
HISTORIA MAŁEGO SEMINARIUM 
MISJONARZY MATKI BOŻEJ 

Z LA SALETTE W POLSCE

I. Małe Seminarium w Puźnikach 
(1907-1911)

1. Początki i jego rozwój

^T^lipcu 1905 r. arcybiskup J. Bil- 

czcwski powierzy! Misjonarzom Matki 
Bożej z La Salette parafię Puźniki, dzia
łającą od roku na prawach ekspozytury, 
wyrażając jednocześnie zgodę na otwar
cie i prowadzenie tam Małego Seminarium. 
Kanoniczne objęcie Puźnik przez Salety- 
nów miało miejsce 17 VIII 1905 r.1 
Pierwszym proboszczem został ks. 
G. Vanroth, zaś funkcję wikariusza spra
wował ks. F. Schnyder. Następna waż
na data dla saletyńskicj historii Puźnik 

1 AZSR. KURG G10-II. uchw. LSI z 11 VIII 1905 r.: Calalogus Univcrsi Clcri Archioecesis Leopoliensis Rit. 
Lal.. Lcopoli 1906. s. 193: L. Ca rli er. Zjawienie .... s. SI.
Calalogus .... Lcopoli 1906. s. 193: P. Jamiol. Kuli.... s. 54.

: AZSR. KURG G10-II. uchw. 240 z 6 X 1905 r.
4 AKAL syg. 267. Wizytacja kanoniczna parafii Puźniki przeprowadzona przez arcybiskupa Józefa J. Bilczcw

skicgo z 10 IX 1905 roku (L. 9246).
E. Picard. Moje.... s. 11.

" AZSR. KURG GI0-II. uchw. (bez nr) s. 233: Calalogus .... Lcopoli 1906. s. 193; L. Carlier, Zjawienie .... 
s. SI.

to 30 XI 1905 r. Rada generalna zgro
madzenia stosowną uchwalą utworzyła 
tam pierwszy salctynski dom zakonny na 
ziemiach polskich. Superiorem został ks. 
G. Vanroth a radnymi ks. S. Schalbetter 
i ks. F. Schnyder\ Po pomyślnej wizyta
cji kanonicznej we wrześniu 1905 r. ar
cybiskupa J. Bilczcwskicgo1 * * 4 *, rozpoczę
to przygotowania do adaptacji na po
trzeby przyszłej szkoły jednego z budyn
ków parafialnych. Wybrano budynek no
wej plebanii mniej zlej z obydwu pleba
nii' z zamiarem dobudowania wiosną 
1906 r. piętra. Pomysł zyskał akcepta
cję rady generalnej. Do Puźnik władze 
zakonne skierowały kolejnych misjona
rzy6. Dnia 18 IX 1905 r. przyjechali ks.
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Eugeniusz Piccard i br. Edward Meich- 
try7, zaś w grudniu tego samego roku 
dołączyli ks. Salomon Schalbctter i ks. 
Eliasz. Rouxs. Oni mieli organizować 
i wykładać w Małym Seminarium.

W marcu 1906 r. przybył osobiście 
do Puźnik ks. generał Józef Perrin, aby 
na miejscu zapoznać się z nową placów
ką i zainaugurować nowe dzieło. Jego au
torstwa był szczegółowy plan pomiesz
czeń wznoszonego piętra. W dniu 17 III 
1906 r. najwyższy przełożony zakonny 
Salctynów dokonał uroczystego otwar
cia Małego Seminarium w Puźnikach". 
Patronem saletyńskicj instytucji został 
święty Stanisław Kostka1". Wkrótce po 
oficjalnym otwarciu i przystosowaniu 
budynku do przyjęcia pierwszych semi
narzystów rozpoczęto rekrutację11. Kry
teria decydujące o przyjęciu zbieżne były 
z obowiązującymi w większości placówek 
tego typu na ziemiach polskich12. Pierw
szego ucznia przyjęto 19 V 1906 r.13, 
a końcem stycznia 1907 r. było już dwu

nastu seminarzystów, „jak dwunastu 
apostołów w otoczeniu Chrystusa"14.

Dyrektorem szkoły w Puźnikach 
został ks. Salomon Schalbctter, a profe
sorami księża z placówki oraz świeccy 
nauczyciele1^. Po rezygnacji świeckich 
i zmianach w obsadzie domu, rada ge
neralna wzmocniła skład personalny 
księży profesorów, przysyłając Antonie
go Zehnera, Józefa Bacusa. Augusta 
Gauthicr, Franciszka Dantin i Józefa 
Mathian16. Likwidację bariery języko
wej zaistniałej między uczniami a zagra
nicznymi profesorami powierzono 
uczniowi Karolowi Litowskicmu odde
legowanemu z Małego Seminarium To- 
urnai do Puźnik. Ostatecznie, po pierw
szym wstępnym roku utworzono w Puź
nikach w roku szkolnym 1907/1908 trzy 
klasy. Większość przyjętych seminarzy
stów wywodziła się z terenów Galicji. 
Przeważali chłopcy z okolic Baryszy 
i Puźnik17. Liczba chętnych znacznie 
przewyższała możliwości lokalowe sale- 

APSK. E. Picard. Moje.... s. 1-2.
* L. Carlier. Zjawienie.... s. 81.: R. Wojiunik. Dzieje.... s. 12.

AZSR. KURG GI0-III. uchw. (bez nr) z 20 IV 1906 r.. 247; L. Carlier. Zjawienie .... s. 83: AKAL syg. 267. 
List ks. Eugeniusza Picard do konsyslorza we Lwowie z dnia S IV 1911 r.; Dokument erekcyjny parafii Puźniki 
wydany przez Kurię Metropolitalną we Lwowie z dnia 8 V 1912 r. (L. 1974)

” APSK. Kr.ZSP.t. 2. s. 18.
1 AZSR. KURG G10-II uchw. 268 z 26 VI 1906 r.: uchw. 258 z 24 IV 1905 r.
2 O. M. Piroźyński. Male seminaria duchowne w Polsce. Warszawa 1932.
: APSK. Ecolc Apostolique a Puźniki 1906-1911. s. 4.
4 Ks. E. Roux. Rozwój Małego Seminarium M. Boskiej w Polsce, PMBS, R. 6:1926, nr 8-9, s. 247.
' APSK. Kr.ZSP, t. 2. s. 8-11.
6 AZSR. Notice... nr: 210. 254. 278: AZSR. Fichc... nr: 246. 765: APSK. Karty personalne zakonników 

prowincji polskiej.
APSK. Notes de la Semainc Ecolc Apostolique 1906-1932. rkps.
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tyńskicj szkoły. Dobudowanie piętra 
i inne inwestycje związane z moderniza
cją i rozbudową szkoły pochłonęły do 1910 
r. z kasy zgromadzenia 28 tysięcy fran
ków, a i tak w zakładzie mogło przeby
wać tylko 30 wychowanków1*. Inne nie
dogodności wynikające z samego poło
żenia Puźnik (z dala od większych miast, 
traktów drogowych i kolejowych, kilka
naście kilometrów od najbliższej pocz
ty19 zły stan techniczny budynków - wil
goć) uświadomiły, że należy podjąć de
cyzję o zmianie lokalizacji szkoły lub 
o budowie nowego budynku szkolnego, 
by dziełu salctyńskicmu w Polsce zapew
nić właściwe warunki rozwoju. Gorącz
kowo dyskutowano, ale proza życia co
dziennego wymogła zmianę lokalizacji. 
Saletyni ciągle bowiem narzekali na wio
senne roztopy i jesienne deszcze zamie
niające wszystkie trakty wioski leżącej 
w dolinie w jedno wielkie trzęsawisko. 
Zimą zaś, chłopcy brnąc po pas w śnie
gu, często się przeziębiali i spóźniali do 
kościoła. Kielich goryczy, zdaniem ks. 
E. Picarda2", przepełniła odmowna de
cyzja ordynariusza co do oddania para

fii zgromadzeniu in perpetum. Prawo nic 
przewidywało wtedy takiego rozwiąza
nia. Władze zgromadzenia, znając bo
lączki Puźnik, poleciły ks. S. Schalbet- 
terowi21 szukać nowego, obszerniejsze
go domu lub terenu pod budowę, który 
w chwili nabycia praw własności pozwo
liłby zakonnikom ze spokojem patrzeć 
w przyszłość.

Rok szkolny 1910/1911, ostatni 
w dziejach Małego Seminarium w Puź- 
nikach, znacznie odbiegał dydaktycznie 
i czasowo od poprzednich. Już w maju 
1911 r. część uczniów opuściła mury 
szkoły przenosząc się do Dębowca22. 
Nic odbył się żaden z trzech egzaminów 
w ciągu roku. Oficjalnie Małe Semina
rium w Puźnikach zamknięto 18 X 1911 
roku23.

