła parafialnego145/.   



 26

W 1862 r. Stanisław Kubala – cechmistrz ufundował 3 obrazy do bocznych ołtarzy:                

św. Rodziny, św. Piotra i św. Pawła do ołtarza Matki Bożej 146/. W czasie odnawiania kościoła po 

pożarze (1863 r.) cech krawiecki ufundował ołtarz Matki Bożej w 1872 r.. Pieniądze na ten cel 

pochodziły z ofiar członków cechu (zebrano 649 złr, 42 grajcary) oraz funduszu cechu Matki Boskiej 

tj. bractwa tego ołtarza, które przekazało 200 złr. Nazwiska ofiarodawców        (także pochodzących 

z innych parafii) umieszczono w „Małej książeczce” 147/. W tym samym roku kolator J. Sulimirski 

ufundował ołtarz z figurą Matki Boskiej Różańcowej. Prawdopodobnie ołtarz ten znajdował się w 

bocznej kaplicy. Cech szewski ufundował lampierz przed ołtarz Pana Jezusa148/. Do wielkiego ołtarza 

starosta Pfau sprawił dwa  (ołtarze) obrazy za 60 złr. Zostały one umieszczone po bokach ołtarza. Czy 

pośrodku znajdował się jakiś obraz czy też figura trudno ustalić. Przed tym ołtarzem umieszczono 

drewniane balaski za 50 złr. Zakupiono także do kościoła stacje Drogi Krzyżowej za 250 złr, ambonę 

za 80 oraz w Krakowie u Sopalskiego organy za 1000 złr. W prezbiterium umieszczono ławkę 

kolatorską. Dwa rzędy ławek znajdujące się w nawie kościoła zostały ufundowane przez cechy 

szewski i krawiecki149/. W 1885 przed wielkim ołtarzem umieszczono  żelazne balaski 150/, a przy 

wejściach do kościoła dwie marmurowe kropielnice sprawione przez Wojciecha Steca151/. W 1877 r. 

Sumińscy odbudowali lożę i zakupili do niej ławki kosztem 250 złr 152/.  

 

 W latach 1888 – 1892 przeprowadzono remont kościoła, który łącznie z remontem plebanii 

kosztował 1053 złr, 77 ct. Odnowiono wtedy wielki ołtarz za 150 złr. Przed Sanctissimum 

umieszczono nową lampę za 80 złr. Cech szewski odnowił boczny ołtarz               

(chodzi tu zapewne o ołtarz Pana Jezusa, którym opiekował się ten cech)153/. Figura Najświętszego 

Serca Pana Jezusa sprawiona przez pana Wilczyńskiego została prawdopodobnie umieszczona w tym 

ołtarzu, gdyż pan Wilczyński był cechmistrzem cechu szewskiego. Odnowiono również chrzcielnicę 

za 25 złr oraz wystrojono organy 154/. 

W czasie wizytacji kanonicznej w dniach 24 – 25 lipca 1891 (w dniu odpustu 25 lipca)   

bp Ignacy Łobos zakonsekrował odnowiony ołtarz wielki. W mesie kamiennej ofiarowanej przez 

Józefa Stachonia z Brzezowca (za 32 fl) umieścił w puszce metalowej relikwie  

św. … (nieczytelne) i Pauliny155/. 

Odnawiając kościół po kolejnym pożarze (1904 r.), w 1908 został wykonany nowy ołtarz 

boczny Matki Boskiej. Został on ufundowany głównie ze składek Cechu Wielkiego Krawieckiego 

czyli Bractwa św. Apostołów Piotra i Pawła pod opieką Matki Boskiej. Poświęcenia ołtarza dokonał 

4.10.1908 r. ks. Jakub Oleksy156/. W 1913 r. wybudowano betonowe schody prowadzące na chór i 

wymieniono w kościele okna za cenę 1260 k. W tym też roku Michał Terazłowicz z Bochni 

pomalował kościół i odnowił ołtarze za cenę 10 500 k. Prace te zostały wykonane z ofiar parafian157/. 

Do 10.12.1913 r., tj. do wizytacji dziekańskiej kościół był całkowicie odnowiony. Ołtarze były 

konsekrowane. Przed wielkim ołtarzem znajdowały się balaski wykonane z drzewa dębowego. 

Sprawiono trzy nowe konfesjonały, odnowiono organy, położono posadzkę steingutową158/. 3.04.1918 
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r. władze austriackie zarekwirowały 25 piszczałek organowych cynowych, tzw. pryncypałów o wadze 

21,19 kg. Organy te odnowił w 1921 roku organomistrz Fall ze Strzyżyca za cenę 13 000 k i 6 starych 

lichtarzy cynowych159/. W okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej nie było większych  

zmian w wystroju wnętrza kościoła. 

           Wyposażenie kościoła parafialnego w sprzęty i naczynia liturgiczne z końca XVIII i początku 

XIX wieku podaje inwentarz z 5.02 1810 roku. Uwzględniał on naczynia wykonane z metali. Były to 

- ze srebra: 

       1/  monstrancja z dwoma szkłami i melchizedechem wewnątrz pozłacanym na żelaznej      

            nóżce,  

       2/  kielich wewnątrz i zewnątrz złocony z pateną, 

       3/  kielich wewnątrz tylko złocony z pateną obustronnie złoconą (obydwa wydane  

            15.07.1807 r.), 

       4/  kielich cały złocony z pateną, lecz nie wiadomo czy nie z miedzi pozłacanej, 

       5/  kielich wewnątrz tylko złocony z pateną obustronnie złoconą  (służy za puszkę),  

       6/  puszka mała z przykrywką spalona w 1790 r., 

       7/  relkwiarz częściowo złocony ze szkłem z jednej strony, z czterema kamieniami  

            sztucznymi, zdobny na żelaznej nóżce, 

       8/  naczyńko na wiatyk dla chorych, 

- z mosiądzu: 

9/  trybularze: jeden większy i mniejszy, uszkodzone z łyżeczkami i łódką, 

     10/  dzwonki do Mszy św., 

            dzwonki do Mszy św. w kościółku szpitalnym, 

-    z miedzi: 

     11/  kociołek na wodę święconą i naczyńko małe w zakrystii na wodę, miednica w  

            chrzcielnicy powleczona cyną, 

     12/  kandelabry w liczbie 6, 

     13/  kandelabry w liczbie 6, 

     14/  lampa wisząca, 

     15/  naczyńka na święte oleje i mała łódeczka, 

     16/  krzyż czyli pacyfikał na procesję, 

-   z żelaza: 

     17/  formy do pieczenia opłatków, 

     18/  formy do wycinania opłatków i młotek 
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Spis ten został sporządzony na polecenie Urzędu Cyrkularnego w Bochni zgodnie 

z inwentarzem kościoła zatwierdzonym przez Prefekturę Skarbową we Lwowie. Obejmował on te 

rzeczy, które mogły być zarekwirowane na wojnę przeciw Napoleonowi. Swiadczy o tym dopis 

umieszczony na dokumencie mówiący, że niektóre z tych rzeczy zostaną zabrane, przeliczone na 

kwitki i zaświadczone.   

 

W latach 1856 – 1858 kościół parafialny wzbogacił się o nowe sprzęty i szaty liturgiczne. 

Proboszcz sprawił cyborium ze stafirunkiem wartości 115 złr, pacyfikał do ręki, a stary bakwanowy 

wyreperował i welum do noszenia Sanctissimum po 8 złr, albę z szeroką siatką  za 16 złr, cztery 

poduszki pod mszały oraz sukno czerwone przed wielki ołtarz za 30 złr. Oprawił także dwa mszały. 

      Parafianie ufundowali dwie chorągwie w formie sztandarów za 130 złr i cztery ornaty: dwa białe i 

dwa czerwone adamaszkowe (z legatu śp. Antoniny Soiny – 100 złr 161/ ). W latach 1859 – 1861 

wyposażenie kościoła w sprzęty i szaty liturgiczne zwiększyło się o dwa nowe ornaty: jeden koloru 

białego za 30 złr, drugi koloru czerwonego z adamaszku za 39 złr, a także o jedwabny ofiarowany 

przez p. Kulikowską za 10 złr, latarnię dla chorych sprawioną przez proboszcza za 4 złr, srebrny 

pacyfikał z relkwiami św. Stanisława podarowany przez  ks. Gładyszewicza, rodaka, wartości 80 złr, 

krzyż procesyjny naprawiony i odnowiony za      5 złr 162/ oraz chorągiew z wizerunkiem Matki 

Boskiej Różańcowej ze św. Dominikiem z jednej strony i św. Stanisławem z drugiej 163/. W czasie 

pożaru w 1863 r. część sprzętu i szat liturgicznych uległa zniszczeniu. Dzięki wielkiej ofiarności 

kolatora i jego rodziny, proboszcza oraz parafian wyposażenie kościoła parafialnego wracało do stanu 

z przed pożaru, a nawet stawało się bogatsze. W latach 1873 – 1883 kupiono kapę i ornat biały 

ozdobny za 150 złr, jedwabne pokrycie na puszkę za 10 złr. W darze otrzymano 6 korporałów                   

i 6 puryfikaterzy od sióstr Klarysek ze Starego Sącza, obrus lniany na ołtarz Matki Boskiej od pani 

Tałasiewicz, dwa garnitury robionych kwiatów do świec – jeden od pani Bujanowskiej, drugi oraz 

ubrania do lichtarzy od pani Burhard z Bochni. Welon biały ofiarowały siostry tercjarki, a żelazny 

krucyfiks państwo Stokłosińscy ze Słotwiny 164/.                          

W latach 1883 – 1886 starosta Pfau podarował dywan na stopnie wielkiego ołtarza za 100 fl, 

notariusz Madejski sprawił nowy paschał, pani Wilczyńska ofiarowała tuwalnię jedwabną, a pani 

Jaworska jedwabną materię na chorągiew różańcową. Proboszcz kupił komeżki dla ministrantów165/. 

W 1887 roku hrabina Sumińska ofiarowała czarny ornat jedwabny. Anna Bętkowska właścicielka 

restauracji w Słotwinie sprawiła czarną jedwabną kapę za 86 złr. Proboszcz kupił kapę fioletową za 40 

złr. Katarzyna Białka z Pomianowej ofiarowała pięć sznurków korali na obraz Matki Boskiej w ołtarzu 

cechu krawieckiego. W 1888 r. tercjarka z Brzeska ofiarowała ampułki ze srebrną tacką166/ . W tym 

samym roku sprawiono ze składek parafian dwa ornaty: zielony sprowadzony ze Zmigrodu za 32 fl   i 

fioletowy kupiony w Tarnowie za 20 florenów 167/. Ks. proboszcz kupił stułę białą i fioletową do 
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chrztu św. za 5 złr. Pani Madejska podarowała poduszkę pod mszał, a Seweryna Jaworska ofiarowała 

parę dzwonków harmonijnych za 24 złr. Sprawiono także szafę na przybory kościelne za 25 złr 168/. W 

latach 1888 – 1892 pozłocono w ogniu monstrancję i relikwiarz (35 złr) oraz kielich (16 złr). 

Sprawiono trybularz, krzyż procesyjny, naczyńka na oleje święte. Oprawiono trzy mszały. Kupiono 

dwa ornaty fioletowe, jeden za 20 złr, drugi za 54 złr, ornat zielony za 34 złr i ornat biały. Parafianie 

podarowali: Seweryna Jaworska umbrakulum i nakrycie na ambonę, p. Wilczyńska dywan przed 

wielki ołtarz, p. Bętkowska antepedium i dwa trójramienne świeczniki, cech szewski sztandar zielony, 

a cech krawiecki sztandar czerwony (180 złr). Sztandary te zostały poświęcone 25 maja 1890 r. w 

dzeń Zielonych Swiątek 169/ .  

 

 Odbudowany kościół po ostatnim pożarze posiadał w 1913 r. 5 złoconych kielichów, w tym 

jeden stary, monstrancję i puszki. Ile było puszek nie wiadomo. Szaty liturgiczne były we wszystkich 

kolorach. Były także cztery mszały: cztery zwykłe i trzy do mszy żałobnej170/. Protokoły wizytacji 

dziekańskich podają wyposażenie kościoła. Dane te są bardzo ogólne, jednakże na ich podstawie 

można ustalić, iż kościół parafialny w tym okresie posiadał   

8 chorągwi, nowy baldachim, trzy konfesjonały stałe i trzy przenośne. Naczynie i szaty liturgiczne 

przechowywano w komodzie w zakrystii i w skarbcu. Ornaty i kapy posiadano we wszystkich 

kolorach liturgicznych. Oprócz tego znajdowało się 5 złoconych kielichów, dwie złocone puszki, 

księgi liturgiczne – 6 mszałów: 3 zwykłe i 3 do mszy żałobnej, rituale, kancjonał i książkę perykop. 

Był również pacyfikał, krzyż procesyjny, figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego, dwie kadzielnice, 

ampułki i tace 171/.  

W sprawozdaniu z 1922 r. ks. proboszcz Roman Mazur podał, iż było ornatów białych 12, 

czerwonych 5, zielonych 2, fioletowych 4. Kapy w każdym kolorze po dwie. Alb – 16, obrusów 26, 

sukienek do Sanctissimum 8. Był także relikwiarz w krztałcie monstrancji z krzyżykiem, z relikwiami 

św. Stanisława Biskupa172/. Do drugiej wojny światowej – jak wynika z protokołów wizytacyjnych w 

wystroju i wyposażeniu kościoła większych zmian nie było.  
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K o ś c i ó ł   Św.  D u c h a 
 
 
            O kościele szpitalnym Św. Ducha nie ma zbyt wiele informacji. Dzieje tego kościoła do roku 

1772 zostały opisane przez ks. Mariana Jedynaka173/. Był to stary drewniany kościół wzniesiony 

prawdopodobnie w 1505 r.174/. Spis urbaryjny miasta Brzeska z 1785 r. wymieniający istniejące 

kościoły podaje: „Kościół pod wezwaniem Św. Ducha wraz z przyległym cmentarzem (39 sążni)” 175/. 

W 1813 r. kościół ten znajdował się w posiadaniu Jakuba ( ? ) Bransztetera dostawcy żydowskiego, 

który użytkował tę świątynię jako magazyn. Pisał o tym do Urzędu Cyrkularnego proboszcz ks. A. 

Stachlewski przedstawiając stan gruntu należącego do szpitala: „Na gruncie szpitalnym jest także 

kościółek, który Branszteter lieverent (dostawca) nie wiem za czyją zgodą i pozwoloniem odebrał na 

swój użytek pod pretekstem na magazyn i obiecał z tego kościółka płacić rocznie złr 50, ale od 12 lat i 

jednego szeląga nie dał i teraz nie dawa, bo zmarł tan Żyd” 176/. Nie wiadomo dokładnie w jaki sposób 

doszło do przejęcia tego kościółka i przeznaczenia go na magazyn oraz kiedy to się stało. 

Stwierdzenie: „Ale od 12 lat i jednego szeląga nie dał” wskazuje jedynie, iż od roku 1801 nie płacił 

obiecanej sumy. Czy wcześniej płacił i jak długo nie wiadomo. Nie wiadomo również kiedy ponownie 

przejęto kościółek, kto i kiedy go odnowił oraz w jakie sprzęty liturgiczne był wyposażony.  

                W Schematyźmie diec. tarn. wymieniony jest po raz pierwszy w 1850 r. jako kaplica, w 

której odprawia się Msza św.177/. Schematyzm ten wymienia również drugą kaplicę z przywilejem 

odprawiania Mszy św. znajdującą się na cmentarzu, która będzie omówiona później. 

                 „In loco parochiae reperiuntur due capelle una ad Spiritum Sanktum altera in Cementario in 

quibus nonnumquam misse sacrifitium celebratur”178/. Taka wzmianka powtarza się w Schematyźmie 

do roku 1864. Kolejna wzmianka o kościele Św. Ducha znajduje się w Liber Memorabilium. W 1861 

r. Józef Czumarski ufundował obraz Pana Jezusa do bocznego ołtarza w kościele parafialnym. Obraz 

ten został poświęcony przez ks. Franciszka Gluzińskiego, proboszcza w Bochni i „do ołtarza 

procesjonalnie z kościoła  Św. Ducha sprowadzony w odpust św. Jakuba” 179/ . W czasie pożaru w 

1863 r., który zniszczył prawie całe miasto wraz z kościołem parafialnym, kościół ten, chociaż był 

drewniany, ocalał. W nim też odprawiano nabożeństwa do czasu odbudowania kościoła 

parafialnego180/. Nabożeństwa w kościółku Św. Ducha odprawiano do roku 1866, gdyż Schematyzm 

z roku 1867 już o tym nie wspomina, a Schematyzm  z 1866 posiadał taką wzmiankę 181/. 
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W 1866 przeprowadzono remont dachu na kościele Św. Ducha, obito go gontem. Koszt tej 

naprawy wynosił 66 złr, 54 ct 182/. Po raz drugi kościółek uniknął zniszczenia 5.08.1890 r., kiedy to w 

czasie pożaru spłonęły prawie wszystkie zabudowania od targowicy nierogacizny po obu stronach 

drogi do Bochni. Na cmentarzu spaliła się trupiarnia (kostnica), a kościółek Św. Ducha i anjbliższe mu 

domy ocalały183/. Do roku 1903 opiekunem kościoła Św. Ducha był rezydujący od r. 1877 ks. Maciej 

Pająk 184/.  

Kościół ten spłonął w czasie pożaru miasta 25.07.1904 r. 185/. W tym samym miejscu w latach 

1959 – 1962  rezydujący w Brzesku ks. Jan Fortuna wybudował i wyposażył murowany kościółek pod 

wezwaniem Św. Ducha. 

Na podstawie przedstawionego tutaj materiału, mimo, iż nie zawierał on zbyt wiele danych, 

nie można się zgodzić ze zdaniem zamieszczonym w Schematyźmie z 1972 roku,     s. 125 

informującym, że kościół szpitalny pod wezwaniem Św. Ducha był kilka razy spalony      

i odbudowany.  

 
 

K a p l i c e 
 
 

Kaplica cmentarna 
 
 

Drugą kaplicą z przywilejem odprawiania Mszy św. była kaplica na cmentarzu parafialnym. 

Schematyzm z 1867 r. podaje, że była to kaplica murowana, pod wezwaniem Św. Krzyża, 

wybudowana w 1851 roku 186/. Wydaje się jednak, iż powstała ona przed 1850 rokiem, gdyż 

Schematyzm z tego roku już ją wymienia. Ze Schematyzmu z 1872 r. dowiadujemy się, że została 

wybudowana przez pobożnego mieszczanina Stanisława Janiszewskiego 187/. Wzmianki o tej kaplicy 

znajdują się we wszystkich Schematyzmach od roku 1850 do 1877. Później nie ma o niej wiadomości. 

Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej z 1913 r. podaje, że na terenie parafii była jedna kaplica, 

chociaż pierwotnie było napisane, że są dwie, lecz zdanie to zostało skreślone. Wskazywałoby to, że 

do niedawna były dwie kaplice. Co się jednak z jedną stało nie wiadomo. Ta istniejąca, to zapewne 

kaplica w Słotwinie, gdyż ją wymieniają późniejsze wizytacje 188/. 
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Kaplica w Słotwinie     
 
 

Kaplica w Słotwinie została wybudowana w lesie słotwińskim w 1874 roku. Powstała ze 

składek zebranych przez panie mieszkające na Słotwinie. Poświęcenia dokonał na początku września 

infułat ks. Michał Król, kanonik katedralny, w asyście dziekana, ks. Antoniego Wikara, ks. Jana 

Biernata, proboszcza w Jadownikach i proboszcza w Brzesku. Pierwszą Mszę św. odprawił ksiądz M. 

Król. Na przyniesionej fisharmonii grał Henryk Pfau. Biskup tarnowski dał pozwolenie na codzienne 

odprawianie Mszy św. w tej kaplicy, która otrzymała wezwanie Najświętszej Maryi Panny 189/.  

W Schematyźmie notatka o tej kaplicy pojawiła się w 1875 r.. Czytamy tam: „Tertia  (capella) 

in silva Słotvinensi penes viam ferream ad BVM mur (ata)” 190/. Taki tekst posiadają również następne 

Schematyzmy. Wymienia ją także jako jedyną kaplicę w parafii, która posiada przywilej odprawiania 

Mszy św. sprawozdanie z wizytacji dzekańskiej z 1925, 1926, 1929 i 1932 r. 191/. Wspominają o niej 

protokoły wizytacji, że w 1944 r. była przebudowana oraz erygowana przez wikariusza kapitulnego 

ks. Stanisława Bulandę 192/. Kaplica wybudowana w 1874 r. znajdowała się bliżej torów niż obecny 

kościół i była bardzo mała 193/.  

 
 
 

C m e n t a r z e 
 
   

Kościół parafialny św. Jakuba posiadał cmentarz wokół świątyni w roku 1565 194/. 

Spis urbaryjny miasta Brzeska z 1785 r. wymienia 2 kościoły i otaczające je cmentarze:  „1. Kościół 

pod wezwaniem Sw. Ducha wraz z przyległym cmentarzem (39 sążni), 2. Kościół farny wraz 

z cmentarzem o powierzchni 176 sążni”195/. Osobny cmentarz parafialny został założony pomiędzy 

1785 a 1813 rokiem na części gruntu szpitalnego. Pisze o nim ks. A. Stachlewski w piśmie do Urzędu 

Cyrkularnego: „Realności szpitala brzeskiego są następujące: 1. kawałek grontu na połowie tego 

grontu jest cmentarz na którym się chowają, a druga połowa grontu za zezwoleniem patrona 

miejscowego obsiewa co rok ubogi szpitalny, który jest zarazem grubarzem kościelnym” 196/. W 

początkowym okresie chowano na nowym cmentarzu i na starym – przykościelnym. Na tym drugim 

pochowany został  ks. A. Stachlewski w 1825 roku 197/.  

              

W 1875 r. zakupiono ze składek 2 bramy żelazne. Jedną do cmentarza przykościelnego za 

cenę 260 złr 70 ct 198/. W czasie pożaru 5.08.1890 r., który zniszczył domy przy targowicy 

nierogacizny i ulicy Bocheńskiej na cmentarzu spłonęła kostnica. 
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Wizytacje dziekańskie dają bardzo mało wiadomości o cmentarzu. Na ogół mówią o 

cmentarzu przykościelnym, który został omówiony łącznie z kościołem. 

Sprawozdanie z 1913 r. odnośnie cmentarza podaje, iż od kościoła jest „niedaleko”, gdy 

chodzi o wielkość – jest „dostateczny”, jest „omurowany”, trupiarnia (kostnica) jest w stanie 

„dobrym”199/. W sprawozdaniu ks. R. Mazura z 1922 r. czytamy: „Cmentarz zamknięty – jest kostnica, 

osobne miejsce dla nieochrzczonych dzieci” 200/. W 1925 r. sumę 1700 zł zebraną w czasie 

poświęcenia dzwonów przeznaczono w części na zakupienie parcel w celu powiększenia cmentarza. 

Od p. Bernackiej, stowarzyszenia Bractwa Kryspinów i od Jana Jaworskiego nabyto 334 sążnie 

gruntu. Wykonano także ogrodzenie betonowe tych  parcel 201/.  

Protokół z wizytacji w 1925 r.uzupełnia dane o przeprowadzonych na cmentarzu pracach. 

Odnowiono wówczas kostnicę i stary mur cmentarny oraz wybudowano mieszkanie dla grabarza202/. 

Z protokołu z 1929 r. dowiadujemy się, iż na cmentarzu znajdowała się również kaplica203/. Protokół z 

1922 r. jest zniszczony w części mówiącej o cmentarzu. Zachowany jest fragment, z którego 

dowiadujemy się, że cmentarz był otoczony murem i posiadał kostnicę i osobne miejsce dla 

samobójców204/. Kaplica znajdowała się na środku cmentarza, a kostnica w rogu205/, zaraz za domem 

grabarza. W roku 1934 została wybudowana druga kaplica, również pośrodku cmentarza, 

z przywilejem odprawiania Mszy św. W jej pobliżu był ustawiony krzyż. Należy tutaj wspomnieć, że 

w 1969 roku zaczęto grzebać zmarłych na (nowym) cmentarzu komunalnym. W 1973 roku cmentarz 

parafialny został zamknięty. Chowani są tylko ci, którzy posiadają tam grobowce 206/.  

Cmentarz komunalny znajduje się przy ulicy Czarnowiejskej na pograniczu parafii Brzesko – 

Słotwina. Już w 1919 roku był projekt przeniesienia cmentarza poza obręb miasta, w pobliże 

cmentarza wojennego207/. Na cmentarzu parafialnym w Brzesku spoczywają księża: J. K. Stopa, J. 

Reinfus, I. Kubasiewicz, M. Pająk, S. Dylski, J. Głąb, P. Wieczorek. 

W Brzesku na cmentarzu w 1863 roku została pochowana Stanisława Sosnowska matka 

Ludwika Sosnowskiego – Solskiego 208/.  

      Na cmentarzu komunalnym znajduje się grobowiec księży. Spoczywają w nim: ks. J. Stosur i ks. J. 

Białek. 

Cmentarz wojenny został omówiony w I rozdziale.  

Również ludność żydowska posiadała na terenie Brzeska 2 cmentarze. Jeden znajdował się 

przy ulicy Głowackiego. Został on zlikwidowany przez Niemców w czasie okupacji. Drugi cmentarz 

znajduje się przy ulicy Czarnowiejskiej obok cmentarza wojennego. 
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Rozdział   IV 
 
 

DUSZPASTERZE     PARAFII    BRZESKO 
        
 
 
                       W parafii Brzesko, od rozbiorów do końca II wojny światowej, pracowało ok.  

30 kapłanów, w tym 10 proboszczów. Pierwszym w omawianym okresie był  S t a n i s ł a w     

Kossecki. Instytuowany na probostwo w 1762 r. był proboszczem do śmierci tj. do 29.07.1794 r. 209/. 

