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Odnalezione w muzealnych zbiorach zdjęcie (sygn. MK/H/982) 
przedstawiające pożegnanie ks. Józefa Nodzyńskiego oraz 

dołączony do niego wydruk artykułu z ósmego numeru „Nowin Il-
lustrowanych” z 1912 roku sprawiło, że zainteresowałam się tą posta-
cią. Podpis pod wspomnianym zdjęciem w gazecie głosi: „Pożegnanie 
kapłana-obywatela: Sokoli i mieszczaństwo Kęt żegna na dworcu ks. 
Nodzyńskiego”.

Kim zatem był ten „kapłan-obywatel” i czym się zasłużył, że tak hucz-
nie żegnali go mieszkańcy Kęt? Przecież nie każdemu księdzu urządza 
się tak uroczyste pożegnanie i nie o każdym pisze się w gazetach.

Dalsza kwerenda w muzealnych zbiorach nie przyniosła żadnych 
efektów. Podobnie poszukiwania w kronice parafii św. św. Małgorzaty i 
Katarzyny w Kętach. Istnieje w niej jedynie lakoniczna informacja w spi-
sie kapłanów posługujących w parafii. Pod numerem 148. odnajdujemy 
zapis: „Joseph Nodzyński, cooper. [wikariusz], 27/8 1908–15/2 1912, prof 
w gimnazyum w Myślenicach i Krakowie”1. Sprawa ta wzbudzała co-
raz większe zdziwienie i zainteresowanie. Przecież to niemożliwe, żeby 
nie zachowały się żadne informacje dotyczące pobytu i działalności ks. 

1 Archiwum Parafii pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach (dalej: AParK), Liber 
memorabilium factorum in quantum nota, et ex variis certisque fontibus exhausta sunt, 
Parochiae Kentensis anno Domini 1833 conscriptus (dalej: Kronika parafialna), s. 53.
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Zdjęcie przedstawiające pożegnanie ks. Józefa Nodzyńskiego 
na kęckim dworcu kolejowym (zbiory Muzeum w Kętach, sygn. MK/H/982)

Józefa Nodzyńskiego w Kętach. W końcu nie są to aż tak odległe czasy, 
a tłumy uwiecznione na zdjęciu nie wzięły się znikąd.

Dalsza część artykułu jest owocem archiwalnych poszukiwań. Ma 
na celu przybliżenie postaci ks. Józefa Nodzyńskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem jego pobytu i działalności w Kętach. Zdaję sobie spra-
wę, że niniejszy tekst jest jedynie przyczynkiem do głębszych badań do-
tyczących życia i działalności wspomnianego kapłana i mam nadzieję, 
że stanie się on zachętą do kolejnych prac badawczych.

Dom rodzinny i młodość

Kęcki wikariusz urodził się 11 lutego 1885 roku w Wieliczce 
w domu Ferdynanda i Marii Nodzyńskich. Na chrzcie św. w parafii 
św. Klemensa otrzymał imiona Józef Ferdynand. Miał także dwóch 
braci: Henryka i Alojzego. Drugi z nich także wybrał powołanie ka-
płańskie w Zakonie Braci Mniejszych Ojców Bernardynów2. Nie byli 
2 Feliks Alojzy urodził się 28 X 1874 r. w Wieliczce, ukończył gimnazjum św. Anny w Kra-

kowie, a w 1893 r. wstąpił do zakonu bernardynów. Studiował filozofię w Sokalu 
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oni jednak jedynymi duchownymi w rodzinie, również wuj Jan został 
wyświęcony na księdza3.

Młody Józef uczęszczał do oddziału A w Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie4. Taką nazwę nosiło w latach 1818-1928 dzisiejsze I LO 
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Egzamin maturalny 
pod przewodnictwem dyrektora gimnazjum wadowickiego p. Sewery-
na Arzta zdawał w dniach 24 maja–4 czerwca 1904 roku5. Pozytywny 
wynik oraz otrzymane świadectwo umożliwiły mu we wrześniu wstą-
pienie do krakowskiego seminarium duchownego, w ramach którego 
w latach 1904–1908 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego teologię i filozofię. 21 grudnia 1905 roku otrzymał 
pierwszą tonsurę, 22 grudnia 1906 roku cztery święcenia niższe, a 21 
grudnia 1907 roku subdiakonat. Święcenia diakonatu przyjął 4 kwietnia 
1908 roku. Niedziela 5 lipca stała się jednym z najważniejszych dni w ży-
ciu Józefa Nodzyńśkiego. Tego dnia o 7.00 rano w katedrze wawelskiej 
z rąk ks. biskupa pomocniczego Anatola Nowaka przyjął sakrament ka-
płaństwa. Jako pamiątkę tego wydarzenia ks. Józef otrzymał od ks. kard. 
Jana Puzyny obraz Matki Bożej Częstochowskiej6.

Pierwszą placówką, na którą został skierowany neoprezbiter Józef 
Nodzyński była parafia pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. 

i teologię we Lwowie; święcenia kapłańskie otrzymał 28 X 1899 r. we Lwowie. Praco-
wał w placówkach we Lwowie, Sokalu, Zbarażu, Kalwarii, Krystynopolu, Krakowie, 
Alwerni, Tarnowie i Rzeszowie, m.in. jako duszpasterz, kaznodzieja, spowiednik czy 
katecheta. Pełnił także funkcję gwardiana oraz dyrektora III Zakonu w Krystynopolu 
i Rzeszowie, a także administratora parafii w Krystynopolu. Zmarł 24 VII 1923 r. 
w Rzeszowie; zob. M. Gawlik, J. Szczepaniak, Nodzyński Feliks Alojzy, „Księża kate-
checi diecezji krakowskiej 1880 -1939. Słownik biograficzny”, Kraków 2000, s. 233.

3 M. Gawlik, J. Szczepaniak, Nodzyński Józef Ferdynand, „Księża katecheci...”, s. 233-
234; Testament ks. Józefa Nodzyńskiego z 8 VI 1943 r., Archiwum Kurii Metropo-
litalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), sygn. Pers A 580, s. 18-21.

4 A. Kapuśniak i J. Szczepaniak podają, że Józef „uczęszczał do gimnazjum w Wielicz-
ce”. Być może rozpoczął tam naukę, po czym przeniósł się do Krakowa. Zob. A. 
Kapuśniak, J. Szczepaniak, Katalog alumnów krakowskiego seminarium duchownego 
(1901-1939), Kraków 2004, s. 169.

5 „Gazeta Lwowska” R.94, 1904 r., nr 136; „Nowiny dla wszystkich” R.2, 1904 r., nr 133.
6 Kapuśniak A., Szczepaniak J., Katalog alumnów..., s. 169; „Gazeta Narodowa” R.48, 

1908 r., nr 166; „Nowa Reforma” R.27, 1908 r., nr 331; „Czas” R.61, 1908 r., nr 151; 
AKMKr, sygn. Pers A 580, s. 18-21. Natomiast lokalny podgórski dziennik podaje, 
że „katedrze wawelskiej udzieli jutro ks. Kardynał Puzyna święceń kapłańskich 13 
alumnom seminaryum” – „Nowiny” R.6, 1908 r., nr 152.
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Wzmianki o tym możemy odnaleźć w „Dwutygodniku Katechetycznym 
i Duszpasterskim” oraz w „Gazecie Narodowej”. Swoją posługę jako wi-
kariusz ks. Nodzyński rozpoczął w Kętach 15 sierpnia 1908 roku7.

Pobyt w Kętach

Ludność Kęt na początku XX 
wieku była prawie jednolita. Sche-
matyzmy z lat 1902–1907 podają 
4978 katolików na 5341 mieszkań-
ców, pozostali to ewangelicy, greko-
katolicy i Żydzi; natomiast roczniki 
z 1912 roku wykazują 5521 katoli-
ków na 5884 mieszkańców. Życie 
religijne zorganizowane było wo-
kół parafii i klasztoru reformatów. 
W duszpasterstwo miasta czynnie 
włączały się także żeńskie Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz Sióstr Kapucynek 
od św. Feliksa, które w 1907 roku 
z powodu groźby kasaty postano-
wiono połączyć ze Zgromadzeniem 
Sióstr Franciszkanek Najświętszego 
Sakramentu.

Proboszczem kęckiej fary w tym 
okresie był ks. Maciej Warmuz8. 
W czasie jego posługi miało miejsce 

7 „Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski” R.13, 1908 r., nr 2, s. 78; „Gazeta 
Narodowa” R.48, 1908 r., nr 198; AKMKr, sygn. Pers A 580, s. 2.

8 Ks. Warmuz urodził się 6 I 1846 r. w Hecznarowicach, studia teologiczne skończył 
w Tarnowie, gdzie w 1872 r. przyjął także święcenia kapłańskie. Jako duszpasterz 
posługiwał w Uszwi, Andrychowie oraz Białej. 25 VII 1880 r. został zamianowany 
administratorem parafii w Kętach, a od 12 IX tego roku jej proboszczem. Jego posługa 
na tym stanowisku trwała 41 lat. Zmarł 30 I 1922 r. i został pochowany na cmenta-
rzu komunalnym w Kętach. Zob. Sz. Sułecki, Życie religijne w Kętach w okresie niewoli 
narodowej, „Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach. Monografia historycz-
na”, t. 2, red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek, Kęty 2019, s. 224.

Fotografia przedstawiająca 
ks. Macieja Warmuza, kęckiego 

proboszcza w latach 1881-1922 (zbiory 
Muzeum w Kętach, sygn. MK/H/2382)
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wiele ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń, takich jak: 200. rocz-
nica odsieczy wiedeńskiej (1883), 500-lecie urodzin św. Jana Kantego 
(1890), rok mickiewiczowski (1898) czy 500. rocznica bitwy pod Grun-
waldem (1910). Kęcki pleban był ogólnie szanowaną osobą. Kęczanie 
doceniając jego działalność, wybrali go do Rady Miejskiej, a w 1891 r. 
przyznali mu honorowe obywatelstwo miasta. Także hierarchia kościel-
na doceniała jego pracę, przyznając mu godność kanonika oraz urząd 
dziekana oświęcimskiego. Ks. Warmuz wystarał się o papieskie przy-
wileje odpustowe w oktawie świąt św. św. Małgorzaty i Katarzyny oraz 
o przywileje dla ołtarza Jezusa Ukrzyżowanego. W 1894 roku postano-
wił powołać Stowarzyszenie Młodzieży Rzemieślniczej pod opieką św. 
Józefa dla podniesienia oraz utrzymania ducha religijnego i zabezpie-
czenia jej przed wpływami socjalistycznymi. W 1896 roku wprowadził 
Żywy Różaniec, a od 6 sierpnia 1905 roku ponownie rozpoczęło swoją 
działalność kanonicznie erygowane Bractwo Różańcowe. Kęcki pro-
boszcz troszczył się także o życie religijne Romów9. Właśnie pod takie 
skrzydła trafił neoprezbiter Józef Nodzyńśki.

