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W ka¿dy czwartek o godzinie 18.00 do siedziby Sto-
warzyszenia Bochniaków spiesz¹ cz³onkowie chóru.
�Wiadomo�ci Bocheñskie� odnotowa³y, ¿e chór rozpocz¹³
dzia³alno�æ z koñcem marca 2001 r. Do dnia dzisiejszego
chór nie na jeszcze nazwy, choæ pada³y ró¿ne propozycje
np. Cykady, Pospolite Ruszenie, Co wy na to? ale ¿adna
propozycja siê nie przyjê³a. Po prostu pozosta³ �chór�
i tak¹ nazw¹ siê pos³ugujemy.

Najwa¿niejsza osob¹ w zespole jest oczywi�cie pan Sta-
nis³aw Domañski � dusza ca³ego przedsiêwziêcia, bo pan
Domañski dyryguje chórem, akompaniuje, podaje tona-
cje w jakich chór ma �piewaæ i proponuje nam niezwykle
interesuj¹cy repertuar. Mi³o�nik historii, szczególnie na-
szej, narodowej kocha pie�ni patriotyczne, �delektuje� siê
starymi tekstami pie�ni rycerskich, powstañczych. Przy-
nosi zachowane w jego prywatnych zbiorach archiwalnej
warto�ci teksty i nuty. Zawsze wyja�nia nam pochodze-
nie i okoliczno�ci powstania proponowanej pie�ni czy pio-
senki, przekazuje informacje o jej autorach. Jest wiêc dla
nas skarbnic¹ wiedzy o polskiej kulturze �piewaczej.

W bo¿onarodzeniowy czas wprowadzi³ nas w klimat
melodyjnych  kolêd  z  XVI ,  XVII  i  XVII I  wieku ,
a w rocznicê wybuchu konfederacji barskiej za�piewali-
�my piêkn¹ Pie�ñ Konfederatów Barskich z poematu Ju-

Ewelina Mroczek

Dalej weso³o, niech pop³ynie gromki �piew
liusza S³owackiego �Ksi¹dz Marek� do muzyki Andrzeja
Kurylewicza �Nigdy z królami nie bêdziem w aliansach�.
Wzrusza nas tak¿e poezja, pozytywistyczne przes³anie
i przepiêkna melodia dziewiêtnastowieczej pie�ni �Sad�-
my przyjacielu ró¿e� napisanej przez autora �Zamku Ka-
niowskiego� Seweryna Goszczyñskiego. Podobne uczu-
cia mamy �piewaj¹c �Za Niemen hen precz�.

Teksy pie�ni przepisuje dla ka¿dego pani Jolanta Roz-
dolska i dziêki niej stali�my siê w³a�cicielami poka�nych
ju¿  �p iewników l icz¹cych  96  p ie�n i .  Oprawione
w ró¿nokolorowe ok³adki s¹ podstawowym rekwizytem
i wyposa¿eniem ka¿dego chórzysty.

W naszym repertuarze s¹ pie�ni religijne, patriotycz-
ne, legionowe, harcerskie, lwowskie, ludowe, biesiadne,
popularne szlagiery z okresu miêdzywojennego (Czarno-
ksiê¿nik, Polesia czar) i z repertuaru warszawskich kaba-
retów (Tango Notturno) i ostatniego pó³wiecza jak choæ-
by brawurowa �Cicha woda brzegi rwie�.  Wyboru
piosenek i pie�ni do �piewanie dokonujemy w zale¿no�ci
od pory roku, zbli¿aj¹cych siê �wiat l i turgicznych
i narodowych a tak¿e w zwi¹zku z planowanymi wyciecz-
kami chóru w plener i do naszych oddzia³ów.

Wycieczki do oddzia³ów Stowarzyszenia we Wroc³a-
wiu i Warszawie poprzedzone by³y starannym doborem

repertuaru znanych piosenek o tych miastach, dlatego
trudno siê dziwiæ, ¿e chór porwa³ do �piewu tamtejszych
Bochniaków i wprawi³ wszystkich w wyj¹tkowo dobry
i serdeczny nastrój. Wyjazd na Spisz w ub.r. z okazji tar-
gów rzemios³a europejskiego w Ke¿marku zmobilizowa³
nas do opracowania dwóch ludowych pie�ni s³owackich
w jêzyku naszych po³udniowych s¹siadów, co wzbudzi³o
niema³e zdumienie tamtejszej publiczno�ci na po¿egnal-
nym wystêpie.

W tym roku Op³atek u Bochniaków u�wietni³ oczywi-
�cie nasz chór, a zainteresowanie wystêpem by³o tak du¿e,
¿e wieczór kolêd powtórzyli�my przy szczelnie wype³-
nionych roz�piewanych salach �Domu Bochniaków�. Tak-
¿e na Op³atku w Wi�niczu w komnatach zamkowych po-
wtórzyli�my nasz repertuar.

Uroczy�cie obchodzono pierwsz¹ rocznicê powstania chóru.

Na ³onie natury.

Nie zga�nie tej przyja�ni ¿ar...
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26 maja b.r. wspólnie z bocheñsk¹ �Ark¹� kierowan¹
przez ks. Bogus³awa Czecha wyjechali�my do sanktu-
arium w Pasierbcu, gdzie podczas uroczystej mszy �wiêtej
�piewali�my pie�ni maryjne. A podczas uroczystej kolacji
zaprezentowali�my P.T.Ks. Kustoszowi Sanktuarium kil-
ka wspania³ych i ma³o znanych polskich pie�ni patriotycz-
nych.

Jak ju¿ wspomnia³am w ka¿dy czwartek chór spotyka
siê w du¿ej sali �Domu Bochniaków� na I piêtrze. Groma-
dzimy siê wokó³ pianina przy którym zasiada nasz Ma-
estro. Czasem zastêpuje go pani Maria Maliszewska
w repertuarze religijnym albo Dorota Cieækiewicz
w repertuarze lekkich piosenek. Na nasze wieczorne �pie-
wanie przychodzi czêsto pani Ma³gorzata Czekotowska,
która przy ZNP prowadzi profesjonalnie chór i wspiera nas
swoimi umiejêtno�ciami i mo¿liwo�ciami g³osowymi.
W chórze �piewa 19 osób, ale do sta³ych najwierniejszych
cz³onków nale¿¹ panie: Olga Broszkiewicz, Danuta D¹-
browska, Dorota Cieækiewicz, W³adys³awa Gaw³owicz,
Halina Kobiela, Dorota Korta, Anna Londo, Halina Latos,
Maria Maliszewska, Ewelina Mroczek, Jolanta Rozdolska,
Halina Ryncarz i panowie: Ryszard Haber, Stanis³aw Ko-
biela, Bogdan Kosturkiewicz, Zbigniew Maliszewski, Jó-
zef M¹czka, Jan Paluch i Boles³aw Wnêk.

Spotkania czwartkowe dla ka¿dego z nas s¹ wa¿nym
wydarzeniem wyrywaj¹cym nas z monotonii i nijako�ci ko-
lejnego tygodnia. Obcowanie z piêkn¹ muzyk¹ jest dla nas
wytchnieniem, mamy �wiadomo�æ, ¿e uczestniczymy
w czym� wa¿nym, szlachetnym, wzbogacaj¹cym nas du-
chowo i estetycznie. S¹ to tak¿e spotkania bardzo atrak-
cyjne towarzysko, bo przecie¿ stali�my siê ju¿ dobrze za-
przyja�nion¹ zgran¹ paczk¹. Ka¿de spotkanie koñczymy
z regu³y ok. 22.00 przyjacielskim krêgiem i star¹ piosenk¹
szkockiej proweniencji �Ogniska ju¿ dogasa blask�.

Kiedy wychodzimy pó�niej na ulice i ¿egnamy siê
w �wietle lamp rynek naszego miasta z pomnikiem króla
Kazimierza Wielkiego wydaje siê nam jeszcze piêkniej-
szy i wówczas wiemy dobrze, ¿e jest to nasze miejsce na
ziemi.

Dziêki wspania³omy�lno�ci pañstwa Maliszewskich
dwa zebrania chóru odby³y siê w ich domu i ogrodzie �
w Wi�niczu.  W tle l�ni³  nieopodal zamek Kmitów
i Lubomirskich i wydawa³o siê, ¿e potê¿ne kurtyny
i bastiony tego zamczyska ch³on¹ melodie naszych pie�ni
wielbi¹cych chwa³ê rycerstwa polskiego. Rakiety wystrze-
lone osobi�cie przez gospodarza na cze�æ chóru zakoñczy-
³y to sympatyczne spotkanie.

Dobrym duchem naszego zespo³u jest pani Danusia D¹-
browska tak¿e z Wi�nicza, energiczna, pomys³owa
i wtajemniczona w sztuki kulinarne. Ona pierwsza zapro-
si³a nas do siebie na ognisko ju¿ w maju albo w czerwcu
ub.r. Z jej inicjatywy chór wracaj¹c z jednej z autokarowych
wycieczek, stan¹³ zwyczajem ma³opolskich krakowiaków,
niespodziewanie na weselu syna naszej czo³owej wokalistki
pani W³adzi Gaw³owicz. Ku zaskoczeniu gospodarzy
i  weselników wtargnêli�my na wesele z  harmoni¹
i piosenk¹:

Otwierajcie bramy, otwierajcie wrota,
Bo jad¹ Bochniacy, nie ¿adna ho³ota

I nieco dalej:

�jak nas nie wpu�cicie nic po nas, nic po nas!
Przyjêto nas � a jak¿e � entuzjastycznie, obdarowuj¹c

ciastem i gorza³k¹, jak nale¿y, zgodnie ze staropolskim oby-
czajem.

Innym razem, kiedy kuligiem z Wi�nicza ku Lipnicy Mu-
rowanej umilali�my sobie zimowy karnawa³, staropolskim
¿urkiem na ogórkowym zakwasie rozgrza³a nas w swoich
domowych wi�nickich pieleszach � Danusia D¹browska.

Miesi¹ce æwiczeñ da³y ju¿ efekty. Wiele piosenek �pie-
wamy ju¿ ca³kiem dobrze na dwa g³osy albo na g³osy tylko
¿eñskie i tylko mêskie w niektórych zwrotkach jak
np. w s³ynnym �Summertime� George�a Gershwina. S¹ tak¿e
piosenki z partiami solowymi np. �Polesia czar�, ale na ta-
kie wystêpy mo¿e siê porwaæ poza oczywi�cie Mari¹ Mali-
szewska tylko Ryszard Haber, Ma³gorzata Czekotowska czy
Bogdan Kosturkiewicz.

�piewamy g³o�no i wyra�nie, czasem z ludowym zaciê-
ciem (�hej, ha! od ucha! weselisko ucha, cha�). Nasz czysty
�piew niesie siê przez okna �Domu Bochniaków� na ulicê
i bocheñski rynek. Niejeden przechodzieñ przystanie
i zas³ucha siê odnajduj¹c melodiê z lat dziecinnych. Owe
koncerty � ze wzglêdu na repertuar � jak¿e odbiegaj¹cy od
wspó³czesnych mód � wzbudzaj¹ spore zaciekawienie, a dla
starszych mog¹ byæ wzruszaj¹cym wspomnieniem.

Swoje koncerty rozpoczynamy �Kantat¹ Bochniaków�
hymnem naszego Stowarzyszenia, napisanym przez legio-
nowego poetê Bochniaka Edmunda Biedera do muzyki J.
Krudowskiego (zgin¹³ w Katyniu). Nieoficjalnym hymnem
chóru jest pie�ñ do melodii Fr. Schuberta �Choæ burza hu-
czy wko³o nas�, której ka¿da zwrotka koñczy siê strofami:

nie traæmy ducha nie �
choæ wicher ¿agle rwie.

Do szczególnie podnios³ych pie�ni, które wzbudzi³y
uczucia patriotyczne narodu w³oskiego w okresie rissorgi-
mento nale¿y s³ynny chór niewolników z opery Giuseppe
Verdiego �Nabucco� zaczynaj¹cy siê od s³ów:

Va, pensiero, sull�ali dorate
Va ti posa sui clivi, sui colli�

(Pofruñ my�li na skrzyd³ach z³ocistych,
przenie� duszê do gajów zielonych,
gdzie w b³êkicie wód przeczystych,
l�ni siê niebo mych rodzinnych stron)

Dopiero teraz, kiedy �piewamy w jêzyku Verdiego rozu-
miemy lepiej co oznacza pojêcie �belcanto� a wiêc po³¹-
czenie piêknych s³ów z piêkn¹ melodi¹. I Maria Maliszew-
ska wyja�nia nam, ¿e je�li bêdziemy chcieli dok³adniej
poznaæ przes³anie kompozytora wiele pie�ni bêdziemy mu-
sieli �piewaæ w oryginale.

A przecie¿ jeste�my z ochotniczego zaci¹gu, gdy¿ ��pie-
waæ ka¿dy mo¿e� dodajmy w chórze i pod kierunkiem na-
szego kochanego Stasia.

Ewelina Mroczek
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 Odej�cie od bezpo�rednich kontaktów z dru¿yn¹ narodow¹,
nie uszczupli³o zakresu obowi¹zków pe³nionych przez W³adys³a-
wa Stawiarskiego w ramach dzia³alno�ci spo³ecznej we w³adzach
centralnych, gdy¿ wkrótce, kierownictwo Zwi¹zku �podrzuci³o�
mu udzia³ w komitecie redakcyjnym Biuletynu Szkoleniowego
�Pi³ka Rêczna� powo³anym do ¿ycia przez zarz¹d g³ówny,
a ponadto na wszelki wypadek �
gdyby tamtego by³o za ma³o -�sze-
fostwo� Rady Trenerów Polskie-
go Zwi¹zku, co ³¹czy³o siê z przy-
jêciem funkcji przewodnicz¹cego
Wydzia³u Sportowo -.Wyszkole-
niowego w zarz¹dzie ZPRP. �Ob-
darowany� podziêkowa³ za zaufa-
nie i zabra³ siê do roboty, choæ
uczelnia krakowska, ciesz¹c siê ¿e
wyrós³ � co zawsze by³o doce-
niane � fachowiec, wcale nie
my�la³a go oszczêdzaæ, bo tam
przecie¿ by³ podstawowy warsz-
tat jego pracy zawodowej.

Obowi¹zki jakie przyj¹³ na
swe barki W. Stawiarski, wi¹za³y
siê w efekcie z konieczno�ci¹ za-
poznania siê z osi¹gniêciami in-
nych, wysoko w tej dyscyplinie
sportowej notowanych krajów.
Wiarygodne materia³y na ten te-
mat mo¿na by³o zdobyæ, poprzez
przeprowadzenie obiektywnych
obserwacji gry czo³owych dru-
¿yn w trakcie mistrzostw �wiata,
lub przy innych tym podobnych
okazjach (miêdzynarodowe tur-
nieje), a tak¿e uczestnicz¹c w sym-
pozjach trenerskich IHF (Miêdzy-
narodowa Federacja Pi³ki
Rêcznej), czy w szkoleniowych
konferencjach metodycznych, na których czo³owi fachowcy pro-
wadzili teoretyczne i praktyczne zajêcia programowe.

Ju¿ pierwszy wyjazd do Erfurtu w 1956 r. w celu obserwa-
cji meczu dwóch potêg w �siódemce�, a to Szwecji (mistrz
�wiata) i NRD (�cis³a czo³ówka) wykaza³ s³uszno�æ tego ro-
dzaju polityki sportowej. Z³o¿one po przyje�dzie sprawozda-
nie zawiera³o wiele przydatnych dla szkolenia wytycznych,
a autorzy wydawnictwa jubileuszowego �75 lat pi³ki rêcznej
w Polsce� (1993) tak ocenili przekazany raport z tego wyjaz-
du.: Bardzo istotne by³y wnioski jakie wysun¹³ W³. Stawiarski
po obserwacji spotkañ, gdy¿ sta³y siê one podstaw¹ szkolenia
naszych trenerów i instruktorów� � i dalej, po przedrukowa-
niu ich w ca³o�ci w dos³ownym brzmieniu zgodnym ze spra-
wozdawczym tekstem koñcz¹ � Przytaczaj¹c.te wnioski, in
extenso, trzeba dzisiaj po 57 latach powiedzieæ, ¿e niektóre
z nich s¹ niestety nadal � zw³aszcza w mêskiej pitce rêcznej �
aktualne.

Marian So³tys (Kraków)

Od zawodnika BKS-u do dziekana AWF c.d.
Nastêpny wyjazd, maj¹cy poszerzyæ bank informacji o nowe

materia³y szkoleniowe, wi¹¿¹cy siê z obserwacj¹ II Mistrzostw
�wiata Kobiet w RFN, zosta³ dos³ownie w ostatniej chwili odwo-
³any (nasz rozmówca by³ ju¿, w Warszawie maj¹c w kieszeni pasz-
port, dewizy i wszelkie rezerwacje), ze wzglêdu na tak zwane
�wypadki poznañskie� (czerwiec 1956). Wed³ug �rodków prze-

kazu � mówi W³. Stawiarski �
bo tak fa³szowano wtedy historiê
� mia³y one byæ zorganizowane
przez �niemieckich pod¿egaczy
wojennych�, a w rzeczywisto�ci
okaza³y siê buntem robotników
potê¿nych zak³adów �Cegielskie-
go� ze wzglêdu na coraz wiêksz¹
zapa�æ gospodarcz¹ i próbê dra-
stycznego podniesienia cen ¿yw-
no�ci.

Poniewa¿ dotknêli�my zakrê-
tu historii, a przypomnienie takich
niezwyk³ych wydarzeñ nigdy jesz-
cze nikomu nie zaszkodzi³o,lecz
wrêcz przeciwnie pozwoli³o nie-
jednokrotnie na od�wie¿enie nie-
zbyt dok³adnie zakodowanych
faktów, które umknê³y nam
z pamiêci, lub co do których mamy
w¹tpliwo�ci dotycz¹ce ich rzetel-
nej oceny, warto w takim razie �
korzystaj¹c z tej przypadkowej
okazji � powróciæ pamiêci¹ do
kuriozalnego, a jednocze�nie skan-
dalicznego przemówienia ówcze-
snego premiera -mocno zreszt¹
siedz¹cego na tym sto³ku � J.Cy-
rankiewicza.

To prawie nie do wiary, aby ten
cz³owiek � sk¹din¹d krakowia-
nin ze Zwierzyñca � wiêzieñ

Auschwitz � m¹¿ znakomitej aktorki Niny Andrycz � ¿artuj¹-
cy z siebie, ¿e mu w³os z g³owy nie mo¿e spa�æ (by³ ³ysy) �
czêsty go�æ.Jamy Michalikowej i Piwnicy Pod Baranami, za�mie-
waj¹cy siê z kawa³ów politycznych, poddaj¹cych w w¹tpliwo�æ
m¹dro�æ rz¹dz¹cych � przekazuj¹cy zatrzymuj¹cym go milicjan-
tom z �drogówki� za zbyt szybk¹ jazdê (je�dzi³ sam bez obsta-
wy), odpowiedniej warto�ci banknot z poleceniem �kwit nale¿y
zlikwidowaæ� i ruszaj¹cy z piskiem opon w dalsz¹ drogê � aby
cz³owiek ten � jak by nie by³o postaæ pe³na kolorytu � móg³
w czasie buntu poznañskiego ¿¹daæ w swych gro�bach � cytu-
jê z pamiêci � �obcinania na przysz³o�æ r¹k manifestantom pod-
burzaj¹cym klasê robotnicza pragn¹c¹ budowaæ w spokoju so-
cjalizm�. To wrêcz anormalne, a tym samym dla szarego cz³owieka
trudne do zrozumienia.

O ile¿ to w swym moralnym wyd�wiêku, by³o bardziej szo-
kuj¹ce, ni¿ pamiêtne o�wiadczenie premiera Cimoszewicza (ta
sama opcja polityczna), który w czasie niewyobra¿alnej wrêcz

Janusz ¯arek i W³adys³aw Stawiarski - Rzym 1960 r.
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powodzi w 1997 r. stwierdzi³ bezdusznie � nie patrz¹c na ogrom
tragedii ludzkiej � ¿e dla nie ubezpieczonych nie bêdzie ¿adnej
pomocy pañstwowej. Jaki¿ to brak wyobra�ni i humanitarnego
odruchu, u tak w hierarchii spo³ecznej wysoko postawionego po-
lityka. O Bo¿e! jak¿e to wszystko pogmatwane.

Ale PO tym kolejnym repetytorium z historii powróæmy do
zasadniczego nurtu naszych wspomnieñ.

Trudno sta³o siê � W. Stawiarski zosta³ w kraju a szkoda, bo
nie dane mu by³o prze¿yæ satysfakcjê patrz¹c jak Rumunki, któ-
re w Gdañsku namêczy³y siê, wygrywaj¹c z Polsk¹ eliminacje
5:2 (o czym ju¿ wiemy), bez trudu pokona³y w fina³owej walce
niemiecki zespó³ 9:4. Zapocz¹tkowana akcja zdobywania infor-
macji poprzez pozyskiwanie mo¿liwie wszystkiego co nowe i dla
dalszego szkolenia przydatne, znalaz³a swe sta³e miejsce w rejestrze
elementów, gwarantuj¹cych poszerzenie wiedzy polskich fachow-
ców. Wszystko to odbywa³o siê rzecz zrozumia³a, w ramach po-
siadanych �rodków dewizowych, z tym ¿e doskonalony
i unowocze�niany by³ oczywi�cie arsena³ stosowanych technik
najbardziej adekwatny do tych poczynañ (film, video, komputer).

Nasz narrator przekazuj¹cy swe wspomnienia uczestniczy³
w nastêpnych latach zarówno w sympozjach organizowanych
przez IHF (Internationale Handball Federation) � Sztokholm
1970, Maglingen � Szwajcaria 1973, jak i w miêdzynarodowych
konferencjach trenerskich. Zreszt¹ na podobne kursokonferencje
wys³ani byli rzecz jasna i inni fachowcy: J. Czerwiñski, S. Majorek
� Hiszpania, Szwajcaria, Z. Naglak z AWF Wroc³aw oraz nasz
drugi bocheñski specjalista J. ̄ arek � NRF i Jugos³awia, a w na-
stêpnych latach, kolejno m³odzi szkoleniowcy podejmuj¹cy odpo-
wiedzialne funkcje w szkoleniu centralnym.

Na tych wspomnianych wyjazdach nie koñczy³y siê akcje
dotycz¹ce banku informacji, gdy¿ trzykrotnie mia³y te¿ miejsce
obserwacje mistrzostw �wiata � przy udziale du¿ej ekipy � co
gwarantowa³o dziêki takiemu globalnemu rozwi¹zaniu, dotarcie
do wielu interesuj¹cych w¹tków szkoleniowych (1964 CSRS, 1986
Wêgry � Budapeszt, 1983 Polska �Katowice). W tych dwóch
ostatnich imprezach wielki wk³ad pracy organizacyjnej wnios³a
L. Walczyk z AWF Kraków. Efektem tych wszystkich dzia³añ by³
bogaty i obiektywny materia³, przekazywany nastêpnie na ogólno-
polskich konferencjach trenerskich, publikowany w biuletynach
szkoleniowych, wykorzystywany w pracy z kadr¹ narodowa, sta-
nowi¹cy faktograficzne zaplecze dla prac magisterskich i dyserta-
cji doktorskich, a tak¿e udostêpniany jako cenne �ród³o autorom
podrêczników i skryptów.

Co�, a raczej nie co� a wiele, mo¿e na ten temat powiedzieæ J.
¯arek, który bêd¹c promotorem licznych prac magisterskich
i rozpraw doktorskich, docenia³ przydatno�æ tych nie kwestiono-
wanych zdobyczy, wykorzystywanych niejednokrotnie w sy-
tuacjach, w których trzeba � dokonuj¹c wyboru � postawiæ krop-
kê nad i.

