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Stanisław Kobiela

21 września b.r. odbyła się w Domu 

Bochniaków niezwykła, podniosła uro-

czystość. W czasie spotkania poświęco-

nego pamięci płk pilota obserwatora 

Adama Dąbrowy, Bochnianina, kawa-

lera Krzyża Virtuti Militari, dowódcy 

dywizjonu bombowego 301 Ziemi Po-

morskiej im. Obrońców Warszawy i do-

wódcy stacji lotniczej w Faldingworth 

w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, dr inż. 

Andrzej Dąbrowa, który przybył ze Stanów Zjednoczonych, 

przekazał w darze dla Stowarzyszenia Bochniaków i Miłoś-

ników Ziemi Bocheńskiej mundur lotniczy i odznaczenia 

bojowe swojego Ojca oraz albumy fotografii i dokumentów 

obrazujących bohaterską walkę lotników polskich z Luftwaf-

fe nad brytyjskim niebem, Kanałem La Manche i terytorium 

III Rzeszy. Z tej okazji przedstawiamy sylwetkę płk pil. obs. 

Adama Dąbrowy na tle rozgrywających się działań wojen-

nych i politycznych. Na zdjęciu z lewej dr Andrzej Dąbrowa 

syn płk Adama Dąbrowy.

 *  *  *
Dzieciństwo i lata szkolne

Adam Dąbrowa urodził się 24 grudnia 1902 r. w Bochni 
w licznej, niezamożnej rodzinie Józefa i Heleny z domu Ję-
drychowskiej Dąbrowów. Miał siedmioro rodzeństwa. Dzie-
ciństwo spędził w Bochni u swoich dziadków Antoniny i Jó-
zefa Jędrychowskich mieszkających we własnym domu przy 
ulicy Kowalskiej 16.  Do szkoły powszechnej, a następnie do 
gimnazjum chodził w Tarnowie. Był bardzo dobrym uczniem 
i wykazywał duże zdolności malarskie.  W Tarnowie mieszkał 
z rodzicami i rodzeństwem, ale na każde ferie szkolne i waka-
cje przyjeżdżał do dziadków w Bochni. 
Tutaj w wolnych chwilach spotykała się 
cała rodzina. Tutaj mieszkali jego wujo-
wie Feliks, Stefan i Marian Jędrychowscy. 
Najstarsi Feliks i Stefan  należeli do tajnej 
organizacji Związek Walki Czynnej zało-
żonej w Bochni w 1912 r. przez Tadeusza 
Jakubowskiego (od 1913 r. Związek Strze-
lecki). W chwili wybuchu Wielkiej Wojny 
Feliks Jędrychowski stanął na czele komi-
sji mobilizacyjnej Związku Strzeleckiego. 
Zmobilizowany kilkusetosobowy ochotni-
czy oddział legionistów dotarł do 2 pułku 
legionów polskich w Krakowie w sierpniu 
1914 r.

W walce o wolną Polskę

W chwili wybuchu I wojny światowej 
Adam Dąbrowa miał 12 lat, a więc do le-
gionów, w których służyli Feliks, Stefan, 
a od 1916 r. także Marian Jędrychowscy  

Bohater brytyjskiego nieba
Płk pilot obs. Adam Dąbrowa (1902-1988)

i starszy brat Adama Czesław1), dostać się nie mógł, ale 2 listo-
pada 1918 r. w wieku 16 lat wstąpił do oddziału Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej w Tarnowie, a następnie, dzięki pomocy 
i protekcji wujów przyjęty został do formującego się w Bochni  
4 pułku Legionów Wojska Polskiego. Do końca marca 1919 
r. bronił Lwowa przed wojskami ukraińskimi, następnie jako 
instruktor szkolił żołnierzy w koszarach 4 pułku w Jabłonnej 
pod Warszawą. 

Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1919 r. w Wyższej 
Szkole Realnej w Tarnowie.  Rodziców nie było stać na  pono-
szenie kosztów studiów wyższych ich syna.  Ponadto w sytua-
cji wojennej Polski nie mógł tak łatwo odejść z pułku do cywi-
la. Od 27 maja 1919 r. przeniesiony do kompanii szturmowej 
4 p.p. walczył z bolszewikami na froncie litewsko-białoruskim 
do 1 maja 1920 r. Po wojnie ukończył  Szkołę Podchorążych, 
otrzymał oficerski patent oraz  stopień podporucznika i  służył 
w 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach. 

Służba w  lotnictwie

Na własną prośbę przeniesiony został w 1923 roku do lot-
nictwa i zakwalifikowany do personelu latającego. W 1924 r. 
ukończył szkołę Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w To-
runiu  i rozpoczął służbę w 32, a następnie 31 eskadrze linio-
wej  3 pułku lotniczego „Ławica” w Poznaniu. Odbył kurs ofi-
cerów łączności w Zegrzu, od 1927 r. był oficerem szyfrowym. 
Od listopada 1932 r. służył w 64 eskadrze liniowej 6 pułku 
lotniczego we Lwowie, który od 1925 r. stacjonował w Skniło-
wie niedaleko Lwowa. Był tam oficerem taktycznym eskadry. 
W 1934 r. otrzymał awans na kapitana i stanowisko oficera 
ewidencji personalnej pułku, a na początku 1939 r. awanso-
wał do rangi majora. Z tamtego okresu wiele wspomnień za-

chował syn Adama dr inż. Andrzej Dą-
browa, mieszkający obecnie w Stanach 
Zjednoczonych: Pewnego dnia późno 
wieczorem Ojciec zjawił się obanda-
żowany. Okazało się, że w czasie lotu 
nastąpiło spięcie elektryczne i samolot 
zaczął się palić. Samoloty pokryte były 
łatwopalnym płótnem nasyconym farbą 
olejną. Ojciec własnymi rękami ugasił 
pożar. Wieczorami ojciec przygotowywał 
podręczniki do nawigacji i meteorologii 
dla młodej kadry obserwatorów. Na kilka 
miesięcy przed wybuchem wojny Adam 
Dąbrowa osobiście rozwoził po Polsce 
rozkazy do pułków lotniczych na wypa-
dek wojny z Niemcami. 

 
Wybuch wojny

24-25 sierpnia 1939 r. 6 pułk lotniczy 
i 69 Eskadra Towarzysząca zostały roz-
formowane. W Skniłowie powstała Baza 
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Lotnicza nr 6, a Eskadrę  przemianowano na obserwacyjną. 
Po mobilizacji 30 sierpnia 1939 r. Adam przydzielony został 
do personelu Bazy Lotniczej nr 6. 1 września 1939 roku rano 
widziałem przez lornetkę jak Niemcy bombardowali lotnisko 
w Skniłowie – wspomina syn Andrzej Dąbrowa – Zaskocze-
nie było całkowite, a mój Ojciec uratował się szybkim skokiem 
do okopu. Na pamiątkę przyniósł odłamek bomby, która wtedy 
wybuchła w jego pobliżu. Kilka dni później żona Adama i syn 
Andrzej  musieli opuścić Skniłów. Udali się do rodziny miesz-
kającej w  Sarnach. 10 września 1939 r. Adam Dąbrowa został 
wyznaczony na komendanta zgrupowania samolotów ewakua-
cyjnych na lotniska polowe i zadanie to pełnił  do 17 września 
1939 r. – do dnia agresji sowieckiej na Polskę. 

Nowa sytuacja wojenna zamykała dalszą drogę na wschód. 
Rozkaz naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego naka-
zał wycofanie się wojska polskiego najkrótszymi drogami na 
Węgry i Rumunię. Polskę i Rumunię łączył  traktat z 1921 r. 
o wzajemnej obronie. Nikt nie spodziewał się, że po agresji 
niemieckiej na Polskę Rumunia pospieszy z militarną pomocą, 
ale liczono na to, że Rumunia przyjmie obiecaną dla Polski 
dostawę francuskich i angielskich myśliwców.

Przekroczenie granicy polsko-rumuńskiej

Po 17 września 1939 r. tysiące polskich żołnierzy zdążało 
w kierunku Rumunii, nie po to, aby uciekać, ale, aby się zre-
organizować i podjąć dalszą walkę. Przedostawali się pieszo, 
wozami, na rowerach, niektórzy piloci na ostatnich sprawnych 
samolotach wojskowych. Adam Dąbrowa przekroczył granicę 
polsko-rumuńską w Kutach. To były trudne decyzje, bo wie-
lu obawiało  się, czy po przekroczeniu granicy wrócą jeszcze 
do ojczyzny. Lynne Olson i Stanley Cloud cytują wypowiedzi 
polskich pilotów: To była straszna chwila. Wszyscy mieliśmy 
łzy w oczach. Niektórzy całowali biało-czerwone szlabany, inni 
ziemię. Prawie każdy brał jej grudkę, kamyk albo polny kwiat 
– coś co przypominać mu miało ojczyznę2). Virginia Cowles re-
porterka „Sunday Timesa” przeprowadziła kilka wywiadów z 
polskimi pilotami na lotnisku w Bukareszcie: Byli wyczerpani, 
nieogoleni, stalowo-niebieskie mundury mieli brudne i podarte 
lecz mimo odniesionych ran i innych obrażeń okazywali nie-
złomną dumę, nie błagali o litość, nie prosili o pomoc. Prag-
nęli uciec z Rumunii do Francji, aby dołączyć do francuskiego 
lotnictwa. Adam Dąbrowa internowany został w miejscowości 
Radauti, przeszedł obozy w Roman, Focsani, Turda i dostał się 
w końcu do obozu w Tulcei w delcie Dunaju.

Ewakuacja z Rumunii  do Francji

30 września 1939 roku nowy prezydent Polski Władysław 
Raczkiewicz powołał we Francji rząd RP na emigracji z pre-
mierem gen. Władysławem Sikorskim, który jednocześnie 
przejął obowiązki Naczelnego Wodza i Generalnego Inspek-
tora Sił Zbrojnych po zrzeczeniu się tych stanowisk przez gen. 
E. Rydza-Śmigłego. Najważniejszą sprawą polskiego rządu 
emigracyjnego było ściągnięcie przede wszystkim z Rumu-
nii, a także z innych krajów (m.in. z Węgier, Szwecji, Danii, 
Holandii, Belgii, Grecji, Włoch, Litwy i Łotwy) polskich żoł-
nierzy w celu wykorzystania ich do walki z Trzecią Rzeszą. 
Plan ten poparły Wielka Brytania i Francja, które liczyły się 
z kolejną falą agresji niemieckiej, tym razem na ich kraje. 
Zależało im przede wszystkim na dotarciu do wyszkolonych 
polskich pilotów i żołnierzy związanych z lotnictwem, którzy 

przedostali się do Rumunii i dlatego zleciły swoim ambasado-
rom w Bukareszcie udzielenie pomocy w ewakuacji polskich 
żołnierzy. Nie próżnowali także Niemcy. Nie ograniczyli się 
do nacisków dyplomatycznych. W Rumunii pojawili się agen-
ci gestapo, którzy mieli odciąć wszystkie drogi ewakuacyjne. 
Coraz trudniej było wydostać się Polakom z obozów interno-
wania. Generał Stanisław Ujejski dowódca polskiego lotni-
ctwa, zorganizował w swoim mieszkaniu w Bukareszcie tajny 
sztab ewakuacyjny. Pracownicy polskiej ambasady dostarczali 
podrobione paszporty, wizy na fałszywe nazwiska, a kurierzy 
- cywilne ubrania, pieniądze, przekupywali strażników i wska-
zywali drogi ewakuacji via Bukareszt w małych grupach lub 
pojedynczo. Kilka zakładów fotograficznych Bukaresztu pra-
cowało dla potrzeb polskiej ambasady i uciekinierów. Z Bu-
karesztu kierowano ich do Konstancy nad Morzem Czarnym, 
albo do rybackiego portu w Bałcziku. 

Statkami handlowymi pływającymi pod różnymi bandera-
mi przedostawali się polscy żołnierze do Francji. 9 paździer-
nika 1939 r. Adam Dąbrowa w grupie majora Jana Białego 
(1897-1984) byłego dowódcy II dywizjonu lekkich bombow-
ców Brygady Bombowej odbył taką właśnie drogę do Kon-
stancy i Bałcziku, a 15 października wraz z innymi polskimi 
lotnikami wsiadł na pokład greckiego frachtowca „St. Nicho-
las”, który zabrudzony wrócił właśnie z rejsu, w czasie którego 

transportował owce. Teraz miał płynąć do Bejrutu. W ostatniej 
chwili doszło jednak do dramatycznych scen. 

Rumuni zabronili wejścia na statek kilku lotnikom, których 
paszporty wydały się podejrzane. Obok kręcili się agenci ge-
stapo. Statek odbił od nabrzeża. Polacy, którzy nie wsiedli na 
statek wykorzystali chwilową „nieuwagę” Rumunów (odwró-
cili się do Polaków tyłem), wskoczyli do wody i jeszcze na 
terenie portu wpław dotarli do statku i zostali wciągnięci na 
pokład. 29 października 1939 r. w Bejrucie Adam Dąbrowa 
wsiadł z innymi żołnierzami polskimi na francuski statek „Vil-
le de Strasbourg” i dotarł do Marsylii.

Formowanie polskich jednostek we Francji

Dzięki akcji zorganizowanej przez Polski Rząd Emigracyj-
ny ewakuowano ponad 10000 pilotów i członków personelu 
naziemnego oraz tysiące polskich żołnierzy i marynarzy. We 
Francji Adam Dąbrowa dostał się do polskiej bazy w Lyon-
Bron, gdzie objął dowództwo 5 kompanii administracyjnej. 

Na początku 1940 r. Francuzi zgodzili się na udział Pola-
ków w treningach na francuskich samolotach. Trzymiesięczne 
przeszkolenie odbywało się właśnie w bazie lotniczej w Lyon-

Na statku „St.Nicholas”



WB nr 4 (87)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE4 ZIMA 2010

Bron. Po przeszkoleniu mieli oni być przydzieleni do francu-
skich jednostek, ale Francuzi nie spieszyli się. Do końca marca 
utworzyli tylko jeden dywizjon polski. Do francuskich jedno-
stek frontowych przyjęli tylko 18 polskich pilotów. Inni mieli 
z dala od spodziewanego frontu tworzyć obronę fabryk i baz 
lotniczych w tzw. „kluczach kominowych”.  W wyniku takich 
decyzji w bitwie o Francję wzięło udział zaledwie 150 polskich 
pilotów z liczby 1600, którzy przebywali na terenie Francji. 

Należy także przypomnieć, że w ciężkich walkach odzna-
czyła się polska 10 Brygada Kawalerii Zmechanizowanej gen. 
Stanisława Maczka pod Montgirroux, Champaubert, która pod 
Montbard odparła atak niemiecki i przeszła do kontrofensy-
wy. W Belfort 2 dywizja Strzelców Pieszych walczyła prawie 
tydzień i odparła ataki 3-krotnie liczniejszego przeciwnika.  
Z powodzeniem odpierała ataki niemieckie pod Montbeliard, 
Pont de Raide, Maiche, Damprichard i Trevillers.

14 czerwca 1940 r. po miesięcznych działaniach wojen-
nych francuski marszałek Henri Philippe Pétain, bohater 
z I wojny światowej, podpisał zawieszenie broni. W czasie 
sporządzania tego aktu strona francuska i niemiecka podpi-
sały tajny protokół w sprawie niedopuszczenia do ewakuacji 
z Francji polskich żołnierzy. Gen. Maxime Weygand dowódca 
wojsk francuskich rozkazał Polakom złożyć broń, ale Sikorski 
rozkaz ten odrzucił. 

W chwili podpisywania zawieszenia broni, co było równo-
znaczne z kapitulacją Francji,  polskie siły zbrojne na teryto-
rium Francji liczyły 85000 żołnierzy w tym 11% lotników. 

Zawieszenie broni było dla Polaków dramatem, przeżywa-
nym tak samo silnie jak upadek Polski. Okazało się, że najsil-
niejsza armia świata za jaką uchodziła przed wojną armia fran-
cuska była tylko papierowym tygrysem, a 450 kilometrową li-
nię Maginota, nieprzydatną w wojnie błyskawicznej,  ominęli 
Niemcy od strony Belgii przez zalesione Ardeny. 

Powstanie Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii

W tych dramatycznych chwilach Churchill zadeklarował 
Sikorskiemu pomoc: Jesteśmy waszymi towarzyszami broni na 
śmierć i życie. Razem zwyciężymy, albo razem zginiemy Ewa-
kuacja na brytyjskie i polskie okręty odbywała się w portach 
południowej Francji. Z Francji przedostało się do Anglii około 
8000 polskich żołnierzy, a łącznie było ich w Wielkiej Brytanii 
ok. 30000 (dokładnie 27614), w tej liczbie prawie 6500 lotni-
ków i 1500 marynarzy). Polskie siły lądowe grupowane były 
w Szkocji w obozach Biggar, Douglas i Crawford. Tam po-
wstały niebawem 1 Brygada Strzelców gen. Paszkiewicza i 2 
Brygada Strzelców gen. Dreszera. Polscy lotnicy  nie tworzyli 
początkowo zwartej polskiej jednostki. 

Adam Dąbrowa dotarł do Anglii drogą morską w czerw-
cu 1940 r.  W Liverpoolu powierzono mu dowództwo zgru-
powania żołnierzy na stacji RAF Insworth Lane a następnie 
dowództwo zgrupowania oficerów w Blackpool.  Cały czas 
towarzyszył mu niepokój o losy żony i syna Andrzeja. Tym-
czasem jego żona i syn Andrzej 13 kwietnia 1940 r. powrócili 
z Sarn do Lwowa zajętego przez Rosjan. Uznani za wrogów 
socjalizmu, jako rodzina polskiego oficera zostali skazani na 
20 lat pracy w Kazachstanie i tam ich deportowano.

Szkolenie 

Zdaniem dowództwa Królewskich Sił Powietrznych 
Wielkiej Brytanii (Royal Air Force – w skrócie RAF) Pola-

cy powinni najpierw ochłonąć, nauczyć się języka i lotniczej 
sprawności, odbyć treningi, okazać zdyscyplinowanie biorąc 
przykład z lotników brytyjskich czyli ogólnie mówiąc oszlifo-
wać i dostosować do obowiązujących tutaj rygorów pod kie-
runkiem brytyjskich dowódców. Być może dowództwo RAF 
uwierzyło propagandzie niemieckiej o złym wyszkoleniu pol-
skich pilotów, co rzekomo ujawniło się w walkach z Luftwaffe 
nad Polską w 1939 r.

Tego rodzaju dyrektywy upokarzały Polaków, którzy 
w przeciwieństwie do Anglików mieli doświadczenie w wal-
kach z Luftwaffe, a przegrali jedynie wskutek nieproporcjonal-
nej różnicy w ilości samolotów i ich technicznej sprawności.

Na tym tle dochodziło do sporów, a nawet kłótni. Pola-
cy wiedzieli że gen. Sikorski już na początku 1940 r. żądał, 
aby polscy żołnierze służący na lądzie, morzu czy w powie-
trzu mieli własne polskie oddziały pod polskim dowództwem. 
Brytyjskie plany wykorzystania polskich żołnierzy były jednak 
bardzo mgliste. Proponowano najpierw przeszkolenie załóg 
bombowych, przekazanie ich nie do RAF ale do cywilnej Re-
zerwy Ochotniczej (Volunteer Reserve), tworzącej drugą linię 
obrony. Umowa pomiędzy rządem polskim i brytyjskim z 11 
czerwca 1940 r. przewidywała, że Polacy będą nosić mundury 
RAF-u z polskim orłem na czapce i naszywką „Poland” na 
rękawie. Na samolotach z polską załogą  obok kokardy RAF  
może być wymalowana polska szachownica, a na lotniskach 
poniżej flagi RAF będzie wywieszana polska flaga lotnicza. 
Służbę rozpoczynać mieli od najniższego stopnia oficerskie-
go RAF pilot officer (odpowiednik polskiego podporucznika) 
i dopiero po przeszkoleniu i praktyce w jednostkach brytyj-
skich mogli liczyć na awans. 