Jego poprzednikiem był wikary ks. Jakub Fijałek. Pracował w Kę-
tach w okresie od 31 lipca 1907 do 27 lipca 1908 roku, później został 
proboszczem w Głogoczowie. Drugim wikarym posługującym w kęc-
kiej parafii w momencie przybycia do niej ks. Nodzyńskiego był ks. Jan 
Waśniowski, w Kętach od 10 czerwca 1903 do 23 sierpnia 1909 roku, 
skierowany później jako proboszcz do Skawiny. Zastąpił go z kolei ks. 
Kazimierz Respond, pełniąc funkcję wikarego od 26 sierpnia 1909 do 
27 sierpnia 1912 roku10.

Katecheta

Mimo że ks. Nodzyński pojawia się jako katecheta w Szematyzmie 
Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim11, dopie-

9 Tamże, s. 208-226.
10 AParK, Kronika parafialna, s. 52-53.
11 Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910 

wymienia ks. Józefa Nodzyńskiego jako katechetę tymczasowego w 5-cio klaso-
wej Szkole Ludowej Pospolitej – etatowej męskiej w Kętach; Tamże, s. 596. Tak 
samo Szematyzm Królestwa Galicji... na rok 1911, Lwów 1911, s. 630. Za to Szematyzm 
Królestwa Galicji... na rok 1912 podaje już ks. Nodzyńskiego poza katechetą tymcza-
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ro od roku 1910, to pierwsze widoczne ślady jego działalności można 
odnaleźć w dokumentach i kronikach kęckich szkół już w 1908 roku. 
Jego podpisy widnieją pod protokołami z konferencji nauczycielskich 
w Szkole Przemysłowej Uzupełniającej w Kętach, gdzie uczył religii, 
ale tylko tymczasowo, bo od 1909 roku w protokołach podpisywał się 
już ks. Kazimierz Respond. Także kronika Szkoły Powszechnej nr 1 
Jana Kantego w Kętach wymienia wśród zmian katechetów: 

„W roku [1.IX.1908–15.II.1912] 1908/9 ksiądz Józef Nodzyński. W roku 1912 
w lutym przeniósł konsystorz księdza Józefa Nodzyńskiego do Podgórza 
a zamianował na miejsce jego ks. Jana Krzemienieckiego”12. 

Poza tym kronika Szkoły Powszechnej nr 2 w Kętach wspomina 
o uczestnictwie nauczycieli i katechetów w uroczystym obchodzie ju-
bileuszu cesarza, na który składało się nabożeństwo w kościele para-
fialnym oraz uroczystości w szkole (rozpoczęte nabożną pieśnią oraz 
przemówieniem zastępczyni kierowniczki Chodorkowskiej, przedsta-
wiającym życiorys cesarza, w dalszej części prezentujące deklamacje 
i śpiewy patriotyczne dzieci, a zakończone hymnem cesarskim). Kro-
nika tej szkoły jeszcze raz wymienia ks. Nodzyńskiego na swych kar-
tach, kiedy to w kościele 20 maja 1909 roku pobłogosławił na drogę 
dzieci udające się na wycieczkę do Krakowa13.

Głównym miejscem działalności katechizacyjnej było jednak dla 
ks. Nodzyńskiego c.k. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Kętach14. 

sowym w 6-cio klasowej Szkole Ludowej Pospolitej – etatowej męskiej w Kętach, 
także jako nauczyciela pomocniczego w Seminarium Nauczycielskim (rządowym) 
męskim w Kętach z językiem wykładowym polskim, tamże, s. 599, 629.

12 Cyt. Kronika Szkoły Powszechnej nr 1 im. Jana Kantego w Kętach. Dalsza część kroniki 
zawiera także informację, iż „w roku 1912/13 zamianowano rozp. R.S. Okr. z dnia 
29/8.913 L. 1817 ks. Antoniego Feliksa do Kęt i objął obowiązki katechety przy 
szkole męskiej a ksiądz Krzemieniecki przy szkole żeńskiej”.

13 Kronika Szkoły Powszechnej nr 2 w Kętach.
14 I. sprawozdanie z lat szkolnych 1907/8–1910/11, Tarnów 1911, wymienia ks. Nodzyń-

skiego wśród grona nauczycielskiego z lat 1907–1910 jako nauczyciela pomocni-
czego, który uczył religii rzym.-kat. na kursie przygotowawczym, I, II i III oraz 
wygłaszał egzorty. Natomiast spis nauczycieli z roku 1910/11 podaje, że ks. Józef 
był wikarym parafialnym, egzaminowany dla szkół średnich, uczył religii rzym.-
kat. w całym Zakładzie i wygłaszał egzorty. Tamże, s. 39-41.



Persony 93

Pocztówka przedstawiająca budynek c. k. Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego w Kętach (zbiory Muzeum w Kętach, sygn. MK/H/1379)

Kronika szkoły pod datą 3 września 1909 roku odnotowuje: 

„W skład grona nauczycielskiego weszli prócz poprzednich: 1. ks. Józef No-
dzyński w miejsce ks. Jana Waśniowskiego, którego książęco-biskupi konsy-
storz przeniósł jako wikaryusza do Skawiny, mianowany pom. Nauczycie-
lem religii reskr. c.k. Rady Szkolnej Kraj. z dnia 24 września 1909 r. l. 48445”15. 

Do obowiązków ks. Józefa należało nauczanie religii oraz głoszenie 
egzort dla uczniów seminarium, a także odprawianie Mszy św. i nabo-
żeństw, w których uczestniczyli. W 1909 roku: 

„zakład obchodził uroczystem nabożeństwem następujące dnie dworskie: 
1) 10 września rocznicę śmierci śp. Cesarzowej Elżbiety. 2) 4 października 
imieniny Najjaśniejszego Pana. 3) Dzień imienin śp. Cesarzowej Elżbiety 19 
listopada. 4) 27 czerwca rocznicę śmierci śp. Cesarza Ferdynanda. Uczniowie 
brali udział w nabożeństwie przy sposobności następujących uroczystości 
narodowych 1) 15 października rocznica śmierci śp. Tadeusza Kościuszki, 

15 Cyt. Kronika c.k. Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kętach, s. 16-17.
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2) 29 listopada uroczystość listopadowa, 3) 29 stycznia rocznica styczniowa, 
4) 3 maja rocznica 3go Maja. Prócz tego zakład obchodził uroczyście dnia 16 
grudnia 100. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego”16. 

Na konferencji 23 września 1909 roku ustalono godziny nabożeństw 
oraz odpowiednie miejsce w kościele farnym dla każdej z klas: „Przy-
gotowawcza klasa najdalej na prawo w kaplicy św. Jana Kantego, a tuż 
obok w najbliższem sąsiedztwie następne klasy”17.

5 lutego 1910 roku uczniowie zgromadzili się w szkole o godzinie 
16.30, aby wraz z gronem nauczycielskim i dyrekcją wyruszyć na dwo-
rzec kolejowy w celu powitania przybywającego do miasta ks. biskupa 
Nowaka. Na dworcu poza Seminarium Nauczycielskim zgromadzi-
ło się licznie duchowieństwo, radni z burmistrzem oraz mieszkańcy. 
W dniach 17–20 marca 1910 roku odbywały się rekolekcje szkolne, któ-
rym przysłuchiwał się także radca dworu Mieczysław Zaleski18. Tak-
że udział seminarzystów w obchodach święta Bożego Ciała był ściśle 
określony: 

„Dnia 26 maja t.j. w uroczystość Bożego Ciała uczniowie zgromadzą się jak 
zwykle w 1/2 9ej godz. w budynku szkolnym. Po nabożeństwie o godz. 1/2 
10tej wrócą w porządku do szkoły, skąd jeśli będzie sprzyjała pogoda wyru-
szą z muzyką na procesję. Ustawiwszy się klasami na cmentarzu (dziedziń-
cu) Kościelnym, pomiędzy Kościołem a Kaplicą św. Jana Kantego przyłączą 
się do procesyi w ten sposób, że muzyka pójdzie przed księżmi a seminary-
um przed muzyką”19. 

Pod okólnikiem widnieje podpis ks. katechety, z którym zapewne 
ustalano szczegóły uczestnictwa młodzieży w uroczystości. Ks. No-
dzyński jako katecheta brał udział w konferencjach pedagogicznych, 
podczas których, poza zwykłą problematyką nauczania zajmowano się 
także kwestią prowadzenia się uczniów pod względem moralnym i reli-

16 Cyt. Tamże, s. 17-18.
17 Cyt. Protokół z konferencji pedagogicznej z dn. 23 IX 1909 r., Protokoły z konferencji z lat 

1908-1921, Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), sygn. 29-488-22, s. 53.
18 Księga okólników z lat 1907-13, ANK, sygn. 29-488-21, s. 5; Kronika c. k. Seminarium…, s. 18.
19 Cyt. Okólnik, ANK, sygn. 29-488-21, s. 8.
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gijnym. Nie trzeba długo wyjaśniać, że sprawa kształcenia młodego po-
kolenia od zawsze sprawiała pewne problemy wychowawcze, dlatego 
już w pierwszym roku swojej pracy katechetycznej młody ksiądz musiał 
zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Pierwszym było sprowadzenie na 
teren szkoły czasopism agitacyjnych o tematyce socjalistycznej. Grono 
nauczycielskie po przedyskutowaniu tematu zgodziło się na założenie 
czytelni pod warunkiem, że zebraniami będzie kierował jeden z nauczy-
cieli, natomiast kwestię agitacji socjalistycznej uznano za zakończoną. 
Kolejną troską były prywatne stancje, które w wolnych chwilach od za-
jęć wizytował przewodniczący z katechetą i wychowawcami klas. Część 
wizytacji wykazała niezdrowy stan mieszkań pod względem higienicz-
nym i moralnym. Zdarzało się, że uczniowie w wynajmowanych stan-
cjach mieszkali w jednym pokoju z rodziną i małymi dziećmi lub zupeł-
nie osobno, na innym piętrze tylko pod nadzorem starszej kobiety. Do 
najbardziej rażących przykładów należała stancja p. Kowalskiej, która 
według pogłosek „zarzuciła sieci amora na ucznia Różaka, z którym już 
jest na «per ty» a zazdrosne o to panny zbywa wiele znaczącymi sło-
wami «Niech sobie żadna Różakiem głowy nie zajmuje, bo on mój»”20. 
W zakończeniu protokołu widnieje zapisek, w którym dyrektor zaleca 
dokładne zbadanie tej sprawy.