Ks. Jedynak w „Przedrozbiorowych dziejach parafii Brzesko 1487 – 1772 „ s. 103, 147 przyjmuje 

pisownię jego nazwiska: K o p e c k i. Wydaje się jednak, iż powinno ono brzmieć: Kossecki, o czym 

świadczy własnoręczny podpis pod dokumentem z 1784 r. dotyczącym wydzierżawienia gruntu 

szpitalnego 210/. W takim brzmieniu jest również podane w Liber memorabilium na stronie 23. W 

ostatnim roku, tj. 1794 w pracy duszpasterskiej pomagał mu wikariusz – ks. J a n  Okulski 211/.  

 

                W 1795 r. administratorem parafii był ks. L u d w i k    Maruchowicz 212/. W tym też roku 

proboszczem został ks. A n t o n i    Stachlewski. Urodzony w 1754 r., wyświęcony w 1780 r., zmarł 

19.10.1825 r.213/. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Pod Ogrojcem znajduje się 

epitafium. W pracy pomagało mu dwóch księży wikariaszów: ks. J a n  Namysłowski  ur. w 1777, 

wyśw. w 1800 r., pracował w Brzesku od 1814 do 1818 r. 214/, oraz ks. K a z i m i e r z    Neuholdt  

urodzony w 1777 r., święcenia otrzymał w 1800 roku 215/. W 1811 jako proboszcz w Wilczyskach 

złożył egzamin konkursowy216/, od 1814 r. był proboszczem w Krościenku217/. W 1822 r. zrezygnował 

z tego probostwa218/ i przeniósł się do Brzeska219/. W sprawie zwolnienia go z egzaminu (20 lat był 

proboszczem)220/, otrzymał odpowiedź z kancelarii biskupstwa tynieckiego, że zostanie wezwany na 

egzamin na wiosnę, a do tego czasu miał objąć wikariat w Brzesku „lub gdzie indziej” 221/. W Brzesku 

jako wikariusz był do 1826 r. 222/. W 1839 r. rezydował w Zebrzydowicach, a od 1840 r. w 

Krościenku223/, gdzie zmarł 18.11.1866. Co prawda Schematyzm podaje datę śmierci 6.02, jednak 

dopisek na marginesie z tego okresu podaje   przyjętą  datę 18.11.1866 r. 224/. Po śmierci ks. 

Stachlewskiego   administratorem był ks. A n t o n i    Piotrowski  225/. 

W 1826 r.proboszczem został ks. J a n   Machaczek . (Macháček). Był on z pochodzenia 

Czechem. Urodził się w 1794 r. w Gitschin  (Jičín)226/. Studia ukończył w Pradze i Ołomuńcu. 

Wyświęcony w Ołomuńcu w 1818 r.. Na pierwszą placówkę został skierowany do Cieszyna, gdzie 

przez 3 lata był bezpłatnym katechetą w miejscowej szkole żeńskiej. W 1821 r. został katechetą w 

szkole głównej w Myślenicach. Po przeniesieniu Biskupstwa Tynieckiego do Bochni został tam 

profesorem filozofii przy nowopowstałym studium, a po jego rozwiązaniu wrócił na dawne 
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stanowisko katechety do Myślenic. Po objęciu probostwa w Brzesku odrestaurował kościół i budynki 

plebańskie, podniósł szkołę na wyższy poziom nauczania. Podczas epidemii cholery w 1831 r. ratował 

ludzi z narażeniem życia współpracując z lekarzem i ściągając zasiłki od wojska. W 1834 r. został 

dziekanem dekanatu brzeskiego i inspektorem szkół. W tym też roku został prezentowany na 

probostwo w Porąbce 227/. Ze względów politycznych (wypowiedzi na kazaniach podczas powstania 

listopadowego) władze austriackie nie zgodziły się na objęcie tego probostwa228/. 17 sierpnia 1853 r. 

został proboszczem w Nowym Sączu229/. Zmarł 28 marca 1882 r. 230/. Jako katecheta wywierał wielki 

wpływ na młodzież. Cieszył się jej uznaniem, jak również szacunkiem ludzi starszych. Świadczy o 

tym pismo obywateli miasta Myślenic skierowane do biskupa; by nie przenosił ks. Machaczka ze 

względu na wielkie jego zalety, a zwłaszcza wesołe, humorystyczne usposobienie, przez które 

wywiera wielki wpływ na młodzież szkolną, a równocześnie udziela jej wiedzy religijnej, takim 

nakładem własnego wysiłku i trudu, że dzięki niemu szkoła stanęła na wysokim poziomie moralnym. 

Pismo to zostało podpisane przez 15 osób 231/.                                                                                                                      

Dość kontrowersyjne są oceny jego poglądów politycznych. W 1830 r. w czasie powstania 

listopadowego miał powiedzieć w kazaniu, że Rosjanie zostali pobici przez Polaków, za co naczelnik 

cyrkułu bocheńskiego w imieniu gubernatora Galicji grozi mu odebraniem urzędu i odesłaniem do 

Berna (Brna) 232/. Sprawa kazań ks. Machaczka z okresu powstania listopadowego ciągnęła się do 

1835 roku. W styczniu tego roku Urząd Gospodarczy w Niepołomicach w piśmie do zarządu 

dochodów skarbowych zalecał na probostwo w Porąbce ks. Franciszka Kraussa proboszcza 

z Sieprawy, a nie ks. J. Machaczka proboszcza w Brzesku proponowanego przez konsystorz, gdyż ten 

ostatni, choć nie Polak, ale Czech z urodzenia i przybyły do Galicji dopiero w 1821 r., wygłaszał w 

czasie powstania polskiego w 1831 r. takie kazania, że się nimi skompromitował233/. W sierpniu 

specjalna komisja biskupia badała sprawę tych kazań. Ks. Machaczek zapewniał o swej wierności i 

godził się przedłożyć teksty tych kazań, które zgodnie z przepisami przechowywał 234/.  

Z przytoczonych dokumentów oraz Pisma Naczelnika Powiatowego Zarządu skarbowego w 

Tarnowie235/ można wnioskować, że ks. Jan Machaczek był przychylnie nastawiony do Polaków i do 

walki o wyzwolenie kraju. 

Do krańcowo przeciwnego wniosku można dojść gdy się weźmie pod uwagę wspomnienia ks. 

Gadowskiego, który zalicza ks. Machaczka do grona germanizatorów 236/ i zagorzałych 

„józefinistów”237/. W tym samym świetle stawia go dopisek w Liber memorabilium, gdzie jest 

określony jako zdrajca Węgrów i Polaków 238/. 

Po objęciu przez ks. Machaczka probostwa w Nowym Sączu, administratorem w Brzesku 

został ks.  M a r c e l i   K r z e c z o w s k i  239/. Urodzony 16.03.1823 r. w Bruśniku240/, wyświęcony 

był w 1847 r.241/. Na pierwszej placówce był w Wieliczce 242/. Od 1848 r. był wikariuszem w Nowym 

Sączu, w parafii św. Małgorzaty243/. Od października 1852 r. był tam administratorem, do objęcia tego 

probostwa przez ks. Machaczka244/. Po zakończeniu administrowania w Brzesku został wikariuszem w 

Pilźnie, gdzie był do 1863 r. 245/. W tym też roku został proboszczem, najpierw w Pstrągowej, a 



 36

następnie w Międzybrodziu246/. Schematyzm wymienia go na tym stanowisku do roku 1880, tj. do 

włączenia parafii Międzybrodzie i dekanatu Biała do diecezji krakowskiej 247/. 

12.11.1853 r. na probostwo w Brzesku został prezentowany przez Wita Zeleńskiego ks.  J a n   

K a n t y   S t o p a 248/, który objął to stanowisko 17.11.1853 r. 249/. Urodził się w 1812 r. w Makowie. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1841 r.250/. Po święceniach był wikariuszem w Niedźwiedziu do 1847 

r.251/, następnie był wikariuszem w Rabce, gdzie w 1850 r. był administratorem parafii 252/. Stamtąd 

został przeniesiony do Nagoszyna, gdzie był wikariuszem do 1853 r.253/. Będąc proboszczem w 

Brzesku wiele trudu i wysiłku włożył w remont i odnowienie kościoła w latach 1855 – 1863 oraz w 

odbudowanie świątyni, plebanii i budynków gospodarczych  po pożarze w dniu 17.07.1863 r.. Od 

1853 r. do 1866 r. był wicedziekanem, a od tego roku do śmierci, dziekanem i inspektorem szkół 

dekanatu brzeskiego. Odznaczony R M 254/, zmarł 24.07.1873 roku 255/. 

Za jego życia pracował w Brzesku ks. A u g u s t y n    Czekalski  (zakonnik augustianin ?), 

„bardzo lubiany” 256/. Od roku 1862 rezydował w Brzesku ks. J ó z e f   R e i n f u s  były proboszcz 

z Tymowej 257/. Urodzony w 1806 roku, święcony w 1832 258/, zmarł 29.12.1864 roku 259/. 

Po śmierci ks. Stopy administratorem parafii został ks. J ó z e f    M i g d a ł 260/. Urodzony 

3.02.1839 r. w Faściszowej, był wyświęcony w 1868 roku 261/. Do Brzeska został przeniesiony jako 

wikariusz ze Skrzyszowa 4.03..1873 r. 262/. Następnie był proboszczem  (rektorem) w Okocimiu. W 

1880 r. zastępował proboszcza w Brzesku. 26.07.1880 r., gdy wybuchł pożar poniżej budynków 

plebańskich, brał udział w obronie kościoła i budynków plebańskich przed przerzuceniem się ognia. 

Przypłacił to życiem, gdyż usiadł „pod lipą na kamieniu. Apopleksją tknięty, nagle zszedł z tego 

świata mając lat 40” 263/. 

Kolejnym proboszczem był ks.  I g n a c y   K u b a s i e w i c z 264/. Urodził się 26.01.1841 r. 

w Nowym Sączu. Wyświęcony został 29.07.1865 r.. Był wikariuszem w Czchowie w 1866˛roku, w 

Kętach (1867 – 1869), w Myślenicach (1869 – 1871), w Zakliczynie  (1871 – 1872), w Szczurowej 

(1872 – 1873) 265/. W 1873 r. był prezentowany przez Józefa Sulimierskiego na probostwo w Brzesku, 

które objął 22.10.1873 r. 266/. Funkcję tę pełnił do 15.10.1881 r., w tym bowiem dniu zakończył życie, 

mając lat 40 267/.  

W 1877 roku przyszedł do Brzeska jako rezydent ks. M a c i e j   P a j ą k 268/. Urodzony 

24.02.1818 r. w Borku koło Rzezawy, wyświęcony został w 1843 r.269/. Był wikariuszem w 

Gawłuszowicach (1843 – 1845), w Tuchowie (1845 – 1847), w Przecławiu     (1847 – 1849), w Żabnie 

(1849 – 1851), w Gręboszowie (1851 – 1857), w Borzęcinie (1857 – 1864), ponownie w Gręboszowie 

(1864 – 1872). Od 1872 do 1876 r. rezydował w rodzinnej miejscowości Borek, należącej do parafii 

Rzezawa. Następnie przez rok rezydował w Okulicach, skąd przyszedł do Brzeska270/. Tutaj od 

15.10.1881 r. do 8.02.1882 był administratorem parafii 271/. Przez cały czas pobytu w Brzesku był 

opiekunem kościółka Św. Ducha . Zmarł 29.04.1903 roku 272/.  

8.02.1882 r.został instytuowany na proboszcza ks. S t a n i s ł a w   D y l s k i  273/. Urodził się 

w 1841 w Nowym Sączu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1872 r. 274/. Był wikariuszem w parafii 
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Ujanowice od 1872 do 1882 r.275/. Będąc proboszczem w Brzesku wykazał wielką troskę o kościół 

parafialny i kościółek Św. Ducha, o czym świadczą liczne notatki w Liber memorabilium. Zostały one 

omówione w rozdziale III. W 1888 r. został odznaczony expositorio canonicali 276/. Od 1887 roku 

należał do III Zakonu św. Franciszka. Był także członkiem Stowarzyszenia Kapłanów pod wezwaniem 

św. Józefa 277/. Swoimi ofiarami wspierał bursę św. Kazimierza w Tarnowie, a także spalone kościoły 

w Szczurowej   i w Starej Wsi (kościół OO Jezuitów) 278/. Zmarł 7.09.1903 roku 279/.  

 Od 1896 do 1906 r. katechetą szkoły powszechnej w Brzesku był ks. M i c h a ł                   

W i e l i ń s k i.  Urodzony 24.03.1866 r. w Trzęsówce, wyświęcony 21.06.1892 r. Przebywał na 

parafiach: 1892 – 1894 w Siedlcach, 1894 – 1895 w Radomyślu, 1895 – 1896 w Czchowie, w 1896 

przez 4 miesiące w Wielopolu Skrzyńskim. W czasie dziesięcioletniego pobytu w Brzesku pomagał w 

pracy duszpasterskiej nie tylko swojemu proboszczowi, ale i wszystkim kapłanom w dekanacie. Przez 

rok zastępował obłożnie chorego ks. Dylskiego a po jego śmierci administrował parafię. Oprócz religii 

w szkole powszechnej uczył więźniów przy sądzie powiatowym oraz na wakacyjnych kursach 

nauczycielek. Założył w Brzesku Czytelnię Oświaty Ludowej i kierował nią przez 7 lat. W 1906 roku 

został mianowany administratorem w Porębie Spytkowskiej, a następnie proboszczem. Jako proboszcz 

w Porębie wyremontował plebanię, odnowił i powiększył kościół, założył Czytelnię Oświaty 

Ludowej, Związek Młodzieży i Kółko Rolnicze. Od 1910 r. był wizytatorem szkół ludowych. Od 1926 

r. był dziekanem dekanatu Brzesko. Został odnznaczony R M w 1927. Zmarł w 1948 roku 280/. 

 23.11.1903 r. proboszczem w Brzesku został ks. J a k u b   O l e k s y. Urodzony 17.03.1867 

r. w Jordanowie, wyświęcony w 1895 r. W dniu jego instalacji na probostwo, 25.07.1904 r., spłonęło 

miasto wraz z kościołem parafialnym. Jego praca duszpasterska przypadła więc w bardzo trudnym 

okresie odbudowy świątyni i miasta. Po złożeniu rezygnacji z probostwa w Brzesku w 1912 r. 

rezydował w Krakowie, a następnie został proboszczem w Chłopkowie w diecezji podlaskiej, do 

której został inkardynowany w 1921 roku 281/.  

Od 1909 roku rezydował w Brzesku ks. P i o t r   Lewandowski, emerytowany proboszcz ze 

Zwiernika. Urodzony 24.07.1850 roku w Krakowie, wyświęcony został w 1873 roku 282/, a zmarł 

6.03.1916 roku 283/. 1.09.1910 r. przybył do Brzeska ks. J ó z  e f    S zewczyk. Urodził się w 1881 

roku, święcenia otzrzymał w 1904 r.. Był on pierwszym katechetą nowo utworzonego gimnazjum. 

Funkcję tę pełnił do 1916 roku, tj. do czasu objęcia probostwa w Tymbarku 284/. 

1.09.1912 r. administratorem parafii został mianowany ks. R o m a n  Mazur. Instytuowany 

na proboszcza 6.12.1912 r.285/. Urodził się 12.12.1879 r. w Tuchowie. Gimnazjum ukończył w 

Tarnowie w 1900 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1904 r.. Jako wikariusz pracował w Zasowie, 

Wojniczu, Bochni 1909 r., 1.08.1910 wik. eksp. w Trzetrzewinie. W 1913 r. będąc proboszczem w 

Brzesku pełnił obowiązki administratora w Okocimiu.  Od 1915 r. współpracował z biskupem 

krakowskim A. Sapiehą w K.B.K. (Książęco Biskupi Komitet), w niesieniu pomocy ewakuowanej 

ludności. W latach  1916 – 1919 kierował budową ochronki dla sierot w Brzezowcu. O jego 

zaangażowaniu w tę sprawę i oddaniu serca opuszczonym dzieciom świadczy fakt, że były nazywane 
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„wojskiem księdza kanonika”286/. W 1917 roku został odznaczony EC, w 1918 r. został mianowany 

delegatem biskupa do Rady Szkolnej Powiatowej w Brzesku. W latach 1913 do 1917 i 1920 – 1921 

był katechetą w gimnazjum287/. W 1925 r. mianowany dziekanem dekanatu brzeskiego i odznaczony 

RM 288/ . W 1926 r. został przeniesiony na probostwo do Nowego Sącza 289/. W 1928 r. Ojciec Święty 

Pius XI mianował go tajnym szambelanem, a później prałatem domowym. W czasie II wojny 

światowej pomagał ks. Sitce w utrzymaniu Seminarium Duchownego znajdującego się wtedy w 

Błoniu. Zmarł 1.05.1948 roku 290/. Ks. Roman Mazur był człowiekiem średniego wzrostu, szczupłym, 

o głosie niskim. Cechowała go uczciwość, szczerość, grzeczność, prostota. Posiadał niezwykły dar 

jednania ludzi. Był lubiany zarówno przez wierzących jak i niewierzących. Wielkim autorytetem 

cieszył się również wśród ludności żydowskiej. Wysoko ceniła go inteligencja za jego kazania, prosty, 

ujmujący język i przykład jaki dawał swoim życiem 291/.  

        W 1914 r. przebywał w Brzesku u ks. Mazura i pomagał mu w pracy ks. S t a n i s ł a w             

Popkiewicz, katecheta z Kamionki Strumiłowej.                   

         Od 1.09.1916 r. do 21.12.1917 r. katechetą szkoły ludowej i prefektem w gimnazjum był ks. Jan   

G ł ą b. Urodzony 2.02.1887 r. w Szczurowej, uczęszczał do gimnazjum w Bochni i Tarnowie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 r. 20.12.1917 r. spowiadał w Szczepanowie i sam był do 

spowiedzi. 21.12.1917 r. w szkole po modlitwie, stracił przytomność.     

Zaopatrzony przez ks. Mazura, po przeniesieniu na plebanię zmarł na atak serca w 30 roku 

życia i ósmym kapłaństwa. Był kapłanem lubianym przez wszystkich, zawsze uśmiechnięty, chętnie 

służył pomocą w pracy duszpasterskiej kapłanom z okolicznych parafii 292/.  

1.09.1917 r. rozpoczął pracę jako katecheta gimnazjum ks. J a n   C z u j. Urodził się 

20.05.1886 r. w Borzęcinie. Naukę rozpoczął w 1894 r. w miejscowej szkole ludowej. Następnie 

podjął naukę w I Gimnazjum w Tarnowie 293/, gdzie zwrócił na niego uwagę ks. Alojzy Nalepa, który 

zaproponował mu wstąpienie do Małego Seminarium 294/, gdzie zdał maturę w 1908 roku. Święcenia 

kapłańskie otrzymał po 4 latach studiów teologicznych  29.06.1912 r. Na pierwszą placówkę 

duszpasterską został skierowany do Ciężkowic. Równocześnie za zgodą biskupa kontynuował studia 

teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Jana 

Fijałka 295/. W 1916 r. otrzymał dyplom doktora teologii w zakresie patrystyki. Na początku 1914 r. 

został przeniesiony na wikariat do tarnowskiej katedry, a niedługo potem otrzymał stanowisko 

redaktora tygodnika „Lud Katolicki”. 1.07.1917 r. otrzymał nominację na katechetę w gimnazjum w 

Brzesku. Z tym też miastem związał się na dłuższy czas, bo do 1938 roku 296/. W pracę z młodzieżą 

włożył całe serce. Wiele czasu poświęcał na różnego rodzaju akcje. Założył w szkole chór i orkiestrę 

uczniów, wprowadził na scenę „Betlejem Polskie” Rydla, które w uzupełnieniu przez dyrektora szkoły 

K. Missonę były grane w okresie Bożego Narodzenia przez młodzież, aż do wybuchu wojny. On też w 

1917 r. dał początek Sodalicji Mariańskiej uczniów i uczennic. W gimnazjum cieszył się zaufaniem 

młodzieży i poważaniem profesorów. 
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          W 1920 r. wyjechał na 2 lata do Rzymu w celu kontynuowania nauk specjalistycznych na 

Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam uzyskał tytuł „magister aggregatus Uniwersitatis Gregorianae” – 

odpowiadający naszej habilitacji. W 1935 r. podjął powtórnie pracę katechetyczną w brzeskim 

gimnazjum, równocześnie był wykładowcą patrologii na KUL-u oraz współpracował z poznańskim 

wydawnictwem „Pisma Ojców Kościoła w polskim tłumaczeniu” 297/.  

           Wiele czasu poświęcał działalności społeczno-politycznej. Już w Tarnowie należał do 

Stronnictwa Katolicko – Ludowego, w Brzesku za zgodą ordynariusza pełnił funkcję posła do Sejmu 

przez trzy kadencje, w latach 1923 – 1935 298/. W 1938 r. opuścił Brzesko i przeniósł się do Warszawy, 

obejmując na Wydziale Teologicznym UW katedrę patrologii z homiletyką. Trzykrotnie piastował tam 

również godność dziekana. Podczas okupacji brał czynny udział w tajnym nauczaniu. Kontynuował 

również pracę naukową tłumacząc pisma Ojców Kościoła. Jednakże wiele rękopisów uległo 

zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. Te które ocalały zostały wydane po polsku po wojnie 
299/. W 1948 r. został mianowany szambelanem Ojca św. Piusa XII 300/. Po przekształceniu Wydziału 

Teologicznego UW w samodzielną Akademię Teologii Katolickiej, został jej pierwszym rektorem. Po 

kilkumiesięcznej chorobie zmarł 7.08.1957 roku 301/. Był autorem wielu książek z patrystyki i 

homiletyki.   

 
                     W 1918 r. przyszedł do Brzeska ks. P a w e ł   W i e c z o r e k.  Urodził się    7.07.1883 

r. w Bieńkowicach, parafia Cerekiew 302/. Od 1888 r. uczęszczał do szkoły ludowej w Cerekwi, a od 

1894 r. do 1896 r. do szkoły ludowej męskiej w Bochni. Tam też ukończył gimnazjum w 1904 r. 303/. 

Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie 304/. 29.06.1908 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie z rąk abpa Leona Wałęgi, a następnie został mianowany wikariuszem w Krościenku305/. W 

grudniu 1909 r. został przeniesiony do Bolesławia nad Wisłą306/, gdzie pracował do kwietnia 1913 r., 

wtedy bowiem został przeniesiony do Szczurowej307/. Już w grudniu 1913 r. był na kolejnej placówce 

w Pilźnie. Tutaj prawdopodobnie założył Stowarzyszenie Katolickich Rękodzielników i 

Przemysłowców „Jutrzenka” 308. Ostatnim miejscem jego pracy jako wikariusza były od  1915 r. 

Wietrzychowice. W parafii tej zainicjował działalność Kółek Młodzieży Katolickiej 308/. W trudnych 

latach I wojny światowej pomagał ludziom prowadząc sklep zapomogowy Komitetu Biskupiego310/. 

Od 1.09.1916 r. do 30.12.1917 r. pełnił obowiązki zastępcy tymczasowego katechety przy szkole 

miejskiej w Mielcu i równocześnie uczył religii w żeńskim seminarium nauczycielskim. 1 stycznia 

1918 r. objął stanowisko katechety tymczasowego w Brzesku przy szkole męskiej z obowiązkiem 

nauczania także w szkole żeńskiej. Od 1.02.1919 r. pracował w charakterze katechety stałego. W 

Brzesku szeroko rozwinął swoją działalność katechetyczną, twórczą i organizacyjną. Z jego inicjatywy 

5.02.1919 r. został założony Związek Katolickiej Młodzieży „Jutrzenka”. Celem związku była 

„intensywna praca samokształceniowa”. Działalność związku przejawiała się w pracy kółka 

dramatycznego pod kierownictwem nauczyciela Franciszka Fortuny i ks. Wieczorka; w występach 
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chóru, wspólnie odbywanych wycieczkach połączonych ze zwiedzaniem zabytków. W projekcie było 

zorganizowanie biblioteki i czytelni 311/.  

„Jutrzenka” została rozwiązana w 1922 r.. Taki wniosek można wysnuć z zawiadomienia o 

zebraniu zwołanym na 12.02.1922 r., gdzie w punkcie 4 porządku dnia przewidziana była sprawa 

„rozwiązania (likwidacji) „Jutrzenki”312/. Zawiadomienie to zostało podpisane przez prezesa ks. 

Wieczorka i sekretarkę Jurasównę. 

Ks. Wieczorek założył także wśród uczniów szkoły powszechnej i młodziży rzemieślniczej 

teatr, który wystawiał jego sztuki w sali „Sokoła”. W prowadzeniu tej grupy pomagały mu 

nauczycielki: Maria Bernacka, Bronisława Rybicka i dyrektor Kazimierz Dudrowicz. Ks. Wieczorek 

posiadał własną, bogatą szatnię teatralną i zbiór przyborów scenicznych. Przedstawienia te cieszyły się 

wielką popularnością 313/.  

Działalność ks. Wieczorka spotykała się z uznaniem społeczeństwa. Cieszył się on 

szacunkiem dzieci i młodzieży oraz  ludzi starszych. Poważali go także Żydzi 314/. W uznaniu zasług 

bp Leon Wałęga 25.04.1926 odznaczył go expositorio canonicale. W 1939 został odznaczony odznaką 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, do którego należał od  1919 r. 315/. Za patriotyczną postawę, 

8.05.1940 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Tarnowa, gdzie gdzie był więziony 

do 11.06.1940 r. Wyrazem przywiązania społeczeństwa były publiczne modlitwy przez cały okres 

uwięzienia, jak również pełny pokój kwiatów i wielu ludzi w dniu jego powrotu z więzienia 316/. 