Przeszkolenie polskich lotników było jednak konieczne. 
Musieli się nauczyć nie tylko języka angielskiego, ale tak-
że języka szyfrowego: wiedzieć m.in. że bandyci (bandits) 
to określenie samolotów wroga, że  anioły (angels) to miara 
wysokości określana w stopach, że tally ho! (bierz go) ozna-
cza rozpoczęcie ataku na niemieckie samoloty, a lądowanie to 
pancake (naleśnik). Musieli poznać zegarowy system podawa-
nie kierunków np. bandyci na dziesiątej, nauczyć niezwykle 
skomplikowanego brytyjskiego systemu miar i wag, a więc 
odległość podawać w calach, stopach, jardach i milach, obję-
tość w pintach, kwartach i galonach, wagę w uncjach, funtach, 
tonach, a temperaturę w skali Farenheita, a nie Celsjusza3). Do 
tego dochodziły zagadnienia czysto techniczne, np. wciąga-
ne podwozie, którego w polskich samolotach nie było.  Adam 
Dąbrowa nauczył się szybko języka angielskiego, odbył kursy 
nawigacji i szkołę bombardowania i strzelania na samolotach 
brytyjskich BGS w West Freugh. Ćwiczył także loty na dwu-
silnikowych bombowcach typu Wellington.  12 czerwca 1942 
r. dostał przydział do 301 dywizjonu bombowego Ziemi Po-
morskiej im. „Obrońców Warszawy” i zaczął latać bojowo.  

Mimo postępów w szkoleniu polskich pilotów stanowisko 
Brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa było  niezrozumiałe. 
W przeciągu trzech tygodni walk nad Holandią, Belgią i Fran-
cją zniszczona została przez Luftwaffe 1/3 stanu całego bry-
tyjskiego lotnictwa myśliwskiego. W operacji pod Dunkierką 
Anglicy stracili 80 pilotów i sto samolotów. Nowe samoloty 
można było wyprodukować, ale o wiele trudniejsze było wy-
szkolenie nowych załóg lotniczych. 

Secret Intelligence Service (MI6) już w czerwcu donosiła, 
że Niemcy przerzucają do swoich baz w północno-zachodniej 
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Francji, Danii, Belgii, Holandii i Norwegii myśliwce i bom-
bowce z trzech flot powietrznych co wskazywało na planowa-
ną inwazję na Wielką Brytanię przez Kanał La Manche. 

Bitwa o Anglię

Były to przygotowania do wielkiej morsko-lądowej ope-
racji pod nazwą „Lew Morski” (Seelöwe). Marszałek Rzeszy 
Hermann Gőring dysponował 1400 bombowcami, bombow-
cami nurkującymi Junkers JU 87 Stuka i setkami myśliwców. 
Obiecał Hitlerowi, że do jesieni Wielka Brytania zostanie 
zmiażdżona i zbombardowana, skapituluje, albo nastąpi druga 
morsko-lądowa faza inwazji.

Te okoliczności spowodowały wreszcie zmianę nieufnego 
nastawienia Brytyjczyków do żołnierzy polskich.  Tylko po-
przez włączenie ich do walki można było uzupełnić niedobory 
w kadrze lotniczej. Ponadto ściągano ochotników z Kanady, 
Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Montowa-
no nowe hurricane’y i spitfire’y

W lipcu 1940 roku Luftwaffe atakowała już konwoje na 
kanale La Manche i cele na południu Anglii. Bombowce nur-
kujące JU 87, zrzucające bomby w czasie lotu nurkowego, 
podczas którego uruchamiały się systemy akustyczne („trąby 
jerychońskie”) niszczyły morale brytyjskich marynarzy i bu-
dziły panikę wśród ludności4) Rozpoczęła się powietrzna bi-
twa o Anglię, której apogeum zaplanował Hermann  Gőring 
na 13 sierpnia. „Dzień Orła” (Adler Tag) rozpoczął  się od 
ataków  na brytyjskie lotniska, które były bazą dla dywizjo-
nów 11 Grupy Myśliwskiej, na instalacje radarowe, fabryki 
samolotów.  Po zbombardowaniu przez pomyłkę dzielnicy 
Londynu i w odwetowym na polecenie Churchilla bombar-
dowaniu Berlina, Niemcy rozpoczęli systematyczne bombar-
dowania, m.in. przy użyciu bomb burzących i zapalających5), 
angielskich miast i innych obiektów cywilnych. RAF zyskał 
niezbędny czas na przegrupowanie, odbudowę lotnisk i stacji 
radarowych, ale straty i cierpienia ludności cywilnej Londynu, 
Coventry i innych miast były ogromne. Gdyby Luftwaffe nie 
zaprzestała bombardowania stacji radarowych, być może los 
bitwy o Anglię byłby inny6).

W wyniku wznieconych pożarów i różnicy temperatur 
pomiędzy obszarem na którym szalał pożar a zimnym powie-
trzem w innych rejonach powstawały silne prądy powietrzne 
(trąba powietrzna o prędkości 200 km/h). Potężny huragano-
wy wiatr wsysał w ogień ludzi, sprzęt, nawet drzewa z korze-
niami, a ludzie w schronach umierali z powodu braku tlenu.  
Temperatura 1000-3000 stopni Celsjusza powodowała palenie 
się nawet bruku na ulicy. Ubrania paliły się na ludziach a ciała 
wysychały i zamieniały w popiół. 

Już w pierwszej fazie Bitwy o Anglię (10 lipca 1940 r.). 
w dywizjonach myśliwskich RAF latało ponad 40 Polaków. 
19 lipca polski pilot A. Ostowicz z 145 dywizjonu zestrzelił 
pierwszego messerschmitta Bf 110 nad Wielką Brytanią. 13 
sierpnia w czasie próby rozstrzygającego niemieckiego ata-
ku eskadry 500 niemieckich bombowców i 1000 myśliwców, 
walkę z nią stoczyło 50 Polaków. Po bitwie uznano  ich za 
asów lotniczych. Dywizjon 303 w czasie natężenia walk wal-
czył nieraz  dwa lub nawet kilka razy w ciągu jednego dnia. 
15 września po rannej walce musiał ok. godziny 2-giej po po-
łudniu wraz z jednym dywizjonem RAF (łącznie 24 hurrica-
ny) stawić czoła 400 niemieckim samolotom co potwierdzało 
w jak dramatycznej sytuacji była wówczas  Wielka Brytania.

Polacy zadziwiali Anglików, a przerażali Niemców brawu-
rą ataku i niezwykłą odwagą. Nie mieli jakiejś jednej takty-
ki, raczej improwizowali jak złamać niemiecki szyk, rozbić 
w puch liczniejszego przeciwnika i zmusić go do odwrotu. 
Uderzali w sam środek nieprzyjacielskich szyków. Podchodzi-
li tak blisko, że  Niemcy nie wytrzymywali nerwowo. Doszed-
łem go bardzo blisko i żyletką przejechałem się po nim – wspo-
minał jeden z polskich pilotów. W pościgu zmuszali wroga do 
coraz niższego lotu, który z reguły kończył się uderzeniem 
niemieckiego samolotu w ziemię.  Polscy  piloci z dywizjonu 
303 z niezwykłą skutecznością rozbijali i zmuszali do odwrotu 
całe formacje wrogich bombowców, a to było głównym celem 
operacji. 11 września w sile 12 hurricanów zmusili 150 bom-
bowców do zmiany kursu, zrzucenia bomb nad polami Sussex 
i zawrócenia  do Francji. 

Za koniec bitwy o Anglię przyjmuje się dzień 31 paździer-
nika 1940 r. Brało w niej udział 146 Polaków. W zestawie-
niu z liczbą 2927 wszystkich pilotów walczących wówczas 

Samolot myśliwski „Hurricane” 

Spitfire’y w akcji

z Niemcami stanowili oni 7,5 %, ale bilans strąceń dywizjonu 
303 stanowił trzykrotną średnią RAF przy 1/3 strat . Dywizjon 
303 zaliczył 110 pewnych strąceń, 9 prawdopodobnych i 6 
uszkodzeń przy stracie 8 pilotów. Dywizjon 302 miał 16 strą-
ceń pewnych, 10 prawdopodobnych  i 1 uszkodzenie przy stra-
cie 6 pilotów. 89 polskich pilotów służących w dywizjonach 
RAF zaliczyło 77 pewnych strąceń, 16 prawdopodobnych 
i 29 uszkodzeń przy stracie 17 pilotów. Dzięki sile motywacji 
i nienawiści do Niemców Polacy byli bardziej odporni psy-
chicznie, bardziej zdeterminowani, mieli lepszą od Anglików 
taktykę walki.  Chociaż latali głównie na hurricanach, ustę-
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pującym messerschmittom Bf 109, to osiągnęli lepsze wyniki 
niż Anglicy latający na nowocześniejszych spitfire’ach. Mieli 
oczy zawsze szeroko otwarte i umieli się rozglądać, a nie za-
wierzali w pełni komunikatom radia i radarom. Polacy zawsze 
widzieli wszystko pierwsi – wspominał major Crook. Polacy 
mieli także wspaniały polski personel naziemny. 

W opinii pilotów i dowódców RAF, najwyższych auto-
rytetów w dziedzinie brytyjskiego lotnictwa, udział Polaków 
w bitwie o Anglię przesądził o zwycięstwie. Polaków wiel-
biła londyńska ulica. Wszędzie przyjmowano ich oklaskami, 
wiwatami i okrzykami „Niech żyje Polska”.  Wyrośli na le-
gendarnych bohaterów tej wojny – pisał „New York Times” 
w czerwcu 1941 r.  

Po napaści Hitlera na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 
roku (Plan Barbarossa) sympatia i nastroje Anglików przenio-
sły się z Polaków na Rosjan i Stalina. To Rosjanie przejęli na 
siebie główny ciężar walk. Dzięki skierowaniu głównych sił 
niemieckich na wschód Niemcy zakończyli de facto inwazję 
na Wielką Brytanię. Popłynęła teraz do Rosji pomoc mate-
rialna z Zachodu nie obwarowana żadnymi warunkami (war-
tość tej pomocy do 1945 r. wyniosła 11 mld dolarów USA). 
Roosevelt nieopatrznie złożył Stalinowi obietnicę utworzenia 
drugiego frontu w 1942 r., co dało rosyjskiemu tyranowi pod-
stawę do dalszych żądań wypełnienia przez zachód obietnic. 
Stalin żądał, ale niczego nie obiecywał. Mimo to zachód za-
chłysnął się Rosją. Zbrodni Stalina nie dostrzegano, a NKWD 
porównywano do FBI. Powstawały zakłamane filmy gloryfi-
kujące rosyjski system terroru („Pieśń o Rosji”, „Dni chwały” 
z Gregory Peckiem, osławiona i okraszona kłamstwami „Misja 
w Moskwie”).   

Nie sprawdził się prezydent USA Franklin Delano Roose-
velt, który – pisał do Stalina – że na sprawę Polski patrzy z dy-
stansu. Teraz zapomniał o deklaracji Karty Atlantyckiej7) i po-
chwałach Polaków z 1939 r. Jego obecna naiwność przerażała 
jego doradców. Ani Churchill ani Roosevelt w sprawie pol-
skiej nie zrobili nic, a Stalin jasno pokazywał już w Teheranie, 
że jako granicę polsko-sowiecką uzna jedynie linię Curzona.  

Można powiedzieć, że popularność Polaków w Wielkiej 
Brytanii w 1942 r. gwałtownie spadała, w takim samym tem-
pie w jakim rósł szacunek dla Rosjan. Kiedy Niemcy ujawnili 
zbrodnię katyńską, żądania polskiego rządu powołania mię-
dzynarodowej komisji  do zbadania tej zbrodni potraktowano 
niemal jako zdradę brytyjskich i amerykańskich sojuszników, 
a po zerwaniu przez Stalina stosunków dyplomatycznych Po-
lacy w Wielkiej Brytanii stali się zbędnym balastem. Sowie-
cki tygodnik „Soviet War News” wydawany przez ambasadę 
sowiecka w Londynie opluwał Polaków, nazywał ich wspól-
nikami ludożercy Hitlera. Churchill także był skłonny do 
obejścia postanowień Karty Atlantyckiej za cenę przyjaźni ze 
Stalinem i okazywał swoje niezadowolenie rządowi polskiemu 
w Londynie. Irytowało go,  że w interesie sojuszu sowiecko-
brytyjskiego Polacy nie chcą popełnić zbiorowego samobój-
stwa, to jest  zgodzić się za zabór przez Stalina połowy Polski 
z Wilnem i Lwowem i dominację komunistów w powojennej 
Polsce. W 1943 r. złość Churchilla dotknęła nawet George’a 
Orwella, któremu utrudniał  wydanie w Wielkiej Brytanii Fol-
warku zwierzęcego, bo  jak tłumaczyło Ministerstwo Informa-
cji mogła by ona [książka] zepsuć stosunki z Rosją, zwłaszcza, 
że dominującą kastą w tej opowieści są świnie. Po przegranym 
Powstaniu Warszawskim Churchill krzyczał w Moskwie na 

Stanisława Mikołajczyka premiera polskiego rządu emigra-
cyjnego: Jesteście bezczelnymi ludźmi, którzy chcą rozwalić 
Europę! Słowa te wyrzucił z siebie po oświadczeniu Mikołaj-
czyka, że nie zgodzi się na oddanie połowy Polski Stalinowi, 
wobec złudnego zapewnienia Churchilla, że to zagwarantuje 
Polsce pokój i niepodległość. Churchill był tak samo obłud-
ny jak Chamberlain, który stosując podobny chwyt naciskał 
w 1938 r. w Monachium na Czechosłowację.

Umowa z 5 sierpnia 1940 r.

Powróćmy jednak do roku 1940. Kolejna umowa polsko-
brytyjska podpisana została 5 sierpnia 1940 r.  Uznano w niej, 
że Polskie Siły Powietrzne są częścią suwerennych Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, że Polacy składać będą tylko 
jedną przysięgę na wierność polskiemu rządowi. PSP podpo-
rządkowane zostały RAF, ale tylko w sprawach organizacji, 
szkolenia, sprzętu, dyscypliny, awansów i operacji bojowych. 
Sprawy personalne prowadził Inspektorat PSP.  Polacy mieli 
nosić polskie guziki, polskie godła na czapkach, oraz brytyj-
skie i polskie oznaczenia stopni wojskowych.  Flaga polska 

miała być równorzędną z flagą 
RAF na lotniskach. Szczególnie 
istotne były ustalenia, że powstaną 
4 polskie dywizjony bombowe, 2 
dywizjony myśliwskie i 1 dywizjon 
współpracy z armią lądową, że ist-
nieje możliwość tworzenia dalszych 
trzech dywizjonów myśliwskich 
(zarezerwowano dla nich numery 
jednostek od 300 do 309 zaś czeskie 
dywizjony miały zaczynać się od nr 
310. Wydarzenia wyprzedziły jed-
nak tę umowę. 

Już 13 lipca powołano 302 dy-
wizjon myśliwski Poznański w Le-
confeld w hrabstwie York, a 4 sierp-
nia w bazie Northolt pod Londynem 

303 dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościusz-
ki, o których sukcesach w bitwie o Anglię pisałem wyżej.

Polskie dywizjony bombowe  

Jeszcze przed skierowaniem 8 Armii Powietrznej USA Air 
Force do Anglii rozpoczęto budowę polskich sił bombowych 
Już w połowie września 1940 r. – a więc w czasie bitwy o An-

glię -  dwa polskie dywizjony bom-
bowe osiągnęły gotowość bojową.  
Były to: dywizjon bombowy 300 
Ziemi Mazowieckiej utworzony 
w Bramcote 1 lipca 1940 r. i dywi-
zjon bombowy 301 Ziemi Pomor-
skiej im. „Obrońców Warszawy”, 
który powstał 26 lipca 1940 r. 

Były to jednostki większe liczeb-
nie niż dywizjony myśliwskie. Miały ok. 20 załóg czyli po 120 
ludzi, personel naziemny liczący 400-500 osób. Piloci latali na 
Fairey battle-ach skonstruowanych w 1936r.  szybkich, zwrot-
nych, lekkich bombowcach o smukłej aerodynamicznej sylwetce 
przypominającej myśliwce. W czasie inspekcji dowódcy lotni-
ctwa bombowego gen. broni sir Charlesa Portala w Bramcote 3 
sierpnia 1940 r. duże wrażenie na nim zrobili polscy piloci, którzy 

Flaga angielska i polska 
na brytyjskim lotnisku
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na fairey battle’ach urządzili pokaz bombardowania nurkowego 
i latali jak  na myśliwcach.  20 sierpnia 1940 bazę w Bramcote 
odwiedził król Jerzy VI Windsor. We wrześniu 1940 r. oba dy-
wizjony przeniosły się do Swinderby w hrabstwie Lincoln. 14 
września 1940 r. samoloty Fairey-Battle z polskimi załogami 
z obu dywizjonów bombardowały niemieckie przygotowania  do 
inwazji. W następnych dniach w nocnych atakach bombardowa-
ły porty w Boulogne, Calais, Ostendzie i Dunkierce. 25 wrześ-
nia 1940 r. jeden myśliwiec z polską załogą został zestrzelony.  
W październiku 1940 r. dywizjony bombowe otrzymały dwusil-
nikowe wellingtony.  Samolot Fairey-Battle dzięki swojej zwrot-
ności miał być trudno uchwytny dla niemieckich myśliwców, ale 
nie posiadał płyt pancernych  zabezpieczających przed ogniem 
niemieckiej obrony i myśliwców niemieckich, które były lepsze 
i  szybsze. Uwidoczniło się to w brawurowym i skutecznym  ata-
ku  na most w Maastricht w Holandii 10 maja 1940 r. w którym 
zginęły jednak wszystkie angielskie załogi biorące udział w tym 
ataku. W RAF zadecydowano, ze samoloty są przestarzałe, mogą 
brać udział jedynie w niszczeniu barek i portów w rejonie Kanału, 

przed lotem. W godzinach południowych w pokoju operacyj-
nym odbywała się odprawa, w czasie której informowano załogi 
o celu ataku, opisywano szczegółowo cel, trasę przelotu, wiel-
kość ładunku, informowano o miejscach obrony przeciwlotniczej, 
o godzinie działania radiolatarni ułatwiającej powrót i drodze 
powrotu. Oficer meteo przedstawiał raport o warunkach pogodo-
wych na trasie i nad celem. Załogi otrzymywały mapy. W czasie 
godzinnej odprawy można było zadawać pytania. Kolejny etap 
przygotowań to krótki lot próbny w czasie którego sprawdzano 

obiektów mniej strzeżonych przez obronę przeciwlotniczą i tylko 
w nocy. 