Ksiądz jako nauczyciel religii podlegał także władzy szkolnej i jej 
zasadom, m.in. hospitacjom prowadzonym przez dyrektora placówki. 
Zachowały się dwa protokoły z hospitacji przeprowadzonych przez 
pierwszego dyrektora c.k. Seminarium Nauczycielskiego Męskie-
go w Kętach Józefa Gebhardta, jedna z wizytacji z 16 listopada 1909 
roku, druga z 16 kwietnia 1910. Na pierwszej swojej konferencji ho-
spitacyjnej ks. Nodzyński omówił najpierw sprawę wychowania re-
ligijnego w szkołach ludowych. Wyjaśnił, że nauczycielem religii jest 
tam duszpasterz lub w wypadku, gdy wieś posiada szkołę lecz nie ma 
w niej kościoła, za specjalnym pozwoleniem konsystorza biskupie-
go, nauczyciel świecki – katecheta. Nie można ich jednak stawiać na 
równi, ponieważ ksiądz poza nauczaniem religii ma także inne obo-
wiązki parafialne, katecheta natomiast może skupić się wyłącznie na 
nauczaniu. Wytłumaczył także, że nauka polega na zadawaniu pytań 
20 Cyt. Protokół z konferencji pedagogicznej z dn. 18 XII 1909 r., ANK, sygn. 29-488-22, 

s. 61-68.
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i uzyskiwaniu odpowiedzi. Opiera się ją o dwa rodzaje podręczników, 
biblię małą napisaną przez ks. Wołcza dla klas I–III oraz biblię średnią, 
przerobioną z biblii dr. Schustera dla klas starszych. Stanowi to pew-
ną niedogodność, ponieważ o ile ta pierwsza jest napisana w sposób 
zwięzły, druga niepotrzebnie się rozpisuje, co wymusza omówienie 
jej na nowo. Następnie przystąpił ks. katecheta do zapoznania grona 
nauczycielskiego z metodami nauczania religii: akroamatyczną, pole-
gającą na słownym przekazaniu uczniom wiedzy w postaci gotowej 
do przyswojenia; heurystyczną, wykorzystującą umiejętność dziecka 
do wykrywania nowych faktów i związków między nimi oraz deik-
tyczną czyli poglądową, polegającą na ukazywaniu obrazów. Sam ks. 
Nodzyński używał metody monachijskiej. 

„Metoda ta opiera się na formie heurystycznej i składa się z pięciu części, 
a więc 1) z przygotowania, 2) zapowiedzenia celu, 3) podania materyału, 4) 
zebrania go w całość, 5) zastosowania. Przygotowanie polega na tem, że na-
uczyciel wiąże lekcyę z poprzednią. Długo nie trzeba się nad tym bawić, naj-
więcej 10 minut. Przy zapowiedzeniu celu, zakreśla nauczyciel dziecku grani-
ce rozmowy. Przy podaniu materyału przytacza przykłady obrazowe, które 
odrazu wyjaśnia. Zebranie materyału w całość polega na tem, że stawia się 
pytania, na które dziecko odpowiada. Zastosowanie jest częścią najważniejszą. 
Na ostatniej lekcyi chodziło o znaczenie słowa «Odkupiciel». Najprzód zawią-
zał ks. katecheta rozmowę z dziećmi, od której przeszedł do zapowiedzenia 
celu; następnie przytoczył ks. kat. przykład. [...]. Gdy dziecko odpowiada na 
pytania, nie trzeba się zrażać błędną odpowiedzią, lecz kazać odpowiedzieć 
drugiemu i trzeciemu dziecku, dopóki odpowiedź nie będzie dobrą. Przy od-
powiedziach trzeba żądać zdań całych, uważać na poprawne wyrażanie się. 
Dzieci n.p. zamiast «wziął mówią wzion». Tu zaś w Kętach nad granicą nie-
miecką, najwięcej trzeba zwalczać germanizmy. Jeżeli dzieci kręcą się, trzeba 
im dać wytchnienie, a na ten cel służy śpiew i gimnastyka. Trzeba także umieć 
utrzymać karność w klasie, do tego służy najlepiej siła wzroku”21. 

Dalsza część protokołu zawiera uwagi osób hospitujących. Wynika 
z nich, że warunki, w których prowadzono lekcję nie należały do ła-
twych, ponieważ „dzieci, które się spaźniały, przeszkadzały ciągłem 

21 Cyt. Protokół nr 5 z konferencji hospitacyjnej z dn. 16 XI 1909 r., Księga protokołów 
hospitacyjnych 1909/1910, ANK, sygn. 29-488-20, s. 19-20.
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otwieraniem i zamykaniem drzwi”, natomiast z powodu żelaznych 
pieców „na pierwszej godzinie panuje takie gorąco, że nauczycielo-
wi przychodzi chyba zwaryować, zaś na następnych jest już zupełnie 
zimno”. Ks. katecheta zgadza się także z uwagą Stanisława Grabow-
skiego, że „lekcya religii jest za długą i powinna trwać najwyżej pół 
godziny, nauczyciel jednak musi się zastosować do wskazówek regu-
laminu”. Nauczyciel Bartula zauważył także, iż osoby, które się spóź-
niły odmawiały modlitwę przy drzwiach bawiąc się, na co duchowny 
odpowiedział, że powinny odmawiać pacierz na środku pod okiem 
nauczyciela22.

Podczas drugiej konferencji hospitacyjnej ks. Nodzyński zażądał 
odczytania poprzedniego protokołu, po czym przedstawiono następu-
jące sprawozdanie z lekcji: 

„Celem tej lekcyi było zapoznanie dzieci z 9tem artykułem wiary, mianowi-
cie z pierwszą jego częścią Święty kościół powszechny. Tok lekcyi był prze-
prowadzony metodą heurystyczno-akroamatyczną. Na całość lekcyi złożyły 
się 3 pytania katechizmowe: Kto założył kościół? W jaki sposób Jezus Chrys. 
założył kościół? Kto jest od czasu śmierci św. Piotra widzialną głową kościo-
ła? Rezultatem wstępu przeprowadzonego metodą heurystyczną była odpo-
wiedź na pytanie: Co to jest kościół? Następnie po zapowiedzeniu celu lekcyi 
przeszedł Ks. prof. do 1 części: Jak P. Jezus założył kościół? Po treściwem 
przedstawieniu działalności Chrys. Pana i postawieniu odpowiednich pytań, 

22 Tamże, s. 20-21.

Podpis ks. Nodzyńskiego w katalogu głównym z roku szkolnego 1910-11
(ANK, sygn. 29-488-2. Fot. autorka)
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wykazał Ksiądz w jaki sposób P.J. założył kościół. Celem drugiej części było 
zaznajomienie dzieci z potrójną władzą daną kościołowi. W formie akroama-
tycznej podał Ks. w jaki sposób PJ nadał Apostołom władzę nauczycielską 
i kapłańską, zaś przez porównanie wzięte z rodziny, a następnie z rządów 
monarchii, za pomocą celowo użytych pytań, zaznajomił Ks. dzieci z trzecią 
władzą daną przez Chr. a mianowicie z królewską. Do 3ciej części lekcyi, 
czyli odpowiedzi na pytanie «Kto jest widzialną głową kościoła» doszedł Ks. 
używając dzieci, by na stosownie podane im pytania dawały odpowiedzi. 
Same więc dzieci doszły do odpowiedzi, że widzialną głową kościoła jest 
Papież. Następnie Ks. przypomniał dzieciom słowa PJ «Ja jestem z wami, aż 
do skończenia świata» i wykazał im, że obok widzialnej głowy w kościele, 
niewidzialnym jego rządem jest J. Chrystus. Całość lekcyi zakończył Ks. we-
zwaniem dzieci do wspólnej modlitwy za Ojca św., którą to jedno z dzieci 
w tej intencji odmówiło. Natem zakończyła się lekcya. Wniosków nie posta-
wiono żadnych”23.

Podczas swojej pracy w seminarium ks. Nodzyński korzystał z na-
stępujących podręczników: Katechizmu średniego w klasie przygoto-
wawczej, Historyi biblijnej ks. Wołcza tomy I i II w klasie I, Historyi Ko-
ścioła i Liturgiki autorstwa ks. Jongana w klasie II, Katechizmu wielkiego 
w klasie III. Klasa IV skupiała się natomiast na metodyce i powtarza-
niu omówionego materiału24.

Przeglądając kolejne protokoły konferencyjne można zauważyć, że 
praca z młodzieżą nie należała do „lekkich, łatwych i przyjemnych”. 
Jeden z uczniów „za pełne drwin wyrażanie się na nauce religii” został 
zobowiązany do przeproszenia młodego kapłana, a grono nauczyciel-
skie zagroziło mu, że w razie powtórzenia się sytuacji będzie musiał 
opuścić szkołę. Jak bumerang wracała także kwestia ideologicznej agi-
tacji, np. gdy na terenie szkoły, bez wiedzy jej władz, dwóch uczniów 
II kursu założyło organizację o podkładzie socjalistycznym. Rozwiąza-
nie tej sprawy podzieliło grono pedagogiczne na dwie grupy. Michał 
Markowski postawił wniosek o natychmiastowe wydalenie z zakładu 
dwóch uczniów – głównych przywódców zrzeszenia. Kara ta miała-
by powstrzymać innych przed zakładaniem podobnych organizacji. 

23 Cyt. Tamże, Protokół nr 5 z konferencji hospitacyjnej z dn. 16 IV 1910 r., s. 63-64.
24 Akta ogólne Seminarium Nauczycielskiego w Kętach, ANK, sygn. 29-488-33, s. 361.
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Poparli go ks. Józef Nodzyński oraz Władysław Błaszkiewicz. Drugi 
wniosek złożyli panowie Zdzisław Ludkiewicz i dr Aleksander Dzia-
ma, przy poparciu Bohdana Łuszczyńskiego. Zaproponowali zastoso-
wanie wobec przywódców paragrafu 86 d, natomiast w stosunku do 
pozostałych uczniów kary nagany. Z powodu równego wyniku głoso-
wania, przewodniczący opowiedział się za drugim wnioskiem25.

Rada Krajowa Szkolna poinformowała reskryptem z 30 maja 1910 
roku, że książęco-biskupi Konsystorz w Krakowie odezwą z dnia 18 
maja 1910 roku mianował komisarzem do nauki religii rzymsko-kato-
lickiej w kęckim Seminarium Nauczycielskim proboszcza i dziekana 
w Kętach, ks. Macieja Warmuza26.

Nowy rok szkolny 1910/11 zaczął się dla księdza katechety pracowicie 

„uroczystem nabożeństwem w dniu 3 września 1910. Dnia 10 września 1910 
odbyło się jako w rocznicę śmierci ś.p. Cesarzowej Elżbiety żałobne nabożeń-
stwo w kościele parafialnym. Z końcem miesiąca września 1910 odprawiła 
młodzież wspólną spowiedź i przystąpiła do Komunii św. Dnia 4 paździer-
nika 1910 obchodziła młodzież imieniny Najjaśniejszego Pana uroczystem 
nabożeństwem w kościele parafialnym”27. 