PUBLICYSTYCZNE CI¥GOTKI
Materia³y te pozostawa³y oczywi�cie te¿ do dyspozycji W.Sta-

wiarskiego, który pe³ni¹c obowi¹zki pracownika naukowo-dydak-
tycznego w uczelni krakowskiej obarczony by³ � bo to nale¿a³o
do jego obligatoryjnych zadañ � przygotowaniem publikacji
o ró¿nym poziomie zawartych w nich naukowych tre�ci, a wiêc
tak¿e i takich, w których dominuje dostêpna ogólnie dla przeciêt-
nego czytelnika, forma przekazu okre�lona jako popularno � na-
ukowa. Tak wiêc dla szerokiej rzeszy osób zainteresowanych t¹
problematyk¹, opracowane zosta³y i wydane w zasiêgu ogólno-

polskim, podrêczniki obejmuj¹ce tematykê pi³ki rêcznej 11 -oso-
bowej (1959 r. wsp. z A. Szymañskim, kierownikiem Zak³adu
Gier Sportowych AWF Wroc³aw, jednym z nestorów tej dyscy-
pliny sportu) oraz pi³ki rêcznej siedmioosobowej (2 wydania 1973 i
1978)

Ale oddajmy tu g³os W. Stawiarskiemu: Wspó³pracê przy tym
drugim podrêczniku zaproponowa³em Januszowi ¯arkowi auto-
rowi wielu artyku³ów naukowych i skryptów, niezwykle cenionych
na polskim rynku wydawniczym, ze wzglêdu na odpowiednio bo-
gaty w nich ³adunek wiedzy, który tak ciekawie i dostêpnie potra-
fi³ autor wkomponowaæ w tekst, ¿e dziêki temu, nieraz pozornie
zawi³e naukowe podstawy � dzisiaj zreszt¹ coraz bardziej przez
spo³eczeñstwo doceniane � stawa³y siê dla czytelnika ³atwe do
zrozumienia i przez niego w pe³ni uznawane. Propozycja wspó³-
pracy zosta³a ku obopólnemu zadowoleniu przyjêta, a podzia³
obowi¹zków zaakceptowany.

Ale wróæmy do chronologicznego biegu wydarzeñ. Podpisa-
nie umowy na wydanie ksi¹¿ki w jednym wydawnictwie pañ-
stwowym �Sport i Turystyka� nie by³o dla «»prowincjusza� �
choæby nawet reprezentowa³ w³adze centralne bran¿owej instytu-
cji � wcale takie proste. Ale je�li Opatrzno�æ czuwa, a do tego
ma siê trochê szczê�cia, to i trudno�ci s¹ do pokonania. Szczê�cie
polega³o na tym, ¿e z jednej strony nikt ze specjalistów nie kwapi³
siê do tego rodzaju pracy twórczej � a wiêc nie by³o konkurencji
� z drugiej natomiast wydawnictwo to, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹-
cym siê jubileuszem, postanowi³o wzbogaciæ rynek ksiêgarski
o pozycje, które reprezentowa³yby swym zasiêgiem wszystkie pod-
stawowe dyscypliny sportowe, a wiêc i pi³kê rêczn¹, która
w naszym kraju zdoby³a szturmem, z koñcem lat piêædziesi¹tych,
pe³ne obywatelstwo.

Tak wiêc w efekcie �Pi³ka Rêczna 11-osobowa�, ujrza³a w 1959
r �wiat³o dzienne. Pozycja ta prezentowa³a widocznie pewne war-
to�ci, bo rok pó�niej dosz³a do autorów informacja, i¿ w Kijowie u
naszych �przyjació³ � s¹siadów�, bez jakiegokolwiek porozu-
mienia siê ze stron¹ polsk¹, zosta³o wydrukowane jej pirackie
t³umaczenie. Tutaj � przy sposobno�ci � nale¿y przekazaæ
czytelnikowi informacje, i¿ pi³ka rêczna rozpoczê³a w ZSRR swój
oficjalny ¿ywot z koñcem lat 50-tych (Litwa) i na pocz¹tku szó-
stej dekady (Ukraina, Moskwa), wchodz¹c zreszt¹ szybko do
�wiatowej czo³ówki i zdobywaj¹c nastêpnie wiele tytu³ów mi-
strzowskich. Poniewa¿ Wydawnictwo �Sport i Turystyka� nie
przejawia³o wiêkszego zaanga¿owania przy wyja�nianiu tego ca-
³ego zdarzenia, zaczêli�my siê w tej sytuacji zastanawiaæ, czy nie
zadzia³a³y tu � byæ mo¿e � jakie� uboczne próby nacisku ze
strony naszych wschodnich s¹siadów, którzy � co pozostaje ta-
jemnic¹ poliszynela � nagminnie ³amali obowi¹zuj¹ce na ca³ym
�wiecie umowy wydawnicze i dzia³ali wed³ug w³asnych ustaleñ,
maj¹c w nosie wszelkie miêdzynarodowe prawne decyzje w tej
sprawie. W ka¿dym razie faktem jest, ¿e nigdy nie dosz³o do na-
szej wiadomo�ci, gdzie i jak zosta³ ten pies pogrzebany��. A zreszt¹
czort z tym, bo piractwo trwa do dzisiejszego dnia i mimo skoma-
sowanych wysi³ków, ma siê wcale dobrze.

Drugi podrêcznik dotycz¹cy pi³ki rêcznej siedmioosobowej,
przygotowany zosta³ przez dwóch autorów identyfikuj¹cych siê
z Bochni¹, co przez mieszkañców tego miasta mo¿e byæ przyjê-
te z pewn¹ doz¹ satysfakcji, bo choæ niew¹tpliwie � je�li mo¿na
pozwoliæ sobie na za¿artowanie, nie jest to wiekopomne dzie³o
stanowi¹ce o losach ludzko�ci, to niemniej nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby przez zainteresowanych t¹ tematyk¹, zosta³o przy-
jête z ¿yczliwo�ci¹ i jako przydatne, zyska³o ich aprobatê. Tak¿e
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i ta druga ksi¹¿ka cieszy³a siê zapewne uznaniem fachowców,
skoro w etapie 5 lat dosz³o do drugiego poszerzonego wydania,
co � traktuj¹c to jako efekt czytelniczego plebiscytu � stanowi
najlepsza gwarancjê i akceptacjê zawartych w niej tre�ci.

Nie na tym jednak koniec, bo zgodnie z prawd¹ trzeba jeszcze
dodaæ � nie przera¿aj¹c siê sentencj¹, �ka¿da liszka swój ogon
chwali� � ¿e podrêcznik ten zosta³ zakupiony przez Bu³garów,
co uznaæ nale¿y za pewnego rodzaju ewenement, bior¹c pod uwagê
znane powszechnie �wielkie osi¹gniêcia�� tego kraju w zakresie
piractwa wydawniczego.

Pisarskie opracowania, s¹ wg W. Stawiarskiego tylko jednym
ze sposobów zabezpieczaj¹cych dotarcie do grupy spo³ecznej sku-
piaj¹cych w swych szeregach pedagogów ze specjalno�ci¹ wf
wykonuj¹cych swe obowi¹zki na ro¿nych szczeblach szkolnic-
twa (od podstawowego do wy¿szego w³¹cznie), a tak¿e do zespo-
³u szkoleniowców w sporcie � okre�lmy to umownie � wyczy-
nowym. U¿ycie s³owa �umownie� dokonane zosta³o
z premedytacj¹, bo nie ka¿de zawody sportowe � mamy tu na
my�li szczególnie gry zespo³owe jako najbardziej widowiskowe
i popularne � stoj¹ na takim poziomie, ¿e mo¿na je ogl¹daæ
z satysfakcj¹ i odpowiedni¹ doz¹ zaanga¿owania emocjonalne-
go, a nie z dezaprobat¹ � jak to nieraz ma miejsce w pi³ce no¿nej
� kiedy podania zamiast do partnera, adresowane s¹ przewa¿nie
do przeciwnika, a ca³y mecz przeradza siê w bez³adna kopaninê.
W tego rodzaju imprezach s³owo wyczyn zakrawa oczywi�cie na
kpinê, a wystêpuj¹cych w nich aktorów okre�liæ mo¿na jako spor-
towych, �pseudokomediantów�.

NAUKA A SPORT
Powi¹zanie wyczynu sportowego z nauk¹, sta³o siê w ostat-

nich latach tak oczywiste, ¿e wszelkie próby pozostawienia tych
spraw na boku, groziæ by mog³y w konsekwencji wypadniêciem
z g³ównego nurtu, do którego powrót by³by � byæ mo¿e � bar-
dzo k³opotliwy i po³¹czony nieraz z wielkim wysi³kiem. Propo-
nowane w takiej formie rozwi¹zanie zyska³o aprobatê, to te¿

w rezultacie zamys³y te zosta³y ostatecznie zaakceptowane i �
wzorem wysoko notowanych krajów � postanowiono tak¿e
w Polsce organizowaæ systematycznie � co kilka lat � konfe-
rencje naukowe, które w po³¹czeniu z merytorycznymi dyskusja-
mi panelowymi, stwarza³yby najbardziej utytu³owanym specjali-
stom mo¿liwo�ci prezentowania � na podstawie
przeprowadzonych badañ zw³aszcza na uczelniach � najkorzyst-
niejszych rozwi¹zañ, gwarantuj¹cych wzbogacenie metod
i �rodków szkoleniowych szczególnie cennych dla ca³ej rzeszy
praktyków.

Trudnej tej pracy podjê³a siê przy pe³nej akceptacji polskiego
zwi¹zku � Katedra Gier Sportowych uczelni krakowskiej desy-
gnuj¹c �na szefa� zespo³u organizacyjnego W. Stawiarskiego, który
zaprosi³ z kolei do wspó³pracy kolektyw gwarantuj¹cy sprawne
przeprowadzenie stoj¹cych przed nim zadañ. Tak wiêc sprawami
zwi¹zanymi z programem naukowym zaopiekowa³ siê znany ju¿
doskonale z poprzednich wspomnieñ J. ¯arek, a tak¿e B.Sako-
wicz oraz w zakresie prac organizacyjnych R. Tabor rodowity syn
ziemi bocheñskiej, wspierany dzielnie przez M. Spiesznego.

Czy mo¿e byæ dla naszego miasta (oczywi�cie li tylko
w sprawach, o których piszemy) co� bardziej satysfakcjonuj¹cego
ni¿ objêcie ogólnopolskiego przywództwa przez � prawie sa-
mych � z krwi i ko�ci bochniaków? Retoryka siê k³ania � od-
powiedzi nie bêdzie.

Konferencje te (jedna z nich o charakterze miêdzynarodowym)
przeprowadzono w latach 1988, 1993 i 1998 z okazji kolejnych
jubileuszów polskiej pi³ki rêcznej (70, 75 i 80 lat), co nie pozosta-
³o bez wp³ywu na podjête akcje, powoduj¹c ze strony �rodków
masowego przekazu � tak wa¿nych w kszta³towaniu opinii pu-
blicznej � wiêksze zainteresowanie. Na wspó³pracy z centralnymi
w³adzami polskiej pi³ki rêcznej nie koñczy³a siê dzia³alno�æ na-
szego rozmówcy. Uwa¿aj¹c za swój moralny obowi¹zek, bra³ ak-
tywny udzia³ w pracach w³adz regionalnych, pe³ni¹c przez ponad
40 lat wiele ró¿nych funkcji, ³¹cznie z prezesur¹ w Krakowskim
Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej.         C.D.N.

 Oficer armii austriackiej przed i w czasie I wojny �wiato-
wej Czech z pochodzenia. Literat � Adolf Gajdos. Mo¿e nie
wzbudzi³by wiêkszego zainteresowania Polaków, gdyby nie
to, ¿e sam mówi³: Polska jest moj¹ drug¹ ojczyzn¹. W 1905 r.
losy rzuci³y go na tereny polskie, do Bochni, gdzie stacjono-
wa³ jego pu³k. Tu przebywa³, jak pisze w jednym ze swoich
wierszy, trzy lata. Zafascynowany tym miastem napisa³ wiersz
zatytu³owany �Bochnia 1905�. Przytoczê go w jêzyku autora,
gdy¿ nie podejmujê siê w t³umaczeniu na jêzyk polski oddaæ
jego ducha. Postaram siê go tylko zinterpretowaæ.

Bochnia 1905
Cizi jsem vstoupil do kamennych ulic,
jazyka neznaly mazurskeho lidu.
Na rynku skupilna chasidu-zidu

Kazimierz Blotko (Warszawa)

Adolf Gajdos (1889 � 1966)
Poeta dwóch narodów

brehentila �ive, halasme se skadlic.
Te chvile ten, jenz Hospodar je sveta,
strujce zivotu lidi a drahy hvezd,
urcil v predjari dnu mych bloudeni, cest,
bych v blazenosti pobyl zde tri 1eta.
Divise hulanU zde lezela posadkou,
�iva jeste z tradic bitevni, slavne vravy
u 0spru, Slavkova, UImu a u Varsavy,
travic bezdtarostne, ¿el, dobu miru vratkou.
Kamarad samot, miloval jsem mista
pro ticha osameni mezi rozkvetlymi lany,
cmentarz cholerny za kaplickou Panny,
kde mrtvi prachniveli pod podobou Krista.
Tak p³ynu³ drahny cas s medove slastnym letem,
cas bla�eny za rosnych, rannich zori,
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a¿ utonul jsem v divcich oci mori,
kdy� v naruæ sevrel mne milostny mesic jeden.

W tym wierszu Gajdos
odda³ wiernie obraz ówcze-
snej Bochni. Ów Czech,
który pó�niej bêdzie pisa³
tak¿e po polsku, przyznaje
siê, ¿e w czasie gdy to pi-
sa³, nie zna³ jêzyka �mazur-
skiego ludu�. Polska wów-
czas nie by³a znana na
�wiecie, ale znano krainê
nad Wis³¹, gdzie ¿y³ �lud
mazurski�, st¹d to okre�le-
nie u Gajdosa. W Bochni
zainteresowali go ortodok-
syjni ¯ydzi, nazywani tu
hasydami, albo husytami.
Wówczas ju¿ licznie za-
mieszkiwali Bochniê. Prze-
wa¿nie zajmowali siê handlem. W przytoczonym wierszu au-
tor wykazuje, ¿e zna Bochniê w szczegó³ach. Pisze np. o tzw.
cmentarzu cholernym, który znajduje siê �za kapliczk¹ Pan-
ny�. Ten cmentarz, to w³a�ciwie kurhan, w którym znajdowa-
³y siê (mo¿e co dzi� SIÊ znajduj¹?) szcz¹tki mieszkañców Boch-
ni, którzy zmarli przed wiekami w wyniku zarazy cholery �
jak mówiono dawniej � �morowego powietrza� Dzi� powie-
dzieliby�my � epidemii. A «»kapliczka Panny�, to stoj¹ca do
dzi� przy ul. Krakowskie Przedmie�cie kapliczka pod wezwa-
niem, o ile pamiêtam, �w. Rozalii, gdzie przed II wojn¹ �wia-
tow¹ miejscowy opiekun tego obiektu pan Pawe³ek organizo-
wa³ nabo¿eñstwa majowe.

W³a�nie na drodze pomiêdzy ow¹ kapliczka, a cmentarzem
cholernym, na ul. Krakowskie Przedmie�cie pod numerem 32,
znajdowa³ siê dom rodziny �lizowskich. Adolf Gajdos musia³
tê trasê czêsto przemierzaæ, wiêc zna³ j¹ dok³adnie. Tu bowiem
mieszka³a jego ukochana, Franciszka �lizowska. Zakocha³ siê w
niej od pierwszego wejrzenia. To o niej pisze w wierszu: �..a¿
uton¹³em w morzu dziewiczych oczu. Prawda, ¿e piêknie?

Franciszka �lizowska by³a córk¹ górnika kopalni soli Fran-
ciszka �lizowskiego i Rozalii �lizowskiej. Gajdos o¿eni³ siê
z ni¹ i po wojnie wyjechali do Brna w Czechach. Mo¿na by tu
powiedzieæ tradycyjnie ��i ¿yli d³ugo i szczê�liwie�. Ale to
nie koniec historii.

Wybuch³a straszliwa wojna. I wojna �wiatowa (1914-
1918) I Gajdos poszed³ na wojnê. Jak wynika z jego wierszy
pisanych jeszcze po czesku, walczy³ na ziemiach polskich.
W wierszu pt. �Kraina pod Jordanowem� opisuje to miastecz-
ko, a w³a�ciwie wie�, po³o¿on¹ daleko od cywilizacji, gdzie
mieszkaj¹ potomkowie rodzin, które za chlebem wyjecha³y do
Pensylwanii do Ameryki. Wspomina jak niektórzy z go�ci
w karczmie p³ac¹ ¯ydowi dolarami przys³anymi z Ameryki.
Ciekawy jest fragment wiersza:

Nalej ¿ide � hej,
na zdravi � psiakrew!
gdzie s³owo �psiakrew� jest ju¿ po polsku. To normalne,

bo obcokrajowcy najszybciej przyswajaj¹ sobie przekleñstwa
obcego narodu. Z tego wiersza wynika te¿, ¿e wojacy nie tylko
wojowali, ale mieli czas na odwiedzenie ¿ydowskiej karczmy.Z

innych miejsc walki Gajdos wspomina Tarnów, gdzie ranny
przele¿a³ w szpitalu. Zapamiêta³ tak¿e ulicê Anny. Nie wiem,
czy taka ulica jeszcze istnieje w Tarnowie.W wierszu zatytu-
³owanym �Górnicy z salin�� Gajdos pisze: Soli je dostatek, chle-
ba vzdy malo. Obrazuje to dobitnie nêdzê ówczesnych cza-
sów w Bochni. Chocia¿, moja babka mówi³a, ¿e nie by³o to
jak za Franciszka Józefa. Pewnie Gajdo� widzia³ to inaczej.

Zbiór tych i innych jeszcze wierszy z tego okresu wyda³
w 1949 r. czeski literat Jan Mucha, pt.
�Adolf Gajdo� -Louceni s Halici �(Po-
¿egnanie z Galicj¹). Z tego zbiorku ko-
rzysta³em miêdzy innymi przy opra-
cowaniu niniejszego artyku³u.

Niew¹tpliwie, pod wp³ywem ¿ony
� Polki, Gajdo� opanowa³ jêzyk pol-
ski do tego stopnia, ¿e nie tylko t³u-
maczy³ polsk¹ poezjê znanych autorów
na jêzyk czeski, ale zacz¹³ pisaæ w³a-
sne poezje piêknym jêzykiem polskim.
T³umaczy³ tak¿e utwory czeskich pi-
sarzy na jêzyk polski. Ale w Polsce

ma³o kto interesowa³ siê poet¹ �dwóch narodów�. Znalaz³em
jednak informacjê o nim w polskim czasopi�mie �od A do Z �.
Tu napisa³ obszerny artyku³ o Gajdo�u Aleksander Kulisiewicz.

Pisze tak: W Brnie, od 30 lat propa-
guje kulturê i literaturê polsk¹ poeta
i publicysta Adolf Gajdos
(ur.l6.10.l889 r.). Kto i kiedy wymie-
ni³ u nas to nazwisko? Nikt. A przecie¿
elementarne poczucie wdziêczno�ci
wymaga, by za przyja�ñ p³aciæ przy-
najmniej wzmiank¹� Adolf Gajdos
uwa¿a Polskê za swoj¹ drug¹ ojczy-
znê� Walczy³ na naszych ziemiach
w czasie Wielkiej Wojny �wiatowej i to
go zwi¹za³o z Polsk¹ na ca³e ¿ycie.

Kulisiewicz nie zna³ prawdopo-
dobnie innego powodu dla którego
Gajdos umi³owa³ Polskê. Wróci³ do
Brna � pisze dalej Kulisiewicz �
gdzie po�wiêca siê twórczo�ci literac-
kiej. Specjalno�ci¹ Gajdosa sta³y siê
zbiory filozoficznych bajek dla dzieci,
stylizowanych w subtelnej poetyckiej
prozie. Ponad fantastyczno�æ stawia

wy¿ej realizm, ponad pychê � nêdzê ogó³u, ponad pieni¹dz �
serce. Charakterystyczna jest powiastka o szewcu � dratewce,
który stawszy siê królem, kaza³ sobie przywo³aæ jednego choæ-
by szczê�liwego cz³owieka. Nie by³o takiego. Jedyny, prawdzi-
wie szczê�liwy, zmar³ na sianie w stodole królewskiej, w piêæ
minut przed audiencj¹ � z g³odu��

Gajdos t³umaczy na jêzyk czeski twórczo�æ wielu poetów
polskich. Miêdzy innymi Staffa, Tuwima, Czuchnowskiego,
Jalu Kurka, ale nade wszystko C. K. Norwida, który by³ jego
idolem. Wydaje siê, ¿e Norwid wywar³ na twórczo�ci Gajdosa
szczególne piêtno. Podobnie jak u Norwida wiele jest metafor,
wskutek czego poezje s¹ czasem trudne do zrozumienia przez
niewprawnych czytelników, Swoje utwory, pisane po czesku
opatruje zwykle mottem po polsku, które stanowi¹ fragmenty
utworów Cypriana Norwida. Czyta i komentuje �Dziennik

Adolf Gajdos.

Franciszka �lizowska-
Gajdosowa.
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Polski�, �Ku�nicê�, �Odrodzenie� l inne czasopisma polskie.
Swoje wiersze o Polsce zamieszcza w pi�mie czeskim �Akord�
(miesiêcznik literacki pod redakcj¹ czeskiego poety Jana Za-
hradniczka). W tym czasopi�mie zamieszcza m.in. przek³ady
Juliana Przybosia, Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, Le-
opolda Staffa, Kazimierza Wierzyñskiego, Józefa Czechowi-
cza, Domiñskiego i Piêtaka. Szkoda, ¿e nie dysponujê egzem-
plarzami tego wydawnictwa. S¹dze, ¿e wdziêcznym tematem
pracy dyplomowej studentów by³oby uzupe³nienie biografii
poety o te nieznani w¹tki.

Najbardziej typowy dla poezji Gajdosa, jako pisarza pols-
kiego, jest napisany piêkn¹ polszczyzn¹ w 1935 r. �List do
Polski�. Pozwolê sobie przytoczyæ jego fragmenty, gdy¿ le-
piej ni¿ mój opis, oddadz¹ charakter twórczo�ci poety. List
poprzedzony jest mottem Norwida: O Polsko! Pie�ni¹ Pan Bóg
ciê zapala. A¿ rozgorzejesz, jak lampa na globie. A oto obszer-
ne fragmenty tego poematu;

Na skrzyd³ach nocy, piórem z³otych gwiazd,
listy Wam piszê serdeczne i tkliwe,
W mym sercu tysi¹c wiedzie dróg -
dróg Waszych � przyjaciele.
I czêsto zda siê, ¿e to Zygmunt dzwoni -
tu u nas w Bernie, po ko�cio³ach;
po�ród tu³aczych wspomnieñ moich
na Anio³ Pañski z wieczora�
I wtedy w my�lach Wawel staje
i w smutnym jestem Krakowie,
i widzê znowu bój o Tarnów,
szpital wojskowy, ulicê Anny -
polsk¹ jesieñ i z³ote ³any�
Cierlicko � ¯wirkê i Wigurê
Ziemiê Cieszyñsk¹ i Ziemiê Mazurów
Wzrusza siê Gajdos niewol¹ Polski. Pisze tak:
Wszak spa³a polska ziemia i spa³y lasy czarne,
a woñ i poszum ³anów
a¿ pod niebiosa siê wzbi³y;
Kochanko moja � gdzie¿e�?.�
Dlaczego mnie tak wabisz?
Wierzê: powstanie ca³a � ca³a polska ziemia,
�ród burzy mocna, w�ród spisków zwyciêska!
Na tron zasiad³a, cierniem koronowana
a naród p³aka³ z rado�ci po mêkach�
Zastêpy pia³y Konopnickiej rotê:
nie damy ziemi, sk¹d nasz ród!
Patrz: harda ziemia, tak prosta, tak wielka,
gdzie w sercach p³onie silna polska wiara,
Patrz Polska ¿yje! Polska nie skona³a!