Vickers-Wellington  był dwusilnikowym średnim bombow-
cem nocnym dalekiego zasięgu. Charakteryzował się wytrzymałą 
konstrukcją, uzbrojeniem w 4 karabiny maszynowe Browning 
kal. 7,92 mm (po dwa na wieżyczce przedniej i ogonowej. Mógł 
zabrać 2041 kg. bomb do komory bombowej  (nawet najcięższą 
„Block Buster” o masie 1814,36 kg), miny morskie, bomby głę-
binowe, dwie torpedy lotnicze.

Polskie dywizjony bombowe 300 i 301 w połowie paździer-
nika wycofane zostały  chwilowo z walk w celu przeszkolenia 
załóg do lotów na wellingtonach.  Ośrodek w Bramcote był ob-
sadzony w całości przez Polaków, a więc szkolenie przebiegało 
tutaj szybciej.  22 sierpnia 1940 r. powstał w Bramcote dywizjon  
bombowy 304 Ziemi Śląskiej i 1 września 1940 r. dywizjon bom-
bowy 305 Ziemi Wielkopolskiej. Osiągnęły one gotowość bo-
jową 15 grudnia 1940 r. i przeniesione zostały na stację bojową 
w Syerston pod Newark w hrabstwie Nottingham.

Przygotowanie i przebieg lotu

Każdy lot bojowy obciążony był ogromnym stresem. Dowód-
ca dywizjonu wyznaczał załogi do lotów bojowych 10 godzin 

Samolot bombowy Vickers-Wellington

funkcjonowanie wszystkich  urządzeń samolotu. Potem był czas 
na wysokokaloryczny obiad i odpoczynek. Na dwie godziny 
przed lotem załogi dostawały kolejny posiłek. Ubranie musiało 
być przygotowane na niskie temperatury (nawet poniżej 30 stopni 
w skali Celsjusza). Lotnicy dostawali długie kalesony, kaftany, 
grube swetry, kombinezony i futrzane buty lotnicze. Niektórzy 
przewiązywali sobie kolana damskimi jedwabnymi pończochami 
od swoich dziewczyn, które dodatkowo chroniły kolana, najbar-
dziej wrażliwe na niskie temperatury w czasie wielogodzinnego 
bezruchu w  niezmiennej pozycji w czasie lotu. Ubierali także 
żółtą kamizelkę ratunkową tzw. maewestkę nadymaną za pomo-
cą dwóch nabojów ze sprężonym dwutlenkiem węgla (nazwa 
pochodzi od imienia i nazwiska słynnej ówczesnej seksbomby 
Mae West znanej z obfitych kształtów) i spadochron. Na głowę 
zakładali skórzany hełm z maską tlenową i mikrofonem.  Ten nie-
wygodny ubiór miał jeszcze niezliczoną ilość oczek i haczyków. 
Załogi przewożono autobusem lub samochodem ciężarowym do 

A. Dąbrowa w środku grupy

Lotnicy z Dywizjonu 301.
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samolotu. Każdy otrzymywał na drogę kanapki i termosy z gorą-
cą zupą i kawą.

Start samolotu obciążonego bombami i paliwem musiał łą-
czyć się ze stresem jego załogi.  Zdarzały się bowiem nieszczęśli-
we starty kończące się niebotycznym wybuchem w którym zało-
ga nie miała żadnych szans na przeżycie. Po starcie sprawdzano 
funkcjonowanie systemów i urządzeń, oddawano serie próbne 
z karabinów. Na wysokości 10 000 stóp czyli ponad 3000 m. na-
leżało założyć maski tlenowe. W chwili przekroczenia Kanału La 
Manche samolot musiał być na wysokości 6000 m. aby uniknąć 
ognia niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Od tej chwili załoga 
musiała uważać na nocne myśliwce wroga.

Nad celem ataku niemieckie reflektory  szukały brytyjskich 
samolotów. Należało przebić się przez zaporę ciężkiego ognia, 
unikać oświetlenia przez reflektor. Wybuchy granatów następo-
wały nieraz tak blisko, że odrzucały samolot, zrywały poszycie 
kadłuba i skrzydeł. Niejednokrotnie samolot tracił wieżyczkę 
strzelca a w kabinie wybuchał pożar. Mimo ognia w samolocie 
załoga musiała dotrzeć do celu i obniżyć lot, aby trafić w cel.  

Kiedy cel był już widoczny obserwator schodził  do celow-
nika bombowego i przejmował dowodzenie. Od tej chwili pilot 
musiał ściśle wypełniać jego polecenia. Zmniejszenie prędkości 
samolotu ułatwiało przechwycenie samolotu przez obronę prze-
ciwlotniczą. Zdawała sobie z tego sprawę załoga.  Obserwator 
zrzucał bomby i robił zdjęcia lotnicze. Dopiero po zakończeniu 
tej operacji samolot mógł wzbić się wysoko w niebo i zawrócić 
do bazy.

Do chwili bombardowania lotnicy nie odczuwali zimna z sa-
molocie, bo przezwyciężał je stres. Dopiero w drodze powrotnej 
dotkliwe zimno dawało się we znaki, a najzimniej było w obu 
wieżyczkach, w których strzelcy siedzieli w bezruchu, bacznie 
obserwując niebo. Pojawienia się nocnego myśliwca było zawsze 
po tej stronie Kanału możliwe.

Dopiero po przekroczeniu linii wybrzeża następowało od-
prężenie.  Po wylądowaniu na lotnisku w bazie następowała od 
razu odprawa w pokoju operacyjnym, zaraz potem kawa, ciastka 
i rum. Dopiero później rozbierano się, podawano posiłek, po któ-
rym załogi udawały się do snu.

Jeżeli natomiast samolot „oberwał” to pilot i radiotelegrafista 
pozostawali  przy sterach, aby reszta załogi mogła wyskoczyć na 
spadochronach  i do bazy dotarła wiadomość gdzie należy szukać 
rozbitków. Czasem nie zdążyli oni już z samolotu wyskoczyć.  

Cele bombowe 

Już z końcem 1940 roku dywizjony bombowe 300 i 301 pod-
jęły wzmożony wysiłek operacyjny.  Mniej doświadczone załogi 
nazywane Freshers kierowano do minowania wód nieprzyjaciela  
tzw. gardening. Bardziej doświadczone wysyłano do bombar-
dowania obiektów niemieckich silnie strzeżonych przez obronę 
przeciwlotniczą m.in. niemieckie lotniska we Francji.  W sierp-
niu w historii obu dywizjonów możemy odnotować pierwsze 
bombardowanie rafinerii ropy naftowej w Antwerpii. Następnie 
bombardowano niemieckie porty i stocznie w Rotterdamie, Bre-
mie, Hamburgu i Breście.  W 1941 r. w rejonie Brestu usiłowano  
bezskutecznie zatopić niemiecki pancernik Scharnhorst i Gnei-
seman.  

22 lutego 1942 r. dowództwo alianckiej floty bombowców 
w Europie (Bomber Command) objął po sir Richardzie Peirse sir 
Arthur Harris (zm.1984), który uznał za konieczne przeniesienie 
działań wojennych w głąb Niemiec, sparaliżowanie w ten sposób 

przemysłu niemieckiego i osłabienie morale w III Rzeszy poprzez 
intensywne naloty dywanowe także na miasta niemieckie.  Na-
loty dywanowe (nawet ponad 1000 bombowców w jednym na-
locie) były możliwe  po włączeniu do walk w Europie 8 Floty 
Powietrznej USA. Od marca 1942 r. bombardowano m.in. Lube-
kę, Rostock, Kolonię, Hamburg, od 24 lipca do 2 sierpnia 1943 r. 
(operacja Gomorrha), pod koniec wojny Szczecin i 13-14 lutego 
1945 r. Drezno.  

Polskie bombowce zapuszczały się w głąb Rzeszy, brały 
udział  w nalotach na Kolonię, Mannheim, Dusseldorf, Frank-
furt, Duisburg i Essen. Amerykańska 8 Armia Powietrzna orga-
nizowała przy użyciu „latających fortec” B-17  i B-24 i bomb 
zapalających naloty w dzień, zaś RAF w tym dywizjony polskie 
posiadające mniej uzbrojone samoloty – w nocy. Okolicznością 
niesprzyjającą był fakt, że ze względu na małą pojemność zbior-
ników paliwa myśliwce osłaniające polskie bombowce nie mogły 
im towarzyszyć w lotach nad terytorium Niemiec. Taka eskorta 
była możliwa dopiero od grudnia 1943 r. kiedy wprowadzono do 
walk amerykański myśliwiec Mustang P-51 szybszy, o większym 
zasięgu.

Straty

W pierwszym etapie bombardowań straty w polskich dywi-
zjonach, które stanowiły 1/6 sił bojowych RAF były duże i wy-
nosiły 40% w drugim etapie zmniejszyły się do 20%. Samoloty 
wracały niejednokrotnie w strasznym stanie, na jednym silniku, 
z przeciekającymi zbiornikami paliwa, z zerwanym poszyciem 
kadłuba, z otwartymi drzwiami komory bombowej, ze zdekom-
pletowanymi załogami. Czasem w kabinie pilota szalał pożar.

Adam Dąbrowa jak już wspomniałem loty bojowe nad Niem-
cy rozpoczął 12 czerwca 1942 r. jako Air Observer Navigator 
w 301 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej” w składzie: 

Adam Dąbrowa czwarty z lewej.
plut.pil. Kazimierz Szymanowski, kpt rtg. Władysław Sibilski, 
szer. Strz. Marceli Ostrowski. Jego rozkład lotów i cele bombar-
dowania opisane są w przekazanej nam dokumentacji, szczegól-
nie w Certificates of Qualification i i Navigation Log. 

Od 1 kwietnia 1942 r. dowództwo dywizjonu 301 objął po Wi-
toldzie Piotrowskim Stanisław Krystyniak, który zginął  w noc-
nym nalocie z 3 na 4 lipca 1942 r. w czasie bombardowania 
Bremy. Od 4 lipca 1942 r. dowódcą dywizjonu został Henryk 
Kołodziejczyk. W sierpniu bombardowano Osnabruck, Mainz, 
Dusseldorf, Frankfurt, Kassel i Saarbrucken. Dywizjon 301 
poniósł tak wielkie straty, że po tych nalotach mógł wystawić 
do boju  tylko kilka załóg do każdej następnej operacji. 
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25 września 1942 r. Adam Dąbrowa objął dowództwo dy-
wizjonu. Załogi dywizjonu zajmowały się minowaniem wód 
nieprzyjaciela, bombardowały Krefeld i Aachen (Akwizgran), 
20 listopada i 9 grudnia 1942 r. Turyn i Mediolan. W grud-
niu wykonały 27 zadań operacyjnych, a na początku 1943 r. 
bombardowanie Leer, Hamburga, Cologne, Karlsruhe, Wil-
helmshaven, Lorientu, Essen, minowanie rejonu Lorientu, 
Brestu, wybrzeża Holandii, Wysp Fryzyjskich i St. Nazaire. 
W lotach tych kilkanaście razy brał udział  Adam Dąbrowa. 
W czasie minowania portu St. Nazaire samoloty aby precy-
zyjnie trafić musiały obniżyć lot na kilkanaście metrów nad 
wodą, a miny musiały być zrzucone tuż przed wejściem do 
portu. Samolot Adama Dąbrowy – wspomina tylny strzelec 
ochotnik z Brazylii Marek Ostrowski – dostał się w skoncen-
trowany ogień przeciwlotniczy, który nie pozwalał wydostać 
się z portu. Jakikolwiek kierunek wziął samolot spotykał się 
z zaporą ogniową artylerii przeciwlotniczej. Po wylądowaniu 
okazało się ze samolot został postrzelany 42 razy, a w jednym 
miejscu była półmetrowa dziura. 29 marca z 5 załóg tego dy-
wizjonu tylko trzy bombardowały Bochum,. Dwie załogi mu-
siały zrezygnować z wykonania zadania w powodu zbyt duże-
go oblodzenia samolotu.

Ze względu na ciężkie straty poniesione przez dywizjon na 
początku 1943 r. jednostkę rozwiązano, a z resztek personelu 
utworzono polską eskadrę „C” przy brytyjskim 138 Special 
Duties Squadron, który później wykonywał zrzuty w okupo-
wanych krajach m.in. w Polsce. 7 kwietnia 1943 r. Adam Dą-
browa zdał dowództwo jednostki.  Dywizjon bombowy 301 
Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy w czasie 2,5 let-

baczył swoja żonę i syna Andrzeja na londyńskiej ulicy. Po 
traktacie Sikorski-Majski rodziny polskich oficerów przeby-
wające w Kazachstanie  zostały uwolnione, ale NKWD za-
rekwirowało dokumenty nadesłane przez Adama Dąbrowę na 
wyjazd do Anglii. Dopiero przypadkowy kontakt z Marianem 
Jędrychowskim ułatwił uzyskanie stosownych papierów umoż-
liwiających ewakuację do Persji. Z Teheranu przedostali się do 
Kairu, następnie okrętem naokoło Afryki do Anglii. Okręt ata-
kowany był przez U-Booty na Oceanie Indyjskim, a następnie 
na Atlantyku, ale żadna z torped nie trafiła w statek.

Adam Dąbrowa 10 września 1944 roku odbył swój 28 
ostatni lot bojowy – bombardowanie portu Le Havre. Jako 
dowódca stacji był świadkiem dramatycznego wydarzenia.  
Wspomina Andrzej Dąbrowa : Mój Ojciec stał koło bieżni na 
lotnisku nadzorując powrót samolotów po wykonaniu zadania 
bojowego. Jeden z bombowców  wracał bardzo postrzelany 
z ciężko rannym członkiem załogi. Gdy okazało się, że samolot 
nie nadaje się do lądowania  Ojciec wydał rozkaz opuszcze-
nia samolotu, aby w ten sposób uratować pozostałą załogę od 
pewnej śmierci. Niestety pilot odmówił twierdząc, że nie opu-
ści rannego kolegi. W czasie lądowania stracił panowanie nad 
samolotem i cała załoga zginęła. Była to niepotrzebna strata. 

29 stycznia 1945 r. Adam Dąbrowa przeniesiony został 
do dowództwa 92 Grupy bombowej United States Army Air 
Force, a następnie na stanowisko administracyjne. W stycz-
niu 1945 r. szacunek dla Churchilla wśród polskich lotników 
spadł do zera, a kiedy ogłoszono postanowienia konferencji 
jałtańskiej we wtorek 13 lutego 1945 r. Anglicy obawiali się 
jawnego buntu na stacji w Faldingworth wśród polskich załóg 
lotniczych, ale cena honoru polskiego lotnictwa była wyższa. 
Adam Dąbrowa od dwóch tygodni pracował już w amerykań-
skiej Grupie Bombowej.

Adam Dąbrowa służbę zakończył w stopniu  pułkowni-
ka i Wing Commandera. Za czyny bojowe otrzymał Srebrny 
Krzyż Virtuti Militari (nr 8292), trzykrotnie Krzyż Walecz-
nych, angielski order Distinguished Flying Cross, medale pa-
miątkowe, a za służbę przedwojenną Medal Niepodległości 
i Srebrny Krzyż Zasługi. 

Po wojnie

Po wojnie wkład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
w tym Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
w pokonaniu III Rzeszy nie został doceniony, ani przez 
Churchilla ani jego następcę Clementa Attle z Partii Pracy, 
która wygrała wybory w lipcu 1945 r. i okazała się  jesz-
cze bardziej uległa wobec Stalina. 5 lipca 1945 r. Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone  licząc na utrzymanie soju-
szu ze Stalinem cofnęły uznanie dla polskiego rządu na 
uchodźstwie, uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodu. 
Tym samym żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej 
Brytanii zamienili się w prywatną, bezpaństwową armię 
stacjonującą na brytyjskiej ziemi. Nowy minister spraw 
zagranicznych Ernest Bevin, powołując się na najnowsze 
obliczenia lorda Johna Maynarda Keynesa (twórcy słyn-
nej teorii ekonomicznej z 1936 r.), że polskie wojsko na 
terenie Wielkiej Brytanii kosztuje miesięcznie 2,5 miliona 
funtów,  ostrzegł premiera Attle, że pozostawanie Pola-
ków w Wielkiej Brytanii komplikuje  stosunki ze Stalinem 
i prowadzi do konfliktów z mieszkańcami w trudnej sy-
tuacji zaopatrzeniowej kraju, w którym nadal obowiązuje 

Dowódca dywizjonu 301 Adam Dąbrowa ze swoimi żołnierzami.

niej służby wykonał 249 operacji bojowych: 7 na battlesach 
i 242 na wellingtonach, razem 1260 samolotozadań w czasie 
7367 godzin. Za ten wysiłek dywizjon dostał po wojnie Order 
Virtuti Militari oraz  tytuł „Obrońców Warszawy”

Od kwietnia 1943 r. Adam Dąbrowa był komendantem 
ośrodka wyszkolenia wstępnego ITW w Brighton. 18 czerwca 
1944 r. został dowódcą stacji lotniczej Faldingworth w stop-
niu brytyjskiego Group Captain (czterosilnikowe Lancastery 
300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”).  Była to 
jedyna czysto polska jednostka lotnicza.  Zimowa niemiecka 
ofensywa w Ardenach zaskoczyła aliantów.  Z bazy Faldin-
gworth Lancastery dywizjonu 300 latały w dzień i w nocy bez 
przerwy przy fatalnej pogodzie, aby powstrzymać niemieckie 
natarcie. Właśnie w tym czasie po czterech latach rozłąki zo-
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system kartkowy i najlepszym rozwiązaniem byłby ich szybki 
powrót do Polski8) 

Churchill, który już dawno odwrócił się do Polaków ple-
cami wołał teraz bezskutecznie z ław parlamentarnej opozy-
cji, aby Brytyjczycy nie odwracali się od Polaków. Chlub-
nym wyjątkiem okazało się tylko dowództwo RAF-u, które 
oświadczyło, że Polacy walczyli o Anglię jako najwięksi, 
najbardziej  ofiarni i wytrwali sojusznicy i apelowało do rzą-
du o zapewnienie im godnych warunków pobytu w Anglii 
i skrócenie im czasu wymaganego do nabycia brytyjskiego 
obywatelstwa. 

W marcu 1946 r. polscy żołnierze znajdujący się na tere-
nie Wielkiej Brytanii otrzymali krótkie pismo od rządu JKM: 
Dziękujemy Panu za wkład w nasze zwycięstwo. Niestety nie 
może pan pozostawać w Anglii. Niniejszym zwalniam Pana ze 
służby. W kwietniu tego samego roku miała się odbyć w Lon-
dynie wielka Defilada Zwycięstwa, na którą rząd zaprosił 
komunistyczne rządy z Moskwy i Warszawy. Nie wysłano 
zaproszeń ani do rządu londyńskiego, ani do polskich żołnie-
rzy z PSZ. RAF apelował o zaproszenie na defiladę chociaż-
by delegacji polskich pilotów, ale na znak protestu przeciw 
pominięciu kolegów z wojsk lądowych i marynarki, lotni-
cy polscy odmówili udziału w delegacji. Ani jeden żołnierz 
polski nie maszerował w czasie defilady, której przyglądały 
się tysiące londyńczyków. Jak na ironię rządy w Warszawie 
i Moskwie odmówiły wysłania własnych delegacji.

Przeprowadzony w Wielskiej Brytanii sondaż wykazał, 
że 56% Brytyjczyków opowiada się za odesłaniem Polaków 
do Polski. W pobliżu baz lotniczych pojawiły się napisy : 
Anglia dla Anglików! Wracajcie do domu!  