Rok ten był znaczący w historii placówki, ponieważ 8 listopada 
1910 roku nastąpiła zmiana kierownika szkoły. Dotychczasowego 
dyrektora Józefa Gebhardta przeniesiono do Seminarium Nauczyciel-
skiego Męskiego w Krośnie, a jego miejsce zajął Wiktor Doleżan, peł-
niący wcześniej funkcję przełożonego w Seminarium Nauczycielskim 
Męskim w Rudniku nad Sanem28. Nowy dyrektor po przeprowadze-
niu kontroli placówki stwierdził, że w zakładzie panuje destrukcja za-
równo pod względem zachowania się młodzieży, której karność po-
zostawiała wiele do życzenia, jak i sposobu nauki. Do największych 
zaniedbań i wykroczeń ze strony uczniów zaliczały się: spóźnienia na 
pierwszą godzinę lekcyjną, palenie papierosów w wychodkach, bez-
celowe włóczenie się po ulicach po godzinie 20.00, nieuczęszczanie na 
25 ANK, sygn. 29-488-22, s. 69-70, 85-86.
26 I. sprawozdanie z lat szkolnych 1907/8..., s. 43.
27 Cyt. Kronika c. k. Seminarium…, s. 20.
28 Tamże.
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egzorty oraz nabożeństwa szkolne do kościoła, a także brak książe-
czek i koronek podczas nabożeństw. W celu zwalczenia powyższych 
zachowań nowy kierownik zalecił solidarne występowanie grona 
nauczycielskiego wobec uczniów na zewnątrz, ścisły nadzór w szkole 
oraz na egzortach i w kościele, sumienne pełnienie dyżurów i kara-
nie za spóźnienia, a ponadto nadzorowanie czy uczniowie nie tworzą 
jakichś zrzeszeń. Dodatkowo radził, aby nie bratać się z nimi, ale za-
chować wobec nich stanowczość, jednocześnie pamiętając o tym, by 
w razie potrzeby nie wyzywać ich, ale okazywać im serce. Co do dez-
organizacji nauki to wynikała ona z braku sił nauczycielskich. Doleżan 
zachęcał swoich kolegów, aby braki kadrowe wyrównali wytrwałą 
pracą i nadrabianiem zaległego materiału29.

Oprócz tego zachowanie uczniów kursów I i II w pierwszym półro-
czu roku szkolnego 1910/11 zostało ocenione zaledwie jako dostatecz-
ne. Cały kurs II ukarano sześciogodzinnym aresztem za notoryczne 
zaniedbywanie się w nauce, a do rodziców rozesłano zawiadomienia 
w tej sprawie. Dwóch uczniów z kursu przygotowawczego i I usunięto 
ze szkoły jako nierokujących żadnych nadziei na przyszłość30. Do omó-
wienia wróciła także kwestia czytelni. 

„Po dyskusji, w której brali udział wszyscy Członkowie grona, ks. Katecheta 
Józef Nodzyński postawił następujący wniosek: Grono naucz. uchwala roz-
wiązać natychmiast Czytelnię dla młodzieży Semin. naucz., gdyż: 1) Mło-
dzież tutejsza nie posiada ani czasu dostatecznego, ani przygotowania, aby 
mogła bez kontroli i bezkrytycznie czytać wpływające nieraz bardzo rady-
kalne czasopisma, 2) Przeprowadzenie ścisłej kontroli jest niemal niemożli-
wem i w rezultacie kontrola taka mogłaby doprowadzić do utworzenia się 
czytelni młodzieży poza szkołą. – Grono uchwaliło powyższy wniosek jed-
nogłośnie, nadto upoważniło dyrekcję do odesłania wszystkich czasopism 
Redakcjom odnośnym”31. 

Wspólne wysiłki grona nauczycielskiego zaczęły odnosić skutki. 
Prawie zupełnie udało się opanować problem palenia papierosów 

29 ANK, sygn. 29-488-22, s. 103-109.
30 Tamże.
31 Cyt. Tamże, s. 101.
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przez uczniów w miejscach publicznych, choć w protokole z konfe-
rencji z 20 lutego 1911 roku odnajdujemy informację, że ks. Nodzyń-
ski spotkał jednego z uczniów kursu II palącego papierosy w bocznej 
uliczce, za co ów uczeń został ukarany 6-cioma godzinami karceru32.

W marcu 1911 roku c.k. Rada Szkolna Krajowa wydała polecenie 
kęckiemu seminarium, aby utworzyło nowe przepisy karności. Do 
komisji złożonej z członków grona nauczycielskiego zostali wybrani: 
ks. Józef Nodzyński, doktor Aleksander Dziama oraz Bohdan Łusz-
czyński. Przepisy karności dla uczniów c. k. Seminaryum nauczycielskiego 
w Kętach zostały opublikowane później także w I. sprawozdaniu z lat 
szkolnych 1907/8–1910/1133 wydanym drukiem przez Zygmunta Jele-
nia w Tarnowie w 1911 roku. Zawierały postanowienia ogólne oraz 
szczegółowe, dotyczące karności w szkole, ćwiczeń religijnych, karno-
ści poza szkołą, a także upomnień i kar. Regulamin ten zobowiązywał 
uczniów do uczestnictwa we wszystkich przepisanych ćwiczeniach re-
ligijnych i uroczystościach kościelnych, a za złe lub obojętne zachowa-
nie groził negatywny stopień z obyczajów, a nawet wydalenie ze szko-
ły. Nauka miała zaczynać się i kończyć modlitwą prowadzoną przez 
jednego wyznaczonego ucznia. W niedziele i święta seminarzyści byli 
zobowiązani do uczestnictwa w egzortach oraz Mszy św., z których 
mógł zwolnić jedynie dyrektor lub katecheta. Każdy szkolarz powi-
nien posiadać książeczkę do nabożeństwa. Trzy razy w roku młodzież 
powinna przystąpić do spowiedzi i Komunii św., natomiast przed 
spowiedzią wielkanocną zobowiązana była do udziału w rekolekcjach 
duchownych. Osoby innych wyznań niż katolickie miały wykazać się 
świadectwami swoich kaznodziejów lub nauczycieli religii34.

W wypadającym w sobotę 19 listopada 1910 roku dniu imienin Elż-
biety uczniowie uczestniczyli w kościele parafialnym w żałobnym na-

32 Tamże, s. 113-119.
33 Sprawozdanie składa się z dwóch części, pierwsza zawiera tekst W. Doleżana zatytu-

łowany Nauka wymowy języka polskiego w Szkole Ludowej, druga – urzędowa ułożona 
przez W. Doleżana, a skreślona przez J. Gebhardta obejmuje: historię Seminarium 
Nauczycielskiego Męskiego w Kętach, Kronikę szkoły z lat 1907–1910, skład grona 
nauczycielskiego, plan nauki, statystyki, wyniki klasyfikacji uczniów oraz przepisy 
regulujące kwestie zachowania i dyscypliny, ułożone przez grono nauczycielskie. 

34 Zob. ANK, sygn. 29-488-33, s. 537-547; I. sprawozdanie z lat szkolnych 1907/8..., Tar-
nów 1911, s. 72-80.
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Przepisy karności dla uczniów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kętach 
podpisane przez katechetę (ANK, sygn. 29-488-33)
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bożeństwie za śp. cesarzową, natomiast 1 grudnia wzięli dobrowolny 
udział w nabożeństwie odprawianym o 7.00 rano w kościele oo. refor-
matów z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Od 
początku tego miesiąca seminarzyści uczęszczali na egzorty do kościo-
ła farnego. Rekolekcje wielkanocne dla młodzieży zakładu odbyły się 
z powodu przeszkód parafialnych w dniach 28–31 marca 1911 roku pod 
przewodnictwem ks. katechety Józefa Nodzyńskiego. Dyrektor zwrócił 
się z prośbą, aby całe grono nauczycielskie wzięło w nich udział oraz 
aby gospodarze klas sprawdzali obecność. Podkreślił również, że 

„do brania udziału w rekolekcyjach są bezwarunkowo wszyscy uczniowie 
obowiązani, jak również do przystąpienia do spowiedzi wielkanocnej. Dyrek-
cja zaznacza wreszcie, że nie ścierpi pod żadnym warunkiem niewłaściwego 
zachowania się młodzieży, czy w czasie samych rekolekcyi, czy też po nich 
w mieszkaniach, lub na mieście”35. 

Rekolekcje rozpoczęły się we wtorek 28 marca nabożeństwem 
w kościele parafialnym, po czym seminarzyści przeszli do kościoła św. 
Jana Kantego, aby wysłuchać pierwszej nauki. W kolejne dni36 nabo-
żeństwa i nauki miały odbywać się o godzinie 8.00 i 14.00. Uczniowie 
gromadzili się w klasach szkolnych o 7.30 i 13.30, skąd po sprawdzeniu 
obecności, na znak dany dzwonkiem wyruszali w kierunku kościoła. 
W czwartek trzeciego dnia plan ulegał lekkim zmianom, ponieważ po 
południu zamiast nabożeństwa i nauki młodzież przystąpiła do spo-
wiedzi wielkanocnej. Rekolekcje zakończyły się w piątek rano 31 mar-
ca nabożeństwem i wspólną Komunią św., popołudnie tego dnia było 
wolne od nauki szkolnej. 24 kwietnia 1911 roku odbyło się w kościele 
farnym nabożeństwo żałobne za śp. Andrzeja Potockiego, namiestnika 
kraju37. 

27 kwietnia 1911 roku przyjechał do Kęt na profesję do sióstr fran-
ciszkanek po połączeniu ich z kapucynkami ks. biskup Anatol No-

35 Cyt. ANK, sygn. 29-488-21, s. 39-40.
36 Środa 29 III 1911 r. rano – nabożeństwo i 2. nauka, po południu – nabożeństwo i 3. 

nauka; czwartek 30 III 1911 r. rano – nabożeństwo i 4. nauka, po południu – spo-
wiedź wielkanocna.

