
WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  �zima 2007/2008

WB nr 4 (75)



WB nr 4 (75)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE� zima 2007/2008

Na szlaku papieskim ... Niegowić...
Odwiedziliśmy miejsce związane z największym Polakiem.
(Księga pamiątkowa - 21 czerwca 2002 roku.)     

Ewelina Mroczek

Na fotografiach delegacja Z.G. Oddziału bocheńskiego Stowarzyszenia przed pomnikiem Jana Pawła II, w nawie głównej i przy symbolicznym 
Grobie Papieża w kościele parafialnym w Niegowici. 

Małe miejscowości niemal 
zawsze pozostają w ukryciu, 
w ciszy, i dumna jest z nich tyl-
ko, wrosła w nie od pokoleń - lo-
kalna społeczność. Historia zna 
przykłady, kiedy z tych peryferii 
i zapomnienia wydobywa je jakieś 
ważne dla świata wydarzenie albo 
- wybitny człowiek. Tak stało się 
w przypadku Wadowic. Swoją hi-
storyczną chwilę przeżyła również 
Niegowić, niewielka podbocheń-
ska wieś, skąd 25 km do Krakowa. 

Jest położona w łagodnym krajobrazie dorzecza Raby, góruje nad 
nią masywna bryła ceglanego kościoła oraz wieża dzwonnicy.

Parafia niegowicka wg Kroniki Parafialnej Chełm istnieje od 
1262 roku. Tradycja miejscowa wskazuje na 1049, wtedy to bi-
skup krakowski Aaron miał dokonać konsekracji kościoła. Brak 
jednak na to dowodów pisanych, poza wspomnieniem, iż taki na-
pis znajdował się na drzwiach najstarszego niegowickiego kościo-
ła. Od kiedy ten kościół istniał nie wiadomo, bo pierwsza pisana 
wzmianka pochodzi z 1561 roku. Na pewno w 1761 spłonął i po 
dziesięciu latach odbudowany z fundacji właścicielki Niegowici, 
Teresy z Sędzimirów Grzębskiej, w 1819 roku uzupełniony został 
wolno stojącą wieżycą dzwonnicy.

Do tego drewnianego kościoła 28 lipca 1948 przybył ksiądz 
Karol Wojtyła. W swojej autobiografii „Dar i Tajemnica” zapi-
sał: Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd 
jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w kierunku wsi Marszo-
wice i potem doradził mi iść ścieżką wśród pól, gdyż tak miało 
być bliżej. W oddali już było widać kościół w Niegowici. (...) 
Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem gra-
nice parafii, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Przybysz objął 
funkcję wikarego z polecenia księcia kardynała Stefana Adama 
Sapiechy. Po 8 miesiącach opuścił Niegowić, gdyż kardynał 
wskazał młodemu doktorowi teologii nowe zadanie - kapelana 
akademickiego w Krakowie.

30 lat potem, 16 pażdziernika 1978 roku świat obiegła i zadzi-
wiła wieść o wyborze, pierwszego w historii słowiańskiego papieża 
- był nim ksiądz kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana 
Pawła II. W Krakowie, kiedy dotarła tam telefonicznie wiadomość, 
wybuchła spontaniczna radość; biły dzwony wszystkich kościołów, 
a najpotężniej dźwięczał Zygmunt z katedry wawelskiej. Mieszkań-
cy Niegowici zgromadzili się w swoim kościele, mocno przeżywali 
fakt wyboru ich wikariusza Głową Kościoła Chrystusowego.

Dla świata wszystko, co łączyło się z polskim Papieżem stało 
się interesujące i ważne. W pamięci Niegowiczan odżyły zdarze-
nia, epizody i wzajemne relacje z czasu duszpasterskiej posługi 
ks. Karola Wojtyły w ich parafii. Skrzętnie opisano i spopulary-
zowano w licznych publikacjach; nauczycielską pracę w pięciu 
szkołach dekanatu niegowickiego, do których docierał na pie-
chotę, furmanką, często w deszczu i błocie; spartański tryb życia, 
osobiste miłosierdzie dla ludzi i służbę spowiednika, o której po-
wie odwiedzającemu Go ks. M. Malińskiemu konfesjonał jest tym 
miejscem, gdzie kapłani spotykają ludzi w całej głębi ich człowie-
czeństwa; Jego pracę u podstaw w rozumieniu religijnym i cy-
wilizacyjnym, wyrażoną ambitnym przedsięwzięciem stworzenia 
teatru, ideą kół żywego różańca, opiekuństwem nad Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej, gdzie formą działania był 
śpiew, sztuka i sport. Mieszkańcy Niegowici i najbliższych oko-
lic pieczołowicie, z poczuciem posiadania czegoś wyjątkowego 
i wyróżniającego zachowują pamiątkowe fotografie: z chrztu 
świętego, pierwszej komunii św., ślubu - jak i tą wśród ministran-
tów. Na tych fotografiach stoją obok swojego Wikarego.

O najtrwalszym świadectwie wpływu ks. Karola Wojtyły na 
życie religijne tej pięknej wspólnoty, jak nazwał parafialną spo-
łeczność, czytamy na wmurowanej w ścianę kościoła tablicy; 
w medalionie profil Jana Pawła II i słowa Kościół ten powstał 
z inicjatywy ks. Karola Wojtyły wikariusza tutejszej parafii w la-
tach 1948-194, obecnego Ojca Świętego Jana Pawła II. To był 
pierwszy kościół powstały z Jego inspiracji. Pracę rozpoczęto już 
w 1949 roku, akt konsekracji nastąpił w Tysiąclecie Chrztu Polski 
w 1966. On sam, będąc arcybiskupem krakowskim dokonał jego 
poświęcenia. Upamiętnia to kolejna tablica przy głównym wej-
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ściu do kościoła. Jest to trzynawowa świątynia pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Matki Boskiej, w absydzie nawy głównej przyku-
wa uwagę Jej obraz (był tu chyba od zawsze, od czasu pierwsze-
go kościoła), ubogacony srebrną sukienką w 1918 roku. Oszczęd-
ny w zdobienia wystrój wnętrza zaprojektował prof. Wiktor Zin. 
Przyciągają wzrok pierścienie 8 świeczników, zawieszonych pod 
kolebką stropu nawy głównej. Są piękne w swym surowym, choć 
delikatnym stylu, nawiązującym do świątyń średniowiecznych.

Z czasem przybywały kolejne pamiątki i symbole, świadczące 
o związkach parafii z Ojcem Świętym. I dzisiaj, zarówno kościół 
jak i jego otoczenie stały się Miejscem Pamięci i Hołdu dla Świa-
towego Pontyfikatu Jana Pawła II. Sprawiły to międzynarodowa 
społeczność - przede wszystkim z ziemi włoskiej, parafianie z de-
kanatu Niegowić i ks. Jarosław Cielecki, pochodzący ze wsi Li-
plas, korespondent Ojca Pio w San Giovani Rotondo, autor książki 
Wikary z Niegowici. Ksiądz Karol Wojtyła. wyd. w 1996 roku.

Najpierw przy wejściu na dziedziniec kościoła postawiono 
pomnik. Była to inicjatywa ks. Cieleckiego i członków Opus Dei 
przy Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie oraz staranie 
komitetu Curato Del Mondo (Wikary świata). Powstał w Carpii 
k/Modeny w zakładzie artysty Romana Pelloni, projektanta 
i wykonawcy posągu. Przed rozpoczęciem prac projektowych 
Pelloni był w Niegowici, bo do tej pracy, rozumianej jako misja 
i przesłanie, przygotowywał się bardzo starannie. Zależało mu 
na zrozumieniu czasu i miejsca początków kapłańskiej drogi ks. 
Wojtyły. Ustalił też wtedy lokalizację posadowienia pomnika.

Przed przywozem do Niegowici posąg był wystawiany na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie, w czasie środowych ogólnych 
audiencji. Zachowała się fotografia Papieża przed pomnikiem. Na 
miejsce dostarczyła słowacka firma transportowa. W uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia przez biskupa pomocniczego diecezji 
krakowskiej ks. Jana Szkodnia, uczestniczyli również Włosi: 
przedstawiciele parlamentu, profesorowie Uniwersytetu Święte-
go Krzyża w Rzymie. Intencją twórców pomnika i Niegowiczan 
było upamiętnienie 50 rocznicy święceń kapłańskich Papieża. 
Ustawiony na wysokim cokole posąg przedstawia Jana Pawła 
II, gdy był jeszcze nieznanym młodym księdzem. Wykorzystano 
starą fotografię z 1948 roku by oddać twarz, sylwetkę w prostej 
sutannie, lecz treść pomnika jest nowa poprzez symbolikę Pon-
tyfikatu. Oto gest błogosławieństwa, katechizm (symbol prawd 
wiary) przytrzymywany na sercu lewą ręką. U stóp księdza przy-
siadł gołąb. Gdyż Ten, który tutaj w Niegowici był skromnym 
wikarym, później jako Apostoł Narodów niósł światu pokój i wy-
praszał Ducha Świętego. Ułożenie fałd sutanny w tyle posągu, 
jakby modelowanych podmuchem wiatru, wg Pelloniego to Wiatr 
od Wschodu, Papież Słowianin przyniósł Narodom zza żelaznej 
kurtyny powiew wolności. Do dzisiaj powstało wiele pomników 
Jana Pawła II, w Polsce na ogół monumentalne, podkreślają tiarą 
godność Najwyższego Kapłana. Pomnik w Niegowici jest jedyny 
w świecie, nie ma takiego drugiego.

28 kwietnia 2004 Papież poświęcił nasiona dębu Chrobry 
przywiezione do Watykanu przez Pielgrzymów Leśników Pol-
skich. Żołądź zasadzona po powrocie pielgrzymki na dziedzińcu 
kościoła w Niegowici jest już niewielkim drzewkiem. Otoczone 
troskliwie drewnianym płotem ma szanse stać się dębem; od za-
wsze je sadzono dla upamiętnienia zasłużonych ludzi albo szcze-
gólnie ważnych wydarzeń. Obok położono kamień z datą maj 
2006 rok, opisem historii dębu i tablicą upamiętniającą dramat na 
Placu Św. Piotra w 1981 roku z krótką informacją W 25 rocznicę 
zamachu na życie Papieża Jana Pawła II.

Rok 2006 dał niegowickiej farze dary niezwykłe i wyróżnia-
jące, poświęcone przez najbliższego przyjaciela Papieża z czasów 
rzymskich ks. kardynała Stanisława Dziwisza, w rocznicę nadania 
Gimnazjum w Niegowici imienia Karola Wojtyły (Szkoła Podsta-
wowa w Niegowici nosi imię Ojca Świętego Jana Pawła II, jak 
również szkoła w niedalekim Łapanowie). Enrico Mangarotti 
(biznesmen z Mediolanu) ufundował fresk o pow. 25m2, nama-
lowany na żywicy epoksydowej. Położony wysoko, na sklepieniu 
prezbiterium, jaśnieje łagodnymi, pastelowymi barwami wizjo-
nerskiego obrazu. Przed piękną postacią Matki Bożej w ogrodzie 
różanym, gdzie każdy kwiat symbolizuje jakieś dobro, ofiarowane 
Maryi przez odwołujących się do Niej - klęczy Jan Paweł II. Pod 
wrażeniem doznanej wizji z Jego rąk wypada róża i kartka z na-
pisem Totus Tuum. Scenę rozpromienia światło Ducha Świętego. 
Symbolizm obrazu uzupełnia gołąbek u stóp Papieża i postać anio-
ła wielbiącego Maryję. Obraz ten odczytuję jako metaforę miło-
ści, uwielbienia i zawierzenia się Królowej Aniołów. Jan Paweł II 
w dzieciństwie utracił matkę ziemską i za wskazaniem ojca, pust-
kę sierocą wypełnił miłością do Matki Chrystusa. Roman Tarralini 
autor fresku przyrzekł, iż z chwilą kanonizacji, natychmiast wróci 
do Niegowici by namalować aureolę nad głową Papieża.

W nekropolii papieskiej przy Bazylice Św. Piotra w Rzymie 
pochowano ciało Sługi Bożego Jana Pawła II. Grób przykryto 
marmurowym kamieniem. Rok później Fundacja Jana Pawła II 
z Bossano Romano, ofiarowała kościołowi Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Niegowici wierną replikę Grobu. Za 
wskazaniem gospodarza parafii ks. kanonika Pawła Sukiennika 
umieszczono ją nieopodal głównego ołtarza, w zaciszu półokrągłej 
kaplicy Miłosierdzia Bożego, przed obrazem Jezusa. Na szarej po-
sadzce położono prostokątną marmurową płytę z Carrary i tylko 
nieliczne popielate żyłki kontrastują z czystością bieli tego kamie-
nia najwyższej klasy. W nagłówku grobu wykryto złotymi literami 
Joannes Paulus - PP. II i daty pontyfikatu 16 X 1978 - 2 IV 2005, 
w dolnej części zaznaczono starochrześcijański znak Chrystusa. 
Imię, daty, znak, bez epitafium - wzniosłego wielosłowia. W pro-
stocie i umiarze, zawarta jest treść i wartość artystyczna monumen-
tu, który przyciąga i wzrusza. Obecność repliki Grobu Papieża w 
tym kościele oznacza powrót Apostoła Narodów do cichej parafii 
z początku Drogi, powrót do ojczyzny, za którą tęsknił zawsze. Na 
ścianie olbrzymia fotografia Papieża w swojej kaplicy na Watyka-
nie. Z głową opartą o krucyfiks, zatopiony w modlitwie; tak odbył 
ostatnią Drogę Krzyżową w Wielki Piątek. Osłabiony chorobą nie 
mógł już przewodzić procesji w Coloseum.

Nadchodząca 60 rocznica przybycia ks. Karola Wojtyły do 
dekanatu niegowickiego mobilizuje parafian do zorganizowa-
nia całorocznych obchodów. Czy będzie dodany kolejny znak 
pamięci? Na pewno przybędą liczni pielgrzymi, bo pielgrzymi 
przychodzą tu przez cały rok. W drodze do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Wadowic zatrzymują się w Niegowici by wędrować 
tutejszym Szlakiem Papieskim. Stacje Szlaku wytyczają kościół 
Wniebowzięcia NMP, zabytkowe kapliczki w Marszowicach 
i dalej przez Klęczany, Kobylec do Łapanowa, tu szlak kończy 
się w starym drewnianym kościółku.

Pamiątkowa księga wystawiona przy kaplicy Miłosierdzia 
Bożego jest wypełniona gęsto wpisami pielgrzymów z bliska 
i daleka. Wyrażają wdzięczność za Wielki Pontyfikat, głęboką 
wiarę w świętość Jana Pawła II i sprawczą siłę Jego modlitwy.

Ewelina Mroczek

Informacji udzielił proboszcz parafii ks. kanonik Paweł Sukiennik. 
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8 grudnia 2007 r. w budynku Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni odbyło 
się spotkanie a jednocześnie zjazd absolwentów tej Szko-
ły z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego 190 lecia tej 
zasłużonej Wszechnicy. W ciągu tego roku odbywały się 
w szkole wykłady dla młodzieży i spotkania w czasie któ-
rych pracownicy Muzeum im. prof. S. Fischera. Państwo-
wego Archiwum O/ Bochnia i działacze Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przedsta-
wiali różne okresy z historii Szkoły i losy jej profesorów, 
uczniów i absolwentów. Młodzież szkolna pod kierunkiem 
swoich pedagogów przygotowywała ciekawe insceniza-
cje przedstawiające różne epizody z dziejów Szkoły. Przy 
udziale profesorów i młodzieży powstał film o życiu co-
dziennym Szkoły, osiągnięciach pedagogicznych i rozwoju 
tej znakomitej placówki oświatowej.

Spotkanie 8 grudnia 2007 r. rozpoczęło się Mszą Świętą 
w kościele szkolnym p.w. św. Stanisława Kostki, wybudo-
wanym przed wojną głównie dzięki wysiłkowi finansowe-
mu profesorów i młodzieży szkolnej. W spotkaniu uczest-
niczyło ok. 400 osób, z różnych stron Polski. Wygłoszono 
kilka przemówień, młodzież przedstawiła interesującą in-
scenizację obrazującą pierwsze lata istnienia Szkoły pod 
kierunkiem jej założyciela ks. Piusa Riegera, a w drugiej 
części spotkania  wspominano lata szkolne Poniżej przed-
stawiamy wystąpienie naszego Stowarzyszenia wygłoszone 
przez prezesa S. Kobielę, a dalej piękne wspomnienie lat 
szkolnych wygłoszone przez prof. dr hab. Władysława Ku-
piszewskiego z Warszawy.   

Do P.T. Uczestników Zjazdu  Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni

Szanowni Państwo
190-lecie Gimnazjum i Liceum w Bochni stwarza oka-
zję do refleksji czym dla Bochni była i jest nasza Alma 
Mater, jakie wartości potrafiła zaszczepić w sercach 
całych pokoleń bocheńskiej młodzieży, która czynem 
zbrojnym w XIX-wiecznych konspiracjach niepodle-

głościowych, w legionach, w walce z okupantem hit-
lerowskim, pracą w służbie nauki, sztuki pokazała jak 
rozumie patriotyzm i miłość do Ojczyzny. To dzięki 
profesorom tej bocheńskiej Wszechnicy nasi poprzed-
nicy i my poznaliśmy istotę takich wartości i słów jak 
przyjaźń, tolerancja, dążenie do prawdy,  szacunek dla 
drugiego człowieka.

To z tych wartości i z inicjatywy profesorów i absol-
wentów tej Szkoły powstało w 1936 r. Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,  którego 
celem było i jest m.in. podtrzymywanie serdecznych 
kontaktów koleżeńskich i międzypokoleniowych byłych 
uczniów, którzy opuścili mury tej szkoły, założyli własne 
rodziny i mieszkają nieraz daleko od Bochni. Państwa 
losy i doświadczenia życiowe wpisują się w historię tej 
Uczelni i są bezcennym źródłem poznawczym, a działa-
nia wynikające z potrzeby serca i rozumu powinny być 
przykładem dla kolejnych roczników maturzystów. 

Z sentymentem wracamy do lat spędzonych w mu-
rach tej Szkoły, do dziś brzmią nam w uszach uwagi 
i serdeczne napomnienia naszych wychowawców, któ-
rych wspominamy we wdzięcznej pamięci. 

Uświadamiamy sobie, że każdy z nas w tym ciągu 
pokoleń stanowi jedno ogniwo, że musimy być wierni 
tym ideałom, które wpajali nam wychowawcy, bo dzię-
ki temu łańcuch ten mieniący się blaskiem serdecznej 
przyjaźni trwać będzie przez kolejne lata. 

W imieniu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej i jego oddziałów w Warszawie, 
Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Nowym Wiś-
niczu i Bochni  przekazuję wszystkim Państwu to jest 
P.T. Dyrekcji Szkoły i jej P.T. Absolwentom serdeczne 
gratulacje i pozdrowienia.

Wiele wspólnych inicjatyw naszego Stowarzysze-
nia i Liceum, jak np. wspólne kwesty na cmentarzu na 
rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków czy listo-
padowe wspólne śpiewanie pieśni legionowych świad-
czy o żywych kontaktach międzypokoleniowych oraz 
o prawdzie zawartej w hymnie naszego Stowarzysze-
nia „Kantacie Bochniaków” napisanej przez profesora 
tej Szkoły i poetę legionowego Edmunda Biedera :

Ponad życiowych spraw zawiłość 
co nieraz mrokiem oczy ćmi

Niech żyje koleżeńska miłość 
Niech żyją młode nasze dni.

Jubileusz Szkoły
190-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (1817-2007) 

Bardzo dziękuję za pamięć i życzliwość skonkretyzowa-
ne w zaproszeniu mnie na piękną uroczystość 190-lecia Bo-
cheńskiego Ogólnokształcącego Gimnazjum i Liceum im. 
Króla Kazimierza Wielkiego. Mojego Gimnazjum, w któ-
rym dane mi było przez cztery lata przebywać, przez cztery 
lata zdobywać wiedzę i pod okiem grona nauczycielskiego, 
wytrawnych profesorów kształtować swoją osobowość.

Przygotowując to krótkie wystąpienie zastanawiałem się 
nad tym, jakie elementy przeszłości należałoby wydobyć 

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspomnienia gimnazjalne
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i tu eksponować, co wspominać ? Przed paru laty (w 2002 
i 2004 r.) opublikowałem w „Wiadomościach Bocheńskich” 
dwa wspomnienia: o ks. A. Czaplińskim i niektórych profe-
sorach Gimnazjum Bocheńskiego (o pani Kotowej, panach 
Galasie, Gębicy, Janiku, Niwińskim).

Dziś chciałbym spojrzeć bardziej na szkołę jako na 
instytucję, która kształci i wychowuje, która przygotowu-
je młode pokolenia do życia w społeczeństwie, do zadań 
w życiu narodu. I tu nasuwa się sugestia, by zobaczyć, jak 
te zadania kształcenia i wychowania realizowały się w tej 
szkole. Zastanowić się nad tym, co sprawiało, że Gimna-
zjum Bocheńskie te właśnie wymagania spełniało i zyskało 
renomę bardzo dobrej szkoły ? Co sprawiło, że ocena tego 
gimnazjum w moich czasach była bardzo wysoka i w części 
południowej Małopolski powszechnie znana? I wreszcie, co 
zadecydowało o świetności tego gimnazjum w przeszłości, 
a myślę, że i teraz ?

Niewątpliwie była to zasługa wspaniałego grona pro-
fesorów jako całości. Nie było w nim słabych punktów. 
Wysoki poziom intelektualny, dydaktyczny i pedagogicz-
ny był właściwością każdego z profesorów, a ich praco-
witość, zapał i ambicja – gwarantem wysokiego poziomu 
nauczania. Niektórzy z nich próbowali z powodzeniem 
swych sił naukowych, mam tu na myśli prof. Piotra Gala-
sa, wieloletniego dyrektora gimnazjum, który opublikował 
kilka wartościowych artykułów naukowych z zakresu ję-
zykoznawstwa. Współpracował także z Pracownią Dialek-
tologiczną PAN w Krakowie, kierowaną wówczas przez 
prof. Kazimierza Nitscha.

W takiej więc rzeczywistości, stwarzanej przez ta-
kie grono kształtowały się postawy mojego pokolenia, 
a w tym i mojego życia. Kształtowała się moja przyszłość 
zawodowa.

W 1949 r. (po maturze) opuściłem szacowne gimna-
zjum, opuściłem Bochnię, miasto mojej młodości, miasto 
ukochane. Może dlatego „ukochane”, że późniejsze czasy, 
czasy studiów w Warszawie zapadły w moją świadomość 
jako stalinowski koszmar, były zbyt dużym kontrastem wo-
bec „sielskich” lat bocheńskich. Ale myślami często wra-
cam do mojego gimnazjum, do mojej kochanej „budy” (bo 
tak się wówczas mówiło), gdzie powstawały uczniowskie 
przyjaźnie, sympatie, rodziły się pierwsze miłości, gdzie 
w codziennych zmaganiach powstawały zaczątki naszego 
samodzielnego i prawie dojrzałego życia.

Myślami wracam do przeszłości. Często wspominam 
tych profesorów, których wszyscy wspominają, a wiec pa-
nią Kotową, panów Galasa, Janika, Gębicę, Niwińskiego, 
ks. Czaplińskiego, bo ci na życie moje i moich kolegów 
wywarli duży wpływ (pisałem o nich we wspomnianiach 
już „Wiadomościach Bocheńskich” i tu już do tego wracał 
nie będę). Ale chciałbym jeszcze myślami wrócić do mo-
ich  nauczycieli – profesorów, którzy w mniejszym stopniu 
zaważyli na moim życiu, bo ich umiejętności, wiedza, ich 
specjalność zawodowa, nie były przedmiotem moich zain-
teresowań. Oni przeszli przez moje życie jak efemerydy, 
ale z ich dokonań w mojej świadomości pozostało coś, co 
wzrusza, krzepi, świeci przykładem, coś, co buduje, co każe 
ich wspominać, a niekiedy podziwiać.

Przywołuję więc pamięć profesora Franciszka Niewola-
ka, który w moich wspomnieniach jawi się jako wzór rze-

telności, wielkiej matematycznej fachowości, dydaktycznej 
i pedagogicznej umiejętności, niesłychanej życzliwości, 
jako człowiek małej postury, po prostu niskiego wzrostu 
(nazywaliśmy go „Meter Pięć”), ale jako człowieka wiel-
kiego serca. Wszyscyśmy go lubili, szanowali i cenili.

Wspominam panią Wiktorię Mączkową, profesora „od 
biologii” (świadomie używam tego zwrotu „od biologii”) 
którą z racji kasztanowych włosów nazywaliśmy „Wiewiór-
ką”, a która podnosiła o jeden stopień ocenę z biologii, jeśli 
ktoś z uczniów dodatkowo przeczytał i na lekcji omówił 
przez nią wskazaną pracę naukową. Mnie wypadło refero-
wać książkę p.t. „Życie mrówek”. Dziś nie pamiętam, kto 
jest jej autorem, ale z tej książki pozostało mi wiele cie-
kawych wiadomości, między innymi i ta, że tym czarnym 
i rudym żyjątkom – mrówkom, podobnie jak pszczołom 
i termitom powierzył Stwórca wzór doskonałości społecz-
nego życia.

Wspominam czasem profesora Stanisława Warcholika, 
do którego przychodziłem z niektórymi kolegami-uczniami, 
by pomóc profesorowi przy hodowli jedwabników, a przy 
okazji wysłuchać ciekawych opowieści geograficznych, 
czy jakichś wydarzeń społeczno-historycznych i skorzystać 
z poczęstunku herbaciano-ciastkowego.

Pamiętam także i wspominam niekiedy profesora Kle-
mensa Kietlińskiego (przez uczniów „Marchołtem” zwa-
nego), który po śmierci swej żony Janiny, bardzo lubianej 
profesorki, przejął w naszej klasie (chyba w III gimnazjal-
nej) fizykę. Pewnego razu prowadził lekcję z elktryczno-
ści, mówił cos o prądzie stałym i zmiennym. Mówił także 
o niebezpiecznych kontaktach z elektrycznością. Wtedy je-
den z kolegów tak podchwytliwie zapytał, czy jeśli wrona 
stanie jedną nogą na jednym drucie, a drugą na drugim, 
na linii przesyłki prądu – czy zostanie porażona ? Profe-
sor wyczuł w tym pytaniu pewną zawoalowaną chytrość, 
czy przebiegłość ucznia i zupełnie spokojnie, bez rewan-
żu i złośliwości odpowiedział tak z lwowska (bo chyba ze 
Lwowa pochodził) : Ta łoj, łona tak nigdy nie siądzie.

Ciekawą postacią bocheńskiego grona nauczycieli był 
profesor geografii Seweryn Ellnain – postawny, zawsze ele-
gancki, wspaniały dydaktyk i wychowawca, dobrze znają-
cy swój przedmiot, który pięknie wykładał i którym umiał 
zainteresować uczniów, był wymagający. Z nim wiążemy 
pewną definicję, tak wypowiedzianą : Jeśli was zapytam, 
co to jest globus? odpowiecie: Globus jest to najwierniejszy 
obraz kuli ziemskiej.

O gimnazjum bocheńskim i o profesorach można by 
snuć nić wspomnień bez końca, bo przecież tak wiele się 
tu przeżyło, tak dużo dobrego doznało, tak wiele się stąd 
wyniosło. Ilekroć tu wracam pamięcią, zawsze odnajduję 
we wspomnieniach wciąż żywe postacie moich nauczycieli. 
Wspominam ich ze wzruszeniem, z szacunkiem i wdzięcz-
nością, z rozrzewnieniem i serdecznością, dziękując im za 
trud, za troskę, za wszystko.

Władysław Kupiszewski

Prof. zw. dr hab. Władysław Kupiszewski wieloletni wy-
kładowca na Uniwersytecie Warszawskim jest członkiem 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej
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O wojnę powszechną za wolność ludów,

Prosimy Cię Panie.

O bron i orły narodowe

Prosimy Cię Panie

O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej

Prosimy Cię Panie.

(A. Mickiewicz) 

W grudniu 2007 r. zbio-
ry Stowarzyszenia Boch-
niaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej powiększyły 
się o niezwykle interesu-
jący i wartościowy doku-
ment pokazujący udział 
Bochniaka Juliana Smajdy 
w walkach I Brygady Le-
gionów Polskich. To trzecie 
obok wspomnień Sylwestra 
Stawarza i fragmentów pa-
miętnika Antoniego Patli 
źródło historyczne poka-
zujące losy i szlak bojowy 
młodego pokolenia miesz-
kańców naszego miasta 
w czasie walk o odzyskanie 

niepodległości Polski w okresie I wojny światowej. 
Z pamiętnika Smajdy zatytułowanego Ważniejsze wy-

padki i przygody mego życia pisanego prostym żołnierskim 
językiem wyłaniają się obrazy bitwy pod Kostiuchnówką, 
atmosfera panująca w legionach w czasie aktu z 5 listopada 
1916 r. i kryzysu przysięgowego. Możemy o wiele lepiej 
zrozumieć reakcje legionistów na politykę i zachowanie się 
austriackich i niemieckich władz wojskowych. 

Pamiętnik Juliana Smajdy oraz komplet fotografii otrzy-
maliśmy od pana dr Leszka Kali z Trzebini za co redakcja 
składa mu serdeczne podziękowanie, jak również za pomoc 
w opracowaniu komentarza i wyjaśnień do tego pamiętnika.

*   *   *

Julian Smajda urodził się 22 grudnia 1898 r. w Boch-
ni. W chwili wybuchu wojny nie miał jeszcze ukończonych 
16 lat. Wobec zdecydowanego sprzeciwu rodziców nie mógł 
wstąpić do formującego się w Bochni batalionu Legionów 
Polskich i pozostać musiał w domu. Zgłosił się więc do 
władz cesarsko-królewskiej kolei żelaznej w Płaszowie 
i tam przez kilka miesięcy pracował. Cały czas marzył 
o udziale w walce o niepodległość. 2 września 1915 roku 
bez pożegnania z rodzicami wyszedł  z domu, aby dołą-
czyć do swoich kolegów w legionach. W pamiętniku zapi-
sał: Z dwoma kolegami Kasprzykiem i Kortą zgłosiłem się 
do biura werbunkowego w Krakowie, skąd odsyłają mnie 

Leszek Kala (Trzebinia), Stanisław Kobiela

Pamiętnik Juliana Smajdy

do Królestwa Polskiego, do miasteczka Rozpszy. Tu zostaję 
przyjęty do 6 pułku i przydzielony do ósmej kompanii  Pod-
czas poświecenia sztandaru pułkowego składa w Piotrkowie 
przysięgę i przez Radom, Dęblin Lublin, Chełm jedzie do 
Kowla. Wszędzie widać ślady wojny. Kraj zniszczony bar-
dzo. Z Kowla idziemy forsownymi marszami na wschód, do 
tego bez jedzenia co nam humor psuje.

Był to obszar poprzecinany wieloma rzekami dopływami, 
zabagniony i dość gęsto zalesiony, a biedne wioski były niemal 
całkowicie ogołocone z zapasów. 

Pierwsze walki
Chrzest bojowy przeszedł w czasie potyczki pod Okońskiem 
w pobliżu Sewerynówką. W miejscowości Podczerewicze 
uczestniczył w dwudniowej bitwie, a następnie poszedł do ata-
ku na Kołodnię. W czasie tych walk do niewoli dostał się jego 
kolega Korta. Rozstanie z nim przeżył bardzo boleśnie. Oddział 
w którym walczył Smajda należał zapewne do grupy taktycznej 
Rydza-Śmigłego, która działała w rejonie Wielkiej Miedwieży 
niedaleko Kostiuchnówki. Z lewej strony znajdował się 6 pp 
ppłk Mieczysława Norwida-Neugebauera i pododdział kawale-
rii rotmistrza Juliusza Ostoi-Zagórskiego oraz zdziesiątkowana 
w dotychczasowych bojach XXI brygada austro-węgierska.  Puł-
ki polskie po walkach pod Kumskoje wycofały się do Maniewicz 
i Hulewicz na dwutygodniowy odpoczynek

20 października – pisze Smajda - pułki polskie wyruszyły 
do Jabłonki, mijając po drodze niedobitki rozbitych przez Mo-
skali oddziałów niemieckich. Dwa dni później w nocnym nad-
zwyczaj śmiałym atakiem nasz pułk zdobywa Jabłonkę Wielką 
biorąc jeńców i materiał wojenny. W nocy 22 i w dzień 23 paź-
dziernika marsz i atak na wieś Kuklę i trzechdniowa bitwa tamże 
ze znacznymi stratami 25 .X. atak na pozycje rosyjskie i odwrót. 
Nad ranem chytry kontratak rosyjski, odwrót do starych pozycji, 
podczas którego mamy wielkie straty. 

Kostiuchnówka
Głównym celem walk w tym rejonie było wyparcie Rosjan 
za przepływający tutaj Styr. Na rozkaz Komendy Legionów 
Polskich  4 listopada 1915 roku o godzinie 13.00 oddziały 
polskie rozpoczęły kontratak pod silnym ogniem artylerii ro-
syjskiej i karabinów maszynowych. Wieczorem prowadzono 
uderzenie na Kostiuchnówkę z dwóch stron, poprzez atak na 
Wzgórze Berezany i z Wołczecka przez Wzgórze Cegielnia-
ne na Kostiuchnówkę. Atak na Wzgórze Berezany bronione 
przez artylerię i 4 ckm-y nie powiódł się. Jego kontynuowanie 
było by samobójstwem. Polacy musieli wycofać się przez bag-
no, brodząc w wodzie po pachy. Atakiem z Wołczecka kiero-
wał ppłk Minkiewicz. Walerian Czuma dowódca 8 kompanii 

z 3 pp otrzymał rozkaz 
ubezpieczania ataku. 
Atak na Wzgórze Ce-
gielniane nie miał żad-
nych szans powodze-
nia. Meldunki o znacz-
nych siłach wroga nie 
przekonały Komendy 
Legionów, która była 
nieugięta. Jak było 
do przewidzenia atak 
został zatrzymany og-

Okopy 1 komp. II baonu 1 pp LP pod 
Jeziorną nad Stochodem - 8.VII.1916

legionisty I Brygady LP.
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niem kulomiotów na 400 metrów przed wzgórzem. Zginęło 
72 legionistów, wielu było ciężko rannych. Niektóre plutony 
przestały istnieć. Ranny Julian Smajda trafił do szpitala we 
Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie do Rzesowa i na mie-
sięczną rekonwalescencję do Kamieńska. 

Na pamiątkę walk o Wzgórze Cegielniane Niemcy nazwali 
je Polską Górą (Polenberg). Lasek za wzgórzem - Polskim La-
skiem (Polenwald) a mostek na dopływie Garbachu - Polskim 
Mostkiem (Polenbrücke). Dopiero kolejne ataki przy wsparciu 
niemieckiej i austriacko-węgierskiej artylerii zaledwie w prze-
ciągu półtorej godziny doprowadziły do zdobycia Wzgórza 
Cegielnianego i wyparcia Rosjan z Kostiuchnówki.  Pośrodku 
wiejskiego cmentarza w Wołczecku, gdzie pochowano pole-
głych umieszczono krzyż z napisem :

My krew i życie niesiem w dań
tylko Ojczyzno z grobu wstań !
 