W dalszej czê�ci Gajdos pisze o polskim morzu; z tak¹ ser-
deczno�ci¹, ¿e nie wiem czy Polak by tak potrafi³:

Ty polskie morze, ch³odne, ale krasne,
pochodnio Polski b³ogos³awiona!
Imieniem Twoim Polska ¿yje, kwitnie, -
o morze polskie, m³odej wiosny szczê�cie �
w tobie siê dziej¹ wielkie jakie� cuda,
| w poszumie drzew nad brzegiem � w Oksywiu,
w huku i wrzawie ¿urawiów we Gdyni,
w pracy dla s³awy wskrzeszonej ojczyzny,
w �piewach rybaków, gdy wichry w ¿agle dm¹,

w huku motorów, gdy bojowce p³yn¹,
statki chor¹gwie nios¹ po Ba³tyku �
ha³as i wrzawa i �wist d�wigarów!
(melodia polskich, polskich sygna³ów�)
O morze g³êbin, piosenko bursztynu,
ba³tyckich brzegów pie�ni anio³a,
piosenko sieci rybaków na Helu �
imieniem twoim czêsto moja ziemia
jak drogim brokatem siê �ciele;
i �mia³e w jutro spoziera�
Twoim imieniem jak szat¹ bia³¹ nad g³owami wionê;
Twe imiê jak zacny klejnot ja chowam
Twe Imiê jak sztandar królewski poniosê� poniosê
na skrzyd³ach nocy � piórem z³otych gwiazd.
Imieniem Twoim list mój podpisujê;
bajko ty modra � �wiecie nowych dróg�
Twoim imieniem nowy ¿ywot wzro�nie �
o polskie morze! �

O sobie Gajdos mówi skromnie: Moj¹ prac¹ literack¹ nie
po¿ywi³aby siê nawet fiakierska szkapa. To typowo polskie
porzekad³o. Adolf Gajdos zmar³ 26 pa�dziernika 1966 r.
w Brnie prze¿ywszy 82 lata.

Zapytacie czytelnicy sk¹d siê wziê³o moje zainteresowanie
tym poet¹? Otó¿ wzi¹³em sobie do serca cytowan¹ wypowied�
A. Kulisiewicza, ¿e elementarne poczucie wdziêczno�ci wy-
maga by za przyja�ñ p³aciæ przynajmniej wzmiank¹. Odrabiam
wiêc to zaniedbanie. Nie tylko jednak to sk³oni³o mnie do re-
fleksji. ¯ona Adolfa Gajdosa Franciszka �lizowska by³a sio-
str¹ mojej matki, a zatem Gajdos przez tê koligacjê sta³ siê
moim wujkiem. W okresie miêdzywojennym moja rodzina
utrzymywa³a z nim kontakt. Gajdos przyje¿d¿a³ kilkakrotnie
z rodzin¹ do Bochni. Po wojnie mieli�my ju¿ tylko kontakt
listowny. Nie by³o politycznych mo¿liwo�ci miêdzynarodowe-
go podró¿owania dla niektórych osób. Gajdos, jako cz³owiek
mocno wierz¹cy, nie by³ mile widziany w komunistycznym
kraju. Pisze o tym, �miêdzy wierszami� ¿e to dzieli nasze na-
rody? �Nale¿y sobie zdaæ sprawê, by jak najprêdzej dosz³o do
zgody. Jeste�my wszyscy po pas w wodach politycznych igra-
szek; ³atwo któremu� z nas mo¿e siê przytrafiæ, ¿e bez pomocy
drugiego � poczniemy ton¹æ i dalej pisze:�aby�my zbli¿eni
i wiecznie mi³uj¹cy pokój, z pochodni¹ �wiêtej wiary, któr¹
w proroczym widzeniu Wieszcze nam dali, u�ciskiem bratnich
d³oni wywalczyli ufno�æ.

W 1947 r. poprosi³em wujostwo Gajdosów na mój �lub.
Wujek odpisa³; Drogi Kaziu! dziêkujemy za list z zawiadomie-
niem o Twoim �lubie. ¯a³ujemy, ¿e sytuacja �wiatowa jest tak
nieprzyjazna, ¿e nie pozwala ludziom wolno�ci podró¿owania�
List napisany piêkn¹ polszczyzn¹ zawiera tylko jeden b³¹d �
ortograficzny. Mianowicie s³owo �wójkowie� napisane jest
przez �o� zamkniête co jednak zdarza siê nawet polskim matu-
rzystom, wiêc, jak na obcokrajowca, nie jest to wielki grzech.

Je¿eli kogo� z czytelników interesuje bli¿ej sprawa nie tyl-
ko Gajdosa, ale tak¿e innych Czechów zwi¹zanych z Polsk¹,
którzy ¿yli w Polsce i ¿enili siê z mieszkankami Bochni, pro-
ponujê odwiedzenie Muzeum im. Stanis³awa Fischera w Boch-
ni. S¹ tam zgromadzone ich biografie

(Pan Kazimierz Blotko jest cz³onkiem Oddzia³u War-
szawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Mi³o�ników Zie-
mi Bocheñskiej)
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WYCIECZKA ��LADAMI FRYDERYKA CHOPINA�
Wycieczki do Warszawy i ¯elazowej Woli na sta³e we-

sz³y do tradycji naszej szko³y. Organizowane s¹ one dla dwóch
ostatnich roczników dzia³u dzieciêcego i m³odzie¿owego.
W tym roku wycieczka taka odby³a siê w dniach od 10 � 13
maja.

Komfortowym autokarem � ze wspania³ym kierowc¹ �
dotarli�my na miejsce noclegów � schroniska m³odzie¿owe-
go przy ul. Karolkowej. Grubo mylili siê wychowawcy s¹-
dz¹c, ¿e zmêczeni podró¿¹ uczestnicy szybko zasn¹. Grzecz-
ne na co dzieñ dzieci da³y niespotykany upust swej rado�ci.
Cisza nocna zapad³a d³ugo po pó³nocy. Sobota by³a bardzo
pracowitym dniem. Zwiedzili�my Zamek Królewski, po
czym z pani¹ przewodnik spacerowali�my urokliwymi ulicz-
kami Starego Miasta.

Krystyna Dziurdzia

Zapiski na piêciolinii
Muzyka ma prawo do zajêcia najwy¿szego miejsca

po�ród sztuk piêknych, gdy¿ bardziej, ni¿ wszystkie inne
przyczynia siê do szczê�cia ludzko�ci�

                          (Herbert Spencer)

Przegl¹daj¹c numery �Wiadomo�ci Bocheñskich� za-
uwa¿y³am, ¿e prawie zupe³nie brak w nich wiadomo�ci o
wydarzeniach muzycznych maj¹cych miejsce w Bochni.
Pragn¹c na miarê swoich skromnych mo¿liwo�ci �dzienni-
karskich� wype³niæ chocia¿ czê�ciowo tê lukê, postanowi-
³am, od czasu do czasu pisaæ o Szkole Muzycznej gdzie pra-
cujê. Do wspó³pracy zapraszaæ bêdê moich kolegów
absolwentów i uczniów, którzy dzieliæ siê bêd¹ swoimi prze-
¿yciami z egzaminów, koncertów i wycieczek.

O swoich wra¿eniach pisze Iwona Przyborowska: Na mnie
najwiêksze wra¿enie wywar³o Stare Miasto i jego niepowta-
rzalny klimat. Piêkne zabytkowe kamienice, doro¿ki, a tak¿e
w¹skie uliczki przenosi³y mnie w inny �wiat. Jest to chyba je-
dyne miejsce w Warszawie, w którym nie wyczuwa siê szybkie-
go tempa ¿ycia w du¿ym mie�cie. Warszawa jest dzi� siedzib¹
w³adz Rzeczypospolitej Polskiej i centrum kulturalnym i go-
spodarczym. Jednak Stare Miasto ma ca³kowicie inny charak-
ter od pozosta³ej czê�ci stolicy. Nie sposób tak¿e omin¹æ Zam-
ku Królewskiego � jednego z najbardziej reprezentatywnych
obiektów zabytkowych stolicy. Zwiedzenie Zamku i wszystkich
jego zabytkowych sal zajmuje niekiedy nawet ca³y dzieñ, a nasza
grupa mia³a na to tylko 2 godziny. Jednak to, co zobaczyli�my,
przesz³o nasze oczekiwania. Ka¿dy szczegó³ z bogatych zdo-
bieñ by³ perfekcyjnie dopracowany. I w³a�nie ta niesamowita
precyzja najbardziej mnie zachwyci³a.

Spaceruj¹c po Starym Mie�cie i Placu Zamkowym mieli-
�my okazjê ogl¹daæ paradê z okazji Dni Zjednoczonej Europy.
Sk³ada³y siê na ni¹ przemarsze ró¿nych orkiestr, zespo³ów folk-
lorystycznych, kiermasze, wiece, oraz ró¿ne imprezy artystycz-
ne. Potem zwiedzili�my £azienki � Belweder, Pa³ac, Teatr na
Wodzie.

Dzieci zafascynowane by³y pawiami, które jak na królew-
skie ptaki przysta³o, godnie zastêpowa³y dawnych mieszkañ-
ców tego miejsca. Para pawi da³a prawdziwie aktorski popis
na deskach Teatru. Spaceruj¹c parkiem dotarli�my pod pomnik
F. Chopina, gdzie zrobili�my sobie pami¹tkowe zdjêcie.

Ju¿ o zmierzchu odwiedzili�my Cmentarz Pow¹zkowski.
Na grobach rodziców Chopina, St. Moniuszki oraz kompo-
zytorów i muzyków pochowanych w Alei Zas³u¿onych zapa-

Pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Warszawie.
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lili�my znicze. Wreszcie zatrzymali�my siê przy grobie Je-
rzego ¯urawlewa � pianisty i inicjatora Konkursów Chopi-
nowskich. Zapalili�my znicze i z³o¿yli�my wi¹zankê kwia-
tów z napisem: �Za³o¿ycielowi i patronowi naszej szko³y �
uczniowie i nauczyciele Pañstwowej Szko³y Muzycznej
w Bochni�. Zmêczeni wrócili�my do schroniska, aby zje�æ
przygotowan¹ przez mamy kolacjê. Potem æwiczyli�my �pie-
wanie kanonów, które mia³y u�wietniæ nasz udzia³
w niedzielnej Mszy �w. w ko�ciele przy ul. Karolkowej. Przy-
gotowywany naprêdce program wypad³ bardzo dobrze. Po
Mszy �w. wyjechali�my do ¯elazowej Woli, zwiedziæ miej-
sce urodzenia F. Chopina i wys³uchaæ koncertu fortepiano-
wego w wykonaniu Wojciecha �wita³y. Na program koncer-
tu z³o¿y³y siê 4 ballady, które wiêkszo�æ uczestników s³ucha³o
po raz pierwszy. W ostatnim dniu pobytu w Warszawie zwie-
dzili�my Ogrody w Wilanowie.

Spaceruj¹c Krakowskim Przedmie�ciem, odwiedzili�my
Ko�ció³ �w. Krzy¿a, gdzie z³o¿yli�my kwiaty pod urn¹
z sercem F. Chopina. Nie zapomnieli�my zrobiæ sobie zdjê-
cia pod pa³acem prezydenckim.

Jeszcze raz spojrzeli�my na piêkn¹ panoramê miasta � Sta-
rówki, Wis³y i mostów tym razem ju¿ nie z okien autokaru,
ale z wie¿y widokowej Ko�cio³a �w. Anny. Po i�cie królew-
skim obiedzie w sto³ówce zamkowej, obejrzeli�my Grób Nie-
znanego ¯o³nierza i Teatr Wielki. Ten punkt programu oka-
za³ siê najciekawszym.

Tak swoje wra¿enia ze zwiedzania Teatru opisa³a Ania
W³ochowicz:

�Gmach Teatru Wielkiego przy placu Teatralnym jest sie-
dzib¹ narodowej sceny operowo-baletowej od 1833 r. Zainau-
gurowa³ swoj¹ dzia³alno�æ inscenizacj¹ �Cyrulika Sewilskie-
go�. W 1858 r. wystawiono tu m.in. pierwsz¹ polsk¹ operê
narodow¹ �Halka� St. Moniuszki. Podczas II wojny �wiato-
wej zosta³ zburzony. Po wojnie odbudowywany a¿ do 1965 r.
W czasie po¿aru w 1985 r. gmach uleg³ zniszczeniu. Odbudo-
wê zakoñczono w 1996 r. A w roku bie¿¹cym fasada gmachu
zosta³a wzbogacona rze�b¹ Apollina kieruj¹cego czterokon-
nym rydwanem. My mieli�my to szczê�cie, ¿e ogl¹dali�my

gmach w ca³ej okaza³o�ci.
Z umieszczon¹ nad kolumnami
kompozycj¹ rze�biarsk¹ wygl¹da
jeszcze piêkniej.

Zwiedzanie rozpoczêli�my po-
dzieleni na dwie grupy. Po obej-
rzeniu makiety Teatru przeszli�my
do czê�ci obejmuj¹cej garderoby.
Ka¿dy aktor ma swoj¹ garderobê.
Wisz¹ tam kostiumy, a przed lu-
strem przyci¹ga uwagê bogaty ze-
staw kosmetyków, s³u¿¹cych do
charakteryzacji. Oczywi�cie garde-
roby s¹ w ró¿nych kategoriach �
gwiazdy aktorskie zajmuj¹ garde-
roby o wy¿szym standardzie.
W jednej garderobie trwa³y próby
do najnowszego przedstawienia.
Pani przewodnik przeprowadzi³a
nas korytarzem na scenê.

Obja�ni³a, ¿e jedna czê�æ sce-
ny jest ruchoma i w kszta³cie ko³a

� mo¿e przesuwaæ siê do przodu, do ty³u i krêciæ wokó³ w³a-
snej osi � w czasie manewrów nale¿y bardzo uwa¿aæ. Do-
wiedzieli�my siê równie¿, ¿e pod scen¹ przebiegaj¹ koryta-
rze, którymi mog¹ przemieszczaæ siê arty�ci niewidocznie dla
publiczno�ci. Przy scenie jest wydzielone miejsce zajmowa-
ne przez najwa¿niejsz¹ osobê w czasie spektaklu � czyli in-
spicjenta. To on czuwa nad sprawnym przebiegiem ka¿dego
przedstawienia. Scena robi wielkie wra¿enie. Stoj¹c na niej
wszystko wokó³ wydaje siê ma³e. Patrz¹c w górê mo¿na zo-
baczyæ zwisaj¹ce worki z piaskiem i wielkie, kolorowe p³ót-
na. Jest to mechanizm i materia³y wykorzystywane do sceno-
grafii. Po bokach sceny s¹ wnêki kryj¹ce bardzo wa¿n¹
rzecz w ka¿dym teatrze � dekoracje. Dekoracje w Teatrze
Wielkim s¹ imponuj¹ce jak sam teatr. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
mo¿na stworzyæ tak ogromne, wrêcz monstrualnych rozmia-
rów rzeczy z tak lekkiego i taniego materia³u, jakim jest
np. styropian. Ogl¹dali�my m.in. dekoracje z baletów: �Dzia-
dek do orzechów�, �Jezioro £abêdzie�; oper: �Halka�
i �Carmen�. To by³a najweselsza czê�æ wycieczki po teatrze.
Mogli�my pobuszowaæ w�ród dekoracji, schodziæ po scho-
dach jak ksiê¿niczka z �Jeziora £abêdziego�, chwytaæ byka
z opery �Carmen� za rogi czy wygl¹daæ przez okno cukier-
kowatego pa³acu �Dziadka do orzechów�. Nastêpnie zwie-
dzili�my pracowniê plastyczn¹, krawieck¹ i pracowniê
i rekwizytorniê. Na zakoñczenie wycieczki dostali�my pa-
mi¹tkowe podkoszulki i d³ugopisy ufundowane przez Tele-
komunikacjê Polsk¹ S.A. � Program Edukacyjny.

Opuszczaj¹c gmach Teatru wychodzili�my g³ównymi
schodami i przechodzili�my przez hall, którym na spektakl
pod¹¿aj¹ widzowie. Nie wszyscy z nich pewnie wiedz¹, jak
ciekawa jest ta druga strona. My byli�my bogatsi o now¹ wie-
dzê i nowe wra¿enia, które pozostan¹ na d³ugo w pamiêci�.

Ostatnim punktem programu wyproszonym w wiêkszo�ci
przez ch³opców by³o zwiedzenie z tarasu widokowego lotni-
ska na Okêciu. Startuj¹ce co chwilê samoloty wzbudza³y okrzy-
ki rado�ci i zachwytu u wszystkich uczestników. Z ciê¿kim
sercem i godzinnym opó�nieniem wsiedli�my do autokaru, aby
wróciæ do Bochni. Wycieczka do stolicy by³a naprawdê wspa-

Dworek w ¯elazowej Woli.
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nia³ym prze¿yciem, lecz czas przeznaczony na zwiedzanie by³
o wiele za krótki. Dlatego uwa¿am, ¿e to, co zobaczy³am, to
tylko namiastka miejsca, które kryje w sobie wiele piêkna
i tajemnic�. � wspomina uczennica Iwona Przyborowska.

KONCERTY SZKOLNE
Jednym z zadañ szko³y muzycznej jest nauczanie gry na

ró¿nych instrumentach oraz udzia³ dzieci w zbiorowym mu-
zykowaniu � orkiestrze smyczkowej, orkiestrze dêtej, zespo-
le perkusyjnym lub chórze. Osi¹gniêcia te prezentowane s¹
podczas egzaminów pó³rocznych i koñcoworocznych, oraz
na koncertach w wykonaniu najlepszych uczniów.

Innym rodzajem wystêpów dzieci s¹ popisy uczniów po-
szczególnych klas, na które zapraszani s¹ przede wszystkim
ich rodzice. Maj¹ oni wówczas mo¿liwo�æ porównania gry
swojego dziecka z innymi.

Urz¹dzamy tak¿e koncerty dla uczniów szkó³ podstawo-
wych. Koncert umuzykalniaj¹cy �Kto tak piêknie gra� odby³
siê w dniu 10. IV b.r. Mia³ na celu zapoznanie dzieci
z instrumentami, na których mo¿na siê uczyæ graæ w naszej
szkole. Dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr. 7 oraz z Proszówek
s³ucha³y gry, aby pó�niej odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce
nazwy instrumentów, tytu³ów utworów itp. Wybrane �ekipy�
walczy³y o tytu³ melomana naszej szko³y. Podobny charakter
mia³y koncerty przygotowane przez kolegê Tadeusza Stasi-
cê. Ostatni z tej serii �Dzieci dzieciom� odby³ siê z okazji
Dnia Dziecka. Oprócz solistów graj¹cych na ró¿nych instru-
mentach wyst¹pi³ zespó³ perkusyjny oraz dzieci z I i III roku
rytmiki klasy p. Ma³gorzaty Migas.

�Najpierw Ojczyzna, a potem sztuka� � to tytu³ koncer-
tu s³owno � muzycznego z okazji Roku Ignacego Paderew-
skiego. Honorowym go�ciem tej imprezy by³ dr. Franciszek
Pulit, autor ksi¹¿ki ��ladami Paderewskiego�, który opo-
wiedzia³ o jego zas³ugach jako polityka, spo³ecznika
i patrioty. Uczniowie prezentuj¹c program wcielili siê
w postaæ ma³ego i doros³ego Paderewskiego, cytuj¹c frag-
menty jego listów i przemówieñ. Fina³ koncertu stanowi³o
odtworzenie uroczysto�ci ods³oniêcia Pomnika Grunwaldz-
kiego w Krakowie 15 lipca 1910 r. Wziê³y w nim udzia³
chór, który �piewa³ Bogurodzicê i Rotê, oraz orkiestra
dêta, w której wykonaniu us³yszeli�my Hymn pañstwowy
i I Brygadê za� pie�ñ �Jest taki kraj� wykona³a orkiestra
wspólnie z chórem. Solistami byli uczniowie oraz nauczy-
ciele: p. Izabela Szymañska i Marzena Lis.

Pan Pulit by³ bardzo wzruszony. Dziêkuj¹c i gratuluj¹c
wszystkim wykonawcom obdarowa³ ich pami¹tkowymi pocz-
tówkami, folderami oraz ksi¹¿kami.

KWARTET SMYCZKOWY �ARCO�
Kwartet smyczkowy zawsze stanowi³ przyk³ad najdosko-

nalszego zespo³u kameralnego, znanego ju¿ od czasów J.
S. Bacha. Zespo³y takie u�wietnia³y ¿ycie towarzyskie na dwo-
rach mo¿now³adców a pó�niej mieszczanw ca³ej Europie. Re-
pertuar na tê obsadê tworzyli najwybitniejsi kompozytorzy:
J. Haydn, W. A. Mozart, L. Van Beethoven, J. Brahms. Do
tradycji takiego muzykowania nawi¹zali nasi nauczyciele
i absolwenci:

skrzypce � Jerzy Grzesik i Jaros³aw Sroga
altówka � Anna Grzywacz
wiolonczela � Krzysztof Krawczyk

Mia³am okazjê us³yszeæ 2 koncerty w ich wykonaniu:
19 kwietnia w Szkole Muzycznej oraz 27 czerwca w sali
Muzeum. W obu tych koncertach muzycy zaprezentowali
obok utworów takich mistrzów jak: J. S. Bach, L. Bocceri-
ni, W. A. Mozart, równie¿ przeboje R. Rodgersa, czy Duka
Ellingtona. W czerwcowym programie us³yszeli�my w finale
�wietny utwór � �Gigue� amerykañskiego wspó³czesnego
kompozytora Gustawa Holsta. Nawet niewprawne ucho s³u-
chacza rozpozna³oby irlandzki charakter muzyki i ludowe
brzmienie kapeli, graj¹cej skoczny, rubaszny taniec � gigue
(czyt. ¿ig).

�Arco� zawdziêcza swoje sukcesy doskona³emu zgraniu
i wielogodzinnym æwiczeniom. Sponsorem �Arco� jest Urz¹d
Miasta Bochni, który oby nim by³ tak d³ugo, jak kiedy� ksi¹-
¿ê Esterhazy, zatrudniaj¹cy przez 30 lat J. Haydna jako na-
dwornego kompozytora.

KABARET? CZEMU NIE?
Takie pytanie zapewne zadawa³ sobie du¿o wcze�niej nasz

kolega � Tadeusz Stasica.
Od pomys³u do realizacji up³ynê³o parê miesiêcy. Pomy-

s³odawca kabaretu by³ autorem wszystkich tekstów
i konferansjerem. Do wspó³pracy zaprosi³ pani¹ Magdalenê
Kaniê, która komponowa³a melodie do jego tekstów
i aran¿owa³a je. W kabarecie wyst¹pili nauczyciele naszej
szko³y i zaproszeni muzycy, rodzice dzieci:

p. Mielcarek i p. Szyd³owski. Kabaret zadebiutowa³
w dniu 26 marca 2001 r. koncertem pod ma³o obiecuj¹cym
tytu³em: �I Ty zosta³e� pedagogiem� zyskuj¹c aplauz
i uznanie ze strony publiczno�ci. Kolejny wystêp �May nas
wzruszy� mia³ miejsce 14 maja 2001 r. oraz 10 pa�dzier-
nika z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kiedy zaproszo-
nymi go�æmi byli nauczyciele z bocheñskich szkó³. Ory-
ginalno�æ tej formy koncertu, oraz zainteresowanie
i uznanie publiczno�ci wró¿¹ kabaretowi jeszcze wiele
wystêpów i sukcesów.