2. Uwarunkowania działania 
Małego Seminarium w Puźnikach

Scharakteryzujmy teraz środowisko 
i realia życia miejsca, gdzie w latach 
1906-1911 egzystowała saletyńska szko
ła formacyjna. Od 1904 r. Puźniki zo

:x APSK. E. Picard. Moje.... s. 3: P. Jamiol. Kuli... s. 56.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. (Chlebowskiego 
i W. Walewskiego. I. 9, Warszawa 1888. s. 325.

20 APSK. E. Picard. Moje.... s. 3.
21 AZSR. Notice... nr 191.
22 Ks. F. Daniol, Okruchy historii. Dzieje Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Matki Bożej Salelyń- 

skicj w Polsce. PMBS-USA. R. 64:1989. nr 10. s. 10: APSK. A. Skibiński. Historia Kongregacji Ojców 
Salctynów, Dębowiec 1951, rkps. s. 113.

” AZSR. KURG G10-III. uchw. 106 z 3 IV 1911 r.
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stały wydzielone z parafii Barysz jako 
ekspozytura24. Barysz była rozległą pa
rafią rzymsko-katolicką w archidiecezji 
lwowskiej. W jej skład wchodziło: sześć 
przysiółków, jeden kościół filialny, czte
ry kaplice, około 3S00 wiernych skupio
nych wokół kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Trójcy Świętej2\ Kościół 
w Puźnikach pod wezwaniem świętego 
Antoniego Padewskiego wybudowany 
został w 1880 r. z inicjatywy ks. Albina 
Fclsztyńskicgo i Stanisława Farurcja 
Szawłowskiego. Do powstania ekspozy
tury w Puźnikach w dużej mierze przy
czynił się ks. Karol Zoeller, katecheta 
gimnazjalny w Stryju. Władze kościelne 
powierzyły mu zadanie zorganizowania 
tam przyszłej parafii. W 1896 r. za jego 
urzędowania poszerzono kościół, dobu
dowano nowe prezbiterium. Następnie 
zakupiono niezbędne paramenty litur
giczne, wybudowano potrzebne budyn
ki26. Wysiłki ks. K. Zocllcra, który na 
ten cel przeznaczy! wszystkie swoje 
oszczędności, przerwała 23 XI 1904 r. 
śmierć27. Gdy w 1905 r. przybyli Salcty- 

ni, zastali już w Puźnikach parafię dzia
łającą na prawach ekspozytury. Kościół, 
zdaniem zakonników, był iv tamtejszym 
smaku i stylu2*, drewniany - tylko chór 
murowany, ale bez organów, pokryty 
gontem. W skład dóbr kościelnych 
wchodziły dwie plebanie: stara i nowa, 
stodoły, stajnie i inne budynki gospodar
cze oraz duży las, ogród, sad i rozległe 
pola, około 20 ha ziemi2". Ks. K. Zoel- 
ler, pierwszy ekspozyt Puźnik, testamen- 
talnic przekazał następcom bogaty księ
gozbiór biblioteczny oraz wszystkie swo
je meble3". Księża Salctyni zaskoczeni 
byli postawą mieszkańców. Ks. J. Per- 
rin, generał Misjonarzy Matki Bożej 
z La Salcttc, pisał, że w niedzielę śpie
wają w kościele od dziewiątej do połu
dnia, na jeden glos łagodnie i pobożnie 
(...), podobnie było po południu od dru
giej do piątej godziny (...), są pełni god
ności a przy tym bardzo ofiarni'1.

Za tym zewnętrznym, niedzielnym 
zaangażowaniem się w życie parafii nic 
zawsze w parze i nic u wszystkich szło 
głębokie życic duchowe czy etyka oparta 

AKAL. syg. 267. Pismo arcybiskupa Józefa Bilczcwskicgo do ks. proboszcza w Puźnikach E. Picarda z 14 VII 
1910 r. (L.1067S).
Catalogus .... Lcopoli 1905. s. 193.
APSK. E. Picard. Moje.... s. 6.
Catalogus .... Lcopoli 1904. s. 56.
E. Picard. Moje.... s. 5.
AKAL. List Stanisława Farurcja Szawłowskiego do arcybiskupa Józefa J. Bilczcwskicgo z 10 XII 1904 r. 
(L. S159); R. Wojlunik. Dzieje.... s. 15.
AKAL. syg. 267. Lisi arcybiskupa Józefa J. Bilczcwskicgo do superiora w Puźnikach Ci. Vanroth (L. 7746): 
APSK. Ki?ZSP l. 2. s. S.

R. Wojlunik . Dzieje.... s. 13.
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na ewangelicznym przekazie. W 1914 r. 
w czasie nieobecności ks. E Picard żad
ne moralne imperatywy nic powstrzyma
ły wielu puźniczan przed szabrem koś
cielnych precjozów i dokładną penetra
cją plebańskich piwnic i spiżarni32. Świę
tokradztwo bez względu na motywy 
sprawców i okoliczności łagodzące za
wsze rzuca cień na wizerunek moralny, 
autentyzm życia Bożymi prawdami. Sa- 
letyni byli zszokowani rozmiarami na
łogu pijaństwa. Nie mogli zrozumieć, że 
obficie zakrapiane u puźniczan wesele 
rozpoczynało się dwa dni przed ślubem, 
a kończyło trzy dni po nim, zaś prawie 
zawsze nowożeńcy brali ślub wieczorem 
podpici, ci nawet zupełnie pijani”'. Dru
gą wadą, nad którą zakonnicy ubolewa
li, było „nieszczęsne, osobliwe pojęcie 
poszanowania cudzej własności"34. War
to jednak odnotować u tych ludzi rzad
ko spotykane, nieszablonowe pojęcie 
sprawiedliwości w postaci głęboko zako
dowanego w ich świadomości obowiąz
ku restytucji za wszelką kradzież. Po 
zrobieniu wystarczającego zapasu drew
na na zimę w państwowym lesie, sami 

zgłaszali się do naczelnika więzienia pro
sząc, by ich aresztował35.

Mimo skaz pozostawiających ślady 
na wizerunku moralnym, skaz typowych 
nic tylko dla tamtego okresu, lud Puź- 
nik bardzo szanował i kochał swoich 
duszpasterzy. Puźniczanin, gdy zobaczy’! 
księdza choćby nieznanego, podchodził 
do niego, całując go w rękę lub w ramię '1'. 
Oddawał tak, jak go nauczono, cześć 
Bogu, którego wyobrażał sobie jako sro
giego Ojca i Sędziego. Puźniczanie pro
wadzili ożywione życic sakramentalne. 
Na 700 wiernych iv Puźnikach w niedzie
lę do komunii przystępowało 100-150 
osób31. Siła moralna puźniczan tkwiła 
w rodzinach, w których szanowano wy
mogi Ewangelii. Ks. E. Picard twierdził, 
iż: rodziny były solidne, tak że nigdy nie 
słyszał o rozwodzie (...), a przez dwana
ście lat proboszczowania tylko raz byl 
wypadek przymusowego ślubu, a narzecze
ni ze wstydu nie wiedzieli, gdzie się skryć*.

Niech ks. E. Picard, wieloletni pro
boszcz Puźnik, rozstrzygnie o środowi
sku, gdzie egzystowała szkoła formacyj
na. Napisał on: pod względem religijnym. 

'2 E. Picard. Moje .... s. S.
Tamże, s. 7.

u Tamże, s. 10.
Tamże, s. 9.
A. Gandawski. Historia.... s. 16.
La Salelte en Galicic, Bulletin des Missionnaircs De Notre Dame La Salette. R. 5:1906. nr 9. s. 276.
E. Picard, Moje..., s. 5.
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duchowym była to parafia podobna do 
wszystkich innych okolicznych, tzn. 
wszyscy byli praktykujący, a nawet wszys
cy spowiadali się cztery lub pięć razy 
w roku (...) z okazji odpustów i general
nie w całej okolicy ludność była jeszcze 
moralnie zdrowa39.

II. Małe Seminarium w Dębowcu 
(1945-1950)

1. Przeniesienie Małego 
Seminarium do Dębowca

Na początku 1910 r. ks. S. Schalbct- 
ter przedstawił władzom zgromadzenia 
propozycję kupna jednego z dwóch ma
jątków4". Pierwszy - 100 hektarów zie
mi z pałacem dworskim - zlokalizowany 
był w Wybranówcc niedaleko linii kole
jowej Lwów - Stanisławów. Drugi - resz- 
tówka po parcelacji dóbr po byłym mi
nistrze austriackim hr. Florianie Zic- 
miałkowskim - w Dębowcu kolo Jasła41. 
Pierwsza oferta, mniej korzystna finan

sowo dla Saletynów, została odrzucona. 
Pozostała druga możliwość. Dębowiec42, 
sięgający w swych początkach przynaj
mniej XIII wieku, malowniczo usytu
owany na niewielkim pagórku (ok. 280 
m n.p.m.), w środkowej części Pogórza 
Jasielskiego43, położony jest ok. 8 km na 
południc od Jasia44. W średniowieczu 
miał status miasteczka królewskiego, 
związanego w dużej mierze z rolnic
twem. Leżąc na ważnym węgiersko-ru- 
skim szlaku handlowym, został obdaro
wany hojnie przez Kazimierza Wielkie
go, później przez Władysława Jagiełłę 
licznymi przywilejami w handlu i w są
downictwie45. Podupadl w XVI w. pod 
prywatnym patronatem. Swój renesans 
gospodarczy przeżył pod koniec XVIII 
w. za sprawą przemysłu tkackiego4". 
Prawa miejskie utracił w 1934 r. Dzisiaj 
jest siedzibą władz gminnych.