Po odzyskaniu zdrowia 5 stycznia 1916 r. Julian Smajda 

zameldował się w I Brygadzie w Kozienicach. Zostaję przy-
dzielony do 1 kompanii III Baonu, dawnej kadrowej, gdzie 
doznaję koleżeńskiego przyjęcia. Wkrótce zżyliśmy się jak ro-
dzina.  W lutym 1916 r. komendantem Legionów zostaje ge-
nerał Puchalski. Życie w Karasinie płynie nam dość wesoło 
i przyjemnie. Ćwiczeń mało mamy, budujemy sobie ładne kwa-
tery z ogródkami, płotami i bramami brzozowymi. Wieczorami 
śpiewamy, zabawiamy się rozmaitemi grami i opowiadaniami.  
28 kwietnia 1916 r.  idziemy na linię i zmieniamy 2 brygadę 
karpacką. Pozycja jest silne wybudowana i odrutowana. Zie-
mianki mamy wielkie i porządne. Trwają spokojne walki pozy-
cyjne, ale właśnie ruszyła wielka ofensywa gen Brusiłowa. 

Celami operacyjnymi wojsk rosyjskich były Kowel 
i Lwów. Błyskawiczny atak prowadzony przez 40 dywizji 
piechoty i 15 dywizji rosyjskiej kawalerii przeciwko 39 dy-
wizjom  piechoty i 10 kawalerii austriackiej doprowadził do 
przełamania frontu. Julian Smajda znalazł się w kompanii, 
której zadaniem było osłanianie komendy I Brygady. Był 
więc świadkiem ofensywy na Kowel. W swoim pamiętniku 
zanotował : 4. VI. Rozpoczęcie wielkiej ofensywy rosyjskiej. 
4, 5 i 6 Moskale atakują bezskutecznie. Nasza kompania idzie 
jako osłona komendy brygady. Mieszkamy w lesie pod na-
miotami, które urządzamy sobie z polowym komfortem. Przez 
dzień budujemy okopy rezerwowe, wieczorami śpiewamy 
przy ogniskach. Wciąż na prawo słychać kanonadę. U nas 
spokój panuje. Moskale ataku nie ponawiają. Koło nas prze-
chodzi 2-ga Brygada. Dnia 3. VII idziemy na linię, zmienia-
my 2 kompanię. Widzę się z krajanami kolegami szkolnymi: 
Lizakiem, Wydrą, Hamudą i Cierpichem. 6 VII. Ogień hura-

ganowy i atak rosyjski, 
który odpieramy, lecz 
na drugi dzień musi-
my się cofnąć, gdyż na 
prawo linię przerwa-
no. Baon nasz osłania 
odwrót. Pod Czerewa-
chą wstrzymujemy nie-
przyjaciela przez jeden 
dzień. Kompania nasza 
osłania dalej odwrót. 
Pod Trojanówką dopę-

dzają nas Kozacy i musimy ich powstrzymywać, aż przycho-
dzi dywizja honwedów, która nas zmienia. 

Bitwa pod Kostiuchnówką zakończyła się w nocy z 7 – 
8 lipca. Opór oddziałów legionowych uniemożliwił Rosjanom 
wykorzystanie wyłomu pod Kołkami i okrążenie oddziałów 
austro-węgierskich w zakolu Styru. Dalsze walki Legionów 
trwały na linii Stochodu, która nie miała większych umocnień. 
Mimo to oddziały polskie utrzymały front i wojska rosyjskie  
nie były w stanie sforsować rzeki. 

Ta postawa oddziałów polskich budziła uznanie dowódz-
twa austriackiego i niemieckiego, ale w trzydniowych walkach 
zginęło lub zostało rannych ok. 2000 legionistów z I Brygady. 
Straty poniosła też II Brygada, a najmniej ucierpiały oddziały 
III Brygady Legionów Polskich i 1 pułku. Po trzydniowym 
odpoczynku (oddziały legionowe zastąpili Honwedzi)  Polacy 
zmieniają Austriaków na froncie.

28 lipca 1916 r. gen. Brusiłow wznowił ofensywę  kierując 
się na Kowel. Smajda pisał : 28, 29, 30 VII. Szalony ogień 
artyleryjski i ataki rosyjskie na lewo na bawarów, które odpie-
rają. Służbę mamy ciężką i niebezpieczną w tych moczarach. 
Szczególnie patrole. Tu miałem wypadek : Stojąc na wedecie 
w nocy podsunęła się patrol rosyjska żytem na odległość naj-
wyżej 30 kroków i założyła cztery miny. Na szczęście wybuchły 
tylko dwie, zasypując mnie ziemią i odłamkami, cudem tylko 
nie raniąc mnie. I i III Brygada Legionów Polskich broniły 
odcinka pomiędzy Hulewiczami i Sitowiczami,. Powstrzyma-
ły ataki oddziałów I korpusu turkiestańskiego 3 armii gen. Le-
sza.  Linia frontu ustabilizowała się znowu na dłuższy czas, bo 
ofensywa rosyjska traciła swój impet.

Gra pozorów
W drugiej połowie 1916 r. zarysował się pewien postęp 

w sprawie polskiej. Do społeczeństwa polskiego docierają za 
pośrednictwem prasy niemieckiej i austriackiej sygnały o za-
miarach  państw centralnych utworzenia państwa polskiego 
na odebranych Rosjanom terenach Królestwa Polskiego. Gra 
o Polskę – pisał później Piłsudski – toczyła się jednak bez  
udziału Polaków. Niemcom i Austro-Węgrom zależało na wy-
korzystaniu potencjału mobilizacyjnego Królestwa Polskiego 
ocenianego na 1 – 1,5 mln. mężczyzn w wieku poborowym. 
Drogą do poboru rekruta mogło być jedynie utworzenia nie-
podległej Polski. Państwa centralne podjęły w połowie sierp-
nia 1916 r. w Wiedniu decyzję o utworzeniu takiego państwa, 
ale z ogłoszeniem jej wstrzymywały się licząc jeszcze na za-
warcie odrębnego pokoju z Rosją. 

Dymisja Piłsudskiego
Prawdziwe zamiary trafnie odczytał Piłsudski i 29 lip-

ca 1916 r. podał się do dymisji. W tej nowej sytuacji Au-
stro-Węgry bez uzgodnienia z Niemcami postanowiły prze-
kształcić Legiony w Polski Korpus Posiłkowy składający się 
z dwóch dywizji. Nie podobało to się Niemcom, ale napięcie 
pomiędzy sojusznikami szybko zlikwidowano oddając Polski 
Korpus pod nadzór niemiecki. 

Józef Smajda pisze : 22 IX ( 1916 r). Zmiana nazwy Legio-
nów na Polski Korpus Posiłkowy i zaprowadzenie odznak. Nie 
ma czasu na zastanawianie się nad tymi zmianami, gdyż na-
leży iść na linię frontu i zluzować IV pp. Dopiero 29 września 
wybucha ogólne wrzenie z powodu odsunięcia z dowództwa 
Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego i pułkowni-

Msza polowa - Jeziorna nad 
Stochodem 25.VIII.1916
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ka Roji. W całych Legionach z wyjątkiem 2 brygady powstaje 
ruch. Wnosimy podania o zwolnienie z Legionów, gorętsi chcą 
przejść do Moskali lub przebić się do Królestwa. Na ten temat 
krążą niemożliwe pogłoski i bujdy. Komendę brygady odbiera 
pułk. Januszajtis, któremu przy przeglądzie robimy nieprzy-
jemną demonstrację.   

Władze austriackie zdawały sobie sprawę z tego, że przy-
jęcie dymisji Piłsudskiego, postaci tak ważnej, podziwianej 
i popularnej w środowisku legionistów wywołać może ferment 
w oddziałach legionowych. Mimo to dymisja została w koń-
cu przyjęta, ku zaskoczeniu Piłsudskiego, który swój wniosek 
o dymisję traktował jako pewną formę nacisku na władze au-
striackie. Odejście Piłsudskiego wywołało głęboki kryzys w le-
gionach. Wielu chciało iść w ślady swojego komendanta. Ofice-
rowie podawali się do dymisji, a żołnierze niższych rang stawali 
do raportu domagając się zwolnienia , bądź przeniesienia do 
armii austro-węgierskiej. Także Julian Smajda złożył podanie 
o zwolnienie  z Legionów. Jego pułk wyjechał z Wołynia przez 
Kowel i Brześć na Litwę do Baranowicz, gdzie zakwaterowano  
ich w koszarach rosyjskich.

Polski Korpus Posiłkowy
Austriacy orientowali się, że zarzewie buntu znajduje się 

w I Brygadzie, dlatego postanowili rozproszyć legiony i w tym 
celu przeprowadzili ich reorganizację. Dowódcą I Brygady 
mianowano płk Mariana Januszajtisa. Składała się ona z 1 pp 
płk Edwarda Rydza-Śmigłego i 2 pp płk Michała Żymirskiego. 
Na czele II Brygady Legionów stanął płk Józef Haller. Podpo-
rządkowano jej 3 pp płk Władysława Sikorskiego i 4 pp płk 
Bolesława Roji. III Brygadą dowodził płk Stanisław Szeptycki 
a od końca grudnia 1916 r. płk Zygmunt Zieliński. Podlegały 
jej: 5 pp płk Leona Berbeckiego i 6 pp mjr Andrzeja Gali-
cy. Komendzie Legionów Polskich podlegały też 1 pułk uła-
nów mjr Władysława Beliny-Prażmowskiego i 2 pułk ułanów 
mjr Juliusza Ostoi-Zagórskiego. 

Wrzenie w oddziałach legionowych nie ustępowało. Toczo-
no burzliwe dyskusje. Wbrew zasadom dyscypliny wojskowej 
powstawały rady delegatów żołnierskich jako wyraz nieufności 
wobec nowej Komendy Legionów Polskich.  Na zjeździe przed-
stawicieli poszczególnych oddziałów legionowych 2 październi-
ka 1916 r. ścierały się różne poglądy. Delegaci 5 pp najbardziej 
radykalni proponowali złożenie broni. Natomiast za pozostaniem 
w legionach opowiadali się oficerowie II Brygady pułkownicy 
Zieliński, Haller, Januszajtis. Uważali, że należy stać z bronią 

w ręku, a ryzykowna postawa Piłsudskiego może doprowadzić 
do unicestwienia legionów.

W wyniku interwencji Niemców wstrzymano tworzenie 
się Polskiego Korpusu Posiłkowego. Nie pozwolono na dalszy 
werbunek.  W celu uspokojenia nastrojów oficerowie II Bry-
gady Januszajtis, Haller i Zieliński wydali odezwę do żołnie-
rzy w której stwierdzili, że stać będą na raz obranej drodze, że 
biorą odpowiedzialność przed legionistami i społeczeństwem 
polskim i że tak jedynie postępując realizuje się niepodległe 
państwo polskie. Po tej odezwie fala emocji opadła. Najzacięt-
si uświadomili sobie, że na własną prośbę zamierzają zamienić 
mundur legionowy na austriacki. 

Julian Smajda opisuje życie codzienne legionistów w Bara-
nowiczach, działalność oświatową jaką legioniści prowadzili dla 
ludności polskiej.

Akt 5 listopada 1916 r.
Wiadomość o ogłoszeniu aktu 5 listopada (proklamacja 

dwóch cesarzy) 1916 r. legioniści stacjonujący w Baranowi-
czach przyjęli entuzjastycznie. Na dziedzińcu koszarowym – pi-
sze Smajda -  ustawiono ołtarz polowy. Po nabożeństwie odpra-
wionym przez wszystkich kapelanów pułkownik Haller odczytał 
orędzie dwu cesarzy o uznaniu niepodległości państwa polskie-
go, a następnie przemówił wzywając  żołnierzy do podjęcia wy-
siłku budowy Wojska Polskiego – podwaliny państwa polskiego. 
Po nim przemawiał gen. Adams gratulując legionistom dotrwa-
nia do celu swoich marzeń. Następnie  odbył się przegląd woj-
ska  i defilada przed polskim komendantem i niemiecką genera-
licją. Nikt nie wiedział, że akt 5 listopada powstał tylko w celu 
wydobycia z narodu polskiego dodatkowego rekruta, a bezpo-
średnią przyczyną było fiasko planu zawarcia przez państwa 
centralne odrębnego pokoju z Rosją. 14 listopada odbywa się 
ponowna defilada przed królem bawarskim Leopoldem. 22 li-
stopada przychodzi wiadomość o śmierci cesarza austryackiego 
Franciszka Józefa. 25.XI wyjeżdżamy z Baranowicz z wielka ra-
dością do Królestwa, gdzie mamy organizować armię polską. 
Przyjeżdżamy do Łomży, gdzie nas uroczyście witają. 14 XII do-
staję pierwszy urlop do 31. XII.  

Józef Piłsudski pozytywnie ustosunkował się do aktu 5 li-
stopada. Wysłana przez niego delegacja CKN (Centralnego 
Komitetu Narodowego)  do generał-gubernatora warszawskie-
go Hansa Beselera miała domagać się utworzenia tymczaso-
wego rządu polskiego i armii polskiej z głównodowodzącym 
J. Piłsudskim na czele.

Hans Beseler dowódcą  polskiej armii
Beseler nie zamierzał jednak tworzyć rządu polskiego, a je-

dynie jego namiastkę – Radę Stanu. Już cztery dni po wydaniu 
aktu 5 listopada wydał odezwę  dotyczącą werbunku Polaków 
w której zaznaczył, że nowe oddziały polskie mają powstać 
„we wspólnej na razie pracy z armią niemiecką i ze sprzymie-
rzoną z nią armią austriacko-węgierską. Przeprowadzenie wer-
bunku było jednak dla Niemców zadaniem trudnym. Na czele 
aparatu werbunkowego stanął 27 listopada 1916 r. płk Włady-
sław Sikorski. Stał się przedmiotem ataków CKN, nazywano 
go „zdrajcą narodu” i „jurgieltnikiem pruskim”. Dowódcą no-
wej armii polskiej został gen. Hans Beseler. Legiony przeszły 
na etat i zaopatrzenie niemieckie, ale żołd otrzymywały nadal 
od armii austro-węgierskiej. Efekt był taki, że żołd austriacki 
był niższy niż w armii niemieckiej, a wyżywienie otrzymy-Pogrzeb legionisty z II baonu 1 pp - Piaseczno 5.IX.1916
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wane według norm nie-
mieckich niższe nich 
wyżywienie austro-wę-
gierskie. Do tego żołd 
wypłacany w koronach 
musiał być zamienia-
ny na marki (na tere-
nie ziem b. Królestwa 
Polskiego) po najwyż-
szym kursie.

Julian Smajda do 
końca roku przebywał 
na urlopie. 2 stycznia 
1917 r. zgłosił się do 
ćwiczebnego obozu 
w Zambrowie, gdzie 
żołnierze otrzymali broń  
niemiecką typu Mau-
zer. 13 stycznia nowy 
komendant  Legionów 

pułkownik Szeptycki, inspektor gen. Barth i generał gubernator 
Łomży wizytują koszary. 15 stycznia uczestniczy w uroczystym 
nabożeństwie z okazji powstania Rady Stanu, która jest już pol-
skim rządem w Warszawie. Teraz żołnierze przechodzą ćwicze-
nia wojskowe organizowane na sposób niemiecki. 

Trudno było przekonać legionistów II Brygady, doświad-
czonych w kampaniach karpackiej, bukowińsko-besarabskiej 
i wołyńskiej do celowości poddania się szkoleniu instruk-
torów niemieckich, którzy mieli ich przemusztrować (jak 
wspomina Antoni Patla) nie tylko na styl niemiecki, ale także 
na niemiecką komendę. Na tym tle dochodziło pomiędzy le-
gionistami a żołnierzami niemieckimi do licznych zadrażnień 
i ostrych spięć, a oliwy do ognia dolało ustanowienie nie-
mieckich wartowników. Julian Smajda wspomina o tych kon-
fliktach i ofiarach. Być może chodziło o opisane dokładnie 
w pamiętniku Antoniego Patli dramatyczne wydarzenia, kie-
dy to wracającego do koszar legionistę z bochenkiem chleba 
w ręku usiłował zatrzymać niemiecki wartownik okrzykiem: 
Halt!, a gdy legionista nie zatrzymał się został trafiony kulą 
w plecy. Rozwścieczeni legioniści widząc to zamienili po-
sterunkowego w krwawy strzęp, a gdy 30 Niemców z bro-
nią w ręku ruszyło na nich, legioniści roztrzaskali im głowy 
kolbami. Rozszerzeniu się walk zapobiegł dowódca brygady 
płk Roja. 13 kwietnia pułk w którym służy Smajda wyjeżdża 
do Modlina, a on sam na miesięczny urlop. Kiedy wraca 23 
czerwca jest świadkiem nowych starć pomiędzy legionistami 
i Niemcami w czasie których padają także ofiary. 

10 kwietnia 1917 r. Polski Korpus Posiłkowy określany 
także jako Polska Siła Zbrojna (Polnische Vehrmacht) prze-
chodzi oficjalnie pod komendę niemiecką. Korpus liczy 13420 
żołnierzy i składa się z 2, 3 i 4 pułków piechoty. Dowódcą 
Korpusu zostaje płk Zygmunt Zieliński. Naczelnym wodzem 
jest nadal gen.-gubernator Warszawy Hans Beseler. Niemcy 
wprowadzają krój niemiecki mundurów, obowiązujący język 
niemiecki i niemieckie sądy wojskowe. Smajda odnotował, że 
już 25 czerwca zaczynają się na nowo nieporozumienia mię-
dzy nami i prusakami, wskutek czego przychodzi często do bó-
jek i kilku legunów przepłaca życiem. 9.VII 1917 przychodzi 
rozkaz składania przysięgi prze Królewiaków lecz ci z małymi 
wyjątkami odmawiają posłuszeństwa.

Kryzys przysięgowy
W końcu dochodzi do słynnego kryzysu przysięgowego. 

Klęska państw centralnych jest już kwestią czasu. Po akcie 
z 5 listopada 1916 r. Niemcy żądają od legionistów złożenia 
przysięgi także na wierność cesarzowi niemieckiemu.  Piłsud-
ski zdecydowanie się temu sprzeciwia. W kryzysie przysięgo-
wym dostrzega nowy etap walki o niepodległość Polski.  

Pierwotny tekst roty przysięgi opracowany przez Beselera 
mówił o „posłuszeństwie ojczyźnie i cesarzowi jako naczel-
nemu wodzowi”. Potem miała to być przysięga na „wierność 
cesarzowi Niemiec, cesarzowi Austrii i królowi Węgier, jako 
obu poręczycielom państwa polskiego i wszystkim innym 
przełożonym”. Trzecia wersja roty przysięgi określała zobo-
wiązanie „wierności Ojczyźnie mojej Polskiemu Królestwu 
i memu przyszłemu królowi oraz dotrzymanie braterstwa 
broni armiom niemieckiej i austro-węgierskiej”.

Odezwy Piłsudskiego w sprawie nie składania przysię-
gi  trafiały do żołnierzy I Brygady. Natomiast oficerowie 
II Brygady godzili się na złożenie przysięgi argumentując, 
że „najbardziej stroma ścieżka prowadząca do niepodległej 
Polski jest zawsze lepsza od żadnej”. Major Zagórski do-
strzegał istotną zmianę nazwy Królestwo Polskie na Polskie 
Królestwo. Bilansu kryzysu przysięgowego nie da się jed-
noznacznie ustalić. Rożne źródła podają różne odpowiedzi. 
Niewątpliwe jest, że kryzys ten ujawnił istniejący w legio-
nach podział na stronnictwo będące pod wpływem Piłsud-
skiego i drugie skupione wokół dowództwa II Brygady. 

Atmosferę tamtych gorących dni przedstawia Julian 
Smajda: Kompania moja zmienia nazwę na 9-tą. Komendę 
przejmuje por. Radoński.  12 lipca przyjeżdża członek Rady 
Stanu Drzewiecki i bryg. Januszajtis. Chcą naszych nawró-
cić lecz im się to nie udaje, gdyż przysięgi nikt nie złożył. 
Oficerowie rzucili szable pod nogi Januszajtisowi, a ten przy 
naszych szyderczych i groźnych okrzykach zwiał. Natomiast 
wieczorem robimy owacyę kapitanowi Zosikowi po powro-
cie z Warszawy, gdzie był aresztowany, a która się zamienia 
w demonstrancyę przeciw Niemcom. Cywilna ludność bierze 
to za wybuch rewolucyi, widząc nas tak podnieconych i spo-
dziewając się starć z Niemcami.  Rozrzucają między nami 
mnóstwo odezw rozmaitych partyi politycznych, nawołują-
cych żebyśmy się nie dali rozbroić i żebyśmy wytrwali. Ofice-
rowie królewiacy którzy nie złożyli przysięgi zostali interno-
wani. Na Niemców wszystko wre i prze do rewolucyi. 14 lip-
ca legioniści każą likwidować napisy niemieckie ze sklepów, 
grożąc użyciem przemocy. 

Rozkazom legionistów podporządkowują się Żydzi. Za-
niepokojenie Niemców jest coraz większe. 15 lipca Rada 
Żołnierska rzuca pomysł marszu do Warszawy, obalenia 
Rady Stanu i powołania nowego rządu. Część żołnierzy 
sprzeciwia się tak radykalnym przedsięwzięciom. Kłótnie 
w środowisku żołnierskim kończy 16 lipca rozkaz Piłsud-
skiego poddania się rozkazom Komendy Legionów i złoże-
nia broni bez oporów. 

Od 19 lipca Smajda jeździ po zakupy dla wojska do 
Warszawy i jest świadkiem traktowania internowanych le-
gionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi: W drodze 
spotykam transport legionistów  niezaprzysiężonych z 5 p.p. 
odchodzących do obozu jeńców w bardzo opłakanymi sta-
nie. Niektórzy szli boso, w zniszczonych bardzo mundurach. 
Tego samego dnia uczestniczy w rzewnym pożegnaniu ko-

Julian Smajda 27.I.1917 r.   
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legów pochodzących z terenów Królestwa, którzy składają 
broń i następnego dnia odjeżdżają do obozu w Szczypiornie. 
Pozostali legioniści odprowadzają ich do stacji w Modlinie, 
a następnie urządzają demonstrację przeciw Niemcom. 

Aresztowanie Piłsudskiego
Kryzys przysięgowy wywołał fale represji Objęły one głów-

nych inspiratorów płk Rydza-Śmigłego, płk Roję i ppłk Galicę. 
Zostali oni przekazani do dowództwa armii austro-węgierskiej. 
Główny organizator Józef Piłsudski i płk Kazimierz Sosnkowski 
zostali aresztowani i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu. Wia-
domość o tym, zakończoną dramatyczną konstatacją,  zapisał 
Julian Smajda zupełnie innym charakterem pisma, kanciastym, 
pismem niemal drukowanym, co może świadczyć jak bardzo 
przeżywał te chwile :  22.VII przychodzi wiadomość o areszto-
waniu i wywiezieniu do Niemiec komendanta Piłsudskiego i sze-
fa Sosnkowskiego i zwolnieniu pułk. Śmigłego, Roji i Norwida. 
Jeszcze nigdy nie byliśmy w takim położeniu......

W akcie solidarności  z Królewiakami i poparcia poglądów 
Piłsudskiego 28 lipca legioniści pochodzący z Galicji występu-
ją do cesarza Karola o przeniesienie ich do armii austriackiej. 
10.VIII żegnamy komendanta pułku pułk. Śmigłego Rydza, 

który dostał dymisję. Wnosimy ponownie podania o zwolnienie 
z Legionów, gdyż pierwsze nam zwrócono. 12.VIII przychodzą 
zwolnienia dla kilkunastu oficerów i żołnierzy. Cały pułk jest 
zbulwersowany. 13 VIII wypowiadamy posłuszeństwo Komen-
dzie Legionów i żądamy natychmiastowego zwolnienia całego 
oddziału a nie częściowego. 14 VIII przychodzi wiadomość 
o zwolnieniu całego pułku i przeniesieniu do armii austryackiej.

15 sierpnia przyjeżdża oddział żołnierzy z 2 p.p. w celu prze-
jęcia służby garnizonowej. Kompania Smajdy odmawia wyjścia 
na ćwiczenia. Z przykrością stwierdza Smajda, że wśród nich 
ujawnia się kilku zdrajców, którzy dla gwiazdek decydują się 
przejść do beselerowskich pułków. 17 sierpnia ostatni rozkaz 
wydaje kpt Stachiewicz. Julian Smajda dostaje pozwolenie na 
noszenie  krzyża „Za wierna Służbę” I Brygady. Kilka dni przed 
wyjazdem legioniści pobili pruskiego żołdaka za nazwanie jed-
nego legionisty polską świnią i przeklętym psem. 

Zbliża się czas odjazdu do armii austriackiej. 27 VIII o godzi-
nie 10. przedpołudniem [następuje]  wymarsz baonu do Modlina, 
gdzie wsiadamy na pociąg i odjeżdżamy nie wiadomo dokąd, 
żegnani przez ludność. ... Jedziemy przez Warszawę, Koluszki, 
Tomaszów, Ostrowiec do Nadbrzezia. 28 VIII wjeżdżamy do 
Galicyi witani przez ludność z radością  CDN.

3 listopada 2007 r. na wrocławskim cmentarzu odbył się 
pogrzeb śp. Prof. dr hab. Antoniego Siewińskiego członka 
założyciela  Oddziału Wrocławskiego i członka honorowego 
Stowarzyszenia Bochniaków, zmarłego w wieku 81 lat. Prze-
mówienie nad trumna Profesora wygłosił Andrzej Migdał pre-
zes Oddziału Wrocławskiego naszego Stowarzyszenia, które 
poniżej drukujemy.

W imieniu członków Wrocławskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej składam 
najbliższym śp. Profesora Antoniego Siewińskiego najgłębsze 
wyrazy współczucia. Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci profesora, a do większości z nas ta 
wiadomość dotarła w dniu Wszystkich Świętych.

Profesor Siewiński od kilkudziesięciu lat związany był ro-
dzinnie i zawodowo z Wrocławiem. Powszechnie znany jest 
jego wkład w życie naukowe naszego miasta, a także zaangażo-
wanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, zwłaszcza 
o charakterze patriotycznym i religijnym. Lecz jest prawdą i to, 
że profesor nigdy nie zapomniał o Ziemi Bocheńskiej, w której 
spędził młode lata i o Bochni – mieście, które niezwykle uko-
chał i do którego zawsze wracał wspomnieniami.

Dlatego też z chwilą rozpoczęcia działalności Wrocławskie-
go Oddziału Bochniaków aktywnie włączył się w jego prace, 
stając się czołową postacią ruchu społecznego i regionalnego.

Jego wyjątkowe zasługi na tym polu, niepowtarzalny i nie-
zastąpiony sposób propagowania idei i zadań Stowarzyszenia 
– znalazły swój wyraz w nadaniu Profesorowi tytułu Honoro-
wego Członka Stowarzyszenia Bochniaków.

Wszyscy, którzy mieli szczęście spotkać się z profesorem 
– natychmiast dostrzegali jego inteligencję, ogromną wiedzę, 
wspaniałą pamięć, patriotyzm i autentyczną wiarę w Boga

Dzięki temu Profesor był dla nas prawdziwym autoryte-
tem, osobą, którą zawsze można było poprosić o radę i po-
moc, której nigdy nie odmawiał. Nie starał się być autorytetem 
– profesor Antoni Siewiński nim po prostu był.

Tyle zdarzeń, haseł i słów będzie nam Go przypominać. 
Gdy usłyszymy, że historia Narodu musi być zachowana 
i przekazywana z pokolenia na pokolenie, gdy usłyszymy 
o Bochni i rzece Rabie – przed oczami będziemy mieli Jego 
życzliwą twarz i będziemy słyszeli Jego głos.

Z największym bólem żegnają Pana Profesora śp. Antoniego 
oraz przekazują wyrazy serdecznego współczucia jego rodzinie

Zarząd Główny, Oddział Wrocławski, Krakowski, Bocheński
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej oraz prezes Oddziału Bocheńskiego Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a jednocześnie jego 
kolega szkolny.

Andrzej Migdał (Wrocław)

Nad urną Profesora

Prof A. Siewiński odsłania tablicę ku czci dr Urszuli Wińskiej - wrzesień 2006
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Statek Bochnia, typ B432/I/5 , położenie stępki 
(14.06.1975),wodowany- Matka Chrzestna – redaktor  Krysty-
na Mojkowska, podniesienie bandery  28 luty 1976r.  moto-
rowiec, zbudowany przez stocznię szczecińską w 1976 r. po-
jemność  BRT 5544,90, długość 123,77m,szerokość 17.03 m, 
numer IMO 7362706. 

W dniu 18 listopada 1980r. statek  chłodniowiec „Ziem-
ljańsk”( bandera ZSRR)  o pojemności  2,634,74 BRT, długości 
75 m, szerokości 15 m, zbudowany w Stoczni Północnej, po-
siadający napęd silnika spalinowego o mocy 5300 KM, prze-
szedł z pilotem stoczniowym, a następnie z pilotem portowym 
ze Stoczni Północnej w Gdańsku i zacumował prawą burtą 
przy nabrzeżu Obrońców Westerplatte tegoż portu na dwóch 
linach stalowych z dziobu i dwóch takich samych linach z rufy, 
o Ø 20 mm w celu przyjęcia na pokład jachtu o wadze około 
20 ton. Kapitanem statku był J. W. - lat 41, posiadający dyplom 
kpt. ż. w. z 1970 r. i około 20 lat praktyki morskiej.

W dniu 19 listopada statek stał przy nabrzeżu Obrońców 
Westerplatte zacumowany tak jak poprzedniego dnia, oczekując 
na poprawę pogody, w celu załadunku jachtu. Pod nieobecność 
kapitana statku obowiązki kierującego statkiem sprawował st. 
oficer G.J.K. /lat 43/, posiadający dyplom por. ż. w. z 1960r., 
ok. 25 lat praktyki morskiej. Obowiązki oficera wachtowego 
/od godz. 9.00 dnia 19.11. do godz. 9.00 dnia 20.11/ pełnił III 
oficer A. U. C. /lat 29, posiadający dyplom porucznika żeglugi 
wielkiej i około 12 lat praktyki morskiej.

O godzinie 14.20 dnia 19 listopada  na statek przybyli 
robotnicy portowi, którzy rozpoczęli przygotowywanie rufo-
wego pokładu dla wstawienia i mocowania jachtu, nieco póź-
niej w okolice  statku podpłynął dźwig pływający „KRAB”  
Polskiego  Ratownictwa Okrętowego. Zacumował lewą burtą 
przy nabrzeżu Obrońców Westerplatte, gdzie załadowano jacht 
z nabrzeża na pokład dźwigu pływającego „KRAB”. Jacht le-
żał na drewnianym łożu z przygotowanymi stropami, co za-
pewne ułatwiło  załadunek.

Wypadek statku m.s. Bochnia 
Według zgodnych wyjaśnień robotników portowych i załogi 

dźwigu, załadunek jachtu z nabrzeża na pokład dźwigu trwał 
około 10 minut.

O godzinie 15.25  dźwig pływający „KRAB” zacumował do 
lewej burty statki radzieckiego „Zemljańsk” w celu załadowania 
jachtu na pokład statku. Cumowania dźwigu dokonała załoga 
dźwigu i robotnicy portowi znajdujący się na radzieckim stat-
ku. Podano dwie cumy z rufy na poler dziobowy statku „Ze-
mljańsk”, na pokładzie ze strony statku obecni byli: st. oficer 
G. J. K. i bosman W. K. W czasie wykonywania manewrów do-
chodzenia do radzieckiej jednostki wiatr był NW 5°( północno 
zachodni), panowała dobra widzialność. Rozpoczęto załadunek 
jachtu (wg zeznań kierownika dźwigu „Krab” A. D.

Przez cały czas postoju przy burcie radzieckiego statku 
i w trakcie załadunku   dźwig „KRAB” przesuwał się wzdłuż 
burty statku, aby zająć wygodną pozycję do załadunku. Zała-
dunek jachtu przebiegał bardzo sprawnie. O godz. 16.00 dźwig 
„KRAB” odcumował od burty statku „Zemljańsk”, po uprzed-
nim uzyskaniu zgody Kapitanatu Portu i powiadomieniu dyspo-
zytora portu za pośrednictwem Wydziału Usług Żeglugowych.

Procedury odejścia dźwigu od  burty statku prowadzono 
sprawnie. Po odchyleniu dźwigu od burty statku puszczono 
cumy, a  po ich wybraniu  „KRAB” odszedł od burty statku pra-
cując pędnikami wirowymi. Na biegu wstecznym wycofał się 
na wysokość nabrzeża  Westerplatte a o godz. 16.08 zacumował 
lewą burtą przy nabrzeżu  Obrońców Westerplatte w Gdańsku 
– Nowym Porcie. Po odcumowaniu dźwigu  KRAB od burty 
statku „Ziemljańsk”  na statku radzieckim  pozostała brygada 
robotników portowych, która pod nadzorem brygadzisty kon-
tynuowała prace przy mocowaniu jachtu. Około godz. 17.30  
robotnicy portowi  zakończyli prace przy mocowaniu jachtu, 
o czym brygadzista zgłosił starszemu oficerowi. Starszy oficer 
G. J. K. i bosman W. K. przystąpili do sprawdzenia mocowania 
jachtu. Wiatr w tym czasie zaczął wzrastać i osiągnął  6-8 stopni 
w skali Beaufort’a. Zauważono, że cumy statku radzieckiego 
pękły i statek szybko zaczął „ odchodzić” od nabrzeża. Zaalar-

mowana załoga  natychmiast podjęła 
działania związane z ratowaniem statku 
w niebezpieczeństwie, rzucono drugą 
kotwicę. Polecono załodze maszynowej 
uruchomienia silnika celem wykonywa-
nia manewrów, uruchomiono ster stru-
mieniowy, ogłoszono „alarm cumow-
niczy”. W tym też czasie pękły  cumy 
rufowe. Statek dryfując zbliżał się do 
zacumowanego prawą burtą przy prze-
ciwległym nabrzeżu /nabrzeże  Oliw-
skie/, mniej więcej na wysokości statku 
„Zemljańsk”, statku m.s. Bochnia  ar-
matora  Polskich Linii Oceanicznych. 
„Zemljańsk” uderzył  dziobem w statek  
m. s Bochnia na wysokości II ładowni. 
Po uderzeniu w statek „Bochnia” „Ze-
mljańsk ”uderza w holownik „Bóbr” za-
cumowany przed dziobem m/s Bochnia.

Daniel Duda (Akademia Marynarki Wojennej) 

M.S. Bochnia
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Powiadomiono o wypadku Kapitanat Portu Gdańsk, który 
w porcie ustawowo pełni  rolę między innymi administracyj-
no-dochodzeniową w sprawach wypadków. Następnie po godz. 
18.30 kapitan statku „Ziemljańsk” wraz ze starszym oficerem, 
starszym mechanikiem  i bosmanem uczestniczyli w oględzi-
nach uszkodzeń na statku  m.s. Bochnia i hol. Bóbr. W docho-
dzenie i w ocenę szkód włączeni zostali przedstawiciele załóg 
statków Bochnia i Bóbr, przedstawiciele armatorów tych statku 
i funkcjonariusze Kapitanatu Portu Gdańsk.   