   Pozbawiono go jednak możności nauczania. Za to jego mieszkanie stało się miejscem 

spotkań młodzieży, członków konspiracji i partyzantów, którzy u niego szukali rozwiązania swych 

problemów moralnych. W styczniu 1945 r. został przywrócony na stanowisko katechety. 30.12.1946 r. 

pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie został przeniesiony w stan spoczynku z powodu 

przekroczenia 60 roku życia. Rozstanie z młodzieżą ks. Wieczorek przeżył bardzo boleśnie 317/. Jako 

emeryt prowadził życie ciche, dzieląc czas na modlitwę, czytanie i pracę pisarską. Z jeszcze większym 

zamiłowaniem oddawał się różnorodnym zainteresowaniom: majsterkowaniu, zdobieniu kościoła, 

pszczelarstwu. Wiele publikował na łamach „Pszczelarza Polskiego” i był członkiem Zarządu 

Powiatowego Pszczelarzy318/. Przez szereg lat piastował także stanowisko wiceprezesa powstałego w 

sierpniu 1945 r. Związku Byłych Więźniów Politycznych. Jako były więzień prowadził kondukt 

pogrzebowy z prochami z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, które zostały złożone w pomniku 

mauzoleum na cmentarzu parafialnym. Wygłosił wtedy również okolicznościowe kazanie 319/. Gdy 

związek zaczął przybierać charakter polityczny wycofał się z jego działalnoćci. 29.06.1958 r. w 

uroczystość 50 lecia kapłaństwa licznie zgromadzili się byli uczniowie i społeczeństwo miasta, które 

w ten sposób wyraziło swą wdzięczność za jego pracę. Zmarł 4.10.1964 r. i został pochowany na 

cmentarzu parafialnym w Brzesku. Pozostał po nim wielki dorobek pisarski, który został opracowany 

przez ks. A. Kmiecika.  
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W 1921 r. za ks. J. Czuja, który wyjechał do Rzymu, na jego miejsce katechetą w gimnazjum  

został ks. J ó z f   M ł o d o c h o w s k i 320/. Urodzony 4.10.1891 r. w Młodochowie koło Mielca, 

studia teologiczne częściowo odbywał w Tarnowie,  Insbrucku i Rzymie uzyskując dwa doktoraty: 

z filozofii i teologii 321/. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. 322/. Jako wikariusz pracował w 

Szczepanowie do 1.03.1921 r. 323/. Katechetą  gimnazjum w Brzesku był do 1.11.1922 r., kiedy to 

został mianowany katechetą w   II Gimnazjum w Tarnowie i dyrektorem Bursy św. Kazimierza 324/. W 

latach 1936 – 1938 pełnił obowiązki profesora teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w 

Tarnowie. W 1938 r. został mianowany rektorem Kolegium Polskiego w Rzymie 325/. Pracował 

również w Kongregacjach Rzymskich oraz pełnił obowiązki speakera polskiego Radia  

Watykańskiego. Zmarł nagle 22.07.1942 r. 326/.  

Na jego miejsce katechetą gimnazjum został mianowany 1 listopada 1922 r. ks.  

S t e f a n   C z e r w 327/. Urodził się 28.07.1892 w Chorzelowie 328/. Wyświęcony został w 1917 r. 
329/. Pracował w parafiach: Grybów do 1919 r. 330/, Tarnów – katedra do 1920 r. 331/, a do 1922 r. był 

dyrektorem szkoły i kapelanem klarysek w Starym Sączu 332/. W Brzesku był do 1923 r. Stąd został 

przeniesiony na katechetę w szkole powszechnej w Tarnowie 333/. Następnie był katechetą w Nowym 

Sączu 334/, po czym ponownie w Tarnowie. Zmarł jako emeryt 8.05.1978 r. w Tarnowie i został 

pochowany w Chorzelowie 335/.  

W tym czasie tj. w latach 1922 –1923, pracował w Brzesku w gimnazjum jako nauczyciel 

języka francuzkiego i angielskiego ks. H e n r y k   R o s z k o w s k i, pochodzący z diecezji 

przemyskiej 336/.  

W 1923 r. pracę katechetyczną w gimnazjum rozpoczął ks. J a k u b   O p o k a 337/. 

Urodzony 11.12.1889 r. w Tęgoborzy338/, święcenia kapłańskie otrzymał w 1914, a na pierwszą 

placówkę został skierowany do Olesna339/. Następnie pracował w Nowym Sączu w latach 1918 – 

1919, potem w Kolbuszowej (1919 – 1921), a następnie w Padwi (1921 – 1923)  340/. W 1926 roku był 

administratorem parafii Brzesko. Na probostwo do Wietrzychowic odszedł z Brzeska w 1935 r. 341/. 

Zmarł w 1965 r.. Jako katecheta był bardzo lubiany i ceniony przez młodzież, która z żalem żegnała 

go, gdy odchodził do   Wietrzychowic 342/. 

Od czerwca do października 1926 r. był wikariuszem ks. J a n   Z w i e r z, neoprezbiter 

pochodzący z parafii Brzesko 343/. Urodził się 8.09.1903 r. w Grądach 344/.  

 Po ks. Mazurze probostwo w Brzesku objął ks. J a k u b   S t o s u r 345/. Urodził się w 

Swidniu, parafia Tęgoborze 20.07.1887 r., jako syn Marcina i Marii Koseckiej 346/. Po skończeniu 

szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie zdał maturę w 1907 r. 

Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. Ukończył je w 1911 r. 

otrzymując święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi 347/. Po święceniach został skierowany 

na placówkę do Limanowej. W 1913 r. przeniesiony został do Lubziny, gdzie przebywał do 1917 

roku. Po rezygnacji proboszcza był administratorem od 1.02. do 6.07.. 20 lipca mianowano go 

dyrektorem  szkoły św. Kunegundy i kapelanem klarysek w Starym Sączu. Będąc dyrektorem uczył 
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równocześnie religii we wszystkich klasach. W 1919 r. został przeniesiony do Kupna, gdzie dokończył 

budowę świątyni i przygotował ją do konsekracji. W 1925 r. otrzymał odznaczenie expositorium 

canonicale 348/.  

26.10.1926 r. objął probostwo w Brzesku, które przejął z rąk administratora, ks. J. Opoki. W 

1936 r. otrzymał przywilej RM. W 1938 r. został dziekanem dekanatu brzeskiego, a w 1949 r. 

kanonikiem honorowym Kapituły Tarnowskiej. W 1966 r. z powodu podeszłego wieku zrzekł się 

dziekaństwa i został dziekanem honorowym, a w 1969 r. otrzymał administratora  ks. Kazimierza   

Kopacza, proboszcza w Jadownikach Podg., pełniącego od 1966 r. obowiązki dziekana 349/.  

W 1934 r. w czasie klęski powodzi niósł pomoc poszkodowanym za co w 1937 r. został 

odznaczony złotym krzyżem zasługi. Był kapłanem bardzo gorliwym i sumiennym. Szczególnym 

miejscem jego pracy duszpasterskiej był konfesjonał, w którym spędzał wiele czasu i kancelaria. 

Zmarł 5.05.1975 r.. 

W latach okupacji nie angażował się zbytnio w pracę konspiracyjną. Swój obowiązek widział 

w niesieniu wiernym pomocy pomocy materialnej 350/ i duchowej. Nie zważając na konsekwencje 

jakie groziły ze strony okupanta, kilkakrotnie udzielał sakramentu chrztu na terenie getta 

żydowskiego351/. 

W 1938 r. katechetą w gimnazjum był ks. W ł a d y s ł a w    N i e w o l s k i 352/, urodzony 

29.10.1906 r. w Racibirzanach, Swięcony w r. 1930 353/. Do Brzeska przyszedł z Kolbuszowej. Po 

kilkumiesięcznej pracy został mianowany administratorem w Leśnicy koło Szczawnicy 354/.  

Po nim obowiązki katechety przejął ks. M i c h a ł   B l e c h a r c z y k 355/. Urodzony 

29.08.1905 r. w Rabie Niżnej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Niższe 

gimnazjum ukończył w Nowym Targu 356/. W 1923 r. przeszedł do Małego Seminarium w Tarnowie, 

gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1927 r. 357/. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego. Swięcenia kapłańskie otrzymał w 1932 r. z rąk biskupa Leona Wałęgi 358/. Teologię 

studiował również na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na UJ w Krakowie 359/. Pracę 

duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Ciężkowicach, gdzie pracował do 1936 r.. Stąd został 

przeniesiony na katechetę do Baranowa Sandomierskiego. W grudniu 1938 r. został mianowany 

katechetą gimnazjum w Brzesku. Pracę tę rozpoczął 1.09.1939 roku 360/. W czasie okupacji 

hitlerowskiej uczył w szkole powszechnej i w tajnym nauczaniu szkół średnich 361/. Jako katecheta był 

lubiany przez młodzież i darzony zaufaniem. Był wychowawcą, który mówił prawdę każdemu, i 

któremu można było wszystko powiedzieć 362/. W 1945 r. został powołany na stanowisko Ojca 

Duchownego w Seminarium Tarnowskim, gdzie wykładał również liturgikę   i apologetykę 363/. W tym 

czasie uzyskał doktorat na UJ w Krakowie na podstawie pracy o twórczości A. Cieżkowskiego 364/.  

6.02.1953 r. został mianowany proboszczem i dziekanem w Bochni, gdzie pracował przez 5 

lat 365/. 19.04.1958 r. otrzymał godność szambelana  papieskiego, a bullą PiusaXII z 6.07.1958 r. został 

mianowany biskupem tytularnym i drugim sufraganem biskupa J. Stepy   w Tarnowie 366/. Sakrę 

biskupią otrzymał z rąk abpa E. Baziaka i biskupów: Fr. Bardy i K. Pękali. Jako biskup pomocniczy 
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pełnił różne obowiązki w Kurii, zwłaszcza w referacie duszpasterskim i wizytacyjnym. W 1961 r. 

przyjął też obowiązki dziekana dekanatu      Tarnów-Miasto 367/. Przygotowywał się do wyjazdu do 

Rzymu na obrady Soboru Watykańskiego II. 21.06.1965 r. zachorował. Po leczeniu przebywał na 

wypoczynku w Łącku, a po powrocie do Tarnowa na początku listopada powtórnie zachorował. Zmarł 

10.11.1965 roku 368/.  
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Rozdział V 

 
 

ŻYCIE  RELIGIJNO  MORALNE 
 
 
                     S z k o l n i c t w o  
 
                  Ostatnia wzmianka o szkole parafialnej w Brzesku z okresu przedrozbiorowgo pochodzi 

z wizytacji dekanatu wojnickiego z 1678 roku 369/. Od tego czasu, aż do początków wieku XIX, czyli 

do 1826 r. nie ma nigdzie wiadomości o szkole w Brzesku. Możliwe jest, że nauczycielem był 

proboszcz lub organista, lecz nie ma na ten temat żadnych danych. 

Wiek XIX przyniósł istotne zmiany w szkolnictwie niższym. W zaborze austriackim 

szkolnictwo niższe należało do gestii Kościoła aż do roku 1871, kiedy to zostało przejęte przez 

autonomiczne władze Galicji 370/. Reformy szkolnictwa przeprowadzone przez władze zaborcze w 

latach 1774, 1785, 1805 i 1815 miały na celu zeświedczenie szkolnictwa, jego ujednolicenie w skali 

całej Austrii i ściślejsze podporządkowanie interesom państwa absolutnego. Zatwierdzony przez Marię 

Teresę „Allgemeine Schulordnung” z 6 grudnia 1774 r. przewidywał trzy rodzaje szkół ludowych. Na 

wsiach posiadających kościoły i w miasteczkach wprowadzono szkoły trywialne, o 1 – 2 

nauczycielach, z nuką czytania, pisania, liczenia, religii oraz udzielania wskazówek do życia 

praktycznego i gospodarstwa. Drugi rodzaj szkół, to szkoły główne, o 3 – 4 nauczycielach, miały 

istnieć w większych miastach i klasztorach. Każdy obwód winien posiadać przynajmniej jedną taką 

szkołę. Program takiej szkoły był szerszy. Obejmował oprócz przedmiotów uczonych w szkole 

trywialnej, początki łaciny, geografii, tzw. stylu praktycznego, geometrii i rysunków. Mogła ona 

zyskać miano szkoły wzorcowej, przy której tworzono kursy dla nauczycieli szkół trywialnych. 

Trzecim rodzajem szkół były szkoły normalne. Miały one powstawać tylko w stolicach prowincji. 

Uczono w nich w rozszerzonym zakresie przedmiotów szkoły głównej oraz historię naturalną 

(przyrodę), początki miernictwa, budownictwa i innych dziedzin działalności praktycznej. Tworzono 

także kursy dla kandydatów na nauczycieli szkół trywialnych i naturalnych. Obowiązkiem szkolnym 

objęto dzieci w wieku 6 – 12  lat, które były zdolne do pobierania nauki.     

Ustawa z roku 1785 zmierzała do ścisłego podporządkowania oświaty ludowej nadzorowi 

państwa oraz zapewnienia szkołom pomocy materialnej, między innymi przez ustanowienie im 

patronów. Ustawa wydana w roku 1805 wprowadzała szereg zmian dotyczących statutów 

poszczególnych szkół, programów, organizacji nauczania i liczby nauczycieli. W miejsce 

zlikwidowanych szkół normalnych w większych ośrodkach miejskich tworzono szkoły realne i szkoły 

dla dziewcząt. Uczono w nich przedmiotów praktycznych, które miały lepiej przygotować młodzież 

do pracy w określonym zawodzie. Reforma szkolnictwa przeprowadzona w 1815 r. przekazała opiekę 

nad szkolnictwem ludowym konsystorzom biskupim 371/.  
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            Oprócz szkół działających pod nadzorem państwa istniały jeszcze szkoły parafialne. Do roku 

1815 uważano je za szkoły prywatne. Uczyli w nich głównie księża, organiści, kantorzy. Starano się 

by te osoby posiadały zaświadczenie o odbytej praktyce pedagogicznej  i zdanym egzaminie 

kwalifikacyjnym. Po roku 1815, kto chciał uczyć musiał obowiązkowo posiadać takie zaświadczenie.    

             W szkołach parafialnych uczono dzieci w języku narodowym. Nie zawsze jednak stosowano 

formalny podział na klasy i nie zawsze trzymano się ściśle obowiązującego programu nauczania. 

Nauka kończyła się zwykle egzaminem w obecności proboszcza.  Szkoły trywialne były dwuklasowe. 

Nauka trwała w nich 3 lata, ponieważ klasa I miała dwa oddziały: sylabizujący i czytający. W klasie 

wyższej uczono języka niemieckiego. Swiadectwo szkoły trywialnej kwalifikowało ucznia do 

następnej klasy szkoły głównej 372/.  

                W 1868 r., tj. w chwili utworzenia nowych powiatów, w tym powiatu brzeskiego o 

zmienionych granicach 373/, na terenie tego powiatu na 30 szkół, 22 były już szkołami trywialnymi pod 

zarządem gmin, a 8 szkół było parafialnych 374/. W samym Brzesku szkoła trywialna została założona 

w 1825 roku 375/. Tę datę podają: Schematyzm z roku 1862  i następne. Za przyjęciem tej daty 

przemawia również fakt, że pierwsza wzmianka o szkole trywialnej w Brzesku pojawia się w 

Schematyźmie w 1826 r., który zawiera dane   z roku 1825. Te same dane zawiera Schematyzm z roku 

1827. Nauczycielem wtedy był Franciszek Aaron 376/. W następnych dwóch Schematyzmach nie ma 

żadnej informacji o szkole.  

                 W roku 1828 lub 1829 szkoła ponownie stała się szkołą parafialną, a uczył w niej 

miejscowy proboszcz, tj. ks. Jan Machaczek 377/. Natomiast Franciszek Aaron od roku 1828 uczył w 

szkole w Uściu Solnym 378/. Ponownie szkoła przechodzi pod zarząd gminy miasta w 1833 lub 1834 r., 

a napewno w 1835, gdyż Schematyzm z 1833 r. wymienia szkołę jako parafialną. Nauczycielami byli 

proboszcz i organista 379/, natomiast Schematyzm z roku 1836 wymienia ponownie szkołę w Brzesku 

jako trywialną 380/.  

J. Burlikowski w swojej „Kronice” jako datę utworzenia szkoły trywialnej przyjmuje rok 1834 lub 

1835, a napewno 1836. 

                    W szkołach ludowych nauczyciele byli opłacani przez gminy miejskie lub wiejskie. 

Gminy te pokrywały także inne koszty związane z utrzymaniem szkoły. Pomocy materialnej udzielali 

także miejscowy proboszcz i dziedzic jako patronowie szkoły 381/. 

Gmina w Brzesku opłacała nauczyciela, a także ponosiła konieczne wydatki rzeczowe na utrzymanie 

szkoły uchwalając na ten cel odpowiedni budżet roczny. 
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              Budżet szkoły w Brzesku uchwalony przez Radę Gminną w 1877 roku 382/: 
 
 
1. gmina opłaca za nauczyciela szkoły etatowej       222 złr 
2. na drzewo opałowe do szkoły                                 16,98  
3. na stróża do szkoły                                                  10, –          
4. na czyszczenie kominów trzech                                1,92 
5. asekuracja budynku szkolnego                                16,98 
6. dla nauczycieli robót ręcznych                                60, –     
                                                              __________________ 
                                                                Razem:       327,88 
 

             Budżetem szkolnym rozporządzała Rada Szkolna Miejscowa wybierana przez Radę Gminy. 

Działała ona pod nadzorem Rady Szkolnej Okręgowej, której siedziba była w Bochni. Zwierzchnią 

rolę nad działalnością tych rad sprawowała Krajowa Rada Szkolna we Lwowie. Rady Szkolne 

decydowały także o stopniu organizacyjnym szkół i obsadzie nauczycieli 383/.  

 
              
             W skład Rady Szkolnej Miejscowej wybranej na posiedzeniu Rady Gminy miasta Brzeska 

5.12.1873 roku wchodzili:  

 

1. Józef Sulimirski – dziedzic,   

2. Ks. Ignacy Kubasiewicz – proboszcz miejscowy, 

3. Wojciech Monica – nauczyciel , 

4. Kinca Lindberger – zastępca rabina, 

5. Konstanty Rumltt – burmistrz,  

6. Leonard Łukaszewski – c.k. adiunkt, 

7. Jan Janoszek – doktor,  

8. Ignacy Rybicki – z-ca burmistrza, 

9. Kasper Adamczyk – radny z Brzezowca, 

        
    zastępcy:   
 
1. Bazalel Florentz, 

2. Marcin Chmielowski. 

 

Przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej został Konstanty Rumltt, a zastępcą ks. Ignacy 

Kubasiewicz. 
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             Na tym posiedzeniu wpłynęła również sprawa podniesienia poziomu szkoły ludowej w 

Brzesku poprzez poszerzenie programu ze szkoły 1 klasowej na 4–ro klasową384/. Reorganizacja 

szkoły  pociągnęła za sobą starania o nowy budynek, stary bowiem nie nadawał się do tego celu. Stary 

budynek szkolny znajdował się w pobliżu magistratu i kościoła Sw. Ducha. Był to stary drewniany 

dom o jednej izbie lekcyjnej. W jakim stanie się znajdował świadczy wypowiedź przewodniczącego 

Rady Szkolnej: „Wiadomo panom, że miasto nasze Brzesko jakkolwiek jest miastem powiatowym i 

zatem siedzibą władz powiatowych, nie ma prządnej szkoły, a w szczególności budynku szkolnego, że 

budynek obecny jest właściwie starą, drewnianą budą o jednej izbie szkolnej, w której ucząca się 

dziatwa nasza pomieścić się nie może i zatem połowa tylko dzieci do szkoły uczęszcza” 385/. Również 

13.03.1874 r. Rada Gminy przyjęła zawartą umowę o kupno budynku dla nowej szkoły z Józefem 

Sulimirskim i poleciła spisać kontrakt. Umowa ta brzmiała: „Nabyliśmy na rzecz tutejszej gminy i 

szkoły za cenę 2800 złr w. a. zadatkując gotówką kwotę 300 złr następujące przedmioty: 

1. dom murowany pod nr 115 w Brzesku, w którym obecnie są koszary c. k. żandarmerii.       

      W tym celu, aby ten dom przeistoczyć, rozszerzyć i urządzić w nim szkołę 4-ro klasową         

      i mieszkanie dla nauczyciela – dyrektora.  

2. Plac, czyli ogród przed tymże i za tymże domem i obok niego od strony zachodniej  położony, aby 

urządzić ogródek szkolny z placem dla ćwiczenia gimnastycznego dla uczniów. 

3. Domek stary, drewniany 253 jako na tym placu, czyli ogródku w tyle stojący, który da się  

      może urządzić i naprawić dla stróża szkolnego 

4.   Starą stajnię obok stojącą, po części murowaną a po części drewnianą, już walącą się,   

      który po rozebraniu jej materiał twardy i drewniany użyjemy na rozszerzenie domu pod   

      punktem 1 oznaczonego” 386/.  

Kontrakt ten sfinalizowano dopiero z końcem grudnia 1874 r.. Powodem przeciągnięcia się tej sprawy 

był projekt budowy nowej szkoły, który jednak upadł z powodu braku funduszy. Również kłopoty 

finansowe gminy sprawiły iż ostatecznie fundusz i kupno tych budynków uchwalono 30.12.1874 r. 
387/. W roku 1877 Rada Szkolna Miejscowa uchwaliła kwotę 60 złr jako pensję na utrzymanie 

nauczycieli robót ręcznych. Po przeniesieniu się do nowego budynku szkoła była w dalszym ciągu 1 

klasowa. Wkrótce jednak została przemianowana na trzyklasową 388/. W roku 1879 postanowiono 

zakupiony budynek rozbudować i szkołę przemianować na czteroklasową. Uchwałę tę podjęła Rada 

Szkolna Miejscowa na posiedzeniu 5.02.1879. Pensja dla cztwartego nauczyciela równoznaczna z jego 

przyjęciem miała być wypłacana od roku 1880 z powodu wyczerpania funduszu na 1879 rok 389/. W 

zakupionym budynku nadbudowano piętro, przez co szkoła uzyskała 8 sal lekcyjnych oraz mieszkanie 

dyrektora, które mieściło się tam do roku 1913. Do 21.06.1902 r. szkoła była koedukacyjna, kiedy to 

podzielono ją na dwie: męską i żeńską, ale już pięcioklasową. W każdej szkole uczył jeden nauczyciel 

prowadzący, po trzech starszych i po dwóch młodszych nauczycieli 390/. 
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W 8 lat później dekretem Rady Szkolej Krajowej we Lwowie z dnia 2.11.1910 r. zamieniono szkoły 

brzeskie na sześcioklasowe, a dekretem Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego z dnia 

12.12.1924 r. przemianowano obydwie szkoły na siedmioklasowe 391/ .  

Po odzyskaniu niepodległości budynki szkoły ludowej zniszczone przez wojnę zostały 

odrestaurowane i zaopatrzone w sprzeęt szkolny. Przyczynił się do tego nowowybrany 

przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej Jan Wł. Brzeski. Dał on zaliczkę na odnowienie szkoły i 

zwrócił się do rodziców o pomoc w remoncie. W prowadzeniu prac pomagali mu dyrektorzy tych 

szkół: K. Dudrewicz i M. Cisek 392/. Dnia 8.10.1936 r. rozpoczęto wytyczanie fundamentów pod 

budowę nowego gmachu szkoły podsawowej. Został on oddany do użytku w 1939 r. 393/ i do dnia 

dzisiejszego spełnia swoją funkcję. 

W okresie międzywojennym, do chwili wybudowania nowego gmachu, który pomieścił 

obydwie szkoły: męską i żeńską, nauka odbywała się w dwóch budynkach: w starym zakupionym od 

Sulimirskiego mieściła się szkoła męska, zaś w wybudowanym budynku drewnianym mieściła się 

szkoła żeńska 394/. Chociaż szkoły dzieliły się na męską i żeńską, to faktycznie obydwie były 

koedukacyjne 395/. Pierwszy drewniany budynek znajdował się, o czym była już mowa, w pobliżu 

magistratu i kościółka Sw. Ducha. Z chwilą zakupienia większego budynku dla szkoły został on 

odsprzedany magistratowi za 400 złr 396/ 

na pomieszczenia kancelarii gminnej 397/. Budynek ten spłonął w czasie pożaru miasta w 1904 roku 
398/.  

Budynek szkolny zakupiony w 1874 r. od Sulimirskiego zachował się. Znajduje się on przy ul. 

Głowackiego. Do roku 1974 piętro było wykorzystane na internat Liceum Ekonomicznego. Na 

parterze mieściła się Komenda Hufca ZHP. Obecnie zajmuje ona cały budynek.  

Szkoła wybudowana w latach 1936 – 1939  znajduje się obok tego budynku,         

przy ul. Głowackiego. Do 1966 r. w gmachu tym miściły się dwie szkoły: Nr 1 – męska   i Nr 2 – 

żeńska. W 1966 oddano do użytku nową szkołę Nr 3, wybudowaną przy ul. Uczestników Ruchu 

Oporu. Wprowadzono wtedy do szkół podstawowych koedukację.   

W 1967 r. zlikwidowano szkołę Nr 2, tak że obecnie znajdują się w Brzesku dwie szkoły: Nr 1 i Nr 3. 

W latach 1861 – 1864 do szkoły ludowej w Brzesku uczęszczał Ludwik Napoleon Sosnowski 

– Solski. Wspomina on konflikt z nauczycielem tej szkoły Wojciechem Monicą. Nauczyciel ten 

wymierzył mu niesłuszną karę – „trzciną po plecach”. Ojciec zaskarżył nauczyciela i sąd skazał 

Wojciecha Monicę na 7 dni aresztu 399/. 

Poziom nauczania w brzeskiej szkole ludowej był różny. W latach 70-tych XIX wieku 

Poziom ten był bardzo niski, o czym świadczy zapis w Kronice Szkoły na podstawie ustnej relacji 

starszej kobiety, która opowiadała o swej matce, że uczące się w tym okresie dziewczęta nie zawsze 

umiały się podpisać, a z czytaniem ledwo dawały sobie radę. Chłopcy, którzy mieli większe aspiracje 

wyjeżdżali na dalszą naukę do Bochni 400/. 
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Przyczyną tego była prawdopodobnie duża ilość dzieci w jednym ciasnym pomieszczeniu 

szkolnym. Mimo trudnych warunków lokalowych starano się egzekwować obowiązek szkolny. Na 

posiedzeniu Rady Szkolnej 26.11.1873 r. postanowiono karać rodziców i opiekunów, którzy nie 

posyłali swoich dzieci do szkoły karą 1 złr 401/.  

W okresie międzywojennym program nauczania obejmował przedmioty: religię, język polski, 

historię, geografię, naukę o przyrodzie, arytmetykę z geometrią, rysunek, zajęcia praktyczne, śpiew, 

ćwiczenia cielesne, roboty kobiece 402/. Oceniano także sprawowanie. 