Jako parafianie dębowiczanie wymie
nieni są po raz pierwszy w zachowanych 
dokumentach historycznych w 1328 r.4' 
Uwzględnienie Dębowca w spisie świę

Tamże, s. 6.
40 APSK. Circulaires des Peres Gencraus. nr 26 z dnia 24 V 1910.
41 AZSR. KURG G10-lV. s. 25. 27.
4; K. Rymut. Nazwy miast Polski. Wrocław 1987. s. 67; Słownik geografii turystycznej Polski, Warszawa 1956.

I. 1. s. 156.
4’ A. Szerlągowski, Z przeszłości Dębowca. Dębowiec 1952. mps. s. 4; S. Kłos. Województwo rzeszowskie. 

Warszawa 1969. s. 378.
!4 M. Okoń. Beskidy część wschodnia. Beskid Niski. Bieszczady i ich Pogórza. Warszawa-Kraków 1987. s. 112.
' P. Jamiol. Kult.... s. 34-35.

4" W. Sarna. Opis powiatu jasielskiego. Jasio 1908. s. 402- 405.
•r MPH. t. 3. s. 228; SHGKr. cz. 1. z. 3. s. 543.
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topietrza z 9 VI 1338 r.48 (daninę tą 
pobierano od parafii już dobrze zorga
nizowanych i odpowiednio uposażo
nych) świadczyłoby o przynajmniej trzy
nastowiecznym rodowodzie tej parafii, 
której akt erekcyjny zaginął. W czasie 
istnienia w Dębowcu Małego Semina
rium znajdował się tam kościół para
fialny, pod który kamień węgielny wmu
rował w 1838 r. ordynariusz przemyski, 
Michał Tomasz Korczyński, a konsekro
wał w 1857 r. bp Franciszek Wierzchlcj- 
ski. Kościół został poważnie uszkodzo
ny w czasie działań wojennych w stycz
niu 1945 r. i odnowiony w 1948 r.49; 
cmentarny pod wezwaniem św. Krzyża 
(1869)'“ oraz sanktuaryjny ku czci Mat
ki Bożej Salctyńskicj (1939)", który 
wzrastał na oczach seminarzystów. Dę
bowiecka parafia była obszarem żyznym 
w powołania kapłańskie i zakonne. W la
tach 1870-1905 aż 24 dębowiczan przy
jęło święcenia kapłańskie", zaś w latach

1910-1997 kolejnych 22 kapłanów die
cezjalnych i zakonnych wyszło się z tej 
parafii*'3.

Na mapie administracyjno-kościel- 
ncj parafia Dębowiec leżała pierwotnie 
w granicach diecezji krakowskiej w de
kanacie Zręcin'4, a następnie Jasło". 
Dnia 13 III 1786 r. weszła w skład struk
tur diecezji tarnowskiej nowo erygowa
nej przez papieża Piusa VI bullą In su
prema beati Petri cathedra*'. Po kasacji 
w 1805 r. przez papieża Piusa VII bi
skupstwa tarnowskiego, dekanat jasiel
ski wraz z Dębowcem znalazł się w die
cezji przemyskiej'7. Dwukrotnie jeszcze 
zmieniał swą przynależność. Pierwszy 
raz, w 1821 r. - wszedł w skład deka
natu żmigrodzkiego'8, drugi w 1973 r. 
- stając się częścią nowo utworzonego 
dekanatu jasielskiego zachodniego. Od 
25 III 1992 r., mocą bulli Totus Tuus 
Poloniae Populus papieża Jana Pawła II, 
tworzącej nowe struktury administracyj

4X J. Długosz. Liber bencficiorum dioeccsis Cracoeiensis. i. 1, s. 482.
4' P. Jamiol. Kult.... s. 42-45.

A. Szcrlagowski. Z przeszłości .... s. 206.
**1 P. Jamiol. Kuli.... s. 25-29. 131-136.

A. Szcrlagowski. Z przeszłości .... s. 225.
s' Tamże: Elenchus Sodalium ac domorum Congrcgationis. Roma 1995: Zob. APSK, Akta personalne Polskiej 

Prowincji Misjonarzy Matki Bożej z La Salelte: APD. Kronika parafii św. Bartłomieja w Dębowcu (1922- 
1998), rkps.

M T. Ladenbcrger. Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego. Lwów 1930. s. 69.
" S. Lilak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Lublin 1980, s. 214.

B. Kumor, Dzieje polityczno-gcograficzne diecezji tarnowskiej. Lublin 1958, s. 36 n.
'7 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

s. 71.
'K B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772-1850. Nasza Przeszłość. 43(1975). s. 153 n.
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no-organizacyjnc Kościoła w Polsce. 
Dębowiec wraz z dekanatem jasielskim 
zachodnim, znalazł się w nowo utworzo
nej diecezji rzeszowskiej'^.

W maju 1910 r. po wizji lokalnej 
dokonanej przez generała zgromadzenia 
Józefa Perrin, jego asystenta Józefa Pi- 
nardy i ks. Salomona Schalbcttcra, supe
riora i dyrektora Małego Seminarium 
z Puźnik, mając aprobatę proboszcza Dę
bowca dla swoich poczynań, zapadła 
decyzja kupna od Rady Gminnej Dę
bowca 3,88 ha posiadłości wraz z zabu
dowaniami. Wstępny kontrakt na cel 
urządzenia zakładu wychowawczego dla 
młodzieży, opiewający na kwotę 23500 
koron z zarządem gminy podpisał ks. 
S. Schalbettcr 7 VI 191(f r.6U Sfinalizo
wanie jego uzależniono od pozytywnej 
opinii Wydziału Powiatowego w Jaśle 
i zgody ordynariusza przemyskiego na 
osiedlenie się Salctynów w diecezji. Or
dynariusz przemyski J. S. Pelczar odpo
wiadając na pismo (prośbę generała Jó

zefa Perrin z 9 VI 1910 r.) - zezwolił 
2 VII 1910 r. Salctynom na założenie 
w Dębowcu klasztoru oraz na prowadze
nie Szkoły Apostolskiej61. Jasielski wy
dział powiatowy pismem z dnia 6 VII 
1910 r. nic wniósł zastrzeżeń do zawar
tej umowy62. Dnia 13 VIII 1910 ks. 
S. Schalbettcr podpisał z gminą miasta 
Dębowiec urzędowy kontrakt kupna- 
sprzedaży65. Salctyni stali się prawnymi 
właścicielami posiadłości, w skład któ
rej wchodziły: stary dwór Zborowskich, 
stajnie, stodoły, spichlerz zwany La
mus"4, jednopiętrowy budynek (10 m dl. 
i 9.8 m szer.) pozostałość z dworskich 
zabudowań Mniszków, pochodzący 
w swej najstarszej części z XVI wieku6". 
ogród warzywny, obszerne podwórze, 
pole orne, łąki oraz piękny park, z kil
kusetletnimi dębami i innymi okazałymi 
drzewami66. Niepomyślna ekspertyza 
budowlana parterowego dworku, który 
zamierzano rozbudować o jedno piętro 
dla potrzeb Małego Seminarium, posta

Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski. R: 25. nr 13/92/1256 z 25 III-5 IV 1992 r.. s. 10.
ASD. Odpis Uchwały Rady Gminnej w Dębowcu z dnia 7 VII 1910 roku i kontrakt kupna-sprzedaży: APSK. 
Kr.ZSP. I. 2. s. 17.
ASD. Zgoda Ordynariatu biskupiego w Przemyślu na osiedlenie się Misjonarzy Salctynów w diecezji i założenie 
w Dębowcu Szkoły Apostolskiej z dnia 2 VII 1910 r. (L. 3452): AZSR. XXVIII E-b2. Annales de la rcsidcncc 
de Suse 1907-192S. mps. s. 23: APSW. Kr.ZSP. t. 2, s. 1S.
APSW. Kr.ZSP. l. 2. s. IS.: P. Jamiol. Kult.... s. 58.
AZSR. XXVIII E-b2. Annales ... dc Suse. s. 21: ASD. Kontrakt kupna-sprzedaży z dnia 13 VIII 1910 r. 
(L. 3403): A. Skibiński. Historia.... s. 112.
P. Jamiol. Kult.... s. 61.
ASD. Pismo ks. superiora w Dębowcu Franciszka Daniola do konserwatora wojewódzkiego w Rzeszowie z 3 III 
1956 r.
AZSR. XXV E-l. Rcnseigncmcnls sur la rcsidcncc dc Dcmbowiec. s. 1.
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wiła przed Salctynami zadanie zbudowa
nia funkcjonalnego, obszernego i nowo
czesnego budynku, który spełniałby wy
mogi szkolnej rzeczywistości i klasztor
nego życia. Dnia 7 IX 1910 r. proboszcz 
dębowiecki ks. Zygmunt Męski, parla
mentarzysta wiedeński, uroczyście po
święci! kamień węgielny pod budowę 
domu zakonnego. Dnia 10 września roz
poczęto budowę czterokondygnacyjnego 
gmachu o wymiarach 36x15x15 metrów, 
według projektu architekta diecezjalne
go z Przemyśla, inżyniera Stanisława 
Majerskiego. Projektant uwzględni! 
w planie wszystkie sugestie i uwagi, któ
re w formie szkicu przekazali mu księża 
E. Roux i E. Piccard. Plan zyska! apro
batę wtadz miasta i rady generalnej67. 
Kosztorys zamknął się kwotą 300000 
koron. Pracami budowlanymi kierowa! 
Roman Nowak z Jasia. Nadzór ze stro
ny zgromadzenia pełnili kolejno: Euge
niusz Picard, Józef Bacus i Salomon 
Schalbctter. Mury rosły bardzo szybko, 
z ofiarną pomocą pospieszyli mieszkań
cy Dębowca tak, że 20 grudnia oddano 
w stanic surowym budynek przykryty da-

chówką. Nadzór nad pracami wykończe
niowymi powierzono ks. Augustowi 
Gauthier68, a w końcowej fazie od sierp
nia 1911 r. ks. Salomonowi Schalbctte- 
rowi, który bez wahania zainwestował 
resztki swojej ojcowizny66. Roboty cic- 
siclsko-stolarskic wykonał zakład Ferdy- 
narda Majerskiego z Przemyśla, a ślu
sarskie Jan Żydck7", meble zrobili sto
larze z Puźnik, a roboty wodno-kanali
zacyjne i instalację elektryczną fachow
cy z Dębowca. Już w maju 1911 roku71 
odbyła się przeprowadzka części semi
narzystów z Puźnik. Zamieszkali tym
czasowo w zrujnowanym dworku, poma
gając w prowadzonych pracach wykoń- 
czcniowo-adaptacyjnych72. Roboty te 
ciągnące się jeszcze kilka lat utrudniały 
funkcjonowanie szkoły73. Za zgodą or
dynariusza przemyskiego 10 X 1911 r. 
do Dębowca Saletyni sprowadzili Siostry 
Wynagrodziciclki Matki Bożej z La Sa- 
lettc74, powierzając im prowadzenie 
kuchni i pralni. Siostry Wiccntyna a Pau
lo, Gerarda i Małgorzata Maria zamiesz
kały w części dawnego dworu Zborow
skich7-’'. Dzień 18 X 1911 r. jest oficjal

P. Jamiol. Kult.... s. 59.
s APSK. Kr.ZSP. t. 2. s. 20.

AZSR. Notice... ni 191: P. Jamiol, Kult..., s. 60.
7" APSK. Korespondencja ks. A. Skibińskiego.
71 Ks. F. Daniol. Oki uchy historii....  PMBS-USA. R. 64:1989. nr 10. s. 10.
72 A. Skibiński. Historia.... s. I 13.

La Salctlc en Galicie. Bullctin des Missionnaires Dc Notre Daninie La Salctte. R. 13:1914. nr 6, s. 39.
74 ADP. Zgoda ordynariatu biskupiego w Przemyślu na sprowadzenie do Dębowca Sióstr Wynagrodziciclek 

Matki Bożej z La Salctte z dnia 20 I 1911 r. (L. 274): APSK. Kr.ZSP. t. 2. s. 51.
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ną datą przeniesienia z Puźnik do Dę
bowca Małego Seminarium Duchowne
go7”. Seminarzyści z ks. E. Roux blisko 
czterystakilomctrową trasę przemierzyli 
koleją' . Dnia 21 X 1911 r. ks. Zygmunt 
Kwieciński, dziekan żmigrodzki 
i proboszcz parafii w Załężu, poświęcił 
nowo wybudowany kompleks szkolno 
-klasztorny, a dzień później seminarzy
ści rozpoczęli naukę7*.

2. Rozwój i zamknięcie 
Małego Seminarium w Dębowcu 

(1911-1932)

Inauguracja zajęć miała miejsce 
w sali wykładowej numer 28 usytuowa
nej na pierwszym piętrze w północno 
-wschodniej części klasztoru. Kadra pro
fesorska składała się wówczas z czterech 
księży i jednej osoby świeckiej79. Naukę 
w październiku 1911 r. podjęło 18 chłop
ców w trzech klasach*0. Dla potrzeb 
mieszkańców klasztoru i okolicznych

wiernych 28 października dziekan 
Z. Kwieciński poświęcił tymczasową ka
plicę mieszczącą się w jednej z sal na par
terze w południowo-wschodniej części 
budynku*1. Pierwszym rektorem kapli
cy został ks. S. Schalbctter. Rok póź
niej, 15 IX 1912 r. otwarto dobudowa
ną do klasztoru kaplicę pod wezwaniem 
Matki Bożej z La Salcttc, którą, podob
nie jak tymczasową, poświęcił dziekan 
żmigrodzki*2. W 1911 r. późną jesienią 
zakończono remont pałacu Zborow
skich, w Lamusie, wybudowano piec 
chlebowy i zainstalowano aparaturę fir
my Syrius do wytwarzania gazu niezbęd
nego do oświetlenia pomieszczeń klasz
toru*5. Przed wybuchem I wojny świa
towej Saletyni utworzyli w Dębowcu 
dwie klasy. We wrześniu 1913 r. pierwsi 
absolwenci z zaciągu puźnickiego, ukoń
czywszy edukację w Dębowcu, wyjechali 
do nowicjatu saletyńskicgo w Suzie we 
Włoszech*4. W 1914 r. drugi rocznik 
zakończy! naukę. Działania wojenne

P. Jamiol, Historia Saletynck, Unitas. nr 76-77. s. 28; APSK. Kr.ZSP, l. 2. s. 23.
’ AZSR. XXVIII E-b3. Annalcs ... dc Susc, s. 24: V Hostachy, Lcs Missionnaircs.... s. 131; P. Jamiol, Dzieje.... 

s. 86.
APSK, Ki.ZSP, t. 2, s. 21; APSK. Notes de la Scmaine..., s. 53; A. Skibiński. Historia.... s. 113.

s A Skibiński Historia.... s. 113; P. Jamiol. Dzieje..., s. 87; APSK, Kr.ZSP, t. 2. s. 21.
AZSR. KURG G10-III. uchw. 205 z 12 V 1911 r.; P Jamiol. Dzieje..., s. 87; APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 22.
APSK. Notes dc la Scmaine.... s. 89-92.

'! P. Jamiol. Kult.... s. 63.
s ADP, syg. 878. Protokół poświęcenia kaplicy p.w. Matki Boskiej Saletyńskicj w klasztorze Misjonarzy Salcly- 

nów w Dębowcu przez ks. dziekana żmigrodzkiego Zygmunta Kwiecińskiego z dnia 15 IX 1912 r. (L. 4851); 
P. Jamiol, Dzieje.... s. 87.
APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 24.

'4 AZSR. KURG G10-1V. uchw. 335 z 8 VII 1913 r.; A. Skibiński. Historia..., s. 114; Ks. F. Danio! MS, Okruchy 
historii.... PMBS-USA, R. 64:1989, nr 10, s. 10.
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doprowadziły do zamknięcie w paździer
niku 1914 r. Małego Seminarium. Do 
klasztoru wkroczyły wojska rosyjskie. 
Budynki szkolne stały się schronieniem 
dla uciekinierów, kwaterą wojsk legio
nowych płk Józefa Hallera, wojsk rosyj
skich a później austriackich, zaś w cza
sie bitwy pod Gorlicami pełniły rolę szpi
tala wojskowego. Dwukrotnie w czasie 
okupacji rosyjskiej wybuchł w pomiesz
czeniach szkoły pożar85. Większość 
uczniów rozjechała się do domów, nie
których zmobilizowały walczące strony, 
tylko dwóch maturzystów, którym woj
na pokrzyżowała plany wyjazdu do wło
skiego nowicjatu86 i może nieliczni 
z najstarszego rocznika, pozostali w bu
dynku szkolnym. We wrześniu 1915 r. 
po niespełna rocznej przerwie, Saletyni 
wznowili działalność Małego Semina
rium. Z dwóch przyjętych przed wojną 
klas utworzyli jeden rocznik, który dłu
go, samotnic zmierzał w czasie trwania 
wojny do matury. Życzliwość biskupa J. 
S. Pelczara, który na czas wojny nadał 
dębowieckiej szkole prawa seminarium 
duchownego, umożliwiła Saletynom sku
teczne reklamowanie swoich wychowan