KONCERTY
Z UDZIA£EM ZESPO£ÓW SPOZA BOCHNI
Wziêli w nich udzia³ akordeoni�ci z Bochni z klasy

mgr Wies³awa Kusiona. Uczniowie zaprezentowali program,
który mieli wykonaæ na Ogólnopolskim Konkursie Akorde-
onowym w Gorlicach. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³ Wies³aw
Ochwat, ubieg³oroczny laureat I nagrody. Dêbicê � Pawe³
Kusion. Okaza³o siê, ¿e go�cili�my dwóch laureatów: Pawe³
Kusion � syn p. Wies³awa zdoby³ I miejsce, Wies³aw Ochwat
III miejsce. Akordeoni�ci jeszcze raz zawitali do Bochni. Tym
razem byli to uczniowie Szko³y Muzycznej II stopnia
w Krakowie z klasy mgr Macieja G³adysza. Dwóch z nich:
Ryszard i Bogus³aw Dziurdzia to nasi absolwenci. Innymi
wykonawcami byli Tomasz Król i Pawe³ £uczyñski. W duecie
akordeonowym z towarzyszeniem keyboardu us³yszeli�my
przeboje �muzyki powa¿nej�: �Marsz turecki�

W.A. Mozarta, �Taniec wêgierski nr.5� J. Brahmsa, a tak¿e
�Polkê Dziadek� i �Flick-Flack�.

Rozrywkowy charakter koncertu bardzo przypad³ do gu-
stu ma³ym i doros³ym s³uchaczom.

Opisana przeze mnie dzia³alno�æ Szko³y Muzycznej to tyl-
ko niewielki wycinek z muzycznego ¿ycia miasta. Wiêcej na
ten temat w kolejnych artyku³ach.
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Z okazji z³otego jubileuszu 50-lecia kap³añstwa trzech ksiê¿y
pra³ata Jana £acha, kanonika Józefa Kity i kanonika Józefa Nó¿ki
obchodzono w dniu 11 maja b.r. w Brze�nicy podnios³¹ uroczy-
sto�æ. Nad ca³o�ci¹ uroczysto�ci czuwa³ proboszcz brze�nickiej
parafii ks. Józef Ho³yst. Uroczysto�ci przewodniczy³ nuncjusz
apostolski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk oraz arcybi-
skup Wojciech Ziemba. Udzia³ wziêli: ordynariusz tarnowski bi-
skup Wiktor Skworc, miejscowe w³adze i zaproszeni go�cie
i oczywi�cie prawie wszyscy mieszkañcy brze�nickiej parafii,
rodacy jubilatów. Oprawê artystyczn¹ uroczysto�ci da³a orkiestra
dêta Kopalni Soli �Bochnia�.

Jubilaci mówili o swojej nie³atwej drodze do kap³añstwa, wspo-
minali swoje pierwsze placówki duszpasterskie, radosne i ciê¿kie
chwile zwi¹zane z pos³ug¹ kap³añsk¹.

Ks. Jan £ach dzieciñstwo spêdzi³ w parafii brze�nickiej,
a dok³adnie w Gorzkowie, najpierw uczy³ siê w ni¿szym semina-
rium duchownym, pó�niej studiowa³ w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Tarnowie, a magisterium z teologii uzyska³ na
Wydziale Teologicznym U.J. Nastêpnie podj¹³ studia specjalistycz-
ne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
gdzie obroni³ rozprawê doktorsk¹ p.t. �Ostatnia Wieczerza�.

Do 1967 roku wyk³ada³ przedmioty biblijne w Seminarium
Duchownym, a nastêpnie wyjecha³ na studia do Rzymu i uczy³
siê te¿ w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Kiedy
wróci³ do kraju zosta³ adiunktem w katedrze teologii biblijnej
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wspomina³, ¿e
habilitacjê zdoby³ w ci¹gu dwóch lat na podstawie rozprawy �Je-
zus Syn Dawida. Studium egzegetyczno-teologiczne�. Nastêpnie
napisa³ dwie rozprawy, aby uzyskaæ docenturê a¿ w koñcu 1987
roku zosta³ profesorem zwyczajnym. W latach 1990-1996 przez
dwie kadencje pe³ni³ funkcjê rektora Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie. Jest autorem o�miu ksi¹¿ek wydawanych tak-
¿e za granic¹. T³umaczy³ z jêzyka hebrajskiego Ksiêgi Samuela,

Dorota Dobranowska

Brze�nickie �wiêto
jest autorem kilkuset artyku³ów naukowych i nadal prowadzi ak-
tywn¹ dzia³alno�æ naukow¹.

Na drodze swojej kap³añskiej pos³ugi najwiêcej parafii pozna³
ks. Józef Kita pochodz¹cy z Jadownik Mokrych. Jako wikariusz
pracowa³ w Trzcianie, Staszkowicach ko³o Gorlic, £ososinie Dol-
nej, Zagorzycach (dzi� diecezja rzeszowska) i w Lubzinie ko³o
Dêbicy, nastêpnie w Zasowie i Padwi Narodowej (obecnie diece-
zja sandomierska). Probostwo uzyska³ w Kamionnej ko³o ¯ego-
ciny, gdzie spêdzi³ 12 lat nastêpnie proboszczowa³ w Brze�nicy
23 lata (a¿ do emerytury). W swoich homiliach czêsto wspomi-
na³ o historii i dziejach regionu, utrwala³ tradycje, obrzêdy
i miejscowe zwyczaje. By³ nauczycielem katechezy. Propagowa³
mi³o�æ do Ojczyzny, naucza³ m³odzie¿ na przyk³adach naszych
patriotów, bohaterów narodowych, twórców, pisarzy. By³ oddany
Ko�cio³owi nie tylko duchowi, bo przecie¿ z wielkim oddaniem
dba³ o zabytki sakralne o otoczenie zabytkowego ko�cio³a. W 1994
roku ufundowa³ figurkê �w. Józefa, która znajduje siê przy placu
ko�cielnym w Brze�nicy. Po przej�ciu na emeryturê za zgod¹ bi-
skupa zamieszka³ w swojej ukochanej wsi.

Ks. Józef Nó¿ka od urodzenia by³ zwi¹zany z Brze�nic¹, gdzie
rozpocz¹³ naukê szkoln¹. Kiedy by³ w 1 klasie Gimnazjum
w Bochni wybuch³a druga wojna �wiatowa, wiêc dalsza naukê
kontynuowa³ konspiracyjnie u dyrektora Jana Królikiewicza
w Nowym Wi�niczu. Po wojnie po uzyskaniu �wiadectwa dojrza-
³o�ci podj¹³ studia w Wy¿szym Seminarium Duchownym
w Tarnowie. Pierwsz¹ jego placówk¹ duszpasterska by³ Baranów
Sandomierski, nastêpnie Mielec. W Przeczycy ko³o Jas³a praco-
wa³ jako proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bo¿ej Wniebo-
wziêtej przez 31 lat, a¿ do emerytury. W swojej pos³udze kap³añ-
skiej prze¿y³ wiele radosnych dni, w�ród nich wymieni³
uroczysto�æ 50-lecia koronacji Matki Bo¿ej w Przeczycy
i rekoronacjê cudownego obrazu, bowiem koronê ze skroñ Matki
Bo¿ej zdar³y �wiêtokradzkie rêce w 1937 roku. Aktu rekoronacji
dokona³ ówczesny metropolita krakowski ks. kardyna³ Karol
Wojty³a. Zas³u¿ony jubilat na emeryturê uda³ siê do swojej ro-
dzinnej Brze�nicy i nadal pe³ni pos³ugê kap³añsk¹.

Na koniec warto dodaæ, ¿e wszyscy trzej jubilaci otrzymali
�wiêcenia kap³añskie w 1952 roku z r¹k ks. biskupa Jana Stepy.

 Wielce interesuj¹c¹ postaci¹ w naszym gronie nauczyciel-
skim by³ profesor doktor Bart³omiej Gofron. By³ to syn ch³op-
ski ze Szczurowej w powiecie brzeskim. Jego ojciec. obrotny
gospodarz wiejski handlowa³ kolejno gêsiami, �winiami i wo-
³ami, które wywozi³ na jarmarki krajowe i na �l¹sk i za zdoby-
te pieni¹dze dokupywa³ wci¹¿ morgi, jeden za drugim, a¿ tych
morgów urodzajnej nadwi�lañskiej ziemi skomasowa³ w swym
posiadaniu co� ze sto. Bogacz! Mia³ tylko dwoje dzieci, cór-
kê i m³odszego od niej o jakie� dziesiêæ lat syna. Córka mia³a
przej¹æ ojcowskie gospodarstwo. Zosta³a star¹ pann¹. Syna
kszta³ci³ stary Gofron w szko³ach i nie szczêdzi³ pieniêdzy na
jego jak najstaranniejsze wychowanie. Zaspokaja³ przy tym

Stanis³aw Fischer

Dr Juliusz Bart³omiej Gofron
profesor bocheñskiego gimnazjum

wszystkie jego zachcianki. Bartu� po skoñczeniu gimnazjum
kszta³ci³ siê zrazu na Uniwersytecie Jagielloñskim, a z kolei
w Heidelbergu studiowa³ hellenistykê i filozofiê i z tych przed-
miotów uzyska³ doktorat. Po ukoñczeniu tych studiów obj¹³
posadê nauczyciela w gimnazjum w Bochni. Swoim zewnêtrz-
nym wygl¹dem, strojami i manierami odbija³ od nas wszyst-
kich jaskrawo. By³ to mê¿czyzna bardzo przystojny, a jego
ubrania by³y szyte przez najlepszych krakowskich krawców,
tylko z angielskich materia³ów. Bieliznê nosi³ jedwabn¹ i mia³
kolekcjê przepysznych krawatów. Brylantowy pier�cieñ na pal-
cu i �liczna laseczka dope³nia³y stroju. Mia³ piêknego du¿ego
psa z góry �w. Bernarda, który na przechadzkach by³ zawsze
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przy nim. M³ody lord! Jedno go tylko trapi³o wielce, ¿e Rodzi-
ce � jak mówi³ z gorycz¹ � nie umieli innego imienia
w kalendarzu znale�æ, tylko Bartu� (�w. Bart³omiej

by³ patronem ko�cio³a szczurowskiego). Od czegó¿ jednak
bierzmowanie! Gofron obra³ sobie przy bierzmowaniu imiê
Juliusz i odt¹d podpisywa³ siê stale � Juliusz B. Gofron
a pó�niej Dr Juliusz B. Gofron. Poza pewnym snobizmem by³
to jednak porz¹dny,i bardzo dobry i mi³y cz³owiek.

Bywa³ u nas go�ciem niemal codziennym. Grywali�my
w szachy, rozmawiali�my o rzeczach piêknych. Swoj¹ filolo-
gi¹ klasyczn¹ i wiadomo�ciami filozoficznymi nie zwyk³ siê
by³ popisywaæ, choæ raz wyg³osi³ nawet publiczny odczyt
o filozofii Schopenhauera, którym siê poprzednio najwiêcej
zajmowa³. Nie przejmowa³ siê te¿ zbytnio swoimi obowi¹zka-
mi nauczycielskimi. Stara³ siê byæ w jak najlepszej zgodzie ze
swoimi uczniami, unika³ wszelkich zatargów i z nimi
i kolegami. By³ uprzejmy i wszyscy go lubili.

Minê³a trzydziestka i wypada³o siê ju¿ o¿eniæ, ale Gofron
nie by³ m³odzieñcem nazbyt kochliwym. Mi³e spojrzenia
i rumieniaszki piêknych panien nie zdawa³y siê wywieraæ na
nim jakich� silniejszych wra¿eñ. By³ zreszt¹ cz³owiekiem prak-
tycznym. Og³osi³ w gazetach anons, ¿e Dr. Juliusz B.Gofron
poszukuje ma³¿onki.. Krótko i zwiê�le by³y w nim wyliczone
postulaty. Panna mia³a byæ przystojn¹ blondyn¹ � oczy du¿e
� piêkne w³osy � zamo¿na. Warunek konieczny, ¿eby umia-
³a po francusku. Pierwszeñstwo oddawa³ pannie, która siê wy-
chowywa³a w jakim� francuskim pensjonacie. Fotografie po-
¿¹dane. W rezultacie przez jakie� dwa czy trzy tygodnie
nadchodzi³y poczt¹ zg³oszenia kandydatek. Pokazywa³ nam te
fotografie, ale ka¿dej z tych panien co� brakowa³o i trudno siê
by³o zdecydowaæ. Wreszcie nadesz³o zg³oszenie ze Lwowa.
Kandydatka ma lat dwadzie�cia, jest przystojn¹ blondynk¹,
wychowywa³a siê w pensjonacie francuskim w Genewie -i �
co siê okaza³o bardzo wa¿ne � by³a jedynaczk¹, córk¹ w³a-
�cicielki wielkiego hotelu we Lwowie. Wiêc chyba ta. Poje-
cha³ Gofron do Lwowa. Oglêdziny wypad³y pozytywnie. Za-
rêczyli siê i za dwa miesi¹ce mia³ siê odbyæ ich �lub.

Mieszkanie na przywitanie ¿ony trzeba oczywi�cie odpo-
wiednio urz¹dziæ, wiêc znowu idzie do gazet anons, Dr Juliusz
B. Gofron kupuje perskie dywany, dzie³a mistrzów malarstwa,
bronzy i miniatury. I znowu przez jaki� czas przynajmniej raz
na dzieñ zje¿d¿ali do Bochni krakowscy handlarze � ¯ydzi
ze zwojami dywanów na ramionach, obrazami mistrzów pod
pach¹ i walizkami z bronzami i miniaturami. Gofron to wszyst-
ko kupowa³, a poniewa¿ na sztuce zna³ siê niewiele, wiêc obok
rzeczy naprawdê cennych, naby³ tak¿e daleko wiêcej przed-
miotów bezwarto�ciowych. B¹d� co b¹d� znalaz³o siê w jego
zbiorze osiem czy dziesiêæ starych dywanów perskich, a miêdzy
obrazami kilka dobrych prac Fa³a³a i Wyczó³kowskiego. �Ma-
cierzyñstwo� Wyspiañskiego i du¿y, niewykoñczony autopor-
tret Jacka Malczewskiego. Nie liczê ju¿ bronzów i miniatur.
By³o tego wszystkiego a¿ nadto du¿o, jak na przyozdobienie
�cian dwupokojowego mieszkania.

Nadszed³ wreszcie dzieñ �lubu i wiedzieli�my, kiedy pañ-
stwo m³odzi zjad¹ do Bochnia. Ingres dokona³ siê w jaki� po-
godny, s³oneczny dzieñ, a by³o to mo¿e w sierpnia czy wrze-
�niu. W tym samym jeszcze dniu pod wieczór kilku nas wybra³o
siê do Pañstwa Gofronów, a¿eby Pani z³o¿yæ nasze homagia.
Przywita³a nas pulchna blondyna o du¿ych niebieskich oczach.
Jasne, utlenione skrêty w³osów spada³y jej na czo³o i oczy. Na

twarzy malowa³ siê uprzejmy, nieco zgrymaszony u�miech.
W dwóch usztywnionych paluszkach trzyma³a pal¹cego siê
papierosa. By³a ubrana w bajeczny szlafrok w kolorze spalo-
nego z³ota i z³otymi koronkami obszyty. Szlafrok by³ przepa-
sany paskiem, ale zgodnie z jak¹� panuj¹c¹ wtedy mod¹ grec-
k¹ by³ on z jednego boku rozciêty, tak ¿e przy ka¿dym
umiejêtnym ruchu nóg rozchodzi³y siê jego po³y i oczom wi-
dza ukazywa³y siê przecudowne bufiaste hajdawery w kolorze
lilla, z³otymi koronkami przyozdobione. Okaza³o siê z czasem,
¿e takich ró¿nokolorowych szlafroków i �licznych majtasów
fioletowych, purpurowych i ¿ó³tych ma pani Gofronowa ca³¹
kolekcjê. By³a czcicielk¹ mody i lubowa³a siê zw³aszcza w jej
najskrajniejszych formach. Niezbyt siê to wszystko podoba³o
bocheñskim paniom, których stroje nie bardzo nad¹¿a³y za
zmieniaj¹c¹ siê raz po raz mod¹. Bli¿szych stosunków towa-
rzyskich Gofronowie nie utrzymywali jednak z nikim, on sam
odwiedza³ nas jednak dosyæ czêsto.

Zwiedzieli siê malarze krakowscy, ¿e jest w Bochni taki
zamo¿ny profesor, który skupuje zawziêcie obrazy. Zaczêli
zje¿d¿aæ z wizytami i przedk³adaæ Gofronowi swoje oferty.
Nale¿a³ do nich Zbigniew Pronaszko, karykaturzysta Sichul-
ski, marynista Jaksa i inni. Gofron nabywa³ to, co przywie�li,
a ponad to zamawia³ obrazy dalsze. U Pronaszki zamówi³ du¿y
portret Wincentego Witosa. By³ z tej roboty bardzo rad. �Po-
patrz pan, jak tu te buty wymalowane! Jak siê �wiec¹? Prze-
pyszne! U Sichulskiego naby³ du¿¹ kolekcjê owych s³ynnych
obrazowych karykatur ówczesnych naszych znakomito�ci
i zamówi³ sobie wszystkie dalsze. Jaksê, o którym wówczas
ma³o kto wiedzia³, w³a�ciwie Gofron a nie kto inny wprowa-
dzi³ w szereg malarzy modnych.

Zas³ysza³ o kolekcjonerstwie Gofronowym Feliks Jasieñ-
ski, g³o�ny autor ksi¹¿ki pod tytu³em �Manggha� i sam wielki
kolekcjoner dzie³ sztuki i okazów przemys³u artystycznego.
Zjecha³ do Bochni raz i drugi i swoim zwyczajem zapropono-
wa³ koledze-zbieraczowi wymianê pewnych obiektów. Gofron
przyj¹³ propozycjê i rozpocz¹³ siê miêdzy nimi handel zamien-
ny, ale partnerzy w tej grze byli mocno nierówni. Jasieñski by³
pierwszorzêdnym znawc¹ sztuki, czego o Gofronie powiedzieæ
nie mo¿na, i mia³ znacznie wiêksze zdolno�ci handlowe.
W rezultacie niknê³y kolejno ze zbiorów Grofrona obrazy
Wyczó³kowskiego, potem Fa³ata, a zdaje siê, ¿e
i �Macierzyñstwo� Wyspiañskiego równie¿ drog¹ tych zamian

Gra w szachy na balkonie u Fischerów. Od lewej Janina
Fischerowa, Stanis³aw Fischer, Juliusz B. Gofron.
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przesz³o w posiadanie Jasieñskiego, Gofronowi natomiast do-
sta³y siê w tej transakcji dwa czy trzy ludowe kilimy, których
warto�æ artystyczn¹ Jasieñski �wietnie umia³ zachwalaæ i kilka
czy nawet kilkana�cie obrazów malarzy drugorzêdnych.

Jednego razu zaproponowa³ mi Gofron, a¿ebym siê z nim
razem wybra³ do Krakowa z wizyt¹ do Jasieñskiego. Propozy-
cjê tê przyj¹³em z przyjemno�ci¹, bo tego wybitnego cz³owie-
ka warto by³o przecie¿ poznaæ. Jasieñski mieszka³ wtedy
w rynku u wej�cia do ulicy �w. Jana. Zajmowa³ ca³e pierwsze
piêtro a mieszkanie to by³o jednym wielkim magazynem dzie³
sztuki, mebli zabytkowych i skrzyñ, poprzez które tu i ówdzie
trudno siê by³o przecisn¹æ. Trafili�my o tyle �le, ¿e Jasieñski
w³a�nie pozowa³ Grotowi do portretu, ale posiedzenie zbli¿a³o
siê ju¿ do koñca. Prosi³ ¿eby�my chwilkê usiedli i zaczekali.
Nie mieli�my nic przeciw temu. Po odej�ciu Grota zaraz przy-
szed³. Zaczê³a siê rozmowa, jak miêdzy dobrymi znajomymi,
prawie serdeczna, ale zaraz przypomnia³ sobie Jasieñski, ¿e
mo¿e mo¿na by jaki� interes na poczekaniu zrobiæ. Wybiega
do s¹siedniego pokoju i przynosi ciê¿ki rulon kilimów bu³gar-
skich. Ich powtarzaj¹ce siê czê�ciej wzory zdawa³y siê mówiæ,
¿e to by³ towar widocznie przeznaczony na jaki� handel. Roz-
wija i z wielkim talentem zachwala artystyczne walory tych
tkanin. O! Ten kilim i ten powinien sobie Pan kupiæ. To jak
gdyby zrobione specjalnie dla Pana. Gofron siê jako� waha³,
wreszcie nabra³ odwagi i orzek³, ¿e mu siê te kilimy nie podo-
baj¹ i ¿e ich nie kupi. Jasieñski odsuwa je na bok i niespodzianie
zapytuje: A mo¿e by Pan kupi³ buciki? Mam do sprzedania
doskona³e, nowe. Pierwsza klasa! I nie czekaj¹c na odpowied�
Gofrona, wyci¹ga te buty parasolem spod kanapy, Proszê przy-
mierzyæ. By³o mi ogromnie niemi³o, ¿e mój kolega wzi¹³ to
wszystko za bardzo dobr¹ monetê, bo �ci¹ga bucik ze swojej
nogi i wdziewa to jakie� ogromne bucisko. Na szczê�cie oka-
za³o siê, ¿e jest ono na jego nogê za du¿e. No to szkoda! �
powiedzia³ Jasieñski i z powrotem wepchn¹³ buty pod kanapê.

Gofronowi zamajaczy³a w oczach rola jakiego� koryfeusza
kultury i sztuki. Na rozwiniêcie wymarzonej akcji Bochnia by³a
jednak terenem zanadto ma³ym i skromnym. Ci¹gn¹³ Gofrona
Kraków a jego ¿onê oczywi�cie jeszcze wiêcej. Byæ mo¿e, ¿e
zachêcali go do zmiany miejsca pobytu tak¿e krakowscy ma-
larze, bo kiedy Grofron istotnie postara³ siê o posadê nauczy-
cielsk¹ w Krakowie i tam osiad³, zaraz obsiad³a go grupa m³o-
dych artystów ze Zbigniewem Pronaszk¹ i Chwistkiem na czele.
Jego mieszkanie przy ulicy Jab³onowskich sta³o siê miejscem
malarskich zebrañ, w których zreszt¹ bra³a udzia³ tak¿e grupa
m³odych literatów. Jednym z owoców zebrañ i narad by³o za-
³o¿enie przez Gofrona nowego pisma artystyczno-literackie-
go, maj¹cego s³u¿yæ nowym pr¹dom. Pismo to mia³o tytu³
�Maski� i wychodzi³o przez dwa lata. W zakresie sztuk pla-
stycznych by³a to przez ten krótki czas g³ówna ostoja rodz¹ce-
go siê futuryzmu a potem kubizmu. Kontakty tych wszystkich
m³odych artystów z Gofronem nie mia³y oczywi�cie tylko ja-
kiego� idealnego i ideowego charakteru. Transakcje handlowo
� artystyczne dokonywa³y siê dalej, wci¹¿.

Przez jaki� czas g³ównym jego dostawc¹ dzie³ sztuki by³
Sichulski. Gofron nabywa³ stale jego wielkie obrazowe kary-
katury i nazbiera³o siê tego ze 150 sztuk. By³y to doskona³e
wizerunki naszych dzia³aczy politycznych, przede wszystkim
tych najg³o�niejszych, pisarzy, plastyków, aktorów teatralnych,
podkre�laj¹ce w sposób dowcipny a niekiedy bardzo z³o�liwy
ich charakterystyczne rysy, miny, gesty, przywary i �mieszno�ci.

