
SPOTKANIE 
Z DR. JANEM HUPKĄ

(1866-1952)

Niwiska, 9 XI 2016 r.

przygotował ks. Antoni Więch



•Kim był? 

•Co robił?

•Co nam zostawił?

(dla Niwisk, powiatu 

i kraju)



 Kim był…

• Wypędzony z domu przez Niemców w 1941 r. w czasie 

wysiedlenia wsi 

• pozbawiony praw do majątku i wszelkich tytułów w 1944 r. 

przez komunistów



 Kim był…
• W wieku 23 lat zostaje doktorem praw UJ

• Mając 24 lata, zostaje właścicielem majątku i członkiem Rady 

Powiatowej i Rady Szkolnej Okręgowej

• 32 lata – poseł na Sejm Krajowy we Lwowie

• Członek Państwowej Rady Rolnej w Wiedniu 

• Długoletni marszałek powiatu kolbuszowskiego (1913-1933)

• Prezes Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego

• Członek Rady Nadzorczej Banku Krajowego we Lwowie 

(1918)



Dr Jan Hupka w dolnym rzędzie w środku z władzą pow. kolbuszowskiego, 1910 r.



DR HUPKA W HISTORII POLSKI:

Wnioskodawca sprowadzenia do Polski zwłok Adama 

Mickiewicza (1887)

 Projekt ustawy o niepodzielności gruntów w razie sukcesji 

beztestamentowej („lex Hupka” - 1899)

 Członek Naczelnego Komitetu Narodowego (1914) i jego 

delegat do Królestwa Polskiego okupowanego przez 

Austriaków (1915)

Współpraca z J. Piłsudskim w formowaniu Legionów na 

terenie Kolbuszowszczyzny (zbieranie funduszy)

 Szef departamentu opieki NKN, pomagającego inwalidom-

legionistom oraz wdowom i sierotom (1916)



DR  JAN  HUPKA  

W HISTORII NIWISK:

• W większości dobrze zapamiętany przez mieszkańców – chłopów 

(dobrze traktował swoją służbę)

• Inicjator (niezrealizowanej) budowy przez powiat szkoły 

garncarskiej w Niwiskach 

• Budowa szkoły (1902) i tartaku, powstanie banku w Niwiskach 

• Rozbudowa dworu i malowidła Karola Frycza

• Właściciel pierwszego samochodu w okolicy

• Niwiska stały się centrum myśli kulturalnej i politycznej w regionie





Relacja do Kościoła:
• Dziedziczny kolator parafii w Niwiskach (honorowe miejsce w kościele) 

• Fundator m. in. organów i organistówki (1910)

• Ofiarodawca na rzecz wykupienia kościoła św. Agnieszki w Krakowie

• Reprezentant polskich posłów do Rady Państwa w Wiedniu na 

spotkaniu z abpem A. Kakowskim (1915)

• Przemowy na uroczystościach patriotycznych organizowanych przy 

kościele, także po zbrodni w Luboniu (1938)

• Zapraszanie na coniedzielne obiady proboszcza do dworu

• W planach było przekazanie księgozbioru do parafialnej biblioteki

• Twierdził, że plusy współpracy z Austrią – wspólna religia katolicka i 

przeświadczenia, że „w Austrii Polakom jest względnie najlepiej”, 

zostały „stanowczo zmniejszone przez bardzo niechętną dla naszej 

pracy postawę episkopatu polskiego”



Relacja do Kościoła:
• „(...) jeżeli pamiętając o tem, że bolszewizm jest walką przeciw 

niepodległości Polski i przeciw Bogu i religii – nie będzie się 

tolerować szerzących bezbożnictwo nauczycieli, ich związków i 

wydawnictw, to będziemy sobie mogli powiedzieć: „Sursum Corda” i 

z otuchą patrzeć w przyszłość!”

• „Nie mogę pisać w liście. Donoszę Ci tylko, że sprawa polska stoi 

tak świetnie że dziś płakałem jak dziecko. Jeżeli Bóg da Austrji

zwycięstwo, będziemy Mu dziękować na klęczkach, żeśmy dożyli 

tego dnia.”

• „Bronię się przeciw temu uczuciu, ale obronić się nie mogę i 

zaczynam niemal wzdychać (…), by się niepewność jak najprędzej 

skończyła, i by się już stało zaraz co Bóg da!”

• „Baby płaczą i ryczą, moje panie także, a i mnie opanowuje 

wzruszenie na myśl o tem, że kto wie na jak długo dom nasz 

opuszczamy i kto wie kiedy Bóg pozwoli wrócić, i czy będzie do 

czego wrócić.”



Relacja do Kościoła:
• „Coś niesłychanego poprostu. Przed kilku dniami skreśliła cenzura w 

artykule słowa: „przyszłość Polski jest w ręku Boga". (…) Anarchja i 

głupota nie może już iść dalej. Jest zupełna.”

• „Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy!”

• „W świetle zwycięskich bitew, wielkich czynów i większych jeszcze 

otwierających się nadziei — blednie wszystko złe, jakie nas trawi 

wewnątrz państwa. Da Bóg, że i w stosunkach wewnętrznych 

doczekamy się poprawy. Tym akordem nadziei zamykam mój 

pamiętnik.”



PODRÓŻNIK  I  PUBLICYSTA:
• Gospodarka na gruntach wspólnie używanych w Galicyi, Kraków 

1897, 63 s.

• Zawodowe stowarzyszenia rolnicze, Kraków 1902, 54 s.

• Z zimowej wycieczki, Kraków 1906, 150 s.

• Z wędrówki po Indyach, Kraków 1913, 287 s.

• Odbudowanie Państwa Polskiego a Polacy, Piotrków 1917, 16 s.

• Krzywda rolników małopolskich, Kraków 1925, 36 s.

• Przez Palestynę i Syrję oraz uwagi o kolonizacji żydowskiej w 

Palestynie, Kraków 1928, 119 s.

• Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta, wyd. 1 Niwiska 

1936, 464 s., wyd. 2 popr. i uzup. Lwów 1937, 491 s.



PODRÓŻNIK  I  PUBLICYSTA:



PODRÓŻNIK  I  PUBLICYSTA:



Dziękuję za uwagę!

ks. Antoni Więch



Dziękuję za uwagę!

ks. Antoni Więch