85 Ks. E. Roux. Rozwój.... PMBS. R. 6:1926, nr 8-9, s. 247-248; APSK, Kr.ZSP, l. 2, s. 26.
86 APSK. Notice nccrologiquc le Joseph Rynia z 5 II 1936 r., s. 1.
87 Ks. E. Roux. Rozwój.... PMBS. R. 6:1926. nr 8-9. s. 249.
88 AZSR. KURG G10-IV. uchw. 479 z 7 VII 1916 r.: APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 29.
89 Wiadomości z Polski i ze świata. PMBS. R. 1:1921. nr 2. s. 38; APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 29.
90 APSK. Karla personalna ks. E Dantin
91 AZSR. KURG G10-1V. uchw. 1026 z 24 VIII P r. AZSR. Notice... nr 505.

ków od służby wojskowej. Zdaniem ks. 
Eliasza Roux, bp przemyski w czasie 
trwania bitwy o Przemyśl rozważał na
wet możliwość przeniesienia do Dębow
ca Wyższego Seminarium Duchowne
go87. Pod koniec wojny zorganizowano 
kolejną pierwszą klasę. Dnia 17 IX 
1917 r. Saletyni otwarli w Dębowcu pro
wizoryczny nowicjat, aby umożliwić 
maturzystom sprzed wojny drogę do 
kapłaństwa88. Dla wracających z wojny 
seminarzystów zakonnicy utworzyli spe
cjalną klasę, by uzupełnili zaległości. 
W czasie wojny zatrudnili Władysława 
Trzeciaka z Dębowca89 w miejsce ks. 
E Dantin, który pracował wtedy na 
Ukrainie90. Po I wojnie światowej szyb
ko wzrastała ilość roczników i liczba 
uczniów. Zmieniła się też księża kadra 
ucząca. Zaczęli wykładać uczniowie 
Małego Seminarium, wykształceni na za
chodnich uniwersytetach polscy Salety
ni. Pod względem dydaktyki nauczania 
datą przełomową stal się rok 1926, kie
dy funkcję dyrektora Małego Semina
rium powierzono ks. Stanisławowi Ko
ciubie91 . Utworzył on i wyposażył w po
moce i przyrządy nowe pracownie, uzu
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pełnił księgozbiór biblioteczny, zmienił 
i zakupi! nowe podręczniki92. Piątego 
maja 1929 r. szkoła otrzymała sztandar, 
ufundowany z pieniędzy uzyskanych ze 
sprzedaży specjalnych cegiełek. Na 
sztandarze po jednej stronic widniała 
postać Matki Bożej z La Salctte, po dru
giej godło Polski. W czasie tej uroczy
stości, kazanie wygłosił ksiądz kanonik 
F. Rudnicki z Cieklina, zaś spośród 
uczniów sztandar niósł prawdopodobnie 
Karol Barciński9'. W 1927 r. podjęto 
eksperyment tworząc dwie klasy siódmą 
i szóstą z uczniów z państwowych gim
nazjów i byłych uczniów Małego Semi
narium, którzy z różnych względów mu- 
sieli opuścić wcześniej saletyńską szko
łę. Krok ten, zdaniem wielu, przyczynił 
się do obniżenia poziomu nauczania 
szkoły, doprowadził do rozprężenia dys
cypliny wśród uczniów94. Żaden z przy
jętych w 1927 r. nie został w przyszłości 
zakonnikiem Salctyncm. Liczba uczniów 
w okresie międzywojennym oscylowała 
kolo sześćdziesięciu. W 1932 r. szkoła 
w Polsce obchodziła srebrny jubileusz. 
Z Rzymu przyjechał na tę uroczystość 
wieloletni jej dyrektor ks. Eliasz Roux95.

Egzystencja dobrze prosperującej, mimo 
kryzysu gospodarczego szkoły, zakoń
czyła się niespodziewanie i jak na ironię 
w roku jubileuszowym. Upadek banku 
żydowskiego, gdzie zdeponowane były 
fundusze salctyńskie, uczynił z zakon
ników bankrutów finansowych i zmusił 
ich do zamknięcia jednego z prowadzo
nych dzieł. Wybrano Małe Semina
rium96. O tym, że był to cios niespodzie
wany dla Sałctynów, świadczy choćby 
fakt, żc jeszcze w czerwcu 1932 r. dru
kują ogłoszenia w Posłańcu, planując 
utworzenie nowej klasy w roku szkolnym 
1932/1933. Po raz kolejny los przekre
ślił wielu chłopcom drogę do kapłaństwa 
w szeregach zakonnych Sałctynów.

3. Ponowne otwarcie Małego 
Seminarium w Dębowcu 

(1937-1939)

Rozwiązanie Małego Seminarium 
zahamowało na pewien czas pomyślnie 
przebiegający rozwój zgromadzenia 
w Polsce. Władze prowincji, gdy po zam
knięciu szkoły nikt nic wstąpił do nowi
cjatu, z wyjątkiem kandydatów na bra

R. Wojlunik. Dzieje.... s. 28.
F. Czarnik. Z kroniki Zakładu Dębowieckiego. PMBS. R. 9:1929. nr 8-9, s.259-264; APSK. Kr.ZSP l. 2. 
s. 82.

4 F. Czarnik. Z kroniki Zakładu Dcmbowieckicgo. PMBS. R. 7:1927. nr 10. s. 286; APSK. Kr.ZSP. l. 2. s. 70- 
71; APSK. Kr.ZSP. t. 2. s. 71.

' P. Jainiol. Dzieie.... s. 90; R. Wojlunik. Dzieje.... s. 28; APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 100.
R. Wojlunik. Dzieje.... s. 29.
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ci47, uświadomiły sobie, żc szkoła sta
nowi niezbędne ogniwo w budzeniu po
wołań i zapewnia prowincji stały dopływ 
nowych zakonników kapłanów, posta
nowiły po pięcioletniej przerwie wzno
wić jej działalność. Stosowną decyzję 
prowincjał z radą prowincjalną podjął 
6 II 1937 r.4S Dyrektorem został ks. 
Józef Szczepański44. Szkoła miała re
alizować program zgodnie z ustawą 
MWiOP z 1932 r. Po egzaminie wstęp
nym. który odbyt się 30 VI i 1 VII, ufor
mowano dwudzicstopięcioosobową kla
sę pierwszą. Rok później powstał drugi 
rocznik, a wojna uniemożliwiła podjęcie 
nauki następnej klasie wyłonionej w wy
niku egzaminu wstępnego latem 1939 r. 
Dnia 12 XI 1937 r. klerycy, wychowan
kowie Małego Seminarium, przekazali 
nowo przyjętym sztandar zakładu, by w 
tym symbolicznym geście podkreślić cią
głość salctyńskicj instytucji1"*'. Tuż przed 
wojną liczba seminarzystów zbliżyła się 
do pięćdziesięciu. W obliczu narastają
cego zagrożenia wojennego ks. dyrektor 
J. Szczepański wysłał listy do wychowan

ków, powiadamiając, żc początek roku 
szkolnego został przełożony i o nowym 
terminie poinformuje niebawem1*11.

4. Losy wojenne

Klasztor w Dębowcu Niemcy zajęli 
7 IX 1939 r.1"2 Małe Seminarium za
mknięto. Rok szkolny 1939/1940 nigdy 
nie zaczął się, choć do pierwszej klasy 
w wyniku rekrutacji Saletyni przyjęli 13 
chłopców, a do pozostałych kilku1"3. 
Razem z nimi miało pobierać naukę bli
sko sześćdziesięciu uczniów. Prowincjał 
wzmocnił kadrę nauczycielską, mianując 
nowych księży wykładowców. W budyn
ku klasztornym mieścił się sztab gen. 
F. LicbeHU, zaś niemieccy żołnierze sko
szarowani byli tam aż do stycznia 1945 
roku1"5. Klasztor dębowiecki oprócz 
działalności charytatywnej, patriotycznej 
i konspiracyjnej zaangażował się w cza
sie wojny na dużą skalę w działalność 
oświatowo-wychowawczą, organizując 
w Dębowcu i w sąsiednich miejsco
wościach komplety tajnego nauczania1"6.

ASD. Registre du Noviciat dc Pologne. 1.1:1924-1994. rkps.
,x ASPK, KURP. uchw. 67 z 6 II 1937 r.

Tamże. ASPK. Okólnik nr 12 z 1 III 1937 r.; AZSR. KURG. uchw. (bez nr) z 15 II 1937 i.
R. Wojtunik, Dzieje.... s. 29; A. Gandawski. Historia..., s. 22.