W wyniku uderzenia:
a/ m.s. Bochnia: doznała wgniecenia nadburcia lewej burty 

na długości około 10 m, pęknięcia nadburcia, wgniecenia po-
kładu górnego, zerwania wsporników, pogięcia wywietrzników 
i rurociągu przeciwpożarowego ,

b/ holownik Bóbr: wgniecenia nadburcia i odbojnicy na 
długości 0,9 m, głębokości 0,05 m, wgniecenia  koła ratunko-
wego, złamania i pogięcia sprzętu nawigacyjnego, zniszczenia 
osprzętu masztu /2 lamp nawigacyjnych, 3 lamp sygnałowych, 
2 anten UKF, takielunku sygnałowego i anteny ITV, uszkodze-
nia osprzętu elektrycznego, masztu i kabli antenowych, uszko-
dzenia radaru.

„Ziemljańsk”  doznał : wgniecenia o rozmiarach 300 x 60 
i wgięcia 50 mm w okolicy wręgu nr 129 powyżej pokładu 
głównego na stronie przedniej, uszkodzenia pokładu rufowego 
na górnym pokładzie z prawej burty.

Wypadek ten rozpatrywał Sąd Morski (Izba Morska) 
Zdaniem delegata Ministra Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej przyczyną zerwania się z cum statku  Ziem-
ljańsk  było jego nieprawidłowe zacumowanie, polegające 
na całkowitym braku szpringów i ograniczeniu się jedynie 
do podania dwóch lin stalowych /Ø 20 mm/ z dziobu i rufy. 
Zacumowanie tego rodzaju delegat Ministra , którym zwy-
kle jest wyróżniający się kapitan żeglugi wielkiej,  uznał za 
rażące. Kierownik (kapitan) dźwigu  „Krab”,  i kier. masz. 
hol. „Bóbr ” podzielili stanowisko delegata Ministra Handlu 
Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Kapitan statku „Ziemljańsk”  J.W.  nie podzielił wypowie-
dzi delegata Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Mor-
skiej sugerując, iż jego zdaniem winę za wypadek ponosi dźwig  
„Krab”. Zdaniem zainteresowanego, prawdziwe są wyjaśnienia 
i zeznania poszczególnych członków załogi radzieckiego statku 
„Ziemljańsk”, a nie zapisy w książce dyspozytora portu, okre-
ślające odejście dźwigu  „Krab” od statku o godz. 16.00, awa-
ria wg strony radzieckiej nastąpiła o godzinie  18.30 i wówczas 
dźwig „Krab” jeszcze był zacumowany przy statku. Pozostali 
zainteresowani stanowiący załogę radzieckiego statku w całej 
rozciągłości podzielili wypowiedź kpt. ż. w. J.W.

*   *   *

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy i usta-
lony na jego podstawie stan faktyczny Izba Morska uznała, że 
okoliczności stanowiące o przyczynie wypadku leżą po stronie 
statku „Ziemljańsk”. Izba dokonała gruntownej analizy wersji 
przytoczonej przez kapitana i załogę statku  Ziemljańsk, zgod-
nie z którą wypadek został spowodowany przez niespodziewane 
odejście od statku dźwigu  „Kraba” , który w wyniku szarpnię-
cia spowodował pęknięcie dziobowych cum statku  Ziemljańsk. 
Jest to wersja zasadniczo odbiegająca od wersji kierownika 
dźwigu „ Krab ” i z tego względu stanowisko Izby Morskiej 

przytoczone wyżej w ustaleniach faktycznych wymagało 
szczegółowego rozważenia. Gdyby bowiem podzielić twier-
dzenie reprezentowane przez załogę statku  „Ziemljańsk”, 
określenie przyczyny wypadku musiałoby skupiać się na oce-
nie działań dźwigu „Krab”, a w przypadku ustalenia określo-
nych zaniedbań kierownictwa i załogi statku  „Ziemljańsk”, 
można by co najwyżej mówić o przyczynieniu się tego statku 
do przedmiotowego wypadku.

Wyjaśnienia kierownika dźwigu „Krab” A.D. i zeznania 
świadka starszego marynarza dźwigu „Krab” znajdują swoje 
potwierdzenie w innym materiale dowodowym. W szczególno-
ści zgodne są w tej mierze zeznania świadków: W. Ł., E. K. , 
którzy zostali przesłuchani na wniosek zainteresowanego kpt. 
ż. w. J. W. Świadkowie ci potwierdzili fakty, o których mówił 
w swoich wyjaśnieniach zainteresowany. kapitan żeglugi wiel-
kiej  rybołówstwa morskiego A. D. W tej sytuacji nie może bu-
dzić zastrzeżeń co do swej wiarygodności zapis w brudnopisie 
dziennika pokładowego dźwigu  „Krab” podający, iż odejście 
dźwigu od statku „Ziemljańsk” nastąpiło o godz. 16.00. Dodat-
kowym argumentem przemawiającym za takim twierdzeniem 
jest informacja uzyskana w Zarządzie Portu Gdańsk, zgodnie 
z  którą dźwig  „Krab” był zatrudniony przy załadunku jachtu 
na statek  „Ziemljańsk”  do godz. 16.00. W takim stanie rzeczy 
wersja podana przez kpt. ż. w. J. W. i załogę radzieckiego statku  
musi być uznana za odosobnioną i nie mogła być przyjęta, jako 
podstawa do określenia przyczyny wypadku.

Niezależnie od tego podany przez załogę statku „Ziem-
ljańsk ” czas załadunku łodzi, określony wielkością ponad 2 ½ 
godziny, wydaje się być mocno przesadzony, skoro nikt nie 
kwestionował prawidłowego przygotowania jachtu do zała-
dunku i wykonania tegoż załadunku. Konsekwencją przedsta-
wionego wyżej stanowiska musi być twierdzenie, iż załadunek 
jachtu trwał około 30 minut.

Odrzucając z przytoczonych wyżej względów wersję 
przebiegu zdarzeń, przedstawioną przez załogę statku „Ziem-
ljańsk” należy w tym miejscu przedstawić te okoliczności 
dotyczące tego statku, które stanowią o przyczynie przedmio-
towego wypadku. Należy do nich przede wszystkim sposób 
zacumowania statku „Ziemljańsk ”.

Z wyjaśnień zainteresowanego  kpt. ż. w. J.W. wynika, iż 
statek miał dwie liny dziobowe /Ø 20 mm/ i dwie rufowe /bez 
szpringów/, przy czym zarówno z dziobu, jaki i z rufy jedna lina 
była dłuższa, a druga krótsza. Oddzielne zeznania złożyli w tej 
mierze W. Ł., B. K. i B., według których z dziobu była tylko jedna 
lina. Taki stan faktyczny znajduje swoje potwierdzenie w zabez-
pieczonym dowodzie rzeczowym w postaci lin cumowniczych. 

Przedstawiony wyżej sposób zacumowania tego statku 
był, zdaniem Izby Morskiej, nieprawidłowy i nie zapewniał on 
w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa statku w konkret-
nych warunkach. Nadwyrężenie lin cumowniczych, czy nawet 
zerwanie jednej z nich, mogło nastąpić już w czasie załadunku 
jachtu na skutek kołysania się statku, przy złożeniu z prawej 
burty na górnym pokładzie ciężaru o wadze około 20 ton. 
Twierdzenie kpt. ż.w. J. W., iż statek nie poruszyłby się pod 
takim ciężarem, jest mało wiarygodne, skoro tenże kapitan nie 
potrafił podać na rozprawie ani przebiegu krzywej Reeda, ani 
też aktualnej wysokości metacentrycznej statku.

Zerwanie lin nastąpiło pod uderzeniem porywu wzmagają-
cego się wiatru, a nie jak to twierdzi załoga  „Ziemljańsk” w wy-
niku nieprawidłowego zachowania się dźwigu  „Krab”, którego 
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jak to zostało ustalone, od ponad 1 ½ godziny nie było już przy 
burcie statku. Przedstawiony sposób zacumowania, przy wyso-
kim, pustym statku i odpychającym, porywistym wietrze o sile 
6-8° B oraz w okresie sztormów jesiennych uznać należy za 
nieprawidłowy i nie zapewniający wystarczającego bezpieczeń-
stwa statku. Dla porównania należy zauważyć, iż m.s Bochnia, 
mająca wiatr dopychający do nabrzeża, miała podane po cztery 
liny dziobowe i rufowe polipropylenowe, oraz stalowe szpringi 
i te same liny podano na szpring jako buchty.

W czasie wypadku stan wody podnosił się /w ciągu 4 godz. 
– 14 cm/, co mogło przyczynić się do widocznego naprężenia 
lin. Jest to trzeci czynnik, który obok złożenia jachtu na prawej 
burcie statku i występującym porywistym wietrze doprowadził 
do zerwania się z cum statku „Ziemljańsk”  i jego zdryfowania 
na drugą stronę kanału.

Z powyższych względów uznano, że do wypadku nie przy-
czynił się dźwig pływający „Krab”. W przedmiotowej spra-
wie za zawinioną przyczynę wypadku składa się zachowanie 
członków załogi statku  „Ziemljańsk”. W pierwszym rzędzie 
dotyczy to kpt. ż. w. J. W., którego obowiązkiem było zapew-
nienie prawidłowego zacumowania statku. W konkretnych 
warunkach pogodowych podano zbyt małą ilość lin cumow-
niczych i zaniechano podania szpringów. Mając do dyspozycji 
cztery liny o długości 170 m można było założyć osiem, albo 
i więcej cum i szpringów, używając obydwóch końców lin, 
a nawet ewentualnie bucht. Poza tym statek posiadał linę ho-
lowniczą, którą wg oświadczenia kapitana miano założyć na 
odejście dźwigu pływającego. Zamiar powyższy może budzić 
pewne wątpliwości, albowiem mocniejsze zacumowanie stat-
ku należało zrealizować jeszcze przed podejściem dźwigu do 
statku, skoro nie było żadnych przeszkód w tym względzie. 
Powyższe zaniedbanie kapitana J. W. ma charakter rażący, 
w zrozumieniu  ustawy o izbach morskich. Zainteresowany 
miał bowiem wszelkie warunki do podjęcia właściwej decy-
zji, warunkującej zapewnienie bezpieczeństwa statku i załogi. 
Wszelkie prace związane z cumowaniem statku winny odby-
wać się pod nadzorem kapitana statku, albo oficera pokłado-
wego, co ma dawać wystarczające gwarancje prawidłowego 
cumowania, które zapewniłoby w należytym stopniu bezpie-
czeństwo statku przycumowanego i innych statków i urządzeń 
portowych. Nie realizując powyższej zasady, kpt. ż. w. J. W. 
naruszył dodatkowo postanowienia 69 ust. 1 § 2 Zarządzenia 
Porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z 10 grudnia 1979r. – Przepisy portowe /Dz. Urz. Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Gdańsku nr 1, poz.1/. Naruszone zo-
stały w ten sposób również zasady dobrej praktyki morskiej, 
przez którą rozumie się zwykły sposób postępowania staran-
nego i sprawnego marynarza, utrwalony przez stałe stosowa-
nia i zgodny z doświadczeniem oraz zdrowym rozsądkiem .

W  dalszej kolejności za zasadniczą przyczyną wypadku 
składają się rażące zaniedbania starszego oficera G. K. i oficera  
służbowego III oficera pokładowego. Obecny na statku starszy  
oficer widząc, iż wzmaga się wiatr, a statek jest bardzo sła-
bo zacumowany winni byli zawczasu umocnić zacumowanie 
przez założenie dodatkowych lin cumowniczych. Taka czyn-
ność musiała się wydać konieczną, jeśli się zważy na fakt, iż 
do statku miał dobić dźwig pływający. Należy w tym miejscu 
podkreślić, iż z punktu widzenia bezpiecznego zacumowania 
statku, właściwe byłoby użycie lin włókiennych, jako bardziej 
sprężystych, a w żadnym razie nie można było ograniczyć się 

jedynie do czterech cum i zrezygnować z podania szpringu. 
Tego rodzaju bezczynność nosi cechy rażącego zaniedbania  
i jest sprzeczna z dobrą praktyką morską. Wskazał to zresztą 
w swej wypowiedzi delegat Ministra Handlu Zagranicznego 
i Gospodarki Morskiej.

Podkreślić należy, iż skutki uderzenia radzieckiego statku  
w m.s Bochnia i holownik  „Bóbr” mogły zostać zmniejszone, 
gdyby wcześniej rzucono lewą kotwicę, albo tez użyto obydwu 
kotwic. Pewne znaczenie mogło mieć niezwłoczne wyluzo-
wanie większej ilości łańcucha kotwicznego. Decyzja w tym 
przedmiocie należała do st. oficera, który zamiast udać się na 
mostek, ażeby ogłosić alarm manewrowy, winien był spowodo-
wać niezwłoczne rzucenie kotwicy, aczkolwiek z mostku mógł 
wydawać szereg innych komend.

Decyzja i czynności podjęte przez kierownictwo i załogę 
statek „Ziemljańsk” po wypadku uznać należy za prawidłowe. 
Dotyczy to w szczególności powiadomienia o wypadku Kapita-
natu Portu w Gdańsku i uczestnictwo w oględzinach uszkodzeń 
ms.  Bochnia i hol. Bóbr.

Orzeczenie Izby Morskiej z 10 grudnia 1980r.: W dniach 
25 i 26 listopada 1980 roku Izba Morska przy Sądzie Woje-
wódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, właściwa do roz-
patrywania spraw wypadków morskim na terenie gdańskiego 
portu, w składzie – przewodniczący SW ( Sędzia Sądu Woje-
wódzkiego), ławnicy – w osobach dwóch kapitanów żeglugi 
wielkiej powoływanych przez ministra odpowiedzialnego za 
gospodarkę morską w porozumieniu z ministrem sprawiedliwo-
ści w obecności delegata Ministra Handlu Zagranicznego i Go-
spodarki Morskiej (delegatem – sprawującym rolę oskarżyciela 
działającego w obronie Skarbu Państwa - jest osoba również 
mianowana na okres lat trzech  przez ministra odpowiedzialne-
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go za gospodarkę morską) rozpatrywała sprawę statku bandery 
radzieckiej „Zemljańsk”  i uderzenie przez tę jednostkę w statek 
bandery polskiej: m/s Bochnia i holownik „ Bóbr”. Izba Morska 
ustaliła; że przyczyną zerwania się z cum statku bandery ZSRR 
Zemljańsk w dniu 19 listopada 1980 roku około godziny 17.40, 
przy porywistym wietrze wg skali Beaufort’a 6-8 i dobrej wi-
dzialności było:

- nieprawidłowe i niezadowalające bezpieczeństwo statku 
zacumowanego przy nabrzeżu, polegające na podaniu dwóch lin 
stalowych o średnicy 20 mm z dziobu i takich samych dwóch lin 
z rufy, przy całkowitym braku szpringów,  co doprowadziło do 
zdryfowania statku na drugą stronę kanału i uderzenie w zacumo-
wany przy nabrzeżu Oliwskim m.s Bochnia i holownik „Bóbr”,

 - w wypadku na skutek rażących zaniedbań zawinili: kapi-
tan statku „Ziemljańsk” , który wbrew przepisom & 69 ust.1 i 2 
zarządzenia porządkowego nr 1 dyrektora Urzędu Morskiego 

w Gdyni oraz dobrą praktyką morską dopuścił do nieprawid-
łowego zacumowania statku przez użycie zbyt małej ilości lin 
i zaniechanie  podania szpringów. 

 - starszy oficer statku „Zemljańsk” i jego III oficer pełniący 
w dniu wypadku wachtę portową - w  czasie nieobecności na 
statku kapitana przy zmagającym się wietrze i planowanym za-
ładunku ciężkiego jachtu nie wzmocnili zacumowania statku.

Przewód sądowy wykazał, że dźwig „Krab” nie przyczynił 
się do wypadku. Szkody wyrządzone statkowi m. s Bochnia 
(325.00 ówczesnych złotych polskich ) i holownikowi „Krab” 
(250 000 złotych), zostały stronie polskiej zwrócone.

* * * 

Wykorzystano-Orzeczenie Izby Morskiej w Gdyni z dnia 10 
grudnia 1980 r. (w posiadaniu autora)

W 2007 r. mija 105 rocznica urodzin prof. Wandy  Dobkie-
wicz nauczycielki języka angielskiego i rosyjskiego. Uczyła 
tych przedmiotów w Bochni przez 35 lat i zapisała się bardzo 
dobrze w pamięci swoich uczniów jako dobry pedagog i czło-
wiek o niezwykłej osobowości i wysokiej kulturze. 

Urodziła się w Petersburgu 26 czerwca 1902 roku w pol-
skiej rodzinie Bolesława Kajetana i Walentyny Walentyno-
wicz Dobkiewiczów.  Ochrzczona została przez ks. Feliksa 
Paszko w rzymsko-katolickim kościele św. Katarzyny w Pe-
tersburgu. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Walentynowicz 
i Zofia Leszczyńska. W czasie chrztu św. obecni byli także 
Edward Porczyński i Waleria Dobkiewicz. Miała siostrę Ja-
dwigę i brata Kazimierza. W 1922 roku ukończyła prywatne 
gimnazjum Janiny Tymińskiej w Warszawie, które  mieściło 
się przy ulicy Traugutta 6. Ojciec był w tym czasie dyrekto-
rem Banku Handlowego w Warszawie i Prezesem Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Warszawie. Z racji pełnionych obo-
wiązków zawodowych i społecznych utrzymywał szerokie 
stosunki towarzyskie. Do grona jego przyjaciół należał prof. 
zwyczajny Politechniki Warszawskiej Stanisław Filipkowski. 
Mieszkali przy ul. Górskiej 3. W latach 1935 – 1939 Wan-
da pracowała jako urzędnik w ambasadzie amerykańskiej 
w Warszawie. W czasie okupacji 1939-1944 udzielała lek-
cji języków obcych. Po powstaniu warszawskim wysiedlona 
została z Warszawy  wraz z rodzicami i w ten sposób znala-
zła się w Bochni. Zamieszkała w jednym, pokoju z kuchnią 
w domku przy ulicy Oracka-Boczna (obecnie Polna).

Od lutego do czerwca 1945 r. pracowała w Gimnazjum 
w Bochni jako nauczycielka, a od 1945 r. do 1964 r. w Tech-
nikum Ekonomicznym w Bochni (Technikum Handlowe Mini-
sterstwa Handlu Wewnętrznego). Uczyła tam języka rosyjskiego 
i angielskiego. Prowadziła jednocześnie kursy dla nauczycieli 
Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Metalowej 

w Bochni. Przez jeden rok szkolny 1953/54 miała dodatkowe 
zajęcia świetlicowe w Technikum Statystycznym GUS, przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 151. W latach 1953-1955 uczyła także 
w Liceum Pedagogicznym w Bochni i w klasach semestralnych 
dla młodzieży opóźnionej wiekiem przy Państwowym Gimna-
zjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. O jej 
przygotowaniu zawodowym w zakresie nauki języka angielskie-
go i rosyjskiego świadczy opinia Ośrodka Metodycznego przy 
Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie pod-
pisana przez dyrektora tego Ośrodka p. mgr Janinę Ermichową, 
z której wynika, że miała dobrze opanowany język rosyjski, 
umie prowadzić lekcje metodycznie i w sposób ożywiony, przez 
co osiąga dobre wyniki swojej pracy. Dyrektor Liceum Pedago-
gicznego Władysław Luszowiecki w 1957 r. napisał o niej: do-
kładna, systematyczna w pracy, umie zainteresować młodzież. 
Dyplom Ministerstwa Oświaty do nauczania języka rosyjskiego 
otrzymała w 1961 roku. Podejmowała także starania o podobny 
dyplom dot. nauczania języka angielskiego, ale nie wiadomo 
czy go otrzymała. 

Po wieloletnich staraniach odzyskała mieszkanie w War-
szawie jako rekompensatę za utracone po Powstaniu mieszka-
nie i na początku lat 70-tych  XX wieku  przeprowadziła się 
z Bochni do Warszawy wraz z matką (ojciec Bolesław zmarł 
w 1945 r. w Bochni i pochowany został na tutejszym cmenta-
rzu). Niedługo po przeprowadzce zmarła jej matka Walenty-
na, a w kwietniu 1974 r. Wanda Dobkiewicz. Powyższa notę 
opracowałem za zgodą pani dyrektor Alicji Dąbrowskiej na 
podstawie akt personalnych W.D. znajdujących się w Zespole 
Szkół nr 3 im Ks. prof Józefa Tischnera przy ul. Krakowskiej 
w Bochni - za co serdecznie dziękuję.

  (S.Kobiela). 
Poniżej przedstawiamy trzy wspomnienia uczniów pani 

prof. Wandy Dobkiewicz.

Prof. Wanda Dobkiewicz
we wspomnieniach swoich uczniów
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Wspomina Eugenia Drzazga
Ucieszyłam się bardzo, gdy w sobotę 27 października br. 

zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, Ania Londo, z za-
pytaniem, czy mogłabym napisać kilka zdań o pani profesor 
Wandzie Dobkiewicz. Oczywiście -  powiedziałam. I czynię to 
z prawdziwą przyjemnością !

Pani Profesor nie tylko przekazywała  nam (myślę tu o ko-
leżankach i kolegach z mojej klasy i o wszystkich, których 
uczyła) wiedzę z języka angielskiego i rosyjskiego przez cały 
okres nauki w Technikum Ekonomicznym, tj. w latach 1955 – 
1960, ale przede wszystkim nas wychowywała. Swoją postawą 
wskazywała na najważniejsze wartości w życiu, bo „człowiek 
nie dojrzewa przeżytymi godzinami, dniami albo miesiącami,  
ale tym czego nauczył się w tych godzinach, dniach i miesią-
cach”. A nauczyliśmy się wszyscy bardzo wiele.

Była wspaniałym pedagogiem i osobą bardzo wrażli-
wą. Pamiętam, jak pewnego dnia jeden z kolegów przyniósł 
na lekcję adapter i włączył piosenkę „Most na rzece Kwai”. 
Usłyszawszy tę melodię, Pani Profesor zasłabła i straciła 
przytomność. Chłopcy szybko postarali się o nosze i zanie-
śli Profesorkę do szpitala, który był (i jest do dzisiaj) po dru-
giej stronie ulicy. Gdy odzyskała przytomność, zobaczyła nad 
sobą pochyloną twarz jednego ze swoich uczniów.  „To ja nie 
przepuściłam Cię do następnej klasy, a Ty jesteś taki dobry 
i ratowałeś mi życie”- wyszeptała jeszcze osłabiona. Opowia-
dała potem o tym incydencie wielu osobom, co świadczyło 
o Jej wrażliwym usposobieniu. Nie dowiedzieliśmy się nigdy, 
co przypomniała Jej ta melodia, ale było to na pewno coś, co 
kiedyś bardzo przeżyła i co było Jej bardzo bliskie. A może 

kogoś bliskiego, kto zginął w czasie wojny z Japonią toczoną 
w Birmie czy Laosie? W jej sposobie bycia było zawsze tyle 
entuzjazmu, spokoju i dobroci, a zwłaszcza kultury.

Ja osobiście zawdzięczam Pani Profesor bardzo dużo, 
bowiem udzielała mi prywatnych lekcji języka angielskiego 
przez około 10 lat. Były to inne czasy (od matury minęło już 
ponad 47 lat). Wówczas niewiele osób uczyło się tego języka 
prywatnie. Po kilku latach nauki zaproponowała mi udziela-
nie korepetycji z języka angielskiego swoim uczniom z Tech-
nikum Ekonomicznego.  Ja mam uczyć języka angielskiego?- 
zapytałam. Tak – odparła Pani Profesor - ucząc kogoś, uczysz 
siebie. Nigdy tych słów nie zapomnę, jak również nie za-
pomnę nigdy tych wszystkich cudownych spotkań w małym 
mieszkanku na ulicy Polnej (bo tam wówczas mieszkała ze 
swoją mamą). Boże – z jaką przyjemnością chodziłam na te 
lekcje i jak bardzo kochałam ten  język!  A miałam kawałek 
drogi, ponieważ mieszkałam na ul. Węgierskiej 39, a potem 
na ulicy Sienkiewicza 33. 

Nie przestałam chodzić na lekcje nawet wtedy, gdy uro-
dziłam córkę. Brałam wówczas dziecko do wózka i jechałam 
z Sienkiewicza na Polną. Trzymałam wówczas dziecko na ko-
lanach i rozmawiałyśmy po angielsku. 

O tym, ile skorzystałam na konwersacjach z Panią Profesor, 
może świadczyć m.in. zdanie, wypowiedziane do mnie przez 
tłumacza, który był obecny podczas jednej z wizyt przedsta-
wicieli Banku z Niemiec w Oddziale BPH w Bochni: Gdzie 
Pani nauczyła się  mówić po angielsku? – zapytał. Miałam 
wspaniałą nauczycielkę - odparłam.

Pamiętam też, jak podczas spotkań  Pani Wanda Dobkie-
wicz częstowała mnie pyszną herbatą angielską i aromatyczną 
kawą „Nescafe”. To właśnie u Niej  zaczęłam pić tę kawę, któ-
rą otrzymywała od siostry Jadzi z Londynu.

Nie było Pani profesor na moim ślubie, ale kryształowa patera, 
jaką z tej okazji od Niej otrzymałam, zawsze przypomina mi Oso-
bę, której tak wiele zawdzięczam i o której nigdy nie zapomnę.

Po rozmowie z Panem Prezesem Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej starałam się skontaktować z osoba-
mi, które znały Panią Wandę Dobkiewicz bądź przyjaźniły się 
z Nią. I tak dotarłam do Pani Krystyny Wojciechowskiej, która 
pracowała w Technikum Ekonomicznym jako główna księgo-
wa przez 27 lat, w tym czasie, kiedy Pani Profesor uczyła tam 
j.angielskiego i rosyjskiego.

Swoje wspomnienia zaczęła następująco: To był piękny, 
barwny Motyl na tle szarej, burej, gomułkowskiej Bochni. Kie-
dy Pani Krystyna zaczęła pracę w tej szkole, pani Wanda Dob-
kiewicz  już tam pracowała. Po niedługim czasie zaprzyjaźniły 
się. Była dla mnie odskocznią od tej codziennej szarości - pod-
kreśliła moja rozmówczyni. A po chwili dodała: To człowiek 
zacny, prawy a równocześnie bardzo oryginalny. Pani Krysty-
na ceniła swoją przyjaciółkę wysoko, szczególnie jeśli chodzi 
o Jej świat wartości - Była zawsze ponad wszystkim i ponad 
wszystkimi. Interesowała się sztuką, teatrem i literaturą. Lu-
biła towarzystwo i lubiła rozmawiać na tematy niecodzienne. 
Miała wszechstronne zainteresowania a równocześnie była 
osobą bardzo czułą na krzywdę i niedostatek, zwłaszcza dzieci 
z Domu Dziecka, którym kupowała prezenty z okazji św. Miko-
łaja.Miała inspiracje,żeby pobudzać ludzi do dobrych czynów. 
Była człowiekiem z szerokiego  świata. 

Urodziła się w 1901 r. w Petersburgu, gdzie jej ojciec był  
dyrektorem Banku. Pani Wanda miała siostrę Jadwigę i brata 

Na linii A-B w Krakowie. Od lewej: Wanda Dobkiewicz, 
Wanda Kobielowa, Ludwik Kobiela
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Kazimierza. Te imiona wybrała dla nich matka,  kiedy urodzili 
się w Petersburgu, aby podkreślić ich polskość i bliski związek 
z historią naszego kraju. Siostra Jadwiga mieszkała później 
w Londynie. Utrzymywała kontakty ze środowiskiem polskich 
emigrantów. Spotykali się często w mieszkaniu pani Jadwigi 
na herbatce tzw. „Five o’clock tea” – również wówczas, kiedy 
Pani Wanda odwiedzała siostrę w czasie wakacji. 

Pani Dobkiewicz opowiadała kiedyś swej przyjaciółce, 
że pewnego popołudnia czekały z siostrą na zaproszonych na 
godzinę piątą gości , a było już kilka minut po piątej. Nagle 
usłyszały dzwonek. Otworzyły drzwi, za którymi stali zapro-
szeni. Jak się okazało, taki właśnie mieli zwyczaj. Czekali na 
siebie przed domem, a gdy wszyscy przybyli, razem wchodzili 
do mieszkania, żeby co chwilę nie odrywać domowników do 
otwierania drzwi. „Herbatka” to był cały ceremoniał – pięknie 
podana, w pięknych filiżankach z cieniutkiej porcelany. Czas 
spotkania był zawsze z góry ustalony np. od 17 do 20. Gdy 
nadeszła godzina 20, wszyscy goście dziękowali za gościnę 
i razem wychodzili.

Pani Wanda była ciągle młoda duchem  i zawsze miała coś 
ciekawego do przekazania. 

Pani Krystyna twierdzi, że to właśnie Ona  była tą osobą, 
która podnosiła Jej poziom intelektualny i duchowy i bardzo 
ceniła sobie przyjaźń z Nią. Mówi, że nie spotkała osoby, któ-
ra by tak bardzo szanowała i ceniła swoją matkę.  Gdy wyjeż-
dżała do Krakowa, by spotkać się z gronem swoich przyjaciół 
, bardzo często prosiła Panią Krystynę, aby w tym czasie prze-
bywała z Jej matką. 

Na początku swojej kariery zawodowej Pani Dobkiewicz 
pracowała w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Tam 
też mieli piękny apartament, który po wojnie im zabrano 
(mieścił się w tym apartamencie Urząd Bezpieczeństwa), i tak 
Pani Wanda znalazła się w Bochni. 

Przez cały czas pobytu w Bochni  czyniła starania o odzy-
skanie mieszkania w Warszawie.  Trwało to wiele, wiele lat. 
W tej sprawie dotarła nawet do Premiera Józefa Cyrankiewi-
cza i w roku 1971 dostała razem ze swoją mamą dwupokojo-
we mieszkanie w bloku przy ul. Dalekiej 2a/4 . Obydwie Panie 
cieszyły się z tego mieszkania. W Bochni miały bowiem tylko 
1 pokój z kuchnią bez łazienki i ubikacji, gdyż pewnego przed-
południa podczas nieobecności w domu Pani Wandy, Urząd 
Kwaterunkowy (na prośbę właścicielki  mieszkania) zamuro-
wał wejście z kuchni do wspólnego przedpokoju, w którym 
znajdowała się mała łazienka z ubikacją. 

W Warszawie jednak czuła się osamotniona, o czym pisała 
w jednym z listów do Pani Krystyny: Ciągle jest beznadziejnie 
smutno, pusto, pomimo, że mam lekcje, które mnie absorbują …. 
W Warszawie nadal chodziła często do teatru czy na konkursy 
szopenowskie: …. myśląc o Konkursie Szopenowskim, nigdy od 
tylu lat nie miałam możliwości być  w Filharmonii …- pisała 
w innym miejscu.  Z kolei w liście z dnia 1 listopada (po śmier-
ci matki) wspomniała:….dzisiaj Powązki były za mgłą i padał 
deszcz, dlaczego we mgle nikt, nigdy się nie ukaże?

 Pani Krystyna wspomina, jak Pani Wanda starała się za-
wsze powiedzieć coś miłego osobom,  które spotykała. Jeśli 
zdarzyło się Jej, że sprawiła komuś przykrość tym co powie-
działa, to nie omieszkała nigdy przeprosić. Była przepojona 
młodością i ubierała się  inaczej niż Jej koleżanki w szkole, 
czasami z fantazją i nutką ekstrawagancji. Nigdy nie narzeka-
ła, chociaż przyzwyczajona była  do innego życia. Pani Kry-

styna mówi, że była dla niej źródłem  ciekawych informacji, 
które poszerzały jej wiedzę. Dzięki Niej poznałam wielu wspa-
niałych, znanych ludzi, jak np. księżną Krystynę Lubomirską 
i innych. W Bochni przyjaźniła się z państwem Wandą i Lu-
dwikiem Kobielami, którzy byli Jej serdecznymi przyjaciółmi, 
panią Olgą Pniewską (z domu Masalską), panią Teresą Niwi-
cką, profesorką Kaczmarczykową i wieloma innymi osobami.

Na koniec swoich wspomnień Pani Krystyna  doda-
ła, że codziennie modli się za duszę śp. Wandy Dobkie-
wicz, Jej matki Walentyny i Jej siostry Jadwigi. Spotkałam 
się również z Panią Stanisławą Adamczyk, która praco-
wała w Technikum Ekonomicznym jako sekretarka i by-
ła na pogrzebie Pani Wandy Dobkiewicz w Warszawie. 
I w jej pamięci Pani Wanda pozostała jako niezwykły człowiek  
i wychowawca wielu młodych pokoleń.

Wspomina Anna Londo
Pani Wanda Dobkiewicz uczyła mnie języka angielskie-

go przez całe pięć lat mojej nauki w Liceum Pedagogicznym 
w Bochni. W trzeciej klasie już wiedziałam, że pójdę na angli-
stykę, gdyż zakochałam się w języku angielskim, a Pani Wanda 
Dobkiewicz stała się dla mnie autorytetem. Często wołała mnie 
do odpowiedzi i bardzo ją cieszyło moje zainteresowanie się 
jej przedmiotem. W piątej klasie uczyła mnie dodatkowo poza 
lekcjami w szkole abym się mogła przygotować do egzaminu 
wstępnego na Uniwersytecie  Jagiellońskim. W dniu egzaminu 
ustnego pojechała ze mną do Krakowa. Egzamin na filologię 
angielską zdałam  i zostałam przyjęta a moja Pani Profesor była 
równie szczęśliwa jak ja. Mogę powiedzieć, że to Pani Wanda 
Dobkiewicz nadała kierunek mojemu przyszłemu  życiu.

Pani Profesor była dla mnie także bardzo wytworną, 
przedwojenną damą, która bywała w teatrze, podróżowała do 
Anglii, przekazując nam wiedzę o tym kraju z pierwszej ręki, 
i która zawsze marzyła o powrocie do swojej ukochanej War-
szawy. Jej ulubionymi kolorami były beż i brąz, malowała 
się i nosiła kapelusze, a stukanie jej wysokich obcasów sły-
chać było z daleka. Była osobą trochę roztargnioną i ciągle 
coś gubiła. Zawsze czymś zaaferowana,  nie zauważyła pew-
nego razu, że jedna z naszych koleżanek, w chwili wejścia 
Pani Profesor do klasy, właśnie wyskoczyła przez okno sali 
mieszczącej się na parterze i pędzi na złamanie karku wzdłuż 
szkoły ćwiczeń (dzisiejszy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy). Moim znakomitym koleżankom zdarzało się 
przychodzić na lekcje z bandażami wokół twarzy, symulu-
jąc niedyspozycję z powodu rzekomego usunięcia zęba. Us-
prawiedliwienie było wykute na pamięć : I am not prepared 
for today because I was at the dentist. Robiłyśmy na lekcjach 
angielskiego także inne psikusy, ale Pani Profesor zdawała 
się nie zauważać tej naszej gorszej strony, za co chyba były-
śmy jej wdzięczne. Każda z moich koleżanek z klasy do dziś 
bardzo czule ją wspomina.