Polscy lotnicy wychodząc poza bazy odpruwali  polskie 
odznaki, które teraz prowokowały kpiny i szyderstwa.  

Z liczby 30 000 polskich żołnierzy do Polski powróci-
ło zaledwie 20%. W Polsce czekała ich inwigilacja, kiep-

ska praca, albo jej brak, 
aresztowania i sfingowa-
ne procesy.  24 czerwca 
1945 r. powstało w Wiel-
kiej Brytanii  Stowarzy-
szenie Lotników Polskich 
z myślą o koleżeńskiej  
pomocy. Za jego pośred-
nictwem znaczna część 
polskich lotników opuś-
ciła nieprzyjazną wyspę 
udając się do pracy w lot-
nictwie holenderskim, ar-
gentyńskim, wyjeżdżali 
do Nowej Zelandii, Afry-
ki Południowej, Kanady 
i Stanów Zjednoczonych. 
RAF zatrudnił około 500 
polskich lotników na 

stanowiskach oblatywaczy, ekspertów technicznych i pilo-
tów pasażerskich samolotów cywilnych. Pozostali chwytali 
się prac dorywczych lub stałych w różnych zawodach m.in. 
w kopalniach węgla kamiennego, w rolnictwie jak np. gene-
rał Walerian Czuma, który do śmierci na jakiejś farmie roz-
woził gnój na taczkach. Pułkownik artylerii II Korpusu gen. 
Andersa Marian Jędrychowski, bohater spod Monte Cassino, 

Ancony i walk na Linii Gotów zatrudnił się w pralni fira-
nek.  

Po demobilizacji trudności w znalezieniu pracy zarobko-
wej miał pułkownik pilot nawigator Adam Dąbrowa. Najpierw 
był  tapicerem, później pracował w spółce drukarskiej „Sil 
vous plais”. W połowie lat 50-tych XX w. odbył kursy kreśla-
rza i z certyfikatem kreślarza wyższego stopnia podjął pracę 
w biurze konstrukcyjnym kolei brytyjskich (British Railways), 
dokonywał także  konwersji dokumentów i rysunków z syste-
mu brytyjskiego na metryczny. W wieku 70 lat przeszedł na 
emeryturę.

W l. 1947-49 należał do Polish Resettlement Corps. Po-
zostając na emigracji pracował społecznie w Stowarzyszeniu 
Lotników Polskich pełniąc różne odpowiedzialne funkcję. Był 
prezesem Koła Seniorów Lotnictwa i działał w Komisji histo-
rycznej Stowarzyszenia. W 1971 r. doprowadził do wydania 
drukiem Historii Polskich Sił Powietrznych autorstwa Jerzego 
Cynka.  Był sekretarzem Koła Generałów i Wyższych Dowód-
ców. Po latach walki doprowadził do oczyszczenia z zarzutów 
gen. Ludomira Rayskiego, obarczanego odpowiedzialnością za 
słabość polskiego lotnictwa w wojnie obronnej Polski. Adam 
Dąbrowa wraz z synem Andrzejem, mechanikiem w Polskich 
Siłach Powietrznych był pomysłodawcą witraża lotników pol-
skich do kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie. 3 maja 
1981 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie przez 
ks. kardynała Władysława Rubina witraża zaprojektowanego 
przez p. Baranowską.

Za zasługi w powojennej pracy społecznej i historycznej 
pułkownik Adam Dąbrowa odznaczony został Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Polonia Restitita. Zmarł 14 stycznia 1988 
r. w wieku 85 lat. 

Stanisław Kobiela

Przypisy:

1)  zob. Stanisław Kobiela, Losy wojenne braci Jędry-
chowskich i Dąbrowów [w: Wiadomości Bocheńskie nr 4 
(75)/2007 s. 18-20) 

2) Lynne Olson, Stanley Cloud, Sprawa honoru. Dywi-
zjon 303 Kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny 
światowej, Warszawa 2004 s.73,

3)  ang. miary długości: 1 inch (cal) = 2,54 cm. 1 foot 
(stopa) = 30,48 cm, 1 jard (yard) = 91,4 cm., 1 mile (mila) 
= 1,6 km, miary objętości: 1 pint = 0,57 litra, 1 quart = 
1,14 litra, 1 gallon (galon) = 4,55 litra., 1 barrel = 115,6 
litra,miary wagi: 1 ounce (uncja) = 28,35 grama, 1 pound 
(funt) = 0,45 kg, 1 stone = 6,35 kg, 1 barrel = 115, miara 
temperatury w skali Farenheita (32 stopnie Fahrenheita = 0 
stopni Celsjusza, 212 stopni F = 100 stopni C.

4) W chwili bombardowania Junkersy JU 87 nurkowały 
pod kątem 60-90 stopni z prędkością 500-600 km/h i zrzu-
cały bomby z dużą precyzją, o wiele większą niż w bom-
bardowaniu horyzontalnym, ale były łatwym atakiem dla 
RAF, bo traciły wysokość, pilot nie był w stanie się bronić, 
a samolot był wyprowadzany przy pomocy autopilota. Były 
one słabo opancerzone, latały wolno, miały uzbrojenie de-
fensywne i mogły odnosić sukcesy jedynie wtedy, gdyby 
Luftwaffe panowała w powietrzu. 

5) Były to bomby elektronowe (elektron-stop magnezu, 
glinu, cynku i manganu) spalające się oślepiającym bia-
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łoniebieskim płomieniem) wytwarzające temperaturę ok. 
2500-3000 stopni Celsjusza, albo bomby fosforowe (mie-
szanina białego fosforu) spalające się żółtym płomieniem 
w temperaturze  995-1195 stopni Celsjusza i wytwarzające 
ogromne ilości białego dymu.

6)  Niemcy nie zdawali sobie dokładnie sprawy z tego jak 
ważną rolę w ostrzeganiu przed nalotem spełniają stacje ra-
darowe i że stanowią one integralną sieć obrony powietrz-
nej Wielkiej Brytanii. Przekazana telefonicznie informacja 
o zbliżaniu się bombowców ich wysokości i kierunku lotu, 
dawała załogom RAF ok. 20 minut do wystartowania i za-
jęcia w powietrzu odpowiedniej pozycji do ataku. Ponadto 
Niemcy uważali, że urządzenia stacji radarowych znajdują 
się pod ziemią, a maszty są jedynie elementem stacji.

7) Karta Atlantycka podpisana przez  Winstona Churchilla 
i Franklina Delano Roosevelta na pokładzie okrętu u Wy-
brzeży Nowej Fundlandii na Atlantyku określała zasady sa-
mostanowienia narodów po obaleniu tyranii faszystowskiej. 
W 8 punktowym dokumencie deklarowano prawo każdego 
narodu do posiadania własnego rządu i własnego niepodle-
głego państwa, życia w pokoju i swobodnego rozwoju go-
spodarczego.

8) J.M. Keynes doliczył wartość wszystkich samolotów 
obsługiwanych przez polskie załogi i wartość bomb.
Bibliografia:
Adam Zamoyski, Orły nad Europą, Kraków 2010,
Lynne Olson i Stanley Cloud, Sprawa honoru, Warszawa 2004
Materiały i fot. w opracowaniu dr Andrzeja Dąbrowy

WIGILIA

Pochylił dom progi przed chleba zapachem,
Bo sycił nim wnętrze, by było bogate,
Wciąż czekał na gości, na głośne ich wargi – 
Chciał dać im wzruszenia – bezcenne podarki…

I przyszli – stanęli przed głównym ołtarzem – 
Na białym obrusie ujrzeli cud z marzeń,
On skromnie ubrany w biel śnieżną opłatka – 
Zapraszał na ucztę – a z Nim … Jego Matka…

PANIE…

W Tobie są zapisy i harmonia słowa –
Otwórz wieko ciszy – w futerale czasu,
Moja myśl jak struna – zawsze jest gotowa,
By wyrazić piękno brzmienia Twego głosu…

W Tobie są zapisy boskiej partytury –
Jestem jak instrument – czuję dotyk, znaki…
Graj na moich myślach – niech wibrują struny,
By zabrzmiały piękne, harmonijne światy…
Anna Magdalena Mróz

Wiersze Anny Magdaleny Mróz
Anna Magdalena Mróz urodziła się 11 października 1958 r. 

w Warszawie, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Posiada 
wykształcenie wyższe. Studiowała filologię angielską na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedago-
gikę na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu i zamiłowania 
jest nauczycielem. Pierwszy wiersz napisała w wieku siedem-
nastu lat, następny – po długiej przerwie. Swoją twórczość 

poetycką opiera na powrocie do źródeł – jest miłośniczką wiel-
kich mistrzów poezji klasycznej. Uwzględnia też oczekiwania 
współczesnego czytelnika, posługując się bardzo zwięzłą, obra-
zową i esencjonalną formą wypowiedzi. Każdy z jej utworów 
to malowana słowem, subtelna, dojrzała opowieść o mijającym 
czasie i urodzie życia. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórcze-
go Artystyczno-Literackiego (STAL) w Krakowie.

GUZIK Z ORŁEM W KORONIE
Moim Pradziadkom –
Antoninie i Józefowi Jędrychowskim
z wdzięcznością  za patriotyczne wychowanie Synów

Zgubiłeś mały guzik z orzełkiem w koronie,
Od krwi był zardzewiały i w boju wytarty,
Za niego umierałeś – Matki Twojej dłonie
Przyszyły go jak order do Twej marynarki…

Poszukam Ci guzika – zajrzę w szpary życia,
Zapukam do obejścia każdego rodaka,
A jeśli go nie znajdę, to głośno zapytam –
Kto dziś ma taki guzik … i serce Polaka?

MOJEMU STWÓRCY
Abba, dla Ciebie wszystko jest możliwe…
                                                  Mk 14,36

Zabłysły u Twych źródeł trzy promienie słońca –
Cieszyłam się jak dziecko blaskiem zabawiane,
Dotknęły mojej ręki – czułam, że jest lśniąca,
Prosiłam o łyk światła – pół kropli przemiany.

I zanurzyłam dłonie w tajemniczym źródle –
Słonecznie upojona przezroczystym pięknem,
Odbiło moje barwy niczym tęcza – złudne –
Twój własny wizerunek w pryzmacie zagięty…
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Wprawdzie jego posąg nie góruje nad Bochnią, ale jest usy-
tuowany pośrodku Rynku na wysokim cokole, z którego trosk-
liwym okiem gospodarza spogląda na wszystko, co dzieje się 
wokół. Kazimierz Wielki stoi tak już ponad 140 lat, bo od 1871 
roku, kiedy to  na wniosek Leonarda Serafińskiego społeczeń-
stwo miasta zleciło wykonanie posągu Waleremu Gadomskie-
mu. Nie jest to, jak do niedawna sądzono, jedyny pomnik mo-
narchy w Polsce, ale jedyny na rynku miasta.        

Wojciech  Przybyszewski, pisząc na temat warszawskich po-
sągów Kazimierza Wielkiego, stwierdza:  Są rzeźbiarskimi wi-
zerunkami tego samego władcy, ale podobieństwa między nimi 
jest niewiele. Wykonano je w różnym czasie i z różnego metalu. 
Odmienne były też ich losy,  a jedynie co łączy te dzieła – to 
rozpoznawalne w każdym z nich echo podobizny twarzy króla 
z wyobrażeniem jego oblicza na sarkofagu w Katedrze Wawel-
skiej. Jednym z nich jest dzieło nadwornego rzeźbiarza Stani-
sława Poniatowskiego Jakuba Monaldiego, posąg przeznaczony 
do Sali rotundowej w Pałacu na Wyspie, czyli w Łazienkach. 
Rzeźba ta wykonana w latach 1793–95 przedstawia Kazimie-
rza w koronie i królewskiej szacie z otwartą księgą, stojącego 
na cokole, z lewą stopą wspartą o lwa. Nie ucierpiała ona , ani 
w czasie zaborów, ani wojny, toteż  stanowi wzór dla wielu li-
tografii. Drugi posąg, pochodzący z końca 17 wieku, znajdował 
się w budynku Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po burzliwych 
dziejach obecnie oglądać go możemy w warszawskim Muzeum 
Historycznym.

Czy podobizny te wykazują związek z opisem, jaki znajduje 
się w  „Historii” Jana Długosza tj. w ,,Rocznikach czyli kroni-
kach sławnego Królestwa Polskiego”: Był  to  mężczyzna wyso-
ki, tęgi, którego twarz budziła szacunek. Włos miał obfity i kręty, 
broda opadała mu na piersi. Temu zewnętrznemu wizerunkowi 
odpowiadały wewnętrzne cechy króla : Dla Ojczyzny łaskawy, 
poddanych traktował z umiarem. Pragnął gorąco wzmocnienia 
i wzbogacenia ojczyzny i państwa. Uprzejmy i uczciwy łatwo 
dopuszczał do siebie ludzi każdego stanu, rodu i  wieku.

Objąwszy po ojcu  swym Władysławie Łokietku rządy 
w Polsce w 1333 roku kierował jej losami przez 40 lat. Od po-
czątku prowadził politykę pokojową, dzięki czemu zapisał się 
w świadomości historycznej Polaków jako wielki reformator 
państwa. Skodyfikował w formie pisanej  statuty zwyczajowe 
polskiego prawa ziemskiego, wydając Statut wiślicki. Król 
szczególnie skupił swą uwagę na zorganizowaniu dobrej obrony 
kraju. Służył temu sprawnie funkcjonujący system powinności 
związanej z obowiązkiem służby wojskowej. Własnym kosz-
tem zbudował kilkadziesiąt zamków, wiele miast otoczył mu-
rami oraz wzniósł sporo świątyń ku chwale Bożej. Jego zasługi 
utrwalił Długosz pisząc: Ogłaszaniem edyktów  i praw, wyty-
czaniem dróg, budową i zakładaniem zamków, miast…budową 
kościołów, pewnymi i sprawiedliwymi sądami zapewnił trwałość 
Królestwu,  stanom, urzędom i stanowiskom, które dzięki ich 
uporządkowaniu przez Kazimierza miały zachować swoją do-
stojność i świetność nawet pod gnuśnymi i niedbałymi rządami.

Michalina Pięch

Kazimierz Wielki 

w oczach współczesnych i potomnych
Echa tych poczynań doszły też do głosu w poezji Mikołaja 

Reja, który złożył ukłon królowi w słowach :       

Kaźmirz, on zacny król, nie będąc tak możny,
Był u swych wdzięcznym królem, u postronnych groźny,
Patrzaj,  jaką pamiątkę po sobie zostawił,
Jakie zamki i miasta wielkim kosztem sprawił.
A gdziekolwiek co murów tu w Polszcze widzimy,
Chyba nowych, to wszystko, iż on sprawił, wiemy.

Obok zakładania nowych miast i wsi na prawie magdebur-
skim zasługą ostatniego z Piastów oraz oznaką wzrostu  jego 
prestiżu i państwa stała się fundacja w 1364 roku uniwersytetu 
w Krakowie. Król nie ustanawiał, ale fundował uczelnię, wy-
znaczając dla niej miejsce, określając uposażenie profesorów, 
a także przywileje studentów.  

O wzroście autorytetu panującego świadczył jeszcze zjazd 
pięciu monarchów Europy w 1363 roku w Krakowie z okazji 
ślubu wnuczki Kazimierza Wielkiego Elżbiety z cesarzem Ka-
rolem IV oraz  w celu rozstrzygnięcia międzynarodowych spo-
rów. Uroczysta i wystawna uczta u Wierzynka na cześć gości 
zajęła trwałe miejsce w zbiorowej pamięci historycznej Pola-
ków, w literaturze, a także w malarstwie. W 1877 roku Jan Ma-
tejko upamiętnił ten moment  poprzez olejny obraz na desce pt.,, 
Uczta u Wierzynka’’ {100 x74 cm.}, spotkał się jednak z ostrą 
krytyką ze strony historyka sztuki Mieczysława Tretera. Napisał 
on : ,,… wygląda na utwór jakiegoś trzeciorzędnego malarza 
niemieckiej szkoły romantycznej.’’ Bez względu na te mocne 
słowa należy zaznaczyć, że olej ten powstał w najlepszym okre-
sie twórczości Matejki, który zapewne pragnął utrwalić moment 
znany z historii, podkreślający zamożność, bogactwo i przepych 
polskiego mieszczaństwa, rosnącego w siłę.  Na pierwszym pla-
nie wnuczka królewska Elżbieta  w stylowej, średniowiecznej 
sukni,  tren  jej niosą paziowie, obok cesarz – wstępują na scho-
dy wiodące do wnętrza okazałego domu  Mikołaja Wierzynka. 
Gospodarz w niskim ukłonie wita znakomitych gości. Na kruż-
ganku ozdobionym girlandami kwiatów grajkowie ogłaszają 
światu ważny moment w życiu  królewskiego miasta Krakowa. 
Za pierwszą parą kroczą możni i rycerze. W oddali widać wieże 
kościoła Mariackiego.

Również Józef Ignacy Kraszewski w  Wizerunku książąt 
i królów polskich  wydanym w 1888 roku, nawiązując do tego 
wydarzenia, tak je ocenia: Przez dni 20 trwały uczty, zabawy, 
turnieje na zamku i w mieście. Sławny Wierzynek, mieszczanin 
krakowski, ulubieniec króla, przyjmował też cesarza i królów 
u siebie, a że ówczesnym  obyczajem  przyjęcie tak  dostojnych 
gości nie obchodziło się bez podarków, uczta i dary miały miesz-
czanina sto tysięcy dukatów kosztować i nie zubożyły go.

Warto zaznaczyć, że czasy panowania Kazimierza Wielkiego 
były dla Bochni okresem wyjątkowym. Troska króla o docho-
dy żupy solnej, uporządkowanie handlu solą, jej zbyt w kraju 
i na Węgrzech przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju 
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naszego miasta, które otoczył murami a rynek przeniósł w inne 
miejsce i  zbudował na nim ratusz.

Ponadto w1357 roku wydał przywilej fundacyjny szpitala 
św. Krzyża z przeznaczeniem dla okaleczonych górników. …go-
rąco współczując z tymi ubogimi i opuszczonymi kalekami, na 
intencję zbawienia  Przodków naszych, jak również  na odpusz-
czenie wszystkich grzechów naszych chcemy dziełem miłosier-
dzia ulgę stałą przynieść i pomocną dłoń podać nieszczęśliwym 
i dlatego wymienionym Rajcom naszym w miejscu, które uznają 
za odpowiednie i zdrowe, bliskie miasta Bochni, szpital z przytu-
liskiem i kaplicą założyć i zbudować dla wspomnianych ubogich 
szczerze dajemy pozwolenie.

Król Kazimierz nazwany Wielkim  przez 40 lat rządził spra-
wiedliwie i mądrze, a przystępnością  i dobrocią zacierał blask 
królewskiego majestatu – wspomina J.Długosz.  Dnia 5.XI 1370 
roku, odprawiwszy z gorliwością wszystkie praktyki religijne, 
oddał swego ducha i zasnął szczęśliwie w pokoju, zabrany spo-

  a tam sarkofag stawiano w marmurze,
  gdzie z berłem i w koronie spałem dumnie,
  zaś wszystkie stany w żałobnej posturze,
  niejako płaczki, zwracały się ku mnie,
  nade mną, nad ostatnim z rodu ,wznosząc lament.

Skąd zaczerpnął poeta motyw do swego utworu? Co było 
inspiracją dla Wyspiańskiego ?