101 ZSM. Zawiadomienie o przełożeniu początku roku szkolnego 1939/1940 w Małym Seminarium w Dębowcu.
102 APSK. Kr.ZSP. t. 2, s. 165-166; P. Jamiol, Dzieje..., s. 92; R. Wojtunik, Dzieje..., s. 78.

APSK, Kr.ZSP, t. 2. s. 149.
104 P. Jamiol, Dzieje..., s. 92.
"b I. Grygiel. Wyzwolenie Dębowca 15 stycznia 1945 r.. Unitas. nr 48, s. 1-4.
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Ks. Józef Szczepański już w marcu 1940 
r. nawiązał kontakt z rozproszonymi wy
chowankami oraz z młodzieżą z połu
dniowego rejonu powiatu jasielskiego. 
Pod egidą SL Roch organizował i pro
wadził komplety tajnego nauczania na 
szczeblu gimnazjalnym i licealnym, ucząc 
języków: polskiego, łacińskiego i fran
cuskiego oraz historii, matematyki, 
fizyki, i religii. Udostępnił młodzieży 
korzystanie z biblioteki klasztornej i po
mocy naukowo-dydaktycznych Małego 
Seminarium. Ks. J. Szczepański w cza
sie wojny udzielał lekcji blisko 100 
uczniom i uczennicom.

5. Powojenna kontynuacja 
w Dębowcu (1945-1950)

Zimowa ofensywa wojsk radzieckich 
15 I 1945 r. przyniosła klasztorowi 
w Dębowcu wyzwolenie spod okupacji 
hitlerowskiej1(17. Działania wojenne 
zniszczyły w dużej mierze budynki klasz
torne, spłonęła część katalogów Małego 
Seminarium, dokumentacja związana 
z kultem Matki Bożej Salctyńskicj i ar
chiwum klasztorne prowadzone przez 
ks. A. Skibińskiego, a część dobytku za

konnego zrabowali żołnierze radziec
cy1”*. W budynku głównym Seminarium 
brakowało większości szyb, drzwi wej
ściowe wyrwane były z futrynami, sufity 
potrzaskane, ściany straszyły ogromny
mi wyrwami po pociskach. Kościół wy
magał generalnego remontu, zaś dwór 
Zborowskich w środkowej części legł 
w gruzach. Podwórze klasztorne prze
orały bomby i pociski, zaś na ocalałych 
murach klasztornego kompleksu zakon
nego widoczne ślady kul karabinowych, 
pocisków artyleryjskich i odłamków 
bomb wojennej tragedii wzywały zakon
ników do rychłego usunięcia szkód, by 
kontynuować przedwojenne dzieła. Jed
nym z priorytetowych zadań dla Salcty- 
nów było ponowne otwarcie Małego Se
minarium. Przełożeni zamierzali uczy
nić to jak najszybciej, by umożliwić kon
tynuację drogi do kapłaństwa przedwo
jennym rocznikom i przyjąć nowych kan
dydatów. Małe Seminarium Saletyni 
otwarli we wrześniu 1945 r. Kilka mie
sięcy wcześniej, z inicjatywy ks. Józefa 
Szczepańskiego i kilku obywateli Dę
bowca między innymi Józefa Paluchnia- 
ka, Jana Kiełtyki, Benedykta Trzeciaka, 
utworzono Stowarzyszenie Oświata na 

P. Jamiol. Działalność Misjonarzy Salulynów w Sanktuarium Maiki Bożej Salctyńskicj w Dębowcu. Kraków 
1994. inps. s. 9-11.
H. Kolarski. Wyzwalanie regionu jasielskiego przez Armię Radziecką (1944-1945). w: Studia z dziejów Jasia 
i powiatu jasielskiego, pod red. Józefa Garbacika. Kraków 1964. s. 432 n.: APSK. Kr.ZSP. I. 2. s. 190.

",s I. Grygiel, Moje wspomnienia. Dębowiec 1990. s. 3: P Jamiol, Wspomnienie o bracie Ignacym. Unilas. nr 4/ 
93. s. (y
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wsi i w ocalałych, prowizorycznie przy
gotowanych salach budynku klasztorne
go otwarto za zgodą Kuratorium Okrę
gu Szkolnego Rzeszowskiego gimna
zjum i liceum ogólnokształcące"19. Była 
to szkoła średnia, koedukacyjna, prywat
na, w której naukę pobierała młodzież z 
Dębowca, okolic Jasła i Żmigrodu. Profil 
liceum dębowieckiego byt humanistycz
ny. Salctyni użyczając lokalu, kadry 
i zaplecza wyszli naprzeciw potrzebom 
młodzieży pragnącej uczyć się i nadra
biać zaległości spowodowane wojenną 
zawieruchą. Jedyne w okolicy przedwo
jenne gimnazjum im. Króla St. Leszczyń
skiego w Jaśle, podobnie jak i całe mia
sto, Niemcy zrównali z ziemią11". Szko
le tej poświęcimy więcej miejsca, ponie
waż Salctyni mieli udział przy jej zało
żeniu, tworzyli jej historię, a także tu od 
września 1945r. zdobywali wiedzę semi
narzyści. Salctyni udostępnili całe dru

gie piętro budynku klasztornego, gabi
net fizyczny i przyrodniczy, czyli dzie
więć sal lekcyjnych, salę gimnastyczną 
na parterze, bibliotekę, oraz pomiesz
czenia zaplecza administrcyjno-gospo- 
darczego111. Nazwa szkoły - Prywatne 
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Sto
warzyszenia Oświata na wsi w Dębow
cu - funkcjonowała do 7 X 1948 r.112 
Wtedy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Rzeszowie zmieniło nazwę na Prywat
ną Samorządową Szkołę Ogólnokształ
cącą typu licealnego w Dębowcu113. 
Pierwszym dyrektorem został Tadeusz 
Marchwicki114, wojenny przesiedleniec 
z Poznania. Nic pełnił długo tej funkcji, 
ponieważ wyjechał najprawdopodobniej 
w czerwcu 1945 r. do Poznania115. Po 
nim stanowisko dyrektora objął ks. Jó
zef Szczepański. Funkcję tę piastował do 
listopada 1948 r. Od 1948 r. władze ku
ratorium zaczęły rugować z kadry uczą

APSK. GiLD. Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego z dnia 7 II 1945 roku. Nr 1999/11/ 45; 
APSk.. Ak.Gm.D. sygn.12. Protokół nr 1/45 z zebrania Rady Gminnej gminy Dębowiec z dnia 6 III 1945 r.; 
ZJP. .1 Paluchniak. Założenie Gimnazjum i Liceum edukacyjnego w Dębowcu w 1945 roku. mps. s. 2-5.
Sprawozdanie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle za lala 
1939-1959. Tarnów 1959, s. 16; B. Dolała. T. Jurga. Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 wybrane 
miejsca bitew, walk i akcji bojowych. Warszawa 1977. s. 182.

!" APSK. GiLD. Sprawozdanie z organizacji roku szkolnego 1945/46 wg stanu z dnia 1 XI 1945 roku; Formularz 
sprawozdawczo statystyczny dla gimnazjów i liceów ogólnokształcących na rok szkolny 1946/47. Wiadomości 
ogólne według stanu z dnia IX 1946 roku.

112 APSK. GiLD, Pismo Zarządu Gminnego w Dębowcu nr 1-2/19/48 z dnia 22 XII 1948 r. do Wydziału 
Powiatowego w Jaśle w sprawie legitymacji służbowych.
APSK. GiLD. Pismo Dyrektora Prywatnej Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej typu licealnego z dnia 18 
X 1948 r. do Zarządu Gminnego w Dębowcu w sprawie zmiany nazwy szkoły (L.p. 171/48).

114 APSk. Ak.Gm.D. sygn. 12. Protokół nr 1/45 z zebrania Rady Gminnej gminy Dębowiec z dnia 6 III 1945 r. 
R. Wojtunik, Dzieje.... s. 91.
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cej księży, przysyłając na ich miejsce 
świeckich nauczycieli, np. dr A. Kija- 
nowskiego, dr Piotra Rysicwicza, A. 
Bolek. W listopadzie 1948 r. uległo li
kwidacji Stowarzyszenie Oświata na wsi, 
pierwotny właściciel szkoły. Szkoła 
przeszła pod kuratelę Zarządu Gminne
go Związku Samorządu Terytorialnego 
w Dębowcu116, opracowano nowy sta
tut117, wybrano nowego, świeckiego dy
rektora Jana Zołęlls z Załęża, a nic 
Mariana Pawłowskiego oficera rezerwy, 
instruktora przysposobienia wojskowe
go119, jak to błędnie podał ks. R. Woj- 
tunik12'1. Liczono, zwłaszcza po pozy

tywnych wynikach wizytacji, na szybkie 
upaństwowienie liceum. W budynku 
klasztornym otwarto także internat dla 
młodzieży zamiejscowej. Liczba pobie
rających naukę w dębowieckiej szkole 
wynosiła w listopadzie 1945 r. 251121, 
w październiku 1946 r. 257122. w marcu 
1948 r. 216123, zaś w styczniu 1950 r. 
225124 uczniów. W szkole funkcjonował 
gabinet lekarski, w którym ordynował 
kilka godzin tygodniowo lekarz Józef 
Szubargal2\ później Józef Paczc- 
śniak126, na co dzień zaś brat Bronisław 
Glanc. Za zgodą władz kościelnych 
w dawnej kaplicy urządzono dodatkową 

"" APSK. GiLD. Pismo Żarz;idu Gminnego w Dębowcu nr IV-26/12/48 z dnia 8 I 1949 roku do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Rzeszowie w sprawie przejęcia przez samorząd szkoły typu licealnego w Dębowcu: Pismo 
Zarządu Gminnego w Dębowcu nr IV-22/6/49 z dnia 22 III 1949 roku do Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Jaśle w sprawie przekazania szkoły ..Oświata na Wsi" Gminnemu Zw. Samorz. Tc ryt.: Odpis 
protokołu Walnego Zebrania ..Stowarzyszenia Oświata Na Wsi“ w Dębowcu odbytego w dniu 21 XI 1948 r.