Mia³o siê niekiedy wra¿enie, ¿e twórca tych karykatur wprost
znêca siê nad swoimi ofiarami, a niekiedy wietrzy³o siê w tych
robotach trochê szanta¿u. G³o�na by³a wtedy np. sprawa hra-
biego Wodzickiego z Ko�cielca, który toczy³ proces z Rz¹dem
pruskim o spadek po wymieraj¹cych wtedy Su³kowskich, pa-
nów ordynacji rydzyñskiej. W ustawie zatwierdzaj¹cej tê Or-
dynacjê jeszcze w czasach Stanis³awa Augusta, by³o zazna-
czone o�wiadczenie Su³kowskich, ¿e na wypadek wymarcia
ich rodu ca³y ten olbrzymi maj¹tek przejdzie w posiadanie
Polskiej Komisji Edukacyjnej. W wyniku rozbioru Polski Ry-
dzyna znalaz³a siê w obrêbie zaboru pruskiego. Skoro Komi-
sja Edukacyjna przesta³a istnieæ pruskie ministerstwo o�wiaty
uzna³o siebie za prawowitego spadkobiercê Su³kowskich. Sze-
reg polskich rodzin magnackich zg³osi³ jednak jakie� swoje
prawa do tego spadku. Znalaz³a siê miêdzy nimi tak¿e rodzina
Wodzickich w osobie Ekscellencji z Ko�cielca. S¹dy pruskie
odrzuci³y pretensje innych arystokratów polskich, jako nie ma-
j¹ce podstaw prawnych, natomiast ¿¹dania Wodzickiego wi-
docznie tak¹ podstawê mia³y, bo w³adze pruskie wesz³y z nim w
pertraktacje, których fina³em by³o to, ¿e Wodzicki za dwa mi-
liony marek zrzek³ siê wszelkich swoich praw do spadku po
Su³kowskich. Kiedy to dosz³o do publicznej wiadomo�ci, roz-
poczê³a siê u nas formalna nagonka na Wodzickiego.

Piêtnowano go jako sprzedawczyka, a Sichulski namalo-
wa³ wspania³¹ karykaturê tego rzekomego winowajcy. By³ to
wizerunek starszego pana o piêknej g³owie i inteligentnych
rysach twarzy, z wyrazem jakiego� wielkopañskiego gryma-
su w ustach. Ubrany by³ w czarny tu¿urek, na który narzucona
by³a wspania³a szlachecka delia, ale ta delia zsuwa ma siê
z ramienia tak, ¿e jej dolna czê�æ jest w b³ocie. Praw¹ rêkê,
zakoñczon¹ suchymi palcami przypominaj¹cymi szpony dra-
pie¿nego ptaka, wyci¹ga stary pan w dó³ ku pêkatemu worko-
wi, na którym czarnymi znakami wypisana cyfra 2000000
marek. W tle obrazu widnia³a sylweta rydzyñskiego zamku.
W zamek pioruny bij¹ a na boku anio³ zamku siedzi i p³acze.

Kiedy Gofron wspólnie z Sichulskim urz¹dzili wspólnie
zbiorow¹ wystawê tych wszystkich karykatur a wystawê tê
rozmieszczono w kamienicy Szo³ajskich przy ul. Szczepañ-
skiej, karykatura Wodzickiego zawis³a na honorowym miej-
scu w naro¿niku sali, tak, ¿e ka¿demu zwiedzaj¹cemu wysta-
wê musia³a zaraz wpa�æ w oko. Nap³yw zwiedzaj¹cych by³
bardzo du¿y, a znalaz³a siê w�ród nich tak¿e zamê¿na córka
Ekscellencji, Szukaj¹ce spojrzenie rzuci³a na �ciany sali
i zatrzyma³a je na karykaturze ojca, o której ju¿ widocznie s³y-
sza³a. Zbli¿a siê do kasjerki z o�wiadczeniem, ¿e chce tê kary-
katurê kupiæ, Ile kosztuje? Odpowied�: Sze�æset koron,. TO

drogo � mówi go�æ, ale p³aci i ¿¹da natychmiastowego zapako-
wania obrazu. Przepraszam Pani¹, ale obraz mo¿e byæ zabra-
ny dopiero po zwiniêciu wystawy. Ale¿ ja kupujê z tym, ¿e kary-
katurê zabieram od razu., W takim razie musi Pani zap³aciæ
tysi¹c koron. Skrzywi³a siê pani hrabina, ale dop³aci³a jeszcze
400 koron i obraz zabra³a. Wysoki, jak na owe czasy wydatek
wynagradza³o jej niezawodnie zadowolenie, ¿e usunê³a sprzed
oczu ludzkich z³o�liw¹ karykaturê ojca, Ali�ci Gofron z miejsca
zamówi³ sobie u artysty jej replikê. Nie zawieszono jej ju¿
wprawdzie na wystawie krakowskiej, ale pokazano publicz-
no�ci na urz¹dzonej z kolei wystawie lwowskiej. Zdarzy³o siê,
¿e i tê wystawê zwiedzi³a córka Ekscellencji i z przera¿eniem
zobaczy³a drug¹ karykaturê ojca, tak¹ sam¹ jak tamta. Pod-
chodzi do obecnego na wystawie Sichulskiego i mówi mu tak:
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Proszê Pana! Czy siê to godzi? Wykupi³am karykaturê ojca,
a Pan jej replikê znowu wystawia. To nie³adnie! Na to s³yszy
odpowied�: Muszê sprostowaæ. Pani nic sobie nie wykupi³a.
Kupi³a sobie Pani jeden obraz i mo¿e sobie Pani kupiæ, je¿eli
chce i ten drugi. Opowiada³ mi to wszystko sam Gofron.

Mia³ on poza rol¹ mecenasa sztuki tak¿e inne jeszcze aspi-
racje. Nie wiem, czy z w³asnej inicjatywy, czy za czyj¹� namo-
w¹, postanowi³ za³o¿yæ prywatne gimnazjum klasyczne
w Zakopanem. Pomys³ ten istotnie wprowadzi³ w czyn, pomi-
mo znacznych przeszkód ze strony ówczesnych w³adz szkol-
nych i ogromnych nak³adów pieniê¿nych, jakich to przedsiê-
wziêcie wymaga³o. Nie znam bli¿ej losów tej jego szko³y, poza
tym, ¿e ju¿ po roku czy dwóch w miejscu gimnazjum prywat-
nego rozpoczê³o swój byt gimnazjum pañstwowe, oczywi�cie
ju¿ pod innym kierownictwem.

Prze¿ycia Gofrona w ostatnich latach ¿ycia � a koniec zbli-
¿a³ siê niespodziewanie szybko � nie bardzo by³y pogodne.
I w domu by³y jakie� nieporozumienia i zatargi i zdrowie jego
by³o bardzo zachwiane. Mia³ dwoje dzieci � syna i córkê. Sam

nie mia³ czasu zaj¹æ siê pilniej ich wychowaniem, a ¿ona wi-
docznie nie bardzo siê przejmowa³a jakimi� macierzyñskimi
obowi¹zkami. Zdaje siê �wiadczyæ o tym to, ¿e jednego razu
o�wiadczy³ mnie i mojej ¿onie, ¿e ma zamiar prosiæ nas, aby-
�my jego syna przyjêli na wychowanie. Nie bardzo nam to
odpowiada³o, ale nie pos³ysza³ od nas ¿adnego �nie�. Byli�my
jednak bardziej radzi, ¿e przynajmniej na razie by³ to tylko
jego �zamiar�, a jeszcze bardziej radzi, ¿e skonkretyzowanej
pro�by ani wtedy, ani pó�niej ju¿ nie powtórzy³. Cierpia³ na
strumê � podda³ siê operacji i to by³o pocz¹tkiem jego koñca.
Syn skoñczy³ z czasem medycynê i zosta³ lekarzem. Córka po
skoñczeniu jakiej� szko³y handlowej wróci³a do rodzinnej wsi
Gofronów pod opiekuñcze skrzyd³a swojej ciotki. Tam wysz³a
za m¹¿ za ch³opa i wesz³a w dziadkowskie gospodarstwo.

O Gofronie i jego losach nie mogê my�leæ bez jakiego�
wzruszenia.

(Artyku³ Stanis³awa Fischera pochodzi
z odnalezionych w sierpniu b.r. wspomnieñ Profesora)

MÓJ brat Adam zda³ maturê w gimnazjum w Bochni w roku
1934. Ca³e ¿ycie marzy³ by zostaæ marynarzem i dokona³ tego
przy ³ucie szczê�cia, jako jeden z niewielu bochnian. Zawsze
mia³ g³owê pe³n¹ pomys³ów. W siódmej klasie gimnazjum wy-
stawi³ sztukê p.t. �Ko�ciuszko pod Rac³awicami�, aby w ten
sposób zdobyte pieni¹dze przeznaczyæ
na buduj¹cy siê ko�ció³ �gimnazjalny �.
Jak postanowi³ tak zrobi³. Sztuka mia³a
niebywa³e powodzenie, grana by³a kil-
kakrotnie w Bochni i w Brzesku
a najlepsz¹ role zagra³a mistrzowsko
pani Antonina Kucówna � Maniakowa,
która oczarowa³a publiczno�æ.

Po maturze Adam postanowi³ ru-
szyæ w �wiat. Ks. prof. Bogacz opiekun
Bursy z ¿alem go ¿egna³ s³owami: Ada-
siu kto mi teraz bêdzie �piewa³ nieszpo-
ry, kto gorzkie ¿ale�. Adam naprawdê
bardzo ³adnie �piewa³, a s³uch mia³ nie-
spotykany. W g³owie mia³ pomys³y
o p³ywaniu po morzach i oceanach, ale
najpierw musia³ odbyæ s³u¿bê wojsko-
w¹ w CKM Zambrów. Po odbyciu s³u¿-
by wojskowej w czasie której nie zby-
wa³o mu na ró¿nych figlach i ¿artach
wróci³ jednak do domu.

Co dalej robiæ? Jak zostaæ maryna-
rzem? Za studia w Szkole morskiej trze-
ba by³o p³aciæ, na co rodziców nie by³o staæ. Pewnego razu
nasz wspólny kolega gimnazjalny W. Rutkowski wpad³ na
pomys³, aby Ada� napisa³ list do Inspektoratu Si³ Zbrojnych
w Warszawie. List by³ wzruszaj¹cy oparty na fundamentach
poezji, patriotyzmu i pe³ny mi³o�ci do naszego morza. I odniós³

Wanda Stankiewicz (�widnica)

Adam Rydz. Poeta-marynarz z Bochni
on skutek. Adam dosta³ skierowanie na badania psychotech-
niczne, które wypad³y znakomicie. Po odpowiednim przeszko-
leniu dosta³ skierowanie na statek M/S Batory w charakterze
oficera gospodarczego. Dom rodziców pêka³ z rado�ci tak bar-
dzo cieszyli�my siê, ¿e Ada� dopi¹³ swego. P³ywa³ na liniach

transoceanicznych na linii Gdynia �
New Jork na M/S Batory, a nastêpnie

na S/S Polonia na trasie Konstanca (Ru-
munia) � Hajfa (Izrael), Bejrut � Tel-
Awiw, Jaffa � Pireus. Z ka¿dego portu
pisa³ kartki i wiedzieli�my gdzie jest i co
zwiedza³. Prze¿y³ niejeden sztorm na
morzu. W czasie rejsu do Ameryki sza-
la³ sztorm tak, ¿e kominami wlewa³a siê
woda.

Na pocz¹tku 1939 roku po licznych
namowach z ró¿nych stron zmieni³
z bólem serca pracê na jeszcze trudniej-
sz¹ w s³u¿bie wywiadu � w Wydziale V.
Zna³ doskonale jêzyk niemiecki, angiel-
ski czêsto jako kurier bywa³ we Wroc³a-
wiu i Gliwicach. Zatrudniony fikcyjnie,
zamieszka³ w Katowicach, a¿ do wybu-
chu II wojny �wiatowej. Zmobilizowa-
ny walczy³ o Polskê i dosta³ siê do nie-
woli niemieckiej. Przeje¿d¿aj¹c przez
Bochniê krzycza³ swoje nazwisko
z pro�b¹ o powiadomienie rodziców, ¿e

¿yje. Owszem, kto� da³ znaæ ojcu o bracie. W niewoli by³ do
koñca wojny. Ale nadal siedzia³ w nim niespokojny duch. Or-
ganizowa³ ucieczki, niestety nieudane. Na pytanie którego�
z kolegów, czy gdyby siê po raz drugi urodzi³ to czy wybra³ by
spokojniejszy zawód od marynarza odpowiedzia³: Nigdy!

Adam Rydz drugi z prawej.
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Chcia³bym umrzeæ s³uchaj¹c szumu fal, rozbijaj¹cych siê
o kesony, ryku sztormu, pisku mew.

Inny z wspó³towarzyszy jenieckiej niewoli, gdy kiedy� spo-
strzeg³, ¿e Adam siedzi zapatrzony w jeden punkt pyta³: Ada-
siu, gdzie jeste�? Gdzie? � odpowiedzia³ Adam � nad cudow-
nym jeziorem Como we W³oszech. A oto wiersz Adama Rydza
� Como �, jedyna pami¹tka po tym niespokojnym duchu jakim
by³ mój brat.

�Como�
S³oñce wybuch³o nagle nad koron¹ lodowych szmaragdów,
Noc sp³onê³a oczarowaniem,
I w omdleniu zasnê³a w jeziorze.
Perlisty naszyjnik z neonów zamkn¹³ swe kusz¹ce p¹ki,
A dzieñ spowity w tiulu disneyowskich mgie³ -
Ubarwi³ �wiat niebylejaki.
I sta³a siê ulewa niepoczytalna kwiatów,
Zieleni i pinii wysokich,
Rozko³ysa³ siê dzieñ na jeziorze g³adkim,
Jako ta rozgwiazda, udziwnionym alpejskim d³utem,
Ludzie i pos¹gi wpatrzeni w toñ zwierciad³a milcz¹,
Milczeniem rozgadanych kamieni
Bia³e jednoskrzyd³e ³odzie nios¹ bukiety nadziei
Na spotkanie radosnej nuty.
Jezioro ³abêdzie, karoca winna pachn¹ca uwielbieniem,
Zak¹tek uwodziciel,
w którym rado�æ zamieniaj¹ w ból.

Skazany ju¿ raz na obóz karny za próbê ucieczki z obo-
zu stan¹³ przed Niemieckim S¹dem Najwy¿szym w Legnicy i
otrzyma³ wyrok �mierci. Szczê�liwym zbiegiem okoliczno-
�ci pojawi³ siê tam dostojnik niemiecki z Kriegsmarine (nie-
miecka marynarka wojenna), który uratowa³ mu ¿ycie. Za-
interesowa³ siê wyrokiem, jaki otrzyma³ polski marynarz,
przyszed³ do jego celi i kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Adam Rydz
dosta³ wyrok �mierci za próbê ucieczki z obozu jenieckiego
powiedzia³: Ten cz³owiek jest niewinny. Ja tak¿e to samo
zrobi³bym w tej sytuacji. Podj¹³ staranie u odno�nych w³adz i
wyrok �mierci zosta³ zamieniony na karny pobyt w Sowich
Górach w fortach pruskich ko³o Dzier¿oniowa. Brat wspo-
mina³ po wojnie � Gdybym tego cz³owieka spotka³ wszyst-
ko odda³bym za niego. Znalaz³ siê jednak bochnianin, który
napisa³ anonimowy donos na brata do Gestapo, ¿e brat

uciek³ z niewoli i jest szpiegiem na rzecz Anglii, ukrywa
siê w domu, co oczywi�cie by³o nieprawd¹. Dowiedzieli-
�my siê o tym donosie od naszego wujka, który rozumia³
dok³adnie po nie miecku i s³ysza³ jak o Adamie rozmawiali
ze sob¹ gestapowcy. Nie tylko, ¿e �miali siê z g³upoty Pola-
ków, ale wyzywali od polskich �wiñ tego, który napisa³ ano-
nim.

Potem, po odbyciu kary w Sowich Górach, Adam noc¹
wywieziony zosta³ do oflagu i pozostawa³ tam do koñca woj-
ny organizuj¹c liczne przedstawienia daj¹ce dochód dla jeñ-
ców. Pamiêtam, ¿e przybywa³ w oflagach: Colditz, Lubeck
oraz oflag IV C 2, oflag IV C 10. Te ostatnie to by³y chy-
ba w pierwszych latach niewoli, bo miejscowo�ci by³y utaj-
nione. Adam w oflagach stara³ siê roz�mieszaæ swoich ko-
legów ró¿nymi opowiadaniami, aby roz³adowaæ nostalgiê
i stresy, jakie ustawicznie dotyka³y jeñców, szczególnie gdy
doczytali siê w listach od rodziny co� przykrego.

Tymczasem Niemcy zaczêli ponosiæ pora¿ki. Systema-
tycznie cofali siê. Amerykanie s¹ ju¿ blisko. Niestety w obo-
zie zapanowa³ straszliwy g³ód. Brat mój po naradzie z kole-
gami i przy ich pomocy zdoby³ mundur niemiecki, motor
i jako Niemiec wyjecha³ bram¹ obozow¹. Dotar³ do Amery-
kanów. Nie uwierzyli, ¿e jest z obozu, bo dobrze wygl¹da³
jak Niemiec. Dopiero potem okaza³o siê, ¿e ten dobry wy-
gl¹d wynika³ z g³odowej opuchlizny. Po usilnych pro�bach
ruszyli we wskazanym przez brata kierunku. Ocaleni kole-
dzy potwierdzili to¿samo�æ brata i jego heroiczny wyczyn.

Zasadniczo wojna jest ju¿ skoñczona, ale nie dla Ada-
ma. Przedosta³ siê do Armii Andersa, a potem do Anglii.
Docieraj¹ do nas listy, w których pyta czy mo¿e wróciæ do
Polski, bez której jest mu trudno ¿yæ na obczy�nie. Gdyby-
�my wiedzieli, ¿e po powrocie bêdzie aresztowany, odra-
dzaliby�my powrót. Wróci³ jak wielu innych oficerów
w 1947 roku. Z powrotem zacz¹³ p³ywaæ na M/S Batorym.
Po którym� z kolei rejsie, po zej�ciu na l¹d zosta³ razem
z koleg¹ aresztowany. Skuty jak zbrodniarz umieszczony
zosta³ w wiêzieniu. G³ówny powód aresztowania to s³u¿ba
we W³oszech w Armii genera³a Andersa. Zrehabilitowany
wróci³ na morze, niestety zachorowa³ na chorobê skórn¹ na
tle nerwowym i nie móg³ ju¿ wiêcej p³ywaæ. Po 26 latach
choroby umar³ w wieku 77 lat w Gdañsku. ¯y³ z wielkim
bólem i ¿alem, ¿e nie ma tej prawdziwej, wymarzonej Pol-
ski, z or³em z koron¹ na g³owie, dla której cierpia³ i walczy³.

Ostatni jego wiersz napisany w Gdañsku 6 kwietnia 1970
roku to �Westchnienia po¿egnañ�:

Jezioro to miasto g³êbokie o kamiennym sercu,
Miasto to jezioro nieustaj¹ce.
Bliskie rozdzwonienia blaskiem swych ko�cio³ów,
Kipi i przelewa siê, p³acze i �mieje.
I zapala woski dziêkczynne przed Madonn¹ Wiekuist¹,
Aleksander Volte �ledzi w cieniu Brunate
Napiêcia mózgów cz³owieczych,
Id¹cy na spotkanie z niepewno�ci¹,
Lago di Como, citta a di Como
Twory jednego Boga i cz³owieka,
Akordy najtrwalsze dawniej i dzisiaj,
Wielka symfonia pastoralna, która nie istnieje,
Mój �wiat, maty i wielki, czeka na wyrok Hamleta...Przed jachtem króla greckiego Nimet-Alcah w Pireusie (A. Rydz

pierwszy z lewej).
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Niedawno ukaza³ siê przewodnik po cmentarzu parafial-
nym w U�ciu Solnym pióra ks Jana Wilka, autora wydanej
w 1997 roku monografii tej miejscowo�ci oraz przewodnika
po ko�ciele u�cieñskim (1999 r.). Autor przybli¿a dzieje po-
chówków i grzebalnictwa od czasów niemal prehistorycznych,
ale g³ównie przekazuje nam kompendium wiedzy o mie�cie
i ludziach tu ¿yj¹cych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Owo-
cem jego benedyktyñskiej pracy jest zgromadzenie ponad 600
not biograficznych ludzi ¿yj¹cych i pracuj¹cych w ró¿norodny
sposób na rzecz tej ma³ej spo³eczno�ci u�cieñskiej i pochowa-
nych na miejscowym cmentarzu. Autor powo³uje siê na prze-
kazy ustne, ale weryfikuje je ze starymi zapisami w kronikach
parafialnej, cechowej i stra¿ackiej co podnosi warto�æ opraco-
wania i jego wiarogodno�æ, tym bardziej, ¿e Autor idzie dalej i

Józef M¹czka

Nowa publikacja o U�ciu Solnym
wykorzystuje w opracowaniu archiwalia diecezjalne, powia-
towej i wojewódzkie.

Tak szerokie spojrzenie na spo³eczeñstwo U�cia Solnego
zas³uguje na du¿e uznanie, bowiem wskazuje drogê do dal-
szych poszukiwañ naukowych. Trzeba te¿ dostrzec w pracy
w¹tek metafizyczny, warto�æ pracy ludzkiej i inne warto�ci,
które �wiadcz¹ o formacie cz³owieka. Zamkniêciem tego w¹t-
ku jest konkluzja ¿e cmentarz jest �ziemi¹ �wiêt¹, godn¹ wiel-
kiego szacunku�. Sugestywno�æ opracowania przyci¹ga uwa-
gê Czytelnika.

Wysi³ek wydawniczy zas³uguje na uznanie i chcia³bym
wyraziæ przekonanie, ¿e praca ks. Jana Wilka znajdzie licz-
nych nabywców, ¿e trafi do bibliotek publicznych, szkolnych
i ko�cielnych.

Pisali�my o nim wielokrotnie, a i on przysy³a³ nam swo-
je artyku³y, które drukowali�my w �Wiadomo�ciach Bocheñ-
skich�. Po naszej aksamitnej rewolucji w 1989 roku przy-
je¿d¿a³ do Polski zagl¹daj¹c zawsze te¿ do naszego
Stowarzyszenia. Od roku 2000 nie pokaza³ siê i po paru mie-
si¹cach dowiedzieli�my siê tylko, ¿e zmar³ w Buenos Aires w
dniu 8 grudnia 2000 roku
Z pocz¹tkiem sierpnia b.r. za-
wiadomiono nas, ¿e pogrzeb
odbêdzie siê 11 sierpnia b.r.
w Królówce, sk¹d pochodzi³
i gdzie mieszka jego dalsza ro-
dzina. Trzeba przypomnieæ, ¿e
w 1993 roku zmar³a jego ¿ona
i prochy na jej ¿yczenie przy-
wióz³ m¹¿ do Polski. A teraz
trumienkê z jego prochami
przywioz³a z Argentyny do Pol-
ski jego córka z wnuczk¹ i po
�mierci bêd¹ obok siebie tak jak
to by³o przez 56 lat wspólnego
¿ycia.

Na pogrzeb prócz licznej ro-
dziny i królewiaków przyby³a
delegacja Stronnictwa Narodo-
wego i przedstawiciele i kole-
dzy z Armii Krajowej oraz na-
szego Stowarzyszenia.
Najpierw udali�my siê do ko-
�cio³a na mszê �wiêt¹ w czasie
której ksi¹dz wyg³osi³ piêkne kazanie przypominaj¹c, ze
zmar³y zawsze by³ wierny swojej religii, narodowi polskie-
mu a patriotyzm kultywowa³ przez ca³e ¿ycie i tam daleko

Mieczys³aw Rosiek

Micha³ Wiêckowski nie ¿yje
na obczy�nie wpoi³ go swoim dzieciom. Po mszy przeszli-
�my na cmentarz do grobu w którym ju¿ by³y prochy jego
¿ony Kazimiery.