Gdy byłam jeszcze studentką, zostałam zaproszona przez 
Panią Profesor do Warszawy, dokąd, wraz ze swoją matką 
staruszką, przeniosła się wkrótce po mojej maturze. Zostałam 
wtedy przedstawiona zaprzyjaźnionej rodzinie Państwa Stań-
czyków, u których spędziłyśmy miłe popołudnie. Myślę, że 
Pani Wanda Dobkiewicz chciała się pochwalić swoim sukce-
sem, gdyż przygotowanie ucznia do studiów na filologii an-
gielskiej na UJ w czasie nauki w szkole średniej było wtedy 
(i nadal jest) nie lada osiągnięciem.
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Pamiętam maj roku 1974. Będąc w Warszawie w drodze 
do Szwecji, chciałam odwiedzić Panią Profesor i powiedzieć 
jej, że zawsze o niej myślę. Niestety nie dałam jej już dwóch 
bukietów, które jej przyniosłam. Pani Profesor Wanda Dobkie-
wicz zmarła miesiąc wcześniej.

Wspomina Stanisław Kobiela
Panią  profesor Wandę Dobkiewicz i jej matkę Walen-

tynę znaliśmy od dzieciństwa. Od rodziców wiem, że obie 
panie przyjechały do Bochni z Warszawy po upadku Po-
wstania w jesieni 1944 roku pociągiem towarowym  wraz 
z rzeszą wypędzonych przez Niemców mieszkańców Stoli-
cy.  Na dworzec kolejowy wyszły wtedy na apel Rady Głów-
nej Opiekuńczej i bocheńskiej Caritas tłumy mieszkańców 
Bochni z zamiarem pomocy materialnej, a przede wszystkim 
udzielenia im schronienia i kwatery.

Trzytygodniową podróż w wagonie bydlęcym w strasznych 
warunkach sanitarnych przeżył także jej ojciec Bolesław, ale 
w Bochni był już w stanie skrajnego wyczerpania - właściwie 
agonii. Ze względu na ciężki stan zdrowia pana Dobkiewicza 
trójka wygnańców  znalazła się tymczasowo w bursie gimna-
zjalnej. Kilka dni później zmarł pan Dobkiewicz i pochowa-
ny został na cmentarzu w Bochni przy ulicy Orackiej. Był on 
przed wojną dyrektorem jednego z stołecznych banków. Obie 
panie dostały skromne mieszkanie przy ulicy Polnej składają-
ce się z jednego pokoju, kuchni i przynależności. 

Pani Wanda  zaprzyjaźniła się z moimi rodzicami. Począt-
kowo odwiedzała nas pani Walentyna, póki jej stan zdrowia na 
to pozwalał. Bywała u nas w tym czasie prawie w każdą nie-
dzielę pani Budrewiczowa także wysiedlona z Warszawy, która 
mieszkała przy ulicy Trudnej. Jej ojciec był zarządcą radziwił-
łowskich  Kiejdan.  Przychodziła pani prof. Lucyna Marcoin 
córka francuskiego markiza urodzona w Sarajewie. Uczyła ję-
zyka francuskiego w bocheńskim Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Kazimierza Wielkiego. W takim nieco staroświeckim 
towarzystwie upływały miłe chwile. Także panią Wandę otaczał 
nimb tajemniczości. Znała się z Lubomirskimi i często u nich 
bywała w Krakowie. Dla mnie i mojej siostry Niny - dorasta-
jących wówczas dzieci był to wielki, nieznany świat, bo nie 
uświadamialiśmy sobie dokładnie nędzy w jakiej te utytułowa-
ne rodziny wegetowały w czasach realnego socjalizmu. 

Na początku lat 60-tych, kiedy byliśmy już  uczniami LO 
w Bochni rodzice załatwili nam lekcje języka angielskiego 
u pani Wandy. Lubiliśmy przychodzić do jej małego mieszkan-
ka skromnego, ale niezwykle schludnego, w którym wszystko 
było na swoim miejscu. W pokoju w którym odbywały się lek-
cje siedziała zawsze w głębokim fotelu pani Walentyna, drob-
na, sympatyczna staruszka, zawsze starannie uczesana i pięknie 
ubrana. Popijała czarną kawę, której przyjemny aromat rozcho-
dził się po pokoju i czytała gazety lub książki. Miała usposo-
bienie pogodne i życzliwie się z nami witała, pytając o zdrowie 
rodziców i dziadków. Gdy nasza Nauczycielka była chwilowo 
czymś innym zajęta, wdawała się z nami w dłuższe pogawęd-
ki, a czasem snuła opowieści o swoich beztroskich dziecinnych 
i dziewczęcych latach spędzonych w  Petersburgu, gdzie się 
urodziła i gdzie przyszły na świat także jej dwie córki i syn. 

Opowiadała o pierwszym swoim balu, który zaszczycił 
swoją obecnością car Rosji z rodziną i ze swoim dworem, 
o zaborczej miłości do niej gruzińskiego księcia i jak bardzo 
bała się jego zalotów i wysadzanego rubinami sztyletu, ile-
kroć jako kilkuletnia panienka przyjeżdżała z ojcem na wy-
poczynek do tego zakaukaskiego księstwa. Dzieliła się z na-
mi urywkami swoich wspomnień z licznych podróży po kra-
jach Azji i Europy. W oczach naszej wyobraźni przesuwały 
się karnawałowe sceny z petersburskich salonów i nocnych 
wesołych, oświetlanych pochodniami kuligów, azjatyckie pa-
łace i meczety, weneckie gondole i corrida w czasie której na 
jej oczach zabito aż...pięć byków. 

Lubiliśmy bardzo zarówno te rozmowy jak i lekcje angiel-
skiego urozmaicane różnymi dygresjami pani Wandy. Taka 
była właśnie jej metoda nauczania, dzięki której wiedzę zdo-
bywaliśmy łatwo, szybko i prawie niepostrzeżenie. Raz poka-
zała nam „Timesa” w którym były świetne kolorowe karykatu-
ry wielkich ludzi ze świata filmu i polityki  wyobrażone w po-
staci głów różnych zwierząt, a więc Churchill jako buldog, 
de Gaulle jako kogut, Adenauer z głową sowy, Sophia Loren 
w postaci pięknej sarenki. Znała się na literaturze, sztuce, mu-
zyce. O ważnych wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na 
świecie umiała mówić interesująco i w otoczce lekkiej sensa-
cji. Można było odnieść wrażenie, że ona w tym artystycznym 
życiu uczestniczy. Taki miała styl bycia i lubiła przeskakiwać 
z tematu na temat. Była też nieco ekstrawagancka w ubiorze. 
Rozpięty płaszcz, kiedy szła ulicą, przekrzywiona broszka nie 
były dowodem niedbalstwa, ale właśnie tego dyskretnego uro-
ku i umiarkowanej elegancji. 

Obie panie żyły skromnie. Moja siostra Nina zapamietała, 
że zawsze na stole miały swieże kwiaty nawet zimą fiołki al-
piejskie lub prymulki. Zawsze też miały doskonałą angielską 
mocną herbatę. Może przysyłała ją z Anglii siostra pani Wan-
dy, a może Pani Profesor kupowała ją w Krakowie. W połowie 
lekcji wychodziła do kuchni, aby podać nam taką właśnie do-
brą mocną herbatę w filiżankach z chińskiej porcelany, a w tym 
czasie zabawiała nas rozmową pani Walentyna, która posiadała 
piękny dar opowiadania oszczędnego w słowach, ale niezwykle 
ciekawego i sugestywnego.

Pewnego razu, gdy przyszliśmy na lekcję, a naszej Profe-
sorki jeszcze nie było, pani Walentyna opowiedziała nam coś 
zupełnie szokującego, do czego zapewne nigdy nie chciała 
by myślą wracać. Może chciała to wyrzucić z siebie, właś-
nie wtedy, gdy nie było w domu córki, a może listopadowa 
szaruga jesienna ją do tego skłoniła. W paru zdaniach odma-

Przed domem przy ul. Polnej. Walentyna Dobkiewicz (siedzi pierwsza 
z lewej), Wanda Dobkiewicz (stoi pierwsza z lewej) w towarzystwie 
rodziny Sękiewiczów
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lowała obraz więzionych rosyjskich księżniczek i polskich 
inteligentek i grupę bolszewickich rezunów, którzy posta-
nowili urządzić sobie pośmiewisko z tych nieszczęśliwych 
dziewcząt. Wywijając kijami i strzelając z naganów w powie-
trze zapędzili je do wojskowych, a może więziennych latryn 
i zmuszali do ich czyszczenia gołymi rękami i wynoszenia 
nieczystości. Wśród ordynarnego śmiechu i obscenicznych 
wyzwisk te nieszczęśliwe dziewczyny na wpół obłąkane 
spełniały te usługi i upadały w błoto, gdy któryś z bolszewi-
ckich rewolucjonistów podstawił im nogę.

Nie wypadało nam pytać czy czynności te wykonywała 
pani Walentyna, czy jej córka, która w 1917 roku miała 15 lat, 
czy może przyjaciółka pani Walentyny z Petersburga księż-
na Czerepowicka, albo ktoś z jej rodziny. Pani Czerepowicka 
w latach 60-tych XX wieku mieszkała w Bochni i była czę-
stym gościem w domku przy ulicy Polnej.    

Kiedy pani Walentyna zakończyła  krótką, ale przerażają-
cą opowieść pokazała nam swój dowód osobisty, jako swoi-
ste - jej zdaniem - curiosum - pełne sprzecznych i nielogicz-

15 listopada b.r. w „Domu Bochniaków” otwarta została 
wystawa fotograficzna „Losy wojenne braci Feliksa, Stefana 
i Mariana Jędrychowskich i Czesława i Adama Dąbrowów”. 
Do zorganizowania wystawy przyczynili się walnie siostrzenica 
legionistów z Bochni pani Barbara Gajewska z Oddziału Kra-
kowskiego Stowarzyszenia Bochniaków i pan Marek Dąbrowa, 
który w swoim domu w Nowym Sączu posiada prywatne mu-
zeum dotyczące obu rodzin Jędrychowskich i Dąbrowów oraz 
Janina Kęsek, Mieczysław Dębski i Stanisław Dobranowski, 
którzy przygotowali ekspozycję.  

Na wystawie zaprezentowano zaledwie kilkadziesiąt nie-
znanych dotąd fotografii bocheńskich legionistów, które tra-
fiły do archiwum Stowarzyszenia. Wszyscy oni urodzili się 

Stanisław Kobiela

nych informacji. Wynikało z niego, że urodziła się w latach 
70-tych XIX wieku, kiedy Lenin był jeszcze niemowlęciem, 
a jednak jako miejsce jej urodzenia wpisano Leningrad a nie 
Petersburg i ZSRR, w latach, kiedy Kraju Rad na terenach 
przedrewolucyjnej Rosji jeszcze być nie mogło.

W ciągu niemal trzyletniej nauki u pani Wandy nauczy-
łem się języka angielskiego w takim stopniu, że na pierw-
szym roku studiów prawniczych na UJ mogłem swobod-
nie uczestniczyć w lektoratach prowadzonych w języku 
angielskim przez dr Wróblewskiego. Pani Wanda pomogła 
mi wybrać do zaliczenia semestru tłumaczenie na angielski 
jakiegoś sensacyjnego opowiadania Conan Doyle’a, które-
go akcja rozgrywała się na morzu. W czasie studiów lekcji 
u pani Dobkiewicz już niestety nie pobierałem, bo na to nie 
było czasu. Na początku lat 70-tych dowiedziałem, się, że 
pani Wanda i jej matka odzyskały mieszkanie w Warszawie. 
Z radością wyjechały do swojego miasta, w którym miesz-
kały przed wojną. Niedługo okazało się, że prawdziwe jest 
powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza.  

Losy wojenne braci Jędrychowskich i Dąbrowów

w Bochni, tutaj mieszkali i stąd wy-
ruszyli do Legionów Polskich. Ro-
dzice Jędrychowskich Józef i Anto-
nina mieszkali w domu przy ul. Ko-
walskiej. Najstarszy z synów 20-
letni Feliks  był jednym z najaktyw-
niejszych działaczy Związku Walki 
Czynnej i Związku Strzeleckiego 
w Bochni i w chwili wybuchu woj-
ny razem z bratem Stefanem zor-
ganizował komisję mobilizacyjną 
bocheńskiego Strzelca w budynku 
Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. 
Białej (wówczas w tzn Domu Ka-
tolickim) i przyjmował ochotników 
do tworzących się oddziałów legionowych, a następnie razem 
z Tadeuszem Jakubowskim odprowadzili z Bochni cały bata-
lion młodzieży, który w Krakowie 
wszedł w skład 2 pułku piechoty 
Legionu Zachodniego (II Brygady 
Legionów Polskich). Feliks i Ste-
fan odbyli w tym pułku kampanię 
karpacką i bukowińsko-besarabską 
w jesieni i na wiosnę 1914/1915 r. 
później w 1916 r. kampanię wołyń-
ską walcząc o Polską Górę i Ko-
stiuchnówką z przeważającymi si-
łami Rosjan w czasie słynnej ofen-
sywy Brusiłowa. W grudniu 1916 r. 
do legionów dotarł młodszy od nich 
16-letni brat Marian. Ich siostrzeń-
cy bracia Czesław i Adam Dąbro-

Antonina Jędrychowska z dziećmi: Stanisławem, Elżbietą, Feliksem, 
Stefanem, Marianem. Wnuk Mieczysław Dąbrowa stoi w białym ubranku.

Feliks Jędrychowski

płk. Feliks Jędrychowski
1894 - 1942
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wowie wstąpili do 4 pułku piechoty 
Legionów Polskich formowanego 
w Bochni w 1918 roku przez Felik-
sa Jędrychowskiego i wszyscy oni 
walczyli w wojnie polsko-ukraiń-
skiej m.in. w obronie Lwowa za co 
otrzymali honorowe odznaki Orląt 
Lwowskich i w wojnie polsko-bol-
szewickiej. W bitwie pod Warszawą 
15 sierpnia 1920 r. zginął Stefan Ję-
drychowski. Za odwagę na polu bi-
twy odznaczony został pośmiertnie 
krzyżem Virtuti Militari.

Po wojnie pozostali w polskim 
wojsku. Feliks w randze pułkowni-
ka był dowódca 22 pułku piecho-

ty, Marian służył w artylerii, Czesław w piechocie, a Adam 
w pułku lotniczym we Lwowie. Wszyscy brali udział w kam-
panii wrześniowej, która  zaważyła na ich dalszych losach. 

Feliks po rozbiciu jego pułku przez lotnictwo niemieckie 
walczył przez pewien czas w obro-
nie Warszawy. Potem związał się 
z konspiracją (Służba Zwycięstwu 
Polsce, Związek Walki Zbrojnej). 
Ścigany przez gestapo ukrywał 
się na Podhalu. Zmarł w Poroninie 
i został pochowany na tamtejszym 
cmentarzu pod fałszywym nazwi-
skiem Wojciecha Ubycha. 

Marian Jędrychowski po bitwie 
pod Tomaszowem Lubelskim dostał 
się do niewoli sowieckiej, trafił do 
Kozielska w drugim rzucie, a więc 
uniknął losu swoich poprzedników 
w Katyniu. Z Kozielska przeniesio-
ny został do Griazowca, a po amne-

stii, przez śniegi Kirgizji, dostał się skrajnie wyniszczony do 
armii gen. Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, 
brał udział w bitwie pod Monte Cassino jako pułkownik i do-

wódca artylerii ciężkiej, pod An-
coną, na linii Gotów i w walkach 
o Bolonię. Pozostał na emigracji 
w Wielkiej Brytanii i zmarł w 1977 
w Nottingham, gdzie został pocho-
wany na tamtejszym cmentarzu. Za 
bitwę pod Monte Cassino odznaczo-
ny został krzyżem Virtuti Militari.  

Czesław Dąbrowa w czasie 
kampanii wrześniowej dostał się 
do niewoli niemieckiej i do koń-
ca wojny przybywał w oflagu na 
terenie Rzeszy Niemieckiej. Adam 
Dąbrowa po kampanii wrześniowej przedostał się do Rumu-
nii, stamtąd do Francji i następnie do Anglii. W randze puł-
kownika dowodził 301 polskim dywizjonem bombowym. 
Wykonał osobiście 22 loty bojowe, bombardując od 1942 
r. Zagłębie Ruhry, Hamburg i Bremę. Następnie pracował  
w sztabie Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. 
Rozkazem Naczelnego Wodza odznaczony został krzyżem 
Virtuti Militari. Zmarł w Wielkiej 
Brytanii w 1988 r.

Na wystawie można także zo-
baczyć fotografie Leopolda Oku-
lickiego i Jerzego Kopetrznego 
– legionowych kolegów braci Ję-
drychowskich z czasów wojny pol-
sko-bolszewickiej, Józefa Hallera 
dowódcy III Brygady L.P. i gen. 
Władysława Andersa dowódcy 
II Korpusu, rozmawiającego z Ma-
rianem Jędrychowskim.

W otwarciu wystawy uczestni-
czyli przedstawiciele rodziny Ję-
drychowskich panie Krystyna Po-
wichrowska, Barbara Bruchwalska i Barbara Gajewska z mę-
żem oraz z rodziny Dąbrowów pan Marek Dąbrowa, który 
przywiózł ze sobą ordery i odznaczenia bohaterów z Bochni. 
Prezesi S. Kobiela i J. Paluch w czasie otwarcia wystawy 

wręczyli gościom wiązanki kwiatów.
Warto odwiedzić wystawę. Poka-

zuje ona bowiem jak wielki i silny był 
zryw narodowy i poświecenie w okresie 
tworzenia się legionów, ataków Ukra-
ińców i nawałnicy bolszewickiej, skoro 
z jednej bocheńskiej rodziny do boju 
z zaborcami i najeźdźcami ruszyło do-
browolnie 5 mężczyzn.

Bracia Jędrychowscy, Dąbrowowie 
i zapewne wielu innych bezimiennych 
przelewali krew za Ojczyznę. Nie docze-
kali oni jednak uznania w Bochni przez 
całe dziesiątki lat. W monografii Bochni 
nie poświęcono im ani jednego zdania. 
Warto zastanowić się, czy Bochnia nie 
powinna uczcić ich w bardziej trwały 
– niż wystawa – sposób.

Po otwarciu wystawy rozpoczęło się 
wspólne śpiewanie piosenek legiono-
wych – o czym piszemy niżej. 

por. Stefan Jędrychowski,

płk Marian Jędrychowski 
1899 - 1977

Feliks i Marian Jędrychowscy z rodzicami i rodziną

płk. Adam Dąbrowa 
1902 - 1988

por. Czesław Dąbrowa
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Wspólne śpiewanie piosenek legionowych 15 listopada 
2007 r. w „Domu Bochniaków” rozpoczęliśmy od „Kanta-
ty Bochniaków”. Ten piękny hymn naszego Stowarzyszenia 
napisany przez poetę-legionistę I Brygady Edmunda Biedera 
profesora bocheńskiego Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Bochni nawiązuje do tworzącego się w Bochni 
w sierpniu 1914 r. batalionu młodzieży strzeleckiej i sokolej :

Gdy Polska rwała swe kajdany
w Legiony z Bochni ruszył huf
na bój za wolność, śmierć i rany
by naród wolnym czuł się znów

i do bohaterskich walk i ofiar w czasie walk o odzyskanie 
niepodległości Polski i w obronie naszych wschodnich granic.  

Niech smutne świadczą dziś mogiły
trzysta sześćdziesiąt ległych ciał,
że każdy z nas swe młode siły
i krew serdeczną Polsce dał.

Tym razem w przygotowaniu występu współpracowała 
z naszym zespołem śpiewaczym młodzież I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego i działacze 
Oddziału PTTK  Bochni. Kierownik naszego zespołu kol. 
Stanisław Domański dokonał starannego wyboru najpiękniej-
szych pieśni i piosenek legionowych. Opracowany przez niego 
śpiewnik w ilości 80 egzemplarzy dotarł do wszystkich uczest-
niczących w spotkaniu gości. 

Koncert prowadzili artyści Filharmonii Śląskiej  i Opery 
Gliwickiej Maria Maliszewska-Chrzan (sopran) i Jan Maria 
Dyga (tenor). W programie koncertu znalazły się zarówno 

Piosenka legionowa w „Domu Bochniaków”
podniosłe hymny (Marsz I Brygady, Duma o II Brygadzie, 
Marsz, marsz Polonia), piosenki refleksyjne i sentymental-
ne (Na polanie, Orlątko, Modlitwa obozowa), jak i piosenki  
wesołe (Maki, Pobór na dziewczynki, Ułani, ułani, Jak to na 
wojence ładnie). Jan Maria Dyga ubrany w wojskowy mundur 
stworzył postać dziarskiego wojaka, wzruszał pięknym wyko-
naniem legionowej poezji.  Żurawiejki śpiewał solo Stanisław 
Domański, a po każdej dowcipnej a nawet swobodnie brzmią-
cej zwrotce rozweselona publiczność  śpiewała refren :

Lance do boju szable w dłoń
Bolszewika gon, goń, goń. 

Po ostatniej piosence i wręczeniu kwiatów artystom wnie-
siono na salę kocioł z żołnierską grochówką dla wszystkich 
uczestników spotkania. 

(S.K)
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Powstanie styczniowe we wspomnieniach
Kamionna, wieś w gmi-

nie Trzciana na południe od 
Bochni oraz niedaleki Pasier-
biec (już w limanowskim), 
od połowy XIX wieku do 
1945 roku były własnością 
rodziny Ożegalskich herbu 
Kościesza. Do dzisiaj w Ka-
mionnej stoi dwór a na cmen-
tarzu parafialnym w Trzcianie 
ich rodzinny grobowiec.

Syn tej ziemiańskiej ro-
dziny, tradycjami sięgającej 
XVII wieku – Józef Ignacy 
Ożegalski poszedł w 1863 do 

powstania. Po trzydziestu latach swoje powstańcze przeżycia 
opisał w książce Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863, 
wydanej  w 1893 nakładem własnym, w księgarni Gebethnera 
i Sp. w Krakowie. Prawnuk autora Wspomnień… Jerzy Ożegal-
ski (mieszka w Brzesku), na podstawie jedynego zachowane-
go archiwalnego egzemplarza, w 2002 roku wznowił książkę, 
dołączając w formie aneksu Rodzina Ożegalskich genealogię 
Rodziny z krótkimi notkami biograficznymi oraz rodzinne foto-
grafie. W 2006 powtórzył to wydanie, tym razem uzupełniając 
je przypisami o postaciach wymienionych w książce. Nader in-
teresująco przedstawia się biografia wybitnego członka rodzi-
ny, generała Tadeusza Jana Suchorzewskiego; napoleończyka, 
oficera Księstwa Warszawskiego, generała Królestwa Polskiego 
i dowódcy w Powstaniu Listopadowym.

Polecamy lekturę tej książki wszystkim, a szczególnie tym 
miłośnikom historii ojczystej, którzy szukają źródłowych in-
formacji oraz opinii, zapisanych w pamiętnikach diariuszach 
itp. przez uczestników i świadków z epoki.

Autor Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 poszedł 
do powstania jako ochotnik prosto z ławy szkolnej, mając 
15 lat. Najpierw znalazł się w partii dyktatora Mariana Langie-
wicza, a po jej rozproszeniu się, pod rozkazami bezkompromi-
sowego, zdolnego „zagończyka” płk. Dionizego Czachowskie-
go. Swój udział w partyzantce powstańczej zakończył w od-
dziale Władysława Jordana, sformowanym dzięki ofiarności 
społeczeństwa Galicji. Służąc w tzw. Złotej Legii podzielił tra-
giczny los Oddziału, który po przejściu kordonu został rozbity 
przez Rosjan w krwawej bitwie pod Komorowem.

Znajdziemy w tej książce informacje o partii powstańczej 
Andrzeja Łopackiego, właściciela ziemskiego z Leszczyny 
w pow. bocheńskim. Łopacki dowodził oddziałem wyposa-
żonym własnym kosztem.

Losy i doświadczenia powstańcze Józefa Ożegalskiego 
przedstawione w tle rekonstruowanych wydarzeń, są opisane 
jak sam stwierdza bez pretensji literata, historyka i krytyka, 
z pozycji zwykłego żołnierza-powstańca i mają tu wymiar uni-
wersalny; bo były udziałem tysięcy jemu podobnych chłop-
ców, młodzieńców ze wsi i miasteczek, z różnych środowisk 
społecznych. Do powstania popchnęła ich – jak Józefa, chęć 
przygody, tradycja rodzinna poprzednich powstań, patriotyzm; 
o czym na ogół nie mówili jak i też nie pytali o szanse.

BOCHNIANA Ożegalski nie pisze wprost o bohaterstwie, odwadze, wy-
trwałości, poświęceniu czy wyrachowaniu i tchórzostwie. Ale 
daje świadectwo, opisując realia życia w oddziałach leśnych; 
ciągłe marsze, trudy biwaków przy niedostatku żywności, le-
karstw, bandaży,w deszczu i chłodzie. Opisując krwawe bitwy 
z lepiej wyszkolonym i uzbrojonym przeciwnikiem – dzikim 
kozakiem, chciwym i bezwzględnym. Stąd okrutne rozprawy 
z rannymi powstańcami, bezczeszczenie ciał poległych, rabunki, 
palenie wsi, miasteczek, dworów, egzekucje ziemian i chłopów. 
Chociaż zetknął się również z przypadkami sympatii dla po-
wstańczej idei i dowodami rycerskości u oficerów rosyjskich.

Na przygody powstańcze bohatera i autora Wspomnień ... 
– niekiedy bardzo dramatyczne – miały również wpływ złożo-
ność zachowań i stosunek do powstania w polskim społeczeń-
stwie oraz władz austriackich. O czym pisze bez zahamowań. 
Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 przez obrazowość 
opisów, autentyzm, ciekawą narrację, dobrze służą poznaniu 
i zrozumieniu tamtej walki. Tworzą związek duchowy z Tamtym 
pokoleniem i Jego sprawą mimo upływu prawie już 145 lat.

Członkiem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej, w Oddziale Warszawskim jest wnuk autora 
Wspomnień ... płk Stanisław Ożegalski, ur. 1919r. syn Fran-
ciszka Józefa, zamieszkały w Warszawie. Pan Stanisław był 
zawodowym wojskowym, w 1939r. jako podchorąży uczest-
niczył w Wojnie Obronnej, więzień Starobielska; „cudem 
uniknął” losu innych oficerów. Po wojnie w służbach kwater-
mistrzowskich. Wielokrotnie odznaczony. W 1979r. odszedł 
na emeryturę w randze pułkownika. XXIII Walny Zjazd De-
legatów SBiMZB, 15 września 2007r. przyznał Stanisławowi 
Ożegalskimu tytuł Nestora Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej.

Gratulujemy i życzymy wiele pomyślności! Życzymy dal-
szej pracy na rzecz łączenia się Bochniaków w tradycji, histo-
rii i dla rozwoju Ziemi Bocheńskiej.

Ewelina Mroczek

Geografia  to piękna na-
uka o naszym globie, o ziemi 
i zjawiskach jakie w tej prze-
strzeni występują. To także 
„geografia wiary i pobożno-
ści” o której pisze Jan Paweł 
II w Redemptor Mater (28). 
Pokazuje ona miejsca, gdzie 
Bóg zapragnął spotkać się 
z ludźmi, gdzie ukazała się 
w szczególny sposób dobroć 
i miłość Zbawiciela, naszego 
Boga do ludzi, gdzie dokona-
ło się naprawdę coś niezwy-
kłego w historii ludzkości.

Takim właśnie przypomnieniem słów Jana Pawła II roz-
poczyna swoją piękną książkę ks. Kazimierz Góral, absol-
went bocheńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni i wychowanek bursy, które-
go postawę życiową i charakter kształtował wspaniały kate-
cheta i pedagog ks. prof. Antoni Czapliński.

Błogosławiona przez wszystkie narody. 
Sanktuaria świata.



WB nr 4 (75)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE�� zima 2007/2008

Do takich miejsc należy nie tylko Ziemia Święta. 
W wielu innych miejscach świata wybudowano setki świą-
tyń, pomników wdzięczności Zbawicielowi oraz sanktu-
ariów, gdzie objawiła się w chwilach szczególnego zagu-
bienia ludzkości Matka Boża. I tak powstało meksykańskie 
Guadelupe, włoskie Caravaggio, polski Gietrzwald na War-
mii, Pontmain i Lourdes we Francji czy portugalska Fati-
ma. Maryjne stolice powstawały również jako odpowiedzi 
serca Maryi na dziecięcą miłość ludzi, a pobożność malarzy 
i rzeźbiarzy odzwierciedliła w ich dziełach piękno Matki 
Bożej. W ten sposób te „omodlone” obrazy i figury stawały 
się środkami szczególnej więzi pomiędzy Niebem i ziemią, 
narzędziami łaski spływającej na ludzi. Są też sanktuaria, 
które powstały z inicjatywy świętych jak Bazylika Matki 
Bożej Anielskiej pod Asyżem z inicjatywy św. Franciszka 
z Asyżu, sanktuarium w Einsiedeln w Szwajcarii w pustelni 
św. Medarda, Wspomożenia Wiernych w Turynie za sprawą 
św. Jana Bosko i inne.

W sanktuariach maryjnych można widzieć kamienie mi-
lowe które znaczą szlak naszej ziemskiej wędrówki, dro-
gowskazy mówiące, że idziemy właściwą droga. Można je 
porównać do oaz na pustyni, stworzonych po to, by dawać 
wodę i cień, by przyciągać poszukujących prawdy i przypo-
minać słowa wypowiedziane w Kanie : „Cokolwiek mój Syn 
wam powie, to czyńcie”. Dzieje sanktuariów to dalszy ciąg 
wielkiej historii zbawienia rodzaju ludzkiego.

Opowieść o sanktuariach nie jest jednak – zastrzega Au-
tor – przewodnikiem turystycznym. Celem jej jest zwrócenie 
uwagi na to, z czym i gdzie w określonej „godzinie ludzko-
ści” przychodzi do ludzi Maryja, czego żąda, co głosi i w jaki 
sposób chce im pomóc w życiowej pielgrzymce wiary.

Opowieść zaczyna się od góry Karmel w łańcuchu gór-
skim w Galilei. Karmel to winnica Boża, ogród Boży. Wios-
ną wzgórza Karmelu pokrywają się zielonym dywanem 
i jarzącymi się szkarłatnymi plamkami anemonów i ster-
czącymi pomiędzy skałami filigranowymi dzikimi irysami. 
Liliowe bujne warkocze kwiatów glicynii, żółtej mimozy 
i różowo-fioletowych strączyńców zwisają z drzew. Stąd 
rozciąga się rozległy widok na morze, na dolinę Ezdrelon, 
aż po śnieżyste szczyty Hermonu na granicy z Libanem.

Autor pisze o Pitagorasie, który wspinał się tutaj, aby 
rozmyślać o rzeczach ostatecznych, o cesarzu Wespazja-
nie, który przed rozpoczęciem wojny z Żydami składał pod 
gołym niebem ofiary swojemu Bogu. Możemy dowiedzieć 
się o proroku Eliaszu, który mieszkał w grocie, nad którą 
dzisiaj wznosi się Bazylika NMP Gwiazdy Morza. To właś-
nie prośby proroka wznoszone do Boga sprawiły, że biały 
obłok uniósł się znad morza, zamienił w obfitą chmurę nio-
sącą deszcz dla  nękanej suszą ziemi i umierającego z braku 
wody ludu.  Dowiadujemy się o historii szkaplerza, który 
właśnie tutaj Matka Boża dała mnichowi św. Szymonowi 
Stock, o historii zakonu karmelitańskiego, którego klasztor 
na Karmelu nosi nazwę Stella Maris (Gwiazdy Morza).

W taki piękny i obrazowy sposób narracji opisuje ks. 
Kazimierz Góral kolejne sanktuaria Ziemi Świętej a więc: 
Nazaret, Sanktuarium Nawiedzenia Ain Karim, Betle-
jem, Kalwarię, a potem przenosi czytelnika do Hiszpanii, 
Włoch, Francji i innych państw zarówno Europy jak i No-
wego Świata, a w każdej opowieści jest tyle interesujących 
szczegółów historycznych, legend, cudów i odniesień do 

literatury pięknej, poezji, tradycji i obyczajów, że książkę 
czyta się jednym tchem. 

Autor  nie zapomniał o polonikach. Omawiając hiszpań-
skie sanktuarium  Nuestra Señora del Pilar, gdzie Matka 
Boża objawiła się św. Jakubowi Starszemu na alabastrowej 
kolumnie jakiejś rzymskiej budowli, nawiązuje do bohater-
skiej obrony sanktuarium przed wojskami Napoleona opi-
sanej w „Popiołach” Żeromskiego. Z kart książki czytelnik 
pozna historię ugaszenia pożaru kopuły bazyliki w Loreto 
przez żołnierzy II Korpusu w czasie niemieckiego bombar-
dowania w lipcu 1944 roku i historię kradzieży z Watykanu 
obrazu Matki Bożej Gregorianskiej przez cudownie uzdro-
wionego księcia wojewodę Mikołaja Sapiehę. Skradziony 
obraz przywiózł do kaplicy zamkowej w Kodniu. Naraził 
się wprawdzie na klątwę papieską, ale Matka Boża Grego-
riańska stała się Matką Bożą Kodeńską – Madonną Podla-
sia. W książce jest cały rozdział o Polakach w sanktuariach 
pod Rzymem. Są także przedstawione sanktuaria w Pol-
sce i cudowny obraz Matki Bożej Bocheńskiej w Bazylice 
p.w. św. Mikołaja w Bochni.

Możemy odnaleźć w książce wyjaśnienie wielu cudow-
nych legend, jak choćby legendy o Domku Najświętszej 
Rodziny przywiezionym cudownie na skrzydłach przez 
aniołów z Nazaretu do Loreto. Dociekliwi historycy doszli 
do przekonania, że Domek ten przywiozła do Loreto w cza-
sie jednej  wypraw krzyżowych drogą morską rycerska ro-
dzina Degli Angeli (Aniołów) – stąd narodziła się piękna 
legenda. Autor wymienia madonny odnalezione w sposób 
niezwykły, jak np. Madonnę della Corona, która dzisiaj 
znajduje się w kaplicy przylepionej jak gniazdo jaskółcze 
do pionowego urwiska wschodniej ściany Monte Baldo 
koło jeziora Garda w Lombardii, w miejscu gdzie Madonna 
została znaleziona.

Czytając książkę ks. Górala odnajdujemy najrozmaitsze 
pieszczotliwe określenia madonn nadawane przez miejsco-
wą ludność jak np. La Moreneta (Czarnulka) w Sanktuarium 
w Montserrat w Katalonii, Madrecita (Mateczka - Madon-
na z Guadelupe w Meksyku, której wizerunek pokazał się 
na opończy Juana Diego, Aparecida (Zjawiona) i Paloma 
Blanca czyli Biała Gołąbka w Sewilli. Madonny na całym 
świecie mają swoje określenia. Jest Madonna od Cudów (de 
la Rabida), Pokryta Rosą, Nieustającej Pomocy, Madonna 
od trzęsienia ziemi (w Ekwadorze), Pani Mórz w Brazylii, 
Świetlista, Śnieżna, i Gromniczna (na Teneryfie), Bolesna 
(Addolorata), a nawet Siedmiobolesna (od Siedmiu Boleści) 
w narodowym sanktuarium Słowacji w Szatinie koło Bra-
tysławy, od Męki, od Rodzących. Jest Dziewica z Doliny, 
Panna Łez, Nasza Pani z Hal, Dziewica Pokoju, Dziewica 
Zmartwienia i Zwycięstwa, Królowa Polski, Królowa Po-
koju i Królowa Różańca Świętego i Madonna z Medżugo-
rie.  Te wszystkie nazwy i przydomki nadawane w różnych 
miejscach świata Matce Bożej są widomym świadectwem 
miłości i wdzięczności za otrzymywane od Boga łaski za 
wstawiennictwem jego Matki.  