:l APSK. GiLD. Wyciąg z protokołu zebrania Gminnej Rady Narodowej w Dębowcu z dnia 17III 1949 roku 
w sprawie w sprawie przejęcia szkoły typu licealnego w Dębowcu na własność gminy i uchwalenia statutu tejże 
szkoły.

I|S APSK. GiLD. Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie nr 26911/48 z dnia 29 XI 1948 roku do 
Dyrekcji Pryw. Sam. Szkoły Ogólnokształcącej typu licealnego w Dębowcu zatwierdzające na stanowisku 
dyrektora ob. Jana Zole; Pismo ks. J. Szczepańskiego z dnia 2 XII 1948 roku do Zarządu Gminnego 
w Dębowcu informujące o zatwierdzeniu na stanowisku dyrektora przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w' Rzeszowie Jana Zolę.

I|1' ALJWK. Teczka osobowa Mariana Pawłowskiego nr 1386; ALOJ. Teczka osobowa Mariana Pawłowskiego.
12,1 R. Wojtunik. Dzieje.... s. 91.
121 APSK. GiLD. Sprawozdanie z organizacji roku szkolnego 1945/46 wg stanu z dnia 1 XI 1945 roku.
122 APSK. GiLD. Formularz sprawozdawczo statystyczny dla gimnazjów' i liceów' ogólnokształcących na rok 

szkolny 1946/47. Wiadomości ogólne według stanu z dnia IX 1946 roku.
!2' APSk. Ak.Gm.D. sygn. 12. Wyciąg z zebrania Gminnej Rady Narodowej w Dębowcu z dnia 17 III marca 1949 

roku w sprawńe przejęcia szkoły typu licealnego w Dębowcu na własność gminy i uchwalenie statutu tejże 
szkoły.

124 APSk. Ak.Gm.D. sygn.28. Liczbowy wykaz uczniów' w poszczególnych klasach Pryw. Sam. Szkoły Ogólno
kształcącej typu licealnego w Dębowcu i imienny wykaz nauczycieli, lekarza, woźnego i sekretarza z 26 1 1950 r. 
R. Wojtunik. Dzieje.... s. 91.

l2‘ APSk. Ak.Gm.D. sygn. 28. Liczbowy wykaz uczniów' w' poszczególnych klasach Pryw. Sam. Szkoły Ogólno
kształcącej typu licealnego w Dębowcu i imienny wykaz nauczycieli, lekarza, woźnego i sekretarza z 26 1 1950 r.
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salę gimnastyczną127. Na podwórzu 
klasztornym usytuowane było boisko do 
siatkówki. Część uczniów otrzymywała 
stypendia12*. W szkole działało wiele 
organizacji młodzieżowych, z wyjątko
wo ideologicznie nie licującą z klasztor
ną atmosferą organizacją ZMP na cze
le. Bliskość sanktuarium maryjnego, lo
kalizacja w przepojonym religijnością 
klasztorze zadecydowała, że władze, któ
re weszły w otwartą walkę z Kościołem, 
zamknęły w 1950 r. tętniące życiem li
ceum pod zarzutem klerykalizmu. Część 
uczniów przeniesiono do liceum w Ko
łaczycach, część do nowo powstałego li
ceum w Żmigrodzie Nowym. Po likwi
dacji liceum i rozparcelowaniu majątku 
szkoły przez władze komunistyczne, sa
letyni zmuszeni zostali do zamknięcia w 
Dębowcu Małego Seminarium. Część 
seminarzystów z najstarszych klas wstą
piła do utworzonego w związku z tym 
nowicjatu w Dębowcu129 (dla maturzy
stów nowicjat działał w Rzeszowie), po
zostali opuścili szeregi zgromadzenia.

III. Małe Seminarium w Rzeszowie 
(1948-1952)

1. Powstanie i jego rozwój

Po dopełnieniu przez Zgromadzenie 
Saletynów niezbędnych formalności 
prawnych13" 11 II 1936 r. ks. prałat Ju
lian Łukaszkiewicz przekazał księżom 
Salctynom w stanic surowym dom wy
budowany z własnych funduszy, wraz 
z przylegającą sicdemdziesięcioarową 
działką, w celu założenia i prowadzenia 
przez zgromadzenie zakładu wychowaw
czego dla chłopców131. W krótkim cza
sie ukończono prace remontowo-budow
lane na tyle, że budynek mógł pomieścić 
150 chłopców. Dyrektorem zakładu 
wychowawczego został ks. Julian Filo- 
da132. Placówka przyjmowała chłopców 
z rodzin biednych i patalogicznych 
z Rzeszowa, z okolicy i z całego kraju. 
W zakładzie przebywali chłopcy w wie
ku od 8 do 18 lat. Ci, którzy ukończyli 
dwunasty rok życia, przyuczali się do za
wodu133. Wybuch II wojny światowej 
przerwał funkcjonowanie zakładu. Po 

:r F. Przybycie». Krótka.... s. 4.
l2s R. Wojlunik. Dzieje.... s. 91.
I?' APSK, KURP. uchw. 191 z 13 VII 1950 i.. uchw. 192 z 24 VII 1950 r.. uchw. 193 z 4 IX 1950 r.

AZSR. KURG G10-V uchw. 261 z 4 IV 1935 r.
W. Pasiut. 60 lat pracy Księży Saletynów w Rzeszowie. ŻDR 44(253) z 3 XI 1996 r.. s. 1S.

n2 AZSR. KURG G10-V, uchw. 399 z 15 II 1937 r.. A. Gandawski. Historia.... s. 29.
IP R. Wojlunik. Dzieje.... s. 60-61.
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wyzwoleniu również nic można było 
wznowić działalności zgodnie z wolą fun
datora. W 1947 r. w budynku, który pod
niesiono ze zgliszczy wojennych, otwar
to nowicjat zakonny, powierzając funk
cje mistrza ks. Franciszkowi Czarniko
wi134. W Dębowcu w tym czasie nie było 
miejsca dla nowicjuszy, ponieważ w bu
dynku klasztornym oprócz Małego 
Seminarium znajdowało się Prywatne 
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Sto
warzyszenia Oświata na wsi. Do nowi
cjatu w 1947 r. wstąpiło siedmiu absol
wentów dębowieckiej szkoły średniej 
i wychowanków Małego Seminarium, 
którzy po rocznej formacji udali się na 
studia filozoficzno-teologiczne do Kra
kowa. Nowicjat w Rzeszowie istniał do 
15 VIII 1951 r.135 Obok nowicjatu od 
sierpnia 1948 r. egzystowało w Rzeszo
wie w budynku przedwojennego zakła
du wychowawczego Małe Seminarium. 
Liczba seminarzystów w roku szkolnym 
1948/1949 wynosili! dziewięciu. Pierw
szym dyrektorem 28 VIII 1948 roku 
został ks. Tadeusz Bąk136. Po roku urzę
dowania został przeniesiony do Krako
wa, a na jego miejsce władze zakonne 

desygnowały ks. Romana Wojtunika13 . 
W dniu 14 II 1949 r. ks. biskup Franci
szek Barda erygował nową parafię rze
szowską, a kaplica Matki Boskiej Salc- 
tyńskicj przy zakładzie wychowawczym 
otrzymała wszelkie prawa kościoła pa
rafialnego13*. Małe Seminarium w Rze
szowie działało na innych prawach niż 
placówka w Dębowcu. Wychowankowie 
mieszkali w zakładzie, a wiedzę zdoby
wali w większości w I Liceum Ogólno
kształcącym w Rzeszowie mieszczącym 
się przy ulicy 3 Maja. Prawdziwy ich sta
tut objęty był ścisłą tajemnicą. Oficjal
nie Saletyni na ulicy Dąbrowskiego pro
wadzili bursę dla chłopców z liceum za
pewniając zakwaterowanie i posiłki. 
Krypto - seminarzyści po zajęciach 
w szkole przechodzili formację ducho
wą na wzór dębowieckiego regulaminu. 
Ta forma edukacji seminarzystów na 
miarę czasów, w których przyszło im żyć 
i uczyć się, trwała do 3 VII 1952 r.l3<

W roku 1951/1952 w tym samym 
budynku egzystowało jeszcze jedno 
Małe Seminarium o wyjątkowo skompli
kowanym statusie prawno-zakonnym. 
Jak wiemy, do istoty instytucji Małego 

1U APSK. KURP. uchw. 109 z 24 VI 1947 r.
|!> ASD. Registru du Nouicial cłu Pologne. l.l: 1924-1994.
|;' APSK. KURP. uchw. 117 z 28 VIII 194S r.