Teraz przemawiali delegaci, starzy cz³onkowie A.K. któ-
rzy z nim dzia³ali w konspiracji w czasie wojny, utrzymy-
wali ³¹czno�æ w czasach PRL-u i spotykali siê po roku 1989

ju¿ w wolnej Polsce. Wszyscy
stwierdzili, ¿e by³ cz³owiekiem
wybitnym, odwa¿nym, my�l¹-
cym naprzód, który wiele doko-
na³ dla emigracji  polskiej
zw³aszcza latynoamerykañ-
skiej .  I  ja powiedzia³em
w imieniu swoim w³asnym
i Stowarzyszenia Bochniaków
parê s³ów, bo by³ to mój kole-
ga z bocheñskiego Gimnazjum,
razem zdali�my maturê w 1932
roku a surowe obyczaje w tej
szkole mia³y wp³yw na ca³e na-
sze ¿ycie. Delegacja nasza
w sk³ad której  wchodzili
prof. dr hab. Stanis³aw Pachu-
ta, prezes Stanis³aw Kobiela,
Boles³aw Wnêk i Barbara Ro-
siek z³o¿y³a na grobie wieniec
od naszego Stowarzyszenia.

Po krótkiej  relacji
z pogrzebu przypomnê wiêcej
tak¿e bardziej osobistych i mnie

znanych wydarzeñ z jego bogatego ¿ycia. Takim byæ jak on
� to wielka sztuka. Po maturze w 1932 roku nasze drogi siê
rozesz³y. Micha³ studiowa³ prawo na UJ w Krakowie, a ja
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na Politechnice we Lwowie. Ju¿ wtedy zaanga¿owa³ siê
politycznie jako cz³onek M³odzie¿y Wszechpolskiej. Po stu-
diach rozpocz¹³ pracê w Centralnej Kasie Spó³ek Rolni-
czych w Sandomierzu, anga¿uj¹c siê tak¿e w sprawy poli-
tyczne prowadzone przez Stronnictwo Narodowe. W 1938
roku o¿eni³ siê z pann¹ Kazimier¹ Wa³êga z Borys³awia,
której stryj by³ biskupem w Tarnowie. Zmobilizowany
w 1939 roku, dosta³ siê do niewoli niemieckiej, z której
uciek³ i wróci³ do Sandomierza. Ju¿ w listopadzie 1939 roku
zorganizowa³ w Sandomierzu Narodow¹ Organizacje Woj-
skow¹ (NOW), której zosta³ komendantem powiatowym. Po
akcji scaleniowej i powstaniu Armii Krajowej zosta³ dzia-
³aczem AK, a w jego 5 letniej konspiracji nie by³o ¿adnej
wpadki.

W miarê posuwania siê sowietów na prze³omie lat 1944/
45 i penetrowania terenu przez Urz¹d Bezpieczeñstwa grunt
zacz¹³ paliæ siê mu pod nogami. To zmusi³o Wiêckowskie-
go do ucieczki z Sandomierza do Szczecina. Nie móg³ od
razu zabraæ ¿ony i dwoje ma³ych dzieci (ur. 1942 i 1944)
z Królówki. Podj¹³ pracê w Pañstwowej Centrali Handlo-
wej w Szczecinie (1945-1946). Jednak i w Szczecinie wy-
tropi³o go NKWD, z r¹k którego w ostatniej chwili uda³o
mu siê wyrwaæ. Ze sfa³szowanymi papierami jako �przesie-
dleniec� dosta³ siê na terenie Niemiec do brytyjskiej strefy
okupacyjnej w którym stacjonowa³a Polska Dywizja Pan-
cerna.

Po d³ugich staraniach w 1947 roku sprowadzi³ tam swo-
ja rodzinê i zacz¹³ szukaæ mo¿liwo�ci emigracyjnych. Szczê-
�cie mu sprzyja³o, gdy¿ spotka³ brata swojej matki Dymu-
rê, który wyemigrowa³ za chlebem do Argentyny w 1926
roku. Zg³osi³ siê jako ochotnik do wspomnianej ju¿ polskiej
dywizji pancernej. Nastêpnie stryj za³atwi³ Micha³owi mo¿-
liwo�æ emigracji do Argentyny i w ten sposób 16 pa�dzier-
nika 1948 roku w wieku 36 lat wyl¹dowa³ on z rodzina
w Buenos Aires. Rozpocz¹³ nowe ¿ycie w ca³kiem innym
�wiecie. Pocz¹tek by³ trudny � nieznajomo�æ jêzyka hisz-
pañskiego pozwoli³a mu jedynie na pracê fizyczn¹ jako po-
mocnik murarski. Ale adaptacja postêpowa³a szybko i ¿ycie
rodziny ustabilizowa³o siê gdy zosta³ ksiêgowym w firmie
importuj¹cej produkty chemiczne Ultra Sapa (przemys³ naf-
towy) w Buenos Aires, nastêpnie w innych firmach prze-
mys³u naftowego (Astra Sapa (1952-1954) S.A. Nicolas van
Haaren (1954-1979).

Nie odstêpowa³ go jednak duch spo³ecznikowski
i narodowy. Ju¿ od 1950 r. pracowa³ w Harcerstwie Pol-
skim w Zwi¹zku Polaków, w komitecie redakcyjnym �G³o-
su Polskiego� w Argentynie. By³ wspó³za³o¿ycielem
i cz³onkiem zarz¹du Stowarzyszenia Rzemie�lników
i Pracowników Polskich w Argentynie (1948-1958)
W 1961 r. za³o¿y³ Ko³o M³odzie¿y Polskiej w Buenos
Aires. Niezwykle prê¿ny organizator by³ jednocze�nie oso-
b¹ wp³ywow¹, magnesem przyci¹gaj¹cym do Zwi¹zku
Polaków w Argentynie nowych, warto�ciowych dzia³a-
czy. W Zwi¹zku Polaków w Argentynie pe³ni³ funkcje
skarbnika, cz³onka zarz¹du, cz³onka komisji rewizyjnej,
a wreszcie funkcjê przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Zwi¹zku. W listopadzie 1975 r. by³ delegatem tego Zwi¹z-
ku na konferencjê �Polonia 75�, która odbywa³a siê
w Waszyngtonie i jako jedyny reprezentowa³ �rodowiska
polonijne z ca³ej Ameryki Po³udniowej. W maju 1978 roku

reprezentowa³ Poloniê Argentyñsk¹ na konferencji �rodo-
wisk polonijnych z 20-tu krajów w Toronto (Kanada). Efek-
tem tej w³a�nie konferencji by³o utworzenie Rady Koor-
dynacyjnej  Poloni i  Wolnego �wiata .  Wiêckowski
utrzymywa³ kontakty z Polsk¹ za po�rednictwem KUL,
nadsy³a³ referaty i sprawozdania na temat ¿ycia Polonii La-
tynonamerykañskiej.

¯ycie rodzinne sz³o jednak naprzód. Syn i córka doro-
�li, za³o¿yli rodziny i Micha³ doczeka³ siê wnuków
i prawnuków. Wszyscy mówi¹ po polsku, mimo, ¿e córka
Anna Wiêckowska (farmaceutka) wysz³a za m¹¿ za Argen-
tyñczyka i pracuj¹ spo³ecznie w organizacjach polonijnych.
Niestety nasz bohater prze¿ywa³ kolejne trudne chwile. Syn
jego Wojciech (informatyk) nie widz¹c w Argentynie przy-
sz³o�ci dla siebie i dzieci wyemigrowa³ w 1988 roku do
Australii. Mimo tego w sierpniu 1991 roku wnuczka We-
ronika wówczas 22-letnia studentka architektury w Sydney,
harcerka, przyjecha³a z 9 kolegami do Polski na �wiatowy
Zjazd M³odzie¿y. Inna wnuczka po mê¿u Sierociñska
mieszkaj¹ca w Kordobie (800 km od Buenos Aires) zorga-
nizowa³a z nim polski zespó³ baletowy �Krakao�, który
równie¿ by³ w Polsce na przeszkoleniu baletowym
w Lublinie,. W Argentynie mieszka ponad 100.000 Pola-
ków wiêc w 1993 roku powsta³ w Buenos Aires (11 mln.
mieszkañców) czê�ciowo z inicjatywy Wiêckowskiego In-
stytut Polsko-Argentyñski,  który nawi¹za³ kontakt
z Centrum Studiów Latynoamerykañskich w Warszawie.
W tym¿e roku by³ w Buenos Aires i s¹siednim Urugwaju
Kongres Polonii Po³udniowo-Amerykañskiej, w którym
udzia³ wzi¹³ z Polski przewodnicz¹cy organizacji �Wspól-
nota Polska prof. Stelmachowski i by³ na nim równie¿
Micha³ Wiêckowski.

Wiêckowski by³ znakomitym publicyst¹. Swoje arty-
ku³y pe³ne b³yskotliwej weny twórczej, niezwykle trafnych
spostrze¿eñ i  jasnych,  logicznych analiz wydawa³
w w G³osie Polskim (Buenos Aires) w Dzienniku Kijow-
skim (Kijów), w Ziemi Lidzkiej (Lida), w Rado�ci Wiary
(Drohobycz. Do koñca ¿ycia udziela³ wszechstronnej po-
mocy Polakom na kresach, w Rosji, Bia³orusi i na Ukra-
inie wspó³pracuj¹c aktywnie w tej dziedzinie z Ko�cio³em
Katolickim.

Jak widaæ Micha³ niemal do ostatnich chwil pe³en by³
¿ycia i energii. Mo¿e Czytelników zaskoczy³em tym przy-
d³ugim, chocia¿ i tak mocno skróconym opowiadaniem.
Ale chodzi mi te¿ o to, ¿eby w pogoni za ¿yciem codzien-
nym nie zapomnieæ o dobrych obyczajach, wychowaniu
rodzinnym, mi³o�ci ojczyzny � na co dzieñ bez bohater-
stwa � i o tym wszystkim co siê sk³ada na dobre imiê cz³o-
wieka i Polaka.

Stracili�my wielkiego patriotê, oddanego dzia³acza na-
rodowego i polonijnego, wypróbowanego naszego przyja-
ciela, a tak¿e obywatela �wiata. Zmar³, ale zazdro�ciæ mu
mo¿na ciekawego i wspania³ego ¿ycia.

Zas³u¿y³ na to ¿eby pochyliæ nad urn¹ z jego prochami
g³owy i nigdy o nim nie zapomnieæ.

(Mieczys³aw Rosiek jest d³ugoletnim aktywnym
dzia³aczem Oddzia³u �l¹skiego Stowarzyszenia Boch-

niaków i Mi³o�ników Ziemi Bocheñskiej i Towarzystwa
Mi³o�ników Wi�nicza)
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W przepiêknej imprezie uczestniczyli � i na d³ugo j¹ zapa-
miêtaj¹ � ci, którzy po po³udniu 22 czerwca b.r. zawitali do nad-
rabskiego Che³mu. Najpierw by³a uroczysta ��piewana� Msza
�wiêta na wolnym powietrzu, na dziedziñcu s³awnego tutejsze-
go ko�cio³a Bo¿ogrobców, a w jej trakcie � sugestywne
i pouczaj¹ce wyst¹pienie dyrektora Jana Flaszy, uprzytomniaj¹-
ce wszystkim obecnym potrzebê oraz kulturotwórcz¹ i � by tak
powiedzieæ � to¿samo�ciowotwórcz¹ rolê muzeów regionalnych.
Wyst¹pienie st¹d, ¿e Msza owa poprzedza³a zapowiedziany
wcze�niej uroczysty akt otwarcia nowego, drugiego ju¿ lokalu
tutejszego Muzeum Parafialnego w dawnej bramie na nieistnie-
j¹cym dzi� królewskim trakcie (pierwszy jego lokal otwarto ju¿
trzy lata temu w domu obok ko�cio³a). Aktu tego dokona³ � przy
asy�cie proboszcza i inicjatora oraz spiritus movens Muzeum �
nieocenionego ks. Antoniego Tworka � ks. W³adys³aw Szcze-
bak b. dyrektor tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego. Mia³o to
formê piêknie wykonanej melorecytacji, w której m¹drych tre-
�ciach zmie�ci³o siê to wszystko, o czym wcze�niej � te¿ ³adnie i
m¹drze � mówi³ dyr. Flasza.

Potem by³o oczywi�cie zwiedzanie zbiorów nowego muzeum
(polecam) a jeszcze potem � na przyko�cielnej estradzie barw-
ne, atrakcyjne widowisko, rodzaj ��piewogry� przypominaj¹-
cej i prezentuj¹cej pogañski obrzêd Sobótek, oczywi�cie
z wykorzystaniem nie�miertelnego tekstu Jana z Czarnolasu. Wi-
dowisko to przygotowa³a i zaprezentowa³a m³odzie¿ szkolna pod
kierunkiem dyrektorki Szko³y Podstawowej w Siedlcu p. Emilii
Leo. Rolê najwa¿niejszego elementu scenografii widowiska gra-
³y�dziesi¹tki sobótkowych wianków � plon og³oszonego
w parafii konkursu, jaki w³a�nie zosta³ rozstrzygniêty. Za naj-
³adniejszy uznano wianek wykonany przez dzieci ze �wietlicy
wiejskiej w Moszczenicy. Wianki � no, mo¿e trochê mniej efek-
towne, ni¿ te nagromadzone � móg³ te¿ za kilka z³otych (cel

Stanis³aw Gawor

Sobótki w Che³mie
charytatywny) nabyæ ka¿dy, kto przyby³ na imprezê, sprzeda-
wa³y je tutejsze dzieci. Gdy zapad³ zmrok okaza³o siê, ¿e by³y
bardzo potrzebne. Bo oto zaproszono wszystkich � a ludzi, miej-
scowych i go�ci, zebra³o siê sporo � do utworzenia korowodu,
który z tymi w³a�nie wiankami i z p³on¹cymi �wieczkami, a tak¿e
oczywi�cie z muzyk¹ i �piewem przeszed³ kilkaset metrów, do
brzegu Raby. A tu rozpalono olbrzymie ognisko (takie samo
zap³onê³o na przeciwleg³ym brzegu rzeki, gdzie zebrali siê miesz-
kañcy Targowiska) i przy ju¿ to smêtnych, ju¿ to zadzierzystych
d�wiêkach kapeli rozpocz¹³ siê najwa¿niejszy bodaj akt Sobó-
tek: puszczanie przez dziewczêta wianków na wodê leniwie p³y-
n¹cej rzeki� Oczywi�cie � piski, chichoty, ale i bardzo uwa¿ne
�ledzenie, który tonie, który p³ynie i jak daleko�

A po kilkudziesiêciu minutach � ha³a�liwy powrót na górê,
na dziedziniec ko�cio³a. W okalaj¹cych drogê krzakach � roje
�wiêtojañskich robaczków. Ju¿ ma³o gdzie ich tyle. Na dziedziñcu
ko�cio³a najpierw kilkunastominutowe efektowne widowisko
�wietlne � pokaz ogni sztucznych � a potem ju¿ tylko tañce. Na
dwu estradach, d³ugo w noc, omal do rana�

Pogodne, wygwie¿d¿one niebo, wianki, muzyka, ogieñ � no i
te �wiêtojañskie robaczki � jedyne w swoim rodzaju t³o jedyne-
go w swoim rodzaju prze¿ycia. Gdyby nie straszliwe dudnienie
gigantofonów � trochê siê ba³em, ¿e og³uchnê � mo¿na by ulec
z³udzeniu, ¿e przeniesiono nas w czasie o te parê wieków wstecz.

Nowe bocheñskie czasopismo �Moja Bochnia i Powiat�
w swym czerwcowym numerze opisan¹ tu imprezê potraktowa-
³o z du¿¹ zgry�liwo�ci¹. A to dlatego, ¿e dopatrzy³o siê w niej
elementu wyborczej kampanii kogo� tam, bo temu pismu wszyst-
ko siê z wyborami kojarzy, jak w tej anegdotce o kapralu. Nie
wiem, czy by³a to czyja� kampania� wiem natomiast, ¿e by³o
to znakomicie pomy�lane, zorganizowane i wykonane przedsiê-
wziêcie kulturalne, a tego samego zdania by³a chyba wiêkszo�æ
jego uczestników, z moimi wymagaj¹cym go�æmi z Krakowa
w³¹cznie. Namawia³bym wiêc organizatorów � w³adze gminy
Bochnia i Gminny O�rodek Kultury w £apczycy by imprezê
w kolejn¹ jak¹� noc �wiêtojañsk¹ jeszcze kiedy� powtórzyli.
A mo¿e nawet urz¹dzali j¹ corocznie?

Przygotowuj¹c Lud Bo¿y na
trzecie tysi¹clecie chrze�cijañstwa
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II przypo-
mnia³, ¿e XX wieku by³ wiekiem
mêczenników. I to �wiadectwo nie
mo¿e byæ zapomniane � napisa³
w Li�cie Apostolskim �Tertio mille-
nio adveniente� (nr 37). Na polskiej
ziemi szczególnie obfite ¿niwo mê-
czeñskiej krwi przynios³a Ko�cio³o-
wi Ii wojna �wiatowa. W oktawê
swieta Wniebowziêcia Naj�wietszej
Maryi Panny 22 sierpnia 1941 oku

Ks. Jan Kudelka

Mêczenik sprawy narodowej i �wiadek wiary
Ks. Józef Bardel (7.07.1884 � 22.08.1941)

w Biegonicach ko³o Nowego S¹cza rozstrzelali Niemcy 25 za-
k³adników, a w�ród nich trzech kap³anów: ks. W³adys³awa Desz-
cza i ks. Tadeusza Kaczmarczyka wikariuszy parafii �w. Ma³go-
rzaty w Nowym S¹czu i ks. Józefa Bardla proboszcza
w Trzetrzewiny, syna Ziemi Bocheñskiej.

Ks. Józef Bardel urodzi³ siê w Mikluszowicach jako szóste
z kolei dziecko �redniorolnych gospodarczy Franciszka i Marian-
ny z domu Majta. Po ukoñczeniu miejscowej szko³y powszech-
nej zosta³ wys³any przez rodziców na dalsza naukê do gimna-
zjum w Bochni, które w tym czasie nale¿a³o do najlepszych
gimnazjów w Galicji. W roku 1905 Józef Bardel ukoñczy³ to gim-
nazjum egzaminem dojrza³o�ci. Jako maturzysta wzi¹³ udzia³
w pielgrzymce m³odzie¿y polskiej do Rzymu, która prowadzi³
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arcybiskup lwowski b³. Józef Bilczewski. Niew¹tpliwie ta piel-
grzymka do Wiecznego Miasta, stolicy chrze�cijañstwa wywar³a
wielki wp³yw na m³odego maturzystê. Byæ mo¿e mia³a wp³yw na
decyzjê, któr¹ podj¹³ po powrocie z Rzymu, by wst¹piæ do Semi-
narium Duchownego Tarnowie.

Seminarium Duchowne w Tarnowie by³o przedmiotem szcze-
gólnej troski biskupa tarnowskiego Leona Wa³êgi, który starannie
dobiera³ prze³o¿onych formuj¹cych przysz³o�æ kap³anów. Zale-
¿a³o mu bowiem bardzo, aby mieæ �wiêtych kap³anów. Po czte-
rech latach studiów teologicznych otrzyma³ Józef Bardel wraz ze
swymi kolegami kursowymi �wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa
Leona Wa³êgi w dniu 29 czerwca 1909 roku.

Pierwsz¹ jego placówk¹ duszpasterska by³a parafia Grêbo-
szów, w której od dwóch lat by³ proboszczem �wiêtobliwym ka-
p³an ks. Piotr Halak. Pod jego kierunkiem pracowa³ i nabiera³
praktyki duszpasterskiej od 1 sierpnia 1909 r. do 31 lipca 1912
roku. Nastêpnie pracowa³ w podobnym charakterze wikariusza
przy ko�ciele parafialnym w Czchowie przy boku ks. Józefa Sto-
py. Widocznie zyska³ znaczne zaufanie, skoro ks. biskup Wa³êga
zamianowa³ go administratorem excurrendo (czyli z dojazdu)
w pobliskiej parafii Z³ota.

Obowiazku te spe³nia³ od 15 marca 1912 roku do 15 sierpnia
1913 roku. Po dwuletniej pracy w Czchowie zosta³ przeniesiony
do Tuchowa, gdzie pracowa³ od dnia 1 sierpnia 1914 roku naj-
pierw jako katecheta, a potem po �mierci proboszcza Ignacego
Maciejowskiego, konsystorz biskupi tarnowski zamianowa³ go
administratorem parafii tuchowskiej do 26 marca 1915 roku.
Z Tuchowa zosta³ przeniesiony na stanowisko wikariusza do Li-
siej Góry i pracê tam rozpocz¹³ od 1 kwietnia 1915 roku. Po �mierci
ks. proboszcza Wojciecha Bryndzy mianowany zosta³ administra-

torem tej parafii i obowi¹zki te pe³ni³ do 28 stycznia 1916 roku.
St¹d przeniesiony do Porêby Radlnej pe³ni³ obowi¹zki admini-
stratora do 21 marca 1917 roku, bowiem stamt¹d zosta³ przenie-
siony na ekspozyta w Trzetrzewinie (parafia Podegrodzie). Od
chwili utworzenia tam parafii tj. od 10 maja 1925 r. ks. Józef Bar-
del zosta³ tam proboszczem i na tej funkcji pracowa³ 24 lata.
Wychowa³ ca³e jedno pokolenie mieszkañców. Dziêki jego stara-
niom parafia zakupi³a trzy dzwony, wymalowa³ ko�ció³ i zaopatrzy³
go w sprzêty liturgiczne i organy. Za³o¿y³ cmentarz. By³ gorli-
wym duszpasterzem i dba³ bardzo o poziom moralny swoich pa-
rafian.

Kiedy w 1939 roku Niemcy zajêli Polskê ks. Bardel sta³ siê
prawdziwym pocieszycielem mieszkañców swojej parafii. Aresz-
towany w czerwcu1941 roku pod zarzutem dzia³alno�ci patrio-
tycznej zosta³ rozstrzelany w Biegonicach w dniu 22 sierpnia 1941
roku wraz ks. Tadeuszem Kaczmarczykiem i ks. W³adys³awem
Deszczem wikariuszami parafii p.w. �w. Ma³gorzaty w Nowym
S¹czu oraz 22 zak³adnikami.

W 1945 rok zosta³ ekshumowany wraz z innymi rozstrzelany-
mi, rozpoznany przez miejscowych gospodarzy i pochowany na
miejscowym cmentarzu w Trzetrzewinie 25 marca 1945 roku.
Pogrzeb prowadzi³ ks. infu³at Roman Mazur z Nowego S¹cza.
A na jego grobie spoczywa skromny napis �Tu spoczywa pierw-
szy proboszcz z Trzetrzewiny�.

Ziemia Bocheñska wyda³a wielu wybitnych uczonych arty-
stów i ludzi zas³u¿onych dla Ojczyzny i Ko�cio³a. Nie sposób ich
wszystkich wymieniæ. Trzeba jednak zachowaæ w pamiêci tych,
którzy dla Ojczyzny i Ko�cio³a przelali swoja krew i oddali ¿ycie
jak ks. Józef Bardel. Ich �wiadectwo nie mo¿e byæ zapomniane �
upomina nas Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II.