Otóż 21 czerwca 1869 roku, w czasie naprawiania grobow-
ca Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, natrafiono na 
grób tego króla, a w nim odnaleziono szczątki kości oraz insyg-
nia królewskie.

 Odkrycie to wywołało ogromne wrażenie. Badaniem zaję-
ła się specjalna komisja złożona z historyków sztuki, malarzy 
i innych uczonych.  Między nimi był też Jan Matejko, który , 
zobaczywszy  wnętrze tumby grobowej Kazimierza, utrwalił ją 
na płótnie w 1869 roku. Szczątki włożono do małej trumienki 
i 8 lipca przy udziale tłumu Polaków ze wszystkich zaborów 
uroczyście pogrzebano. Ten fakt przyczynił się do powstania ar-
cydzieła liryki polskiej, sławnego marszu pogrzebowego:

   Idą posępni
   a grają  im dzwony ze wszystkich kościołów,
   a grają im dzwony żałobne…
rytmem swym naśladujący rozełkanie się dzwonów kościel-

nych, bijących z powodu żałoby, jednostajnie, monotonnie do 
wtóru sunącego konduktu.

   l chłopy sukmanne
   i pany strojone
   w ponsowe żupany, delije.
   I dziewki przekrasne,
   panita przejasne,
   jaśniejsze niż białe lelije. 

Ten powtórny pogrzeb wielkiego Polaka wyraził Wyspiański 
poprzez niepowtarzalny nastrój oddający dramatyzm i powagę 
chwili.

Nie zapomniano o królu Kazimierzu i później. W 600 le-
cie wstąpienia jego na tron i objęcie władzy Bochnia i Ziemia 
Bocheńska szczególnie uroczyście uczcili pamięć tego  wład-
cy. Ze wszystkich stron ciągnęli mieszkańcy wsi w barwnych 
korowodach, łopotały sztandary, w niebo płynęły słowa pieśni 
religijnych i patriotycznych. W podzięce za wszystkie dobro-
dziejstwa w każdą rocznicę śmierci króla miało miejsce uroczy-
ste nabożeństwo w kaplicy kopalni, zaś na Rynku wzniesiono 
jego pomnik, głównej ulicy miasta nadano nazwę Kazimierza 
Wielkiego, a Liceum Bocheńskie obrało go sobie za patrona.

Rok bieżący jest Rokiem Kazimierzowskim, gdyż otwiera 
go data narodzin 30 kwietnia 1310, a zamyka data zgonu, czyli 
5 listopad 1370 , stąd 700 lecie urodzin i 640  lecie śmierci. Te 
dwie daty upamiętnił uroczysty, barwny wjazd króla i królowej 
z orszakiem dworskim do Bochni - miasta, które sobie szczegól-
nie upodobał. Z tej okazji miały miejsce powitania, recytacje, 
śpiewy. Ponadto odbyły się konkursy, sesja naukowa, wykłady 
oraz wystawa dokumentów z epoki kazimierzowskiej na zamku 
w Nowym Wiśniczu. Te wszystkie poczynania są dowodami  
wdzięczności i pamięci bochnian wobec swego dobroczyńcy, 
który kierował się mądrością oraz dobrocią w stosunku do pod-
danych.                                                                                          

Michalina Pięchowa

śród ludzi z większą szkodą dla Polaków, niż dla siebie. Tak oce-
niali tego króla współcześnie mu żyjący poddani. 

Ostatni z rodu Piastów zmarł w zamku wawelskim, a po-
chowany został w katedrze. W czasie jego pogrzebu podniósł 
się żałosny płacz duchownych i świeckich rycerzy oraz ludu, 
bogatych i ubogich tak, że nie tylko katedra, ale i całe miasto 
brzmiało skargami ludzi opłakujących króla.

W czterysta lat później znany poeta,  poseł na Sejm Czte-
roletni, Julian Ursyn Niemcewicz  poświęcił  mu kilka strof 
w ,,Śpiewach historycznych.’’ Składając królowi hołd, podkre-
ślał jego zasługi dla Królestwa Polskiego:

  Kazimierz w wieku sędziwym
  Doznał prac tylu nagrody :
  Pod nim naród był szczęśliwym,
  Żyzne pola, pyszne grody
  Na urzędach ludzie zdatni;
  Takim był z Piastów ostatni.

Na przełomie 19 i 20 wieku jeszcze raz temat dotyczący 
króla, który zapisał się chlubnie w  dziejach naszego narodu, po-
dejmuje spadkobierca ideałów romantycznych, malarz, artysta 
projektujący witraże, dramaturg Stanisław Wyspiański w rapso-
dzie pt.,, Kazimierz wielki’’, napisanym w 1900 roku.

 W szkarłatach mię spowito, w złotej trumnie
  I pochowano na wawelskiej górze, 

Fot. Stanisław Mucha
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Wybuch wojny w 1939 roku zaskoczył nas na wakacjach 
w Jaremczu razem z siostrą mamy Jadwigą i jej dziećmi Lesz-
kiem i Bronkiem. Ostatnim pociągiem, z końcem sierpnia 1939 
roku,  dziadek Bronisław Welz zabrał nas do Stanisławowa 
do swego domu. Spędzaliśmy tam miły czas, ale 17 września 
1939r., do Stanisławowa wkroczyły wojska sowieckie. Wraz 
z całą rodziną obserwowaliśmy, przez okna, marsz żołnierzy 
Czerwonej Armii, które były witane przez dzieci z sierocińca 
Janusza Korczaka. Sierociniec ten był za płotem babci ogrodu 
i często rozmawialiśmy z tymi dziećmi, rzucaliśmy im kwiaty 
z ogrodu babci. Babcia, jak mogła, starała się nas odżywiać, 
ale wszystkie dzieci grymasiły. Nad Stanisławowem latały 
niemieckie samoloty, a my wtedy chowaliśmy się w piwnicy 
ze strachu. Raz mamusia Maryla wyszła na balkon, nadleciał 
niemiecki samolot, i ostrzelał ten dom, ale mamusia zdołała 
uciec. 

Mój ojciec Andrzej Marszałek i wujek Franek Trzaska byli 
w tym czasie w Bydgoszczy pracując na kolei. Nie mieliśmy 
żadnych wiadomości o nich. Nagle w nocy jakiś hałas, rados-
ne okrzyki – wybiegliśmy z łóżek i okazało się, że przyjechał 
ojciec. Gdy zorientował się, że Niemcy aresztują Polaków za-
angażowanych w zwalczanie manifestacji niemieckich, zosta-
wił wszystko i na rowerze zaczął przedzierać się na wschód 
do nas. Jechał rowerem nocą, omijając osiedla. Opowiadał, że 
zmęczenie zmusiło go do spoczynku, położył się w lesie na 
mchu i pod rowerem zasnął. W pewnej chwili poczuł, że jego 
nieżyjąca matka szarpie go za ramię i mówi: „Jędrku wsta-
waj”. Zerwał się odruchowo wsiadł na rower i odjechał.  Za 
chwilę spadła bomba w tym miejscu gdzie spał.

W marcu 1940 roku urodziła się Lidia córeczka cioci Ja-
dwigi. Jej bracia Leszek i Bronek byli bardzo dumni i nie po-
zwalali mnie i mojej siostrze Krysi do niej się zbliżać. Wyczu-
waliśmy, że coś złego się dzieje bowiem atmosfera w domu 
była tajemnicza. Niewiele wychodziliśmy z domu. Niedaleko 
był kościół ormiański, do którego chodziliśmy na majówki. Po 
nabożeństwie wszyscy śpiewali pieśń „Święty Boże, Święty 
Mocny”.

Raz z babcią poszliśmy na plac, gdzie ludzie sprzedawali 
różne rzeczy – tam zastał nas alarm lotniczy. Trudno było zna-
leźć bezpieczne miejsce. Schroniliśmy się w zabudowaniach 
sióstr Urszulanek. Byłam świadkiem dużych awantur wśród 
ludzi szukających lepszego miejsca. Jednej wieśniaczce roz-
deptano jajka w koszu.

29 czerwca 1940 roku, w nocy obudziło nas walenie do 
drzwi i do domu wpadli uzbrojeni w bagnety żołnierze rosyj-
scy rozkazując się pakować w ciągu jednej godziny „sabie-
rajcie wsie z wieszczami” Popędzali rodziców, którzy stracili 
głowę. Babcia dała nam pierzynę, prymus i chleb i pakowała 
co się dało. Wsadzono nas na ciężarowe auto razem z rodzi-
ną Trzasków, w tym trzymiesięczną Lidką. Zapamiętałam ten 
wczesny ranek i piękny wschód słońca. Do tego samochodu 
żołnierze doprowadzali następne rodziny. Zrobiło się tłocz-
no. Dowieźli nas na dworzec w Stanisławowie, władowali do 
towarowych wagonów gdzie było już ok. czterdzieści osób. 
Wody nie było, a klozet w postaci dziury w podłodze, bez 

żadnej osłony. Widzieliśmy z daleka zapłakanych dziadków, 
którzy chcieli nam coś podać , ale żołnierze odpędzali ich bag-
netami. 

Nasz pociąg stał na stacji dwa dni. Noc spędziliśmy leżąc 
na podłodze, stłoczeni. Nie wolno było wychodzić z pociągu, 
który był pilnowany przez uzbrojonych żołnierzy. Ojciec to 
bardzo przeżywał.  Przewieźli nas do Lwowa. Na dworcu stały 
tłumy ludzi i mężczyźni rzucali nam chleb. Młody człowiek 
chciał podbiec i podać bochenek, ale został zatrzymany bagne-
tem.  W tym czasie nie dawano nam nic do jedzenia i picia.Na 
dworcu rodzice zauważyli kuzynów Branickich, którzy chcieli 
zabrać małą Lidkę, ale jej mama się na to nie zgodziła.

Doczepiono do pociągu następne wagony. W pewnej 
chwili pozwolono nam wyjść z wagonu otoczonego przez żoł-
nierzy. Zauważyłam, że obok stoi rabin i modli się kiwając. 
Młoda żydówka cały czas płakała. Obok niej skakał chłopiec 
ok. 6.letni, zaczepiał ludzi nie reagował na żadne uwagi mat-
ki. Nawet rabin nie mógł go uspokoić. W pewnej chwili ta 
matka zemdlała. Ludzie ją podnieśli zaprowadzili do wagonu. 
Nagle kazano nam szybko wsiadać i pociąg ruszył. W nocy 
usłyszałam wołanie: „Matko Boska, Boże, Boże przejeżdża-
my polską granicę!” Wszyscy płakali i modlili się. Byliśmy 
głodni, spragnieni i coraz bardziej brudni. W nocy pociąg sta-
nął i z hukiem otwarto drzwi wstawiono wiadra i usłyszałam: 
„dawaj, kipiatok i sup”. Zupa była obrzydliwa, ale głód doku-
czał więc jedliśmy. Po chwili zamknięto drzwi i pociąg ruszył. 
Ciocia Jadzia suszyła pieluchy Lidki na sobie. 

Od pewnego czasu można było jechać z otwartymi drzwia-
mi – Polska już była daleko. Pociąg się zatrzymał, a ojciec 
z innymi wynieśli długi kształt zawinięty w kocu. Ktoś umarł. 
Zostawili go w rowie koło torów. Nie było czasu aby go po-
chować. Ciągle jechaliśmy i na jakimś zakręcie zobaczyłam, 
że pociąg jest bardzo długi. Pociąg zatrzymywał się w polu. 
Wtedy ojciec z wujkiem i innymi usiłowali coś zdobyć do je-
dzenie, ale była to pustka. Raz pociąg zatrzymał się niedaleko 
pola z arbuzami. Ojcu udało się przynieś do wagonu arbuza 
– wskakując w biegu do wagonu. Wujek zaś ledwo zdążył do 
ostatniego wagonu. Pociąg zawsze nagle ruszał bez ostrzeże-
nia. Przeżywaliśmy zawsze takie odejście ojców od pociągu 
bojąc się, że nie zdążą wsiąść.

Którejś  nocy na jakiejś stacji, obok naszego pociągu stały 
wagony towarowe i słychać było jakieś głosy. Ktoś przez małe 
okienko w wagonie zaczął pytać „kim jesteście”. Byli tam 
Polacy z Tarnopola. Pociąg zaraz ruszył. Pamiętam też postój 
pociągu na dużej stacji, gdzie było wiele torów i człowieka 
przejechanego przez pociąg. Mówiono, że to Moskwa. Pociąg 
ruszył. Dojechaliśmy w okolice Archangielska. Wyładowano 
nas w porcie na jakiś czas. Dostaliśmy do jedzenia słone śle-
dzie. Kazano mężczyznom nosić belki, a nam dzieciom klocki 
na barki. W krótkim czasie załadowano nas znowu do pociągu 
i długo jechaliśmy. Jechaliśmy przez bardzo długi most nad 
szeroką rzeką. Mówiono, że to Wołga. Zawsze w nocy łado-
wano do wagonu wiadra z zupą i wrzątkiem. 

Po pewnym czasie, nie pamiętam po ilu dniach jazdy, wy-
ładowano nas w szczerym polu. Byłam bardzo głodna i słaba. 

Barbara Marszałek (Kraków)

Wspomnienia z zesłania cz.1
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Było tam pole po zbożu. Ojciec szukał tam kłosów, ale przy-
niósł tylko łuski. Udało się je ugotować na małym ognisku, ale 
nie mogłam tego przełknąć bo mnie to bardzo drażniło. Bardzo 
płakałam, a ojciec patrzył na mnie bezradnie smutnym wzro-
kiem. Było tam wiele ognisk, przy których zesłańcy siedzieli 
i grzali się. Poprowadzono nas do baraku w jakimś osiedlu. 
Dookoła było duże błoto, chłopcy starsi zrobili sobie szczudła 
i chodzili na nich. Zamiast chleba jedliśmy tzw. „lepioszki” 
(placek z mąki z wodą – pieczony na blasze). Potem zaprowa-
dzono nas na barkę, bez żadnego zabezpieczenia, popłynęli-
śmy w nieznane. Ciocia Jadzia dostała kurzej ślepoty i o mało 
nie wpadła do wody. 

Dopłynęliśmy do jakiegoś brzegu i tutaj, na polanie, kaza-
no się nam „stroić” (urządzić). Rodzice z gałęzi zrobili szałas, 
deszcz padał i ciocia Jadzia z dziećmi siedziała pod para-
solem, który zabrała z domu. Później zaprowadzono nas 
do drewnianych chat świeżo wybudowanych. Na podłodze 
było dużo suszonych borówek, widocznie tych ludzi dalej 
popędzono i nie zdążyli je zabrać. Bardzo się ucieszyłam, 
że jest czysto. Deski były świeżo heblowane. Spaliśmy na 
podłodze, nawet nie było słomy. Rano obudziło nas słońce 
i ciepło. Poszliśmy do lasu, ale otoczyła nas chmura koma-
rów i meszek. Kuzyn Leszek Trzaska, pogryziony,  krzy-
czał.  Musieliśmy szybko uciekać do rozpalonego ogniska, 
dym je odstraszał. Byliśmy bardzo głodni, ale wszędzie były 
tylko borówki. Po dwóch dniach zabrano nas na furmanki 
i ruszyliśmy dalej w drogę. Suszone borówki zostały. 

W niektórych miejscowościach były łaźnie („banie”). 
Jedna w jakiejś miejscowości była komfortowa z sauną, 
ale wszyscy byli razem – mężczyźni i kobiety, dzieci. Ma-
musia była przerażona i zawstydzona, a ja zadowolona bo 
moczyłam się w balii z ciepłą wodą. Odzież oddawało się 
do odwszenia.  Z łaźni wychodziło się nago do zimnej ubie-
ralni i tam oddawano zimną odzież. Takich „bani” było po 
drodze parę, najczęściej bardzo prymitywne. 

Dowieziono nas do miejscowości Mariakówka, były ba-
raki z osobnymi pomieszczeniami dla rodzin, z pryczami 
i drewniana balią i piecem. Było tam wiele rodzin. Na prze-
ciw nas zamieszkało ukraińskie małżeństwo. Pamiętam ją 
jako bardzo ładną kobietę, on brunet z wąsem oboje młodzi, 
ale często dochodziło między nimi do awantur. On wtedy 
chwytał za siekierę i biegał za nią, a ona wpadała do nas. 
Ale ojciec potrafił zażegnać kłótnię. Zdarzało się to bardzo 
często.  Tutaj zastała nas zima. Ojciec i wujek Franek pra-
cowali przy wyrębie lasu. Nogi owijali w szmaty i gazety 
bo buty się już zdarły. Raz wrócili z pracy z białymi twa-
rzami – były odmrożone. Ich żony nacierały twarze śnie-
giem i skóra powoli się zaróżowiła. Dzieciom nie wolno 
było wychodzić, bo był duży mróz i zaspy śnieżne. Mimo 
zakazu wyszliśmy, a ja wpadłam do zaspy głęboko i trudno 
było mi się wydostać. 

Przed samym Bożym Narodzeniem w roku 1940 przy-
szła do nas paczka ze Stanisławowa z makaronem, kaszą, 
cukrem i listem z opłatkiem, że „wszystko jest w porządku”. 
Sprawiło nam to wielką radość.  Ojciec przyniósł choinkę 
z lasu. W baraku panowała cisza, nie wolno było śpiewać 
kolęd i głośno się modlić. Gdy się ociepliło zaczęliśmy wy-
chodzić z baraku. Dookoła było biało, a jedynie sosny czer-
wieniły się w słońcu. Wodę czerpaliśmy z dużej oblodzonej 
studni. Ojciec stawał na tym oblodzeniu i spuszczał wiadro 

na sznurze. Baliśmy się, aby się nie ześlizgnął i nie wpadł 
do studni. Gdy ojciec był w lesie topiliśmy śnieg na wodę. 

Zbliżała się Wielkanoc. Ojciec za pracę otrzymał tro-
chę cukru i mąki. Jajek nie było. Żydzi w tym czasie robili 
macę. W pewnej chwili zabrano nas z Mariakówki i zno-
wu statkiem, nieco lepszym, wieziono nas rzeką chyba Ob. 
Coraz mniej rodzin z transportu było z nami. Umieszczo-
no nas następnie w barakach w lesie. Mężczyźni pracowali 
nadal przy wyrębie lasu. Pamiętam krzyk przygniecionego 
drzewem mężczyzny.  Dzieci chodziły wszędzie. Niedale-
ko był szpital. Gdy przechodziłam koło niego jakaś kobieta 
wyciągnęła ręce przez parkan i wołała: „zabierzcie mnie 
stąd, chcę do dzieci”. Przeraziło mnie to, nie wiedziałam co 
jej powiedzieć – pobiegłam z powrotem do baraku. Do tej 
pory prześladuje mnie jej wołanie. Pamiętam, że ojciec raz  
zabrał mnie do stołówki i dał mi swoją porcję zupy, musiał 
przy tym wyjaśniać robotnikom, ze jestem jego córką. 

Któregoś dnia ojciec i ja poczuliśmy się źle i poszliśmy 
do lekarza, który stwierdził, że nam nic nie dolega mimo iż 
bolały mnie bardzo uszy. Krzyczałam z bólu leżąc na bar-
łogu i wtedy mama przyłożyła mi święty obrazek na ucho 
i zawiązała chustką. Ból znikł i rano obudziłam się zdrowa.  
Chodziliśmy niedaleko do jakiejś mleczarni, gdzie dla dzie-
ci dawali nam odtłuszczone mleko. Mamusia sprzedawała 
wszystko co zabrała z Polski. Na jakimś postoju – chyba 
dworcu kolejowym – przyłączył się do nas pan o nazwi-
sku Międzybrodzki ze Stanisławowa i był z nami do swojej 
śmierci, z końcem marca 1942r., w Krasnej Niwie.