Do klas niższych szkół powszechnych w Brzesku uczęszczały dzieci z Brzeska, Brzezowca, Słotwiny, 

Kopalin, Okocimia Dolnego, Pomianowej. Do klas wyższych uczęszczały dzieci ze znacznej części 

powiatu, gdyż w tym czasie program 7-klasowy realizowało w powiecie niewiele szkół. Oprócz dzieci 

z Brzeska uczyły się dzieci z Okocimia, Wokowic, Mokrzysk, Jadownik, Szczepanowa, Brzezowca, 

Łęk, Słotwiny, Maszkienic, Tymowej, Gnojnika, Grądów, Kopalin, Dołów, Zaborowa, Biadolin 

Radłowskich, Dębna, Sterkowca, Jasienia, Woli Przemykowskiej, Przyborowa, a nawet z Zakliczyna 
403/. W okresie międzywojennym szkoły miały swoich patronów. Szkoła męska Nr 1 nosiła imię „Ks. 

Stanisława Konarskiego”, szkoła żeńska Nr 2 imię „Sw. Jadwigi” 404/.  

W 1939 r., z powodu wybuchu wojny, rok szkolny rozpoczął się 17 października, ale nauka 

dopiero 3 listopada, gdyż do tego czasu budynek zajmowały wojska hitlerowskie.  

21.12.1939 rozporządzeniem władz okupacyjnych w Krakowie wszystkie dzieci żydowskie zostały 

usunięte ze szkół. Brzeskie szkoły liczyły: Nr 1 – 109, Nr 2 – 141 dzieci i młodzieży pochodzenia 

żydowskiego. 

W czasie okupacji nauka odbywała się wg programu narzuconego przez okupanta. Zabroniona 

była nauka takich przedmiotów jak geografia i historia. Przedmioty te były przerabiane na kompletach 

tajnego nauczania 405/. W chwili rozpoczęcia wojny dyrektorami szkół byli: Nr 1 – Kazimierz 

Kosiński, Nr 2 – Stanisław Nowak. Ten ostatni został  aresztowany przez Niemców wraz 

z nauczycielem St. Dylą. Więzieni byli najpierw w Tarnowie, a potem zginęli obaj w Oświęcimiu 406/. 

Część nauczycieli prowadziła naukę w tajnych kompletach ucząc przedmiotów zakazanych z zakresu 

szkoły powszechnej oraz przedmiotów z zakresu gimnazjum 407/. 22.03.1941 przerwano naukę w 

szkole z powodu zajęcia budynku przez wojsko niemieckie na kwatery. Powtarzało się to co jakiś czas 

przez całą okupację 408/. Pod koniec wojny Niemcy urządzili w szkole szpital wojskowy 409/.  

O wychowanie religijno-moralne dzieci i młodzieży troszczyli się katecheci. W swojej pracy 

nie ograniczali się tylko do lekcji religii, lecz oddziaływali poprzez egzorty głoszone w każdą 

niedzielę i święta, przez kierowanie grupami uczniów zrzeszonych w Dziele Dziecięctwa Jezusowego, 

Zywym Różańcu (dzieci z klas IV – VII), Krucjacie Eucharystycznej, Kółku Ministrantów (Krucjata 

Eucharystyczna wraz z Kółkiem Ministrantów liczyła w 1936/37 roku 64 członków), oraz w Małym 

Bractwie Szkaplerza Swiętego, do którego należały wszystkie dzieci. 

Zebrania poszczególnych grup odbywały się raz w miesiącu, osobno dla chłopców i osobno dla 

dziewcząt 410/. Do spowiedzi i Komunii św. dzieci przystępowały obowiązkowo 3 razy w roku 411/. 



 50

Dzieci, które chciały częściej przystępować miały tę możliwość ponieważ w każdą sobotę wieczorem 

spowiadał katecheta 412/. Dzieci szkoły powszechnej miały swoją Mszę św.. W poszczególnych 

klasach wyznaczeni uczniowie zapisywali nieobecnych na tej Mszy św. i podawali wykaz katechecie, 

który na pierwszej godzinie religii badał przyczynę nieobecności. W okresie Wielkiego Postu dzieci 

uczestniczyły w rekolekcjach. 

Wielki wpływ na dzieci i młodzież z brzeskich szkół powszechnych miał długoletni katecheta 

ks. Paweł Wieczorek. W sposób szczególny oddziaływały sztuki teatralne pisane przez niego. 

Przedstawienia urządzane w sali „Sokoła” przez młodzież obydwu szkół pod jego kierownictwem 

cieszyły się wielkim powodzeniem. W pracy tej pomagali mu – dyrektor szkoły Kazimierz Dudrewicz, 

Maria Bernacka i Bronisława Rybicka 413/.  

 
 

G i m n a z j u m   w   B r z e s k u 
 
            Pierwsza szkoła średnia w Brzesku jaką było gimnazjum rozpoczęła swoją działalność w roku 

1910 414/. Powstało ono z inicjatywy mieszkańców miasta. Szczególnie przyczynili się do jego 

powstania: Julia Klapholtz, sędzia Antoni Kozubek, którzy organizowali pierwsze lekcje 415/ oraz Jan 

Götz Okocimski 416/. Początkowo nauka odbywała się w budynku ratuszowym. Prowadzili ją 

nauczyciele Mizerski i Szymczyk 417/. 3.09.1911 r. rozpoczęła się nauka w prawidłowo 

zorganizowanych dwu klasach. 25.09.1911 roku Ministerstwo Wychowania i Oświaty zezwoliło na 

otwarcie i używanie nazwy: Gimnazjum Prywatne w Brzesku, a 23.03.1912 r. zakład otrzymał prawo 

publiczności. Dyrektorem gimnazjum został w 1911 r. Stanisław Riess z Podgórza. Kierował on 

szkołą do 1914 r., kiedy to przerwano naukę z powodu I wojny światowej. Podjęto ją na nowo w 1915 

roku w klasach tzw. „kombinowanych”, co pozwoliło nadrobić stracony rok 418/. Dyrektorem został 

wtedy Kazimierz Missona, który do Brzeska przyszedł z Jarosławia. Postanowił on prowadzić szkołę 

jako zakład wzorcowy – „doświadczalnię pedagogiczną” 419/. W tym czasie w szkolnictwie 

małopolskim poszukiwano nowych metod wychowawczych. Nie znalazły one jednak konkretnego 

wyrazu w szkolnictwie państwowym. Większą możność eksperymentowania posiadały zakłady 

prywatne. Toteż dyrektor zainicjował szereg nowoczesnych metod wychowawczych i dydaktycznych. 

Nowe metody popularyzowano wydając corocznie broszurę „ Z brzeskich doświadczeń 

wychowawczych”. Od roku 1916 podstawową zasadą było wychowanie młodzieży, a nie tylko 

nauczanie. Z innych ówczesnych nowości edukacyjnych wprowadzono obowiązkowe ćwiczenia 

fizyczne, wycieczki naukowe i krajoznawcze, prace ręczne i ogrodowe. Wprowadzono wykłady i 

pogadanki o wychowaniu i formach towarzyskich. Założono czytelnię – świetlicę. W celu 

uspołecznienia młodzieży wychowanie oparto o samorząd szkolny. 
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Zorganizowano także spółdzielnię uczniowską i akcję dożywiania. Zmiana w metodzie nauczania 

polegała na tym, że nauka opierała się w połowie na wykładzie nauczyciela, a w połowie na 

samodzielnej pracy uczniów. 

Dyrektor Missona w broszurze „W poszukiwaniu nowej szkoły”, oraz „Z brzeskich 

doświadczeń wychowawczych” wyrażał szereg postulatów dotyczących szkolnictwa, m. in. potrzebę 

stałych konferencji pedagogicznych międzyszkolnych w większych miastach, prowadzenie kursów 

uzupełniających dla nauczycieli, wprowadzenie obowiązku koncentracji nauki, pozyskiwanie 

społeczeństwa do współpracy wychowawczej, podzielenie roku szkolnego na trzy okresy, 

wprowadzenie i zreformowanie mundurków uczniowskich i legitymacji szkolnej 420/. 

Szczególnie trwałe i pozytywne wyniki dała praca nad samorządem uczniowskim. Powstał on 

z inicjatywy prof. Jana Strojka w 1915 r. 421/. Z roku na rok przybierał on konkretniejsze formy na 

skutek wnoszonych poprawek. Samorząd czyli Gmina Szkolna obejmował całą młodzież. Dzielił się 

na gminy klasowe. W jego skład wchodziły także wszystkie instytucje utworzone przez młodzież. 

Celem działalności samorządu szkolnego było zorganizowanie młodzieży, ukształtowanie postawy 

obywatelskiej uczniów, utrzymanie szeregu instytucji zapewniających młodzieży pomoc materialną, 

moralną, pomoc w samokształceniu, ocenie postawy własnej i drugich oraz  korzystania z pewnych        

rozrywek 422/. Na czele gminy klasowej stał naczelnik i jego zastępca oraz gospodyni klasy 423/. W 

skład zarządu gminy szkolnej wchodzili: delegaci gmin klasowych, delegaci czytelni, pomocy 

koleżeńskiej, biblioteki oraz delegaci wszystkich instytucji założonych przez młodzież. Na czele 

zarządu i całej gminy szkolnej stał marszałek i jego zastępca 424/. Instytucje podlegające pod samorząd 

szkolny posiadały własne regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Gminy Szkolnej. Były to: czytelnia, 

biblioteka, pomoc koleżeńska, kółko sodalicyjne, naukowe, sportowe 425/.  

Samorząd szkolny, jak również instytucje wchodzące w jego skład posiadały opiekunów 

spośród grona profesorskiego. Następcami Jana Strojka w pracach samorządu byli: Jan Porębski, 

Andrzej Mazur, Witold Zajączkowski 426/.  

Jedną z organizacji wchodzących w skład samorządu była pomoc koleżeńska. Celem jej była 

pomoc materialna uczniom niezamożnym. Fundusz stanowiły składki obowiązkowe całej młodzieży, 

subwencje Magistratu brzeskiego, ofiary Komitetu Rodzicielskiego, Towarzystwa Opieki nad 

młodzieżą oraz różnych osób, a także wpływy z organizowanych loterii fantowych. Część uzyskanych 

pieniędzy przeznaczano na zakup podręczników szkolnych, które były wypożyczane uczniom. 

Uczniom odznaczającym się dobrymi wynikami opłacano taksę szkolną. Udzielano także zapomóg i 

pożyczek. Otrzymane ubrania i obuwie również rozdzielano między potrzebujących. Kierownikami 

pomocy koleżeńskiej byli uczniowie z dwóch najstarszych klas. Według statutu mógł również ten 

urząd pełnić sekretarz zarządu Gminy Szkolnej. Opiekunami z ramienia grona profesorskiego byli 

księża katecheci. Kolejno byli nimi: ks. J. Czuj, ks. J. Młodochowski, ks. St. Czerw, ks. J. Opoka, 

ponownie ks. J. Czuj 427/, ks. W. Niewolski i ks. M. Blecharczyk. 
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                  Prężnie dziłającym kołem podlegającym samorządowi szkolnemu była Sodalicja 

Mariańska. Składała się ona z dwóch oddzielnych współpracujących ze sobą kół: Sodalicji 

Mariańskiej Uczniów i Sodalicji Mariańskiej Uczennic.Sodalicja została założona w brzeskim 

gimnazjum przez ks. Jana Czuja w 1917 r. 428/. Była to organizacja religijno-społeczna mająca na celu 

wychowanie swych członków na dobrych katolików i obywateli. Pod względem organizacyjnym 

członkowie byli podzieleni na zgłoszonych, kandydatów i rzeczywistych sodalisów 429/. W realizacji 

swego celu posługiwano się środkami naturalnymi i nadnaturalnymi. Do nadnaturalnych należały: 

nabożeństwo do NMP i naśladowanie Jej cnót, nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, 

przystępowanie co miesiąc do sakramentów świętych, modlitwa, codzienny rachunek sumienia. Do 

naturalnych należały: udział w comiesięcznych zebraniach, korzystanie z biblioteki sodalicyjnej, 

prenumerata czasopism: „Pod znakiem Maryi”, „Cześć Maryi”, „Sodalis Marianus” i innych. 

Zasadniczym punktem zebrań były referaty i dyskusje na poruszony temat. W ramach sodalicji istniała 

Sekcja Miłosierdzia, a zadaniem jej było niesienie pomocy moralnej i materialnej. Dochód tej sekcji 

stanowiły pieniądze uzyskane ze sprzedaży bułek i słodyczy oraz ofiary. W ramach sodalicji działała 

również Sekcja Misyjna. Celem jej było niesienie pomocy duchowej i materialnej misjom katolickim. 

Przez referaty o tematyce misyjnej i czytanie czasopism zapoznawano się z problemami misji. 

Fundusz na pomoc materialną dla misji uzyskiwano zbierając znaczki i staniol.  

Sodalicja Mariańska posiadała własną bibliotekę liczącą 338 pozycji. Z biblioteki korzystali 

nie tylko członkowie sodalicji, lecz także inni uczniowie. Członkowie sodalicji przygotowywali 

akademie ku czci Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, św. Stanisława Kostki – patrona szkoły, 

królowej Jadwigi, w okresie Bożego Narodzenia urządzali wigilię, a w okresie Wielkanocy 

„święcone”. Co jakiś czas urządzano loterie fantowe, z których dochód przeznaczany był na pomoc 

koleżeńską, Sekcję Miłosierdzia oraz zakup książek do biblioteki i prenumeratę czasopism. Sodalisi 

abiturienci brali udział w rekolekcjach zamkniętych. Opiekunami Sodalicji Mariańskiej byli kolejno 

księża: Jan Czuj, Józef Młodochowski, Stefan Czerw, Jakub Opoka, Jan Czuj, Władysław Niewolski, 

Michał Blecharczyk 430/.  

W 1919 r. w brzeskim gimnazjum powstała drużyna ZHP. Założył ją uczeń klasy VIII  

Zygmunt Stańkowski, rozbudował ją później profesor F. Kulisiewicz i St. Szewera. 

W 1922 roku opiekę nad drużyną przejął prof. J. Kijak. Drużynę żeńską założyła i prowadziła prof. 

Józefa Pisztkówna, a później prof. Janina Gergovich. Coroczne wakacyjne obozy organizacyjne w 

odległych regionach kraju na Huculszczyźnie, na Wileńszczyźnie, nad morzem umożliwiały ich 

uczestnikom poznanie kraju i krzepiły ich siły duchowe i fizyczne. Obok drużyny lądowej powstała w 

roku 1935/36 drużyna żeglarska, posiadająca żaglówkę i cztery kajaki. Odbyła ona pod opieką prof. 

Glodta miesięczną wycieczkę Wisłą do Gdańska.   

Swietlica harcerska drużyn z gimnazjum i ze szkoły powszechnej mieściła się przy ul. 

Kościuszki w drewnianym domu (obecnie nie istniejącym), ofiarowanym przez panią Obecką 
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Towarzystwu Opieki nad młodzieżą szkół średnich w Brzesku. Kapelanem drużyn harcerskich w 

gimnazjum był ks. Jakub Opoka. Był on również członkiem zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa 

działajcego na ternie Brzeska 431/. 

          Działalność kulturalną w gimnazjum rozwijało Kółko Dramatyczne kierowane przez profesora 

J. Królikiewicza. Przygotowywało ono co roku „jasełka” oraz jedno zazwyczaj przedstawienie 

klasyków: „Antygonę” – Sofoklesa, „Zemstę”, „Pana Jowialskiego” – Fredry, inscenizację „Pana 

Tadeusza”, „Legendę” – Wyspiańskiego, „Kordiana” – Słowackiego. Wystawiono także sztukę 

francuzką „Le dapart du professor”, przygotowaną przez ks. H. Roszkowskiego. O dekorację dbał 

prof. Stefan Pikor, a następnie prof. Ignacy Patolski. Do uświetniania nabożeństw, uroczystości 

okolicznościowych i rocznic przyczyniały się własne orkiestry: smyczkowa i dęta powstałe 

z inicjatywy ks. Jana Czuja oraz chór szkolny kierowany również przez niego i prof. Jana Gardziela, a 

także Czesława Nowickiego. Orkiestry i chór zdobywały liczne wyróżnienia i nagrody na konkursach 

międzyszkolnych 432/.  

Od roku 1916 gimnazjum otrzymało własny lokal w budynku przy ul. Kościuszki (obecnie 

szpital) zakupiony przez Radę Powiatową z inicjatywy prezesa barona Jana Götza Okocimskiego, 

który na ten cel ofiarował 20 tys. koron. Rada Powiatowa objęła zarząd jako właściciel gimnazjum. 

Miało ono wtedy nazwę „Powiatowe Gimnazjum im. Jana Götza” 433/. W roku szkolnym 1917/18 

odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Przez cały czas istnienia gimnazjum jako prywatnego 

zakładu, inspektorem z ramienia wyższych władz szkolnych był Stanisław Rzepiński, którego opiece 

pedagogicznej zawdzięczało gimnazjum możność rozwoju w duchu postępowym.   

W ciężkich czasach I wojny światowej zakład spełniał cele wychowawcze tym  trudniejsze do 

osiągnięcia, im bardziej rozszerzała się wojna, tym idealniejsze, im bliższa stawała się wolność. Wiele 

trudu miało grono nauczycielskie z młodzieżą, która wracała z frontu. Umiało ono sobie dawać radę 

z tą młodzieżą i niwelować w szkole złe nawyki prostując charaktery. W miarę im bliższy był rok 

1918 coraz wyraźniej, nie bez szykan ze strony władz austriackich, szkoła, tak przez młodzież jak i 

zdecydowaną postawę dyrektora i nauczycieli, akcentowała swą misję narodową 434/.   

        W 1920 r. na apel Komitetu Obrony Państwa, na czele stał dyrektor Missona, do obrony 

wschodnich granic zgłosiło się do wojska 44 uczniów i 1 uczennica 435/.  

Ważną datą dla brzeskiego gimnazjum był 1.09.1920, tj. upaństwowienie zakładu. Odtąd 

otrzymał on nazwę „Państwowe Gimnazjum w Brzesku im. Jana Götza”. Dyrektorem pozostał nadal 

K. Missona. Zakład posiadał 8 klas o typie realnym i klasycznym. Koedukacja ulegała różnym 

zmianom, dopiero w 1929 r. została utrwalona urzędowo. Podobnie zmianom ulegały typy klas. 

Dopiero w roku szkolnym 1928/29 wprowadzono w całym zakładzie jeden typ humanistyczny. 

W roku szkolnym 1935/36 Ministerstwo WRiOP na prośbę Rady Pedagogicznej nadało nazwę 

„Państwowe Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku”. 

W roku szkolnym 1932/33 wraz ze wszystkimi szkołami średnimi gimnazjum przeszło 

reformę (tzw. Jędrzejewiczowską, od nazwiska ministra oświaty). 8-letnie dotychczas 
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gimnazjum, do którego następowało się po ukończeniu 4 klas szkoły podstawowej  (zwanej 

wówczas powszechną), przekształciło się w szkołę 6-letnią dwustopniową: 4-letnie     

gimnazjum i 2-letnie liceum o kierunkach: humanistycznym i matematyczno-fizycznym. Do 

gimnazjum przyjmowano wówczas młodzież po ukończeniu 6 klasy szkoły podsawowej.  

8-letnie gimnazjum starego typu posiadało klasy 1 oddziałowe, a w roku 1934/35 zostały utworzone 

dwa oddziały klasy pierwszej. Do wybuchu II wojny światowej odbyły się 22 matury. Szkołę opuściło 

ok. 600 absolwentów. Ostatnia matura gimnazjum 8-letniego odbyła się w czerwcu 1938 r.. Pierwsza 

matura nowego typu była równocześnie ostatnią maturą przedwojenną 436/.  

       Wychowaniu religijnemu młodzieży służyły przede wszystkim lekcje religii, które odbywały się 

w szkole i prowadzone były przez księży katechetów. Temu celowi służyły także egzorty w niedziele i 

święta, rekolekcje oraz prace w Sodalicji Mariańskiej. Rok szkolny rozpoczynał się i kończył 

uroczystym nabożeństwem wraz z kazaniem głoszonym przez księdza katechetę. Zawsze 13 listopada 

w dniu św. Stanisława Kostki – patrona szkoły, odprawiane było nabżeństwo z kazaniem, które głosił 

zaproszony kaznodzieja. Po nabożeństwie w auli gimnazjum odbywał się poranek, na którym był 

czytany referat o tematyce religijnej przygotowany przez uczniów kl. VIII. Deklamowano także 

wiersze religijne oraz występował chór szkolny i orkiestra. Podobny przebieg miała uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12.), która była przygotowywana przez Sodalicję. Uroczyste 

nabożeństwa odbywały się także dla uczczenia rocznic związanych z życiem narodu, czy też miasta, 

lub szkoły. I tak, np. z okazji 550 rocznicy koronacji królowej Jadwigi, 400 rocznicy urodzin Jana 

Kochanowskiego, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież uczestniczyła także w 

nabożeństwach żałobnych za dusze wybitnych osób oraz dobroczyńców zakładu. W miesiącu maju 

młodzież przygotowywała w klasach ołtarzyki majowe. Co roku również uczestniczyła w procesji 

Bożego Ciała. 19 maja 1930 r. w czasie wizytacji odwiedził zakład bp E. Komar. 9.06.1934 r. pod 

kierunkiem ks. J. Opoki młodzież gimnazjum uczestniczyła w wycieczce na Kongres Eucharystyczny 

do Tarnowa. 8 maja    1936 r. cały zakład wziął udział w 900 rocznicy urodzin św. Stanisława 

Szczepanowskiego udając się z orkiestrą i sztandarem do Szczepanowa gdzie uczestniczył w 

nabożeństwie i procesji z relikwiami św. Stanisława.  

Co roku w okresie Wielkiego Postu młodzież uczestniczyła w rekolekcjach, na zakończenie 

których przystępowała do spowiedzi i Komunii św.. W roku 1930 w terminie od 3 do 6 czerwca 

rekolekcje głosił ks. Julian Piskorz. W 1931 r. od 23 do 25 marca   ks. Stanisław Przewłodzki, prefekt 

Gimnazjum Prywatnego w Dąbrowie. W 1932 r. od 10 do 12 marca ks. Wiktor Macko TJ. W 1933 r. 

od 30.03. do 1.04. ks. Józef Młodochowski, profesor Państwowego Gimnazjum II w Tarnowie. W 

1934 r. od 15 do 17.03. ks. Antoni Clakiel TJ. W 1935 r. od 4 do 6.04. ks. Jan Wolny, prof. 

Państwowego Gimnazjum  w Chrzanowie. W 1936 r. od 1 do 3.04. ks. Jan Czuj.  

          Rozbudzeniu uczuć religijnych i kształtowaniu postawy pełnej zaangażowania służyły 

przedstawienia religijne w wykonaniu Koła Dramatycznego, recytacje poezji religijnej oraz koncerty 
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muzki i pieśni religijnych w wykonaniu szkolnych orkiestr i chóru. Księża katecheci prowadzili także 

naukę pieśni kościelnych z całą młodzieżą gimnazjum 437/. Od 1915 r. w gimnazjum istniało muzeum 

wojenne, gdzie gromadzono różne pamiątki dotyczące szkoły, miasta i okolicy, a także dokumentacje 

dotyczącą udziału uczniów i nauczycieli w I wojnie światowej. Dość bogate zbiory uległy zniszczeniu 

i rozproszeniu, gdy wybuchła II wojna światowa 438/. 

         Nauka w gimnazju brzeskim przez pierwsze lata odbywała się w budynku ratuszowym. W 1916 

r. gimnazjum otrzymało własny lokal. Był to budynek przy ulicy Kościuszki (obecnie szpital 

rejonowy). Został on zakupiony przez Radę Powiatową, która objęła zarząd jako właściciel 

gimnazjum. 29.06.1919 r. w budynku gimnazjum wybuchł pożar, który przy pomocy stacjonującego 

w mieście batalionu wojska z 15 p. OON (Organizacja Obrony Narodowej) ugaszono. Zniszczoną 

część budynku własnym kosztem odbudował Jan Götz Okocimski. Z chwilą upaństwowienia 

gimnazjum budynek przeszedł na własność rządu. W latach 30-tych, w związku ze stałym wzrostem 

młodzieży, nadbudowano II piętro nad jednopiętrową częścią budynku szkolnego. Dokonano tego 

dziąki ofiarności brzeskiego społeczeństwa.   

W 1939 r. budynek został zajęty przez wojska niemieckie na kwatery. Zołnierze zniszczyli 

urządzenia gabinetów, spalili wiele sprzętu szkolnego i część zbiorów bibliotecznych. Tylko część 

przyżądów i książek uratowano za sprawą woźnego Józefa Jędrzejczyka i przechowywano w 

mieszkaniach profesorów i uczniów. 

Po wojnie 10.02.1945 r. rozpoczęto naukę w tym samym budynku. Na wniosek komisarza 

Urzędu Ziemskiego – Chodorowskiego, Rada Pedagogiczna postanowiła przenieść młodzież szkolną 

do pałacu Götza Okocimskiego. 12.04.1945 r. nastąpiło, przeniesienie szkoły do nowego  

pomieszczenia, w którym znajduje się do chwili obecnej.  

Gimnazjum nie posiadało ani sali gimnastycznej, ani boiska sportowego. Salę na ćwiczenia 

udostępniało młodzieży Towarzystwo „Sokół”. Natomiast teren pod boisko sportowe przez jakiś czas 

wypożyczała rodzina Kazimierza Baltazińskiego. Następnie Towarzystwo Opieki nad młodziżą 

wypożyczyło na boisko własną parcelę. Od roku szkolnego 1934/35 boisko szkolne znajdowało się na 

parceli przy ulicy Trzcianeckiej. Po przeniesieniu szkoły do pałacu boisko urządzono w parku, a salę 

gimnastyczną do chwili obecnej szkoła wypożycza od Okocimskiego Klubu Sportowego 439/.  