37 Kronika c. k. Seminarium…, s. 21-24; ANK, sygn. 29-488-21, s. 15, 20, 39-40, 43; ANK, 
sygn. 29-488-22, s. 119, 129.
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wak. Tego dnia rano o 8.00 seminarzyści uczestniczyli we wspólnym 
nabożeństwie, spowiedzi i Komunii św., a korzystając z niezwykłej 
uprzejmości biskupa, który „nie poskąpił trudu, aby młodzieży naj-
wyższego kursu, opuszczającej Zakład, dać umocnienie duchowe na 
drogę życia”, wyruszyli z orkiestrą o 14.45 spod szkoły do kościoła 
w celu przyjęcia sakramentu bierzmowania. Poza wychowankami IV 
kursu seminarium do sakramentu przystąpiło wiele innych osób. Ce-
remonii dopełnił hierarcha w asystencji ks. kanonika Warmuza oraz 
księży katechetów Józefa Nodzyńskiego i Kazimierza Responda. Na 
zakończenie biskup Nowak w „gorącej przemowie, owianej prawdzi-
wą miłością, pokrzepił serca zebranych i zagrzał do gorliwego speł-
niania obowiązków Polaka – nauczyciela”. Przez cały maj i czerwiec 
uczniowie seminarium gromadzili się w kościele parafialnym o godzi-
nie 7.15 w celu wysłuchania Mszy św. przed nauką. Po zakończeniu 
wracali parami do szkoły. W deszczowe dni nabożeństwo odwoływa-
no. Maturzyści z IV kursu ze względu na przygotowania do egzami-
nu dojrzałości oraz podopieczni, którzy mieszkali poza Kętami byli 
zwolnieni z uczestnictwa we Mszy św. po wcześniejszym zgłoszeniu 
się u dyrekcji. 30 maja 1911 roku przed zakończeniem roku szkolnego 
wychowankowie seminarium przystąpili do wspólnej spowiedzi i Ko-
munii św. Zakończenie roku szkolnego przypadło wyjątkowo na 24 
czerwca z powodu ustnego egzaminu dojrzałości. Rozdano wówczas 
świadectwa promocyjne i odprawiono uroczyste nabożeństwo. Na 
konferencji pedagogicznej w dniu 1 czerwca 1911 roku wezwał jeszcze 
dyrektor grono nauczycielskie do wzięcia udziału w uroczystościach 
Bożego Ciała w odświętnych strojach 38.

Poza pracą katechetyczną ks. Nodzyński wykonywał w seminarium 
również zwykłe obowiązki pedagoga, np. pełnił zastępstwo w klasie 
III za nieobecnego 12 listopada 1910 roku Bohdana Łuszczyńskiego. 
Ks. Józef uczestniczył także w przeprowadzeniu pierwszego egza-
minu dojrzałości w kęckim seminarium nauczycielskim. W piątek 16 
czerwca 1911 roku w godzinach od 11.00 do 12.00 nadzorował oddział 
A w trakcie pisemnego egzaminu z języka polskiego, podczas którego 
nie zauważył niczego niezgodnego z przepisami. Natomiast w sobotę 
38 ANK, sygn. 29-488-21, s. 43-44; ANK, sygn. 29-488-22, s. 138-142; Kronika c. k. Semina-

rium…, s. 24-26.
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17 czerwca 1911 roku nadzorował uczniów w czasie pisemnego egza-
minu z języka niemieckiego, najpierw oddział B w godzinach od 9.00 
do 10.00, a następnie oddział A od 10.00 do 11.00. Także w tym dniu 
nie wydarzyło się nic niezgodnego z przepisami. Podpisy ks. Nodzyń-
skiego widnieją też na osobowych protokołach z egzaminu matural-
nego z dni 28 i 30 czerwca, 1, 3, 4 i 5 lipca oraz 11 października. Poza 
tym katecheta został wyznaczony wraz z Władysławem Blarowskim 
i Zygmuntem Bętkowskim do komisji, mającej przeprowadzić egza-
min wstępny na kurs przygotowawczy 1 lipca 1911 roku o 8.00 rano. 
Oprócz tego uczestniczył również w egzaminach poprawkowych 29 
i 30 sierpnia oraz w egzaminie wstępnym 31 sierpnia. 12–13 czerwca 
1911 roku. ks. Nodzyński zdał egzamin na katechetę szkół średnich. 
Wakacje tego roku spędzał w Kętach39. 

Nowy rok szkolny 1911/1912 był ostatnim rokiem, w którym ks. 
Józef Nodzyński pracował w Seminarium Nauczycielskim Męskim 
w Kętach. Uczniowie seminarium 9 września uczestniczyli w nabo-
żeństwie żałobnym za śp. cesarzową Elżbietę, a od soboty 16 września 
uczęszczali o godzinie 12.00 na egzorty do kościoła św. św. Małgorzaty 
i Katarzyny. Protokół z konferencji pedagogicznej z dnia 19 września 
1911 rokiem podaję rozpiskę godzin nauki religii. Ks. Józef prowadził 
po dwie godziny katechezy dla każdej z klas (przygotowawczej, I, II, 
III i IV) oraz dwie godziny egzort, w sumie 12 godzin. Podczas kon-
ferencji 3 października 1911 roku katecheta poruszył zagadnienie pa-
trona szkoły. Dyrektor stwierdził, że szkoła dotychczas nie posiadała 
żadnego. W związku z tym postawiono wniosek, aby opiekunem pla-
cówki obrać św. Jana Kantego. Pomysł został zatwierdzony jednogło-
śnie. Odtąd postanowiono uroczyście obchodzić dzień wspomnienia 
świętego orędownika, czego potwierdzenie możemy odnaleźć w księ-
dze okólników z lat 1907–1913. Dzień 20 października został ogłoszo-
ny dniem wolnym od nauki szkolnej. Młodzież natomiast miała się 
zgromadzić w budynku szkoły o 7.30, aby chwilę potem wyruszyć na 
nabożeństwo do kościoła parafialnego40.

39 ANK, sygn. 29-488-21, s. 13, 52, 56-57; ANK, Protokoły z egzaminu dojrzałości 
w 1911 r., sygn. 29-488-12; AKMKr, Pers A 580.

40 ANK, sygn. 29-488-21, s. 62, 70; ANK, sygn. 29-488-22, s. 145-150.
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W czwartek 5 października ks. Józef objął nadzór przy pisem-
nym egzaminie dojrzałości z matematyki. Jeden z uczniów zakończył 
i oddał wypracowanie wcześniej, o godzinie 12.05. Katecheta dozoro-
wał piszących do końca, nie zanotował żadnych nieprawidłowości, 
w związku z czym egzamin zakończono. W poniedziałek 9 paździer-
nika objął nadzór nad kolejną pisemną maturą. Jeden z uczniów oddał 
pracę o godzinie 11.50, ksiądz nie dopatrzył się niczego karygodnego. 
11 października ks. Nodzyński uczestniczył także w powtórkowych 
ustnych egzaminach dojrzałości. W niedzielę 5 listopada 1911 roku 
między godziną 13.00 a 14.00 duchowny dyżurował w szkole z powo-
du karceru41.

Zima 1912 roku okazała się bardzo ostra. Okólnik z soboty 13 stycz-
nia informuje, że „jutro z powodu silnego mrozu zgromadzą się ucznio-
wie na wspólne nabożeństwo szkolne od razu w kościele parafialnym 
o g. 9. Rano”, ponadto w tym dniu odwołano naukę gimnastyki oraz 
egzortę. Podobna sytuacja miała miejsce 20 i 21 stycznia. Z powodu 
silnych mrozów odwołano egzortę w sobotę, a w niedzielę młodzież 
seminaryjna miała się zgromadzić na wspólną Mszę św. o godzinie 
9.00 rano od razu w kościele św. św. Małgorzaty i Katarzyny42.

Protokół z konferencji nauczycielskiej z dnia 3 lutego 1912 roku 
podaje termin rekolekcji wraz ze spowiedzią wielkanocną uzgodnio-
nych przez katechetę i dyrektora placówki na dni 5–8 marca 1912 roku 
W związku z tym, że czas pobytu ks. Józefa w Kętach zbliżał się du-
żymi krokami ku końcowi, nauki rekolekcyjne miał wygłosić ks. Bar-
tłomiej Kutek, proboszcz w Porąbce, były katecheta szkolny, rekolek-
cjonista w Żywcu i w gimnazjum w Wadowicach. Zapewne też z tego 
samego powodu w dniu 10 lutego odwołano egzortę. Ks. Nodzyński 
przebywał w mieście św. Jana Kantego do 15 lutego 1912 roku. W ka-
talogu głównym Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kętach 
na rok 1911/12 jako następca uczącego religii rzymsko-katolickiej w II 
półroczu widnieje ks. Jan Krzemieniecki43.

41 ANK, sygn. 29-488-21, s. 66-67, 74; ANK, sygn. 29-488-12.
42 ANK, sygn. 29-488-21, s. 81-82.
43 Tamże, s. 87; ANK, sygn. 29-488-22, s. 172-173; ANK, sygn. 29-488-32. Ks. dr Jan Krze-

mieniecki przebywał w Kętach w okresie 14 II 1912–26 VIII 1913 r, później pełnił 
funkcję notariusza w konsystorzu biskupim w Krakowie oraz profesora UJ.
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Duszpasterz

Poza pracą katechetyczną w szkołach ks. Nodzyński pełnił także 
obowiązki duszpasterskie w parafii św. św. Małgorzaty i Katarzyny 
w Kętach oraz wspierał swoją posługą lokalne żeńskie zgromadzenia. 
Informacje o nim można odnaleźć zarówno w Kronice Kęckiej Sióstr Zmar-
twychwstanek jak i w Kronice kapucynek w Kętach autorstwa s. M. Kolety 
Lipińskiej oraz Kronice Klasztoru Franciszkanek Najświętszego Sakramentu 
w Kętach prowadzonej po połączeniu obu zgromadzeń. 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1909 roku, kiedy to s. Immaculata zwró-
ciła się do wikarego z prośbą, by zachęcał dziewczyny do uczęszczania do 
szwalni prowadzonej przez zmartwychwstanki, co chętnie uczynił, przekazu-
jąc ogłoszenie z ambony. Dzięki jego zaangażowaniu liczba uczennic wzrosła 
do 40 osób. Dziewczynki zawsze w pierwszy piątek miesiąca przystępowały 
do Komunii św. i odbywały adorację, co napełniało serca sióstr pociechą44.

Decyzja o połączeniu kęckich kapucynek ze Zgromadzeniem Sióstr 
Franciszkanek Najświętszego Sakramentu wymusiła dostosowanie istnie-
jącej zabudowy klasztornej do wieczystej adoracji. W związku z tym wy-
burzono ścianę za ołtarzem głównym, a w centralnej części ustawiono tron 
eucharystyczny. Przez cały czas remontu w klasztorze trwał wielki ruch, 
utrudniający normalne życie zakonne. Siostry z utęsknieniem oczekiwa-
ły zakończenia prac, aby móc zamknąć klauzurę i odetchnąć w spokoju. 
Ołtarze udało się zamontować jeszcze w listopadzie 1909 roku, natomiast 
tron eucharystyczny rzeźbiarze przywieźli i zaczęli montować dopiero na 
początku grudnia. Siostry miały nadzieję, że uda się przenieść Najświętszy 
Sakrament do ich kościółka już 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny, jednak okazało się to niemożliwe. 