Ponownie jechaliśmy pociągiem towarowym, nie wia-
domo dokąd. Pociąg stanął na bocznym torze, wyszliśmy 
z wagonów i okazało się, że obok stoją wagony z makucha-
mi (ziarno słonecznika zgniecione w kostkę). Drzwi były 
szeroko otwarte, a my Leszek i ja zaczęliśmy wyciągać po-
szczególne kostki. Udało się wyciągnąć kilka sztuk ale po-
jawił się strażnik z karabinem i nas przepłoszył. Makuchy 
były bardzo twarde i suche, ale jakoś powoli udawało nam 
się je zjeść. Zaspokoiło to na krótko nasz głód. 

Pamiętam, że przewieziono następnie nas do pięknej gó-
rzystej okolicy, umieszczono w domku na górce. Podłoga 
była czysta, wyheblowana co nas bardzo ucieszyło. Doo-
koła były góry, na dole płynął strumyk. Gospodyni patrzyła 
na nas życzliwie, ale nie pamiętam czy dała nam coś do 
jedzenia, a byliśmy bardzo głodni. 

Potem przewieziono nas do uzbeckiej wsi, jakiś gospo-
darz dał nam miejsce na strychu, deski wysłane były słomą, 
wchodziło się po drabinie. Wieczorem gdy leżeliśmy przy-
szło dwóch miejscowych chłopaków i próbowali nawiązać 
rozmowę z Tatusiem. Rano Tatuś poprosił gospodarza, aby 
dał nam coś do jedzenia, ten zaś wsypał ziarno do drewnia-
nego naczynia i tłukł je drewnianym tłuczkiem, ugotował 
to na wodzie i przyniósł w misce dla wszystkich. Nie pa-
miętam jak długo tam byliśmy, pracowaliśmy przy zbiorze 
bawełny cały dzień. Wieczorem każdy worek dokładnie 
ważono, a mój był za mały i ojciec mi dołożył ze swojego 
worka abym mogła za to dostać kromkę chleba. Była wtedy 
piękna pogoda i ciepło. 

`Po pewnym czasie przewieziono nas do Kazachów. Nie 
pamiętam drogi ani jak długo jechaliśmy. Pamiętam tylko, 
że pogoda była ponura, niebo ołowiane. Kazachowie miesz-
kali w jurtach, a piece to były głębokie doły, na dnie żarzył 
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się węgiel drzewny wokół którego siedzieli Kazachowie 
i grzali nogi. Zaproszono nas na przyjęcie, był to rodzaj 
chrztu. Były duże kotły pełne tłustej baraniny i placki. Mogli-
śmy najeść się do syta. Byliśmy bardzo zadowoleni, a gospo-
darze ciągle zapraszali nas do jedzenia. Takie przyjęcie było 
tylko raz.

Po jakimś czasie pojechaliśmy dalej wozami zaprzężony-
mi w woły. Jechaliśmy przez pustkowia, wszędzie było szaro, 
i na ziemi były białe plamy soli. Dzieci siedziały na wozie, 
a rodzice szli obok. Było coraz chłodniej i ściemniało się. Po 
jakimś czasie zauważyliśmy na horyzoncie jakieś chaty. Przy-
witał nasz Krzyż i cmentarz. Był to kołchoz „Krasnaja Niwa” 
nie daleko Tomska. 

Wprowadzono nas do świetlicy, na oknie były okruszyny 
chleba, które ojciec zebrał i podzielił między dzieci. Do świet-
licy przyszły miejscowe kobiety i pilnie się nam przygląda-
ły. Wtedy wujek Franek wskazał na dzieci i powiedział, że są 
głodne. Kobiety wyszły i po pewnym czasie przyniosły placki 
i trochę mleka. Naczelnik wyznaczył nam miejsca u jakiegoś 
gospodarza w wybielonym kurniku, a Trzaskom u naczelni-
ka w kurniku. Na środku były prycze z desek i trochę słomy. 
Gdy weszliśmy do kurnika i zaczęliśmy rozkładać nasze rze-
czy, weszła młoda gospodyni i zaczęła się rozglądać i zapytała 
czy chcemy barszczu. Radość nasza była duża mimo iż była 
to woda o smaku barszczu. Ojciec jej bardzo dziękował – co 
ją zdziwiło. 

Zrobiliśmy, mały ukryty w kącie, ołtarzyk z Matką Boską 
Nieustającej Pomocy, przy którym bardzo często, modliliśmy 
się, niezależnie od pory dnia. Ojciec pomagał gospodarzowi 
rąbać drzewo. Gospodyni dała nam za to trochę mąki na pla-
cki. Po za tym ojciec pracował w lesie, matka w kołchozie. Pa-
miętam, że na moje imieniny ojciec dał mi landrynki. Odzież  
mieliśmy już bardzo poniszczoną. U gospodarza było raz 
świniobicie, ojciec pomagał gospodarzowi. Zebrał krew i po 
ugotowaniu dał mi do zjedzenia,. gdyż byłam bardzo słaba. 
Gdy rodzice byli w pracy my w czwórkę z kuzynami chodzi-
liśmy po pustej wsi. Wszyscy bowiem byli w pracy. Czasem 
napotkani chłopcy nam dokuczali krzycząc „Polaczki!”. Inne 
dzieci rosyjskie pokazały nam roślinę, z której soku robiliśmy 
sobie „gumę do żucia”. W ten sposób uśmierzaliśmy głód. Raz 
chłopcy rosyjscy próbowali nas pobić, ale uderzyłam jednego 
z nich odważnie i od tej pory przestali nam dokuczać. 

Po pewnym czasie zaprzyjaźniliśmy się z wnuczkami go-
spodyni Szurą i Walą. Wala przychodziła bawić się jedząc pla-
cki. Udało mi się namówić ją, żeby oddała nam swój placek 
i poszła po następny. I tak było kilka razy. O gospodyni nie 
mam dobrych wspomnień, żałowała nam nawet jabłek, które 
leżały pod drzewami. Jabłka zbieraliśmy ukradkiem rano.  Za 
sadem był strumyk i można tam było się umyć. Czasem cho-
dziliśmy nad większą rzekę, w której pływały jakieś węże, raz 
jeden owinął się na nodze cioci Jadzi. Od tej pory przestaliśmy 
tam chodzić. Zima w roku 1941/2 była bardzo ostra, Święta 
były bardzo smutne. Cicho, w tajemnicy, przy świecy, śpiewa-
liśmy kolędy. Gdyby nas zdemaskowano, starsi dostaliby się 
do więzienia, a my na stałe do domu dziecka. 

Gdy gen. W. Sikorski w roku 1942 zaczął organizować 
Wojsko Polskie, ojciec otrzymał wezwanie z obietnicą, że ro-
dziną zaopiekują się przedstawiciele WP.  Ojciec i dwaj inni 
Polacy (Franciszek Trzaska, Piątkowski) otrzymali kufajki, 
walonki i opiekę trzech Rosjan. Ojciec wychodząc z kurnika 

powiedział: „żegnajcie moje biedne sierotki”, wszyscy bardzo 
płakaliśmy. 

Za wsią, jak opowiedzieli nam świadkowie, eskorta  za-
brała im wszystko co dostali na drogę – walonki i kufajki oraz 
żywność. Ojciec dotarł do miejsca zgrupowania (Czok-Pak) 
i stamtąd napisał do nas dwa listy, że mieszkają w  namiotach 
na śniegu. Warunki były skrajnie ciężkie. Pan Piątkowski, któ-
ry z nimi wyruszył, jakoś wrócił do kołchozu i opowiedział 
o przerażającej sytuacji i dużej śmiertelności z powodu cho-
rób zakaźnych i zimna. On właśnie przyniósł nam wiadomość, 
że Ojciec zmarł tam 20 marca 1942 roku w wyniku zapalenia 
płuc. W tym czasie mamusia w ciemną noc zobaczyła jasną 
smugę, która przesunęła się przez kurnik. Później powiązała 
to ze śmiercią ojca. Dziesięć dni wcześniej, jak się okazało, 
zmarł wujek Franciszek Trzaska na dur plamisty. Po wiadomo-
ści o śmierci ojca płakałam przez dwa dni, mamusia się bała 
o moje zdrowie. Wtedy byłam chora na malarię, miałam częste 
dreszcze na zmianę z wysoką gorączką. 

Mama pracowała w kołchozie, a my byliśmy w tym czasie 
zamknięci w kurniku i zabawialiśmy się skakaniem po pry-
czach. Gdy mama przyszła z ciężkim workiem z mąką za pracę 
(półroczną), rozpłakała się na widok „pobojowiska” w kurni-
ku. W czasie wiosny chodziliśmy daleko i zbieraliśmy piękne 
dzikie czerwone tulipany do naszego ukrytego ołtarzyka. Gdy 
można było – modliliśmy się w czasie dnia. Do tej pory ojciec 
chronił nas przed rosyjska szkołą, a teraz nie było już wyjścia 
i musieliśmy pójść do tzw. „dietsadka” - były tam niemowlęta, 
dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dawano nam wyżywienie 
– śniadanie , obiad i chyba podwieczorek. Opiekunkami były 
młode dziewczyny, żadnej nauki nie było. Ja zgłosiłam się do 
opieki nad niemowlętami w czasie ciszy poobiedniej.

Były gorące dni i wszyscy podopieczni chodzili nad rze-
kę do kąpieli, nikt nie miał kąpielówek – poza nami – co 
wzbudzało zdziwienie i przezywanie. Nagle dano nam znać, 
że u „delegata polskiego rządu” są jakieś dary dla dzieci. 
Mamusia poszła piechotą, sama daleko, po te dary. W tym 
czasie przyszedł goniec aby natychmiast zabierać się do 
transportu dla Polaków.  Nie było dyskusji. Ciocia Jadzia, 
która została, włożyła tobołki wszystkich na wóz i odjecha-
liśmy zmartwieni myśląc co z naszą mamusią. Przywieźli 
nas na dworzec kolejowy w Tomsku, gdzie już było pełno 
Polaków w łachmanach. Siedliśmy na swoich tobołkach 
i czekaliśmy. Ja z Leszkiem Trzaską zaczęliśmy rozglądać 
się dokoła, podeszliśmy do drogi. Jechał tam jakiś wóz – na 
nim zobaczyliśmy moją mamusię! 

Radość była ogromna, miała spuchnięte nogi. Jacyś 
życzliwi Rosjanie przywieźli ją na dworzec w Tomsku. Jak 
się okazało zabłądziła na stepie, spotkała jakiegoś Kazacha, 
który wskazał jej drogę za obietnicę dania mu jakiegoś ubra-
nia. Mama opowiadała, że cały czas modliła się na różańcu 
aby wyjść z tej opresji. Co się cudownie udało. Na dworcu 
w Tomsku, pojawili się jacyś młodzi żołnierze polscy, którzy 
podeszli do nas zapytali o nazwiska. Powiedzieli, że będą się 
nami opiekowali z polecenia dowództwa. Jeden z nich, pamię-
tam, nazywał się Antoni Reszuta. Dokonywali oni „cudów”, 
żeby udało się nam bez kłopotu, np. bez „bani” (odwszenia), 
wyjechać. Zdobyli bilety i wsiedliśmy do normalnego pocią-
gu i po jakimś czasie (kilka dni?) dojechaliśmy do Taszkentu. 
Pierwszą noc spędziliśmy „pod gołym” niebem. Wszędzie 
było dużo Polaków. Na drugą noc proponowano nam izbę 
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dworcową, ale było tak ciasno i duszno, że zanocowaliśmy 
ponownie „pod gołym niebem”. Niebo było pełne gwiazd. 

Nie pamiętam dojazdu do Jangi Jul. Rozlokowano nas na 
deskach, pod jakimś dachem, gdzie już było bardzo tłoczno. 
Tam czekaliśmy na wyjazd z ZSRR. Mieliśmy dużo czasu, 
spacerowaliśmy po tym obozie. Znaleźliśmy zakwaterowa-
nego lekarza z rodziną, miał nieco większą przestrzeń niż 
my. Wszędzie było ciasno i ludzie kłócili się z sobą. Dawano 
nam posiłki np. grysik na mleku. Jednak było smutno i ponu-
ro. Mamusia ciągle nie wierzyła, że ojciec umarł i pisała listy 
z zapytaniem o jego losy do PCK.

Tymczasem Sowieci zamknęli granicę, po ujawnieniu 
sprawy Katynia. Zezwolili na wyjazd tylko 200. osobom 
dorosłym, dzieci zaś mogły wyjechać w liczbie nieogra-
niczonej. 

Mamusia z ciocią Jadzią zostały wezwane do komisji 
i dowiedziały się, że mogą wyjechać ale bez dzieci. Dzieci 
zaś wyjadą z sierocińcem. Lidka jako już dwu letnie dziecko 
mogła jechać z matką. Ksiądz Kozłowski, który był człon-
kiem komisji podjął decyzję – dzieci do sierocińca, a matki 
do transportu. Kobiety wyzywały mamusię, że jest wyrod-
ną matką jeśli opuści dzieci. Moja siostra Krystyna płakała 
całą noc, ja i Leszek Trzaska jakoś nie zmartwiliśmy się tym. 
Wkrótce nas zabrano z innymi dziećmi do sierocińca, a ma-
musia i ciocia z Lidzią odjechały pociągiem. 

Nas przewieziono do Aszchabadu i zamieszkaliśmy 
w jakimś pałacyku. Spaliśmy na podłodze na materacach. 
Były tam łazienki, dobre jedzenie i nawet dawano tablicz-
ki czekolady. Czekolad mieliśmy dużo, że zamienialiśmy 
na oranżadę z dziećmi rosyjskimi, robiliśmy to w ukryciu 
przez płot. Odwiedził nas wtedy bp. Józef Gawlina, miał 
krótkie nabożeństwo i pobłogosławił nas. Zaczęły się róż-
ne choroby przewodu pokarmowego wśród dzieci m. in. 

czerwonka. Chore dzieci zabierano do szpitala rosyjskiego. 
Opiekowały się nami bardzo młode osoby. Kuzyn Bronek 
miał chore oczy opuchnięte i ropiejące, tak że nic nie wi-
dział. Ukrywaliśmy go, żeby go nie zabrano do szpitala.

Pewnego ranka ogłoszono zbiórkę i wyczytywano z li-
sty nazwiska i każdy musiał odpowiedzieć, że jest. Bronka 
schowaliśmy z tyłu i za niego odpowiedzieliśmy, że jest. 
Załadowano nas na samochody ciężarowe bez plandeki. 
Jazda była trudna, droga kręta, nad przepaściami, słońce 
prażyło. Trzeba było czymś chronić głowę. Opiekowała się 
nami jakaś Polka, kierowcą był polski żołnierz. Aut było 
dużo z dziećmi. Wieczorem zajechaliśmy na jakiś plac 
– było to miejsce dla pasterzy, zastaliśmy dwóch chłop-
ców miejscowych pilnujących kóz. Było z nami dwóch 
polskich żołnierzy, zrobiło się bardzo wesoło, zabawiali 
nas dowcipami. 

Mieliśmy z sobą suchy prowiant ale wody nie było.  
Położyliśmy się na kocach, pod gołym, rozgwieżdżonym 
niebem. Zasnęliśmy twardo. Rano ruszyliśmy dalej. Droga 
była nadal kręta, z przepaściami, kierowca uderzył o ścianę 
skalną, ale nic się nam nie stało. Natomiast jadące przed 
nami auto spadło do przepaści, zginęła jedna dziewczynka, 
a reszta cudem się uratowała. Pamiętam jak ta dziewczyn-
ka nie mogła się rozstać z matką gdy wsiadała do auta. Ta 
podróż trwała kilka dni, około sześciu, z noclegami pod go-
łym niebem. W nocy było chłodno, a w dzień upał. Brako-
wało nam wody. Wreszcie dojechaliśmy w okolice Tehera-
nu (Persja). Wysadzono nas z aut i czekaliśmy, aż tu nagle 
pojawiła się mamusia z ciocią! Radość była ogromna tym 
bardziej, że wiedziano już o wypadku. 

Związek Sowiecki był już za górami. Byliśmy wolni...

koniec części pierwszej.  CDN

Catherine Belin

Korzenie geniusza
        
Mikołaj Chopin umierając w 1844 r.  wspominał być może 

swoje lotaryńskie dzieciństwo. Jego życie było  niezwykle cie-
kawe i bogate kulturalnie, co w dużej części zawdzięczał swo-
jej edukacji w Marainwille w Wogezach. Umierając zostawiał 
w smutku  jedynego syna, Fryderyka,  genialnego muzyka,   
którego obchody urodzin przypadają w 2010 roku.

 Na żyznej równinie owiewanej wiosennym wietrzykiem 
stoi chłopak.  Ma 16 lat, czuje zapach świeżego siana, skoszo-
nego na łące opodal sadu owocowego. Mikołaj Chopin cieszy 
się chwilą, w kieszeni ma dyplom. Już po raz ostatni  prze-
kroczył bramę gimnazjum w Tantimont, małej miejscowości 
położonej  między Charmes i Mirecourt. Na lewo w oddali   
dostrzega Marainville, gdzie się urodził i dorastał. Niewielka 
wioska jest położona u stóp zamku, zamieszkałego przez hr. 
Paca. Przed nim, aż pod widnokrąg rozciąga się dolina Madon,  
spichlerz zbożowy od czasów rzymskich. Rosnące na brzegu 
rzeki  wierzby moczą swoje zielone gałęzie w wodzie. Na po-
lach pracują wieśniacy. Jeszcze nie ruszyli z widłami na wiel-
możów de Bassompierre, właścicieli hrabstw Haroue i Alen-

tours . Ale już słychać pomruki rewolucji, dawny porządek 
zbliża się do  końca. Niedługo lud powstanie przeciw panom, 
daninom i podatkom. Jesteśmy przecież w 1787 r…

Pejzaż obserwowany przez Mikołaja jest taki sam, jak 
ten, który widział jego przodek w 1670 r., kiedy znalazł się 
na drodze do Vezelise, na skrzyżowaniu Europy Północnej ze 
Wschodnią  i drogą w kierunku Włoch. Antoni Chapin (póź-
niej urzędnik merostwa zmienił na nazwisko Chopin) przybył 
wynędzniały z Delfinatu, trzymając za rękę swojego siedmio-
letniego syna, pradziadka Mikołaja. Lotaryngia  po wojnie 30-
letniej już się odradzała  i  warunki życia  tutaj były lepsze niż 
w górach.  To pradziadek Mikołaja zakorzenił się w Lotaryn-
gii, z dala od gór Queyras. Tkacze, kołodzieje, z pokolenia na 
pokolenie członkowie rodziny Chopinów poprawiali swoje po-
łożenie ekonomiczne, poślubiając dziewczyny z okolicy. Fran-
ciszek, ojciec Mikołaja, zaczynał jak jego ojciec, od naprawia-
nia kół karetom w zamku w Marainville, gdzie zamieszkał ze 
swoją żoną Małgorzatą. Przy okazji naprawiał także wózki 
okolicznym chłopom z Bralleville, Ambacourt czy Xirocourt, 
gdzie żyli jego bracia i siostry. Ale był młodym, ambitnym 
człowiekiem, który rozumiał potrzebę edukacji. Uczęszcza do  
gimnazjum kolegium religijnego w Tantimon, znajdującym się 
5 km od jego wsi. Uczą tam astronomii, kaligrafii, rachunków 
i nawet okultyzmu , który praktykują  ksienie z Remiremont, 
właścicielki majątku .Pozwalają nawet na wygrawerowanie na 
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w gimnazjum w Tantimont. 
Na zamku pobiera lekcje  
muzyki, pani Weydlich po-
maga mu w zdobyciu wio-
lonczeli, którą  codziennie 
przynosi na zajęcia. Trójka 
dzieci Chopina uczy się tutaj 
dobrych manier i kodeksu 
szlacheckiego.