             Z chwilą utworzenia w Brzesku szkoły średniej zawiązało się Towarzystwo Opieki nad 

młodzieżą szkół średnich w Brzesku. Celem tego towarzystwa było niesienie pomocy materialnej 

uczącej się młodzieży. I tak zajmowało się ono dostarczaniem ubrań, żywności, lekarstw. Częściowo 

pokrywało opłaty szkolne biedniejszym uczniom. W roku szkolnym 1930/31 Towarzystwo rozpoczęło 

starania o budowę bursy dla młodziży. W następnym roku od Zarządu Powiatu uzyskano działkę pod 

budowę o pow. 2500 m2 oraz dzierżawę dużego ogrodu. Utworzono Komitet Budowlany, który zajął 

się opracowaniem ogólnego kosztorysu i oddał do wykonania plan budynku. Towarzystwo posiadało 

realność, którą zamierzało sprzedać celem realizacji budowy, oraz parcelę, którą przeznaczyło na 

boisko sportowe. Plan budynku i kosztorys były gotowe w roku 1933/34. W roku 1934/35 przejęto na 
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własność parcelę budowlaną naprzeciw budynku „Sokoła” (obecnie kino Bałtyk), przy ul. Kościuszki. 

Własnością Towarzystwa był także drewniany dom przy ul. Kościuszki zajmowany przez drużyny 

harcerskie na świetlicę. Do budowy bursy jednak nie doszło. W wykonaniu tego przedsięwzięcia 

przeszkodziła II wojna światowa, która przerwała przygotowania do budowy, jak również zakończyła 

działalność Towarzystwa Opieki nad młodzieżą szkół średnich w Brzesku. Członkami Towarzystwa 

byli księża katecheci, niektórzy wchodzili w skład zarządu, m.in. ks. J. Czuj i ks. J. Opoka 440/. 

           Gimnazjum posiadało własny sztandar poświęcony 5 maja 1918, przy którym młodzież wraz 

z gronem profesorskim gromadziła się w szczególnie uroczystych chwilach 441/.  

Z chwilą wybuchu II wojny światowej i zajęcia Polski przez wojska niemieckie wszystkie 

szkoły średnie ogólnokształcące zostały zlikwidowane przez władze niemieckie. Niemcy bowiem 

przeznaczyli Polakom rolę sług i robotników, którym miało wystarczyć wykształcenie podstawowe i 

zawodowe. Zlikwidowane zostało również Gimnazjum w Brzesku. Profesorowie zostali bez pracy, a 

uczniowie bez nauki. Budynek zajęło wojsko niemieckie na kwatery. Dość szybko, bo już w zimie 

1939 r., z inicjatywy rodziców zostały zorganizowane komplety tajnego nauczania. Liczyły one 

przeważnie 1 – 4 uczniów. Uczyli nauczyciele miejscowego liceum, którego dyrektor Mieczysław 

Berezowski był w kontakcie z tworzącymi się tajnymi władzami szkolnymi w Krakowie. 

W kwietniu 1941 r. M. Berezowski wraz z dwoma profesorami Janem Gardzielem i Ignacym 

Patolskim został aresztowany przez gestapo i zamęczony podczas przesłuchania w więzieniu w 

Tarnowie. Obaj profesorowie po rocznym pobycie w więzieniu zostali wywiezieni do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam wkrótce zmarli. Aresztowania uniknął prof. Władysław Glodt. 

Od tego czasu ukrywał się w Gosprzydowej, Tymowej i Charzewicach442/. W pracę tajnych 

kompletów włączyli się także nauczyciele pochodzący z Brzeska, którzy pracowali w innych szkołach 

a z chwilą wybuchu wojny powrócili do swoich rodzin. Byli to: prof. H. Bereziuk, prowadząca od 

września 1940 r. kilka kompletów, H. Skalska – pracująca z kilkunastoma uczennicami, siostry Helena 

i Stanisława Wawrykiewicz – uczące przedmiotów humanistycznych, Stanisław Stefański – filolog, 

Władysława Kuhnert – historyk, Władysław Wawryka, Franciszek Wawryka i inni. W 1940 roku do 

powiatu brzeskiego przybyło wielu uchodźców i wysiedlonych z poznańskiego i ze Śląska. 

Zwiększyło to zarówno liczbę uczniów jak i nauczycieli. 

Niektórych przedmiotów uczyli nauczyciele szkół podstawowych a także oprócz 

kwalifikowanych pedagogów lekcji udzielali inżynierowie i studenci wyższych uczelni. Między 

innymi inżynier Władysław Nowosielski, student Politechniki Zygmunt Kwiecień i Jan Banasik oraz 

Stanisław Skalski – student medycyny. Nauczycielami oraz egzaminatorami z języka łacińskiego 

często byli księża. Niektóre zespoły tajnego nauczania pracowały systematycznie przez cały okres 

okupacji w niezmienionym składzie, w innych zmieniali się uczący i uczniowie. Zarówno nauczyciele 

jak i uczniowie często zmuszeni sytuacją materialną i względami bezpieczeństwa podejmowali pracę 

zarobkową w różnych instytucjach i urzędach. Świadectwo zatrudnienia chroniło bowiem młodzież od 

wywozu na roboty do Niemiec. 
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Przeważnie każdy zespół miał dwóch nauczycieli – jednego od przedmiotów 

humanistycznych, drugiego od ścisłych. Niektórych przedmiotów, jak historii, geografii, biologii 

często uczyli się uczniowie sami. Nauczyciel kontrolował tylko ich wiadomości. Z jednym 

nauczycielem mieli uczniowie zajęcia trzy razy w tygodniu po 2 – 3 godziny dziennie. W pozostałe 

trzy dni były zajęcia z pozostałym nauczycielem.     

Lekcje odbywały się w domach uczniów, w mieszkaniach nauczycieli, a czasem u ludzi nie 

związanych bezpośrednio z tajnym nauczaniem. 

Podręczniki wypożyczała młodzież i wymieniała między sobą. Po przerobieniu materiału 

z zakresu jednej klasy, uczniowie zdawali egzamin. Czasem uczniowie przerabiali podobne 

przedmioty z zakresu dwóch klas, a później uzupełniali przedmioty z tych klas. Wtedy zdawali 

egzamin obejmujący przerobione przedmioty. Warunki konspiracyjne spowodowały, że w roku 

szkolnym 1940/41 jedna grupa uczniów zdawała egzamin w Krakowie, po skontaktowaniu się 

z wizytatorką Marią Chrzanowską. Później egzaminy odbywały się w Brzesku, gdzie po śmierci 

dyrektora M. Berezowskiego koordynował pracę i prowadził dokumentację katecheta ks. Michał 

Blecharczyk wraz z dyrektorem Gimnazjum w Mołodecznie Władysławem Wawryką, który prowadził 

tajne nauczanie w Brzesku i w Jadownikach.    

Brzeski ośrodek tajnego nauczania obejmował swym zasięgiem Jadowniki, Jasień i Okocim. 

W Krakowie działał podziemny Okręg Oświaty i Kultury. Kierownikiem (jakby kuratorem) był Jan 

Smoleń z Łysej Góry. Okręgowi podlegały Powiatowe Komisje Oświaty i Kultury (PKO i K). Dla 

powiatu brzeskiego taka komisja została utworzona na wiosnę 1941 r.  

Tworzyli ją Franciszek Mleczko – przewodniczący, Jan Żurek – kierownik szkoły w Porąbce 

Uszewskiej i Wacław Plesz – kierownik szkoły w Górce. Utrzymując łączność z PKO i K  

musiano zachowywać szczególną ostrożność, jako że Brzesko było siedzibą niemieckich władz 

okupacyjnych. Łącznikiem utrzymującym kontakt był Władysław Wawryka. PKO i K       

powołała tajne komisje egzaminacyjne. Należało do nich 37 osób zajmujących się nauczaniem. 

Jednorazowo komisja składała się – w zależności od ilości uczniów i zdawanych przedmiotów z 2 – 5 

egzaminatorów reprezentujących różne specjalności. Często egzaminy odbywały się w terenie, nieraz 

w miejscowościach odległych o kilkanaście kilometrów od miejsc zamieszkania członlów komisji. 

Czasem uczniowie ze swoimi opiekunami przybywali do Brzeska. Z egzaminów sporządzano 

protokoły, które przechowywano w ukryciu, zwykle zamknięte w szklanych słojach lub metalowych 

puszkach. Na podstawie prowadzonej dokumentacji, po wojnie Państwowa Komisja Weryfikacyjna 

wystawiała świadectwa. 

Do zakończenia wojny w brzeskim ośrodku nauczania tajnego przeprowadzono: 

      14 egzaminów dojrzałości, 

      20 tzw. małych matur, 

      48 uczniów ukończyło I klasę gimnazjum,    
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ok. 30 przeszło kurs od klasy I do liceum, czyli przerobiło materiał od 2 do 5 klas. 

 

Po wojnie do egzaminów wstępnych zgłosiło się ok. 700 osób, które korzystały z tajnego 

nauczania443/. Wielu spośród profesorów, uczniów i absolwentów brzeskiego gimnazjum oddało swoje 

życie podczas II wojny światowej. Lista poległych w kampanii wrześniowej, w walkach 

partyzanckich, zamęczonych w więzieniach i obozach koncentracyjnych obejmuje 97 nazwisk. Lista ta 

jest niepełna 444/. 

 
 
 

S z p i t a l     p a r a f i a l n y 

 

Szpital parafialny w Brzesku pełniący funkcję przytułka dla bezdomnych, starców i kalek 445/ 

został ufundowany przez Grzegorza z Sanoka i uposażony przez króla Aleksandra w 1504 roku 446/. 

Rownież Katarzyna z Giżyc i jej syn Jan Melsztyński ufundowali szpital w 1505 r. Czy był to nowy 

szpital, czy też fundacja dotyczyła powiększenia beneficjum trudno ustalić 447/. W tym czasie powstał 

również kościół szpitalny pod wezwaniem Sw. Ducha 448/.      

Nie ominęły szpitala wypadki, jakie dotyczyły całego miasta, przede wszystkim pożary 449/. Budynek 

znajdował się z tyłu kościoła szpitalnego 450/. W 1785 r. był on oznaczony  numerem 32 451/. 

Zbudowany był z drewna, kryty słomą. W 1813 roku był tak zniszczony, że nadawał się do rozbiórki. 

„Szpital snopkami poszyty, ale już ściany zewsząd wylatują, nie warta, tylko zburzyć” 452/. 

Prawdopodobnie został rozebrany, bo później nie jest tu wymieniany. W tym czasie mieszkały w nim 

trzy osoby: „Jeden, ubogi z żoną i powroźnik ubogi” 453/.  

Beneficjum szpitalne stanowiły: czynsz od blichu w kwocie 10 grzywien, pole zwane 

„kobyłką”, położone nad rzeką Uszwicą, ogród u wejścia do szpitala oraz pół łana pola w Pomianowej 
454/. Część ogrodu – 12 sążni, została wydzierżawiona przez ks. Koseckiego w 1784 r. 455/. W 1813 r. 

na części tego gruntu był cmentarz parafialny, część uprawiał ubogi szpitalny który był równoczećnie 

grabarzem. Oprócz kościoła Sw. Ducha i właściwego budynku szpitalnego znajdowały się dwa domy 

drewniane, kryte strzechą. Jeden należał do Jana Chraplińskiego drugi do wdowy Węgrzyn 456/. Jan 

Chrapliński używał  również ogródka znajdującego się na gruncie szpitalnym 457/. W 1815 r. 

Gubernium Krajowe we Lwowie zwróciło się za pośrednictwem Starostwa Bocheńskiego o 

wyjaśnienie prawa własności dóbr należących do szpitala, wymienionych w dokumencie z 1505 roku, 

ponieważ nie zostały one ujawnione w brzeskim inwentarzu parafialnym z 20 września 1788 roku 458/. 

Ksiądz Stachlewski chcąc prawdopodobnie uniknąć nadmiernych podatków lub konfiskaty tego 

majątku, wyjaśnił władzom austriackim, że dobra te zostały zapisane nie szpitalowi, lecz prepozytowi 

szpitalnemu, którym był proboszcz 459/. By uzasadnić swoje stanowisko, odpowiednio zinterpretował 

dokument fundacyjny. Późniejsze dokumenty nie wspominają o istnieniu w Brzesku szpitala – domu 

ubogich.  
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O c h r o n k a 
 
 
       Na skutek działań wojennych w latach 1914 – 1918 duża liczba dzieci została osierocona, lub 

pozbawiona opieki. By przyjść tym dzieciom z pomocą i uchronić je od zgubnego wpływu wojny 

Namiestnictwo wydało 8.02.1916 r. rozporządzenie o zorganizowaniu opieki nad sierotami. W 

związku z tym rozporządzeniem Konsystorz zwrócił się w Currendzie z apelem o zorganizowanie 

takiej opieki w diecezji 460/.  

W odpowiedzi na ten apel w Brzesku powstało Towarzystwo Opieki nad Sierotami i 

Opuszczonymi Dziećmi461/. Na wiosnę 1916 roku przystąpiło ono do budowy Zakładu Sierocego na 

Brzezowcu – ochronki. Grunt pod budowę i kilka morgów pola na ogród podarował Stanisław 

Wisłocki, notariusz i burmistrz Brzeska, który pełnił funkcję sekretarza towarzystwa. Jan Götz 

ofiarował na budowę cegłę. Bezpośrednio budową kierował proboszcz, ks. R. Mazur462/. Towarzystwo 

Opieki za pośrednictwem „Ludu Katolickiego” zwróciło się o pomoc finansową potrzebną do 

zrealizowania budowy 463/. Na apel odpowiedziały instytucje, osoby prywatne, parafie, kapłani. 

Swoje ofiary przesyłali bezpośrednio na adres Towarzystwa lub też przez redakcję „Ludu 

Katolickiego”. Gazeta ta zamieszczała listę ofiarodawców 464/. Na dom sierot przeznaczane były 

dochody z przedstawień grup teatralnych działających w parafiach 465/. Jeńcy rosyjscy z obozu 

jenieckiego w Brzesku również przeznaczyli na budowę ochronki część dochodu uzyskanego 

z przedstawienia urządzonego w pawilonie okocimskim 466/. Dzięki wielkiej ofiarności ludzi i 

staraniom ks. Mazura i burmistrza Wisłockiego w jesieni 1919 r. do ochronki przyjęto pierwsze 

sieroty 467/. Wychowaniem i opieką zajmowały się Siostry Służebniczki Starowiejskie 468/. W 1921 r. w 

zakładzie wychowywało się  50 chłopców 469/, a w 1922 było ich 45 470/. Po II wojnie światowej dom 

sierot został przekształcony na zakład zajmujący się opieką nad dziećmi upośledzonymi. W dalszym 

ciągu prowadzą go Siostry Służebniczki Starowiejskie. 

 
 
 

C e c h y 
 
 

  Cechy stanowiły organizacje rzemieślników jednej lub kilku pokrewnych specjalności 471/. 

Obok celów zawodowych (ochrona interesów rzemiosła), miały również cele religijne i kulturowe 472/. 

Zarząd cechu stanowili: cechmistrz, podcechmistrz, podskarbi i dwóch „młodszych” 473/. Zarządowi 

podlegali mistrzowie, czeladnicy i uczniowie. W Brzesku w 1504 r. istniał cech tkacki 474/. Jego prawa 

i obowiązki regulował statut nadany przez Katarzynę z Giżyc i jej syna Jana Melsztyńskiego. Władze 
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cechu były wybierane przez „starszych”, czyli mistrzów. Władzom tym podporządkowani byli 

pozostali mistrzowie, czeladnicy i uczniowie. Pieczęć cechu miała być przechowywana w Tarnowie. 

 

Cel religijny „chęć doskonalenia się z innymi katolikami” miał być realizowany przez 

wypełnianie przez wszystkich mistrzów, czeladników i uczniów obowiązków religijnych 475/. Mieli oni 

brać udział we wszystkich nabożeństwach odprawianych przez duchowieństwo z ludem, w sumie „od 

początku, aż do błogosławieństwa, udzielanego przez kapłana na jej zakończenie” 476/. Statut 

przewidywał kary dla tych, którzy nie wykonali tych obowiązków, buntowali się przeciw woli 

starszych cechu, lub prowadzili życie niegodne. 

Za zaniedbanie obowiązków religijnych mistrz podlegał karze zapłacenia czterech dniówek x 

3, czeladnik płacił karę 6 oboli, uczeń podlegał wyrokowi mistrza, przy czym zalecana była kara 

cielesna, a nie pieniężna 477/. Przewidziane były również kary za zachowanie niegodne rzemieślnika.  

By zostać mistrzem czeladnik musiał być dobrze wyuczony, musiał wykazać, że uczył się 

przez całe trzy lata, że zadośćuczynił mistrzowi, u którego pobierał nukę, że kupił rzemiosło. Opłata 

wynosiła 7 groszy w monecie, zamiast obowiązującej wcześniej miary piwa. Po otrzymaniu godności 

mistrza zobowiązany był on do wpłacania do kasy bractwa (cechu) 4 groszy i 7 talentów wosku 478/. 

Zabronione było pożyczenie pieniędzy ze wspólnej kasy. Mogło się to zdarzyć jedynie za zgodą 

całego bractwa. Statut regulował stosunki między rzemieśnikami a klientami 479/ oraz normował 

umowę o pracę i naukę między mistrzami a czeladnikami i uczniami.  

Wszystkie cechy posiadały statuty, czyli przywileje cechowe podobne do wyżej omówionego. 

Troszczyły się one o życie moralne swych członków, zobowiązywały do zawierania małżeństw 

zgodnie z prawem kościelnym, przestrzegania wierności małżeńskiej, 

unikania przekleństw i bluźnierstw, zachowania niedzielnego odpoczynku. Do szczególnych 

obowiązków religijnych, oprócz udziału we Mszy św., należało uczestnictwo w procesjach Bożego 

Ciała i rezurekcji ze świecami, chorągwią cechową, berłem, buzdyganem i innymi odznaczeniami 

poszczególych cechów. Niektóre cechy posiadały także swoje ołtarze w kościele parafialnym i 

sprawowały nad nim opiekę. Statuty okeślały także obowiązki względem zmarłych. Najbardziej 

religijnym przejawem w życiu cechu była troska o zbawienie dusz i pamięć o zmarłych 480/.  

O istnieniu innych cechów można jedynie wnioskować na podstawie rejestru poborowych 481/ 

wymieniających różne zawody. Prawdopodobnie istniał w tym okresie cech szewców i cech krawców 
482/. Dokumentów i pamiątek przekazujących wiadomości o dawnych cechach w Brzesku pozostało 

niewiele. Zniszczenie ich zostało spowodowane licznymi pożarami miasta i kościoła. Na podstawie 

tego tego, co się zachowało, można stwierdzić, że w 1786 roku (1790), istniały w mieście trzy cechy: 

garbarski, szewski, krawiecki. Prawa i przywileje tych cechów, jak również światła ołtarzowe spaliły 

się w czasie pożaru miasta i kościoła w 1786 r. (1790) 483/. Spłonęły wówczas przywileje królewskie 

nadane miastu. Ocalały tylko dwa przywileje cechowe, które w 1947 r. zostały przekazane przez Cech 

Rzemiosł Różnych do muzeum w Bochni. Obecnie znajduje się tam tylko jeden wspomniany 
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przywilej, Cechu Tkaczy z 1504 r. 484/. Zachowane odciski pieczęci cechowych zapewne z XVIII 

wieku 485/ mówią o istnieniu 2 cechów: jednym grupującym szewców, garbarzy i rzeźników, drugim – 

krawców, ślusarzy, tokarzy i powroźników. Odciski te pochodzą z okrągłych, metalowych pieczęci 

tłoczonych o „średnicy 35 mm, z napisem: „Cech szewski, garbarski, rzeźniczy w Brzesku”. Pośrodku 

pięciolistna korona z krzyżem” a także o „średnicy 50 mm z napisem: „Pieczęć Cechu Wielkiego 

Krawieckiego, Slosarskiego, Tokarskiego, Powroźniczego, SS Apostołów Piotra i Pawła”. Na tarczy 

symbole tych zawodów i wyobrażenia św., św. Piotra i Pawła. Nad tarczą pięciolistna korona” 486/.  

 Cech krawiecki używał dwóch nazw. Jedna nazwa była umieszczona na pieczęci – Cech 

Wielki Krawiecki, Slosarski, Tokarski, Powroźniczy SS Apostołów Piotra i Pawła. Nazwa druga, 

używana w księdze cechowej (przechowywanej w Archiwum Cechu Rzemiosł Różnych), brzmiała: 

„Towarzystwo Cechu Wielkiego Krawieckiego i różnych kunsztów” 487/. 

Cech ten opiekował się bocznym ołtarzem M. Bożej w kościele parafialnym488/. W 1862 r. cechmistrz 

Stanisław Kubala ufundował chorągiew z Matką Boską Różańcową i św. Dominikiem oraz trzy 

obrazy do ołtarza MB, w tym obraz św.św. Piotra i Pawła 489/. Chociaż w Liber Memorabilium 

Stanisław Kubala został określony jako cechmistrz z cechu Matki Boskiej 490/, to można się domyślić, 

jakim cechem on kierował 491/. Fundacje jakich dokonali członkowie tego cechu, jak również cechu 

szewskiego, który również opiekował się ołtarzem Pana Jezusa, w celu przyozdobienia świątyni i 

uświetnienia kultu, zostały omówione w   rozdz. II.  

Księga cechowa nosi tytuł „SP Dusz C.W.”, czyli „świętej pamięci dusz cechu wielkiego. 

Otwierają ją nazwiska zmarłych dobrodziejów i członków cechu oraz ich rodzin, za których cech 

winien się modlić. Jako pierwsze wymienione zostało nazwisko hr. Stefana Zieleńskiego 

(Żeleńskiego), a następnie 104 nazwiska, wśród nich znanych w Brzesku rodów: Dudków, Marców, 

Damasiewiczów, Rybickich, Bernackich, Szydłowskich, Kubalów, Kamińskich, Węgrzynów, 

Legutków, Habryłów, Zwierzów, Stolarczyków 492/.  

W Księdze cechowej wpisywano także dochody i wydatki. Pierwszego zapisu dokonano w 

1862 r.. Najczęściej wymienianymi dochodami były opłaty członków za światło przy ślubie, opłaty za 

pogrzeby, składki, opłaty za wyzwoliny, dochody z jarmarków 493/.  

Najczęstsze  wydatki, to na wosk i świece oraz na pogrzeby, kwiaty, ofiary na Msze św., na cmentarz 

choleryczny, na wędrowców. Z innych, ważniejszych wydatków, to pieniądze przeznaczone w 1872 r. 

na wystawienie nowego ołtarza Matki Boskiej, w 1874 na fundusz szkoły w Brzesku (kupno nowego 

budynku). Ostatní zapis pochodzi z 1909 roku i dotyczy postawienia nowego ołtarza MB w miejsce 

starego, który został zniszczony przez pożar w 1904 roku 494/. Ołtarz ten znajduje się w kościele 

parafialnym i oprócz obrazu Matki   Boskiej są na nim umieszczone figury św. św. Apostołów Piotra i 

Pawła. 

O działalności drugiego cechu, tj. szewskiego, garbarskiego i rzeźniczego zachowały się 

jedynie dane fragmentaryczne. W roku 1883 cech ten ufundował lampierz przed ołtarzem Pana Jezusa 

i wraz z cechem krawieckim dwa rzędy ławek 495/. W latach 1888 – 1892 odnowił boczny ołtarz 496/. W 
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1890 sprawił do kościoła zieloną chorągiew 497/. Mimo poszukiwań, Janowi Burlikowskiemu nie udało 

się odnaleźć ksiąg tego cechu.  

W 1891 roku został utworzony wspólny cech wszystkich rzemiosł pod nazwą „Towarzystwo 

Rękodzielniczo – Przemysłowe w Brzesku”. Skupiał on także rzemieślników izraelskich. Tamte dwa 

cechy działały prawdopodobnie nadal, ograniczając się jednak  do zadań cechowych w zakresie 

religijnym. 

Ponieważ sprawy czysto rzemieślnicze przejęło Towarzystwo Rękodzielniczo – Przemysłowe 

cech szewski, garbarski i rzeźniczy przekształcił się w 1904 roku w stowarzyszenie pod nazwą: 

„Bractwo Kościelne imienia Pana Jezusa Chrystusa i SS Kryspinów”. Celem tego bractwa było 

opiekowanie się ołtarzem Pana Jezusa i SS Kryspinów, tj. dostarczanie światła, przyborów 

kościelnych potrzebnych do utrzymania i ubierania ołtarza, zajęcie się odnowieniem lub sprawieniem 

nowego ołtarza, staranie się o odprawianie nabożeństw przed tym ołtarzem i Mszy św. w każdy dzień 

Suchych dni za spokój dusz członków bractwa. Uchwalony 2.04.1904 r. statut bryctwa został 

zatwierdzony przez Namiestnictwo we Lwowie 9.04.1904 r. (statut przechowywany jest w archiwum 

Cechu Rzemiosł Różnych). Zawierał on prawa i obowiązki członków. Członkiem mógł być 

mężczyzna lub kobieta wyznania rzymsko-katolickiego – liczący 20 lat i zachowujący się 

nisekazitelnie. Posiadali oni prawo do bezpłatnego używania światła podczas nabożeństw, do 

bezpłatnego używania siedzeń w ławkach stowarzyszenia w kościele parafialnym; do korzystania 

z usług stowarzyszenia przy chrztach, ślubach, pogrzebach za wynagrodzeniem. Do pierwszych władz 

zostali wybrani: prezes Jan Wilczyński, z-ca Marian Chmielecki oraz 5 członków wydziału. W chwili 

założenia bractwo liczyło 110 członków. Często były to małżeństwa. O tym, że bractwo było 

kontynuacją cechu szewskiego, garbarskiego, rzeźniczego świadczy fakt, że wszyscy członkowie 

władz wykonywali te zawody (wyjątek M. Chmielecki – urzędnik), prezes J. Wilczyński był w 1890 r. 

cechmistrzem tego cechu. Również wybór patronów SS Kryspinów wskazuje na to, gdyż SS 

Kryspinowie byli patronami szewców 498/. Bractwo posiadało również pewną ilość pola. Znajdowało 

się ono w okolicy ul. Piaskowej. Zostało ono przejęte przez państwo po II wojnie światowej i 

przekazane Cechowi Rzemiosł Różnych 499/. Drugi kawałek pola należący do bractwa został 

odkupiony na powiększenie cmentarza w  1925 roku 500/. 