APSK. KURP. uchw. 186 z 14 XI 1949 r.
APSK. KURP. uchw. 117 z 2S VIII 194S r.: W. Pasiul. 60 lut pracy Ksiużu Salclvnów w Rzeszowie. ZDR. 
44(253) z 3 XI 1996 i., s. 18.

|!' APSK. Pismo Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 2 VII 1952 r. do przełożonego Małego 
Seminarium Zakonnego w Dębowcu w sprawie likwidacji zakładu (Nr WRa-187-52).
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Seminarium, oprócz wstępnego kształ
towania powołania, ze szczególnym na
ciskiem na charyzmat salctyński, było 
dostarczenie niezbędnej wiedzy intelek
tualnej zwieńczonej egzaminem dojrza
łości umożliwiającym wstęp na studia 
wyższe. Po rozwiązaniu w 1950 r. liceum 
w Dębowcu gros potencjalnych Salcty- 
nów nie miało możliwości jako semina
rzyści kontynuować nauki w liceum. Re
presyjna polityka władz komunistycz
nych wobec Kościoła, przybierająca co
raz to ostrzejsze formy, brak powołań 
w zgromadzeniu, propozycje przejęcia 
wielu placówek w Polsce sprawiły, że pro
wincjał ks. August Gauthier zdecydował 
się podjąć ryzykowną decyzję, próbując 
ratować wszelkimi sposobami wzrasta
jące powołania. Z seminarzystów klas 
dziewiątej i dziesiątej zlikwidowanego li
ceum w Dębowcu, za zgodą władz ko
ścielnych, utworzył nowicjat z siedzibą 
w Dębowcu14’1. Deklaracja zostania mi
sjonarzem, dotychczasowe wyniki 
w nauce, opinia przełożonych o kandy
dacie i wiek kanoniczny decydowały 
o przyjęciu do nowicjatu. Po rocznej no- 
wicjackicj formacji nowi profesi zakon
ni zamieszkali w sierpniu 1951 r. w bu
dynku parafialnym w Rzeszowie, by tu 
przygotować się do eksternistycznego

egzaminu dojrzałości. Po raz pierwszy 
w historii saletyńskicj instytucji semi
narzystą stal się zakonnik o ślubach cza
sowych, pobierający niezbędną wiedzę 
w sutannie na wzór przedwojennego 
kształcenia dębowieckiego z wykładow
cami dochodzącymi. W tych anormal
nych warunkach u Saletynów w Rzeszo
wie działało więc w roku szkolnym 1951/ 
1952 nietypowe zakonspirowane zakon
ne Małe Seminarium, gdzie część 
uczęszczała do rzeszowskich szkól śred
nich, nazywano ichportkowymi, a zakon
ników pobierających naukę na miejscu - 
seminarzystami sutannowymi Różny 
statut obu grup seminarzystów dopro
wadzał często wśród nich do śmiesznych 
sytuacji, a anegdoty tak wśród portko- 
wych, jak i sutannowych są żywe do dziś. 
Dyrektorem obu grup seminarzystów był 
ks. Roman Wojtunik142. Funkcję prefek
ta powierzono klerykowi Stanisławowi 
Wygonikowi. Dochodzące grono na
uczycielskie składało się z dwóch osób 
świeckich, dr Andrzeja Kusia i mgr uczą
cego chemii, którego nazwiska nie zna
my. Z miejscowych księży w edukację 
zaangażował się proboszcz Franciszek 
Czarnik i ks. dyrektor Roman Wojtu
nik14'. Uczący deklarowali, że zdobyta 
przez profesów wiedza pozwoli im bez 

u" APSK. KURP. Lichw. 191 z 13 VII 1950 i., uchw. 192 z 24 VII 1950 r.. uchw. 193 z 4 IX 1950 r.
141 ASR. Kronika parafii MBS w Rzeszowie 1948-1998.
142 APSK. KURP. uchw. 197 z 5 VI 1951 r.
I4’ R. Wojiunik. Dzieje.... s. 129.
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trudu zdać państwową maturę w każdym 
liceum. W połowie czerwca z polecenia 
prowincjała profesi seminarzyści na wła
sną rękę szukali szkoły średniej, by zło
żyć państwowy egzamin dojrzałości144.

144 E Przybycień, Klasztor Misjonarzy Salclynów w służbie społeczeństwu - siedziba liceum ogólnokształcącego. 
Kraków 1996. mps.

14' Historia Kościoła w Polsce l. 11 cz. 2. pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obcrlyńskicgo. Poznań 1979. ,s. 207.
41 APSK. Kr.ZSP l. 2. s. 45.

2. Rozwiązanie Małego 
Seminarium przez władze PRL 

w 1952 roku

Bolesnym wydarzeniem w dziejach 
tych instytucji w Polsce był 3 VII 1952 
roku, kiedy to władze komunistyczne 
rozwiązały większość Małych Semina
riów zakonnych145. W Rzeszowie kil
kunastu pracowników Urzędu Bezpie
czeństwa wtargnęło w tym dniu do szko
ły i zmusiło siłą wychowanków portko- 
wych Małego Seminarium do opuszcze
nia zakładu i wyjazdu do domów rodzin
nych. Komuniści zabrali bibliotekę oraz 
wiele cennych przyrządów szkolnych 
i urządzeń domowych. Zamurowali 
drzwi z korytarza do kaplicy. Do ce
lów duszpasterskich Salctynom pozo
stawili trzy pokoje i kaplicę, która speł
niała funkcję Kościoła parafialnego. 
Pozostałe pomieszczenia władza prze
znaczyła na dom starców146. Wszelkie 

odwołania do władz państwowych nic 
dały żadnego rezultatu.

Przy tak skromnym zapleczu loka
lowym, bez szans na oficjalne kształce
nie w szkołach średnich Rzeszowa, wie
dząc. że matura zakonna nic jest, jak to 
miało miejsce przed wojną, wystarcza
jącą przepustką na studia teologiczne 
i w obawie przed dalszymi represjami ze 
strony władz komunistycznych, zanie
chano w Rzeszowie w lipcu 1952 roku 
działalności Małego Seminarium sale- 
tyńskiego.

Data ta jednocześnie zamyka 35-let- 
ni etap w historii salctyńskiej instytucji 
szkolno-wychowawczej w Polsce. Przez 
lata zmieniała się formula działalności 
Małego Seminarium salctyńskiego. Ewo
lucja szła od zakonnej szkoły średniej 
z salctyńskimi wykładowcami wspoma
ganymi przez nauczycieli świeckich 
i uczniami mieszkającymi w budynku 
szkolnym, jak to miało miejsce w Puźni- 
kach i Dębowcu do 1939 r., poprzez wy
chowanie w atmosferze zakonnej 
i kształcenie w prywatnej szkole znajdu
jącej się w gmachu klasztoru, w której 
część kadry pedagogicznej stanowili Sa- 
letyni (Dębowiec 1945-1950), do za-
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konspirowanego Małego Seminarium 
z uczniami pobierającymi naukę poza 
miejscem zakonnego zakwaterowania 
w liceach państwowych Rzeszowa, 
wreszcie aż do eksternistycznego przy
gotowania do matury zakonników o ślu
bach czasowych przez wykładowców za
konnych i kadrę świecką seminarzystów.

W latach sześćdziesiątych zakonni
cy utworzyli quasi Male Seminarium 
w Krakowie, nazywane w dokumentach 
prowincji junioratem, na zgoła odmien
nych warunkach, niewiele mających 
wspólnego z początkowymi salctyński- 
mi założeniami Małego Seminarium, 
gdzie poprzez opiekę duchową i spon
sorowanie wykształcenia w zakresie 
szkoły średniej potencjalnych kandyda
tów mieszkających w większości na pry
watnych stancjach, próbowali zapewnić 
zgromadzeniu stały dopływ kandydatów 
do kapłaństwa. Jednak po kilkunastu 
latach zaniechano tej działalności ze 
względu na duże koszty, niewspółmier
ne do ilości powołań wzbudzonych tą 
drogą. Historia junioratu stała się już 
tematem oddzielnego opracowania.

Piotr Wisz

Piotr Wisz, nr. 1966, doktorant na Wydzia
le Historii Kościoła Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie.
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