Mikołaj ma 14 lat, kiedy 
dowiaduje  się, że hrabia Pac 

chce sprzedać zamek. Świat mu się wali i staje przed podję-
ciem najważniejszej decyzji w swoim życiu . Państwo Weyd-
lich opuszczają zamek, by zamieszkać  u swojej przyjaciółki 
Teresy Chopin. Adam Weydlich wyjeżdża do Polski, a kie-
dy jego żona chce do niego dołączyć,  Mikołaj decyduje się 
opuścić razem z nią Lotaryngię  [już nigdy nie zobaczy ani  
rodziców, ani Francji].  Drogą na Morawy ruszają do Polski. 
Jesienią 1787 r. Mikołaj przekracza Wisłę.

W Polsce pracuje w manufakturze tytoniu, potem jako gu-
werner  u  różnych rodzin arystokratycznych. Spotyka Justynę, 
którą poślubia w 1806 r. Rok później rodzi się Ludwika, po-
tem Fryderyk, Izabela i wreszcie w 1812 r. Emilia. Ich matka 
jest kobietą pełną uroku i żywej inteligencji,  o zakrzywio-
nym nosie i obfitych, kręconych włosach, które odziedziczył 
jej syn. W Warszawie Chopinowie prowadzą pensję, na którą 
przyjmują uczniów  z zamożnych rodzin. W salonie 7-letni 
Fryderyk grywa na pianinie, a młodzi pensjonariusze jego ojca 
otaczają go i słuchają z podziwem

 Fryderyk Chopin odszedł daleko od swoich korzeni. Czy 
to atawizm inspirował jego geniusz muzyczny?

Artykuł ten autorstwa pani Catherine Belin pod tytułem „Aux 

racine d’un genie” zamieszczony został w „Le Republicain Lor-

rain” 28 lutego 2010 r. Pani Marie Odile Conseil  jest autorką 

fotografii. Jest ona spowinowacona z rodziną Mikołaja Chopi-

na, gdyż brat jej ojca ożenił się z prapra…wnuczką jednej z sióstr 

Mikołaja, Florentyną 

Forcelles-sous-Gu-

gney. Ale nikt z ro-

dziny nie posiada ta-

lentu muzycznego. 

Dla „Wiadomości 

Bocheńskich” prze-

tłumaczyła z francu-

skiego pani Izabela 

Gass z Warszawy. 

Ulica Mikołaja Chopina

Pozostałości zamku Marainville

Sąsiednia wioska Xirocourt

fasadzie gimnazjum  symbolu swastyki ,  nienaruszonym od 
przeszło  200 lat.

W ten oto sposób Franciszek staje się z kołodzieja kimś 
ważnym, który znajduje wspólny język z księdzem, merem 
i administratorem zamku, Adamem Weydlichem .Franciszko-
wi Chopin rodzą się dzieci: Anna, w 2 lata później (1771) Mi-
kołaj, następnie Małgorzata. Mikołaj jest małym chłopcem, za-
radnym, ciekawym, raczej figlarzem. Jego dom w Marainville 
to typowa zagroda lotaryńska, dosyć niska, ciemna,  przedzie-
lona na dwie części: mieszkalną i gospodarczą. Jej okna wy-
chodzą na kościół, w którym były chrzczone dzieci Francisz-
ka. Sześcioletni Mikołaj, aby uprzyjemnić sobie nudne lekcje 

religii,  powycinał na oparciach 
kościelnych ławek swoje inicjały 
i datę (C.N.1777). I oto chichot 
Historii, dom rodzinny Mikołaja 
Chopina, o którego nikt nie dbał, 
stał się ruiną w 1982 r. i zastą-
piony został przez szopę z bla-
chy, a te małe inicjały wycięte na 
drewnianych ławkach w koście-
le, są widoczne do dzisiaj.

W wieku 9 lat, Mikołaj ucze-
piony sutanny dobrego księdza 
Noel, swojego sąsiada przekracza 
po raz pierwszy bramę zamku 

Marainville. Hrabia Pac przebywa tu rzadko. To małżonka ad-
ministratora przyjmuje ciepło chłopca. Jest to młoda kobieta 
(ma 28 lat), z pochodzenia Niemka, bezdzietna. Przybyła z Pa-
ryża do tej „dziury” ze swoim mężem Adamem Weydlichem, 
który administruje zamkiem z upoważnienia hrabiego. Życie 
dworskie na zamku w Luneville, Commercy czy na dworze 
książęcym w Nancy toczy się tak jak w Wersalu, z którym 
konkuruje.  Tak samo, tylko bardziej prowincjonalnie dzieje 

się na zamku w Marainville ( z zamku  pozostał jedynie ka-
mień zaznaczający  bramę główną i przybudówki w ruinie).  
Wolter już nie żył, ale przyjmowano tutaj muzyków, uczonych, 
filozofów, którzy dyskutowali przechadzając się alejami wy-
sadzonymi pomarańczami i oleandrami. Dla Mikołaja – pani 
Weydlich staje się drugą matką, matką intelektualną. Korzy-
sta na tym jego edukacja, którą pobiera tak jak jego ojciec 
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Drzewiej w okresie świąt Bożego Narodzenia w naszych ga-
licyjskich wioskach z jasełkowym przedstawieniem chadzała po 
domach nieletnia i nieco przerośnięta młodzież. Nazywano ich ko-
lędnikami. Niekiedy były to dość liczne grupy, bo i ważnych wyko-
nawców biblijnych postaci było niemało: Matka Boska z Dzieciąt-
kiem, św. Józef, Anioł, Herod, Śmierć, Diabeł, Żyd i Dziad. Rola 
tego ostatniego była szczególnie istotna. Kiedy główni wykonawcy 
odgrywali w ludowej interpretacji betlejemskie wydarzenia od Na-
rodzenia Pańskiego do śmierci  Heroda („Teraz będzie Żyd tańco-
wał, bo diabeł króla pochował”), Dziad pertraktował  z gospodarza-
mi szczegóły poczęstunku albo innych gratyfikacji.

Nieco odmienny charakter miało chodzenie z życzeniami na 
Nowy Rok. Nieletnia młodzież z przewagą chłopców w niewiel-
kich grupkach odwiedzała co zasobniejsze domy, wypowiadając 
chaotycznie, czasem na jednym tchu, życzenia: …na szczęście, na 
zdrowie na ten Nowy Rok. Tylko wyjątkowo recytowano ciąg dal-
szy: …żeby się wam rodziła pszenica jak groch i bulwy jak pniaki, 
a bób jak chodaki. Nowolotnicy, bo tak na Podkarpaciu nazywano 
przychodzących w Nowy Rok z życzeniami, obdarowywani byli 
specjalnie na tę okazję wypiekanymi szczodrakami. Były to małe 
chlebki (nie bułki), stanowiące dla biedniejszych nowolotników 
atrakcyjny dar. W niektórych domach dawano pieniądze. Były to 
monety o niskich nominałach (przed wojną 5–10 groszy), ale dla 
wielu niezwykle cenne. Chłopcy mieli w tych sprawach dobry wy-
wiad i bywało, że odwiedzali z życzeniami tylko te domy, w któ-
rych dawano pieniądze, a omijali te ze szczodrakami.

Grupa kolędnicza śpiewała kolędy i pastorałki, których treść 
często dostosowywano do okoliczności. Z czasów mojego dzie-
ciństwa zapamiętałem fragmenty wspominanej jeszcze przez naj-
starszych wtedy mieszkańców takiej „kolędy”. Z jej wydrukowaną 
wersją spotkałem się znacznie później. Z małym przymrużeniem  
oka można by rzec, że jej treść jest z pewnymi wyjątkami bardzo 
podniosła. Zawiera też narzekanie na ciężką dolę kolędników. 
Szczególnie ważna jest ostatnia zwrotka. Jest w niej pokorna rezyg-
nacja. Może kolędę (tzn. jakiś datek, poczęstunek) dziś dostaniemy; 
Jak nam nie dadzą, to odejdziemy”. Ale jest też nieco buńczuczna 
pogróżka:  I będziemy rozgłaszali, że nam skąpcy nic nie dali.

A oto zapis siedmiu z trzynastu zwrotek tej pochodzącej sprzed 
niespełna dwóch wieków „kolędy” (pierwodruk: [M.M. Miodu-

Stanisław Drewniak (Wrocław)

Hej kolęda, kolęda
szewski], Pastorałki i kolędy z melodyjami, czyli piosnki wesołe 
ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane, przez 
X. M.M.M. zebrane. Uwaga: Piosenki te w kościele śpiewane być 
nie powinny, Kraków 1843):

                                                                              
       Pójdziemy, bracia…

Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora,
Wstąpimy najprzód do tego dwora.
Będziemy śpiewali wszędzie
O tak wesołej kolędzie.
      Hej kolęda, kolęda!
A nie żałujmy swojej ochoty
Zaśpiewać Panu, stojąc przed wroty.
Wykrzyknijcie, wielcy, mali,
Żeby nam co prędzej dali.
      Hej kolęda, kolęda!
Zagraj ty, bracie, najprzód na lirze,
A wy mu inni, pomóżcie szczerze.
Dalej i ty na fujarze,
Potem który na czym może.
      Hej kolęda, kolęda!
Porwał się jeden z prędka za nami,
Zapomniał w domu butów z gaciami – 
Nie wytrwasz tu, miły bracie,
Idź po buty, idź po gacie…
      Hej kolęda, kolęda!
Jakosik, bracia, o nas nie dbają,
Że nas na dworze długo trzymają:
– Nie trzymajcie nas na rzeczy,
Bo już drugi ledwie skrzeczy.
     Hej kolęda, kolęda!
Sami nie wiemy, na co czekamy,
Na ciężkim mrozie już ledwo trwamy.
Barwa na nas bardzo licha,
Już niektóry ledwo dycha.
      Hej kolęda, kolęda!
Może kolędę dziś dostaniemy;
Jak nam nie dadzą, to odejdziemy
I będziemy rozgłaszali,
Że nam skąpcy nic nie dali…
      Hej kolęda, kolęda! 

        Podał do druku
        Stanisław Drewniak
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Z końcem września lub na początku października 2010 r. 
z inicjatywy  pani sędzi Małgorzaty Chołdy prezesa Sądu Rejo-
nowego w Bochni i pana Andrzeja Cetery kierownika delegatury 
Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie na ścianie  
budynku Sądu Rejonowego w Bochni z lewej strony drzwi wej-
ściowych pojawiła się piękna spiżowa tablica przypominająca, 
że w tym miejscu znajdował się kościół p.w. Najświętszej Panny 
Marii i zabudowania klasztoru dominikanów. Podobne tablice 
upamiętniające ważne w Bochni miejsca nieistniejących dzisiaj 
obiektów i wydarzeń, które się tam rozgrywały powinny pojawić 
się w wielu miejscach Bochni. Trzeba bowiem pamiętać, że na 
przestrzeni ponad 750-letniej historii Bochni układ przestrzenny 
miasta ulegał wielu przekształceniom. Gratulujemy pomysłu  i za-
chęcamy  właścicieli i  użytkowników  innych obiektów do konty-
nuowania takich przedsięwzięć. Poniżej przypominamy w dużym 
skrócie historię bocheńskich dominikanów.

żej Różańcowej (zwanej później Bocheńską), który niebawem 
zasłynął cudami i przyczynił się do wzrostu kultu maryjnego na 
tym obszarze. Kościół otaczał cmentarz zakonny, na którym cho-
wano także osoby świeckie, na wyraźne ich życzenie. Na cmenta-
rzu stała dzwonnica w której jeszcze w XVIII wieku były cztery 
dzwony (dwa duże i dwa małe). Obok kościoła znajdowały się 
murowane zabudowania klasztorne w stylu gotyckim otoczone 
murem od obecnej ulicy Dominikańskiej, Kościuszki i Solnej. 

Od samego początku zakonnicy zmagali się ze szkodami 
wynikającymi z ruchu górotworu i stopniowym zapadaniem się 
wyeksploatowanej komory „Urban” znajdującej się bezpośrednio 
pod kościołem, jak również z nieustannego ruchu wozów z solą 
wywożoną z szybu Sutoris. Rysował się i pękał kościół i niszczo-
ne były zabudowania klasztorne. Ustawiczne remonty wykony-
wane dzięki ofiarności wiernych i pomocy kopalni poprawiały 
sytuację zaledwie na kilka lat. Widząc to właściciel dużej posesji 
w rogu rynku, urzędnik salinarny Stanisław Kowaliński ofiarował 
w 1671 r. dominikanom swój dom (dzisiejszy gmach Muzeum 
im. S. Fischera) na mieszkanie dla zakonników. W chwili prze-
prowadzki było ich zaledwie 8-10. Na czele ich stał przeor, a jego 
zastępcą był superior, nazywany też wikariuszem. Wszyscy za-
konnicy stanowili kapitułę, która była władzą uchwałodawczą 
w klasztorze. 

Rytm życia zakonników

W rozkładzie zajęć klasztornych  odbija się atmosfera religij-
na konwentu. O godzinie 4-tej rano następowała pobudka, o 5-tej 
odprawiano pierwszą mszę św., a czas pomiędzy godz.6.00 i 7.00 
przeznaczano na naukę. Od godz. 7.00 odmawiano brewiarz (pri-
mę i tercję) i bracia uczestniczyli w mszy konwentualnej, po któ-
rej kontynuowano czytanie  brewiarza (seksty) i rozpoczynano 
studia. O 10-tej było śniadanie i dalsze studia w postaci dysputy 
trwającej godzinę, a potem był czas wolny. O 13.00 odmawiano 
z brewiarza nonę i modlono się wspólnie, po czym rozpoczynano 
kontemplację w  milczeniu. O 15.00 rozpoczynały się nieszpory, 
a po nich była konferencja i droga krzyżowa o 17-tej. Obiad po-
dawano o 18-tej. Po obiedzie można było prowadzić prywatne 
rozmowy, ale tylko do rozpoczęcia nabożeństwa wieczornego 
o 19-tej. Po nabożeństwie nie wolno było rozmawiać i zakonnicy 
udawali się do swoich cel, a o 21.00 kładli się  na spoczynek noc-
ny trwający trzy godziny do 23.00. O północy zbierali się ponow-
nie na wspólne śpiewanie z brewiarza matutinum, wracali do cel 
i mogli spać aż do pobudki.

Jak więc widać każdy dzień zakonników był wypełniony 
modlitwą, pracą religijną, śpiewem chóralnym i zgodnie z regułą 
św. Dominika i jego testamentem życie kontemplacyjne i ostra 
pokuta połączone były z pracą apostolską. Rytm codziennego 
życia zakonników odpowiadał słowom św. Dominika: Bądźcie 
czujni wy, którzy drugich do czujności wzywanie. Bądźcie czyści 
i świętobliwi wy, którzy innych do świętobliwości zachęcanie. 
Starajcie się życiem waszym budować życie wiernych. Szukajcie 
tego co pożyteczne i nie schodźcie w swych studiach na manow-
ce próżnej ciekawości. Niech wasz język przeniknie miłość Boga 
i bliźniego, a precz usuńcie wszystko to, co puste, poziome i mar-
ne. Niech wasza mowa zaprawiona będzie solą, aby była miła 

Stanisław Kobiela

Dominikanie w Bochni

Powstanie fundacji dominikańskiej w Bochni

Klasztor i kościół dominikanów w Bochni ufundowany został 
w 1375 r.1) a  jego powstanie łączy się z osobą królowej Elżbiety 
Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego, która w latach 1370-
1380 z woli jej syna króla Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego 
pełniła funkcję regentki w Polsce. Pierwotnie, gotycki kościół za-
konny był drewniany, a dopiero za panowania królowej Jadwigi 
w latach 1384-1399 przebudowano go na murowany, a dwieście 
lat później nadano mu wygląd barokowy. Dzisiaj moglibyśmy go 
zlokalizować mniej więcej w połowie ulicy Dominikańskiej. Wej-
ście do kościoła znajdowało się od strony zachodniej, a do kościo-
ła można było dotrzeć z rynku nieistniejącą dzisiaj uliczką, która 
biegła od rynku do dzisiejszej ulicy Dominikańskiej. Do kościoła 
możny było dojść także idąc od ulicy Florenckiej (obecnie Tade-
usza Kościuszki) albo od ulicy Surowiczej (obecnie Solnej). Do 
północnej ściany tego kościoła dobudowano w 1622 r. barokową 
prostokątną kaplicę zwieńczoną cylindryczną latarnią. Być może 
budowa jej wiązała się z przyjęciem w 1616 r. obrazu Matki Bo-
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słuchającym, niech będzie żywa i skuteczna. Zachowajcie w niej 
powagę i odpowiednie wędzidła nałóżcie na usta wasze. Niech 
płonie w waszych sercach nieugaszona żądza pozyskiwania dusz 
dla Boga.

Bractwa zakonne

Przy kościele działały dwa bractwa (konfraternie): różań-
cowe, zwane też bractwem różanego wianka, szerzące kult 
Matki Bożej Bocheńskiej, które z czasem awansowało do god-
ności arcybractwa i bractwo Najświętszego Imienia Jezus, roz-
wijające kult do Imienia Jezus w monogramie IHS. Zdaniem 
Teofila Wojciechowskiego2) pierwsze z nich mogło istnieć 
przy bocheńskim konwencie już przed rokiem 1588, a drugie 
także w tym czasie, ale już pod koniec XVII wieku wchłonięte 
zostało przez żywiołowo rozwijające się przy kościele bractwo 
różańcowe. Z kościołem dominikańskim w Bochni złączyły 
się dwa cechy: krawców i kuśnierzy, które na tle zmieniającej 
się mody a konkretnie szycia szub (płaszczy podbitych skóra-
mi) wiodły ze sobą  ostre spory rozstrzygane niejednokrotnie 
na dworze królewskim.