W 1931 roku oprócz istniejącego Cechu Połącznych Rzemiosł powstał odrębny, Powiatowy 

Cech Piekarzy. Jego działalność trwała 10 lat. Skupiał on piekarzy i cukierników z całego powiatu 

brzeskiego. W 1937 r. było ich 20, a w 1941 r. – 37.  Do 1939 r. wykształcił 41 uczniów. W 1930 r. 

cech używał nazwy Cech Połączonych Rzemiosł w Brzesku, a od 1931 r. – Cech Rzemieślniczy w 

Brzesku. W 1940 r. Cech Rzemieślniczy, jak wynika ze sprawozdania wysłanego do Krakowa liczył 

47 członków – jest to liczba zaniżona, lecz nie wiadomo z jakich przyczyn 501/.  

1.03.1941 r. na skutek zarządzenia władz okupacyjnych cech w Brzesku został rozwiązany, a 

rzemieślnicy przeszli pod zarząd Cechu Rzemieślniczego w Tarnowie. W Brzesku utworzono 
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„Ekspozyturę cechu”. Jej rola ograniczała się do przygotowania umów o pracę (podpisywane były w 

Tarnowie) i rozprowadzania kart zaopatrzenia 502/.  

      Po II wojnie światowej został powołany do działania Cech Rzemiosł Różnych w Brzesku. 

 
 

B r a c t w a     i      S t o w r z y s z e n i a 
 
 
 

Pod koniec XVIII wieku i na początku XIX istniało w parafii Brzesko Bractwo Różańcowe. 

Posiadało ono trudny dziś do ustalenia majątek fundacyjny zahipotekowany w 1772 r. na dobrach 

Łentwskich. W wyniku reformy józefińskiej został on skonfiskowany i uzyskany z niego kapitał w 

1807 r. został przydzielony w równych częściach na zachodnio – galicyjski fundusz szkolny i na 

utrzymanie zakładu dla ubogich w Bochni 503/. Również wtedy uległo likwidacji samo bractwo. W 

1887 r., w wyniku rekolekcji przeprowadzonych przez OO. Reformatów z Zakliczyna, został 

utworzony w Brzesku III Zakon reguły św. Franciszka z Asyżu. Za przykładem proboszcza ks. 

Stanisława Dylskiego (który przyjął imię Franciszek), przyjęło szkaplerz i pasek św. Franciszka 156 

osób 504/. Jednak z upływem czasu działalność III Zakonu osłabła 505/. 

W 1900 r. parafia przystąpiła do Arcybractwa Nieustającej Adoracji Najśwętszego 

Sakramentu ku wspieraniu kościołów aparatami liturgicznymi 506/. Z fundacji tego bractwa parafia 

otrzymała: w 1901 r. – czerwony ornat, w 1902 r. – obrus, palkę, 4 korporały, 12 puryfikaterzy i 6 

ręczników, w 1906 – ornat czarny, w 1907 – bursę, stułę, 6 korporałów, 12 puryfikaterzy, 6 

ręczników, 2 palki, w 1909 – sukienkę na puszkę 507/. 

W 1913 r. ze stowarzyszeń religijnych dobrze rozwijały się: Zywy Różaniec, Stowarzyszenie 

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Słabo 

działały Sodalicja Mariańska i III Zákon św. Franciszka 508/ . W latach 1919 – 1922 działał Związek 

Katolickiej Młodzieży „Jutrzenka” założony przez ks. Pawła Wieczorka 509/. W 1929 r. istniał Związek 

Młodzieży 510/. Chodzi tu prawdopodobnie o Katolickie Stwarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM), i 

Żeńskiej (KSMZ) oraz Stowarzyszenie Kobiet (KSK), działające w ramach Akcji Katolickiej 511/. Na 

terenie parafii działał także Związek Zawodowy Robotników Budowlanych Chrześcijańskiego 

Zjednoczenia Związków Zawodowych 512/. 

 
 

D u s z p a s t e r s t w o 
 
 

Cel Kościoła, jakim jest prowadzenie ludzi do zbawienia, jest osiągany przez pracę 

duszpasterską. Jak wyglądała ona w Brzesku pod koniec XVIII i na początku XIX wieku niewiele 

można powiedzieć. Z powodu braku danych nie można ustalić, jakie nabożeństwa oprócz Mszy św. 
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były odprawiane. W II połowie XIX wieku odżył w parafii zahamowany przez reformę józefińską kult 

Matki Bożej Różańcowej, z którym związane były nabożeństwa różańcowe. Swiadectwem tego była 

ufundowana w 1862 roku przez S. Kubalę chorągiew z Matką Bożą Różańcową i św.Dominikiem i 

wystawiony przez kolatora A. Sulimirskiego    w 1875 r. ołtarz z figurą Matki Bożej Różańcowej oraz 

działające Bractwo Zywego     

Różańca 513/. W tym czasie rozwijało się także nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana  

Jezusa (ufundowanie przez J Wilczyńskiego figury NSPJ) 514/.  

W związku z ogłoszonym w roku 1875 Jubileuszem odbywały się pielgrzymki. Wierni  

z Brzeska uczestniczyli w 3 pielgrzymkach do Szczepanowa, Jasienia i Jadownik. W kościele 

parafialnym w Brzesku odprawiono nabożeństwa dla pielgrzymów ze Szczepanowa, Jasienia, 

Jadownik, Okocimia i Uszwi 515/. Podobnie 1886 r. odprawiono pielgrzymiki jubieleuszowe do 

Jadownik i Jasienia, a do Brzeska nie przybyła tylko pielgrzymka z Uszwi 516/.  

Od 1900 r. rozwinęło się w Brzesku nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Związane to to było z przystąpieniem parafii do Arcybractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu 517/.  

Porządek nabożeństw w okresie międzywojennym można odtworzyć na podstawie 

sprawozdań z wizytacji dziekańskich. O godz. 7.30 były śpiewane godzinki, o 8.00 prymaria,   o 9.00 

Msza św. szkolna, o 10.30 kazanie, o 11.00 suma i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, o 

15.00 nieszpory, przed którymi była nauka. W maju odprawiano „nabożeństwa majowe” a w 

październiku – różańcowe. W Boże Ciało i w oktawie – nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i procesją wokół rynku rano i wieczorem (nieszpory). Procesje odbywały się także w 

uroczystość św. Marka i dni krzyżowe do figur oraz w dzień zaduszny na cmentarz. Często 

odmawiano różaniec po homilii, po prymarii i przed nieszporami po nauce. W I piątki było 

nabożeństwo do NSPJ, a w pierwsze niedziele całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

Sakramentu chrztu udzielano w kościele, a wyjątkowo w domu. Małżeństwa zawierano przeważnie 

rano na Mszy św., wyjątkowo po południu (bez Mszy św.). Z sakramentu spowiedzi mógł każdy łatwo 

skorzystać. W soboty i przed świętami spowiedź ogłaszano dzwonem. Dzieci do I Komunii świętej 

przystępowały przeważnie w drugim roku nauki 518/ . Odprawiano także Msze św. w kaplicy na 

Słotwinie 519/.  

Szczególną formą pracy duszpasterskiej były rekolekcje i misje. Jedyna wzmianka o 

rekolekcjach w Liber memorabilium pochodzi z 1887 r.. Odbyły się one w dniach 19 – 23 lutego. 

Prowadzili je OO. Reformaci z Zakliczyna: O. Eugeniusz Dudziński – gwardianin i O. Odoryk 

Smulski – kaznodzieja. Rekolekcje zakończyły się założeniem w parafii III Zakonu św. Franciszka 520/  

. Rekolekcje ludowe były odprawiane także w 1888 r. 521/. Oprócz rekolekcji ludowych prowadzone 

były były rekolekcje dla inteligencji. Skutkiem takich rekolekcji głoszonych przez O. Czencza TJ w 

maju 1908 r. było powstanie Sodalicji Mariańskiej Panów 522/. W 1909 r. rekolekcje dla inteligencji i 

mieszczan prowadził O. Stanisław Wnęk TJ. Do spowiedzi przystąpiło 800 osób. W 1910 w takich 
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rekolekcjach pod kierunkiem O. Czerwińskiego TJ uczestniczyło ponad 1000 osób. W 1912 

rekolekcje prowadził ks. J. Mleczko, w 1913 ks. J. Bach – proboszcz z Wilczysk, a w 1914 ks. M. 

Przywara – katecheta ze Starego Sącza 523/. Misje były prowadzone od 8 – 10 czerwca 1905 r. przez 

OO. Reformatów 524/. Renowacja odbyła się w dniach 7 – 12 kwietnia 1906 roku 525/. Następne misje 

odbyły się w 1922 r., a ich renowacja w 1926 r. 526/.  

 
 
 

C h a r a k t e r y s t y k a     m o r a l n a     p a r a f i i 
 
 

Do parafii należało miasto i dwie wsie. Większą część mieszkańców miasta stanowili Zydzi. 

W nich ks. R. Mazur widział źródło demoralizacji ludności katolickiej 527/. Ludność wiejska i 

mieszczaństwo na ogół szczerze byli przywiązani do Kościoła, urzędnicy w mniejszym stopniu. W 

niedziele i święta wierni wstrzymywali się od prac i uczestniczyli we Mszy. św., ale też dużo w te dni 

było pijaństwa 528/. Do spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej przystępowali prawie wszyscy. W 

ciągu roku, najwięcej spowiedzi i Komunii św. było w adwencie i w święta Matki Bożej.  

 

Nie było w parafii wypadków ślubów cywilnych, czy starszych nieochrzczonych dzieci. Nie 

było również innych publicznych zgorszeń. Socjalizm i ruch ludowy miał w Brzesku kilku 

zwolenników. Do chorych zawsze wzywano kapłana 529/. Zycie rodzinne i wychowanie młodego 

pokolenia było przykładne. W 1934 r. rodziny w parafii poświęciły się Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa 530/.  

Należy tutaj jeszcze wspomnieć o wielkiej ofiarności parafian, którzy kilkakrotnie podnosili z 

popiołów miasto i świątynię, spieszyli z pomocą innym, dotkniętym podobnymi klęskami. O 

ofiarności i trosce o świątynię świadczą także liczne fundacje do kościoła.  

 

Odzwierciedleniem życia religijnego w parafii są powołania kapłańskie. W omawianym 

okresie parafia wydała kilkunastu kapłanów pracujących w diecezji tarnowskiej, krakowskiej, 

przemyskiej i lwowskiej. Najwybitniejszym był ks. Mateusz G ł a d y s z e w i c z 531/, kanonik 

krakowski, historyk. Urodził się w 1798 r. w Brzesku. Szkołę elementarną i gimnazjum ukończył w 

Krakowie. Studia filozoficzne, prawnicze i teologiczne ukończył na UJ w Krakowie. Stopień magistra 

obojga praw uzyskał w roku 1823 na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie wstąpił do Seminarium 

Duchownego w Kielcach, gdzie w 1825 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako proboszcz w 

Luborzycy. W 1827 r. był sekretarzem bpa Woronicza oraz notariuszem Konsystorza Krakowskiego. 

W roku 1832 został kanonikiem honorowym kolegiaty Wszystkich Swiętych w Krakowie. W roku 

1835 wszedł do kapituły katedralnej, w której był prokuratorem, a od 1849 r. prałatem kustoszem. 

Znaczne zasługi położył dla biblioteki kapitulnej układając jej katalog oraz dla archiwum, które 



 66

uporządkował i sporządził indeksy rękopisów. W roku 1840 był czasowym zastępcą bpa Zglenickiego, 

sufragana pełniącego obowiązki administratora diecezji krakowskiej. W roku 1850 bp Skórkowski 

mianował go wikariuszem generalnym dla części diecezji położonej w Wolnym Mieście Krakowie. 

Zajmował się reformą podupadłych klasztorów w diecezji oraz odbudową spalonych w 1850 roku 

kościołów w Krakowie i pomocą dla pogorzelców. Po śmierci bpa Skórkowskiego w 1851 r. został 

wybrany wikariuszem kapitulnym. Rządził do śmierci jako administrator częścią krakowskiej diecezji, 

gdyż część kielecka miała osobnego wikariusza apostolskiego. Zmarł nagle 28.05.1862 roku. 

Pozostawił po sobie bogatą pracę  

 naukową – tłumaczenie św. Augustyna „De civitate Dei”. Najbardziej wartościową był 

„Zywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa, bpa krakowskiego” (1845), w którym ogłosił po raz 

pierwszy znaczną ilość średniowiecznych dokumentów Archiwum Kapitulnego.     

25.07.1885 r. w kościele parafialnym w Brzesku odprawił Mszę św. prymicyjną ks. Ignacy 

Rybicki. Ukończył on studia prawnicze we Lwowie 532/. Jako kapłan archidiecezji lwowskiej pracował 

w diecezji tarnowskiej 533/. Był inspektorem okręgu szkolnego 534/. Od 1898 r. rezydował w 

Dąbrowie535/.   

W roku 1886 Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Stanisław S t a r z e c 536/. Urodzony w roku 

1862, święcenia kapłańskie otrzymał w Tarnowie w 1886 r. 537/. Był proboszczem w Czarnej 538/. W 

1887 r. pierwszą Mszę św. w rodzinnej parafii odprawił ks. Stefan S k o c z y ń s k i, wychowanek 

Seminarium Duchownego w Krakowie 539/. W 1889 r. odprawił prymicyjną Mszę św. ks. Zygmunt 

Dunin – Koz iecki, alumn seminarium krakowskiego. Po święceniach został kapelanem bpa 

krakowskiego Albina  Dunajewskiego 540/. 

Kapłanem diecezji przemyskiej był urodzony w 1909 roku w Brzesku ks. Jarosław        

Klenowski. Wyświęcony został w roku 1932 w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Rudkach i w 

Raniżowie. Następnie był administratorem w Rybatyczach i Niżankowicach. Od 1946 r. był katechetą 

w Gliwicach (diecezja opolska). Ostatnie lata spędził w Żywcu, w diec. krakowskiej, gdzie zajmował 

się tłumaczeniem i wydawaniem książek religijnych i teologicznych. Zmarł 25.12.1968 r. w Gliwicach 
541/. W roku 1842 otrzymał święcenia kapłańskie ks. Wincenty W ą s i k i e w i c z, ur. 22.01.1815 r. 

w Brzesku 542/. Był proboszczem w Starym Wiśniczu 543/. Jako proboszcz pracował również w 

Męcinie, gdzie założył szkołę, w której początkowo sam uczył 544/.  

Ze Słotwiny pochodzili: ks. Marceli  S l e p i c k i, infułat, dziekan kapituły metropolitalnej w 

Krakowie (ur.1863, zm. w 1936) 545/  oraz ks. Błażej  Ko t f i s  (ur.1872, święcony 1896, zm.1940), 

ks. Józef  M a r z e c  (ur.1884, święcony 1908, zm.1918),   ks. Andrzej  M l e c z k o  (ur.1938, 

święcony 1963), ks. Jan  Z w i e r z  (ur.8.09.1903, święcony 1926).   
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      Z parafii pochodzą obecnie żyjący kapłani: 

 

Jan  F o r t u n a                  ur. 6.12.1889,   święcony w 1912 r., 

Jan  K i c                                          1908                        1930 r.,   

Józef  R o g ó ż                                1913                        1938 r.,  

Franciszek  K o s t r z e w a             1928                        1954 r.,  

Antoni  S z y d ł o w s k i                 1932                        1956 r., 

Stanisław  P i e c h                           1943                        1968 r., 

Marian  J e d y n a k                         1949                        1973 r.,  

Jan  T o b o ł a                                  1950                        1974 r.,  

Stanisław  J e m i o ł o                      1951                        1975 r., 

Kazimierz  J e d y n a k                    1951                        1976 r., 

Mieczysław  K o s a k o w s k i        1950                         1976 r., 

Wiesław  J e m i o ł o                        1954                         1979 r.,   

Kazimierz  W i s                               1935                         1958 r., diec. Wrocław 

Stanisław  K a ł u ż a                        19                             1977 r., TJ 
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Z A K O Ń C Z E N I E 
 
 

W okresie omówionym w niniejszej pracy parafia Brzesko uległa wielu przeobrażeniom. 

Zmianom uległy granice, ludność i charakter parafii. Została bowiem utworzona druga parafia w 

Słotwinie, do parafii Brzesko zostały włączone części parafii Jasień, Okocim, Jadowniki. Terytorium 

parafii oprócz katolików zamieszkiwała również ludność żydowska, która przez 91 lat stanowiła 

większość mieszkańców parafii, zwłaszcza samego miasta Brzeska. W wyniku II wojny światowej 

pozostała tylko ludność katolicka, gdyż Zydzi zostali wymordowani przez okupanta. 

 

Zmianie uległ socjologiczny profil parafii. Na początku omówionego okresu ludność parafii 

zajmowała się rzemiosłem, handlem i rolnictwem. Od 1845 r. część mieszkańców znalazła 

zatrudnienie w jedynym zakładzie przemysłowym Jana Götza Okocimskiego. Dalsze zmiany pod tym 

względem zaszły po II wojnie światowej w związku z uruchomieniem Fabryki Opakowań Blaszanych 

i Zakładów Naprawczych Taboru Samochodowego. Spowodowało to duży napływ ludności 

z okolicznych miejscowości. Pociągnęło to za sobą zmianę charakteru parafii i form pracy 

duszpasterskiej. Z parafii stabilnej, której mieszkańcy byli związani pewnymi trdycjami stała się 

parafią „tworzącą się”, która musí wypracować nowe formy i utworzyć nowe własne tradycje, które 

nie powinny jednak całkowicie zerwać z przeszłością.  
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179/  APB Liber mem., s.9-10. 
 
180/  Składki na Brzesko zgorzałe, Cur.1863, s.114; Schem.1865, s.116. 
 
181/  Schem.1866, s.104; Schem.1867, s.110. 
 
182/  APB Liber mem., s.20; Wykaz rzeczy 1886-1888, Cur.1889, s.46.   
 
183/  APB Liber mem., s.20. 
 
184/  Tamże, s.23. 
 
185/  Przyjaciel ludu, R.16,nr 36 z 4.IX.1904, s.1; Miasta polskie w tysiącleciu, t.I, s.633-634. 
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186/  Schem.1867, s.109-110. 
 
187/  Schem.1850, s.58. 
 
188/  Schem.1872, s.129-130. 
 
189/  APB  Liber mem., s.12-13. 
 
190/  Schem.1875, s.130. 
 
191/  ADT Acta Visit. Sprawozd. z Wizyt. Dziek. z 8.II.1918. 
 
192/  Schem.1972, s.127. 
 
193/  Burlikowski J., Kronika T.II. 
 
194/  Jedynak M., dz.cyt., s.91. 
 
195/  Spis urbaryjny miasta Brzeska 1785… 
 
196/  APK Prześwietny CK Cyrkularny Urzędzie, Pismo ks. Stachlewskiego z 25.VIII.1813,  
         T.Schn.209. 
 
197/  Epitafium; APB Liber mem., s.23; Liber mortuorum t.I. 
 
198/  APB Liber mem., s.13; Wykaz sprawionych rzeczy od 1873, Cur.1883, s.5. 
 
199/  ADT Acta Visit. Sprawozd. z Wizyt. Dziek. z 10.XII.1913. 
 
200/  ADT Acta Visit. Memoriale z 1.II.1922. 
 
201/  APB Liber mem., s.36. 
 
202/  ADT Acta Visit. Prot. z Wizyt. Dziek z 26.VI.1925. 
 
203/  ADT Acta Visit. Prot. z Wizyt. Dziek. z 29.I.1929. 
 
204/  ADT Acta Visit. Prot. z Wizyt. Dziek. z 11.VII.1932. 
 
205/  ADT Acta Visit. Prot. z Wizyt. Dziek. z 12.V.1933. 
 
206/  APB Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Gospodarki  
         Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Srodowiska w Krakowie z 19.II.1973. 
 
207/  Missona K., Brzesko w latach 1914-20, s.49. 
 
208/  Burlikowski J., Kronika t.II. 
 
209/  APB Liber mem., s.23; Liber mortuorum, t.1, s.8. 
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210/  APK Protocollum, T.Schn.209 (nazwisko pisane przez podwójne S). 
 
211/  APB Liber mem., s.23. 
 
212/  Tamże.   
 
213/  APB Liber mortuorum, t.1, s.61. 
 
214/  Schem.1817, s.III,5; Schem.1818, s.III,5. 
 
215/  Schem.1826, s.28; Dokumenty podają różną pisownię tego nazwiska, najczęściej  
         Neuholdt. Występuje też pisownia:Neuholt, Neuhold, Nayhold i Noyhold. 
 
216/  ADT A.Ep., Swiadectwo egzaminu.  
 
217/  ADT A.Ep., Pismo burmistrza Krościenka z 4.IV.1822. 
 
218/  ADT A.Ep., Pismo z wikariatu generalnego sądeckiego z 5.VI.1822. 
 
219/  ADT A.Ep., Pismo ks. W. Porębskiego z 2.X.1822. 
 
220/  ADT A.Ep., Pismo ks. Neuholdta do Biskupa Tynieckiego z 4.X.1822. 
 
221/  ADT A.Ep., Pismo Kancelarii Biskupa Tynieckiego we Lwowie z 11.X.1822 
 
222/  Schem.1826, s.28. 
 
223/  Schem.1839, s.147; Schem.1840, s.148. 
 
224/  Schem.1867, s.222. 
 
225/  APB Liber mem., s.23.  
 
226/  Schem.1882, s.125. 
 
227/  ADT A.Ep., Tabela kwalifikacyjna na probostwo w Porąbce, R.1834. 
 
228/  ADT A.Ep., Pismo Urzędu Gospodarczego w Niepołomicach z 20.I.1835. 
 
229/  Schem.1882, s.126; Czas nr 163 z 20.VII.1853, s.4. 
 
230/  Cur.1882, s.25; Schem.1883, s.239. 
 
231/  ADT A.Ep., Pismo do Biskupa Tynieckiego w Bochni z 21.VII.1822. 
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232/  ADT A.Ep., Pismo ks.Machaczka do Naczelnika Cyrkułu Bocheńskiego z 20.XII.1830. 
 
233/  ADT A.Ep., Pismo Urzędu Gospodarczego w Niepołomicach z 20.I.1835. 
 
234/  ADT A.Ep., Pismo Komisji Biskupiej z 10.VIII.1835. 
 
235/  ADT A. Ep., Pismo Powiatowego Zarządu Skarbowego nr 208 z 25.IV.1835. 
 
236/  Gadwski W. Wspomnienia katechety, s.3, mps. 
 
237/  Tamże, s.49. 
 
238/  Liber mem., s.3. 
 
239/  ADT Autobiografie, 163. 
 
240/  ASD Matricula audiutorium in Instituto Theologico Dioecesano ab a.1839, s.56. 
 
241/  Schem.1854, s.68. 
 
242/  Schem.1848, s.72. 
 
243/  Schem.1850, s.108. 
 
244/  Schem.1852, s.116,199. 
 
245/  Schem.1854, s.214; Schem.1863, s.43. 
 
246/  Schem.1864, s.67; Schem.1865, s.165. 
 
247/  Schem.1880, s.205; Schem.1882, s.12-15. 
 
248/  ADT  T. Brzesko, Presenta. 
 
249/  Schem.1870, s.115. 
 
250/  Tamże, s.115; APB Liber mem., s.23. 
 
251/  Schem.1842, s.102; Schem.1846, s.104. 
 
252/  Schem.1848, s.117; Schem.1850, s.125,190. 
 
253/  Schem.1854, s.51,214. 
 
254/  Schem.1855, s.73; Schem.1857, s.109-110. 
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255/  APB Liber mort., t.IV, s.54. 
 
256/  APB Liber mem., s.23. 
 
257/  Schem.1862, s.115. 
 
258/  Schem.1865, s.116. 
 
259/  APB Liber mort., t.IV, s.18. 
 
260/  ADT AB 211. 
 
261/  ASD Matricula. 
 
262/  APB Liber mem., s.23; Cur.1873, s.38. 
 
263/  APB Liber mem., s.14; Cur.1880, s.178. 
 
264/  APB Liber mem., s.12,23; Schem.1874,  s.129; ADT AB 167. 
 
265/  ADT AB 167; Schem.1866, s.109,204; Schem.1867, s.169; Schem.1870, s.174;  
         Schem.1872, s.173. 
 
266/  APB Liber mem., s.12. 
 
267/  APB Liber mem., s.14. 
 
268/  APB Liber mem., s.23; Schem.1878, s.154. 
 
269/  ASD Matrikula 1839, s.30; Schem.1872, s.27. 
 
270/  Schem.1844, s.25; Schem.1846, s.22; Schem.1848, s.38; Schem.1850, s.28; 1852, s.29;  
         1857, s.225; 1864, s.253; 1872, s.127; 1877, s.183; 1878, s.154. 
 
271/  APB Liber mem., s.14; Schem.1882, s.160. 
 
272/  APB Liber mem., s.23; Liber mort., t.IV, s.125. 
 
273/  APB Liber mem., s.14,23; Cur.1882, s.32; Schem.1883, s.163. 
 
274/  Schem.1883, s.183; 1873, s.246. 
 
275/  Schem.1873, s.103; 1883, s.163; APB Liber mem., s.14. 
 
276/  Cur.1888, s.52. 
 
277/  Cur.1885, s.32; Cur.1887, s.23; APB Liber mem., s.17. 
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278/  Cur.1885, s.75; 1886, s.156,206. 
 
279/  APB Liber mort., t.IV, s.130.  
 
280/  ADT Tabela kwalifikacyjna; Cur.1906, s.80,112; 1926, s.97; 1927, s.7;                           
         APB Liber mem.., s.23. 
 
281/  APB Liber mem., s.21,23; Cur.1903, s.126; 1912, s.108; 1905, s.56;                                
         ASD Matricula 1839, s.420; Schem.1913, s.216; Cur.1921, s.22. 
 
282/  ADT AB 1875; Schem.1870, s.217 – podaje jako miejsce urodzenia Jordanów. 
 
283/  APB Liber mem., s.23. 
 