„Wreszcie nadszedł dzień tak bardzo upragniony 23-go Grudnia, przed 
Mszą św. konwencką przyszedł bardzo nam życzliwy Ks. Józef Nodzyński, 
Wikary, poświęcił chór i Tron, a po Mszy św. przeniósł uroczyście Pana Je-
zusa do Kościoła i umieścił w Tabernakulum. Dzień był przepiękny ziemia 
jakby szronem pokryta była śniegiem, słoneczko jasno świeciło, nie widać 
było ani chmurki i jakby cała natura podzielała naszą radość”45.

44 Kronika Kęcka Sióstr Zmartwychwstanek (dalej KK), sygn. 7108/3, s. 427.
45 Archiwum Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach (dalej AKWAK), Kronika ka-

pucynek w Kętach 1882–1915, s. 161-164; cyt. s. 164; Kronika Klasztoru Franciszkanek 
Najświętszego Sakramentu w Kętach, t. 1, 1880–1911, s. 146.
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5 lutego 1910 roku do Kęt przyjechał biskup Anatol Nowak, by na-
stępnego dnia dokonać u sióstr pierwszego wystawienia Najświętsze-
go Sakramentu do publicznej adoracji. Kościół przybrany w girlandy 
zieleni oraz klomby świeżych kwiatów sprawiał wrażenie wielkiego 
ogrodu. Przybyłego o godzinie 9.00 biskupa u wejścia do kościoła wi-
tało duchowieństwo, natomiast w środku od drzwi kościelnych aż po 
balustradę, podwójny szpaler dziewczynek przyodzianych w biel. Po 
krótkiej modlitwie ks. dziekan Maciej Warmuz odczytał po łacinie i po 
polsku breve Stolicy Apostolskiej zezwalające na połączenie się sióstr 
kapucynek z siostrami franciszkankami Najświętszego Sakramentu. 
Następnie biskup Nowak wyraził swoją wielką radość, że to właśnie 
jego diecezja dostąpiła łaski nieustannego wystawienia Najświętsze-
go Sakramentu oraz nieprzerwanej adoracji. Podsumowując hierarcha 
„zachęcił w końcu, wiernych, by pamiętając na to, że Pan Jezus cią-
gle uroczyście wystawiony, potrzebuje światła, które by u stóp Jego 
eucharystycznego tronu, ustawicznie płonęło, nie dali się zawstydzić 

Pocztówka przedstawiająca wnętrze kościoła kapucynek w Kętach
(zbiory prywatne A. Skrudlik-Pilch)
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miastom bogatym i możnym, i chociaż są ubodzy, nieśli Mu w ofierze, 
ile każdy może”. Należy tu pamiętać, że pierwsza elektrownia miejska 
powstała w Kętach dopiero w 1928 roku. Po tym nastąpiła najważniej-
sza chwila, przy akompaniamencie śpiewu sióstr biskup wyjął z taber-
nakulum konsekrowaną Hostię, by umieścić ją w monstrancji na tronie 
eucharystycznym. W uroczystościach brała także udział arcyksiężna 
Maria Teresa, która objęła protektoratem nowy klasztor. O 17.00 ks. dr 
Tobiasiewicz odbył pierwszą wspólną adorację z ludem, zakończoną 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem dokonanym przez 
biskupa. Przez dwa kolejne dni odbywały się rano i wieczorem uroczy-
ste nabożeństwa z kazaniami, w których brało tłumnie udział okolicz-
ne duchowieństwo oraz pobożni wierni. Jak podaje kronika, „Ksiądz 
Nodzyński zakończył uroczystość porywającym kazaniem osnutym 
na słowach: «Panie, zostań z nami, boć się ma ku wieczorowi»”46.

Kronika sióstr franciszkanek w Kętach pod datą 19 czerwca 1910 
roku podaje, że „Ks. Józef Nodzyńśki – gorliwy czciciel Przenajśw. 
Sakramentu, założył przy naszym kościółku Arcybractwo Adoracji 
Najśw. Sakramentu”47. Duchowny był również jego pierwszym dyrek-
torem. Swoje dzieło prowadził z wielką gorliwością i poświęceniem, 
przewodniczył zebraniom, które odbywały się w klasztornej rozmów-
nicy. Ks. Józef wprowadził wspólne adoracje w pierwsze piątki mie-
siąca. Natomiast w czwartki uczestniczki Arcybractwa odbywały in-
dywidualne adoracje, zmieniając się co godzinę48.

Wspomniany wikary zapewne wiele razy gościł z posługą u kęc-
kich kapucynek/franciszkanek, o czym mogą świadczyć zarówno cie-

46 AKWAK, Kronika Klasztoru Franciszkanek..., s. 167-172, cyt. s. 171 i 172.
47 Cyt. tamże, s. 181. Dostępne w Internecie materiały podają natomiast, że Arcy-

bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu zostało założone w 1912 r. Por. T. 
M. Chrzan, Duszpasterstwo parafialne w dekanacie oświęcimskim w latach 1843–1918, 
Katowice 2020, s. 147, który podaje tą informację za: M. Stachura, Klasztor Klarysek 
od Wieczystej Adoracji – historia i znaczenie dla społeczności kęckiej, „Kęckie sacrum”, 
red. ks. dr S. Cader, Kęty 2008, s. 51-62. Podobną informację podaje ks. S. Piątek 
w swoim maszynopisie Kęty miasto św. Jana Kantego, Kęty 1977 oraz w publikacji 
Święty Jan Kanty i Jego miasto: „[...] przy Kościele Sióstr Franciszkanek istnieje od 
1912 r. Arcybractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz straż honorowa 
Najśw. Serca Pana Jezusa mający swe nabożeństwa”. Ks. Piątek przejął opiekę 
nad Arcybractwem Adoracji Najświętszego Sakramentu w późniejszym okresie. 

48 AKWAK, Kronika Klasztoru Franciszkanek..., s. 181.



Almanach Kęcki nr XXV110

płe słowa zapisane na jego temat w kronikach, jak i następujące do-
kumenty. 24 stycznia 1910 roku s. Maria Izabela PFrNS zwróciła się 
za przyzwoleniem proboszcza Warmuza do „Najdostojniejszego Ksią-
żęco-Biskupiego Ordynariatu w Krakowie” z prośbą o pozwolenie na 
binację czyli sprawowanie drugiej Mszy św. w tym samym dniu dla 
księży wikarych z parafii św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. 
Swoją prośbę motywowała ciężką i długotrwałą chorobą ks. Krze-
czowskiego, który dotychczas im posługiwał oraz brakiem możliwości 
odprawienia przez miejscowych duchownych Mszy św. z powodu ob-
sługi parafii i własnych kościołów. Zgody udzielono na czas choroby 
ks. Krzeczowskiego. Podobną prośbę wystosował proboszcz Warmuz 
30 listopada 1911 roku argumentując, że poprzednia zgoda kończy się 
z dniem 9 grudnia 1911 roku, a od czasu do czasu zachodzi potrze-
ba, by jeden kapłan odprawił Msze św. w niedziele i uroczyste święta 
zarówno w parafii jak i u sióstr franciszkanek. I tym razem Książęco-
Biskupi Konsystorz w Krakowie zgodził się na przedłużenie zgody na 
binowanie o rok49.

Ks. Józef był obecny również 27 kwietnia 1911 roku przed połu-
dniem na profesji zakonnej siostry Marii od Najświętszego Serca Jezu-
sa czyli Matki Marii Łempickiej, o czym świadczy złożony przez niego 
podpis na protokole50.

Ks. Nodzyński nie zaniedbywał także drugiego żeńskiego zgro-
madzenia funkcjonującego w Kętach, czyli sióstr zmartwychwstanek. 
W lutym 1911 roku wraz z ks. Kazimierzem Respondem zostali zapro-
szeni i wzięli udział w przedstawieniu zorganizowanym przez dzieci 
z ochronki i ze szwalni sióstr. 13 marca 1910 roku w piątą niedzielę 
wielkiego postu siostry zorganizowały po raz pierwszy w swojej ka-
plicy rekolekcje stanowe dla kobiet z Kęt. Wzięło w nich udział po-
nad czterdzieści pań. Konferencje prowadził ks. Józef, jak zaznaczyły 
w swojej kronice siostry „bardzo pobożny i gorliwy Kapłan”. Codzien-
nie po wieczornych naukach udzielał błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. Rekolekcje zakończono 17 marca uroczystą Mszą św., 
podczas której wszystkie uczestniczki przystąpiły do Komunii św. Pa-

49 AKMKr, Akta parafii Kęty (dalej APA) 86, karty 653 i 684.
50 AKWAK, Księga I Profesji (1911–1980), t. 1, s. 1.
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nie serdecznie dziękowały zarówno siostrze przełożonej za udostęp-
nienie kaplicy, jak i wikaremu za wygłoszone nauki. Owocem reko-
lekcji, oprócz chwały Bożej, było nawiązanie bliższych relacji zakonnic 
z mieszkankami Kęt, które dawały nadzieję na wznowienie przedsię-
wzięcia, co zresztą się wydarzyło w następnym roku. 20 marca 1911 
roku zmartwychwstanki ponowiły rekolekcje stanowe dla kobiet. Tak 
jak rok wcześniej prowadził je wikary Nodzyński. Siostry podkreśla-
ły, że ksiądz „ładnie mówił, [a] tematy były dostosowane do potrzeb 
ducha czasu i zadań kobiety w społeczeństwie”. Rekolekcje kończyły 
się wspólną Mszą św. śpiewaną z wystawieniem Najświętszego Sakra-
mentu. Przed wspólną Komunią św. ks. Józef wygłosił piękne prze-
mówienie, opierając się na słowach, które anioł skierował do proroka 
Eliasza: „Wstań i jedz, bo długa droga przed tobą”51.