TELEGRAM zwany tak¿e depesz¹ wg WEP to pilna wia-
domo�æ przekazana telegraficznie i po zapisaniu dorêczona ad-
resatowi. Pierwsze wzmianki o telegrafie ukaza³y siê pod ko-
niec 1790 r, a rozwój nast¹pi³ w latach 1830 � 40. Najstarszy
telegram znajduj¹cy siê w Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wroc³awiu zosta³ nadany 6 lipca 1860 r i z Sosnowca do-
tar³ do Warszawy za 5 godzin*

Wanda Liguziñska

Po¿egnanie telegramów
W XX wieku telegram sta³ siê wa¿nym �rodkiem komuni-

kacji, wykorzystywanym dla przes³ania szybkiej informacji
i z czasem sta³ siê codzienno�ci¹ w kontaktach miêdzy lud�mi.
Tre�æ telegramu by³a przekazywana alfabetem Morse�a, ale przez
nadawcê napisana piórem, bez �ladów wycierania, wymazywa-
nia lub wyskrobywania wyrazów.Telegram by³ dostarczany przez
specjalnego pos³añca i zawsze odbierany jako informacja wa¿-
na, czêsto zwi¹zana z wydarzeniami smutnymi, dlatego odbiór
depeszy by³ zwi¹zany z podnieceniem i niepokojem.

Ale bywa³y tak¿e telegramy radosne z ¿yczeniami na ró¿-
ne okoliczno�ci i okazje jak imieniny, �luby, gratulacje, od-
wiedziny, spotkania. Du¿¹ rolê odegra³y telegramy w kon-
taktach miêdzy przedsiêbiorstwami, gdzie chodzi³o nie
tylko o dostarczenie szybkiej informacji, ale zachowanie
formy kontaktu.

Blankiety telegraficzne to ró¿nego rodzaju druki. Te naj-
prostsze to zwyk³a kartka papieru z nadrukiem poczty i prost¹
informacj¹. Nastêpne wprowadzone w latach trzydziestych to
blankiety ozdobne, na kartonikach, kolorowe z dostosowan¹
do okoliczno�ci grafik¹ dostosowane do okoliczno�ci nadania.
Tre�æ tych telegramów mog³a byæ indywidualna, a dla wygo-
dy nadawcy by³y tak¿e teksty zunifikowane, tañsze.
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Kiedy� telegramy by³y intratn¹ pozycj¹ dla poczty, wysy-
³ano setki telegramów, bo by³y ³atwiejsz¹ form¹ przekazywa-
nia pilnych wiadomo�ci od wyczekiwañ na po³¹czenie telefo-
niczne. Dzisiaj telefony s¹ prawie w ka¿dym domu, telefaksy,
e-maile, SMS-y, dlatego depesza przesta³a byæ �rodkiem szyb-
kiej informacji i z dniem 31 sierpnia br. nast¹pi koniec swo-
istej tradycji zwi¹zanej z wizyt¹ pos³añca, który informowa³
o nadej�ciu telegramu. Z czasem poczta u³atwia³a dostarcza-
nie telegramu adresatowi przez podanie jego tre�ci telefonicz-
nie, je¿eli adresat telefon posiada³ i wtedy rzeczywi�cie wia-
domo�æ dochodzi³a szybko bez udzia³u pos³añca i bez wzglêdu
na warunki pogodowe i odleg³o�æ od poczty do odbiorcy, któ-
re czasami utrudnia³y szybkie dotarcie z depesz¹.

Nie bêdziemy mogli nadawaæ telegramów, ale pozostan¹
nam przechowywane z sentymentem stare blankieciki
z ró¿nymi okoliczno�ciowymi tekstami. Powspominamy i te
kolorowe karteczki i kto kiedy nas odwiedzi, kiedy odebrali-
�my gratulacje z okazji powiêkszenia siê rodziny, a nawet te
z czarn¹ obwódk¹, mówi¹ce o przyja�ni i ¿yczliwo�ci.

Wiele ró¿nych urz¹dzeñ przechodzi w przesz³o�æ, nawet
nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopiero widz¹c je na ja-
kiej� ekspozycji poznajemy, ¿e to by³o w codziennym u¿yt-
kowaniu. Dlatego po¿egnamy siê z t¹ form¹ przekazywania
wiadomo�ci, dostosujemy siê do wspóczesnych, szybszych,
prostszych i tañszych, a telegram zostawimy w ¿yczliwej
pamiêci.

K R O N I K A
SEJMIK MA£OPOLSKICH REGIONALISTÓW
18 maja b.r. odby³ siê w Krakowie Sejmik Ma³opolskich

Regionalnych Towarzystw Kultury. Omawiano na nim sytuacjê
stowarzyszeñ regionalnych i trudno�ci jakie wynikaj¹
z likwidacjê Krajowego O�rodka Dokumentacji Regionalnej
RTK w Ciechanowie. Ma³opolski O�rodek Dokumentacji RTK w
Bochni istnieje nadal, jakkolwiek ograniczone zosta³y jego mo¿-
liwo�ci wydawnicze. Obecne �rodki finansowe powinny pozwo-
liæ jednak na wydanie kolejnego ju¿ V tomu rocznika �Ma³o-
polska. Regiony-Regionalizmy-Ma³e Ojczyzny�. Szczególnie
¿yczliwie do �rodowiska regionalistów nastawiona jest telewi-
zja publiczna. Nowym przewodnicz¹cym Ma³opolskiej Rady
RTK po ks. W³adys³awie Pilarczyku zosta³ pan Stanis³aw Klich
prezes Stowarzyszenia Mi³o�ników Krzeszowic. Wy³oniono tak-
¿e delegatów, którzy reprezentowaæ bêd¹ regionalistów ma³o-
polskich na Kongresie RTK w Gorzowie Wielkopolskim we
wrze�niu b.r. W�ród delegatów jest m.in. red. Stanis³aw Gawor,
cz³onek Z.G. Stowarzyszenia Bochniaków, który reprezentowaæ
tam bêdzie tak¿e nasze Stowarzyszenie.

BOCHEÑSKI S£OWNIK BIOGRAFICZNY
Na wiosnê i w lecie odby³o siê w �Domu Bochniaków�

pod kierunkiem red. Jana £yska z Warszawy kilka spotkañ
komitetu redakcyjnego �Bocheñskiego S³ownika Biograficz-
nego�. W komitecie tym dzia³aj¹: red. Jan £ysek, red. Stani-
s³aw Gawor, Zdzis³aw Szuba, Jan Flasza, Janusz Paprota, Sta-
nis³aw Kobiela. Gotowo�æ do wspó³pracy zg³osili m.in. prof. dr
hab. Jerzy Wyrozumski, prof. dr Andrzej Kastory, Jan Klimow-
ski, prof. Janusz ̄ arek, prof. dr hab. Janusz Sondel. Po przyjê-
ciu koncepcji s³ownika komitet przystêpuje obecnie do anali-
zy zebranego materia³u i pracy nad notami biograficznymi.

WSPÓ£PRACA
Z MUZEUM �AUSCHWITZ-BIRKENAU�
Ponad 150 not biograficznych mieszkañców Bochni i po-

wiatu aresztowanych podczas okupacji niemieckiej w Polsce
i wywiezionych do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Bir-
kenau wraz ze zdjêciami, to plon akcji przeprowadzonej na

wiosnê b.r. przez nasze Stowarzyszenie w odpowiedzi na apel
Muzeum �Auschwitz-Birkenau�. Materia³y te w maju b.r. (zdjê-
cia na p³ycie kompaktowej) przekaza³ Muzeum prezes Z.G.
Stowarzyszenia Stanis³aw Kobiela. Zostan¹ one wykorzysta-
ne w wydawnictwie przygotowywanym przez Muzeum. Na-
stêpn¹ akcjê � wywiady z rodzinami by³ych wiê�niów obozu �
przeprowadzimy wykorzystuj¹c blankiety przekazane nam
przez Muzeum � w jesieni b.r.

Otrzymali�my od dyrektora Muzeum pana mgr Jerzego
Wróblewskiego 14 czerwca b.r. podziêkowanie za dotychcza-
sow¹ wspó³pracê i zeszyty �Pro Memoria� oraz opracowanie
Adama Cyry �Ochotnik do Auschwitz� o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, którego losy w przedziwny sposób splot³y siê
z Bochni¹ i Wi�niczem.

WSPÓ£PRACA
Z ARCHIWUM POMORSKIM W TORUNIU
Otrzymali�my podziêkowanie od pani prof. Doroty Vaka-

recy-Zawackiej prezesa Archiwum Pomorskiego w Toruniu za
nades³ane materia³y o bochniankach, kombatantkach I i II wojny
�wiatowej.

SPOTKANIE PREZESÓW STOWARZYSZENIA
W lipcu b.r. w �Domu Bochniaków� odby³o siê spotkanie

prezesów oddzia³ów Stowarzyszenia: gen. bryg. Dr Tadeusza
Cepaka (O.Warszawski), mgr Andrzeja Migda³a (O. Wroc³aw-
ski), Mariana So³tysa (O. Krakowski) i prezesa Z.G. Stanis³a-
wa Kobieli. Omawiano sprawy dotycz¹ce Stowarzyszenia.

SPOTKANIA W WARSZAWIE
18 maja b.r. w lokalu Centralnej Biblioteki Wojskowej

w Warszawie odby³o siê plenarne spotkanie Oddzia³u Warszaw-
skiego z udzia³em go�ci z Bochni: przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Jana Olszewskiego i prezesa Z.G. Stowarzyszenia
Stanis³awa Kobieli. Zebranie prowadzi³ prezes Oddzia³u gen.
bryg. Dr Tadeusz Cepak. Omawiano sprawy rozwoju miasta
Bochni i funkcjonowania bocheñskiego samorz¹du. Po o¿y-
wionej i dyskusji prof. dr hab. Stanis³aw Pachuta zarekomen-



WB nr 2 (54)

WIADOMO�CI BOCHEÑSKIE22 LATO  2002

dowa³ zebranym Jana Olszewskiego jako kandydata na bur-
mistrza Bochni. Zebrani przez aklamacjê poparli kandy-
daturê Jana Olszewskiego na burmistrza Bochni, rekomen-
duj¹c go mieszkañcom Bochni jako osobê uczciw¹ w pe³ni
kompetentn¹ do objêcia takiego stanowiska.

W czerwcu b.r. w plenarnym spotkaniu Oddzia³u war-
szawskiego uczestniczy³a pani Jolanta Wojciechowska, au-
torka kilku artyku³ów o dr W³adys³awie Kierniku, publiko-
wanych na ³amach �Wiadomo�ci Bocheñskich�. Pani Jolanta
Wojciechowska z Sochaczewa przygotowuje pracê doktor-
sk¹ o tym wybitnym dzia³aczu ludowym, a jednocze�nie
mocno zwi¹zanym z Bochni¹ i naszym Stowarzyszeniem.

O TWÓRCZO�CI MARII ODYNIEC
Na wiosnê b.r. w³adze samorz¹dowej Sopotu wraz ze

�rodowiskami kulturalnymi Wybrze¿a zorganizowa³y uro-
czysto�æ po�wiêcon¹ twórczo�ci pani Marii Odyniec, au-
torki �Organów Oliwskich�, �Domu pod Campi�, �Miê-
dzy zmierzchem a �witem�, �Cela nr 32�, �Lot dzikkich
gêsi?� po³¹czona z wieczorem autorskim. Nale¿y nadmie-
niæ, ¿e pani Maria Odyniec przekaza³a nam niedawno cen-
ne informacje na temat dr Czes³awa Górskiego który by³
jednym z za³o¿ycieli bocheñskiego �Soko³a� i jego pierw-
szym prezesem w 1891 roku.

SPOTKANIE W �HENRYKÓWCE�
W czerwcu b.r. w gospodarstwie agroturystycznym

�Henrykówka� spotkali siê, przy piêknej pogodzie, cz³on-
kowie Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia i Towarzystwa
Mi³o�ników Wi�nicza. W�ród toastów � z okazji imienin
� na cze�æ kierowniczki naszego biura pani Wandy Ligi-
ziñskiej prezes S. Kobiela z³o¿y³ w imieniu zebranych ¿y-
czenia imieninowe wrêczaj¹c bukiet czerwonych ró¿. W³a-
�ciciel  obiektu zapozna³ nas z  zasadami na jakich
funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne, a nastêpnie
uczestnicy spotkania degustowali ró¿ne smako³yki przy-
gotowane przez gospodarzy. Oczywi�cie nie brak³o trady-
cyjnego ¿urku i gor¹cej kie³basy z rusztu.

WYCIECZKA ODDZIA£U KRAKOWSKIEGO
D³ugo zapowiadana wycieczka Oddzia³u do Szczy¿y-

ca w dniu 1 maja b.r. dosz³a do skutki. Przyjecha³a nie-
wielka grupa 10 osób, która zwiedzi³a ko�ció³, klasztor,

obiekty klasztorne i muzeum. Pogoda dopisa³a. Ojciec za-
konnik zaprasza chêtnych Bochniaków do odwiedzenia
klasztoru i zapewnia miejsce na ognisko.

TRADYCJA NIE GINIE
Chodenice corocznie podtrzymuj¹ tradycje zwi¹zane ze

�wiêtem Matki Bo¿ej Zielnej. Tak¿e i tym razem przynie-
� l i  do ko�cio³a  t radycyjny wieniec upleciony
z tegorocznego zbo¿a i kwiatów z podziêk¹ za udane plo-
ny z pól i sadów. Tegoroczny wieniec mia³ kszta³t orygi-
nalnej korony. Zwrócili siê do bocheñskiego proboszcza
z piêkna obietnic¹ w której  m.in.  us³yszel i�my:
W przededniu wizyty naszego rodaka papie¿a Jana Paw³a
II, który ca³y swój pontyfikat odda³ w opiekê Matce Prze-
naj�wiêtszej �Totus Tuus� przyrzekamy Ci Matko Bo¿a
Wniebowziêta ¿yæ w prawdzie i pielêgnowaæ warto�ci
i tradycje naszych ojców oraz godnie wychowywaæ m³ode
pokolenie. U stóp Chrystusowego o³tarza sk³adamy Ci Pani
Bocheñska zbo¿owo-kwiatow¹ koronê wraz z naszym chle-
bem powszednim..

JESZCZE O HUSARII
Wyk³ad kol. Jaros³awa Przyby³y wyg³oszony w marcu

b.r. w �Domu Bochniaków� spotka³ siê z tak du¿ym zain-
teresowaniem, ¿e w czerwcu b.r. zosta³ wyg³oszony po-
nownie dla cz³onków Towarzystwa Mi³o�ników Wi�nicza i
m³odzie¿y wi�nickiej na zamku Lubomirskich w Wi�niczu.
Tym razem autor zaprezentowa³ temat w rozszerzonej wer-
sji i zilustrowa³ go ciekawymi prze�roczami.

W 56 ROCZNICÊ �OLYMPII-SOKO£A�
W piêkn¹ lipcow¹ niedzielê / 21.07.2002 / spotkali siê

wierni za³o¿yciele i zawodnicy m³odzie¿owego klubu
�Olympia � Sokó³�, utworzonego w 1946 roku w Bochni.
Jak zwykle na pocz¹tku dokonano odwiedzin grobów bez-
interesownych dzia³aczy: �.p., �.p. mgr Dobrzañskiego,
mgr Osiki, i E. Stañczewskiego oraz kolegów E. Lupy, E.
Ogieli, E. Broniszewskiego. Przy wspólnym obiedzie od¿y-
³y wspomnienia minionych � górnych i chmurnych -przy-
gód klubowych i towarzyskich. Wiêzy ³¹cz¹ce kolegów
przez 56 lat widocznie s¹ trwa³e, skoro wspólny jêzyk od-
najduj¹ ci których los wyniós³ na wysokie stanowiska
z tymi, którzy pozostali na dole drabiny spo³ecznej, wier-
ni tradycji rzemie�lniczej, lub robotniczej swych ojców.
Dziarscy m³odzieñcy, z których najm³odszy pêtak liczy 68
lat postanowili przysz³oroczne spotkanie zsynchronizo-
waæ z rocznicowym �wiêtem Bochni. Umowa umow¹, ale o
tym czy wszyscy doczekaj¹ zadecyduje KTO� inny,
zw³aszcza, ¿e tylko jeden m³odzieniec 70-letni do tej pory
nigdy i na nic nie chorowa³, a nawet siê nie przeziêbi³.
W zdrowym ciele zdrowy duch.

MENAD¯ER SPÓ£DZIELCA 2002
To zaszczytne wyró¿nienie otrzyma³ w b.r. prezes Za-

rz¹du Powiatowej Spó³dzielni Spo¿ywców w Bochni
mgr Adam Sosnowiec z r¹k Prezydenta R.P.

TURYSTYCZNE ODKRYWANIE TATR
To tytu³ wystawy otwartej w dniu 27 czerwca b.r.

w Muzeum im. Prof. Fischera a zorganizowanej przez Mu-

Od lewej: gen. dr Tadeusz Cepak, Jan Olszewski, S. Kobiela, Anna
Kaim, red. Eugeniusz Kaczmarczyk.
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zeum w Kie¿marku. Mieli�my okazjê popatrzeæ na nasze
ukochane Tatry ze s³owackiej perspektywy. Na wystawie
nie zabrak³o tak¿e w¹tków bocheñskich, a wiêc ludzi zwi¹-
zanych zarówno z Bochni¹ jak i Tatrami i S³owacj¹ (ks.
Wojciech Grzegorzek, Stanis³aw Barabasz, ks. Walenty
Gadowski)

SPRAWY GOSPODARCZE
Na wiosnê wymalowali�my pomieszczenia �Domu

Bochniaków�. Obecnie przeprowadzamy konserwacjê da-
chu. Sprawy te nadzoruj¹ kol. Jan Paluch, Ryszard Pachu-
ta, Stanis³aw Dobranowski.

NOWY POMNIK W WI�NICZU
15 sierpnia b.r. ods³oniêty zosta³ przy ul. Zamkowej

jeszcze jeden pomnik d³uta prof. Czes³awa D�wigaja
z ASP w Krakowie. Pomnik przedstawia w pozycji sie-
dz¹cej Juliusza Kossaka trzymaj¹cego w jednej rêce pale-
tê z farbami a w drugiej pêdzel. Juliusz Kossak by³ senio-
rem kilkupokoleniowej rodziny krakowskiej Kossaków �
artystów malarzy, a urodzi³ siê w³a�nie tu w Wi�niczu.
W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ m.in.  prof .  Olszañski
z  Krakowa wraz z  ma³¿onk¹ � autor  monograf i i
o Kossakach, który ods³oni³ pomnik. Po�wiêcenia pomni-
ka dokona³  tutejszy proboszcz ks.  Józef Struga³a,

a przemówienie do Wi�niczan wyg³osi³ ks. dr Tadeusz Bu-
kowski dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie.

NOWE MUZEUM W WI�NICZU
Po uroczysto�ci ods³oniêcia pomnika zebrani go�cie

przeszli przed stoj¹cy nieopodal budynek, zbudowany
przez Lubomirskich w 1641 roku tzw. �Dom Ubogich�.
Budynek ten przez lata zmienia³ swoje przeznaczenie, by³
najpierw szpitalem, potem mieszkaniem dla ubogich ro-
dzin. Popada³ stopniowo w ruinê, a¿ wreszcie burmistrz
Stanis³aw Gaworczyk i w³adze samorz¹dowe zadecydowa-
³y, ¿e w budynku tym powstanie Muzeum Ziemi Wi�nic-
kiej. Szybko obiekt zosta³ wyremontowany i przygotowany
na przyjêcie zbiorów. Po po�wiêceniu pomnika i kolejnym
przemówieniu ks. dr Tadeusza Bukowskiego burmistrz
Gaworczyk powiedzia³, ¿e tutaj bêdzie siê gromadziæ
wszystko to co wi¹¿e siê z histori¹ Ziemi Wi�nickiej. Go-
�cie zobaczyli cztery pokoje, w dwóch pierwszych gablo-
ty z medalionami, orderami i projektami medalierskimi
prof. Czes³awa D�wigaja, obrazy m.in. ks. Nowaka, M.
Rojka, Stasiniewicza, a tak¿e zwyk³e sprzêty gospodarstwa
domowego. Byli�my zaskoczeni ilo�ci¹ zgromadzonych ju¿
eksponatów.

PASJA TRZECH POKOLEÑ
25 sierpnia b.r. otwarta zosta³a w Wisniczu rodzinna

wystawa p.t. �Pasja trzech pokoleñ� przedstawiaj¹ca tka-
niny, unikatowe portrety rodzinne, wzornictwo przemys³o-
we autorstwa pani Barbary Rosiek, jej córki Ewy i wnuka
Paw³a. Dzieje tej rodziny od ponad 200 lat zwi¹zane s¹
z Wi�niczem. Interesuj¹ca jest tak¿e lokalizacja wystawy
w murach starej dzwonnicy przy plebanii wi�nickiej.

Z ogromnym ¿alem zawiadamiamy, ¿e z grona
Bochniaków Warszawskich odesz³a zas³u¿ona

nestorka Stowarzyszenia,

pani Klotylda Fic
która przez wiele lat pe³ni³a funkcjê sekretarza

Oddzia³u Warszawskiego i prowadzi³a
niezwykle starannie kronikê Oddzia³u,

która dzisiaj stanowi niezwykle warto�ciowy
dla Stowarzyszenia dokument.

Cze�æ Jej Pamiêci

Cz³onkowie Oddzia³u Warszawskiego
i Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bochniaków

I Mi³o�ników Ziemi Bocheñskiej

Z wielkim ¿alem zawiadamiamy,
¿e odesz³a od nas na zawsze
w dniu 2 kwietnia 2002 roku

we Wroc³awiu

mgr Zofia Maciejewska
nauczycielka matematyki, która bra³a udzia³
w tajnym nauczaniu w Bochni w latach wojny
1940-45 oraz by³a wychowawczyni¹ uczniów
I klasy licealnej w Gimnazjum i Liceum im. Kró-
la Kazimierza Wielkiego w Bochni w pierwszym
roku po wojnie. Dziêki swojej osobowo�ci pozo-
stawi³a w charakterach swoich wychowanków
�lad wspania³ej pracy polskiego nauczyciela. Jej
nazwisko figuruje na tablicy pami¹tkowej
w Gimnazjum i Liceum Bocheñskim po�wieco-
nej zas³u¿onym nauczycielom tajnego nauczania

Cze�æ Jej Pamiêci

Cz³onkowie Oddzia³u Wroc³awskiego
i Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bochniaków

i Mi³o�ników Ziemi Bocheñskiej
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Ka¿dego mieszkañca Bochni zaskakuje imponuj¹ce tem-
po i jako�æ prac wykonywanych obecnie wokó³ szybu Sutoris.
Wszêdzie mówi siê, ¿e Uzdrowisko staje siê prawdziw¹ wizy-
tówk¹ Bochni oraz, ¿e wybrane w dniu 27 pa�dziernika.r, nowe
w³adze samorz¹dowe Bochni musz¹ nawi¹zaæ bardziej �cis³¹
wspó³pracê z Uzdrowiskiem i Kopalni¹, aby wreszcie wpro-
wadziæ w ¿ycie martwe do tej pory zapisy strategii naszego
miasta.

O przysz³o�ci uzdrowiska Kopalni Soli �Bochnia� mówi³
w dniu 22 sierpnia b.r. na spotkaniu w �Domu Bochniaków�
z dzia³aczami Komitetu Wyborczego �Bochniacy dla Boch-
ni� i Stowarzyszenia Bochniaków i Mi³o�ników Ziemi Bocheñ-
skiej pan prezes Zbigniew Urban. Postaramy siê wiêc w du¿y
skrócie zaprezentowaæ g³ówne tezy jego wyst¹pienia i dyskusji
jaka siê nastêpnie rozwinê³a.