284/  APB Liber mem., s.23; Cur.1910, s.56; 1916, s.46. 
 
285/  APB Liber mem., s.23; ASD Matricula 1893/1894, s.42. 
 
286/  APB Liber mem., s.28,,32,37. 
 
287/  Cur.1912, s.136; 1913, s.43; 1917, s.36; 1918, s.76; Bereziuk H., Początki i rozwój   
         Gimnazjum w Brzesku, W: Zarys dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  
         im.M.Kopernika w Brzesku 1911 – 1978 , s.9, mps. 
 
288/  Cur.1925, s.57. 
 
289/  Cur.1926, s.74. 
 
290/  Cur.1947, s.37; 1948, s.215. 
 
291/  Czerw St., relacja ustna. 
 
292/  APB Liber mem., s.23,27; Berziuk H., Początki, s.9; Gazeta Kościelna 1918, s.11. 
 
293/  Kania W., Wybitny krzewiciel myśli patrystycznej w Polsce – ks. J.Czuj, s.1, mps;  
         ASD Matricula 1893/1894, s.92. 
 
294/  Kania W., art.cyt., s.2. 
 
295/  Tamże, s.3. 
 
296/  Tamże, s.4. 
 
297/  Tamże, s.4,5; Sprawozdanie dyr. Gimn. W Brzesku 1935. 
 
298/  Kania W., art.cyt., s.6; Spraw. dyr. Gimn.w Brzesku 1932.                  
 
299/  Kania W., art.cyt., s.6. 
 
300/  Cur.1948, s.358. 
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301/  Kania W., art.cyt., s.9. 
 
302/  Kmiecik A., Działalność ks. Pawła Wieczorka w dziedzinie wychowania religijnego,       
         s.4, mps; ASD Matricula 1893/1894, s.68.  
 
303/  Kmiecik A., dz.cyt., s.4-5. 
 
304/  Tamże, s.5; ASD Matricula 1893/1894, s.68. 
 
305/  Kmiecik A., dz.cyt., s.7; Cur.1908, s.49,64. 
 
306/  Kmiecik A., dz.cyt., s.7; Cur.1909, s.138. 
 
307/  Kmiecik A., dz.cyt., s.7; Cur.1903, s.44. 
 
308/  Kmiecik A.,dz.cyt., s.7. 
 
309/  Kmiecik A., dz.cyt., s.8. 
 
310/  Tamże, s.9. 
 
311/  Tamże, s.10. 
 
312/  ADT Księga pamiątkowa zebrań i wydarzeń w Związku Katolickiej młodzieży  
         „Jutrzenka” w Brzesku. 
 
313/  Missona K., Brzesko w latach 1914-20, s.37; Missona K., Brzesko w przededniu    
         niepodległości, s.30. 
 
314/  Kmiecik A., dz.cyt., s.10. 
 
315/  Tamże. 
 
316/  Tamże. 
 
317/  Tamże, s.11. 
 
318/  Kmiecik A., dz.cyt., s.12. 
 
319/  Tamże. 
 
320/  Cur.1921, s.22; APB Liber mem., s.23; Bereziuk H., Początki, s.10. 
 
321/  Ks. Józef Młodochowski, Łach St., Straty teologicznej nauki polskiej podczas wojny, 
         Ateneum Kapłańskie 1949, s.190. 
 
322/  Cur.1969, s.135. 
 
323/  APB Liber mem., s.23; Łach St., art.cyt., Ateneum Kapłańskie 1949, s.190. 
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324/  Cur.1921, s.22. 
 
325/  Tamże, s.120. 
 
326/  Cur.1948, s.136. 
 
327/  APB Liber mem., s.23; Schem.1923, s.23. 
 
328/  ASD Matricula 1893/1894, s.128. 
 
329/  Schem.1923, s.23. 
 
330/  Cur.1919, s.37. 
 
331/  Cur.1920, s.43. 
 
332/  Tamże. 
 
333/  Cur.1923, s.40. 
 
334/  Czerw St. relacja ustna. 
 
335/  Cur.R.128:1978, s.214. 
 
336/  Bereziuk H., Początki, s.10; Czerw St., relacja ustna; Spraw.dyr.gimn. w Brzesku 1920. 
 
337/  APB Liber mem., s.23; Bereziuk H., Początki, s.10; Cur.1923, s.40. 
 
338/  ASD Matrikula 1893/1894, s.110. 
 
339/  Cur.1914, s.41. 
 
340/  Cur.1919, s.32,38; Cur.1921, s.34. 
 
341/  Cur.1935, s.140,148; Spraw.dyr.gimn. w Brzesku 1935. 
 
342/  Spraw.dyr.gimn. w Brzesku 1935.  
 
343/  Cur.1926, s.31,92,110. 
 
344/  ASD Matricula 1893/1894, s.188. 
 
345/  Cur.1926, s.110. 
 
346/  Nowak A., Wspomnienie o śp. Ks. J.Stosurze, Cur.R.126:1976, s.88. 
 
347/  Nowak A., Wspomnienie, Cur.R.126:1976, s.88; Cur.1911, s.65. 
 
348/  Nowak A., art.cyt., s.89; Cur.1911, s.85; 1913, s.170; 1919, s.44. 
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349/  Nowak A., art.cyt., s.90; Cur.1926, s.110;1949, s.218. 
 
350/  Nowak A., art.cyt., s.92,93. 
 
351/  Król T., relacja ustna. 
 
352/  Cur.1938, s.118,173. 
 
353/  Schem.1939, s.39. 
 
354/  Cur.1938, s.118,173. 
 
355/  Cur.1938, s.173; Bereziuk H., Początki, s.11. 
 
356/  ADT Autobiografia; Sp.Bp M.Blecharczyk 1905-1965: Cur.R.115:1965, s.254. 
 
357/  ADT Autobiografia. 
 
358/  Sp. Bp Blecharczyk, Cur.R.115:1965, s.254. 
 
359/  ADT Autobiografia. 
 
360/  Cur.1938,s.173; ADT Autobiografia. 
 
361/  Bereziuk H., Okupacja, s.3; ADT Autobiografia; Sp.Bp M.Blecharczyk, Cur.1965,s.254. 
 
362/  Sp.Bp M.Blecharczyk, Cur.R.115:1965, s.254. 
 
363/  Sp.Bp M.Blecharczyk, Cur.R.115:1965, s.254. 
 
364/  Tamże, s.256. 
 
365/  ADT Nominacja na dziekana bocheńskiego z 6.II.1953. 
 
366/  ADT Bulla Piusa XII z 6.VII.1958. 
 
367/  Nominacja na dziekana z 20.I.1961. 
 
368/  Sp. Bp M.Blecharczyk, Cur.R.115:1965, s.257.  
 
369/  Jedynak M., dz.cyt., s.119; Burlikowski J., Kronika, t.I, s.21, mps. 
 
370/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.21. 
 
371/  Adamczyk M., Kształcenie młodzieży chłopskiej z Obwodu Sądeckiego i okolic         
         1772-1848, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rozprawy, 1961, nr 27, s.44,45 i 47.  
 
372/  Tamże, s.45. 
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373/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.21; Szymański J., Problematyka, s.1,2. 
 
374/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.21. 
 
375/  Schem.1862, s.41. 
 
376/  Schem.1826, 28; 1827, s.28. 
 
377/  Schem.1830, s.32. 
 
378/  Schem.1829, s.45. 
 
379/  Schem.1833, s.35. 
 
380/ Schem.1836, s.36. 
 
381/  Adamczyk M., Tamże, s.44; Schem.1863, s.123; 1837, s.163. 
 
382/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.23. 
 
383/  Tamże, s.23. 
 
384/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.24. 
 
385/  Protokół posiedzenia Rady Gminnej miasta Brzeska z dnia 13.III.1874,         
         za: Burlikowski  J., Kronika t.I, s.24-25.  
 
386/  Tamże, s.29. 
 
387/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.28. 
 
388/  Tamże, s.29. 
 
389/  Protokół z dnia 5.II.1879, za: Burlikowski J., dz.cyt., s.29-30. 
 
390/  Burlikowski J., Kronika t.I, s.30. 
 
391/  Tamże, s.31. 
 
392/  Missona K., Brzesko w przededniu niepodległości, s.18-19. 
 
393/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.32. 
 
394/  Tamże. 
 
395/  ADT Acta Visit., Sprawozdanie z wizytacji nauki religii 1934/5 i 1936/7. 
 
396/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.30. 
 
397/  Tamże, s.26.  
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398/  Tamże. 
 
399/  Solski L., Wspomnienia, Kraków 1956. 
 
400/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.29. 
 
401/  Tamże, s.26. 
 
402/  Tamże, s.32. 
 
403/  Tamże. 
 
404/  Tamże. 
 
405/  Tamże, s.33. 
 
406/  Tamże, s.32. 
 
407/  Bereziuk H., Okupacja Hitlerowska 1939-1945, W: Zarys dziejów gimnazjum                 
         i Liceum…, 1911-1978, s.12, mps. 
 
408/  Burlikowski J., Kronika, t.I, s.33. 
 
409/  Płachta J., relacja ustna. 
 
410/  ADT Acta Visit., Sprawozd. o stanie religijno-moralnym szkoły, rok szkolny 1936/7;  
         Sprawozd. z wizyt. 1935/6. 
 
411/  ADT Acta Visit., Sprawozd. z wizyt.1935/6. 
 
412/  ADT Acta Visit., Sprawozd. z wizyt. Szkół w parafii Brzesko 1936/7. 
 
413/  Missona K., Brzesko w przededniu niepodległoćci, s.30; Missona K., Brzesko                   
         w latach 1914-20, s.37.  
 
414/  Missona K., Brzesko w przededniu…, s.9; Burlikowski J., Kronika, t.I, s.34. 
 
415/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1930/31, s.35.     
 
416/  Missona K., Brzesko w latach 1914-20, s.38. 
 
417/  Bereziuk H., Początki, s.2. 
 
418/  Tamże,s.3. 
 
419/  Tamże. 
 
420/  Bereziuk H., Początki, s.4. 
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421/  Missona K., Brzesko w przededniu, s.29. 
 
422/  Z brzeskich doświadczeń wychowawczych (red. Missona K.), Statut Gminy Szkolnej,   
         Tarnów 1922, s.3. 
 
423/  Tamże, s.4. 
 
424/  Tamże, s.6. 
 
425//  Tamże, s.8. 
 
426/  Missona K., Brzesko w przededniu , s.29; Bereziuk H., Początki, s.7. 
 
427/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1919/20, s.8; 1922/3, s.8; 1926/7, s.7; 1929/30, s.10;   
         1930/31, s.9 i 18; 1931/32, 5 i 13; 1933/4, s.19; 1934/5, s.5 i 35;1935/6, s.10;          
         Bereziuk H., Początki, s. 9-11. 
 
428/  Missona K., Brzesko w przededniu, s.30; Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1934/5, s.28. 
 
429/  Sprawozd.dyr.gimn.w Brzesku 1935/6, s.16. 
 
430/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1919/20, s.5; 1922/3, s.6; 1926/7, s.6; 1927/8, s.7;   
         1929/30, s.8; 1930/31, s.15-18; 1931/32, s.9-12; 1932/3, s.3; 1933/4, s.19 i 23-24;  
         1934/5, s.5 i 28-31; 1935/6, s.10 i 16-18. 
 
431/  Bereziuk H., Początki, s.7-8; Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1934/5, s.34 i 51. 
 
432/  Bereziuk H., Początki, s.4; Missona K., Brzesko w przededniu, s.30;  
         Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1919/20, s.7; 1926/7, s.8;1930/31, s.20. 
 
433/  Bereziuk H., Początki, s.4; Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1919/20, s.1. 
 
434/  Bereziuk H., Początki, s.5; Missona K., Brzesko w przededniu, s.9, 21-23 i 31. 
 
435/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1935/6, s.6. 
 
436/  Bereziuk H., Początki, s.5-7; Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1932/3, s.5. 
 
437/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1919/20, s.7; 1922/3, s.6; 1926/7, s.6,7,8;                  
         1927/8, s.7,8,10; 1929/30, s.8,9,11,16;  1930/31, s.11,15,20,31,35; 1931/2, s.9-11,25;  
         1932/3, s.23,35;1933/4, s.33,53-54;1934/5, s.28-31,34,53; 1935/6, s.10-17,34,35. 
 
438/  Missona K., Brzesko w przededniu, s.11; Bereziuk H., Okupacja, s.12. 
 
439/  Missona K., Brzesko w przededniu, s.38; Missona K., Brzesko w latach 1914-20, s.46;     
         Bereziuk H., Początki, s.5-6; Bereziuk H., Okupacja, s.12; Starzyk Z., Rozwój  
         gimnazjum i Liceum w Brzesku w Polsce Ludowej 1945-1978, s.25, W: Zarys dziejów  
         gimnazjum i Liceum Ogólnkształcącego im.M.Kopernika w Brzesku 1911-1978,  
         s.24-51; Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1922/3, s.4; 1931/2, s.2;1934/5, s.51; 
         1919/20, s.8;1930/31, s.35. 
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440/  Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1926/7 s.10; 1927/8, s.11; 1930/31, s.27;  
         1931/2, s.22; 1933/4, s.50; 1934/5, s.51. 
 
441/  Bereziuk H., Początki, s.8; Missona K., Brzesko w przededniu, s.31;  
         Sprawozd.dyr.gimn. w Brzesku 1935/6, s.35. 
 
442/  Bereziuk H., Okupacja, s.12-13. 
 
443/  Tamże, s.14-16. 
 
444/  Tamże, s.21-23a. 
 
445/  Jedynak M., dz.cyt., s.120. 
 
446/  Tamże, s.123,124. 
 
447/  Tamże, s.124,125. 
 
448/  Tamże, s.69,125. 
 
449/  Tamże, s.125. 
 
450/  Tamże. 
 
451/  Spis urbaryjny miasta Brzeska 1785. 
 
452/  APK Prześwietny CK Cyrkularny Urzeędzie, Pismo ks.Stachlewskiego z 25.VIII.1813, 
         T.Schn.209. 
 
453/  Tamże. 
 
454/  APK Copia ad Mm 8345/814, 26647, T.Schn.209. 
 
455/  APK Protocollum z 10.VII.1784. 
 
456/  APK Pismo ks.Stachlewskiego z 25.VIII.1813, T.Schn.209. 
 
457/  Tamże. 
 
458/  Tamże. 
 
459/  APK Relacja 26647, Pismo ks.Stachlewskiego z 23.IV.1815. 
 
460/  Cur.1916, s.15-16. 
 
461/  Lud Katolicki nr 23 z 4.VI.1916, s.6. 
 
462/  APB liber mem., s.37. 
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463/  Lud Katolicki nr 23 z 4.VI.1916, s.6. 
 
464/  Lud Katolicki nr 24 z 11.VI.1916, s.15; LK nr29 z 16.VI.1916,s.15; LK nr 34 z  
         20.VII.1916, s.15; LK nr 36 z 3.IX.1916, s.16; LK nr 38 z 17.IX.1916, s.14; LK nr 39 z  
         24.IX.1916, s.15; LK nr 42 z 15.X.1916, s.15; LK nr 44 z 29.X.1916, s.13; LK nr 8 z  
         25.II.1917, s.15; LK nr 20 z 19.V.1918, s.15. 
 
465/  LK nr 10 z 11.III.1917, s.14; nr 13 z 31.III.1918, s.14; nr 44 z 3.XI.1918, s.12. 
 
466/  LK nr 43 z 28.X.1917, s.14. 
 
467/  APB Liber mem., s.37. 
 
468/  ADT Acta Visit., Memoriale z 1.IX.1922. 
 
469/  ADT Acta Visit., Prot. z wizyt. dziek. z 28:VI.1922. 
 
470/  ADT Acta Visit., Memoriale z 1.IX.1922. 
 
471/  Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t.II, W-wa 1963, s.323. 
 
472/  Tamże, s.324. 
 
473/  Burlikowski J., Kronika, t.II. 
 
474/  WEP, s. 324; Burlikowski J., dz.cyt.; APB Liber mem., s.19. 
 
475/  Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
476/  Tamże. 
 
477/  Tamże. 
 
478/  Tamże. 
 
479/  Tamże. 
 
480/  Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
481/  Jedynak M., dz.cyt., s.18. 
 
482/    Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
483/  Bernacki K., Krótka historia OSP w Brzesku, za Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
484/  Burlikowski J.,  dz.cyt.. 
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485/  Tamże. 
 
486/  Tamże. 
 
487/  Tamże. 
 
488/  APB Liber mem., s.17. 
 
489/  Tamże, s.10. 
 
490/  Tamże. 
 
491/  Burlikowski J., dz.cyt., „Ks. proboszcz nie zapisał jednak jakich rzemieślników  
         grupował ten cech – cech Matki Boskiej”. 
 
492/  Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
493/  Tamże. 
 
494/  Tamże. 
 
495/  Wykaz rzeczy sprawionych w kościele od 1873, Cur.1883, s.5. 
 
496/  Wykaz rzeczy… od 1880-1892, Cur.1893, s.116. 
 
497/  APB Liber mem., s.19. 
 
498/  Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
499/  Tamże. 
 
500/  APB Liber mem., s.36. 
 
501/  Burlikowski J., dz.cyt.. 
 
502/  Tamże. 
 
503/  APK Lwowska Główna Kasa Krajowa nr 52518 z 1.X.1858, T.Schn.209. 
 
504/  APB Liber mem., s.16,17. 
 
505/  ADT Acta Visit., Stan moralny parafii Brzesko z 12.IX.1913. 
 
506/  Cur.1900, s.123. 
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507/  Cur.1901, s.99; 1902, s.95; 1906, s.110; 1907, s.134; 1909, s.139. 
 
508/  ADT Acta Visit., Stan moralny par.Brzesko z 12.IX.1913. 
 
509/  ADT Księga pamiątkowa ZKM „Jutrzenka”. 
 
510/  ADT Acta Visit., Sprawozd. z wizyt.dziek. z 29.XI.1929. 
 
511/  ADT Acta Visit., Sprawozd. z wizyt.dziek. z 19.XI.1931; Nasza Sprawa 1935,            
         s.544-555; 1936, s.416,430; 1937, s450. 
 
512/  NS 1937, s.340. 
 
513/  APB Liber mem., s.13. 
 
514/  Wykaz rzeczy… 1888-1892,Cur.1893, s.116. 
 
515/  APB Liber mem., s.13. 
 
516/  Tamże, s.15. 
 
517/  Cur.1900, s.123. 
 
518/  ADT Acta Visit., Sprawozd. z wizyt dziek. 1917, 1918, 1921, 1925, 1926, 1927, 1928,     
         1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1939. 
 
519/  Kotra Z., relacja ustna. 
 
520/  APB Liber mem., s.16,17. 
 
521/  Cur.1888, s.18. 
 
522/  Cur.1908, s.58,59. 
 
523/  Cur.1909, s.143; 1910, s.179; 1912, s, s.140; 1914, s.67.  
 
524/  Cur.1905, s.87. 
 
525/  Cur.1906, s.114. 
 
526/  ADT  Acta Visit., Sprawozd. z wizyt. dziek. z 29.11.1929. 
 
527/  ADT  Acta Visit., Stan moralny par. Brzesko 1913. 
 
528/  Tamże. 
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529/  Tamże; ADT  Acta Visit., Sprawozd. zwizyt. Dziek 1931,1932. 
 
530/  ADT  Acta Visit., Sprawozd. z wizyt. dziek. z 1934. 
 
531/  Polski Słownik Biograficzny, t.VII, PAN W-wa 1959-60, s.101; Podręczna      
         Encyklopedia Kościelna, t.XIII-XIV, W-wa 1907, s.166. 
 
532/  APB  Liber mem., s.18. 
 
533/  Schem. 1897, s.51. 
 
534/  Tamże. 
 
535/  Schem. 1898, s.140. 
 
536/  APB  Liber mem., s.18. 
 
537/  Rocznik DT  1943, s.71. 
 
538/  Lud Katolicki nr 46 z 18.11.1917, s.10. 
 
539/  APB  Liber mem., s.18. 
 
540/  APB  Liber mem., s,19. 
 
541/  Kronika diecezji przemyskiej1962, s.1; s.30. 
 
542/  ASD  Matricula 1839. 
 
543/  Unia nr 15 z 17.12.1882, s.4. 
 
544/  Lud Katolicki nr 22 z 3.06.1917, s.9. 
 
545/  Nasza Sprawa 1936, s.305. 
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                                                                                                          Załącznik I 
 

Liczba ludności parafii Brzesko w latach 1817 – 1939 
___________________________________________________________________________ 
 
   Rok          Katolików         Zydów                               Rok         Katolików         Zydów              
___________________________________________________________________________ 
 
  1817              852                   832                                1851             1061               1552      
  1818              903                   847                                1852             1071               1659 
  1819              903                   847                                1853             1072               1663   
  1820              923                   847                                1854             1075               1690  
  1821                -                        -                                  1855             1065               1630  
  1822                -                        -                                  1856             1060               1603 
  1823                -                        -                                  1857             1082               1603  
  1824                -                        -                                  1858             1209               1869 
  1825              972                 1207                                1859             1211               2000    
  1826              972                 1207                                1860             1222               2000  
  1827              980                 1307                                1861             1232               2000  
  1828              990                 1320                                1862             1277               2000  
  1829              980                 1407                                1863             1311               2000  
  1830              990                 1407                                1864             1336               2000  
  1831              980                 1407                                1865             1343               2000 
  1832              925                 1400                                1866             1355               2000  
  1833              925                 1400                                1867             1332               2000    
  1834              942                 1956                                1868             1365               2000 
  1835                -                       -                                   1869             1365               2000     
  1836            1023                 1420                                1870             1401               2000  
  1837            1023                 1452                                1871             1423               2000  
  1838            1086                 1479                                1872             1422               2000  
  1839            1168                 1500                                1873             1375               2000 
  1840            1191                 1598                                1874             1379               2000 
  1841            1197                 1605                                1875             1392               2000 
  1842            1212                 1620                                1876             1416               2000 
  1843            1219                 1640                                1877             1426               2000 
  1844            1230                 1642                                1878             1753               2000 
  1845            1276                 1788                                1879             1464               2000 
  1846            1262                 1800                                1880             1477               2000 
  1847               -                        -                                   1881             1490               2000       
  1848            1200                 2000                                1882             1468               2000 
  1849               -                        -                                   1883             1468               2600   
  1850            1050                 1500                                1884             1497               2617   
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                                                                                                    Załącznik I cd. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
   Rok          Katolików         Zydów                               Rok         Katolików         Zydów 
___________________________________________________________________________ 
 
  1885            1477                 2617                                1913             2596               2742         
  1886            1483                 2000                                1914             2596               2742 
  1887            1591                 2000                                1915                -                      - 
  1888            1489                 3600                                1916             2890               2742 
  1889            1482                 3609                                1917             2890               2742 
  1890            1517                 3639                                1918             3155               2742 
  1891            1515                 3635                                1919             3155               2742      
  1892            1532                 3640                                1920             3155               2742 
  1893               -                        -                                   1921             3335                2742 
  1894            1857                 2283                                1922             3155               2742 
  1895            1871                 2374                                1923             3155               2742 
  1896            1873                 2381                                1924             3150               2742 
  1897            1887                 2395                                1925             3160               2742 
  1898            1881                 2398                                1926             3180               2742 
  1899            1898                 2431                                1927             3254               2751 
  1900            1913                 2456                                1928             3304               2757 
  1901            1952                 2500                                1929             3306               2762 
  1902            2031                 2346                                1930             3306               2762  
  1903              -                        -                                    1931             3306               2762 
  1904              -                        -                                    1932             3288               2766 
  1905            1974                 2385                                1933             3309               2098 
  1906            1988                 2389                                1934             3333               2098  
  1907            2014                 2475                                1935             3349               2098 
  1908            2552                 2615                                1936             3384               2000 
  1909            2562                 2702                                1937             3398               2000    
  1910            2566                 2718                                1938             3421               2000 
  1911            2583                 2730                                1939             3448               2000 
  1912            2596                 2742 
___________________________________________________________________________ 
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                                                                                                            Załącznik II 
 

Ludność mniejszości wyznaniowych w parafii Brzesko 
w latach 1877 – 1880 i 1894 – 1939 

 
___________________________________________________________________________ 
 
   Rok            Greko -             Ewangelicy                Rok            Greko -             Ewangelicy 
                      katolicy                                                                  katolicy       
___________________________________________________________________________ 
 
  1877                -                           4                      1915                   -                           -  
  1878                -                           4                      1916                   6                           - 
  1879                -                           4                      1917                   6                           -  
  1880                -                           4                      1918                 24                           - 
  1894                7                          -                       1920                 14                           - 
  1895                7                          -                       1921                 14                           - 
  1896                6                          -                       1922                 14                           - 
  1897                7                          -                       1923                 14                           - 
  1898                5                          -                       1924                 10                           -  
  1899                5                          -                       1925                 10                           - 
  1900                7                          -                       1926                 10                           - 
  1901                5                          -                       1927                   8                           - 
  1902                3                          -                       1928                 12                           - 
  1903                -                           -                       1929                 10                           - 
  1904                -                           -                       1930                 10                           -             
  1905                4                          -                       1931                 10                           - 
  1906                3                          -                       1932                 10                           - 
  1907                5                          -                       1933                 11                           - 
  1908                6                          -                       1934                 11                           - 
  1909                5                          -                       1935                 12                           - 
  1910                6                          -                       1936                 10                           3 
  1911                5                          -                       1937                   8                           3 
  1912                6                          -                       1938                   8                           3 
  1913                6                          -                       1939                   5                           4 
  1914                6                          - 
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                                                                                                            Załącznik III 
 

Wykaz księży pracujących w Brzesku 
 
 
Nazwisko i imię urodzony wyświęcony na parafii zmarł
  
Kossecki Stanisław 
proboszcz 

1762 – 1794 1794

Maruchowicz Ludwik 
administrator 

1795 

Stachlewski Antoni 
proboszcz 

1754 1780 1795 – 1825 1825 Brzesko

Okulski Jan Kanty 
wikariusz 

1794  ? 