Atrakcyjność książki podnoszą pięknie wykonane za-
pewne przez Autora, kolorowe fotografie na każdej nie-
mal stronie. Książkę ks. Kazimierza Górala wydało Wy-
dawnictwo Diecezji Tarnowskiej „BIBLOS” w Tarnowie 
w 2003 roku. Warto polecić ją  naszym czytelnikom.   

Stanisław Kobiela
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„Wędrówki” Lucjana Zuzi
23 października 2007 r. 

w lokalu Śródmiejskiego 
Ośrodka Kultury w Kra-
kowie odbył się wieczór 
autorski Lucjana Zuzi 
i promocja jego nowego 
tomu opowiadań „Wę-
drówki”. Spotkanie pro-
wadziła córka Autora pani 
prof. dr hab. Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie 
Jagoda Cieszyńska-Ro-
żek. Prezentacja utworów, 
oprawa muzyczna i wokal-
na wypadły znakomicie. 
Uczestnicy spotkania, któ-

rzy wypełnili salę po brzegi zostali obdarowani przez Autora 
egzemplarzami jego najnowszej książki.

Autor, pan Lucjan Zuzia to znakomity prozaik i publicysta, 
laureat wielu konkursów literackich. Jest on także aktywnym 
działaczem naszego Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 

W prezentowanej książce wydarzenia rozgrywają się na 
dalszym planie. Oryginalna jest przede wszystkim refleksja 
Autora na temat przedstawianych w książce postaci. Przeży-
wamy z autorem różne problemy, które niesie codzienność. 
Dotykała ona także wielkich ludzi. Autor podkreślił, że w re-
lacjach międzyludzkich niezwykle ważne znaczenie ma żywe 
słowo, co niestety w obecnej dobie nie jest należycie docenia-
ne. Jakże trudno jest nawiązać kontakt słowny z przypadkowo 
spotkanym człowiekiem. Bez takiego umiejętnego kontaktu 
bliskie nawiązanie znajomości i rozeznanie napotkanych ludzi 
jest niemożliwe   Autor daje próbkę takiej pięknej konwersji 
i XIX wiecznych konwenansów pokazując rozmowę Józefa 
Ignacego Kraszewskiego z młodziutką panna Benks czy spo-
sób załatwiania interesów przez znakomitego XIX wiecznego 
malarza, grafika i ilustratora Andriollego. W części drugiej po-
święconej współczesności autor pokazuje już te relacje w in-
nym świetle, a  części trzeciej pokazuje wędrówkę bohaterów 
w świecie wirtualnym. To inny świat kontaktów umysłowych 
ludzi z tymi którzy odeszli. Poznając ich dokonania i czytając 
ich publikacje nawiązujemy metafizyczny kontakt ze światem, 
który przeminął. Autor porusza także zagadnienia moralne wią-
żące się  z wykorzystywaniem nowoczesnej techniki i wykrada-
nie myśli innych ludzi.   Aleksander Urban (Kraków)

Z pomiędzy koncertów dawanych przez muzyków przyjezd-
nych, najsilniej utkwiły mi w pamięci dwa koncerty francisz-
kanina O. Bernardina Rizziego. Rizzi jest postacią znaną u nas 
dobrze i głośną. Przypomnę więc tylko krótko, że po swoim 

przyjeździe do Polski działał przez szereg lat na terenie Krako-
wa, w którego życiu muzycznym odegrał wybitną rolę przede 
wszystkim jako założyciel i dyrygent Chóru Cecyliańskiego, 
a poza tym jako kompozytor – nauczyciel muzyki. Rizzi zżył 
się z Polską, rozmiłował się w polskiej muzyce, zwłaszcza 
– polskiej pieśni ludowej, i w wielu jego utworach słychać re-
miniscencje z tych naszych ludowych pieśni, zwłaszcza kolęd. 
Jego chór śpiewał stale na niedzielnych sumach w kościele fran-
ciszkanów, a od czasu do czasu także na koncertach publicznych 
w Krakowie i poza Krakowem. W roku 1924 koncertował Rizzi 
dwukrotnie także w Bochni. Pierwszy raz wystąpił tu ze swoim 
Chórem Cecyliańskim, a drugi raz 11 października tegoż roku 
ze swoim własnym koncertem organowym, na którym odegrał 
szereg swoich utworów. Oba te koncerty odbyły się w starej bo-
cheńskiej farze wieczorem. Wyraźniej pamiętam koncert drugi. 
Kościół był przepełniony słuchaczami po brzegi. Moc światła, 
wstępy bezpłatne, ale przy każdym wejściu do kościoła stały 
stoliki a na nich tace i ogłoszenia, że dobrowolne datki są prze-
znaczone na budowę domu akademickiego w Krakowie.

Nadejścia koncertanta oczekiwali wszyscy z widocznym 
podnieceniem i radzi by go pewnie powitać oklaskami, ale 
trudno, to przecież kościół. Wchodzącemu, młodemu jeszcze 
a bardzo przystojnemu mnichowi w czarnym franciszkańskim 
habicie przyglądali się wszyscy z ogromnym zaciekawieniem. 
Wszedł na chór i po dłuższej chwili grać zaczął. Rozległy się 
ciche, żałosne tony, które jednak wnet przeszły w burzę silnych 
akordów, wzmocnionych w dodatku kilku potężnymi uderze-
niami młota w miedziany kocioł. Kotłem był w tym wypadku 
wielki, z plebanii wypożyczony rondel, a tamburzystą był tu 
jeden z muzykalnych bocheńskich akademików. Tak odegra-
ny  utwór był według podanego na afiszu tytułu opowieścią 
o Aniele strzegącym grobu Chrystusa. Efekty muzyczne były 
tu dla nas wszystkich czymś zgoła nowym, ale jeszcze silniejsze 
wrażenie wywarł na nas utwór następny, zatytułowany „Morze 
bolesne” wstrząsająca opowieść z dziecięcych  przeżyć kompo-

Stanisław Fischer

Dwa opowiadania

Ojciec Bernardino Rizzi

W bieżącym roku mija 40 roczni-
ca śmierci prof. Stanisława Fische-
ra zmarłego 28 kwietnia 1967 roku, 
badacza dziejów Bochni, założyciela 
muzeum w Bochni i Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w No-
wym Wiśniczu. W jego materiałach 
rękopiśmiennych znajduje się wiele 
ciekawych epizodów, zanotowanych 
pośpiesznie szkiców do których Au-
tor nigdy już nie powrócił, ale nie-
jednokrotnie wracał do nich pamię-

cią. Z okazji tej rocznicy wybraliśmy dla Czytelników dwa 
opowiadania. Pierwsze z nich opisuje koncert  słynnego fran-
ciszkanina Bernardino Rizzi w kościele parafialnym św. Miko-
łaja w Bochni w 1924 r. Drugie przedstawia sylwetkę krakow-
skiego Żyda Adolfa Sternschuusa i jego losy. 

Po 50 latach od napisania tych opowiadań redakcji W.B. uda-
ło się przygotować noty biograficzne tych wybitnych postaci na 
podstawie Wikipedii, prac magisterskich Tadeusza Kuli z 1996 r. 
i Katarzyny Lazar-Kopeć z 1994 r. oraz Polskiego Słownika Bio-
graficznego. Czytelnicy mają okazję porównać te opowiadania 
z załączonymi w przypisach notami biograficznymi.
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zytora. Opowiadał mi później O. Riz-
zi jak to kiedyś w jego państwie fala 
morska porwała kilku kąpiących się 
Cyganów. W utworze tego Polacco – 
jak nazywano Rizziego we Włoszech 
– słychać było odgłosy tych przeżyć 
z owych lat przeniesione w nurty Wi-
sły czy Raby. Publiczność wychodziła 
z koncertu z jakimś ociąganiem się, 
bo każdy chciał jeszcze raz tego nie-
zwykłego zakonnika zobaczyć.

Przez dwa dni pobytu swojego 
w Bochni był O. Rizzi naszym goś-

ciem. W gronie naszych przyjaciół opowiadał nam wiele swo-
ich przeżyć i ciężkich i pogodniejszych, a wszystko to ilustro-
wał muzyką. Co chwila siadał do fortepianu i grał. Pamiętam 
jedną z tych jego muzycznych opowieści p.t. „W mojej celi”. 
Była to opowieść z dziejów duszy zamkniętej w czterech ścia-
nach celi. Za ścianą życie ludzkie wre, a jego odgłosy przedo-
stają się do tej celi i kuszą. I słychać było w tej kompozycji ja-
kieś religijne tony i jakieś niby westchnienia duszy więzionej 
i głosy klasztornych dzwonków – a wszystko to tu i ówdzie 
poprzegradzane jakimiś gwałtownymi muzycznymi wtrętami 
o nastroju zgoła innym. W jakimś momencie mówi mi O. Riz-
zi: Słyszy pan, jak tam za ścianą tłucze się diabolus i puka ?  

W opowiadaniach Ojca i we wszystkich jego rozmowach 
z nami nie było nic mniszego. Zachowywał się i mówił tak, jak 
każdy inteligentny, żywego temperamentu i towarzysko wyrobio-
ny człowiek świecki. Prosiłem go, żeby mi usiadł do szkicowego 
portretu, a był to model dla malarza ponętny i do ujęcia niezbyt 
trudny – twarz ściągła, rysy jej regularne, duże oczy o spojrzeniu 
jak gdyby powłóczystym, usta dość duże o wąskich wargach, za-
rysowanych regularnie – nad czołem zwichrzona jasna czupryna. 
Wykonałem dziwnie szybko dwa jego sangwinowe wizerunki. 
Jeden z nich wziął sobie na pamiątkę, drugi mam jeszcze dotąd.

Po tym bocheńskim koncercie spotykałem się z nim jesz-
cze kilka razy w Krakowie. Z chwilą jego wyjazdu z Polski 
przerwał się już mój z nim kontakt. Tylko raz – ale to już 
w czasie okupacji niemieckiej – zwróciłem się do niego li-
stownie w cudzej sprawie z prośbą o pomoc. Spełnił tę proś-
bę, ale o tym już może później.

Z powodu niedomagania fizycznego nie mogłem się wybrać 
do Krakowa na spotkanie z O. Rizzim na obchodzie 35-lecia Chó-
ru Cecyliańskiego w roku 1957. W wielu dziennikach naszych 
czytało się wtedy sprawozdania z tego jubileuszowego zjazdu. Do 
kilku tych artykułów były dodane wizerunki Ojca. W rysach jego 
twarzy można się oczywiście doszukać jeszcze podobieństwa do 
tego młodego zakonnika, którego się znało przed laty 30-tu, ale te 
długie lata wycisnęły na niej już silnie swoje piętno.

W moich uniwersyteckich czasach żył w Krakowie i dzia-
łał  bardzo  kulturalny Żyd – dr Adolf Sternschuss, radca pro-
kuratorii skarbu. Był to zamożny, przystojny starszy kawaler, 
bardzo uprzejmy i grzeczny i kłaniający się swoim znajomym 
ukłonem „w pas”. Widywało się go często na plantach w towa-
rzystwie drepcącej koło niego siostry, także już starszej panny. 
Sternschuss interesował się żywo sztuką i był gorącym miłośni-
kiem zabytków i pamiątek Krakowa. W wydawnictwie „Biblio-

Ojciec Bernardino Rizzi

Adolf Sternschuss

teka Krakowska” opublikował też dwie swoje książeczki, jedną 
o godłach domów krakowskich, drugą o  Domu Jana Matejki.

Czy więcej coś pisał – nie wiem. Znałem go długo tylko 
z widzenia, ale jednego razu jakiś nasz komitet akademicki, do 
którego należałem, naradzał się nad urządzeniem wieczoru ar-
tystycznego, poświęconego Mickiewiczowi, czy też wszystkim 
trzem naszym wieszczom. Nie pamiętam dlaczegośmy to zebra-
nie urządzili nie na Uniwersytecie, ale w hotelu Pollera przy ulicy 
Szpitalnej. Radzimy tam już może godzinę. Mówimy dużo, każ-
dy się chce wygadać, ale wszystko to było jakimś  przelewaniem 
próżnego w próżne. I naraz widzę, że dalszym wejściem wcho-
dzi do sali dr Sternschuss. Usiadł sobie w tyle i przysłuchuje się 
cierpliwie naszym rozprawom, a kiedyśmy wreszcie po jakichś 
dwóch godzinach dysputę jeszcze toczyli, podchodzi bliżej, wita 
się z nami i zatrzymuje się przy mnie. Zaczyna rozmowę zapyta-
niem, czy przypadkiem nie mam trochę wolnego czasu. Nie nale-
żałem do akademików nazbyt zapracowanych, więc mówię Sters-
chussowi, że czasu wolnego mam dość. Niechże mi powie, czego 
sobie ode mnie życzy i czym mógłbym mu służyć. A on mi wtedy 
mówi mniej więcej tak: „ Do Krakowa, jak pan wie, zjeżdżają się 
wycieczki z różnych stron kraju. Trzeba tych ludzi oprowadzać, 
objaśniać  im zabytki i zwracać ich uwagę na to wszystko, co naj-
bardziej godne jest zobaczenia. Takim oprowadzaniem wycieczko-
wiczów zajmuję się obecnie tylko ja i dr Muczkowski, a przydało 
by się tych przewodników trochę  więcej. Może by pan zechciał 
się do tej pracy naszej przyłączyć ? Odpowiedziałem mu na to, 
że chętnie bym się do tego wziął, ale nie wiem, jak się to wszyst-
ko robi. Na to mówi mi Sternschuss : Dla pana, który zabytki 
Krakowa przecież zna, nie będzie to z pewnością nazbyt trudne. 
Niech się pan przyglądnie, jak się to robi. Jutro od godz. 2-giej 
po południu mam oprowadzać po Krakowie zbiorową wycieczkę 
z Sokala. Zbiórka koło pomnika Mickiewicza. Proszę przyjść. Zo-
baczy pan, jak się to robi.

Obiecałem, że przyjdę i nazajutrz o oznaczonej godzinie 
byłem na miejscu. Właśnie nadchodził także dr Sternschuss. 
Grupka wycieczkowiczów składała się z jakichś 50-ciu osób. 
Byli to mieszkańcy Sokala i sąsiadujących z nim wsi – męż-
czyźni i kobiety i trochę dorastającej młodzieży, a opiekowali 
się nimi dwaj nauczyciele i jeden ksiądz. Po przywitaniu się z tą 
starszyzną Sternschuss zaczął im z miejsca mówić o kościele 
Mariackim, którego wysokie wieżyce sterczały tuż przed nami, 
a złota korona na wyższej wieży świeciła jasnym blaskiem. 
Przypomniał legendę o tych dwóch braciach – rywalach, którzy 
budowali tę wieżę i w trakcie tej swojej rywalizacji starszy brat 
zabił młodszego. Morderczy nóż wisi dotąd w bramie Sukien-
nic. Wspomniał Stermschuss, że kościół ten jest już od siedmiu 
wieków świadkiem wszystkich złych i dobrych losów mia-
sta. Bezpośrednio po tym poszliśmy do kościoła. Przewodnik 
nasz wprowadził wycieczkowiczów do bocznej prawej nawy, 
w której w głębi jest czarny marmurowy ołtarz z wyrzeźbionym 
przez Wita Stwosza Chrystusem przybitym do krzyża. Tam nas 
prowadzi. Po drodze zwróci przelotnie uwagę naszą na jakiś 
szczegół, a potem już obszerniej mówi o tym stwoszowskim 
ołtarzu do którego dochodzimy i o jego genialnym twórcy. 
Mówi żywo, obrazowo i z dużą dozą uczucia. Z kolei prowadzi 
nas do prezbiterium. W chwili kiedy przechodzimy koło ołta-
rza z Sanctissimum, Sternschuss na moment przyklęknął, a za 
jego przykładem przyklękają oczywiście wszyscy uczestnicy 
wycieczki. Przed Wielkim Ołtarzem mówi znowu dużo o Stwo-
szu. Podkreśla typowość wyrzeźbionych przez niego postaci 
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apostołów, zwraca uwagę na pełnię ich psychicznego wyrazu 
i na układ całej kompozycji. Ze wszystkiego, co mówi widać, że 
chciałby jak najmocniej utrwalić w pamięci tej garstki wyciecz-
kowiczów całe piękno tego genialnego dzieła.

Opuszczamy Kościół Mariacki i z kolei prowadzi nas 
dr Sternschuss  do Franciszkanów, ażeby pokazać wyciecz-
kowiczom witraże Wyspiańskiego. Sternschuss był entuzjasta 
osoby i całej twórczości malarskiej i literackiej tego wielkiego 
artysty, więc i teraz mówi o nim i o jego dziełach z zapałem, 
a stara się to wszystko wypowiedzieć jak najbardziej przystęp-
nie. I znowu się odnosiło wrażenie, że dokłada wszelkich sta-
rań, ażeby psychiczny wizerunek Wyspiańskiego utrwalił się 
w pamięci tych ludzi na zawsze.

Na tym się tym razem to sternschussowe oprowadzanie po 
Krakowie skończyło. Odprowadzam go teraz do jego domu. Po 
drodze pyta się, jak mi się podobał bieg tej wycieczki i dawa-
ne objaśnienia. Odpowiedziałem, że bardzo mi się to wszystko 
podobało i że – gdybym i ja miał być podobnym przewodni-
kiem, radbym to zadanie spełniać w podobny sposób. W trakcie 
rozmowy zaznaczyłem, że uderzył mnie mocno jeden szcze-
gół w czasie zwiedzania Kościoła Mariackiego. Jaki szczegół 
– pyta Sternschuss. Czy może to, że uklęknąłem przed ołtarzem 
Sanctissimum ? – Tak jest – odpowiadam -. Ten właśnie szczegół 
- No – jakże miałem postąpić. Przecież to wszyscy byli katolicy, 
a przechodziliśmy koło największej świętości katolickiej. Przez 
to, żem uklęknął, jeszcze nic się nie stało.

Przed domem Sternschussa, a był on właścicielem jednej 
z kamieniczek przy Plantach, między ul. Sławkowską a Koś-
ciołem Reformatów, żegnam się z nim, ale on mnie zaprasza 
do siebie. Przyjąłem to zaproszenie z przyjemnością. Idziemy 
klatką schodową na piętro. Schody zasłane dywanami, a na 
skrętach klatki stoją jakieś duże figuralne rzeźby. Wchodzimy 
do mieszkania. Długa amfilada pokoi, a w nich pełno stylowych 
mebli z różnych czasów. Na ścianach wisi mnóstwo obrazów 
– starych i nowych. Są to przeważnie dzieła malarzy polskich 
i kilka żydowskich. Były między nimi – o ile sobie dobrze przy-
pominam obrazy Maurycego Gotlieba i Samuela Hirscheberga. 
W oszklonych trymutkach i na nich były rozmieszczone jakieś 
artystyczne brązy i inne cacka. Przechodzimy przez te pokoje 
trochę za szybko i dochodzimy do gabinetu Sterschussa. Proszę 
siadać ! A teraz pokaże panu to, co mam u siebie najcenniejsze-
go. Wyciąga szufladę biurka, przewraca plik szpargałów i poda-
je mi pożółkłą kartkę papieru. Widzę na obu jej stronach frag-
ment pieśni ułożonej w oktawach. W tekście były tu i ówdzie 
jakieś przekreślenia i drobne poprawki. Czy wie pan, co to jest ? 
– pyta Sternschuss. Odpowiedziałem na domysł : Słowacki. Tak 
! To Słowacki. To jedna z ostatnich kart Króla Ducha, pisana 
jego własną ręką, bo, jak pan wie, w trakcie pisania tego dzieła 
Słowacki był już coraz słabszy a  kiedy już sam pisać nie mógł, 
ostatnie pieśni pisał pod jego dyktandem Szczęsny Feliński. To 
najcenniejsza pamiątka jaką mam. Pocałował te kartkę i złożył 
ją z powrotem na dawnym miejscu.

Od tego czasu znałem się ze Sternschussem nieco bliżej, 
ale spotkania nasze były przelotne, a potem, kiedy już opuś-
ciłem Kraków, całkowicie się nasze kontakty przerwały. To, 
co dalej o nim piszę jest już tylko streszczeniem tego, co mi 
o nim opowiadali nasi wspólni znajomi.

Nadszedł rok 1914. Tworzą się Legiony Piłsudskiego. Ko-
menda urzęduje na Oleandrach – tam się, zgłaszają ochotnicy. 
Sternschuss  przez kilka dni biega po Krakowie jak wariat, 

wreszcie idzie na Oleandry i zgłasza swoje wstąpienie do Legio-
nów. Był już wtedy człowiekiem starszym – może już dobiegał 
50-tki, więc tam w biurze komendy przyjmują jego zgłoszenie 
się z pewnym wahaniem. Zaznaczają, że do służby w Legio-
nach zgłaszają się ludzie młodsi, ale na to im Sternschuss od-
powiada tak: Rozważyłem dokładnie wszystko. Moje postano-
wienie nie jest przelotną zachcianką. W rezultacie przyjęto go 
do Legionów i przydzielono mu nadzór nad obozową kuchnią. 
Przez kilka dni krzątał się więc w tej kuchni, ale to zajęcie nie 
odpowiadało jego planom. Zgłasza się do komendy powtórnie 
i prosi, ażeby mu dano szynel i karabin i włączono go do tego 
legionowego oddziału, który najwcześniej na pole walki wyru-
szy. I znowu z pewnym wahaniem spełniono jego życzenie. Po-
maszerował razem z innymi w stronę Kielc. Znali go wszyscy 
i komenda widocznie miała już do niego zaufanie, bo go posta-
wiono na czele trójosobowej pikiety. W pewnym miejscu – już 
na ziemi kieleckiej jego pułk zatrzymuje się. W dali już słychać 
strzelaninę, która się zbliża coraz bardziej. Pikiety rozmieszczo-
no na polach w odległości jakichś trzystu kroków od pułkowego 
obozu. Sternschuss ze swoimi kilku ludźmi kopie w ziemi rów 
zabezpieczający ich przed lecącymi kulami. Czuwają, ale nie-
spokojny i niecierpliwy Sternschuss raz po raz wychyla głowę 
z rowu i patrzy przez lornetkę w stronę zbliżających się nieprzy-
jaciół. W pewnym momencie świsnęła kula i trafiła go w samo 
czoło. Tam padł i tam go w polach pod kępą brzóz pochowano.

Nie znam dobrze literatury legionowej. Może o Sternschus-
sie już ktoś coś pisał. Może któryś z tych podanych przeze 
mnie szczegółów miał w rzeczywistości przebieg nieco inny. 
Mniejsza o to. W każdym razie główny zrąb mojej opowieści 
o doktorze Sterschussie chyba nie odbiega od prawdy, a sądzę, 
że on  - dr Sternschuss – bardzo sobie zasłużył na pamięć swo-
ich polskich rodaków.  Stanisław Fischer

*   *   *
Noty biograficzne :

Ojciec dr Bernardino Rizzi franciszkanin, Włoch, znako-
mity muzyk, kompozytor, pedagog i dyrygent. Dominik Rizzi 
ur. 27 maja 1891 we włoskiej miejscowości Cherso. Ojciec był 
rybakiem, a matka z pochodzenia Chorwatka była położną. Miał 
dwóch braci. Od 1903 r. w zakonie franciszkańskim w Campo-
sampiero pod imieniem Bernardino. Studiował teologię, paleogra-
fię i dyplomatykę przy Archiwum Watykańskim. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich kontynuował studia na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym w Padwie. Zakończył je w 1916 r. doktoratem 
z teologii. Już w czasie nauki w seminarium okazał się pasjona-
tem muzyki, akompaniował scholi kleryków na organach, poma-
gał  przyswajaniu zasad śpiewu gregoriańskiego i polifonicznego. 
W l. 1917-1919 w rzymskim Instituto Pontificio di Musica Sacra 
studiował kontrapunkt i fugę, otrzymał licencjat ze śpiewu gre-
goriańskiego. Następnie wiedzę muzyczną zdobywał w Instituto 
Musicale „Cezare Pollini” w Padwie. W 1912 r. uzyskał magiste-
rium z kompozycji. Przebywał w Krakowie od 1922 do 1932 r. 
(wcześniej 1909-1911). W latach 1923-1925 założył Chór Cecy-
liański w Krakowie. Rizzi jako pierwszy doprowadził do koncer-
tów kolęd i pastorałek w salach teatralnych. Pod jego batutą wy-
stąpił chór podczas uroczystości sprowadzenia prochów Juliusza 
Słowackiego i Henryka Sienkiewicza na Wawelu Wykładał także 
w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Jego 
uczniami byli m.in. Jan Ekiert i Zygmunt Mycielski W latach 
1956-1958 powrócił do Polski na obchody 35-lecia swojej pracy 
artystycznej i w czasie jubileuszowego koncertu w  Filharmonii 
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Krakowskiej w 1958 r. otrzymał złotą odznakę ZPZSiL za swo-
ją twórczość muzyczną w Polsce. Zmarł 23 stycznia 1968 r. 
w Rivoltella. Był autorem prawie 450 kompozycji o tematyce 
sakralnej i świeckiej. Dla osiągnięcia potrzebnej barwy dźwię-
ków zestawiał nietypowe instrumenty. Niektóre wykonane zo-
stały wg jego pomysłu.

Adolf Sternschuss (1873-1915), prawnik, kolekcjoner, le-
gionista. Urodził się w Dytkowcach w powiecie tarnopolskim 
w rodzinie żydowskiej. W latach 1890-92 służył w armii austro-
węgierskiej (otrzymał stopień porucznika) a po zdaniu egzaminu 
dojrzałości w gimnazjum św. Jacka w Krakowie studiował prawo 
na UJ oraz historię sztuki. W 1896 został doktorem praw i pod-
jął pracę w krakowskiej ekspozyturze Galicyjskiej Prokuratorii 
Skarbu z siedzibą we Lwowie (od 1907 r. jako sekretarz Pro-
kuratorii). Od 1890 r. działał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, w „Kółku estetów” przy UJ, Towarzystwie Biblioteki 
Słuchaczów Prawa UJ, Towarzystwie Przyjaciół Krakowa, Towa-
rzystwie Miłośników Historii i Zabytków m. Krakowa, Komisji 
Wycieczkowej, której był założycielem w 1901 r., Towarzystwie 
im. Jana Matejki, Towarzystwie Leczniczych Kolonii wakacyj-
nych dla Młodzieży Żydowskiej, Towarzystwie Numizmatycz-
nym, Towarzystwie Polskiej Sztuki Stosowanej, Towarzystwie 
Upiększania m. Krakowa, Towarzystwie Opieki nad Polskimi 
Zabytkami Sztuki w Krakowie. Bez powodzenia kandydował 
w 1905 r. do Rady m. Krakowa. Proponował założenie muze-
um gromadzenia źródeł żydowskich p.n. Muzeum im. Kazimie-
rza Wielkiego. Napisał dwie prace : Godła domów krakowskich 
(Rocznik Krakowski t. 2 1899) i przewodnik Dom Jana Matejki 
(Kraków 1898). Wielokrotnie postulował potrzebę zmiany ustaw 
konserwatorskich. Wystąpił z memoriałem do Rady m. Krakowa 
o ochronę zabudowań przy kościele św. Idziego.

Kolekcjonował ekslibrysy, grafikę użytkową, judaika, por-
celanę z manufaktur polskich i obcych, sztukę ludową Podhala 
i Huculszczyzny, rzeźby Alfreda Dauna, Jana Szczepkowskiego, 
Bolesława Biegasa, obrazy Aleksandra Gierymskiego, Leopolda 
i Maurycego Gottliebów, Aleksandra Kotsisa, Jacka Malczew-

skiego, Fryderyka Pautscha, Kazimierza Sichulskiego, Włodzi-
mierza Tetmajera, Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Wyspiań-
skiego. Posiadał bogaty zbiór rysunków, grafik, map, klepsydr 
pogrzebowych, druków ulotnych i rękopisów m.in. Marii Ko-
nopnickiej i Teofila Lenartowicza, pamiątek z powstań listopado-
wego i styczniowego, numizmatów oraz znaczków pocztowych. 
Niektóre eksponaty ofiarował Muzeum Narodowemu w Krako-
wie. W 1904 r. współpracował z Zenonem Przesmyckim przy 
edycji dzieł Cypriana Norwida (niektóre utwory Norwida znane 
są jedynie z odpisów i kopii Sternschussa). W 1909 po awansie 
na radcę finansowego Prokuratorii przeniósł się do Lwowa. Był 
członkiem korespondentem Muzeum Etnograficznego w Wied-
niu. Jego spuścizna rękopiśmienna świadczy o różnorodnych 
zainteresowaniach. Działał w „Sokole” we Lwowie i zabiegał 
o przekształcenie „Sokoła” w jednostkę zmilitaryzowaną. W tej 
sprawie kontaktował się z Towarzystwem „Strzelec”.

Po wybuchu wojny zmobilizowany do armii austro-węgier-
skiej uzyskał zgodę na przeniesienie się do I Brygady Legio-
nów Polskich. Przydzielony następnie do biura werbunkowego 
NKN został kierownikiem kancelarii jego Departamentu Woj-
skowego. Był najbliższym współpracownikiem ppłk Władysła-
wa Sikorskiego, który cenił go za znaczne doświadczenie ży-
ciowe, rozległą i nowoczesną rutynę administracyjną, nieska-
zitelny charakter połączony z wielką odwagą cywilną. W 1915 
r. zrezygnował z szarży oficerskiej i walczył na froncie jako 
szeregowiec 1 pp. Ranny pod Jastkowem, walczył następne 
w 4 pp „czwartakach”. Awansowany do rangi kaprala a po-
tem st. sierżanta, nie odebrał tej ostatniej nominacji, bo zginął 
pod Kuklami nad Styrem i pochowany został 26.10.1915 r. na 
cmentarzu polowym w Maniewiczach w ziemnej mogile. Po-
śmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

Był jednym z wybitniejszych kolekcjonerów okresu Mło-
dej Polski. Zbiory przeznaczone przez niego dla Muzeum 
Narodowego w Krakowie, po przywiezieniu ich do Krakowa 
w 1916 r. do tego muzeum nie trafiły z wyjątkiem niewielkiej 
części.  (opr. wg Polskiego Słownika Biograficznego – S.K.). 

Kołu Pszczelarzy w Bochni mgr Wiesław Salamon prezesuje 
już 25 lat. Z uwagi na wiek i stan zdrowia oraz nowe problemy 
bartników chętnie korzysta z pomocy młodszych kolegów wśród 
których wyróżnia kolegę Twardosza. A jest to praca społeczna, 
bez wynagrodzenia do której można tylko dołożyć. Problemy 
pszczelarzy ostatnio są istotne z wielu powodów. Jednym z waż-
niejszych jest konieczność wykorzystania pomocy Unii Europej-
skiej na walkę z warrozą – jednego z najgroźniejszych pasożytów 
żerujących na larwach pszczół oraz potrzeba wykorzystania zna-
czącego dofinansowania rozwoju pszczelarstwa poprzez wymia-
nę matek pszczelich oraz uszlachetnianie i poszerzanie pasiek.

Sprawa jest istotna dla całej UE bowiem nie tylko w USA, 
ale i w Zachodniej Europie (ostatnio również w Polsce) poja-
wiło się zjawisko ginięcia tysięcy pasiek z nieznanych do tej 
pory przyczyn. Jedno domyślają się ich w chemizacji rolnictwa 
i roślinach transgenicznych – do których pszczoły nie zdąży-
ły się jeszcze przystosować, inni kombinują, iż jest to skutek 

Bolesław Wnęk

U bocheńskich pszczelarzy
telefonii komórkowej, a jeszcze inni posądzają o to jakiegoś 
do tej pory nie rozpoznanego żuka ulowego. Każda z tych 
poszlak wydaje się realna. 40 krotnie większe zatrucie gleby 
chemią w Zachodniej Europie (Holandia) niż w Polsce musi 
być groźne nie tylko dla człowieka, ale i owadów. Na szkod-
liwość promieniowania telefonów komórkowych – uwierzmy 
radiestetom – pszczoła reaguje tracąc orientację przestrzenną. 
Człowiek poniesie konsekwencje dopiero w przyszłości po 
odpowiednim nasyceniu organizmu i osłabieniu odporności. 
Pszczoła jest wrażliwa na promieniowanie geopatyczne (ul 
usytuowany na cieku wodnym zwiększa wydajność do 30 %. 
Od dawna wiadomo, że pod liniami przesyłowymi energii 
elektrycznej nie powinno się lokować pasiek. Promieniowanie 
każdego aktywnego telefonu komórkowego radiesteta wyczu-
wa na odległość 80 cm, linii wysokiego napięcia do 400 m. Ja-
kie to powoduje skutki dla zdrowia człowieka dowiemy się ... 
jak się podstarzeją nasze dzieci i wnuki – dziś często dla szpa-



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  �7zima 2007/2008

WB nr 4 (75)

nu noszące przy sobie „komóry”. Uczeni tego nam prawdopo-
dobnie dużo wcześniej nie powiedzą, bo wiadomo, że pieniądz 
rządzi światem. No i nie cieszmy się zbytnio zdrowszymi niż 
w UE glebami. Wkrótce ich dogonimy. Skąd weźmiemy na-
wóz naturalny jak coraz mniej hodujemy bydła, a konia na wsi 
trudno w ogóle spotkać.

Einstein powiedział, że niedługo po wyginięciu pszczół 
zginie człowiek (podobno w 4 lata po pszczołach) i coś praw-
dy w tym musi być skoro rolnictwo, odnoszące ponad 70 % 
korzyści z pszczół (zapylanie roślin) straci swego sprzymie-
rzeńca. Miód, pyłek, kit pszczeli to zaledwie 30 % korzyści 
z hodowli. W USA zagrożone są wielkie plantacje rzepaku 
i innych roślin przemysłowych uzależnionych od pszczół.

Inną sprawą istotną dla pszczelarzy jest atmosfera w ich 
własnym środowisku. Dawniej środowisko pszczelarzy – hoł-
dujące tradycjom bartników – było sobie życzliwe, wspo-
magające się, charakterne i wiarygodne aż na tyle, że sądy 
w wypadku zeznań zwalniały pszczelarza ze składania przy-
sięgi. Przykładem takiej rzetelności może być najstarszy i cią-
gle aktywny pszczelarz w naszym regionie 102 letni Fryderyk 
Trojanowski, który swoja życzliwością doradztwem i pomocą 
sąsiadom uczynił Lipnicę Górną największym w powiecie za-
głębiem miodu. ( zob. artykuł poniżej)

Niestety obecnie wśród pszczelarzy profesjonalnych zda-
rzają się również i tacy, którzy stosują maniery polityków 
– „Złota rybko daj, żeby sąsiadowi cielę zdechło”. W retory-
ce konkurencyjnej przez deptanie innych starają się wykazać 
swoją wyższość. Zapobiegać takim zapędom to również za-
danie zorganizowanych pszczelarzy.

Zły miód zwykle nie pochodzi od lokalnych bartników, 
którzy na słoikach podają własne nazwisko, adres i rodzaj 
miodu. Robią to czasami przyjezdni lub lokalni handlarze mar-
kujący – dla zmylenia kupujących – zmyślonymi nazwiskami 
fałszowane syropem cukrowym produkty, sprzedający mie-
szańce sprowadzane z Chin lub odciągane z wartościowych 
składników, a tanie miody od południowych sąsiadów. Znacz-
nie groźniejsze są miody skażone lekami podawanymi chorym 
pszczołom w okresie zbieranie pożytków nektarowych.