Jako wikary ks. Nodzyński spełniał wszystkie podstawowe posługi 
duszpasterskie, m.in.: udzielał chrztów, komunii św., spowiadał, od-
wiedzał chorych i umierających, towarzyszył parafianom w ich ostat-

51 KK, sygn. 7108/3, s. 441; KK, sygn. 7108/4, s. 7-8. Cyt. tamże.

Pocztówka przedstawiająca wnętrze kaplicy sióstr zmartwychwstanek w Kętach
(zbiory Muzeum w Kętach, sygn. MK/H/3837)
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niej ziemskiej podróży oraz udzielał sakramentu małżeństwa. W po-
południowym wydaniu „Nowej Reformy” z wtorku 22 sierpnia 1911 
roku odnajdujemy informację o ślubie, który odbył się 12 bieżącego 
miesiąca w kościele św. Jana Kantego w Kętach. Związek małżeński 
zawarli Ksawery Michalski z panną Teresą Lankoszówną52, nauczy-
cielką z Kęt, a pobłogosławił go właśnie ks. Józef Nodzyński53. 31 
lipca 1911 roku wikary zwrócił się do Najprzewielebniejszego Ksią-
żęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie z prośbą o redukcję Mszy 
św. fundowanych o połowę. Jak wyjaśniał w piśmie kęcki wikary, był 
zobowiązany do odprawienia rocznie dwudziestu Mszy św. fundowa-
nych za 31 koron 50 halerzy. W tym czasie brakowało stypendiów na 
wiele Mszy św., a te przeznaczone na msze fundowane były niewy-
starczające. 21 sierpnia 1911 roku ks. Józef otrzymał zgodę na redukcję 
mszy z dwudziestu na dziesięć54. W materiałach archiwalnych kęckiej 
parafii znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie można odnaleźć podobne prośby skreślone także ręką drugiego 
wikarego ks. Kazimierza Responda. Z kolei 9 października 1911 roku 
ks. Nodzyński zwrócił się z prośbą do Najprzewielebniejszego Ksią-
żęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie z prośbą o zwolnienie go 
od wypracowań na kongregacje dekanalne. Informował, że jako wi-
kariusz przy kościele parafialnym w Kętach oraz zastępca katechety 
w c.k. Seminarium Nauczycielskim i szkole ludowej męskiej zobowią-
zany jest dodatkowo do 29 godzin i dwóch egzort tygodniowo, poza 
czasem, który musi poświęcić na przygotowanie się do szkoły oraz 
spełnienie obowiązków parafialnych. Zajęcia te uniemożliwiają mu 
na razie należyte opracowanie przeznaczonych tematów. Pod pismem 
widnieje adnotacja proboszcza i dziekana oświęcimskiego, ks. Macieja 

52 W Kronice Szkoły Powszechnej nr 1 im. Jana Kantego w Kętach odnajdujemy informację, 
że Teresa Lankoszówna została zatrudniona jako druga siła nadetatowa od dn. 1 
IX 1903 r. W kolejnym roku c. k. Rada Szkolna okręgowa przeniosła ją do szkoły 
jednoklasowej w Łękach. Natomiast po zamianowaniu Tadeusza Stchandla stałym 
nauczycielem w Jawiszowicach, Teresa Lankoszówna powróciła na dawną posadę 
do Kęt. Od sierpnia 1908 r. Teresa Lankoszówna została przydzielona do szkoły 
żeńskiej jako zastępczyni urlopowanej Antoniny Schneiderowej, która przeszła 
w stan spoczynku 4 IX 1908 r. Zob. Kronika Szkoły Powszechnej nr 2 w Kętach.

53 „Nowa Reforma” R.30, 1911 r., nr 381.
54 AKMKr, sygn. APA 86, k. 676.
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Warmuza, że „petenta można uwolnić od wypracowań tematów”. 13 
października 1911 roku ks. Józef otrzymał odpowiedź zwalniającą go 
z wypracowań pisemnych na tegoroczną kongregację dekanalną55.

W niedzielę 13 listopada 1910 roku miasto Kęty zorganizowało 
uroczyste obchody z okazji 500. rocznicy bitwy grunwaldzkiej. Domy 
i balkony zostały udekorowane dywanami i chorągwiami. Wczesnym 
rankiem o 6.30 ulicami miasta przeszła orkiestra, grając pieśni legio-
nów. Do miasta, pieszo, na koniach udekorowanych w pstre wstążki 
lub furkami zaczęli nadciągać włościanie. Wielu gości przybyło o go-
dzinie 8.30 pociągami od strony Wadowic i Białej. Około godziny 9.00 
przy gmachu Seminarium Nauczycielskiego zaczął formować się po-
chód, który wyruszył w kierunku kościoła św. św. Małgorzaty i Kata-
rzyny przy dźwiękach muzyki orkiestry dętej złożonej z seminarzy-
stów o godzinie 9.30. 

„Na czele pochodu banderya, złożona z włościan z okolicznych wiosek na 
dzielnych koniach, za nimi straż pożarna z Kęt i okolicy ze sztandarami, mło-
dzież szkół ludowych, młodzież seminaryum nauczycielskiego męskiego, 
uczennice kursów seminaryum nauczycielskiego żeńskiego, młodzież szko-
ły rolniczej z Kobiernic, Tow. „Sokół”, T. S. L., Czytelnia mieszczańska, Stow. 
Młodzieży rękodzielniczej, robotnicy fabryki sukna pp. Baubeli i Zajączka, 
gmina izraelicka, cechy rękodzielnicze, przedstawiciele gmin okolicznych 
i gmina miasta Kęty”. 

Uroczystą Mszę św. odprawił kęcki proboszcz, ks. Maciej Warmuz, 
podczas której chór Seminarium Nauczycielskiego pod batutą p. Mi-
chała Markowskiego odśpiewał nabożne pieśni. „W czasie nabożeń-
stwa ks. Nodzyński wygłosił podniosłą mowę o zdradnym zakonie 
krzyżackim i podniósł znaczenie zwycięstwa dla Polaków”. Na zakoń-
czenie odśpiewano „Boże coś Polskę”, a następnie przy dźwiękach mu-
zyki pochód udał się pod szkołę ludową przy ul. Sobieskiego, „gdzie 
ks. Nodzyński dokonał aktu poświęcenia kamienia węgielnego pod 
pomnik Matki Boskiej Królowey Polskiej, który miasto Kęty zamierza 
wznieść w najbliższym czasie z okazyi tej uroczystości”. Później udano 
się na rynek, pod pomnik św. Jana Kantego, gdzie odśpiewano pieśni 

55 AKMKr, sygn. Pers A 580.
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patriotyczne, po czym o 12.35 w południe pochód rozwiązał się. Wie-
czorem o 17.30 po rzęsiście oświetlonych ulicach przeszedł capstrzyk 
muzyki, a o 19.00 dzieci szkolne odegrały jeszcze sztukę pt. Rycerze 
Jadwigi w sali „Sokoła”56. Ks. wikary Nodzyński musiał posiąść zdol-
ność pięknego i ciekawego mówienia, skoro potwierdzenia tego faktu 
możemy odnaleźć zarówno w obydwu kronikach sióstr franciszka-
nek i zmartwychwstanek, jak i w sprawozdaniu z obchodów rocznicy 
grunwaldzkiej w Kętach.

Ks. Józef pracował w Kętach do 15 lutego 1912 roku, po czym został 
przeniesiony na placówkę do Podgórza, przyłączonego do Krakowa 
jako jedna z dzielnic w 1915 roku57. 8 lutego 1912 roku kęcki proboszcz 
ks. Maciej Warmuz otrzymał wezwanie od Najprzewielebniejszego 
Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie w sprawie wystawie-
nia świadectwa moralności dla ks. Józefa Nodzyńskiego, wikariusza 
w Kętach. Zaznaczył w nim, że

„od dnia 27 sierpnia 1908 r. do dnia 15 lutego b. r. [ks. Józef Nodzyński] pro-
wadził życie trzeźwe, pobożne, wzorowe, bardzo pilnie słuchał spowiedzi św., 
odwiedzał chorych, z wielkim pożytkiem opowiadał Słowo Boże tak w koście-
le jak i w szkole, wszystkie czynności kapłańskie chętnie i gorliwie sprawował, 
stowarzyszenie młodzieży rękodzielniczej należycie prowadził, u parafian 
szczególny szacunek sobie zjednał, tylko stosunek między nim a dyrektorem 
Seminarium Nauczycielskiego w ostatnich czasach bardzo się zepsuł58. 

Niestety, nie udało się odnaleźć żadnej dokumentacji dotyczącej 
tego tematu.

Ks. Józef po swoim przeniesieniu odwiedził Kęty przynajmniej jesz-
cze raz, 14 czerwca 1951 roku. Był wówczas członkiem komisji w pro-
cesie de non cultu [braku kultu] Sługi Bożej M. Jadwigi Borzęckiej CR. 
Zdjęcie, na którym widnieje wraz z o. Władysławem Miernikiem CR, 
o. Wojciechem Zmarzem, prowincjałem franciszkanów, o. Bernardem 
BK, ks. kanonikiem Rosiewiczem, ks. kanonikiem A. Grzymałą oraz  

56 ANK, sygn. 29-488-21, s.13; Kronika c. k. Seminarium…, s. 21; „Nowiny” R.8, 1910 r., 
nr 265. Cyt. tamże, s. 2.

57 AKMKr, sygn. Pers A 580; „Gazeta Narodowa” R.52, 1912 r., nr 40; „Czas” R.65, 1912 r., nr 85.
58 Cyt. AKMKr, sygn. Pers A 580, k. 5.
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o. Wojciechem Cyrwusem CR znajduje się w Archiwum Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach.

Dalsze losy ks. Nodzyńskiego

Ks. Józef Nodzyński w parafii św. Józefa w Podgórzu posługiwał 
niedługo, bo zaledwie od 15 lutego do 15 sierpnia 1912 roku. Pełnił 
także funkcję nauczyciela religii w szkole wydziałowej i pospolitej 
im. Juliusza Słowackiego w Podgórzu. Następnie został przeniesiony 
do Myślenic, gdzie pracował od 1 września 1912 do 30 września 1922 
roku jako katecheta w gimnazjum państwowym. Poza pracą szkolną 
udzielał się także społecznie, m.in. 22 października 1912 roku wziął 
udział w obchodach skargowskich organizowanych przez myślenic-
kiego „Sokoła”, podczas których wygłosił okolicznościowe kazanie, 
a 16 listopada 1912 roku dokonał odczytu pt. Kościół a kwestya socyalna, 
w czasie którego zbierano środki na bursę dla młodzieży gimnazjal-
nej w Myślenicach. W styczniu 1913 roku ks. katecheta wziął udział 
w akademii z okazji obchodów 50. rocznicy powstania styczniowego. 
W lutym uczestniczył w organizacji i ślubowaniu skautów, do któ-
rych wygłosił piękną i pełną patriotyzmu przemowę, wzywając ich 
do gorliwej pracy oraz pełnienia obowiązków, które na siebie przyjęli. 
Na rzecz myślenickiego skautingu wpłacił także 2 korony. Natomiast 
w maju tego roku ks. Józef wygłosił podniosłe kazanie podczas nabo-
żeństwa z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja zorganizowa-
nych przez Towarzystwo Szkoły Ludowej. Od 12 do 15 listopada 1913 
roku ks. Nodzyński brał udział w kursie katechetów w Krakowie. Od 
1918 roku działał także jako członek zarządów Składnicy Kółek rolni-
czych w Myślenicach i Konsumu urzędników i funkcjonariuszy pań-
stwowych w Myślenicach. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku kapłan został zmuszony do przerwania pracy w szkole, 
ponieważ otrzymał powołanie do Wojska Polskiego. Mimo prób pod-
jętych przez krakowską kurię o zwolnienie katechety ze służby woj-
skowej Ministerstwo Obrony Krajowej odrzuciło ten wniosek. W woj-
sku ks. Nodzyński pracował jako sanitariusz i pomoc duszpasterska. 
Po zakończeniu działań wojennych wrócił do pracy w myślenickim 
gimnazjum. Był pierwszym katechetą, który organizował rekolekcje 
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dla młodzieży. Przebywając jeszcze w Myślenicach wspierał finanso-
wo fundusz wydawniczy czasopisma „Pod znakiem Maryi”. 15 sierp-
nia 1922 roku ks. Józef został odznaczony wyróżnieniem Expositorium 
Canonicale, przyznawanym za zaangażowanie kościelne oraz nadające 
mu tytuł kanonika i pozwalające na noszenie krótkiej czarnej pelerynki 
przyszywanej do sutanny59. 