Prace adaptacyjno-remontowe hotelu �Sutoris� przy ulicy
Kraszewskiego zakoñcz¹ siê w listopadzie b.r., a otwarcie
hotelu nast¹pi z okazji tradycyjnej Barbórki w dniu 4 grud-
nia b.r. Hotel na 120 osób bêdzie mia³ bardzo dobry stan-
dard, rozwiniêta bêdzie czê�æ balneologiczna przygotowa-
na dla 60 pacjentów dziennie. W pozosta³ej czê�ci naziemnej
poza oczywi�cie szybem �Sutoris� ruszy ju¿ w listopadzie
nowoczesne biuro obs³ugi ruchu turystycznego, a w lokalach
dawnego klubu �Grota� bêdzie restauracja, kawiarnia, wy-
korzystany bêdzie park przed budynkiem oraz urz¹dzony
zostanie ogród zimowy. Po rekonstrukcji szybu Campi cen-
trum masowego ruchu turystycznego przeniesie siê w okolice
tego szybu, gdzie powstanie parking dla 20 autokarów i 150
samochodów, a dojazd autokarów bêdzie zorganizowany
w taki sposób, by nie komplikowaæ komunikacji w mie�cie.
Uruchomienie szybu Campi zwiêkszy przepustowo�æ zjaz-
dów do kopalni. Je¿eli obecnie w ci¹gu roku szybem Suto-
ris zje¿d¿a do kopalni ok. 30.000 osób, to przy dwóch szy-
bach mo¿liwo�ci zjazdu powiêksz¹ siê co spowoduje
skrócenie czasu oczekiwania na zjazd. Trzeba bowiem wie-
dzieæ, ¿e w okresie ostatnich 3 miesiêcy w ka¿dym miesi¹-
cu zje¿d¿a do kopalni ok. 12-13.000 turystów a wiêc dwu-
krotnie wiêcej ni¿ w tych samych miesi¹cach roku ubieg³ego.
Przy szybie Campi dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie ogl¹danie
s³ynnej maszyny parowej z 1909 roku, nad któr¹ nauko-
w¹ opiekê sprawuje Muzeum Techniki w Warszawie. Bê-
dzie tak¿e przy kominie druga winda któr¹ bêdzie siê wy-
je¿d¿aæ nie w dó³� lecz w górê na szczyt komina, by

Ryszard Pachuta, Jacek Kobiela

Uzdrowisko � nowa rzeczywisto�æ
podziwiaæ z tego punktu widokowego miasto. Na terenie
warzelni urz¹dzona zostanie sala widowiskowa.

Równolegle prowadzone s¹ prace pod ziemi¹ i do tego
celu wykorzystana bêdzie w znacznej czê�ci dokumentacja
przygotowana jeszcze w 1994 r. przez firmê Hansen. W ko-
morze Mysiór bêdzie urz¹dzony oryginalny salon na 35 osób z
w³asnym zapleczem gastronomicznym. Podniesiona zostanie
atrakcyjno�æ komory Krystian poprzez wprowadzenie odpo-
wiedniej gry �wiate³ podnosz¹cej walory tej piêknej wyku-
tej w soli komory. Odnawiana jest aktualnie kaplica �w. Kin-
gi, w której zmienia siê o�wietlenie i wyposa¿enie kaplicy,
nowe ³awki, natomiast w komorze Ko³drasa powstanie pod-
ziemny hotel dla 48 osób z w³asnym zapleczem gastrono-
micznym i sala sportow¹.

W komorze Wa¿yn przebudowane zostanie ju¿ nied³ugo bo-
isko sportowe, zaplecze sanitarne, socjalne i pomieszczenie dla
sêdziów sportowych, bowiem planuje siê tutaj rozgrywki
w ró¿nych dziedzinach sportowych. Ju¿ w pierwszej po³owie
pa�dziernika b.r. przebudowany zostanie wêze³ sanitarny
w noclegowni w tej komorze, a sama noclegownia zmieni cha-
rakter na bardziej elegancki i intymny. W rejonie wa¿yñskiego
baru przygotowana zostanie sala na spotkania i konferencje, sala
internetowa dla m³odzie¿y. Na wiosnê planuje siê przebudowê
restauracji w komorze Wa¿yn.

Ale to nie koniec podziemnych atrakcji, bowiem na g³êbo-
ko�ci 120 m. pod ziemi¹ zostanie uruchomiona kaplica Passio-
nis w której znajduje siê przepiêkna polichromia. Obecna trasa
turystyczna zostanie wzbogacona o drug¹ trasê turystyczno-geo-
logiczn¹ ale tylko dla sprawnych i odwa¿nych czyli o t.zw. tra-
sê ekstremaln¹. To bêdzie co� zupe³nie bajkowego
i niezwyk³ego. Dopiero po przej�ciu tej trasy bêdzie mo¿na po-
wiedzieæ ile uroku ma bocheñska kopalnia. W¹skie przej�cia
miêdzy ciasno u³o¿on¹ obudow¹, surowe odcinki starych wyro-
bisk, znaczna przepa�cista ekspozycja � to trasa z dreszczykiem
tylko dla ludzi odwa¿nych, o silnych nerwach, wytrzyma³ych
i oczywi�cie niewra¿liwych na przepa�cie. Zaczynaæ siê ona
bêdzie ju¿ na g³êboko�ci 69 metrów od poziomu Danielowiec
z XIII wieku poprzez ci¹g a¿ piêciu komór rozprzestrzeniaj¹-
cych siê do poziomu Sobieski. Dalszy jej odcinek najbardziej
eksponowany to tzw. �Zej�cie Kalwaria� z g³êboko�ci 105 m.
(poziom Sobieski) na g³êboko�æ176 metrów (poziom August)
o ogromnych trudno�ciach wspinaczkowych (jak sama nazwa
na to wskazuje) ale jednocze�nie o niepowtarzalnych walorach
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widokowych zakoñczone 15-metrowym szybikiem. Odwa¿ni
bêd¹ mogli przechodziæ tê trasê w maksymalnie 8-osobowych
grupach, w he³mach górniczych z lampami górniczymi
i pozosta³ym oporz¹dzeniem a ka¿dy na drogê dostanie metalo-
wy znaczek identyfikacyjny. Je�li dodamy, ¿e trasê o d³ugo�ci
1,5 km mo¿na pokonaæ najszybciej w 1,5 godziny to mo¿emy
wyrobiæ sobie pogl¹d na skalê trudno�ci.

Bêdzie tak¿e rowerowa podziemna trasa sprawno�ciowa
na poziomie IV i V. Jazda na rowerach górskich bêdzie o�wie-
tlana tylko latarkami i choæby z tego powodu bêdzie cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem.

Dla potrzeb uzdrowiska zorganizowany ju¿ zosta³ olbrzymi
kompleks rekreacyjno-sportowy w Borku. S¹ ju¿ tutaj boiska
do gry w pi³kê no¿n¹, siatkówkê, koszykówkê i tenisa, bêdzie
niebawem oddany do u¿ytku poligon wojskowy i miasteczko
militarne, przeszkody, wie¿yczki, ma³y pentagon z wszelkimi
atrakcjami prowadzenia gier wojskowych dla m³odzie¿y zarów-
no w wymiarze kameralnym jak i polowym, zw³aszcza modny
dzi� paint ball, m³odzie¿ bêdzie mog³a przemieszczaæ siê naj-
rozmaitszymi pojazdami wojskowymi, a to wszystko w ramach
�wietnej zabawy w mundurach ró¿nych formacji, po której ocze-
kiwaæ bêdzie na zmêczonych prawdziwa kuchnia polowa
z prawdziw¹ grochówk¹.

Obok czê�ci sportowo-wojskowej bêdzie do wykorzystania
zespó³ zarybionych stawów o pow. 3-4 ha w których
z atrakcyjnych mostów bêdzie mo¿na z³owiæ sobie rybkê
i usma¿yæ na grillu, ale obok bêdzie te¿ bar na 100 osób. Dla
amatorów jazdy konnej zarówno wierzchem jak i powozami
przygotowano 18-20 koni. W pobli¿u funkcjonowaæ bêdzie stru-

siarnia, któr¹ bêdzie mo¿na zwiedzaæ, a nawet kupiæ jajo lub
pióro strusie.

Ca³y ten ogromny teren bêdzie ogrodzony, a wiêc zabezpie-
czony przed osobami nieporz¹dnymi i s³u¿yæ bêdzie jako zaple-
cze dla potrzeb uzdrowiska, chodzi bowiem o to, aby turysta,
który wy�pi siê w kopalni po ca³odziennym ch³oniêciu wra¿eñ
podziemnych móg³ w Borku rozprostowaæ ko�ci, rozkoszowaæ
siê s³oñcem i innymi atrakcjami, których nie zapewni ¿adnej
inny hotel w Polsce.

Na pytanie z sali czy bêdzxie to dzia³alno�æ op³acalna prezes
Urban odpowiedzia³, ¿e poza Bochni¹ wykona³ ju¿ ogromn¹ pra-
cê marketingow¹, ma zapewniony przyjazd ca³ych grup tury-
stycznych do Bochni ze Skandynawii i Kanady a tak¿e m³odzie-
¿y z Ukrainy z rejonu Czarnobyla, której pobyt finansowaæ bêd¹
Japoñczycy. Efektem pracy marketingowej jest pozyskanie dy-
rektorów 250 szkó³ w Polsce im. Jana Paw³a II do organizowa-
nia w Bochni tzw. szkó³ zielonych w okresie ferii i wakacji, co
jednak nie oznacza, ¿e z poligonu i miasteczka wojskowego
w Borku nie bêd¹ mogli skorzystaæ i Bochniacy, gdy tylko za-
marzy siê im taka zabawa.

Spotkanie przebieg³o w serdecznej i mi³ej atmosferze, tym
bardziej, ¿e nasz kandydat na burmistrza Bochni Jan Olszewski
na gor¹co konfrontowa³ nasz program wyborczy pod k¹tem
wspó³pracy z Kopalni¹ Soli i Uzdrowiskiem. I zadeklarowa³,
¿e w przypadku naszego sukcesu wyborczego taka wspó³praca
nabierze konkretnych kszta³tów, bowiem Bochnia musi tak¿e
dla w³asnego dobra wykazaæ siê ró¿nymi inicjatywami, z których
pierwszy bêdzie mia³ has³o �równe chodniki w Bochni�, bo s¹
one potrzebne nie tylko dla turystów ale i dla mieszkañców.

Pogrzeb �.p. Eugeniusza ¯uka ps. �Kord�

W dniu 25 sierpnia b.r. zmar³ w Bochni �.p. prof. Eugeniusz
¯uk, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, polonista, nauczy-
ciel, publicysta, porucznik Armii Krajowej, uczestnik Powstania
Warszawskiego i bitwy pod Pecynk¹, za dzia³alno�æ polityczn¹
skazany dwukrotnie przez s¹du komunistyczne na 12 i 5 lat wiê-
zienia, wielokrotnie zwalniany z pracy i szykanowany w okresie
PRL-u, w 1989 r. zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu Obywa-
telskiego �Solidarno�æ� i cz³onek Zarz¹du �Polskiego Komitetu
Polska Norymberga II�, autor publikacji o poetach i poezji zaka-
zanej w PRL-u.

Pogrzeb odby³ siê w dniu 29 sierpnia b.r. na starym cmentarzu
w Bochni w obecno�ci licznie zebranego spo³eczeñstwa Bochni i
delegacji ze sztandarami �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej z Warszawy i z Bochni i delegacji Rady Miejskiej Bochni
z przewodnicz¹cym Rady na czele. Przemawiali koledzy i przy-
jaciela-kombatanci a w imieniu by³ych uczniów Profesora z bo-
cheñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Króla Kazimierza
Wielkiego przemawiali pan Jerzy Jedliñski i pan Jerzy Orze³.

W³a�nie obecnie mija 55 rocznica nies³awnego procesu
krakowskiego II komendy WIN, który odbywa³ siê w dniach
od 11 sierpnia do 10 wrze�nia 1947 roku. Z tej okazji w

Proces krakowski WIN (11 VIII � 10 IX 1947)

dniu 6 wrze�nia b.r. w Muzeum Historii Fotografii przy ul.
Józefitów w Krakowie odbêdzie siê sesja naukowa zorgani-
zowana przez Instytut Pamiêci Narodowej w Krakowie,
podczas której wyk³ady na temat dzia³alno�ci WiN i PSL,
rozbicia II Zarz¹du G³ównego  WiN, przebiegu procesu kra-
kowskiego oraz sêdziów orzekaj¹cych w tym nies³awnym
procesie a tak¿e stosunku Uniwersytetu Jagielloñskiego
i polskiej emigracji niepodleg³o�ciowej do tego procesu
wyg³osz¹ :  dr hab. Janusz Kurtyka, mgr Mateusz Szpytma,
dr Zbigniew Nawrocki, dr Andrzej Chmielarz, dr Zdzis³aw
Zblewski, mgr Wojciech Frazik, mgr Filip Musia³, dr Krzysz-
tof Szwagrzyk, dr Andrzej Krzysztof Kunert, mgr Danuta
Suchorowska, prof. dr hab. Ryszard Terlecki, mgr Ma³go-
rzata Ptasiñska.

W procesie tym na ³awie oskar¿onych zasiada³ prof. Jan
Kot z Bochni i skazany zosta³ trzykrotnie na karê �mierci.
Mury wiêzienia opu�ci³ dopiero po Polskim Pa�dzierniku
w 1957 roku. W numerze  125 (17 615) Dziennika Polskie-
go ukaza³ siê artyku³ Filipa Musia³a p.t. �Szpiedzy w archi-
wum�, który nasze Stowarzyszenie przyjê³o z dezaprobat¹.
Naszym zdaniem  artyku³ ten jest nierzetelny i przedstawia
w sposób nieobiektywny postaæ prof. Jana Kota. Analiza
materia³ów przedstawionych przez autora artyku³u nie daje
¿adnych podstaw do domniemañ, jakie czyni autor, który
nadto nie informuje czytelnika jaki wyrok otrzyma³ Jan Kot
�  jedna z czo³owych  postaci  tego procesu. Stowarzysze-
nie nasze z³o¿y niebawem swój protest w Instytucie Pamiê-
ci Narodowej.
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Tu wszystko jest prawdziwe,
jak ka¿dy kszta³t ga³¹zki
jak taniec w li�ciu s³oñca
i �piew,
i trzask,
i szelest,
i krople spadaj¹cej ciszy
na obola³¹ skroñ �
st¹pniêcia dobrych zwierz¹t
i b³êkit gêstniej¹cy
w wieczornych skrzyd³ach snu.
Borys Russko �Puszcza�

Ongi� ¿ubry zamieszkiwa³y prawie ca³¹ Europê. Za spra-
w¹ karczowania wielkich po³aci le�nych, wojen oraz my�liw-
skich pasji naszych przodków, zwierzêta te wcze�nie zaczê³y
gin¹æ. Z koñcem XII wieku nie by³o ich ju¿ w Anglii, w XIV-
tym we Francji i W³oszech. W Rumunii ostatni ¿ubr pad³
w 1755 roku, a w Niemczech w 1793 roku. Najd³u¿ej ów kró-
lewski zwierz, nie maj¹cy w�ród fauny europejskiej równych
sobie ani si³¹ ani wielko�ci¹, zachowa³ siê w stanie dzikim
w puszczañskich przestrzeniach Polski i Litwy.

¯ubr ju¿ w Statucie Litewskim z 1523 r. króla Zygmun-
ta Starego uznany zosta³ za gatunek wymagaj¹cy ochrony.
Mimo troski monarchów, do koñca XVII wieku ¿ubry znik-
nê³y prawie zupe³nie z puszcz polskich, kniei pruskich i li-
tewskich. Na pocz¹tku XIX w. na �wiecie istnia³y tylko dwa
stada ¿ubrów ¿yj¹cych na wolno�ci � w Puszczy Bia³owie-
skiej licz¹ce 400 sztuk, oraz na pó³nocnych stokach Kauka-
zu, licz¹ce oko³o 1000 sztuk. 21 lutego 1921 roku
z k³usowniczej rêki by³ego stra¿nika pad³ ostatni ¿ubr
w Puszczy Bia³owieskiej. Na Kaukazie ostatniego ¿ubra
¿yj¹cego na wolno�ci zabito w 1924 roku. W roku 1923
w prywatnych hodowlach zachowa³o siê jedynie 40 osobni-
ków. W latach dwudziestych XX wieku, dziêki staraniom
Jana Sztolcmana, Jana ̄ abiñskiego, Jana Karpiñskiego oraz
innych przyrodników, rozpoczêto restytucje tego gatunku
w Bia³owie¿y, co pozwoli³o na zwiêkszenie liczebno�ci sta-
da do 29 osobników.

G³ówna Dyrekcja Lasów Pañstwowych maj¹c na wzglê-
dzie zwiêkszenie pog³owia ¿ubrów zdecydowa³a siê prze-
nie�æ stado do innych o�rodków, w tym równie¿ do Puszczy
Niepo³omickiej. W 1938 roku parê ¿ubrz¹ przywieziono do
Niepo³omic. W czasie okupacji ¿ubry niepo³omickie wy-
wieziono do Niemiec. Po II wojnie �wiatowej w Polsce ¿y³y
43 ¿ubry, w tym cztery w O�rodku Hodowli ¯ubra �¯ubro-
wisko� (OH¯) w Niepo³omicach. W 1997 roku w o�rodkach
hodowli (Bia³owie¿a, Borki, Go³uchów ko³o Kalisza, Psz-
czyna, Smardzewice, na Wolinie) i na wolno�ci (Puszcza
Bia³owieska, Knyszyñska, Lasy Wa³eckie ko³o Pi³y, Biesz-
czady i Niepo³omice) ¿y³o 699 sztuk ¿ubrów. Aktualnie
ocenia siê stan populacji na oko³o 900 sztuk, co stanowi 1/
3 �wiatowego zwierzostanu tego gatunku. Dziêki zaanga-

Jan Paluch

¯UBR - król Niepo³omickiej Puszczy
¿owaniu wielu ludzi nauki i praktyków le�ników uda³o siê
odtworzyæ prawie zaginion¹ populacjê ¿ubra w Polsce,
w czym nie ma³y udzia³ mia³ równie¿ O�rodek Hodowli
¯ubra w Niepo³omicach.

¯ubr (Bison bonasus) jest zwierzêciem podlegaj¹cym �ci-
s³ej ochronie gatunkowej. Masa cia³a samca wynosi 800 �
1000 kg, a samicy 320 � 640 kg. Samce s¹ wy¿sze
i masywniejsze, z wyra�nie zaznaczon¹ grzyw¹ i mog¹ osi¹-
gaæ w k³êbie do 2 m wysoko�ci. ¯ubry ¿ywi¹ siê ro�linno-
�ci¹ zieln¹, kor¹, ga³¹zkami. Ruja przebiega w miesi¹cach
od lipca do wrze�nia, ci¹¿a trwa przeciêtnie 254 � 285 dni.
Samica w czerwcu rodzi 1 rzadko 2 m³ode. ¯ubry ¿yj¹ oko-
³o 30 � 35 lat i nie maj¹ w zasadzie wrogów naturalnych.
Najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ gru�lica, pryszczyca
i choroby paso¿ytnicze. W hodowlach zamkniêtych stado
musi byæ do¿ywiane.

Od momentu powstania OH¯ w Niepo³omicach do roku
1955 zarz¹d nad nim sprawowa³o Nadle�nictwo Niepo³o-
mice. W roku 1955 �¯ubrowisko� przesz³o pod zarz¹d De-
partamentu Ochrony Przyrody i otrzyma³o nazwê �O�rodek
Hodowli Rzadkich Zwierz¹t w Niepo³omicach�. Od 1 stycz-
nia 1979 roku Departament Ochrony Przyrody przekaza³ O�
rodek we w³adanie Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu
z siedzib¹ w Ojcowie a od 1998 roku zarz¹d nad O�rodkiem
ponownie sprawuje Nadle�nictwo Niepo³omice.

W �¯ubrowisku� ¿yj¹ 22 ¿ubry � 6 byków i 16 krów,
które bytuj¹ w wydzielonym fragmencie drzewostanu
o powierzchni 50,76 ha. W latach 1999 � 2002 w ramach
programu �Utrzymania populacji  ¿ubra� i  dotacji
z NFO�iGW powiêkszono powierzchniê o 20 ha oraz wy-
konano modernizacjê infrastruktury OH¯. �rodki na bie¿¹-
ce utrzymanie o�rodka pochodz¹ w wiêkszo�ci z bud¿etu
pañstwa, a nadzór nad prawid³owym prowadzeniem hodowli
sprawuje G³ówny Konserwator Przyrody. Zmiany zwierzo-
stanu w OH¯ ewidencjonowane s¹ w �Ksiêdze Rodowodo-
wej ¯ubrów�. W OH¯ Niepo³omice imiê ka¿dego ¿ubra za-
czyna siê od litery P. Najlepiej obrazuje to fragment ksiêgi
rodowodowej niepo³omickich ¿ubrów:
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Polwa (krowa) nr rodowodu 5809,
matka Poliza ojciec Kader, ur. 15.11.1985 r.

Pozorna (krowa) nr rodowodu 5529,
matka Poradna ojciec Poleszo, ur. 27.06.1984 r.

Pleda (krowa) nr rodowodu 5554,
matka Pleszna ojciec Plewnik, ur. 31.10.1984 r.

Polbryza (krowa) nr rodowodu 6677,
matka Pozorna, ojciec Pochodny, ur.06.05.1988 r.
Polgala (krowa) nr rodowodu 6678,
matka Por¹bka, ojciec Pochodny, ur. 09.06.1988 r.

Pole�na II (krowa) nr rodowodu 6679),
matka Pozytywka, ojciec Pochodny,
ur. 14.07.1988 r.

Polant (byk), nr rodowodu 7015,
matka Polpuszcza, ojciec Pochodny,
ur. 03.05.1990 r

Poliska (krowa), nr rodowodu 7016,
matka Pleda, ojciec Pochodny, ur. 30.07.1990 r.

Polota (krowa), nr rodowodu 7017,
matka Polsylwa, ojciec Pochodny, ur. 15.08.1990 r.

Polkasia (krowa), nr rodowodu 7298,
matka Potoczna, ojciec Pochodny, ur. 08.05.1991 r.

Polmega (krowa) nr rodowodu 7582,
matka Polwa, ojciec Polmir, ur. 21.05.1992 r.

Polra (krowa), nr rodowodu 7766,
matka Polpuszcza, ojciec Polmir, ur. 10.05.1993 r.

Polarnik (byk) nr rodowodu 7767,
matka Polbryza, ojciec Polmir, ur. 07.06.1993 r.

Popiel (byk) nr rodowodu 6855,
matka Pokrzywa II, ojciec Pograf, ur. 18.07.1989 r.

Poliksena (krowa), nr rodowodu 8040,
matka Polsylwa, ojciec Popiel, ur. 08.06.1994 r.

Wieloletnim kierownikiem O�rodka by³ in¿. le�nik Sta-
nis³aw Wiktorowicz. Od 1998 r. O�rodkiem zajmuje siê
przedstawiciel m³odego pokolenia podle�niczy Sylwester
Zieleñ.

(Mgr in¿. Jan Paluch jest naczelnikiem Wydzia³u
Wdro¿eñ i In¿ynierii Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañ-
stwowych w Krakowie. Jest tak¿e cz³onkiem Z.G. Sto-
warzyszenia Bochniaków i Mi³o�ników Ziemi Bocheñ-
skiej oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Le�nego)

�wiêtojañski deszcz czerwcowy
Szare chmury
Smutek z deszczem
Nie patrz w chmury
Patrz na zieleñ
Na zielono�æ traw i li�ci
Jak siê mieni¹, jak siê b³yszcz¹
Ile si³y w tej zieleni,
Ile mocy w jej odcieniach.
Bez zieleni nie ma ¿ycia
I w zielnym jest nadzieja.
Kolorowe p³atki kwiatów
W deszczu bledn¹,
W deszczu gin¹,
A zielono�æ traw i li�ci
W deszczu swym bogactwem mami.
�wiêtojañski deszcz czerwcowy
Cuda czyni z t¹ zieleni¹,
Daje spokój i nadziejê
Niech trwa wiecznie tu na ziemi
A w upalne parne lato
Gdy soczysta zieleñ zblednie
Wspomnij czerwiec,
Z �wiêtojañskim ch³odnym deszczem.

Maria Koniuch

Deszcz