Bocheńskie Koło Pszczelarzy liczy 57 członków posiadają-
cych 2152 pni pszczelich. Ponad 70 % z nich przekroczyło 60 lat 
życia. Najmniejszą grupę stanowią pszczelarze zawodowi i pra-
wie zawodowi. U każdego z nich pasieki liczą ponad 80 uli. Jest 
to 6 osób posiadających ponad 50 % wszystkich rodzin pszcze-
lich w naszym regionie. Najliczniejszą grupę 31 osób stanowią 
pszczelarze pół zawodowi wspomagający swoje dochody z pracy, 
z emerytur i rent – pszczołami o liczebności 11 do 80 uli.

Hobbyści, miłośnicy przyrody, troskliwi dziadkowie i ojco-
wie, liczący przeważnie ponad 70 lat, hodujący pszczoły głów-
nie dla przyjemności i potrzeby rodziny stanowią grupę 30 oso-
bową, a ich pasieki liczą po kilka najwyżej do 10 uli. Pszczela-
rze nie zrzeszeni stanowią ok. 10 procentowe środowisko.

Hodowla pszczół nie jest tak prosta jak hodowla królików 
czy kur. Wymaga dużej, ciągle uzupełnianej wiedzy, cierpli-
wości, spostrzegawczości i odporności na użądlenia, na które 
jest wrażliwych coraz więcej osób osłabionych niezdrowym 
środowiskiem i toksyczna żywnością. Bocheńskie pszczelar-
stwo ma swoją chlubną historię liczącą w formie zorganizo-
wanej kilkadziesiąt lat. Jedną z najsławniejszych kart zapi-
sał w nim dr Chwałkowski – pracownik naukowy Akademii 
Rolniczej w Krakowie. On jako jeden z pierwszych w Polsce 

i w Europie wprowadził metodę sztucznego unasienniania 
matek pszczelich, doprowadzając do wyhodowania wydajniej-
szych i łagodniejszych gatunków. W uznaniu osiągnięć w jego 
gospodarstwie w 1963 r. utworzono pierwszą w Polsce Stacje 
Hodowli i Unasienniania Pszczół. On szkolił w tym zakresie 
naukowców i pszczelarzy z Polski, Austrii, Rumunii, Bułgarii. 
Był recenzentem i promotorem prac magisterskich i pomysło-
dawcą nowych narzędzi i rozwiązań hodowlanych.

Dla podkreślenia roli pszczelarstwa i dorobku bocheńskich 
hodowców zawodowi i pół zawodowi pszczelarze postanowili 
ufundować sztandar cechowy. Liczą na życzliwość sponsorów. 
Muszą się spieszyć, by zdążyć prze wyginięciem tych poży-
tecznych stworzeń.

Spożycie miodu w Polsce jest kilkakrotnie niższe jak na zacho-
dzie Europy. Społeczeństwo mało wie jak korzystny ma wpływ na 
zdrowie. Leczy się nim m.in. układ krążenia, oddechowy, pokar-
mowy i moczowy, choroby skóry i błon śluzowych, hemoroidy, 
schorzenia ginekologiczne. Propolis jest skuteczny m.in. na czy-
raki, odleżyny, alergie, reumatyzm, choroby uszu, oczu i krążenia. 
Jad pszczeli słynie głównie ze skuteczności na schorzenia reuma-
tyczne, alergie i blizny pooperacyjne. Ale od leczenia znacznie 
wygodniejsza i skuteczniejsza jest profilaktyka. Szklanka przego-
towanej wody z łyżka miodu i cytryną przygotowana wieczorem, 
a wypita rano przekonała nie jednego do skuteczności tej prostej 
metody wspomagania zdrowia. To tańsze i zdrowsze niż piguły. 
Pszczelarze, którzy po wojnie zasiedlali ziemie poniemieckie za-
stali tam znaczne tereny nieużytków rolnych obsianych roślinami 
miododajnymi, aleje dróg polnych, placów i sadów obsadzonych 
lipami kwitnącymi kolejno przez kilka miesięcy – wszystko z my-
ślą o pszczołach. Może ta praktyka trafi i do nas za sprawa Unii 
Europejskiej. Ale nie tylko pszczelarze muszą  tym pamiętać. Bez 
pszczół zmarnieje rolnictwo i być może człowiek

Nestor pszczelarstwa Ziemi Bocheńskiej
Pan Fryderyk Trojanowski liczy 102 lata, a od 1932 roku zajmuje 
się pszczołami i nie kapituluje do dziś, choć jego pasieka liczy 
obecnie „tylko” 10 uli. Twierdzi, że miód, propolis (kit pszczeli), 
pyłek to dla niego najlepsze lekarstwa, a powietrze wokół uli na-

sycone aromatem przerabianego 
nektaru z różnorodnych roślin 
stwarza najzdrowszą atmosferę 
i odżywkę dla płuc, serca i du-
szy. Obecnie mieszka w Dołu-
szycach, w rodzinie córki i chce 
jeszcze nauczyć pszczelarstwa 
swoich wnuków. A nauczył już 
wielu..... w Lipnicy Górnej skąd 
pochodzi. Wszystkim początku-
jącym nie szczędził życzliwych 
porad i uwag, nie był zazdrosny 
o swą wiedzę pszczelarską. Pew-

nie i dlatego jego rodzinna wioska Lipnica Górna jest najbardziej 
„napszczeloną” wioską w powiecie bocheńskim. 

Z  małego  skrawka lichego pola przed wojną 1939 trudno 
było wyżyć, dorywczych prac przy murarce nie było za wiele 
więc nasz jubilat z konieczności  zaczął hodować pszczoły. 
Wtedy początki były bardzo trudne. Ule były niepraktyczne, 
ramki do składania miodu pszczoły musiały w całości zabudo-
wywać same, gatunki pszczół były złośliwe (m.in. tzw. borów-
ki), atakujące przy braniu miodu z ula w promieniu 50 metrów, 
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sprzęt pasieczny był prymitywny, a więc i wydajność nie była 
wielka. Za to było wiele nieskażonych pożytków kwiatowych 
i leśnych, a cena 1 litra miodu - 5 złotych - była  bardzo opła-
calna. Dla porównania za 1 dzień pracy w polu we dworze pła-
cono kosiarzowi 1 do 2 złotych. Na szczęście nie było warrozy 
obecnie najdokuczliwszej choroby pszczół. Jubilat nie miał 
czasu na politykowanie, ale dużo czytał i czyta do dziś. Prze-
wodniczył Kołu Młodzieży Wiejskiej „Wici”, które zajmowało 
się m.in. szerzeniem oświaty i zwalczaniem zabobonów. 

Własnymi siłami mieszkańców  zbudowali w 1938 roku 
w ciągu 2 miesięcy Dom Ludowy. Do kościoła w Lipnicy Mu-
rowanej miał 4 kilometry, ale niedzielnego obowiązku nigdy 
nie zaniedbywał. Później, gdy dorobił się roweru  jeździł na nim 
aż do 92 roku życia. Niestety rowerowi zachciało się emerytu-
ry, choć miał „zaledwie” ponad 40 lat. Teraz ma dużo lepiej, bo 
z Dołuszyc do kościółka dojeżdża autobusem,  rano na ósemkę. 
Młodzieńczym krokiem  zawsze zmierza na to samo, zaklepane 
miejsce. Nie wielu „pętaków” młodszych o 40 lat dotrzymało by 
mu kroku. Recepty na długie i zdrowe życie nie zna. Wie tylko 
że zawsze miał zajęcie, nie miał czasu na rozmyślanie o choro-
bach i starości, w wolnych chwilach dużo czytał, na przejadanie 
się i „wódeczność” nie było ani ochoty, ani czasu  i pieniędzy. 
W spadku po rodzicach nie otrzymał wiele i do w miarę zasob-

nego gospodarstwa doszedł własną i żony pracą.  Nie zazdrościł 
nikomu, a poradą w zakresie pszczelarstwa i pomocą – wg relacji 
sąsiadów – chętnie służył. A wiadomości  miał sporo i nie tylko 
z własnego doświadczenia, ale i „książkowych”. Od 1945 roku 
prenumerował czasopismo fachowe „Pszczelarstwo”.   

Nie chorował wiele. Łyżeczka miodu z rozpuszczonym pro-
polisem rano i wieczorem  odstraszała choroby, a przypadłości 
gastryczne leczył skutecznie głodówką.  Nie przesadzajmy z tymi 
receptami na długowieczność, chociaż  nie można ich też lekce-
ważyć. Znacznie ważniejsza jest atmosfera domowa. Nasz jubilat 
traktowany jest z szacunkiem, jako  pełnowartościowy członek 
życzliwej mu rodziny, żyje jej troskami i radościami, czuje się po-
trzebny i to głównie rodzina dała mu z miłości długoterminowy bi-
let. Szkoda, że takich rodzin jest coraz mniej, a sterani życiem  dzia-
dziowie i babcie załamują się psychicznie, czując się zbytecznym 
balastem. Te przylepione do szyb twarze w szpitalach, hospicjach 
i domach rzekomo spokojnej starości  wyglądające i oczekujące 
- często daremnie - na odwiedziny najbliższych nie świadczą o nas 
najlepiej – tak jak by czwarte przykazanie dekalogu  „..czcij ojca 
swego i matkę swoją , a będziesz długo żył i dobrze ci się będzie 
powodziło na ziemi” – przestało obowiązywać.    
Jubilatowi należy życzyć dalszych długich lat życia w zdrowiu.  

Bolesław Wnęk

50 lat temu, późnym listopadowym wieczorem, gościń-
cem prowadzącym przez Kłaj jechał, kierując się w stronę 
Proszówek, długi drabiniasty wóz na drewnianych, okutych 
stalowymi obręczami kołach. Jechał z fantazją, z głośnym 
turkotem, zaprzężony w najlepszą we wsi parą koni, na-
leżących do dobrego gospodarza Tomasza Pietrzyka. Fur-
manił syn Tomasza Władysław. Koniska miały co ciągnąć. 
Na dwu solidnych deskach, umocowanych wzdłuż drabin, 
ciasno siedziało około dwudziestu młodych ludzi, członków 
amatorskiego zespołu teatralnego, działającego przy kole 
ZMW RP „Wici” w Proszówkach. Byłem wśród nich i ja, 
wówczas siedemnastolatek. Dwu kolegów Janek Szmaciarz 
i Edek Kołodziej jechało tuż za furmanką na rowerach.

Wracaliśmy po wystawieniu w Kłaju, na zaproszenie 
tamtejszego koła  „Wici” sztuki, jakich wiele w tym regio-
nie wystawiano jeszcze przed wojną. W tamtych czasach na 
wsi wielki był głód jakiejkolwiek strawy kulturalnej. Tra-
dycje amatorskich teatrzyków były w tym regionie bogate, 
Występ w Kłaju był udany, dochód ze sprzedaży biletów 
znaczący. Dawało to możliwość wysłania w najbliższym 
czasie dwu osób na kurs Uniwersytetu Ludowego w Cicha-
wie. Wracaliśmy więc wielce radzi z powodzenia, śpiewa-
jąc popularne wówczas piosenki.

Ale pogoda była pod psem. Gęsta jesienna mgła przesła-
niała wszystko. Furman ledwie widział koniec dyszla swo-
jego wozu. Luźno trzymał lejce, pozwalając koniom samym 
wybierać drogę. Wychowany w wiejskim gospodarstwie 
wiedział, że w takich warunkach lepiej zaufać koniom, któ-
re nawet w największych ciemnościach potrafią wrócić do 

domu. Zdarzyło się nawet, że do Proszówek powrócił koń 
zarekwirowany w czasie pierwszej wojny światowej. Fur-
man uciekł wcześniej.

Naszym śpiewom akompaniował turkot kół na kamie-
nistej drodze. Właśnie zaczęliśmy szczególnie lubianą 
piosenkę – „Nad Wisłą w dolinie jaskółki latają”. I wtedy 
rozległ się z bardzo bliska huk serii wystrzelonej z broni 
maszynowej. Za chwilę nastąpiła druga seria. Konie po-
niosły jak oszalałe. Wozem rzucało na lewo i prawo. Pa-
sażerowie żeby nie wypaść, ze wszystkich sił trzymali się 
desek.  To na wiwat ! – ktoś krzyknął w wozie. I wszyscy 
tak pomyśleliśmy. Strzelanina w tamtym czasie była na 
porządku dziennym, przy byle okazji. Różnej broni, w róż 
nych rękach było jeszcze mnóstwo. Nagle w wozie, jedna 
z dziewcząt, moja siostra Mila, podniosła straszliwy krzyk. 
Ktoś zawołał : stać, stać !!!  Coś się stało! Władkowi z tru-
dem udało się opanować rozszalałe konie, zatrzymać wóz. 
Mila wciąż krzyczała. Ktoś odczepił od wozu furmańską 
latarnie, podbiegł do krzyczącej. Podniósł wysoko latarnię, 
przyświecił.

Widok był straszny. Na kolanach dziewczyny opierała 
się skulona postać z roztrzaskaną  głową. Był to Janek Ko-
łodziej, jeden z wielu Kołodziejów mieszkających w Pro-
szówkach. To jego dosięgła mordercza seria.

Zabili! – ktoś jęknął. Krwawy widok ofiary przejął 
wszystkich zgrozą i przerażeniem. Ten stan gwałtownie 
przemienił się we wściekłość. Starsi koledzy spontanicznie, 
nie bacząc na niebezpieczeństwo biegli do miejsca, w któ-
rym padły strzały. Reszta za nimi. Dorwać bandytów !!!

Z feralnego miejsca, do którego biegliśmy, dochodził 
rozdzierający krzyk. Krzyczał człowiek leżący na gościńcu 
w kałuży krwi. To był Edek Kołodziej, jeden z tych, którzy 
za furmanką jechali na rowerach. To jego dosięgła druga se-
ria. Strzaskała mu nogę powyżej kolana. Drugi rowerzysta 

Jan Łysek (Warszawa)

Bez śladu 
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Janek Szmaciarz uciekł we mgłę, porzucając rower.  Nim 
przybiegliśmy na miejsce, bandiory zniknęli, zabierając ro-
wery. I całe szczęście. My byliśmy z kijami, oni z bronią 
maszynową. Ale takie to były czasy. Od początku wojny ry-
zyko z narażeniem życia było nierzadko ratowaniem życia.

Rannego wniesiono do pobliskiego domu. Kości uda 
były pogruchotane, poszarpane mięśnie. Owinięto nogę po-
dartym w pasy prześcieradłem. Stracił już wiele krwi. Na-
tychmiast potrzebna była pomoc lekarska. Mogła nadejść 
tylko z Bochni. Ale jak ją sprowadzić? Nie było na wsi sa-
mochodów ani telefonu. Jazdy furmanką po wyboistej dro-
dze z pewnością by nie przeżył. Jak go ratować ?

Tymczasem na miejsce tragedii dotarli miejscowi wicia-
rze. Byli przygnębieni nieszczęściem swoich gości. Iskrą 
nadziei była wiadomość, że w leśniczówce pod lasem jest 
telefon. Trzeba było tam dotrzeć, zatelefonować do Bochni.  
Nie było to zadanie bezpieczne. W tamtych czasach przy-
leśne, odosobnione zabudowania były nawiedzane przez 
różnych ludzi – dobrych i złych. A może sprawcy krwawe-
go zajścia tam się skierowali ? Tak zresztą przypuszczali 
miejscowi koledzy. Jeden z nich podjął się jednak ryzykow-
nego zadania, zdołał wezwać pomoc. Z sanitarką, na od-
krytej ciężarówce przyjechała grupa mundurowych, uzbro-
jonych funkcjonariuszy. Zamordowanego i rannego, który 
miał już rzadkie chwile  przytomności, zabrała sanitarka. 
Pozostałych członków zespołu, przygnębionych tragedią 
kolegów, ciężarówka odwiozła do Proszówek. Ale na tym 
nie skończył się koszmar tej listopadowej nocy. O trage-
dii trzeba było zawiadomić rodziny ofiar. Dramatyzm tej 
sytuacji pogłębiał fakt, że zamordowany Janek najstarszy 
spośród ubogiej rodziny Tomasza, przed rokiem szczęśliwie 
powrócił z niewolniczych robót w Niemczech. Będzie pod-
porą, cieszyli się schorowani rodzice. Kto pójdzie do nich 
z tą okrutna wiadomością ?

Poszedł prezes naszego koła „Wici” Władek Kołodziej, 
dla odróżnienia od wielu innych w tej wsi Kołodziejów 
zwany Malarzem. Żeby było mu raźniej, poszedł z nim 
Józek Leszko. Już świtało gdy zapukali do okna skromnej 
chatki. To była okropna chwila – wspomina Józek. Zamor-
dowanemu Jankowi pogrzeb na cmentarzu parafialnym 
w Krzyżanowicach sprawiło koło „Wici”. Na jego mogile 
stoi do dziś skromny nagrobek informujący o jego tragicz-
nej śmierci 2.XI.1947 r. w wieku 23 lat.

Edek Kołodziej długo przeleżał w szpitalu zanim mógł 
powrócić do domu i od nowa uczyć się chodzić. Lekarze 
nogę uratowali, ale była krótsza. Nie potrafili wówczas od-
powiednio poskładać pogruchotanych kości. Dokonał tego 
, już w domu, znany w okolicy prosty człowiek, który po-
składał wielu ludzi - pan Marzec. Przygotowania do tego 
zabiegu w wiejskim domu i jego przebieg warte są odręb-
nego opisu. Edek wylizał się z nieszczęścia, noga nie była 
krótsza, chodził normalnie.

*   *   *

Zrelacjonowałem tu tragiczne wydarzenia sprzed pięć-
dziesięciu lat. Kto był sprawcą dramatu ? Kto zabił ? Kto 
strzelał do grupy wiejskiej młodzieży, która po latach nie-
ustannego zagrożenia ze strony niemieckiego okupanta po-
chłonęła kulturalno-oświatowa działalność wiciowa, która 

przed wojną miała swoje bogate tradycje. Po okupacyjnej 
martwocie ich przedstawienia przyjmowano z radością.

Przed wojną „Wici” ideowo związane były z ruchem 
ludowym. Po wojnie, w Krakowskiem popierały Stanisła-
wa Mikołajczyka. Masowy udział wiciarzy w ruchu oporu 
w czasie okupacji (to oni tworzyli Bataliony Chłopskie) zy-
skał im powszechne uznanie ze strony wsi. Nie było to na 
rękę nowej władzy, orędującej na rzecz wsi kołchozowej. 
Wiciarze propagowali na przykład spółdzielczość, ale byli 
przeciwni kołchozom.

Wiciarze w Proszówkach byli wprawdzie zwolennikami 
Mikołajczyka i PSL, ale nie wdawali się w szerszą działal-
ność agitacyjną. Całkowicie absorbował ich własny ama-
torski teatrzyk. Sterroryzowanie tego środowiska ze strony 
bezpieki, metodą zbrodniczej napaści nie miało by chyba 
sensu. Czy mogło być zatem inaczej ?

Każda wojna, zwłaszcza trwająca dłużej, owocuje de-
prawacją i demoralizacją wielu ludzi. Tak też było i podczas 
tamtej wojny, szczególnie okrutnej. W cieniu patriotyczne-
go ruchu oporu oddziałów partyzanckich godnych imienia 
podziemnego wojska, nierzadko kryli się zwyczajni rabusie, 
uzbrojeni, grabiący i rekwirujący ludzkie mienie. 

Powstała wówczas sytuacja szczególna. Istnienie praw-
dziwie rozbójniczych band było w pewnym sensie na rękę 
ówczesnym reżymowym władzom, rozprawiającym się 
z opozycją patriotyczną wszelkimi sposobami. Pod rozbój-
niczą działalność podciągano patriotyczny ruch niepodle-
głościowy. Rzeczywiście złodziejskie bandy były do gruntu 
zdemoralizowane. Grabieżą i zabójstwami znaczyły swój 
ślad. Mianem „band leśnych” określała ówczesna władza 
jednych i drugich. A zdarzały się i takie grupy zbrojne, 
które balansowały na krawędzi zachowań patriotycznych 
i rozbójniczych.

Od półwiecza, obok pytania – kto strzelał do nas w Kła-
ju – dręczy pytanie : dlaczego ?

Sztuka, z którą przyjechaliśmy do Kłaja miała tytuł 
„Bandyci w lesie”. Był to utwór amatorski dla amatorskich 
teatrzyków, jeszcze z okresu przedwojennego. Taka sobie 
dramatyczna opowiastka o mieszkających na odludziu, 
pod lasem wdowie z córką, prześladowanych przez kryją-
cych się w lesie rabusiów. Inicjatorom przedstawienia nie 
przyszło do głowy, że w ówczesnej sytuacji mogą nastą-
pić jakieś skojarzenia ze współczesnością. Czy tak się stało 
?  Może w dokumentach z jakiegoś przewodu sądowego, 
a było ich wiele, znalazło by się wyjaśnienie. Do takiej tezy 
skłaniam się z powodów o których niżej.

Owej feralnej nocy w Kłaju, po napadzie, gdy z ran-
nym oczekiwaliśmy na pomoc, tamtejsi  wiciarze, którzy 
z nami byli, mówili półgębkiem o jakichś typach, którzy 
kręcili się w czasie przedstawienia wokół budynku. Byli po 
wpływem alkoholu, agresywni, wygrażali. Komu, nie było 
jasne, a prezes tamtejszych wiciarzy naszemu Władkowi 
Kołodziejowi powiedział poufnie : wiemy kto to jest i czyja 
to robota. Opinii kolegów z Kłaja jestem gotów dać wiarę. 
Wieś zawsze wiedziała kto, gdzie i z kim.

Jan Łysek

Red. Jan Łysek jest członkiem honorowym Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i wicepre-
zesem Oddziału Warszawskiego.
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Przystępując do opisania wydarzeń z lat dawnych, uwa-
żam że obowiązkiem starszych ludzi jest przekazanie tych 
okruchów życia dla ludzi z obecnego pokolenia. Szczegól-
nie dotyczy to wydarzeń, których byłem naocznym świad-
kiem. Niezwykle ważne są uwagi o ludziach starszych, zna-
nych niegdyś w moim rodzinnym mieście. Również warto 
opisać dawną młodzież, którą znałem w szkole i z którą 
przeżyłem dramatyczne czasy w okresie wojny i w następ-
nych latach o ograniczonej wolności.

W gimnazjum w Bochni rozpocząłem naukę w rok 
1934, a po przerwie wojennej uzyskałem świadectwo doj-
rzałości w pamiętnym roku 1945. Osobiście obserwowałem 
w roku 1939 w Bochni przemarsze wojsk, przeloty samolo-
tów, a wreszcie wyzwolenie, które nie było wyzwoleniem 
w pełnym znaczeniu tego słowa. Szczególne pozytywnie 
po latach oceniam naszych profesorów gimnazjalnych jak 
: Jana Kota, Piotra Galasa, Emila Języka, Jana Stokłosę. 
Wszyscy byli profesorami i wychowawcami na najwyż-
szym poziomie.

Języka niemieckiego uczył nas profesor Hamielec. Ży-
cie pokazało jak bardzo była potrzebna znajomość tego ję-
zyka. Prof. Hamielec powiedział nam przed wojną, że Pol-
ska nie ma szans na militarne zwycięstwo nad Niemcami. 
Nie muszę podkreślać jak bardzo szokująca była ta pro-
gnoza. Profesor ten był w okresie Galicji oficerem rezerwy 
armii austriackiej, a więc znał się na sprawach wojennych. 
Po wojnie nad Rabą opowiadałem profesorowi Kotowi 
o tej smutnej przepowiedni, która niestety sprawdziła się. 
Profesor Kot oświadczył, że o tym wiedział ale nie mógł 
nam tego powiedzieć.

Początek moich dramatycznych wydarzeń był w roku 
1930. W lipcu tego roku byłem na miesięcznym obozie 
w Starym Sączu na obowiązkowym szkoleniu młodzieży 
gimnazjalnej, w ramach przysposobienia wojskowego. 
Zanim przedstawię moje wspomnienia, podkreślam waż-
ną okoliczność, że w gimnazjum byliśmy szczęśliwym 
pokoleniem urodzonym w wolnej Polsce. Otrzymaliśmy 
wspaniałe wychowanie i wykształcenie według programu 
opracowanego już w wolnym kraju. Gimnazjum ukształ-
towało nas w sposób, który zaowocował w okresie wojny 
i w dwóch okupacjach. Potrafiliśmy myśleć nowocześnie 
i na ogół byliśmy niewrażliwi na propagandę. Przebieg 
naszego szkolenia w Starym Sączu był zakończeniem 
naszej młodości, a równocześnie pożegnaniem nas przez 
wolną Polskę.

Mieszkaliśmy w bardzo dobrych warunkach bytowych. 
Otaczała nas troska ze strony wychowawców, którzy byli 
profesorami ze szkół średnich a równocześnie oficerami 
rezerwy. W przededniu wojny zmienił się w sposób wi-
doczny program szkolenia. Zarzucono więc naukę musz-
try wojskowej, zwracając w większym stopniu uwagę na 
przygotowanie do służby w czasie działań wojennych. Pre-
ferowano więc posługiwanie się bronią oraz zachowanie 

bojowe w terenie. To wszystko przydało się tym kolegom, 
którzy po wybuchu wojny znaleźli się w oddziałach woj-
skowych, względnie w partyzantce.

Przed południem odbywały się ćwiczenia, a po obiedzie 
był wolny czas, w którym uprawialiśmy sport w różnych 
dziedzinach. Dziwna rzecz, że chłopcy z Bochni wykazali 
się dużą znajomością w dziedzinie sztuki wojennej. Wielo-
krotnie wychowawcy-profesorowie podkreślali, że pocho-
dzenie z Bochni cechuje równocześnie wysoka znajomość 
wyszkolenia wojskowego. Nasi koledzy z Bochni przo-
dowali również w rozgrywkach sportowych, zdobywając 
pierwsze miejsce w drużynowym wieloboju lekkoatletycz-
nym. Braliśmy również udział w rozgrywkach siatkówki 
zdobywając pierwsze miejsce. W finale tych rozgrywek 
pokonaliśmy zespół siatkarzy z Krakowa, a przecież w tym 
zespole byli aktualni zawodnicy z klubów krakowskich. 
Niestety na skutek ulewnego deszczu nie odbył się bieg na 
przełaj w terenie, w którym biegacze z Bochni mieli naj-
większe szanse na zajęcie pierwszego miejsca. W nagrodę 
nasi sportowcy otrzymali dyplomy, które wręczył im gene-
rał wizytujący nasz obóz w dniu jego uroczystego zamknię-
cia. Tak więc nasi Bochniacy czuli się dobrze. Liczono się 
z nami, pozbyliśmy się kompleksu małomiasteczkowego, 
wszystko układało się nam dobrze na tym obozie, jedyna 
troska na przyszłość to zbliżająca się wojna.

Na ogół wszyscy się z taką możliwością liczyli, nie było 
jednak przejawów strachu, tym bardziej, że nie wiedzieli-
śmy jakie opresje nas czekają w niedalekiej przyszłości. 
Zwróciliśmy uwagę, że teren województwa nowosądeckie-
go stale jest penetrowany przez jakiś samolot nieznanego 
nam typu. Po wojnie dowiedziałem się, że w miesiącach 
letnich przelatywały nad tym terenem samoloty niemie-
ckie startujące w pobliskiej Słowacji już okupowanej przez 
Niemców. Polska nie miała  wtedy samolotu myśliwskiego 
zdolnego do zabezpieczenia tego obszaru, ponadto starano 
się uniknąć konfliktu za wszelką cenę.

Jak już wspomniałem w ostatnich dniach lipca zostali-
śmy zwolnieni z tego obozu. Następny turnus tego prze-
szkolenia został na przełomie sierpnia i września rozpędzo-
ny przez niemieckie oddziały. Wróciliśmy  więc z końcem 
lipca do Bochni. Zastaliśmy nastrój przedwojenny, a więc 
przegrupowania oddziałów wojskowych, powoływanie star-
szych roczników z rezerwy do czynnej służby wojskowej. 
Naszą młodzież szkolną używano w sierpniu do służby za-
stępczej polegającej na zabezpieczaniu ważnych obiektów 
już z bronią w rękach. Wybuch wojny zastał mnie przy pil-
nowaniu magazynu z bronią znajdującego się w budynku 
w pobliżu obecnego kina w Bochni. W dniu 1 września o 
godzinie 5 rano znaczyłem dwa obce samoloty myśliwskie 
nad naszym kościołem. Syrena z Kopalni soli Campi ostrze-
gła o przelotach obcych samolotów i wybuchu wojny.

Nie będę opisywał wydarzeń wojennych. W dniu 
4 września wobec zbliżających się niemieckich oddzia-

Aleksander Urban (Kraków)

Wspomnienie Bochniaka z lat wojny
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łów do Bochni opuściłem moje rodzinne miasto udając 
się z dwoma kolegami najpierw do Uścia Solnego, a póź-
niej wzdłuż Wisły do Sandomierza, następnie w kierunku 
wschodnim do Lublina. W dniu 17 września znaleźliśmy 
się w Kowlu na Wołyniu, gdzie na dworcu kolejowym zo-
staliśmy zbombardowani przez samoloty radzieckie. Tam 
zobaczyłem pierwszych zabitych zarówno wojskowych jak 
i cywilów. Na wieść o zbliżających się oddziałach radzie-
ckich postanowiłem uciekać tym razem na zachód. 

W dniu 18 września znalazłem się nad brzegiem rzeki 
Bug, której nie dało się przekroczyć, bo most został wcześ-
niej zniszczony przez samoloty radzieckie. Na brzegu 
Bugu znalazło się około 200 osób, które chciały przejść 
na stronę zachodnią. Postanowiłem przebyć rzekę wpław, 
licząc się z koniecznością przepłynięcia. Ubranie zwinię-
te w tobół umieściłem na plecach i idąc z kijem w ręku 
wszedłem do wody. Okazało się, że stan wody nie był zbyt 
wysoki, gdyż rok 1939 to okres upałów i posuchy. Prze-
szedłem więc brodząc na drugi brzeg Bugu. Ludzie stojący 
na brzegu byli przekonani, że ja znam bród na tej rzece, 
wobec czego przeszli przez rzekę brodząc moim śladem. 
A więc udało się nam sforsować pierwszą przeszkodę, naj-
większe trudności były jeszcze przed nami. Szedłem więc 
drogą w kierunku odległego Lublina. Po pewnym czasie 
zobaczyłem pierwszych niemieckich żołnierzy na drodze 
prowadzącej do dużej polany w lesie.Wyjście z tej pola-
ny było niemożliwe, ponieważ był to „kocioł” utworzony 
przez Niemców. Znajdowało się tam już dużo ludzi tak cy-
wilów jak i wojskowych. Niemcy wypuszczali wolno jedy-
nie kobiety, dzieci i mężczyzn w ubraniach kolejarskich, 
a więc ja nie miałem żadnych szans wydostania się z tego 
zbiorowiska. Postanowiłem działać. Podszedłem więc do 
Niemca w mundurze wojskowym – teraz wiem, że to był 
oficer w stopniu oberleutnanta (porucznika) – i posługując 
się niemczyzną szkolną poprosiłem o zwolnienie mnie z te-
go zbiorowiska, gdyż nie jestem żołnierzem. Na dowód po-
kazałem moją szkolną legitymację z fotografią. Oficer ten 
uważnie oglądnął legitymację porównując fotografię z ory-
ginałem i powiedział krótko : stimmt, du bist frei (zgadza 
się, jesteś wolny). Było to pierwsze zdanie wypowiedzia-
ne do mnie przez okupanta. Przypominam sobie  również 
ostatnie słowa wypowiedziane do mnie przez okupanta. 
Było to w styczniu 1945 roku, kiedy Niemcy maszerowali 
w odwrocie przez Bochnię. Tworzyły się na drodze zatory. 
Jeden z żołnierzy powiedział głośno – und wieder dasselbe 
( i znowu to samo). Tak więc pamiętam do dziś pierwsze 
i ostatnie słowa wypowiedziane przez Niemców. Po dalszej 
wędrówce, wykorzystując niemieckie pociągi towarowe 
znalazłem się w dniu 27 września w Bochni.

Pamiętam jak dziś, gdy szedłem ulicami rodzinnego 
miasta, na drogach widziałem żołnierzy niemieckich zado-
wolonych z wygrania wojny. Nie wiedzieli, że jest to do-
piero pierwsza wygrana kampania. Do końca wojny było 
daleko, a jeszcze dalej do ostatecznego zwycięstwa. 

W Bochni rozpoczęła się okupacja terrorem, głodem 
i poniewierką. W roku 1940 Niemcy rozpoczęli budowę 
szosy z zachodu przy tych pracach. Dla nas była to za-
powiedź nowej niemieckiej kampanii tym razem prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu. Niemcy nie zdawa-
li sobie sprawy co ich czeka na Wschodzie, natomiast 

w Polsce ludzie starsi zapowiadali, że tam na wschodzie 
będzie początek końca III Rzeszy.  W tym czasie praco-
wałem w niemieckim obozie przymusowej pracy w tak 
zwanym Baudienście. Pamiętam dokładnie, że kilka 
dni przed uderzeniem na Rosję w dniach 18-20 czerwca 
1941 r. przez Bochnie wzdłuż toru kolejowego, a więc na  
wschód przelatywały liczne eskadry niemieckich samo-
lotów różnego typu. Dla nas było oczywiste, że sprawa 
rozpoczęcia kampanii na wschodzie jest bezdyskusyjna. 
Nie będę szczegółowo opowiadał o dalszych wydarze-
niach w Bochni, gdyż ten temat jest znany. Pamiętam, 
że codziennie o godzinie 16 na Rynku w Bochni Niemcy 
nadawali wiadomości w języku polskim ze specjalnego 
głośnika. Polacy chętnie słuchali tych komunikatów, 
bo można było z nich wywnioskować, że Niemcom na 
wschodzie nie wiedzie się najlepiej.

Na zakończenie moich wojennych wspomnień nadmie-
niam, że w lutym 1945 roku, a więc tuż po wyzwoleniu 
wznowiona została nauka w bocheńskim liceum. I znowu 
tutaj spotkałem kolegów ze szkolenia w Starym Sączu oraz 
z obozów pracy. Wśród tych kolegów byli dwaj partyzanci, 
którzy wyszli z „lasu”, aby wykorzystać okazję do uzyska-
nia matury. Na wszelki wypadek mieli ze sobą zdobyczną 
broń (pistolety niemieckie) w razie potrzeby obronienia się 
przed ludźmi z UB. Na szczęście do tego nie doszło. 

Analizując moje przeżycia w latach wojny dochodzę do 
przekonania, że w końcu wyszliśmy zwycięsko z tej tak 
wielkiej opresji.