30 września 1922 roku awanso-
wał na katechetę w Państwowym 
Gimnazjum VI w Krakowie na Pod-
górzu, gdzie pracował do 18 lipca 
1930 roku. 26 kwietnia 1926 roku 
brał również udział w nowennie ku 
czci św. Stanisława, podczas której 
głosił kazania oparte o najnowsze 
pisma Piusa XI oraz biskupów pol-
skich. W tym roku od 21 listopada 
objął także funkcję katechety w szko-
le dla sług mieszczącej się w budyn-
ku I Szkoły im. św. Wojciecha przy 
ul. Krowoderskiej 14. Szkoła liczyła 
dwa oddziały, niższy dla zupełnych 
analfabetów, na który uczęszczało 
17 uczennic oraz wyższy, który li-
czył 14 uczennic. Nauka odbywa-
ła się w każdą niedzielę i święta od godziny 16.00 do 19.00. Również 
sprawozdania T. S. L. za rok 1928 i 1929 wymieniają go jako katechetę. 
12 września 1929 roku ks. Nodzyński uzyskał odznaczenie Rochettum 

59 Tamże; M. Gawlik, J. Szczepaniak, Nodzyński Józef Ferdynand..., s. 233-234; „Czas” 
R.65, 1912 r., nr 487 i nr 530; „Nowiny. Dziennik powszechny” R.11, 1912 r., nr 246, 
R.12, 1913 r., nr 43, nr 107; „Głos Mieszczański”, R.2, 1912 r., nr 43 i R.3, 1913 r., 
nr 5; „Nowa Reforma” R.32, 1913 r., nr 49, nr 83, nr 183, nr 215; Księga pamiątkowa 
kursu katechetów w Krakowie, Kraków 1916, s. 361; Zbiór ogłoszeń firmowych z dn. 20 
IX 1918 r., poz. 124 i z dn. 25 X 1918 r., poz. 109; „Gazeta Lwowska” R.109, 1919 r., 
nr 123; plansza 14 Nauczyciele Gimnazjum w Myślenicach w wojnie polsko-bolszewickiej 
z wystawy Myśleniczanie na froncie wojny polsko-bolszewickiej zorganizowanej przez 
Muzeum Niepodległości w Myślenicach w 2020 r.; A. Spytkowski., 90 lat Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, Myślenice 1998, s. 81-82; 
„Pod znakiem Marji” R.2, 1921 r., nr 3.

Ks. Józef Nodzyński (zbiory AKWAK)
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et Mantolettum. W tym okresie nadal wspierał finansowo czasopismo 
„Pod znakiem Marji” oraz budowę kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus w Rabce. Od 18 lipca 1930 roku ks. Józef został przeniesiony 
jako katecheta do Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie. 7 grudnia 1930 
roku wziął udział w poświęceniu sztandaru krakowskiej korporacji 
akademickiej „Akropolij” dokonanym na Wawelu, w ramach IX. zjaz-
du Polskiej Młodzieży Korporacyjnej. Ks. Nodzyński nadal był cenio-
nym kaznodzieją, o czym świadczą różne zaproszenia, m.in. 7 lutego 
1932 roku, gdzie głosił kazanie podczas nabożeństwa 40-godzinnego 
odbywającego się w Kościele Mariackim w Krakowie. Nabożeństwo 
było transmitowane przez radio. Podczas pierwszego dnia świąt wiel-
kanocnych, ks. Nodzyński wygłosił kazanie w trakcie sumy pontyfi-
kalnej odprawianej przez kardynała Sapiehę na Wawelu. 23 kwietnia 
tegoż roku wygłosił nauki podczas łacińskich nieszporów odprawio-
nych z okazji uroczystości Matki Bożej Dobrej Rady – Patronki Sodalicji 
św. Piotra Klawera. Także w tym samym roku został zaproszony przez 
proboszcza ks. dra A. Kościółka jako główny kaznodzieja na 300-lecie 
istnienia sanktuarium Matki Boskiej Myślenickiej. W 1937 roku w cza-
sie podniosłych uroczystości religijnych z okazji wspomnienia Matki 
Bożej Różańcowej w krakowskim kościele oo. dominikanów wygłosił 

kazanie podczas sumy pontyfikalnej, a 4 października 1938 roku w li-
turgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu głosił kazanie u oo. 
kapucynów. Przez cały czas, jako katecheta, ks. Józef współpracował 
z młodzieżą. W 1934 roku na łamach „Czci Maryi” zamieścił zaprosze-
nie na trzydniowe rekolekcje zamknięte dla maturzystek, które miały 
się odbyć od 27 do 30 czerwca u sióstr Sacre-Coeur w Zbylitowskiej 
Górze koło Tarnowa. W latach 1931–1939 wspomagał finansowo Kra-
kowski Arcybiskupi Komitet Ratunkowy na rzecz niezarejestrowa-
nych bezrobotnych oraz budowę pomnika Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Poznaniu60.
60 AKMKr, sygn. Pers A 580; M. Gawlik, J. Szczepaniak, Nodzyński Józef Ferdynand, w: 

Księża katecheci..., s. 233-234; „Czas” R.78, 1926 r., nr 95, R.82, 1930 r., nr 287, R.83, 
1931 r., nr 286, R.84, 1932 r., nr 15, nr 30, nr 257, nr 286, R.85, 1933 r., nr 22, nr 39, nr 
60, nr 87, nr 93, R.86, 1934 r., nr 58, R.87, 1935 r., nr 167, nr 349, R.88, 1936 r., nr 167, 
R.89, 1937 r., nr 57, nr 72, R.90, 1938 r., nr 11, nr 48, nr 68, nr 129, nr 273, nr 355, R.91, 
1939 r., nr 19; Sprawozdanie I. Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie za rok 1926, 
Kraków 1927, s. 18; Sprawozdanie I. Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie za 
rok 1928 i 1929, Kraków 1930, s. 14; „Pod znakiem Marji” R.8, 1927 r., nr 1; „Róże św. 



Almanach Kęcki nr XXV118

6 listopada 1939 r. ks. Józef Nodzyński został aresztowany przez 
hitlerowców w ramach akcji Sonderaktion Krakau w czasie prowadzenia 
lekcji w Collegium Novum. Uwięziony najpierw w więzieniu Monte-
lupich, a następnie we Wrocławiu, ostatecznie trafił do obozu Sachsen-
hausen. Dzięki interwencji hierarchii kościelnej uwolniono go 9 lutego 
1940 roku. W latach 1942–1945 uczył religii w Haushaltungsschule. Po 
wojnie pełnił funkcję kapelana sióstr bernardynek przy kościele św. Jó-
zefa w Krakowie, a w latach 1945–1948 był prefektem w X gimnazjum. 
Przymusowo – wbrew władzom kościelnym – przeniesiony na eme-
ryturę w 1948 roku. W latach 1948–1951 nadal uczył religii w średniej 
szkole zawodowej nr 1, a w okresie od 1948–1949 w gimnazjum ener-
getycznym w Krakowie. 2 stycznia 1953 roku ks. biskup Franciszek Jop 
powołał ks. Józefa jako notariusza do Kancelarii Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. Zmarł 24 października 1954 roku. W swoim testamen-
cie z 8 czerwca 1943 roku. zażyczył sobie być pochowanym skromnie, 
w zwykłej białej trumnie, bez mów, w grobie na cmentarzu według 
kolejności pochówków61.

Epilog

Podsumowaniem posługi spełnionej w Kętach przez ks. Józefa 
Nodzyńskiego niech będzie wspomniana na początku artykułu infor-
macja prasowa z pożegnania na dworcu: 

„W życiu prowincyonalnych miast galicyjskich ważną rolę odgrywa miejsco-
we duchowieństwo, które ma tam szerokie miejsce do pracy obywatelskiej 
wśród społeczeństwa. To też kapłan, który po obywatelsku obowiązki swe 
pojmując, nie usuwa się od współdziałania na szerszej arenie działalności 
społecznej, otoczony jest powszechnem uznaniem i szacunkiem. Z uznaniem 
takiem spotkał się ks. Józef Nodzyński, wikary i katecheta w Kętach, który 
w połowie b. m. opuścił to miasto, udając się do Podgórza, na nowe miejsce 
swej pracy duszpasterskiej. Pracą swą oraz zaletami umysłu i serca pozyskał 

Teresy” R.2, 1927 r., nr 10; „Głos Narodu” R.40, 1933 r., nr 24, nr 45, nr 102, nr 104, 
R.45, 1938 r., nr 271, nr 354; A. Spytkowski, 90 lat Liceum..., s. 81-82; „Kurier Poznań-
ski” R.27, 1932 r., nr 536, R.91, 1939 r., nr 37; „Mały dziennik Krakowski” R.2, 1936 
r., nr 194, R.3, 1937 r., nr 85, „Cześć Maryi” R.12, 1934 r., nr 10.

61 AKMKr, sygn. Pers A 580; M. Gawlik, J. Szczepaniak, Nodzyński Józef Ferdynand..., s. 
233-234; A. Spytkowski., 90 lat Liceum..., s. 81-82.
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sobie serca obywateli kęckich, którzy też w dowód uznania jego obywatel-
skiej działalności nadali mu obywatelstwo honorowe miasta. W dzień jego 
odjazdu na dworcu kolejowym zjawili się przedstawiciele rady m., Sokoli, 
delegaci i członkowie stow. rzemieślników «św. Józefa» oraz liczne grono 
mieszczaństwa, aby pożegnać cenionego kapłana”62.

W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, 
które umożliwiły mi skorzystanie z materiałów archiwalnych, dotyczących oso-
by ks. Józefa Nodzyńskiego, zwłaszcza Siostrom Klaryskom od Wieczystej Ad-
oracji oraz Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach. Bez 
ich życzliwości i pomocy powstanie tego artykułu byłoby bardzo trudne i niepeł-
ne. Wyrazy wdzięczności kieruję także w stronę ks. prof. dr hab. Jacka Urbana 
oraz wszystkich pracowników Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

62 Cyt. „Nowości Illustrowane” R.9, 1912 r., nr 8, s.4.

– historyk w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, absolwentka Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na specjalizacji Historia Ko-
ścioła. Publikowała artykuły dotyczące katolickiego duchowieństwa na Górnym 
Śląsku w XIX w.

Paula Wojewodzic O autorce


