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Przypisy
’ M. Frąckiewicz, „Spis przedmiotów pomieszczonych w sprawozdaniach galicyjskich 

szkół średnich po koniec roku 1889", „Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowi
cach za rok szkolny 1890”.

2 Cyt. za W. Wnuk, „Moje Podhale. Ku Tatrom”, 1971; por. również: G. Studnicki, „Jędrzej 
Chramiec”, „Przebudzenie”, Nr 11 (21), grudzień 1995.

3 Tak zapisano to nazwisko w metrykach parafialnych w  Wadowicach.
4 Katalogi szkoły męskiej w Wadowicach z lat 1897-98. Por. również G. Studnicki, „Tytus 

i Emil. O  naukach elementarnych Emila Zegadłowicza”, „Kalendarz beskidzki 1994”, s. 31-33.
s Emil Zegadłowicz, „Uśmiech", Kraków, 1956, s. 382.
eZob. G. Studnicki, „Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach", 1996, s. 181-182.
7 Por. E. Zegadłowicz i Czytelnicy „ZmórT „Piszemy listy”, 1937.
BZob. K. Szymanowski, „Narcyz. R zecz o Zegadłowiczu -  powieściopisarzu", 1996, 

s. 144-146 oraz G. Studnicki, „C. k. gimnazjum w „Zmorach”. W  stulecie urodzin E. Zegadło
wicza", „Nadskawie. Almanach kulturalny", z. 7-8, 1989.

9S. Witkowski, „Gimnazjum wadowickie pół wieku temu”, „Kuryer Literacko-Naukowy", 
Nr 7 /1939 lub „Wspomnienia dawnych wychowanków gimnazjum. Dr Stanisław Witkowski, 
Gimnazjum wadowickie pół wieku temu”, „Przebudzenie”, Nr 5 (26), maj 1996; zob. również 
G. Studnicki, „Wychowankowie wadowickiego gimnazjum (6). Stanisław Witkowski (1 βόδ
ι  950)”, „Przebudzenie", Nr 5 (26), maj 1996.

10 Mik -  Mikołaj Srebrempisany, bohater „Zmór”.
11 ł. Fik, „Zmory", w: „Wybór pism krytycznych”, 1979, s. 135-142.
12 Studia o Zegadłowiczu" pod red. J. Peszka, 1982, s. 139.
13 Liczba rzymska oznacza sektor, arabska -  numer grobu. Por. G. Studnicki, „Cmentarz 

Parafialny w Wadowicach”, 1997.

100-lecie poczty

W  tym roku w październiku obchodzone będzie 
100-lecie istnienia poczty na ziemiach polskich. Na
sze miasto również i w tej dziedzinie ma swój wkład.

Znaczek z E. Zegadłowiczem został zaprojektowa
ny w  Wadowicach przez Franciszka Suknarowskiego.

Znaczek został wydany 1 marca 1947 roku jako 
wydanie okolicznościowe. W prowadzony do obiegu 
zarządzeniem Min. P. i T. z dnia 18.01.1947 r., a wy

cofany w rok później (15.02.1948 r.) Dopłatę z 15 zł przekazano na rzecz Komite
tu Uczczenia zasług poety z przeznaczeniem na cele kulturalno-gospodarcze 
w miejscowościach związanych z jego twórczością.

Znaczek wykonano drukiem wklęsłym siatkowym z walca jednosektorowego 
dnia 10.02.1947 r. w nakładzie 176 500 szt.

Z nieprzyjętego walca I wykonano 5 arkuszy prób, które odesłano do Muzeum. 
Z  walca II wykonano 29 arkuszy prób, z których 12 przekazano do Muzeum.

Powyższy próbny znaczek pochodzi ze zbiorów Z. Krausa i jest niezmierną 
rzadkością.
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