Polska jest wolna jak przed wojną z okresu mojej mło-
dości. Chodząc obecnie ulicami mojego rodzinnego mia-
sta, przypominam sobie w każdym miejscu to czego byłem 
świadkiem z tych smutnych czasach. Odnoszę wrażenie, że 
jednak Bochnia miała szczęście. W czasach dwóch wojen 
Bochnia jako miasto szczególnie nie ucierpiała – nadal żyje 
i rozwija się. Straty ogromne były natomiast wśród ludności 
szczególnie w latach 1942-43 w okresie zagłady ludności 
żydowskiej przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego. 
Dzisiaj mieszkańcy Bochni nadal  zachowują swoje zwy-
czaje i cechy, są pracowici, ambitni i przywiązani do ziemi 
bocheńskiej. Od wielu lat mieszkam w Krakowie, najlepiej 
jednak czuję się w rodzinnej Bochni. Pamiętam wielu szla-
chetnych ludzi, którzy żyli w Bochni. Jestem zadowolony, 
że niektóre ulice noszą miano zasłużonych znanych profeso-
rów. Jest ulica im. prof. Piotra Galasa, księdza Czaplińskie-
go, prof. Wacława Korty, muzeum im. prof. Fischera oraz 
basen pływacki im. prof. Jana Kota, którego najbardziej 
ceniłem i uważam go za największego bohatera w Bochni 
w naszych czasach. W życiu ważne są wartości najwyższe 
jak szlachetność, patriotyzm, przywiązanie do ziemi ojczy-
stej. Wobec życiowych zagrożeń potrzebna jest aktywność 
związana często z ryzykiem. Pasywność w postępowaniu 
to poddanie się. Mieszkając w Krakowie jestem aktywnym 
działaczem w Stowarzyszeniu Bochniaków, gdyż moim 
zdaniem te wartości o których mówię są realizowane przez 
członków tej organizacji.

Aleksander Urban

mgr Aleksander Urban jest wice prezesem Oddziału 
Krakowskiego i  członkiem honorowym Stowarzyszenia  
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Za Mielcem szybko skończyła się droga o lepszej nawierzch-
ni i wjechaliśmy piaszczystą drogą w sosnowe lasy kolbuszow-
skie. Koła wozu zapadały się głęboko w piasek, więc mężczyź-
ni musieli zejść z wozu i podążać za nim pieszo.  W pewnej 
miejscowości przy drodze do Kolbuszowej byliśmy świadka-
mi ostrzeliwania nieprzyjacielskiego samolotu przez polską 
baterię przeciwlotniczą, pociskami świetlnymi. Był to piękny 
widok, wraży samolot szybko zawrócił i zniknął w chmurach. 
Natomiast w czasie podróży przez lasy do Niska, gdzie podob-
no stał jeszcze nienaruszony most na Sanie, przelatywały nad 
nami bombowce w kierunku na Stalową Wolę i wkrótce usły-
szeliśmy odgłosy bombardowania. Ścisnęły się nam z żalu ser-
ca. Woźnica popędził konie, a po pewnym czasie szczęśliwie 
przejechaliśmy przez most na Sanie w Nisku. Dojechaliśmy do 
Janowa Lubelskiego i wkrótce potem znaleźliśmy miłą kwaterę 
u państwa Mazurów w Białej Poduchownej, w małym domku 
z pięknym sadem. Był to 10-ty dzień września, pogodny i cie-
pły jak wszystkie dni dotychczas. Szybko zaprzyjaźniliśmy się 
z Cześkiem Mazurem, sympatycznym i bardzo uczynnym gim-
nazjalistą, chętnie pomagającym wszystkim uciekinierom.

Nadeszły niepokojące wieści o zbliżającym się froncie i zni-
weczyły nasze zamiary pozostania dłużej w tym miejscu. Ru-
szyliśmy więc znowu w drogę na wschód, do Frampola, a po-
tem na południe do Biłgoraja, znowu na wschód do Zwierzyńca, 
następnie na północ, przez Szczebrzeszyn, Krasnystaw i Rejo-
wiec do Chełma. Jechaliśmy naszą furmanką czasem za dnia, 
a czasem w nocy – wtedy widzieliśmy na horyzoncie płonące 
domostwa. Coraz większym problemem stawało się znalezienie 
furażu dla koni, miejsca na nocleg oraz zakupienie żywności. 
Brak było wiarygodnych informacji o sytuacji na froncie, krąży-
ły różne nieprawdopodobne plotki. Mimo  to nie traciliśmy du-
cha i nadziei na odmianę losu po wejściu do akcji wojsk naszych 
sojuszników na zachodzie. Z Chełma droga wiodła na wschód 
przez płaską monotonną równinę do Dorohuska. W pewnym 
miejscu przy drodze zauważyliśmy przygotowania oddziału 
wojska do obrony. Za nasypem ziemnym żołnierz w pozycji le-
żącej trzymał jakiś przydługi karabin o grubej lufie, a przy nim 
leżała skrzynka pełna nabojów dużo większych od normalnych. 
Dowódca polecił nam przyśpieszyć jazdę. Dużo później dowie-
dzieliśmy się, że była to tajna broń przeciwpancerna polskiej 
piechoty, skuteczna - niestety, zbyt późno i w małej ilości dotar-
ła do jednostek walczących na froncie. 

W mieście na głównej ulicy napotkaliśmy głęboki lej o sze-
rokości kilku metrów z podwyższonym obrzeżem po wybuchu 
bomby lotniczej. Z trwogą ominęliśmy ten lej i leżące niedale-
ko zwłoki konia i szybko przejechaliśmy przez most na Bugu. 
Wkrótce potem musieliśmy się kryć w krzakach, gdyż nadlecia-
ły nieprzyjacielskie samoloty i bombardowały okolice mostu. 
Słoneczna i bezwietrzna pogoda nadal sprzyjała najeźdźcom. 
Po pewnym czasie nasza furmanka z uciekinierami zatrzymała 
się przy wiejskiej zagrodzie na odpoczynek. Weszliśmy do izby, 

Stefan Błotnicki (Gliwice)

Wspomnienia uciekinierów 
z września 1939 r. cz.II.

w której rogu stał piec kuchenny dziwnego kształtu, bez blachy 
kuchennej, rusztu, popielnika i drzwiczek. Natomiast w komo-
rze pieca żarzyły się zwęglone polana drewna. Gospodyni wla-
ła zamówione mleko do żelaznego garnka o obłych kształtach, 
uchwyciła go w widełki zamocowane na drążku i wstawiła po-
między rozżarzone polana. Po zagotowaniu rozlała mleko do fa-
jansowych garnuszków. Rój latających w koło much przeszka-
dzał w piciu, a ściany izby były prawie czarne od spacerujących 
po nich much. Z każdego kąta wyzierała bieda, panował brud. 
Nasz woźnica z żalem wspomniał podkrakowskie wsie, które 
jawiły mu się jak oazy szczęśliwości.

Droga nasza wiodła dalej na wschód przez Luboml, Ma-
ciejów i Kowel, aż w okolice Kamienia Koszyrskiego na  Po-
lesiu. Wraz z innymi uciekinierami zatrzymaliśmy się w dniu 
17 w  ukraińskiej wsi Tojkut u jednego z gospodarzy na po-
pas. Było popołudnie, gdy żona naszego współtowarzysza po-
dróży, znająca język ukraiński, wróciła z przechadzki po wsi 
z wiadomością, że jej mieszkańcy szykują „czaj” na powitanie 
„ruskich”  spieszących im z pomocą, ale co to oznaczało dla 
nas? Wśród uciekinierów powstało wielkie poruszenie i nie-
pokój. Nikt nie wiedział nic pewnego o sytuacji na frontach 
i wewnątrz kraju. Po krótkich naradach w gronie uciekinierów 
nasi „przewodnicy” postanowili natychmiast wracać na tereny 
położone na zachód od Bugu. Jeszcze tego samego wieczoru 
ruszyliśmy z falą uciekinierów w drogę powrotną przez Ko-
wel, nocą przez płonący Maciejów, potem Luboml i Dorohusk 
do Chełma. W okolicy Krasnegostawu widzieliśmy pola zryte 
gąsienicami czołgów, ślady niedawnych walk. Spotykaliśmy 
pojedyncze polskie oddziały wojskowe poruszające się w róż-
nych kierunkach, jakby zagubione. Przez Gorzków i Żółkiew-
kę dotarliśmy do Turobina, gdzie znaleźliśmy kwaterę na ple-
banii. Po raz pierwszy od kilku tygodni mogliśmy, w miesz-
kaniu księdza proboszcza, wysłuchać komunikatów Polskiego 
Radia. Brzmiały one przygnębiająco: Warszawa broni się, ale 
ciągle jest bombardowana, szaleją liczne pożary, brak wody, 
elektryczności, miejsc w szpitalach dla rannych i chorych. Na-
stępnego dnia, a było to 28 września, usłyszeliśmy hiobową 
wiadomość: Warszawa poddała się po wyczerpaniu możliwo-
ści dalszej obrony. Pogrążyliśmy się wszyscy w wielkim bólu. 
Ale nie straciliśmy nadziei na końcowe zwycięstwo w woj-
nie, wszak sprzymierzeńcy Polski pokonają w końcu wroga. 
Nasi „przewodnicy” zdecydowali się więc na rychły powrót 
do domów. Słoneczna pogoda skończyła się, było chłodno, 
czasem padał deszcz. Jadąc bocznymi drogami przez Toka-
ry, Chrzanów, Godziszów dotarliśmy w dniu 29 września do 
Wólki Ratajskiej. Tutaj, w rozmowie z przygodnymi ludźmi 
dowiedzieliśmy  się, że nasz znajomy gimnazjalista Czesiek 
Mazur z Białej Poduchownej zginął podczas nalotu trafiony 
odłamkiem bomby lotniczej w chwili, gdy ratował jakieś zbłą-
kane dziecko. Odczuliśmy głęboki żal po stracie tak uczynne-
go i sympatycznego kolegi. Poległ jak bohater.
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Wkrótce potem przejeżdżaliśmy przez doszczętnie spalony 
Janów Lubelski. Jakże smutny widok przedstawiały okopcone 
kikuty kominów, sterczące nad resztkami pieców kuchennych 
lub zwałów gruzów. Wyjeżdżając z ruin miasta zauważyli-
śmy zbliżający się z tyłu za nami patrol uzbrojonych niemie-
ckich motocyklistów. Obleciał nas strach, ale oni zatrzymali się 
przy grupce pieszych. Szybko skręciliśmy furmanką w boczną 
uliczkę i pojechaliśmy dalej lasami przez Szklary, Domostawę 
i Hutę Deręgowską do Zarzecza nad Sanem, dokąd przybyliśmy 
w dniu 5 października.

Na budynku gminnym wisiała czerwona flaga. Pod wieczór 
nadjechał jednak goniec na rowerze, ściągnął flagę i odjechał 
na południe do Ulanowa. Jak się później okazało, Niemcy hitle-
rowskie i ZSRR ustaliły w tym rejonie przebieg granicy między 
strefami swoich wpływów na podstawie tajnego aneksu do paktu 
Ribbentrop-Mołotow, o czym wiadomo dopiero dzisiaj.  Tymcza-
sem na przeciwległy brzeg Sanu zajechały niemieckie ciężarówki 
wojskowe, załadowane  pontonami. Jeden z żołnierzy zdjął mun-
dur i opasany liną zaczął pływać po rzece i nurkować badając dno. 
Potem kolejno wyładowywano pontony i spuszczano je na wodę. 
Prace saperów trwały aż do nocy. Rano most pontonowy na Sanie 
był gotów. Nasi „przewodnicy” poszli nad brzeg i dowiedzieli się, 
że niemiecki posterunek wojskowy wydaje pozwolenia na podróż 
do miejsc stałego zamieszkania. Uczniowie muszą jednak usunąć 
z mundurków szkolnych wszelkie oznaki, takie jak tarcza z nu-
merem szkoły na rękawie, okrągła oznaka na czapce i błyszczące 
metalowe guziki. Bardzo nas to zmartwiło. Był to przykład za-
cierania śladów polskości, który źle wróżył o możliwości dalszej 
nauki pod okupacją. Z bólem serc przeżyliśmy te szykany nie-
mieckich żandarmów.

Po oczekiwaniu w długiej kolejce uzyskaliśmy wreszcie 
przepustki i przejechaliśmy przez most pontonowy. Dalsza dro-
ga prowadziła przez Nisko, Przyszów, Majdan, Kolbuszową  do 
Sędziszowa, leżącego przy głównej szosie do Krakowa. Można 
tu było, jeszcze z łatwością, nabyć chleb w piekarni. W nie-
dzielę, 8 października, dojechaliśmy do Sepnicy koło Ropczyc, 
gdzie po raz pierwszy od kilku tygodni mogliśmy pójść do koś-

cioła na mszę świętą i podziękować Bogu za szczęśliwy powrót 
w ten rejon, niezbyt już odległy od miejsca mieszkania.

Przez Dębicę, Pilzno i Tarnów (tutaj już brak chleba w skle-
pach) dojechaliśmy w dniu 10 października do Bochni. Na pierw-
szy rzut oka miasto nie wyglądało na zniszczone. Z biciem serc 
i niepokojem wjeżdżaliśmy na kolanowskie wzniesienie (wtedy 
szosa biegła wyżej) i wypatrywaliśmy naszego domu. Gdy zoba-
czyliśmy jego dach nienaruszony, kamień spadł nam z serc.

Powitanie z matką i naszymi siostrami było bardzo gorące 
i serdeczne. Opowiadaniom nie było końca. Okazało się, że 
w następnym dniu. po naszym wyjeździe, wbrew wcześniej-
szym postanowieniom o pozostaniu na miejscu, wyruszyły wy-
najętą furmanką, wraz z koleżanką Matki, panią Wandą R. (na-
uczycielką z Bochni) i jej chorą córką. Taka była siła błagalnych 
próśb pani Wandy oraz narastającej paniki w obliczu zbliżania 
się frontu. Dotarły aż za Wisłę, do Staszowa. Wskutek działań 
wojennych spłonęło gospodarstwo pana Pachuty młodszego le-
żące na skraju Kolanowa przy drodze nad Rabą. Spłonęły też 
trzy drobne gospodarstwa, leżące na północ od naszego domu, 
podpalone ładunkami zapalającymi, które były rzucane przez 
nacierających żołnierzy niemieckich - podobno w celu oznacze-
nia linii frontu dla niemieckich lotników.

W naszym domu na parterze znaleźli schronienie pogorzelcy 
z gospodarstwa leżącego naprzeciwko. Ich krowa ocalała, gdyż 
ukryli ją w lesie. Z domu zginęło kilka atrakcyjnych przedmio-
tów, takich jak piłka nożna czy skrzypce, ale dom pozostał cały. 
Wszyscy dziękowali Opatrzności  za zachowanie życia i szczęś-
liwe wyprowadzenie z opresji. Nazwy mijanych po drodze 
miejscowości zapisywał Stefan w kalendarzu „Iskier” z 1938 r. 
który zabrał  ze sobą - zachował się on do dziś. Długość trasy 
Kolanów-Tojkut wyniosła około 470 km.

Tak jak większość Polaków sądziliśmy naiwnie, że okupacja 
nie potrwa długo. Słyszało się: „słoneczko wyżej - Sikorski bli-
żej”. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. 

Mgr  inź. Stefan Błotnicki jest bratem ś.p. prof. Kazimierza 
Błotnickiego i członkiem naszego Stowarzyszenia.

Janina Kęsek 

Z inicjatywy Stowarzyszenia – z pieniędzy mieszkańców
KWESTA
Tegoroczna kwesta na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ora-
ckiej w Bochni przeprowadzona w dniu 1 listopada przyniosła 
w sumie 3924 (?) zł. Kwestowali przy trzech bramach cmenta-
rza członkowie Stowarzyszenia wspomagani ochotniczo przez 
nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego z panią dyrektor Jolantą Kruk na czele.

Z kwesty z poprzednich dwóch lat udało się odrestaurować 
pomnik bohaterów powstań narodowych Romualda i Bolesła-
wa Żurowskich herbu Leliwa.  Zbliżająca się rocznica 160 –le-
cia Wiosny Ludów jest okazją by przypomnieć postać zapo-
mnianego bohatera z 1848 roku .Piękny, choć rozsypujący się 
już pomnik na grobie Żurowskich w kwaterze VII a  pochodzi 
z pracowni krakowskiego kamieniarza Fabiana Hochstima. 
Konserwacja pomnika była konieczna i pilna, by uratować ten 
interesujący przykład XIX wiecznej kamieniarki. Bardzo sta-

ranną , fachową restaurację pomnika przeprowadził krakowski 
konserwator Jarosław Lis.  

Romuald Leliwa Żurowski ( ���4-����) W wieku sie-
demnastu lat brał udział w Powstaniu Listopadowym. Potem 
aktywnie angażował się w wydarzenia Wiosny Ludów i po-
wstanie na Węgrzech w 1848 roku. Węgierski historyk Istvan 
Kovacs w książce Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów1848-
1849 pisze o kapitanie Żurowskim tak... (Żurowski) z Misz-
kolca pojechał przez Debreczyn do Aradu – do Wysockiego. 
A , ten rzeczywisty dowódca legionu ( polskiego) jego właś-
nie delegował w końcu do służby u boku Kossutha, dokładnie 
do Krajowego Komitetu Obrony Ojczyzny, a potem- w ran-
dze oficera łącznika – do ministra wojny. Zadanie to wypeł-
niał do końca w sposób wzorowy. Po upadku węgierskiego 
powstania nie wyjechał.Przyjąwszy nazwisko Józef Werner 
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pracował w Towarzystwie 
Nawigacyjnym na Dunaju. 
Po pewnym czasie został roz-
poznany i aresztowany. Spę-
dził 28 miesięcy w więzieniu 
śledczym. W wyniku amnestii 
w 1854 roku odzyskał wol-
ność, ale został natychmiast 
wydalony do Galicji i aż do 
1860 roku pozostawał pod 
nadzorem policji.....Zmarł 
17 października 1883 roku 
w Bochni. Oto droga życiowa 
jednego z XIX-wiecznych Po-

laków. Nie ma w niej niczego wstrząsającego. Znając historię 
polską, możemy powiedzieć, że była to droga normalna...

Żurowski  po wydaleniu z Węgier do Galicji osiedlił się 
z rodziną w Bochni. Tu wnet nadarzyła się kolejna okazja do 
pracy społecznej i narodowej. Jesienią 1862 roku w atmosfe-
rze przedpowstaniowej powstawały w miastach obwodowych 
organizacje mające wspierać przyszłe powstanie na zapleczu, 
werbować ochotników, zbierać podatek narodowy. Były to 
tzw. Ławy Obwodowe. Romuald Żurowski był członkiem 
bocheńskiej Ławy Obwodowej. Jego dzieci Bolesław i Bro-
nisława również angażowały się w narodową sprawę.

Romuald Żurowski choć nie był rodowitym bochnia-
kiem zyskał zaufanie i szacunek spoleczności miejskiej 
wśród której żył i pracował. Dowodem tego szacunku było 
nadanie mu w 1871 roku honorowego obywatelstwa m. 
Bochni. W latach osiemdziesiątych XIX wieku pracował na 
rzecz miasta jako radny miejski.

Syn Romualda Bolesław Leliwa Żurowski (���7-����)  
poszedł ochotniczo do powstania styczniowego w 1863 roku. 
Po powstaniu pracował jako ajent Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego w Krakowie. W latach 1890-1891 kiedy burmi-
strzem Bochni był dr Antoni Serafiński, Bolesław Żurowski 
pełnił funkcję wiceburmistrza.

W grobowcu rodzinnym na bocheńskim cmentarzu spo-
czywa też ( choć nie ma tabliczki z jej imieniem) Bronisła-
wa Żurowska jedna z tzw. cichych bohaterek z 1863 roku. 
W czasie powstania angażowała się w kolportowanie prasy 
i ulotek, opieką nad rannymi i przemytem broni za kordon. 
Zmarła w Krakowie w 1924 roku, ale jej prochy sprowadzo-

Bocheńska ława obwodowa 1862 r.

no do Bochni i pochowana obok ojca i brata. Bronisława Żu-
rowska była matką chrzestną Jana Gębicy późniejszego pro-
fesora  w bocheńskim gimnazjum pamiętanego jeszcze dziś 
przez starszych absolwentów tej szkoły.

INWESTYCJE URZĘDU MIASTA BOCHNI
Urząd Miasta Bochni po naszym apelu zdecydował o odno-
wieniu zdewastowanego przez nieznanych wandali grobowca 
Marcina Samlickiego na bocheńskim cmentarzu. Koszty robót 
kamieniarskich w połowie zapłacił Urząd Miasta, a w połowie 
nasze Stowarzyszenie (po 1500,00 zł.) 

Urząd Miasta podjął się sfinansowania konserwacji pomni-
ka zasłużonego burmistrza i dobroczyńcy miasta w XIX w. Jó-
zefa Turka - bohatera Wiosny Ludów 1848 roku oraz pomnika 
ks. Stanisławskiego. Oba pomniki stoją tuż obok siebie i oto-
czone są wspólnym ogrodzeniem. Profesjonalną konserwację 
obu pomników, podobnie jak nagrobka Żurowskich przepro-
wadził Jarosław Lis z Krakowa.

Józef Turek (��0�-����)  urodził się w Bochni 17 marca 
1801 roku w rodzinie Wojcie-
cha i Katarzyny Batko. O mło-
dych latach Józefa Turka nie 
wiadomo wiele. Możliwe, 
że był jednym z pierwszych 
uczniów bocheńskiego gim-
nazjum. Potem w latach dwu-
dziestych XIX wieku studio-
wał prawo na Uniwersytecie 
we Lwowie. Wiele wskazuje 
na to, że brał czynny udział 
w Powstaniu Listopadowym 
1831 roku. Prawdopodob-
nie wkrótce potem ożenił się 

z Eufrozyną ze Stanisławskich, córką właścicieli Przybysła-
wic w cyrkule bocheńskim. Turkowie mieli liczne potomstwo. 
Niektóre dzieci urodziły się w Przybysławicach, inne w Boch-
ni. Daty urodzin dzieci wskazują, że Józef Turek z rodziną za-
mieszkał w Bochni z początkiem lat trzydziestych XIX wieku. 
Od 1937 roku przez wiele lat był tu pocztmistrzem . Poczta 
i zajazd mieściły się w obszernym budynku przy cesarskim 
gościńcu u jego wlotu do miasta (obecnie ul. Kazimierza Wiel-
kiego.)  Obok zajazdu była duża parcela będąca też własnością 
Józefa Turka. Podarował ją miastu i do tej pory nazywana jest 
Placem Turka. W okresie Wiosny Ludów 1848 r. Józef Turek 
został powołany na naczelnika bocheńskiej Gwardii Narodo-
wej. Jeden z jego synów poszedł do powstania węgierskie-
go wraz z hr Władysławem Ponińskim z Łąkty werbującym 
w Bochni ochotników.

Dwukrotnie powierzano mu funkcję burmistrza miasta: po 
raz pierwszy w latach 1864- 1870 i ponownie, mimo pode-
szłego wieku w latach 1876-1879. Największą zasługą Józefa 
Turka, dzięki której przeszedł do historii miasta było założenie 
w 1869 roku Towarzystwa  Ochotniczej Straży Pożarnej. Był 
tez wieloletnim prezesem tego Towarzystwa. Dzięki jego sta-
raniom Ochotnicza Straż Pożarna w Bochni wyposażona była 
w nowoczesny sprzęt pożarniczy i wóz strażacki. Strażacy do-
stali mundury. Straż pożarna oprócz podstawowej działalności 
czyli gaszenia pożarów i szkolenia strażaków prowadziła dzia-
łalność kulturalną: organizowano bale, majówki, przedstawie-
nia itd. Dochód z tych imprez zasilał fundusze Towarzystwa.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  �5zima 2007/2008

WB nr 4 (75)

Józef Turek zmarł w Bochni w wieku 81 lat 13 marca 
1882 roku. Spoczywa w grobowcu wraz ze swą żoną Eufro-
zyną ze Stanisławskich w kwaterze II cmentarza. Pomnik 
Józefa Turka i jego żony Eufrozyny ze Stanisławskich wyko-
nany został w pracowni lokalnego artysty kamieniarza Fran-
ciszka Skowronka. Ogrodzenie grobowca obejmuje także 
stojący tuż obok pomnik ks. Maksymiliana Stanisławskiego 
szwagra i przyjaciela Józefa Turka. 

Ks. Maksymilian Stanisławski (��07-����) rodem 
z Przybysławic w parafii 
Otfinów. W 1831 roku jako 
kleryk Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie brał udział 
w powstaniu listopadowym. Za 
bohaterskie czyny mimo mło-
dego wieku został odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari. Po 
powstaniu miał duże kłopoty 
z powrotem do seminarium . 
Ukończył studia teologiczne 

już nie w Tarnowie lecz w Przemyślu i w 1838 roku przy-
jął święcenia kapłańskie. W latach czterdziestych XIX wieku 
nadal angażował się politycznie uczestnicząc w konspiracjach 
mających doprowadzić do kolejnego powstania. Był za to re-

presjonowany i narażał się także władzom kościelnym. Z tego 
powodu został zwolniony z probostwa w Lubzinie. Pod koniec 
życia osiadł w Bochni przy siostrze i szwagrze Józefie Turku. 
Pomnik ks. Stanisławskiego podobnie jak pomnik Żurowskich  
wykonany został w Krakowie w pracowni kamieniarskiej Fa-
biana Hochstima

Miasto sfinansowało również  pięćdziesiąt estetycznie wy-
konanych lamp na cmentarzu. Miejmy nadzieję, że powstrzy-
ma to złodziei i wandali  czy też zwykłych chuliganów od kra-
dzieży i niszczenia nagrobków.

PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania p. Romanie 
Stus-Furmańskiej za życzliwą pomoc i bezinteresowne upo-
rządkowanie i opatrzenie tablicą grobu żołnierza z czasów 
II wojny światowej. 
Dziękujemy Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, 
nauczycielom i uczniom za ofiarne zaangażowanie się w kwestę 
na cmentarzu w dniu 1 listopada b.r.  

Janina Kęsek

Mgr Janina Kęsek członek ZG. Stowarzyszenia jest od 15 lat 
przewodniczącą Społecznego Komitetu Ratowania Zabytkowej 
Części Cmentarza Komunalnego w Bochni przy ulicy Orackiej 

3 grudnia 2007 r. zmarł w Kra-
kowie w wieku 85 lat jeden z naj-
wybitniejszych działaczy naszego 
Stowarzyszenia, zwłaszcza Od-
działu Krakowskiego i  członek ho-
norowy Stowarzyszenia, wieloletni 
dziekan Wydziału Gier Sportowych 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie doc. dr Władysław 

Stawiarski, autor wielu artykułów wspomnieniowych publiko-
wanych na łamach naszego pisma. Był legendą piłki ręcznej 
w Bochni, animatorem rozwoju sportu w Bochni po 1945 roku 
w różnych jego dziedzinach i życia teatralnego. Tydzień przed 
śmiercią napisał dla „Wiadomości Bocheńskich” artykuł, który 
poniżej zamieszczamy, a który nawiązuje do atmosfery jasełek 
w powojennej Bochni i jest refleksją na temat przemijania.

Msza Święta żałobna w Bazylice pw. św Mikołaja w Boch-
ni i Jego pogrzeb na cmentarzu komunalnym przy ul. Ora-
ckiej były wielką manifestacją bocheńskiego społeczeństwa, 
a udział władz AWF w Krakowie z JE Rektorem, delegacji 
krakowskiej „WISŁY” ze sztandarem klubowym, działaczy 
Stowarzyszenia z Bochni i Oddziału Krakowskiego wyrazem 
uznania dla jego dokonań. Pod koniec Mszy Św. wśród licz-
nych przemówień nie zabrakło głosu Bochniaka mgr Alek-
sandra Urbana wiceprezesa Oddziału Krakowskiego, który 
żegnając śp. Władysława Stawiarskiego przemówił w imieniu 
całego naszego Stowarzyszenia. Zamieszczamy je po artykule 
„Z archiwum wspomnień”.

Zbliżającym się… powoli do kresu swej ziemskiej wędrów-
ki Bochnianom (osobiście wolę – niezgodnie z gramatyką – 
określenie „Bochniak – Bochniacy”) pozostającym nadal miesz-
kańcami tej górniczej metropolii, jak i też tym co wywędrowali 
w konsekwencji swych życiowych zainteresowań w inne regio-
ny kraju, nie obca jest niewątpliwie postać Henryka Maniaka, 
który po studiach medycznych, ukończonych  tuż po II wojnie 
światowej, otworzył przy ulicy Białej gabinet lekarski.

Moim zamiarem nie jest chęć przybliżenia wiążących się 
z jego osobą spraw rodzinno-życiowych, ani też przywodzenie 
na pamięć zainteresowań bocheńskimi wydarzeniami sporto-
wymi i kulturalnymi, lecz zapoznanie z niezwykłą pasją jaka 
nim całkowicie zawładnęła. Tym dodatkowym zamiłowaniem 
– co dla niejednego może okazać się zaskoczeniem – było pi-
sanie utworów poetyckich. Traktował je jako odskocznię od 
codziennego – nie zawsze przecież atrakcyjnego - życia.

Jak się wkrótce okazało, utwory te nie pozostawały 
w żadnym związku z grafomanią, co stwierdził jeden ze 
znanych krakowskich pisarzy, którego miałem szczęście 
i satysfakcję poznać. Jedno z opracowań, które wyszły spod 
pióra Henryka Maniaka (rok. 1945) autor zatytułował Po-
wstaniec Warszawski. Był to 
hołd złożony niezliczonym 
bezimiennym bohaterom nie 
wahającym się złożyć swe 
życie na ołtarzu Ojczyzny.

Marian Zieliński (patrz 
Kwartalnik Społeczno-Kultu-
ralny Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej Rok XII nr 4 – zima 
2000/2001 „Zaczęło się 55 lat 
temu”) zafascynowany testem 

Z archiwum wspomnień
śp. Władysław Stawiarski

Stawiarski w sztuce K. Przerwy-
Tetmajera „Na Anioł Panski biją 
dzwony” Bochnia 1946.
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tego utworu, który przypadkowo wpadł do jego rąk, postanowił 
wcielić się w postać bohaterskiego żołnierza Warszawy i wystąpić 
w Bochni w 1946r. w Widowisku Jasełkowym, w jego III akcie za-
tytułowanym „W stajence Betlejemskiej” kończąc tą postacią cały 
korowód składający pokłon Świętej Rodzinie.

Owacją na stojąco wyraziła publiczność – wypełniająca po 
brzegi widownię – uznanie Marianowi Zielińskiemu za przej-
mującą interpretację tego – bliskiego sercu każdego Polaka 
– utworu. Owację tę zakończyło wspólnie (scena – sala) od-
śpiewanie rozpoczętej przez orkiestrę kolędę „Bóg się rodzi”. 
Spojrzałem na widzów z pierwszych rzędów, których twarz 
dostrzec można było w świetle reflektorów. Nikt nie wstydził 
się ocierać wypływających bezwiednie łez.

A teraz drogi Czytelniku wyłącz się całkiem z otaczającego 
cię świata aby w stanie pełnego skupienia zapoznać się z teks-
tem załączonego utworu. Nie pożałujesz tej chwili – nie będzie 
ona straconym czasem – co więcej – umożliwi Ci obiektywną 
ocenę spontanicznej reakcji publiczności, po występie Mariana 
Zielińskiego w roli „Powstańca Warszawskiego”. Głęboko wie-
rzę, że będzie ona identyfikowała się z odczuciem widowni. 

Powstaniec Warszawski
Warszawo ! Imię swoje znów piszesz wstęgami purpury
Od barykad do szańca, od szańca po chmury
I rośniesz pośród dymów i krwi obwieszczasz
Że trzeba ci wolności jako nam powietrza
Ruszamy na wezwanie Matko, twoje dzieci
I nic, że nam ranami i krwią w oczy świecisz
I nic, że nam granat pęka nad wzniesioną głową
Idziemy wierni tobie wierni świętym słowom
Pamiętam we mgle czarnej...tam śmierć...
Śmierć to śmierć, a śmierć to gra....
I choć wyryła swe piętno na wyblakłych twarzach
Trwaliśmy dni czterdzieści na gruzach cmentarza 
Lecz rozkaz był spełniony – 
Gdy rozkaz – to trzeba – choć serce skowyczy
W rozkazie się serce żołnierza nie liczy
O Boże ! pozwól zachować nam godność !
I przetrwać dumnie jeszcze te męczarnie
Niech nas popędzą na czołgi pancerne
Niech zwycięski szał nas wszystkich ogarnie
Zanim serca przestrzelą nam wierne –
Pogardzamy waszym ultimatum
Nie nas łudzić pokusą służalcza
Odmawiamy ; - żadnych delegatów
Oddziały nasze niech walczą
Śpiewają nam depesze: - Mordowani brawo !
I deklamują wzniośle o pomście o wstydzie –
Sumienie świata –
Nam nie potrzeba słów milknących w płomieniach
Popatrzcie! miasto bluzga ziemią, krwią, żelazem
Jakież słowo jest bliższe płomieniom i śmierci
Od krzyża wstającego z nad mogił i głazów ?
A tam nie zostało nic prócz rumowiska
Odeszli ze stanowiska....
I szli tak od gruzów do gruzów kamienic
Nie rzędem – kolumną; - gromadą bezładną
Ci, którzy przeżyją i co tu padną
Z zuchwalstwem wrodzonym, jak hardym wyzwaniem
Co będzie .... to będzie.....

Wspomnienie 
o śp. Władysławie Stawiarskim

Chwila mojej rozłąki nadeszła,
W dobrych zawodach wystąpiłem
Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem

(Fragment z II Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza)

W dniu 3 grudnia 2007 roku miało miejsce w Bochni 
wielkie wydarzenie ; w obecności wielu uczestników od-
prowadzono na cmentarz niezwykłego człowieka doc. 
dr Władysława Stawiarskiego. Wśród żegnających znalazło 
się również wielu członków Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, 
zarówno z Bochni jak i z Krako-
wa. Władysław był to człowiek 
wielkiego serca, szlachetności 
i czynu. Miał niezwykle duże 
zasługi w wielu dziedzinach ży-
cia, szczególnie w sporcie i w 
nauce. Otrzymał wiele państwo-
wych odznaczeń. Warto tutaj 
przypomnieć niektóre szczegóły 

Aleksander Urban

Szli z szańca co ostał się tylko w legendzie.
Nadzwyczajny, ostatni komunikat z Warszawy
Stacja Armii Krajowej melduje ; -
Bój skończony i nic oprócz sławy
Spytajcie barykad i murów, piwnic i prochów ulicy
Niech wam odpowie i wasz trud rozliczy
Jak ten milion druhów wolności ginął
Ze słowami błagania tej świętej litanii
Za dusze poległych braci
Za ciał skrwawionych męką
Za domy zwalone w pożodze
Za dnie i noce w trwodze
Za martwe, zorane ulice
Za cała Matkę Stolicę
Za wszystkie, wszystkie rozpacze
Kaleki, wygnańce, tułacze
Wysłuchaj to nasze błaganie
I wolną Polskę daj potomnym Panie.

A teraz – po tej potężnej emocjonalnej dawce z patriotycz-
nym zabarwieniu – pozwólcie Drodzy Bochniacy na krótką 
dygresję. Świat naszej młodości był całkowicie odmienny od 
dzisiejszego, pełnego brutalności i otaczającego nas zewsząd 
chamstwa – rozpowszechnionego do niewyobrażalnych wręcz 
granic – na wszystkich szczeblach warstw społecznych, nie 
wyłączając – stojących na najwyższych świecznikach – do-
stojników państwowych. Niewątpliwie ze względu na drama-
tyczne dziejowe wydarzenia, podstawy egzystencji w tamtych  
czasach były niesłychanie trudne, ale te niedostatki wynagra-
dzała nam niepowtarzalna – nacechowana romantyzmem – at-
mosfera, nic wiec dziwnego, iż tak chętnie wracamy do wspo-
mnień z dawnych, minionych już bezpowrotnie lat.