Namysłowski Jan 
wikariusz 

1777 1880 1814 - 1818 

Neuhold Kazimierz 
wikariusz 

1777 1880 1822 – 1826 1866 Krościenko

Piotrowski Antoni  
administrator 

1825 - 1826 

Machaczek Jan 
proboszcz 

1794 1818 1826 – 1853 1882 Nowy Sącz

Krzeczowski Marceli 
administrator 

1823 1847 1853 

Stopa Jan Kanty                      
proboszcz 

1812 1841 1853 – 1873  1873 Brzesko

Czekalski Augustyn 
zakonnik ? 

 

Migdał Józef 
administrator 

1839 1862 1873 1880

Reinfus Józef 
rezydent 

1806 1832 1862 – 1864 1864 Brzesko

Kubasiewicz Ignacy               
proboszcz 

1841 1866 1873 – 1881 1881 Brzesko

Pająk Maciej 
rezydent 

1818 1843 1877 – 1903 1903 Brzesko

Dylski Stanisław 
proboszcz 

1841 1872 1882 – 1903 1903 Brzesko

Wieliński Michał 
katecheta 

1866 1892 1896 – 1906 1948 Uszew 

Oleksy Jakub 
proboszcz 

1867 1895 1903 – 1912 

Szewczyk Józef 
katecheta 

1881 1904 1910 - 1916 

Lewandowski Piotr 
rezydent 

1850 1873 1909 – 1916 1916
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Załącznik III cd. 
 
Nazwisko i imię urodzony wyświęcony na parafii zmarł 
  
Mazur Roman 
proboszcz 

1879 1904 1912 – 1926 1948  Nowy Sącz

Popkiewicz Stanisław 
katech. z Kamionki Strum. 

1914 

Głąb Jan 
katecheta 

1887 1910 1916 – 1917 1917  Brzesko

Czuj Jan 
katecheta gimn 

1886 1912 1917 – 1920 
1935 – 1938 

1957 Warszawa

Wieczorek Paweł 
katecheta 

1889 1908 1910 – 1964 1964 Brzesko

Młodochowski Józef 
katecheta gimn. 

1891 1916 1921 – 1922 1943

Czerw Stefan 
katecheta gimn. 

1892 1917 1922 – 1923 1978

Roszkowski Henryk 
Diec. przem. naucz. gimn 

1922 – 1923 

Opoka Jakub 
katecheta gimn. 

1889 1914 1923 – 1935 1965 
Wietrzychowice

Zwierz Jan  
wikariusz 

1903 1926 1926  (1995) (Ropczyce)

Stosur Jakub                              
proboszcz 

1887 1911 1926 – 1969 
1969 – 1975 
rezydent 

1975 Brzesko

Niewolski Władysław 
katecheta gimn. 

1906 1930 1938 – 1936 

Blecharczyk Michał 
katecheta gimn. 

1905 1932 1939 – 1945 1965 Tarnów

Pękała Stanisław 
katecheta gimn. 

1945 – 1961 (1984) (Brzesko)

Fortuna Jan 
katech. rezyd. 

1889 1912 1945 – (1983) (1983) (Brzesko)

Stal Józef 
wikariusz 

1947 – 1950 

Kumor Bolesław 1925 1952 1952  (08 – 09) 
Krzemień Franciszek 1952 – 1955 
Nowak Adam (1927) (1951) 1955 – 1956 
Białek Józef 
katecheta 

1916 1938 1950 – 1975 1975  Brzesko

Bandurski Leopold 
wikariusz 

1956 – 1959 

Kutrzeba Jan 
wikariusz 

1959 – 1960 

Bardel Franciszek 
rezydent 

1958 – 
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Załącznik III cd. 

 
Nazwisko i imię urodzony wyświęcony na parafii zmarł 
   
Kordela Jan  1960 – 1969 
Limanówka Edward  1961 – 1971 (1988) (Dębica)
Grzanka Marian  1965 – 1970 
Kopacz Kazimierz 
proboszcz 

1928 1951 1969 – (1989) (1989) (Brzesko)

Mastej Tadeusz 1938 1963 1969 – 1972 
Filipczyk Wacław 1929 1955 1972   (07) 
Zabrzeński Józef 1929 1957 1970 – 1972 
Kucharski Eugeniusz 1937 1960 1970 – 1974 (1985) (Drwinia)
Jurek Stanisław 1938 1962 1971 – 1980 
Kornakiewicz Franciszek 1944 1969 1972 – 1974 (2001)

(Przytoczna – Z.Góra; 
Czchów)

Kmiecik Antoni 1948 1972 1972 – 1975 
Łach Józef 1948 1972 1974 – 1977 
Iżyk Andrzej 1948 1974 1974 - 1977 
Kyrcz Piotr  
rezydent 

1905 1929 1974 – 1975 1980 Stary Sącz

Laskowski Julian 1940  1964 1975 – 1980 
Topolski Jakub                  
rezydent 

1914 1938 1975 – 1979 1979
Brzesko – Jadowniki

Bawiec Bolesław 1946 1971 1975 – 1979 
Naleźny Jacek 1952 1977 1977 – 1980 
Kędzior Stanisław 1944 1969 1977 – 1981 
Machowicz Andrzej 1952 1977 1979 – 1981 
Mleczko Alfred 1947 1971 1979 – 1981 
Boryczka Stanisław           
 

1953 1980 1980  (07 i 08 
zastępstwo) 

Pietras Krzysztof 1952 1977 1980 – 1981 
Bukowiec Bolesław 1952 1977 1980 – 1981 
Król Stefan 1955 1980 1980 – 1981 
Majerski Jan   1971 1981 – 1982 
Marcićkiewicz Marek  1978 1981 (– 1990) 
Rybski Witold 1948 1974 1981 (– 1989) (1995)

(Gródek k.Grybowa)
Sadko Zdzisław  1978 1981 (– 1990) 
Kumiega Jerzy 1954 1979 1981 (– 1985) 
Ptak Jerzy 1954 1981 1981 (– 1985) 
Klimek Michał 1956 1981 1981 (07 

zastępstwo) 
Boryczka Stanisław 1953 1980 1983 (– 1985) 
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                                                                                                             Załącznik IV 
 
 

Wykaz nauczycieli uczących w szkole w Brzesku 
(na podstawie Schematyzmów z lat 1825 – 1870) 

 
 
 

1. A a r o n   Franciszek 1825 – 1828 
2. Ks. M a c h a c z e k   Jan 1828 – 1835 
3. organista  (brak nazwiska) 1828 – 1835 
4. M a j e w s k i  Józef 1835 – 1838 
5. R o s t i n e k    Jan 1839 – 1845 
6. S l i s z    Ludwik 1846 – 1849 
7. B a ł s z c z a k   Franciszek 1851 
8. P i ą t k o w s k i   Karol 1852 – 1855 
9. M o n i c a   Wojciech 1855 – 1873 
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                                                                                                             Załącznik V 
                                                                    

Wykaz uczniów na podstawie Schematyzmów z lat 1826 – 1870 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                  
                    Szkoła               Szkoła                                         Szkoła                Szkoła  
    Rok         Trywialna          Niedzielna                  Rok          Trywialna          Niedzielna 
 
___________________________________________________________________________ 
  
  1825                -                           -                        1949                 -                        -     
  1826                -                           -                        1850               120                     35 
  1827                -                           -                        1851                 -                        -  
  1828                -                           -                        1852               111                      -  
  1829                -                           -                        1853               131                      29 
  1830                -                           -                        1854               109                      30  
  1831                -                           -                        1855                 84                      62 
  1832                -                           -                        1856                 88                      63 
  1833                -                           -                        1857                 89                      25 
  1834                -                           -                        1858               150                    120  
  1835              148                        -                        1859               146                      69  
  1836              148                        -                        1860               144                      90 
  1837              148                        -                        1861               130                      90 
  1838              137                        -                        1862               140                      81 
  1839              140                        -                        1863               140                      80 
  1840              124                        -                        1864               130                      80     
  1841              130                        -                        1865               130                      86  
  1842                -                           -                        1866               144                     70 
  1843                -                           -                        1867               125                     70  
  1844                -                           -                        1868               137                     40  
  1845                -                           -                        1869               156                     66 
  1846                -                           -                        1870               156                     66 
  1847                -                           - 
  1848              130                        -  
 
___________________________________________________________________________ 
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                                                                                                               Załącznik VI               
 
 
                       Liczba uczniów w Gimnazjum w Brzesku w latach 1919 – 1939   
                       (opracowana na podstawie Sprawozd. Dyr. Gimn. w Brzesku) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                                        wyznanie 
     Rok             ______________________               uczniowie       uczennice       Ogółem 
                          rzym.    
                          kat.         mojż.        inne 
___________________________________________________________________________ 
 
1919/20            218            31             -                            -                      -                      249 
1922/23            252            19             -                            -                      57                   271  
1926/27            284            10             -                            -                      45                   294 1/ 
1927/28            250              8             -                            -                      31                   258 
1929/30            285            17             -                          218                   84                    302 
1930/31            303            19             2                         214                  110                   324 
1931/32            295            17             4                         191                  125                   316 
1932/33            277            14             4                         167                  128                   295 
1933/34            274            12             3                         152                  137                   289 
1934/35            298              9             2                         166                  143                   309  
1935/36            286              9             2                         165                  132                   297  
___________________________________________________________________________ 
 
      1/ Dane liczbowe wzięte z początku roku szkolnego. 
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                                                                                                           Załącznik VII 
 
 

Lista osób prowadzących tajne nauczanie w ośrodku brzeskim 1/ 
 
 
 

 Nauczyciele szkół średnich  Nauczyciele szkół podstawowych 
1. Ks. mgr Blecharczyk Michał 1. Dyla Stanisław 
2. mgr Bereziuk Helena 2. Kamińska Maria 
3. mgr Berezowski Mieczysław 3. Sobol Wiktoria 
4. prof. Gardziel Jan 4. Sołtys Helena 
5. mgr Glodt Jan  
6. Dąbrowska Irena   
7. Dąbrowski Michał   
8. Kuhnert Władysława   
9. Palej Błażej   

10. Perdenia Jan   
11. Scheybal Maria   
12. Skalska Helena   
13. Stefański Stanisław   
14. Schnach Adam   
15. Wawryka Władysław   
16. Wawryka Franciszek   
17. Wawryka Helena   
18. Wawrykiewicz Stanisława   
19. Zajączkowski Witold   

 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
1/  H. Bereziuk, Okupacja, s.17. 
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                                                                                                          Załącznik VIII 
 

Lista uczniów, którzy w brzeskim ośrodku tajnego nauczania zdali egzamin dojrzałości 1/ 
 
 
 1. Biel Bronisław ur. 14.09.1921 w Jasieniu 
 2. Biel Kazimierz ur. 17.09.1921 w Pomianowej 
 3. Dzułyński Stanisław ur. 27.08.1924 w Zamborze 
 4. Gabryś Krystyna ur. 31.03.1922 w Brzezowcu 
 5. Gawełda Krystyna ur. 31.01.1922 we Lwowie 
 6. Komorski Józef ur. 20.03.1924 w Rożnowie 
 7. Kania Ferdynand ur. 11.01.1925 w Polanach 
 8. Kaźmierczyk Jan ur. 18.04.1923 w Jasieniu 
 9. Machowski Zygmunt ur. 03.04.1923 w Grudziądzu 
10. Martyna Stanisław ur. 28.01.1921 w  Jadownikach 
11. Miszerak Janusz ur. 19.01.1927 w Stebniku 
12. Sułek Andrzej ur. 02.01.1924 w Przemyślu 
13. Tryczyńska Danuta ur. 09.10.1922 w Miechowie 
14. Netanomski Zbigniew egzamin nie ukończony 
 
 
_______________________ 
1/ Bereziuk, Okupacja, s.20. 
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S p i s    i l u s t r a c j i 
 
 
  1. Plan miasta Brzeska z 1847 r. 
 
  2. Kościół parafialny przed pożarem 1904 r. 
 
  3. Kościół parafialny zniszczony pożarem 25.07.1904 r. 
   
  4. Kościół parafialny zniszczony pożarem 1904 r. – wnętrze  
 
  5. Kościół parafialny odbudowany po pożarze – wygląd w 1910 r.  
 
  6. Kościół parafialny wygląd w 1924 r. – od strony wschodniej 
  
  7. Kościół parafialny wygląd w 1924 r. – od strony południowo – wschodniej  
 
  8. Poświęcenie dzwonów 1905 r. 
 
  9. Ołtarz w kaplicy bocznej wzniesionej przez Wita Żeleńskiego – widok 1980  
 
10. Epitafium Wita Zeleńskiego w kaplicy w kościele parafialnym 
 
11. Herb Ciołek – Zeleńskich na zworniku sklepienia w kaplicy kościoła parafialnego  
 
12. Herb Ciołek – Zeleńskich nad wejściem do zakrystii 
 
13. Epitafium w kościele parafialnym  
 
14. Epitafium w kościele parafialnym 
 
15. Epitafium w kościele parafialnym 
 
16. Epitafium w kościele parafialnym 
 
17. Epitafium ks. A. Stachlewskiego na wschodniej ścianie kościoła pod Ogrojcem 
 
18. Herb Nowina – Czernych nad bocznym wejściem do kościoła 
 
19. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
 
20. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
 
21. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
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22. Kościół Sw. Ducha – rysunek  
 
23. Poświęcenie cmentarza wojskowego 1916 r. 
 
24. Jan Götz Okocimski 
 
25. Jan Götz Okocimski 
 
26. Albina z Ziszków Götz Okocimska 
 
27. Jan Götz Okocimski II 
 
28. Zofia z Sumińskich 
 
29. Jan Reginald Götz Okocimski  
 
30. Antoni Götz Okocimski 
 
31. Zofia z Chrząszczów Götz Okocimska 
 
32 Ks. Stanisław Dylski proboszcz 1882 – 1903  
 
33. Ks. Roman Mazur proboszcz 1912 – 1926  
 
34. Nekrolog ks. Jana Głąba 
 
35. Kapelani IV Armii austriackiej stacjonującej w Brzesku 1915 r.  
 
36. Szpital epidemiczny 
 
37. Pierwsza szkoła w Brzesku – rysunek  
 
38. Budynek szkoły męskiej; zakupiony od J. Sulimirskiego. Widok od strony północnej 
 
39. Budynek szkoły męskiej , widok od strony południowej 
 
40. Budynek szkoły żeńskiej  
 
41. Dzieci z ochronki na Brzezowcu 
 
42. Kard. August Hlond, Bp Franciszek Lisowski i Antoni Götz Okocimski na uroczystości    
      900 lecia urodzin św. Stanisława biskupa w Szczepanowie 1936 
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43. Brzesko przed pożarem 1904 
 
44. Brzesko zniszczone pożarem w 1904  
 
45. Brzesko zniszczone pożarem w 1904 
 
46. Brzesko zniszczone pożarem w 1904 
 
47. Brzesko odbudowane po pożarze 
 
48. Brzesko odbudowane po pożarze  
 
49. Brzesko odbudowane po pożarze 
 
50. Rozbiórka synagogi zniszczonej przez Niemców 
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1. Plan miasta Brzeska z 1847 r. 
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2. Kościół parafialny przed pożarem 1904 r. 
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3. Kościół parafialny zniszczony pożarem 25 lipca 1904 r. 
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4. Kościół parafialny zniszczony pożarem 1904 r. – wnętrze 
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5. Kościół parafialny odbudowany po pożarze – wygląd w 1910 r. 
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6. Kościół parafialny wygląd w 1924 r. – od strony wschodniej 
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7. Kościół parafialny wygląd w 1924 r. – od strony południowo-wschodniej 
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8. Poświęcenie dzwonów 1905 r. 
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9. Ołtarz w kaplicy bocznej wzniesionej przez Wita Żeleńskiego – widok 1980 
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10. Epitafium Wita Żeleńskiego w kaplicy w koścoiele parafialnym. 
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11. Herb Ciołek – Żeleńskich na zworniku sklepienia w kaplicy kościoła parafialnego 
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12. Herb Ciołek – Żeleńskich nad wejściem do zakrystii 
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13. Epitafium w kościele parafialnym 
 
 
 
 
 



 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. Epitafium w kościele parafialnym 
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15. Epitafium w kościele parafialnym 
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16. Epitafium w kościele parafialnym 
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17. Epitafium ks. A. Stachlewskiego na wschodniej ścianie kościoła pod Ogrojcem. 
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18. Herb Nowina – Czernych nad bocznym wejsciem do koscioła. 
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19. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
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20. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
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21. Rekwiracja dzwonów 1943 r. 
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22. Kościół Św. Ducha – rysunek 
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23. Poświęcenie cmentarza wojskowego 1916 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

 
 
 
 
 

 
 

24. Jan Götz Okocimski 
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25. Jan Götz Okocimski 
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26. Albina z Żiszków Götz Okocimska 
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27. Jan Götz Okocimski II 
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28. Zofia z Sumńskich Götz Okocimska 
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29. Jan Reginald Götz Okocimski 
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30. Antoni Götz Okocimski 
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31. Zofia z Chrząszczów Götz Okocimska 
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32. Ks. Stanisław Dylski proboszcz 1882 – 1903 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139

 
 

 
 
 

33. Ks. Roman Mazur proboszcz 1912 – 1926 
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34. Nekrolog ks. Jana Głąba 
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35. Kapelani IV Armii austriackiej stacjonującej w Brzesku 1915 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

36. Szpital epidemiczny 
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37. Pierwsza szkoła w Brzesku – rysunek 
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38. Budynek szkoły męskiej; zakupiony od J. Sulimirskiego. Widok od strony północnej 
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39. Budynek szkoły męskiej. Widok od strony południowej 
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40. Budynek szkoły żeńskiej 
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41. Dzieci z ochronki na Brzezowcu 
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42. Kard. August Hlond, Bp Franciszek Lisowski i Antoni Götz Okocimski na uroczystości 
900 lecia urodzin św. Stanisława biskupa w szczepanowie 1936 r. 
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43. Brzesko przed pożarem 1904 r. 
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44. Brzesko zniszczone pożarem w 1904 r. 
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45. Brzesko zniszczone pożarem w 1904 r. 
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46. Brzesko zniszczone pożarem w 1904 r. 
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47. Brzesko odbudowane po pożarze 
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48. Brzesko odbudowane po pożarze 
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49. Brzesko odbudowane po pożarze 
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50. Rozbiórka synagogi zniszczonej przez Niemców 
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L I T E R A T U R A     P R Z E D M I O T U 
 
 
               Ź r ó d ł a 
 
 
Rękopiśmienne 
_____________ 
 
  Archiwum Diecezjalne Tarnów 
     
    - Acta Episcopalia, a. 1801, 1822, 1834, 1835, 1862.    
   - Acta Visitationis, a. 1913, 1917, 1918, 1921, 1922, 1925, 1927, 1929, 1931, 1932, 1933,    
                                      1934, 1935, 1936, 1937. 
    - Księga Pamiątkowa zebrań i wydarzeń w Związku Katololickiej Młodzieży „Jutrzenka”    
     w Brzesku 
   - Teczka: Autobiografie   
   - Teczka: Bp M. Blecharczyk 
   - Teczka: Brzesko 
 
  Archiwum Seminarium Duchownego 
     
    - Matricula audiutorium in Instituto Theologico Dioecesano Tarnoviensi                              
       ab anno 1839, 1893/4   
 
  Archiwum Państwowe Kraków – Wawel  
 
    - Teki Schneidra 209 
 
  Archiwum Parafialne Brzesko 
 
    - Liber memorabilium 
    - Liber mortuorum 
    - Teczka: dokumenty 
 
 
Drukowane 
__________ 
 
  - Ateneum Kapłańskie, 1949, Łach St., Straty teologicznej nauki polskiej podczas wojny 
  - Czas, IV 1855 
  - Czas, nr 163 z 20.07.1853 
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  - Cur. R. 1850 – 1978  
  - Gazeta Kościelna, nr 39 z 1904; GK, nr  z 1918 
  - Krakauer Zeitung, nr 177 z 31.07.1863 
  - Kronika Diecezji Przemyskiej, Przemyśl 1969, s.1 
   - Lud Katolicki, nr 23 z   4.06.1916 
                                  24 z 11.06.1916 
                                  29 z 16.08.1916 
                                  34 z 20.08.1916 
                                  36 z   3.09.1916  
                                  38 z 17.09.1916 
                                  39 z 24.09.1916  
                                  42 z 15.10.1916 
                                    8 z 25.02.1917   
                                  10 z 11.03.1917 
                                  43 z 20.10.1917   
                                  13 z 31.03.1918 
                                  20 z 19.05.1918 
                                  44 z   3.11.1918  
    
   - Nasza Sprawa 1935, 1936, 1937 
 
   - Przyjaciel Ludu nr 31 z 31.07.1904 
                                    36 z   4.09.1904 
                                    33 z 14.08.1904 
 
   - Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1817 – 1977  
    
   - Unia nr 15 z 17.12.1882  
 
   - Solski L., Wspomnienia, Kraków 1956 
 
  - Spis niektórych rzeczy sprawionych do kościołów dekanatu brzeskiego wg Aktów Wizyty   
    Dekanalnej z r.1858, Cur. 1859, s.96 – 97  
  
   - Spis rzeczy do kościołów Brzeskiego Dekanatu od roku 1859 aż do 1861 sprawionych    
     podczas Wzyty Dekanalnej 23 maja 1861 przedłożony, Cur.1862, s.103 – 104  
 
   - Składka na Brzesko zgorzałe, Cur. 1863, s.114 – 115  
 
   - Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w Brzesku 1919/20, 1922/23, 1926/27, 1929/30,  
     1930/31, 1931/32, 1933/34, 1934/35, 1935/36  
 
   - Wezwanie do składek na pogorzelców, Cur. 1904, s.71 
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   - Wykaz sprawionych rzeczy w kościele i budynkach plebańskich od roku 1873 w Brzesku,    
     Cur, 1883, s.5  
 
   - Wykaz rzeczy sprawionych w kościele i budynkach plebańskich w latach 1883 – 1886, 
     Cur. 1887, s.27  
 
   - Wykaz rzeczy sprawionych w kościele i budynkach plebańskich w latach 1886 – 1888,   
     Cur. 1889, s.49  
 
   - Wykaz rzeczy sprawionych w kościele i budynkach plebańskich w latach 1888 – 1892,  
     Cur. 1893, s.116 
 
   - Wykaz uczestników zjazdu organistów, Cur. 1892, s.87 
 
   - Z brzeskich doświadczeń wychowawczych, red. Missona K., Statut Gminy Szkolnej, 
     Tarnów 1922 
 
 
 
Zbiory prywatne 
______________ 
 
 
   - Gadwski W., Wspomnienia katechety, Bochnia ok. 1950, mps 
 
   - Plan miasta Brzeska z 1847 r. 
 
   - Spis urbaryjny miasta Brzeska podległego bocheńskiemu cyrkułwi 1785, rkps 
 
 
O p r a c o w a n i a 
 
 
   Adamczyk M., Kształcenie młodzieży chłopskiej Obwodu sądeckiego i okolic 1772 – 1848,  
                           Zeszyty Naukowe AR we wrocławiu, Rozprawy 1981, nr 27, Wrocław 1981  
 
   Ainenkel A., Administracja w Polsce, W – wa 1975 
 
   Bereziuk H., Początki i rozwój Gimnazjum w Brzesku, W: Zarys dziejów Gimnazjum i    
                        Liceum Ogólnpkształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku                     
                        1911 – 1978, mps  
   Bereziuk H., Okupacja hitlerowska 1939 – 1945, W: Zarys dziejów Gimnazjum… 
 
   Bujak F., Galicja, t.1, Lwów 1908 
 
 
 
 
    



 160

   Burlikowski J., Kronika miasta Brzeska 1385 – 1945, t.1, Brzesko 1981;                                 
                            t.2, Brzesko 1982 mps 
       
   Dunin Borkowski J., Spis szlachty polskiej, Lwów 1882 
 
   Duś K., Historia parafii Radłów od 1786 r., Tarnów 1981, mps   
 
   Dutkiewicz J.B., Powiat brzeski, W: Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red 
                               J. Szablowskiego, t.1, s.3, W – wa 1951 
 
   Fridman P., Dzieje Żydów w Galicji (1772 –1914), W: Żydzi w Polsce odrodzonej,                 
                       W – wa 1932 
 
   Jedynak M., Przedrozbiorowe dzieje parafii Brzesko 1487 – 1772, Tarnów 1973, mps 
 
   Kania W., Wybitny krzewiciel myśli patrystycznej w Polsce – Ks. Jan Czuj,                    
                    Tarnów 1980, mps 
 
   Kazanecki A., Szczygieł A., Zarys dziejów ziem województwa, W: Krakowskie,                            
                                                 W – wa 1970 
 
   Kmiecik A., Działalność Ks. Pawła Wieczorka w dziedzinie wychowania religijnego,   
                       Tarnów 1972, mps 
 
   Kumor B., Dzieje polityczno – geograficzne diecezji tarnowskiej, Lublin 1959 
 
   Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej                
                    1772 – 1918, Kraków 1960   
 
   Miasta Polskie w tysiącleciu, t.1, W – wa 1965 
 
   Missona K., Brzesko w latach 1914 – 20, Brzesko 1938-39 
 
   Missona K., Brzesko w przededniu niepodległości, Kraków 1928 
 
   Niesiecki K., Herbarz Polski, t.I, Lipsk1845 
 
   Nowak A., Wspomnienie o śp. Ks. J. Stosurze, Cur. R.126:1976   
 
   Podręczna Encyklopedia Kościelna, t.XIII – XIV, W – wa 1907 
   
   P.Sł.B., t.VII PAN W – wa 1959-60 
 
   Starzyk Z., Rozwój Gimnazjum i Liceum w Brzesku w Polsce Ludowej, W: Zarys dziejów   
                     Gimnazjum… 
 
 
 
 
 



 161

 
 
   Szewczuk J., Kronika klęsk elementarnych w Galicji 1772 – 1848, cz.2, Lwów 1939 
 
   Szymański J., Problematyka dziejów lokalnych powiatu brzeskiego, W: Wczoraj, dziś            
                          i jutro Ziemi Brzeskiej, Brzesko 1971, mps  
 
   Sp. M. Blecharczyk, Cur. R. 115: 1965, s.254 
 
 
Relacje ustne 
___________ 
 
   - Ks.Stefan Czerw, Zofia Kotra, Tadeusz Król, Józef Płachta 
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