*   *   *
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z Jego życia i wydarzenia zwią-
zane z Bochnią i Ziemią Bo-
cheńska. Urodzony w 1922 roku 
uzyskał świadectwo dojrzałości 
w Bochni, a następnie w Krako-
wie zdobył tytuł doktora i do-
centa na Akademii Wychowania 
Fizycznego. Był zawodnikiem 
wyczynowym w wielu dziedzi-
nach sportowych, szczególnie 
w lekkoatletyce, siatkówce i pił-
ce ręcznej, którą wprowadził do 
Bochni. Obserwując jego osiąg-

nięcia można by powiedzieć, że jego życie to pasmo sa-
mych sukcesów w różnych dziedzinach.

Tak jednak nie było. Były przecież także niepowodzenia 
i bolesne wydarzenia. W czasie okupacji poznał gorzki smak 
niemieckiego chleba w obozach niewolniczej pracy. Po woj-
nie jego żona śp. Zofia chorowała obłożnie przez kilkanaście 
lat. I tutaj śp. Władysław wykazał wysoką klasę. Dotrzymał 
przysięgi przedmałżeńskiej złożonej w kościele w Bochni, że 
„Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Nie tylko jej nie opuścił, 
ale opiekował się nią i pielęgnował aż do jej śmierci. Taki był 
śp. Władysław Stawiarski.

Po wojnie uprawiał sport wyczynowy w Bocheńskim Klu-
bie Sportowym oraz w krakowskiej Wiśle i AZS-ie. Natura 
obdarzyła go szczególnymi walorami. Był wspaniale zbudo-
wany i posiadał zdolności umysłowe i niezwykłą ambicję. 

W. Stawiarski z żoną Zofią 1946

Jego zasługą było to, że wrodzone zdolności odpowiednio wy-
korzystał. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bochnia-
ków zarówno w Bochni jak i w oddziale krakowskim. Napisał 
wiele barwnych wspomnień z lat dawnych, które były opubli-
kowane w „Wiadomościach Bocheńskich”.

Miał wszechstronne zainteresowania czego wyrazem był 
fakt założenia amatorskiego teatru w Bochni. Był w nim kie-
rownikiem, reżyserem i aktorem. Przez kilka lat wystawiano 
w tym teatrze jasełka ku radości młodzieży.

W pogrzebie brały udział liczne poczty sztandarowej związa-
ne ze sportem i z uczelnią, w tym sztandar krakowskiej „Wisły”, 
który był dla niego szczególnie cenny. Na zakończenie warto 
podkreślić, że powiedzenie „Non omnis moriar” jest w stosunku 
do śp. Władysława Stawiarskiego jak najbardziej uzasadnione.

 Aleksander Urban

W jesieni 2007 r. 
pani Klementyna Il-
cewicz z Krzęczkowa 
otrzymała niezwykłą 
przesyłkę. Po 65 latach 
dotarły do niej dwa li-
sty napisane 2 lutego 
1942 r. i 20 paździer-
nika 1943 r. w niemie-
ckim oflagu przez pod-
pułkownika dypl. WP 
Stefana Osikę.  Był on 
wujem pani Klemen-
tyny, a listy adresował 
do swojej matki Kata-
rzyny Osikowej (babci 

pani Klementyny) mieszkającej na Krzęczkowie w Bochni 
zmarłej w 1958 roku.

Pierwszy z tych listów wysłany został 12.2.1942,a dru-
gi 29.10.1943 r. Stefan Osika nie mógł podać miejscowości, 
w której ten oflag się znajdował, a jedynie numer i rodzaj 
obozu jenieckiego : Kriegsgefangenenlager-Offizierlager VII 
A i swój numer jeńca wojennego i numer bloku w którym 
mieszkał:  Gefangenennummer 16035 Blok F. Z dokumentacji 

znajdującej się w naszym Stowarzyszeniu wiemy, że Stefan 
Osika dostał się do niewoli w 1939 r. i do 1945 r. przebywał 
w obozie jenieckim (oflagu) w Murnau. Wydaje się zatem, że 
oznaczenie obozu VII A dotyczy oflagu w Murnau.

Oba listy Stefana Osiki znalazły się w posiadaniu pani Kry-
styny Sali w Jaworznie, która przeglądając dokumenty rodzin-
ne swojej 93-letniej matki odnalazła je i postanowiła zwrócić 
rodzinie Osików. Brała pod uwagę upływ czasu i zapewne 
z tego powodu wysłała je do ks. Kazimierza Kapci  probosz-
cza parafii p.w. św. Jana Nepomucena w Bochni. Dzięki temu 
pośrednictwu listy dotarły do siostrzenicy Stefana Osiki.

Listy zaczynające się od słów : Kochana Mamo  napi-
sane piękną polszczyzną,  kaligraficznym – godnym po-
zazdroszczenia - pismem wyrażają troskę czy matka i jej 
bliscy są zdrowi i jak sobie dają radę. Pisane w trudnych 
warunkach obozu jenieckiego są pełne mocnej wiary w Bo-
żą Opatrzność i wyrażają nadzieję, że  chociaż rok po roku 
przechodzi, a tutaj końca nie widać...pozostała nadzieja 
i wiara, ze P. Bóg zlituje się wreszcie nad nami i wypro-
wadzi nas z tej niewoli. W innym miejscu pisze: Takbym 
chciał już znaleźć się  wśród Was, gdzie mi tak zawsze było 
dobrze. Bogu dzięki, że darzy Was zdrowiem, modlę się tu 
codziennie o opiekę Boską nad Wami. Ja Bogu dzięki czuję 
się zdrów i jakoś się trzymam... Myślę, że to już niedługo 
będzie trwało i P. Bóg pozwoli nam się sobą nacieszyć. 

Kim był autor tych listów ?  Urodził się w Bochni 
31 sierpnia 1898 r. W 1916 r. złożył egzamin dojrzałości 
w Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. 
W okresie nauki w Gimnazjum działał aktywnie w Związ-
ku Strzeleckim w Bochni (1913-1914). W latach 1916-1918 

Stanisław Kobiela

List z przeszłości
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22 września b.r. odbył się w Bochni II Zjazd Bursaków tj. wy-
chowanków Bursy z lat 1945-1961. Z różnych stron Polski przy-
jechało 41 wychowanków ks. Antoniego Czaplińskiego. Przy-
byli z Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa, Tych, Lublina, 
Mielca, Brzeska, okolic Bolesławca i z Bochni. Chcieli i chcą się 
spotykać w budynku dawnej Bursy gimnazjalnej (obecnie jest 
to Dom Pielgrzyma), w kościele szkolnym p.w. św. Stanisława 
Kostki, Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego w Bochni oraz przy grobach ks. Czaplińskiego i kolegów 
na bocheńskim cmentarzu. Chcą również zobaczyć jak zmienia 
się Bochnia miasto ich młodości i co się tutaj dzieje. 

Pomieszczeń bursy użyczył nam ks. prałat Zdzisław Sad-
ko – proboszcz i kustosz Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja 
w Bochni, który także serdecznie nas powitał w czasie Mszy 
Świętej i kościele szkolnym. Mszę Świętą celebrowali księ-
ża wychowankowie Bursy i księdza Antoniego Czaplińskie-
go prefekta Bursy i wychowawcy a to ks. Emil Styczeń, ks. 
Tadeusz Kukla, ks. Kazimierz Trybuła, ks. Józef Puchała, ks. 
Franciszek Bondek, ks. Józef Piech – proboszcz parafii Miklu-
szowic oraz ks. Adam Samborski prefekt kościoła szkolnego 
z parafii św. Mikołaja w Bochni.  Pani Anna Rzepecka urzędu-
jąca i odpowiedzialna za funkcjonowanie „Domu Pielgrzyma- 
Bursa” sprawiła, że Bursa stała się dla nas znowu bliska.

Kazimierz Kozak

II Zjazd Bursaków
W sali historycznej I L.O. w Bochni  Bursacy wysłuchali 

prelekcji pani Zofii Czekalskiej z Archiwum w Bochni na te-
mat biografii ks. Antoniego Czaplińskiego na przestrzeni wielu 
lat, jego postawy jako katechety-wychowawcy i prefekta Bursy 
w latach 1944-1981. W spotkaniu  naszym uczestniczył sio-
strzeniec ks. Prof. Czaplińskiego pan Marian Wachta z Tarnowa 
oraz Starosta Bocheński pan Jacek Pająk, skarbnik Starostwa 
pan Marian Kumorek i prezes Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pan Stanisław Kobiela. 

W czasie spotkania jego uczestnicy zadecydowali o pod-
jęciu starań o utworzenie przy Stowarzyszeniu Bochniaków 

Msza Św. koncelebrowana z udziałem b. wychowanków Bursy

walczył w 13 pp armii austriackiej (pop. 13-ce krakowskiej) 
na froncie wschodnim i rumuńskim, a następnie włoskim, 
gdzie dostał się do niewoli. Od listopada 1918 r. uczestniczył 
w formowaniu się w St. Maria koło Neapolu Armii gen. Hal-
lera. Jako dowódca kompanii w 2 pułku strzelców polskich 
im. T. Kościuszki walczy na froncie ukraińskim, a później 
w 47 pułku strzelców kresowych walczy na froncie bolsze-
wickim. Za udział w wojnie 1919-1920 otrzymał Order Vir-
tuti Militari V kl. (decyzja Kapituły nr 3639 z 16.06.1920) 
i Krzyż Walecznych. W 1924 r. ukończył Wyższą Szkołę 
Wojenną, pełni służbę w sztabach, w szkolnictwie i na linii. 
W latach 1930-32 pełni funkcję zastępcy attache wojskowego 
w Berlinie. Od 1933 r. jest szefem wydziału mobilizacyjnego 
i uzupełnień DOK IV Łódź. W 1938 roku ożenił się z 23-

letnią Jadwigą Jolantą Gabryelą Kobyłecką. W tym samym 
roku organizuje w Łodzi oddział Stowarzyszenia Bochnia-
ków i zostaje jego prezesem.

W kampanii wrześniowej 1939 roku walczy jako szef 
sztabu 10 DP dowodzonej przez gen. bryg. Dindorfa An-
kowicza (dywizja wydzielona ze składu Armii „Łódź”). Za 
odwagę na polu bitwy odznaczony Orderem Virtuti Militari 
IV klasy. Dostał się do niewoli i przebywał w obozie je-
nieckim (oflagu)  Murnau, gdzie zorganizował ruch oporu 
ZWZ-AK.  Po uwolnieniu zgłosił się do II Korpusu gen. 
Władysława Andersa. Następnie mieszkał w Wielkiej Bry-
tanii. Do śmierci 3.12.1970 r. pełnił funkcję sekretarza Koła 
Żołnierzy Dowództwa II Korpusu. Pochowany na cmenta-
rzu komunalnym w Bochni przy ul. Orackiej.   
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sekcji Bursaków*. Prawie w 100 procentach Bursacy wywo-
dzili się z rodzin zamieszkałych na terenie Ziemi Bocheńskiej. 
Obecnie są oni rozproszeni po całej Polsce. Zajmują różne sta-
nowiska kościelne, państwowe, samorządowe i naukowe.

Piękne wspomnienie o ks. Czaplińskim przedstawił prof. 
Kupiszewski z Warszawy. Pan Roman Barczewski ułożył 
wiersz o ks. Czaplińskim, który niżej zamieszczamy :

Widzę Cię skupionego, kiedy ranną porą
wstępowałeś powoli po stopniach ołtarza,
aby nas przez mszę świętą oddać pod opiekę Bożą.
Bo choć grzech Boga rani i choć Go obraża,
Ojciec w ofierze Syna wyciąga ramiona
 i woła do człowieka „Przyjdź ! On za ciebie konał”.

Widzę Cię wybranego, gdy w czasie mszy świętej
podnosiłeś Ciało i Kielich Krwi Pana,
w misterium dla człowieka nigdy niepojętym.
Bóg Cię po to powołał na urząd kapłana,
abyś wraz z wychowankami imię Jego sławił,
nauczał i prosił z nami, by nam błogosławił.

Widzę Cię zmęczonego, gdy w czasie spowiedzi
cierpliwie wysłuchałeś wyznawane winy,
by razem z grzesznikiem szukać odpowiedzi,
jakie tych grzechów były istotne przyczyny.
Bo odpuszczałeś grzechy mocą Bożą,
chciałeś pomóc grzesznikowi iść właściwą drogą.
Widzę Cię zamyślonego, jak z troską na twarzy
przychodzisz do szkoły, by Dobrą Nowiną –
-  z rozkazu Jezusa – swych uczniów obdarzyć.
Szybko mijały chwile, płynęły godziny,
a Tyś ciągle wyjaśniał, uczył i tłumaczył,
że więcej dobry uczynek niźli słowo znaczy.

Ty byłeś dla nas wzorem do naśladowania,
serdecznym przyjacielem, powiernikiem, bratem
zawsze skłonnym do ręki pomocnej podania.
Uczyłeś nas żyć w zgodzie z Bogiem, ludźmi, światem ;
stawiać czoło trudnościom i wyznaniom świata,
A człowieka szanować i kochać jak brata.

I tak mijały lata. Na życiowej drodze
częściej spotykałeś ciernie aniżeli róże.
Mówiłeś wówczas : „Bóg mi dopomoże,
aby wytrwał do końca w swej kapłańskiej służbie”.
A gdy Cię pomówieniem ktoś zranił boleśnie –
przebaczało mu szczerze Twe kapłańskie serce.

I długo jeszcze mógłbym snuć owe wspomnienia
o człowieku, co kochał Boga, świat i ludzi,
nie patrząc na kłopoty, zmartwienia, cierpienia....
O tym, co całe życie dla innych się trudził.
Więc, gdy go teraz na świecie nie stało –
Pamięć o nim otaczamy szacunkiem i chwałą

* W październiku 2007 ZG Stowarzyszenia powołał Sekcję Bursaków.

XXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
15 września b.r. z udziałem delegatów z oddziałów w War-
szawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Bochni, Nowym 
Wiśniczu, członków honorowych prof. Olgi Chylowej, Ireny 
Kluba, starosty bocheńskiego Jacka Pająka, burmistrza Boch-
ni Bogdana Kosturkiewicza i burmistrza Wiśnicza Stanisława 
Gaworczyka odbył się  XXIII Walny Zjazd Delegatów Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Po 
przedstawieniu sprawozdań z działalności i udzieleniu absolu-
torium ustępującemu Zarządowi Zjazd nadał godność członków 
honorowych pani Cecylii Dźwigaj  działaczce niepodległoś-
ciowej NOW-AK na terenie Ziemi Bocheńskiej, więzionej po 
wojnie przez UB, ks. prof. dr hab. Janowi Łachowi wybitnemu 
bibliście od wielu lat związanemu z naszym Stowarzyszeniem, 
dr Stefanowi Dydze z Warszawy, który  wykonywał dla Bochni 
przez wiele lat społecznie wiele analiz strategicznych  zakresie 
gospodarki i rozwoju przestrzennego, prezesowi Oddziału Kra-
kowskiego Marianowi Sołtysowi i wiceprezesowi tego Oddzia-
łu mgr Aleksandrowi Urbanowi – za działania na rzecz rozwoju 
Stowarzyszenia na terenie Ziemi Krakowskiej. Wręczono także 

tytuły nestorów Stowarzyszenia przyznane przez Zarząd Głów-
ny kol. kol. Krystynie Mojkowskiej, Wandzie Liguzińskiej, 
Stanisławowi Dydze, Stanisławowi Ożegalskiemu, Janowi Ły-
skowi, Ryszardowi Haberowi i Stanisławowi Dobranowskiemu. 
Po obiedzie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. 
Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes – Stani-
sław Kobiela, wiceprezesi –Ewelina Mroczek, Jan Paluch, se-
kretarz Waldemar Klasa, skarbnik Jarosław Przybyło, członko-
wie: Stanisław Broszkiewicz, Mieczysław Dębski, Stanisław 
Dobranowski, Janina Kęsek, Dorota Korta, Józef Korta, Józef 
Mączka, Janina Solarczyk, Małgorzata Szczepara. Do komisji 
rewizyjnej weszli : Ryszard Haber (przewodniczący), Grażyna 
Misiaszek, Zbigniew Kurczak, Anna Rakoczy, Małgorzata Cze-
kotowska. Do sądu koleżeńskiego wybrano : Tadeusza Cepaka, 
Marię Kiełbińską i Andrzeja Migdała.

Premiera filmu „Epitafium 69”
Na zaproszenie Oddziału IPN w Gdańsku  prezes Stowarzysze-
nia S. Kobiela i prezes ŚZŻAK Oddział w Bochni Z. Siudak 
wzięli udział w premierze filmu pt. „Epitafium 69”, która odby-
ła się 12 października 2007 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni a na-
stępnie w zorganizowanym z tej okazji bankiecie. Paradokumen-
talny film w reżyserii Iwony Bartólewskiej i Janusza Marszalca 

KRONIKA
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i zrealizowany na podstawie 
scenariusza Waldemara Ko-
walskiego i Janusza Marszalca  
opowiada o życiu i tragicznych 
losach Adama Dedio, żołnierza 
Września 1939 r., jeńca oflagu, 
partyzanta oddziału „Wicher” 
ZWZ-AK na terenie pow. bo-
cheńskiego i myślenickiego 
a po wojnie oficera Marynarki 
Wojennej i działacza podziem-
nej organizacji niepodległoś-
ciowej „Semper Fidelis Vic-
toria” skazanego i straconego 
w gdańskim więzieniu przy 

ulicy Kurkowej za działalność niepodległościową. Mamy w nim 
zderzenie się dwóch ideologii i wizji „wyzwolonej” w 1945 r. 
Polski, zderzenie się świata wartości i cynizmu, podstępu, bru-
talności  i bezwzględności komunistycznych oprawców.  Artykuł 
o Adamie Dedio pióra Waldemara Kowalskiego publikowaliśmy 
w ostatnim numerze „Wiadomości Bocheńskich”.

Film oparty został na pięknych wspomnieniach matki Ada-
ma zapisanych w rodzinnym pamiętniku, licznych fotografiach 
oraz wspomnieniach współwięźnia i świadka rozgrywających 
się w Gdańsku wydarzeń Eugeniusza Menczaka. Załączono 
także zdjęcia z oddziału dowodzonego przez „Dzika”, któ-
re nadesłaliśmy z Bochni. Nakręcony został w autentycznych 
miejscach, w których rozgrywał się dramat, a więc w pomiesz-
czeniach dawnego więzienia, a obecnie Aresztu Śledczego 
w Gdańsku przy ulicy Kurkowej i na Cmentarzu Garnizono-
wym w Gdańsku, a także Fortu Grodzisko.  Wykorzystano także 
scenografię do widowiska teatralnego „Inka 1946”.  

W scenach fabularyzowanych wystąpili aktorzy Teatru Miej-
skiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Przejmującą rolę 

matki Adama gra Elżbie-
ta Mrozińska. Trudną rolę 
wielokrotnie katowanego 
Adama Dedio zagrał Artur 
Tomczak, co wymagało do-
brej kondycji psychicznej 
i fizycznej. W rolach epizo-
dycznych prokuratora, funk-
cjonariuszy UB i więzienia, 
zbrodniarza hitlerowskiego 
gauleitera A. Forstera oraz 
statystów wystąpili pracow-
nicy Oddziału Gdańskiego 
IPN oraz studenci związani 
z Teatrem w Gdyni i człon-

kowie Stowarzyszenia Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznych.  Piękną balladę do słów „Promethidiona” Cypriana 
Kamila Norwida skomponował i zaśpiewał Ireneusz Łepkow-
ski, a na gitarze zagrał Paweł Labuda.

Dzięki uprzejmości pana majora Waldemara Kowalskie-
go zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku goście 
z Bochni i Poznania (bratanica Adama Dedio i jej syn) zwie-
dzili budynek byłego więzienia przy ul. Kurkowej a obecnie 
Aresztu Śledczego. Byli także na Cmentarzu Garnizonowym, 
a Zbigniew Siudak kolega Adama Dedio z partyzantki w Boch-
ni udzielił wywiadu dla Telewizji Gdańsk.

W Dzień Papieski
We wtorek 16 października br. w 29 rocznicę obioru ks. Karo-
la Wojtyły na Stolicę Piotrową, członkowie Zarządu Głównego 
i Oddziału bocheńskiego SBiMZB, zaproszeni przez Proboszcza 
Parafii Niegowić ks. kanonika Pawła Sukiennika, uczestniczyli 
w uroczystym nabożeństwie w kościele  Wniebowzięcia Ma-
ryi Panny w Niegowici. Przed nabożeństwem nasza delegacja 
złożyła kwiaty pod pomnikiem ks. Karola Wojtyły, wikarego 
w latach 1948-1949 i przyszłego Papieża. Po zakończeniu tej 
pięknej uroczystości zwiedziliśmy kościół, którego wnętrze pro-
jektował prof. Wiktor Zin. W kościele tym znajdują się niezwy-
kłe pamiątki i symbole Pontyfikatu Jana Pawła II. Szerszy opis 
papieskiej tradycji w tej podbocheńskiej parafii przedstawiamy 
w artykule Na szlaku papieskim ...Niegowić...

Wykład ks. Rektora  Jana Łacha
13 listopada b.r. odbyło się w „Domu Bochniaków „ spotkanie 
z Księdzem Rektorem prof. dr hab. Janem Łachem wybitnym 
biblistą, członkiem honorowym Stowarzyszenia. W czasie 
spotkania prezesi Stowarzyszenia S. Kobiela i E. Mroczek 
wręczyli Ks. Profesorowi kwiaty i dyplom członka honoro-
wego, bowiem w czasie obrad Zjazdu ks. Profesor przebywał 
w celach naukowych we Francji. Ks. Jan Łach podzielił się 
refleksjami na temat Prologu Ewangelii św. Jana. Następnie 
rozpoczęła się interesująca dyskusja.

Wykład o Kamieńcu Podolskim
27 listopada 2007 w siedzibie Stowarzyszenia, nasz kolega 
Jarosław Przybyło przedstawił multimedialną prezentację 
o Kamieńcu Podolskim. Ta twierdza na Kresach Rzeczpospo-
litej słusznie zwana była „miastem niezdobytym”. Będąc w rę-
kach Polaków od początku XV wieku aż do II rozbioru Polski 
tylko raz poddał się Turkom. Jaka była historia tego miejsca 
od czasów najdawniejszych, jaką rolę odegrało Podole wraz 
ze swą stolicą w obronie Rzeczpospolitej i chrześcijaństwa ? 
To autor przedstawił w pierwszej części wykładu. Powstanie i 
rozbudowa oryginalnego i niespotykanego w Europie systemu 
fortyfikacji to kolejna część prezentacji. Przedstawione były 
poszczególne elementy fortecy, ich historia i przeznaczenie, 
wszystko to bogato ilustrowane ikonografią z XVII wieku, 
czarno-białymi fotografiami z XIX i początków XX wieku 
oraz zdjęciami współczesnymi, częściowo wykonanymi przez 
autora. Kamieniec Podolski to nie tylko forteca, ale miasto 
wielokulturowe i wielowyznaniowe. Słuchacze mogli dowie-
dzieć się, jak żyła społeczność kamieniecka i co ze spuści-
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zny materialnej i duchowej pozostało do dzisiaj. Prowadzący 
wspomniał też o mało znanych, ale ważnych, zwłaszcza dla 
Polaków, wydarzeniach, które miały miejsce w Kamieńcu w 
okresie stalinowskiego terroru. 

Na Ukrainie, podobnie jak i u nas, pasjonaci historii i mili-
tariów odtwarzają przebieg  bitew, potyczek, kampanii. W Ka-
mieńcu Podolskim rekonstruktorzy wraz z władzami miasta od 
trzech lat organizują festiwal Terra Heroica, którego kulminacją 
jest bitwa toczona pod murami miasta a nawiązująca do auten-
tycznych wydarzeń z 1651 roku. W ostatniej części wykładu pan 
Jarosław, dzieląc się często osobistymi refleksjami, opowiedział 
o swoim udziale w tym przedsięwzięciu. Wszystko było bogato 
ilustrowane zdjęciami a na zakończenie można było obejrzeć 
krótki film poświęcony tej tematyce. 

Andrzejki 2007
W wieczór andrzejkowy spotkał się w „Domu Bochniaków” 
Zarząd Główny i  chór Stowarzyszenia. Głównym tematem 
spotkania było oczywiście lanie wosku i  wróżby, ale były także 
pomysłowe zabawy i tańce z różnymi rekwizytami przy akom-
paniamencie pianina i akordeonu.   

I Barbórkowy Turniej Brydża Sportowego     
9 grudnia b.r. w salach Restauracji GROTA Uzdrowiska Kopal-
ni Soli w Bochni rozegrany został I Barbórkowy Turniej Bry-
dża Sportowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zorganizowany przez Sekcję 
Brydża Sportowego działającą przy Stowarzyszeniu Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i dofinansowany przez 
Urząd Miasta Bochni.

W turnieju uczestniczyło 28 par sportowych z Bochni, Kra-
kowa i Tarnowa. Sędziował pan Mariusz Kita sędzia Polskiego 

Związku Brydża Sportowego. Z szlachetnej rywalizacji zwycię-
żyła para sportowa z Tarnowa Maciej Rodzaj i Bogusław Lesie-
cki zdobywając 64.50 punktów. Następne miejsca zajęły pary : 
Aleksander Jezioro i Kazimierz Latawiec z Krakowa 64.27 pkt, 
Dariusz Sosin i Piotr Markiewicz z Tarnowa 61.11 pkt, Renata 
Wajdowicz i Andrzej Hycnar z Tarnowa 59.08 pkt, Jarosław Jur-
kiewicz i Ryszard Skotarski z Tarnowa 58.51 pkt, Andrzej Zawa-
da Andrzej Ołdakowski z Bochni 56.97 pkt, Krzysztof Bielczyk 
i Andrzej Kular z Bochni 56.79 pkt, Jan Bajda i Aleksander Za-
wadzki z Krakowa 56.44 pkt, Józef Barczyk i Władysław Kaczor 
z Krakowa 55.22 pkt. Puchary dla pierwszych czterech par spor-
towych wręczali prezes Stowarzyszenia Stanisław Kobiela, pre-
zes Oddziału Bocheńskiego Stowarzyszenia Dorota Korta i prze-
wodniczący sekcji bocheńskiej brydża sportowego Jan Paluch.

Muzeum im. St. Fischera
Czwartkowe Spotkanie Muzealne: We wrześniu mgr Bartło-
miej Gogola zaprezentował temat „Historyczne aspekty legendy 
o „lotnikach” wiśnickich. Przyczynek do badań nad prekursora-
mi lotnictwa”. W październiku z okazji 50 rocznicy przekazania 
zbiorów St. Fischera miastu. Dyrektor muzeum Jan Flasza wy-
głosił w dniu 18 października wyklad  „Obce rzeczy wiedzieć do-
brze jest, swoje -obowiązek” Stanisława Fischera wizja dziejów 
ojczystych i postulat świadomości własnej historii. W listopadzie 
po uroczystościach Święta Niepodległości w mieście, po połu-
dniu odbył się w muzeum wykład Stanisława M. Jankowskie-
go konsultanta historycznego filmu „Katyń” na temat Rosjanie 
a kłamstwo katyńskie. Po wykladzie - dyskusja na temat Czego 
i kogo uczy film Andrzeja Wajdy, a na koniec - Wspólne Bochnian 
Śpiewanie Na patriotyczną nutę. 22 listopada odbyło się spotka-
nie z Markiem Materną archeologiem, pracownikiem muzeum, 
który przedstawił temat Interpretacja w archeologii czyli skąd to 
wiemy? Wykład wzbogacony był przeźroczami. W listopadzie 
również odbyło się nadzwyczajne spotkanie z okazji setnej rocz-
nicy zgonu Stanisława Wyspiańskiego. Podczas tego spotkania 
kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie pani Barba-
ra Sikora przypomniała postać ciotki poety Albinę Wyspiańską, 
związaną w różnych okresach swego życia z Krakowem, Boch-
nia i Mysłowicami. Uczestnicy tego spotkania otrzymali od au-
torki dwa wydawnictwa przygotowane specjalnie na tę okazję; 
Albina Wyspiańska. Kraków-Bochnia-Mysłowice oraz drugi mały 
druk Wstąpił do nas do Bochni. 13 grudnia geolog Kopalni Soli 
w Bochni inż. Andrzej Bezkorowajny przedstawił temat Geolo-
gia Bochni- nie tylko sól...

Konferencje, wystawy, koncerty, zajęcia warsztatowe, odczy-
ty. We wrześniu, w dniach 27-28 odbyła się  konferencja na te-
mat „Pomoc człowiekowi w Bochni 1357-2007”. W pierwszym 
dniu konferencja odbyła się w Muzeum im. St. Fischera, w dru-
gim natomiast w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
W konferencji oprócz historyków, archiwistów i bibliotekarzy 
udział wzięli lekarze, psycholodzy, pracownicy takich instytu-
cji i organizacji jak Poradnia Zdrowia Psychicznego, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy 
Społecznej, Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka”, 
Polski Związek Głuchych i Polski Związek Niewidomych, Sto-
warzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewle-
kle Chorych ULKA, Hospicjum im. Edmunda Bojanowskiego i 
Arka. Oprócz wykładów w programie była inscenizacja teatral-
no-muzyczna „Kto zgasił światło” w wykonaniu wychowanków 
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Ś.p. mgr inż. Karola Gądka ur. 14.07.1920 r. 
który zmarł 13.11.2007 r. . Był jednym z założycieli 
Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, we władzach 
Oddziału od 1970 do 2006 r. Był wybitnym specjali-
stą z dziedziny budowy dróg i mostów, wykładowcą i 
budowniczym dolnośląskich dróg i mostów. Do odej-
ścia na emeryturę pracował na stanowisku naczelnika 
Wydziału Dróg w Wojewódzkim Zarządzie Dróg i Mo-
stów we Wrocławiu,

Ś.p. mgr inż. Władysława Majtę ur. 14.10.1921 r. 
w Dziewinie zm. 06.12.2007 r. pułkownika WP Maturę 
zdawał w Bochni w 1946 r. W 1952 r. ukończył studia na 
Politechnice Gliwickiej. Wykładał w Wojskowym Insty-
tucie Inżynierii Technicznej. Był aktywnym działaczem 
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia

Ś.p. doc. dr hab. Władysława Stawiarskiego 

Ś.p. prof. dr hab. Antoniego Siewińskiego

Cześć Ich Pamięci Zarząd Główny i Oddziały Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

NEKROLOGI
Z żalem żegnamy naszych kolegów ze Stowarzyszenia:

Wyjaśnienie
Nawiązując do artykułu pt.: „Historyczne wyrobiska pozio-

mu III Sienkiewicz” (WB 3 (74)) pragnę zaznaczyć, iż chochlik 
drukarski spowodował w nim pewną nieścisłość. Pisząc o prze-
budowie poprzecznika Rupprecht V podano, iż drążenie wyrobi-
ska rozpoczęto w roku 1844 o czym świadczy wykuta na ociosie 
data. Rzeczywistość była jednak nieco inna. Otóż miejsce wy-
kucia daty wskazuje lokalizację przodka wyrobiska w grudniu 
1844 roku, określając tym samym długość wykonanego do tego 
czasu chodnika. Przedstawiony fakt to jeden ze sposobów tzw. 
odbiórek sztygarskich (dokumentowania wykonanej roboty).

To swego rodzaju rozliczenie stosowane było już w okre-
sie staropolskim. Wówczas na ociosie drążonego wyrobiska 
wykuwano niewielkie krzyżyki w odstępach jednego zabioru, 
tj. cyklu pracy przez dwóch piecowych, dającego postęp jed-
nej miary górniczej (około 60 cm).

Nieco inaczej przedstawiało się to w czasach austriackich. 
Pod koniec każdego miesiąca sztygarzy, w odstępach jedne-
go zabioru, malowali farbą pionowe linie i wpisywali między 
nimi arabską cyfrą numer miesiąca, w którym dwaj piecowi 
drążyli chodnik. Na ostatnim zaś cyklu wynik pracy zapisywa-

li w postaci ułamka, w liczniku – numer miesiąca, w mianow-
niku – sumaryczną liczbę zabiorów.  

 Nietypową formę odbioru prac zastosowano podczas po-
szerzania Kaplicy Św. Kingi w rejonie chóru. Na wschodnim 
ociosie pomiędzy pionowo wymalowanymi czerwoną farbą 
liniami wypisano, w liczniku - numer miesiąca cyfrą rzymską 
(XII), zaś w mianowniku -  trzycyfrową formułę daty rocznej 
(913), co oznacza grudzień 1913 roku.  Tomasz Migdas

Wspomnienia o śp. Antonim Siewińskim i śp. Władysławie Stawiarskim zamieszczamy na str 10 i 37

MCDiM „Ochronka” w Bochni oraz Stowarzyszenie „Ochron-
ka- Dom Serce Ludzie”, wystawa plastyczna prac podopiecz-
nych z Domu Pomocy Społecznej oraz członków Polskiego 
Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych, koncert 
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Bochni pod kierownictwem pani Wandy Watorskiej oraz zajęcia 
warsztatowe na temat „Stare problemy kontra nowe technolo-
gie”. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
wspierana przez techniki informacyjne- Case Study z udziałem 
osób niepełnosprawnych. Konferencję zakończyła dyskusja ot-
warta na temat Jak wysokim poziomem empatii charakteryzuje 
się dzisiejsze popołudnie. Tydzień później 25 października ot-
warta została wystawa Inny świat. Sztuka Cerkwi Grekokatoli-
ckiej na Słowacji. Eksponaty prezentowane na wystawie, cer-
kiewne sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże, kadzielnice, ikony , 
chorągwie i mszały pochodzą ze zbiorów Muzeum Szariskiego 
w Bardejowie na Słowacji. 6 grudnia odbyło się już doroczne 
Spotkanie Mikołajowe

Jak co roku dyrektor przyznawał dobrodziejom muzeum tytuł 
„ Benefactor musei”. W tym roku tytuł ten otrzymała pani Wanda 
Cieślik, która od wiosny do późnej jesieni przyozdabia nasze sale 
na spotkania muzealne i wernisaże kwiatami z własnego ogrodu. 
Poza tym miał miejsce odczyt pani  Marii Ołdakowskiej z Lubli-
na „Oto jestem, albowiem wołaliście mnie „ Wybrane zagadnie-
nia z ikonografii św.Mikołaja. Na zakończenie zespół dziecięcy 
pod kierunkiem pani Anety Jasińskiej dał piękny koncert muzyki 
renesansowej. Zespół prezentował się pięknie w strojach z epoki. 
Pani Aneta grała na gitarze i śpiewała, dzieci grały na fletach, 
okarynie i trójkącie. Goście otrzymali 

Przykazania domowe ( trzecia edycja przykazań z domu 
Marii Rodziewiczówny) wydane staraniem Urzędu Miasta 
i pierniki mikołajowe z wizerunkiem św. Mikołaja z witraża 
w bocheńskim kościele. Były oprócz pierników jabłka w ko-
szach umieszczonych w salach i holu.23 grudnia otwarty został 
w muzeum wernisaż podczas którego pani Irena Styczeń zapre-
zentowała i omówiła ikony powstałe w jej pracowni.
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