Zasługi dominikanów w walce z herezją

Chociaż w bocheńskiej żupie zapłonęło niebezpieczne og-
nisko herezji  podsycane przez ekskanonika poznańskiego Hie-
ronima Bużeńskiego i kolejnych żupników Mikołaja Koryciń-
skiego i Prospera Provannę, chociaż w żupie około 1550 roku 
rozpoczynał kalwińską propagandę słynny Szymon Zacjusz pro-
fesor Akademii Krakowskiej, sekretarz władz samorządowych 
Bochni i późniejszy proboszcz kalwiński w Krzyżanowicach3), 
mieszczaństwo bocheńskie oparło się herezji za sprawą działal-
ności kaznodziejskiej dominikanów  i działających przy kon-
wencie bractw religijnych i bocheńskich cechów. Zachowane 
zbiory kazań dominikańskich, a wśród nich kazania prowincjała 
zakonu Melchiora z Mościsk, który głosił kazania także w do-
minikańskim kościele w Bochni w 1546 r. w czasie tygodniowej 
kapituły generalnej zakonu świadczą o potężnej ekspresji słowa, 
o gorącym uczuciu miłości Boga. Publiczne dysputy z arianami  
prowadził w Bochni znakomity kaznodzieja dominikański Abra-
ham Bzowski (Bzowius). Zasługi bocheńskich dominikanów na 
tym polu zauważył król Zygmunt I, który  przywilejem z 1532 r. 
nadał im na wieczystą własność dochód z pracy dwóch otroków 
salinarnych za to, że dniami i nocami najusilniej poświęcają się 
pomnożeniu chwały Bożej. Sto lat później, w nieistniejącym 
dzisiaj kościele gromadziły się tłumy wiernych przed cudow-
nym obrazem Matki Bożej Bocheńskiej, tutaj płonęły ofiarne 
świece, a każdego roku w lecie ołtarz tonął w różach i liliach. 
Rosła ilość wotów przypinanych bezpośrednio do obrazu4). Do 
bocheńskiej ikony  przybywały pielgrzymki z całej Małopolski 
i bardziej odległych terenów, a dominikanów otaczano zawsze 
głęboką czcią, wierząc w skuteczność ich modlitw i w cudowną 
moc białego habitu, który według legendy Najświętsza Panna 
Maryja wręczyła świętemu Reginaldowi. Może dlatego miesz-
czanie bocheńscy  prosili, aby w takim białym habicie złożono 
ich do grobu. W konwencie bocheńskim istniało studium teo-
logiczne, była biblioteka, a zdolniejsi zakonnicy byli wysyłani 
na studia zagraniczne do Włoch (Padwy) lub Hiszpanii. T. Woj-
ciechowski odnotował dwa takie przypadki w połowie XV w. 
i w 1635 r. Intelektualnie zakonnicy z konwentu przewyższali 
kaznodziejów parafialnych. Znali oni świetnie słynne dzieło Cy-
cerona - De oratore (O mówcy), pisma św. Augustyna, dzieje 

kościoła katolickiego. Były nawet przypadki podnajmowania za-
konników do posługi kaznodziejskiej w bocheńskiej parafii.

Nie tylko ruchy górotworu ale i wielkie pożary miasta 
w 1447 r. 1561 r. 1709 r. i 1751 r. i działania wojenne niszczyły 
dominikańską świątynię. W pożarze z 1709 r.  runęło sklepienie 
kościoła. Po pozytywnej opinii komisji żupnej król August III Sas  
zgodził się na wydawanie dominikanom deputatu solnego, aż do 
chwili odbudowania kościoła. Władze miejskie zwolniły konwent 
od podatków z klasztornych gruntów i w 1740 r. kościół został 
odbudowany.

Szykany austriackie

W wyniku I rozbioru Polski 7 czerwca 1772 r. Austriacy ob-
jęli zarząd miasta i bocheńskiej żupy. Wstrzymali wszelkie depu-
taty na rzecz kościołów i klasztorów z wyjątkiem dominikanów 
bocheńskich, reformatów w Wieliczce i benedyktynek w Sta-
niątkach, ale po roku także i te deputatu zostały zlikwidowane. 
Dominikanie zdani zostali na łaskę bocheńskiego społeczeństwa. 
Nie mogli bowiem spieniężać cennych wotów ofiarowanych za 
cuda zdarzające się przed cudownym obrazem. Zaborczy kordon 
rozluźnił więzy konwentu z  krakowską macierzą, Ustał ruch pąt-
ników. Liczba zakonników zmalała do siedmiu. 

Wypędzenie dominikanów z Bochni w 1777 r.

W 1775 r. radca salinarny Heiter złożył sprawozdanie o stanie 
żup  namiestnikowi Galicji, w którym opisał biedny los domi-
nikanów, a jednocześnie podniósł, że domagają się oni remon-
tu świątyni i deputatu solnego. To była woda na młyn zaborcy. 
Rozpoczął się okres szykan zakonników zakończony w 1777 r. 
rozkazem opuszczenia klasztoru i Bochni na zawsze, po protoko-
larnym zdaniu ruchomości i nieruchomości. Próbowali ojcowie 
odwoływać się od tej decyzji tłumacząc, że mogą odejść jedynie 
za zgodą biskupa, więc i taką zgodę szybko otrzymali. Wśród 
dokumentów fundacyjnych okazywanych Austriakom zabrakło 
dokumentu założenia fundacji, ale przedłożono dekret Zygmunta 
II Wazy z listopada 1607 r. potwierdzający przywileje, w którym  
były słowa certam eleemosinam seu fortal dictum. Dopatrzyli się 
w nich Austriacy elementu jałmużny (eleemosina) i  zarzucili, że 
konwent nie jest fundacją, a opiera swoja egzystencję na jałmuż-
nie. Zaprotestował przeor  argumentując, że  zakonnicy odpra-
wiają 72 msze roczne za fundatorów a więc to co otrzymują nie 
jest gratia gratis data czyli jałmużna i tłumaczył, że  zakonnicy  
z tak bardzo okrojonych dochodów nie wyżyją, co zostało per-
fidnie zinterpretowane, że konwent trzeba przenieść, ponieważ 
zakonnicy nie mają z czego żyć i jako żebracy są ciężarem dla 
społeczeństwa bocheńskiego. 

Historycy różnią się co do ilości zakonników. Jedni podają, 
że było ich wtedy ośmiu, albo siedmiu, inni wymieniają  liczbę 
14 osób, a w tym 8 księży, 2 braci, 4 sługi kościelne i klasztorne. 
Polecono im przenieść się do kolegium pojezuickiego w Jaro-
sławiu i ustalono dla nich numerus fuxus czyli limit członków 
zakonu, ale na dekrecie tym cesarzowa Maria Teresa własnoręcz-
nie dopisała: dopóki będziemy z nich zadowoleni (dosł. placet so 
Lang Man mit ihnen zu Friedel ist).  8 czerwca 1777 r. wydali 
zakonnicy protokolarnie kościół ze wszystkimi paramentami i  
promotorię Różańca świętego w ręce dziekana bocheńskiego ks. 
Jana Tylkowskiego i proboszcza ks. Adrjana Lgockiego.  Wśród 
paramentów była jedna srebrna, pozłacana monstrancja z czeski-
mi kamieniami, 9 kielichów, 4 pacyfikały z czterema relikwiami: 
Drzewa Krzyża Świętego, św. Witalisa, św. Ferariusza i św. Kaje-
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tana, 10 ołtarzy, a w kaplicy na obrazie Mat-
ki Bożej Różańcowej była sukienka z pereł 
i klejnotów, robiona na blasze miedzianej, 
samych pereł większych i mniejszych było 
14 662.  

Circa circum Twarzy – czytamy w in-
wentarzu – były złote ozdoby, kulczyki, ozdo-
by z czeskich kamieni i kokarda pod szyją 
z pereł pod którą kanaczek srebrny, pozłaca-
ny w nim diamentów126. Nadto były różyczki 
szmelcowane w których było 44 diamentów. 
Pereł arjańskich pod szyją M.B. in specie 
245. Na prawej stronie kwiat z pereł, robiony 
na aksamicie fioletowym, rubinów 8. Sukien-
ka Pana Jezusa na czerwonym aksamicie 
również ozdobiona była perłami i kamienia-
mi. Sukienka druga na blasze miedzianej, ko-
ralami, perłami, detkami, kamykami różnymi 
szamerowana. Na ołtarzu NMP marmuro-
wym sztukami snycerską robotą wyzłacany 
miał osób dużych pozłacanych dwie, wota: 
dukaty, talary, obrączki, pereł 201, korali dużych 39. Antepedium 
srebrne całe z wotów robione w 49 sztukach, 2 lampy srebrne.

Ostatni dzień pobytu w Bochni

Oddajmy głos Stanisławowi Fischerowi, który opisał ostatni 
dzień pobytu dominikanów w Bochni: „Na drugi dzień 9 czerw-
ca oddali zakonnicy ostatni pokłon Matce Bożej Bocheńskiej i jej 
opiece poleciwszy miasto, opuścili Bochnię. Ustąpili stąd po 404 
latach pobytu i nieprzerwanej służby Bożej i pracy dla dobra bliź-

nich, pozostawiając po sobie opinię świę-
tobliwych sług Bożych. Odprowadzały ich 
poza rogatki miejskie nieprzejrzane tłumy 
mieszczan, górników, wiejskiej ludności 
i dzieci. Notatka w kościelnej pamiętniczej 
księdze „Liber memorabiliom” mówi, że 
ten tłum żegnający wygnańców, całował 
ich ręce i białe habity i płakał5). 

13 czerwca 1777r., a więc po czte-
rech dniach pieszej podróży do kolegium 
pojezuickiego w Jarosławiu6) dotarło tyl-
ko pięciu zakonników. Urzędowali tutaj 
austriaccy komisarze i żołnierze, a więc 
wydzielono dla nich niewielkie locum. 
W 1812 r. w kolegium urządzono szpi-
tal wojskowy  i dominikanów stamtąd 

wyrzucono do klasztoru Reformatów, gdzie mieszkali 18 lat. 
Na portalach internetowych Jarosławia pojawia się uparcie in-
formacja, że dominikanie bocheńscy wskutek pożaru utracili 
w Bochni kościół i klasztor, więc władze austriackie przychyli-
ły się do prośby przeora Jana Prochaski  i dlatego wskazały im 
miejsce osiedlenia w Jarosławiu.  Dziesięć lat później w 1788 r. 
los bocheńskich dominikanów podzielili bocheńscy bernardyni 
i wiśniccy kameduli bosi.

Dominikańskie pamiątki

Największą pamiątką po dominikanach jest cudowny obraz 
Matki Bożej Bocheńskiej, który przeniesiony został z kościoła 
dominikańskiego do kościoła parafialnego do specjalnie na ten 
cel dobudowanej kaplicy. Wejście do niej zdobi wspaniały, ba-

rokowy  portal z czarnego marmuru 
z końca XVII w., także przeniesiony 
z kościoła dominikanów  z herbem do-
minikanów (pies z pochodnią w pysku; 
dominicanes dosł.  łac. psy Pana) oraz 
herbami dobrodziejów konwentu Stary-
koń i Tarnawa, zamknięty piękną baro-
kową, metalową kratą. W kaplicy Mat-
ki Bożej Bocheńskiej znalazł się także  
witraż przedstawiający św. Dominika.  
W kościele parafialnym są  figury św. 
Dominika i Jacka na filarach oddziela-
jących nawę główną od bocznych, które 
przed wojną znajdowały się obok ołta-
rza w kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej. 
W kościele jest ponadto tablica z sarko-
fagu św. Jacka w antepedium ołtarza św. 
Antoniego.

Kolejną pamiątką po dominika-
nach jest położony przy rynku gmach, 
w którym po odebraniu go dominika-

nom przez 141 lat mieściła się administracja cyrkułu bocheń-
skiego, potem administracja polska, a obecnie Muzeum im. prof. 
Stanisława Fischera. Ostatnią jest tablica na budynku Sądu Rejo-
nowego w Bochni, zawieszona w jesieni b.r. 

Czy powrócą?

Na portalu internetowy „Moja Bochnia”  pojawiło się ciekawe 
pytanie czy dominikanie wrócą kiedyś do Bochni. Zgodę na ich 
osiedlenie musiał by wydać ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc. 
Przy ul. Proszowskiej urządzona została kilka lat temu kapliczka 
z figurami św. Jacka i św. Dominika przekazanymi z Muzeum Die-
cezjalnego w Tarnowie. Być może w tamtej okolicy udało by się 
znaleźć odpowiednie miejsce dla braci w białych habitach, którzy 
zapewne historię bocheńskiego konwentu dobrze znają.    

Stanisław Kobiela 

Przypisy:
1) Taką datę podaje Marian Kornecki w monografii Bochnia. 

Dzieje miasta i regionu. pod red. F. Kiryka Bochnia 1980 s.202, 
Stanisław Fischer. Matka Boska Bocheńska i jej kult na tle życia 
religijnego w dawnej Bochni, Bochnia 1934 s.90, ks. Stanisław 
Wójtowicz, Kościół parafialny w Bochni , Bochnia 1983r. s.20 
Państwowe Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni na portalu 
internetowym. Encyklopedia staropolska Zygmunta Glogera po-
dając tę datę błędnie łączy ją z królową Jadwigą. Jadwiga z rodu 
Andegawenów córka Ludwika Węgierskiego w 1375 r. nie miała 
jeszcze ukończonych dwóch lat życia, a na króla Polski (a nie 
królową) została koronowana 16 października 1384 r. w wieku 
11 lat. Teofil Wojciechowski w książce Kościelne dzieje Bochni 
w czasach staropolskich, Tuchów 2003 r.s122 uważa, że funda-
torką kościoła i klasztoru była królowa Jadwiga, a datę powstania 
konwentu i kościoła przesuwa na lata jej panowania.

2)  T. Wojciechowski op.cit.125-127
3)  zob. s 30
4)  Stanisław Kobiela. Tajemnica cudownego obrazu Matki Bożej 

Bocheńskiej[w: Wiadomości Bocheńskie nr 2-3 (85-86/2010 s.5-8]
5)  Stanisław Fischer, op.cit. s.118
6)  Bullę znoszącą  zakon  jezuitów wydał papież Klemens 

XIV w 1773 r.
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W tym roku,  podobnie jak poprzednio Komitet Ratowa-
nia Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, 
za zgodą władz miasta, przeprowadził kwestę na cmenta-
rzu przy ulicy Orackiej. Kwestowaliśmy 
w sobotę 30 października, niedzielę 31 
października i w poniedziałek 1 listopada. 
W kweście pomagali nauczyciele i mło-
dzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.  

Nauczyciele: Teresa Chełmecka, Joan-
na Cygan, Elżbieta Jędros, Kalina Kamion-
ka, Anna Kłusek, Jadwiga Korta, Anna 
Kukuła, Urszula Mazur, Renata Paprota, 
Jerzy Pączek, Barbara Ptak, Aleksandra 
Rachwał, Elżbieta Rydz, Bogusława Stru-
gała, Maria Szymkowska, Joanna Witkow-
ska, Jan Witek. 

Uczniowie i uczennice z klasy I c: Do-
minika Misiura, Magdalena Tabak, Domi-
nika Wełna, Kinga Styczeń, Barbara Ró-
życka, Aleksandra Jakieła, Dominika Fido, Karolina Rataj-
czak, Anna Cetnar, Katarzyna Dźwigaj, Agnieszka Bajda, 
Katarzyna Wołek, Anna Dziaduła, Maciek Jeziorek. 

Z klasy I e: Agnieszka Górka, Kinga Czachór, Anna 
Wągroda. 

Z klasy 2b: Ewelina Anczewska, Paulina Biernat, Małgo-
rzata Godzik, Joanna Kogut. 

Z klasy 2c: Karolina Rydz, Monika Sroka. 
Z klasy 2d: Konrad Cholewa. 
Z klasy 2e: Marzena Majcher, Katarzyna Strzyż. 
Z klasy 2i: Sylwia Czapeczka, Justyna Strońska. 
Z klasy 3a: Katarzyna Ciochoń, Alicja Chmielewska, 

Agnieszka Kaczmarczyk, Anna Smętek. 
Z klasy 3b: Joanna Maćkowska, Anna Kluz, Karolina 

Kruk, Ewa Litwinek, Jakub Piątkowski, Mateusz Imiołek. 
Z klasy 3g: Agnieszka Trzósło, Zuzanna Sowa. 

Kwestowali działacze naszego Stowarzyszenia: Gra-
żyna Adamiec, Krystyna Janus, Janina Kęsek, Maria Ko-
rody-Chrzan, Dorota Korta, Anna Londo, Ewelina 
Mroczek Anna Rakoczy, Stanisław Broszkiewicz, 
Andrzej Całka, Władysław Cudejko, Mieczysław 
Dębski, Stanisław Dobranowski, Ryszard Dźwigaj, 
Andrzej Januszewski, Stanisław Kobiela, Kazi-
mierz Kozłowski, Zbigniew Kurczak, Jan Paluch, 
Jarosław Przybyło, Wiesław Tlałka.

Wszystkim wymienionym  składamy serdeczne 
podziękowanie za pomoc, poświęcony czas  i po-
noszone trudy. W wyniku kwesty zebraliśmy kwotę 
6.761 złotych.  

Jest to najwyższa kwota, w porównaniu do wy-
ników z poprzednich lat. W roku 2011  zlecimy 
przeprowadzenie konserwacji  najbardziej zagro-
żonego pomnika zasłużonego mieszkańca naszego 

Janina Kęsek

O kweście na cmentarzu 

i o Wawrzyńcu Jadowskim raz jeszcze
miasta. Oczywiście konserwujemy groby tylko te, które nie 
mają swoich opiekunów.

Odnowienie pomnika, to nie tylko konserwacja kamie-
nia, ale przede wszystkim przywracanie pa-
mięci o bohaterach powstań narodowych, 
żołnierzach Legionów Polskich, czy zapo-
mnianych, a zasłużonych obywateli. Zanim 
zlecimy konserwację staramy się zebrać jak 
najwięcej wiadomości o danej osobie, jej za-
sługach czy bohaterstwie. Poszukiwania te 
prowadzą nieraz do ciekawych odkryć. Po-
zwalają zrekonstruować pewną, dawno już 
nieistniejąca rzeczywistość, przypominają 
nie tylko interesującą nas osobę, ale też cały 
kontekst rodzinny, zawodowy czy towarzy-
ski w jakim żyła. Poniżej próba takiej rekon-
strukcji. Na początku tej historii była tylko 
lakoniczna wzmianka, że jest taki grób i taki 
bohater, fizycznie nie było nic.

Wawrzyniec Jadowski (1796-1876)

żołnierz z 1831 roku 

Kilka lat temu przeprowadziliśmy konserwację płyty 
nagrobnej Wawrzyńca Jadowskiego, żołnierza z 1831 roku. 
Pierwszy zwrócił uwagę na ten grób prof. Piotr Galas przed 
wielu laty. Początkowo wydawało się, że grób już nie istnie-
je, ale mimo to szukając wg notatek prof. Galasa udało się 
nam odnaleźć w kwaterze III i odsłonić spod warstwy liści 
i ziemi kamienną tablicę nagrobną z inskrypcją i pięknym 
reliefem wyobrażającym orła w koronie i dwie skrzyżowane 
szable. Płytę nagrobną ufundowała ojcu „wdzięczna córka”. 
Niewiele wiedzieliśmy wówczas  o tym żołnierzu z 1831 
roku, tylko tyle ile można było wyczytać z nagrobnej in-
skrypcji i z metryki zgonu w archiwum parafii św. Mikołaja 
w Bochni. Nie znaliśmy wówczas także imienia córki. Po-
szukiwania za panną Jadowską nie dały rezultatu. 

W bieżącym roku ukazała się książka Beaty Obertyń-
skiej  Perepielniki  wydana nakładem Kaspra Pawlikow-

Wawrzyniec Jadowski i jego żona Pelagia z hr. Michałowskich 
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skiego w Goszycach1).  
Dzięki tym wspomnie-
niom rodzinnym do-
wiedzieliśmy się więcej 
o Wawrzyńcu Jadowskim 
i jego rodzinie, choć w ży-
ciorysie jego jest jeszcze 
wiele luk i niejasności.  

Wawrzyniec Jadowski 
urodził się w Pińczowie 
w 1796 roku. Nie wiado-
mo nic o jego młodości aż 
do 1831 roku, kiedy po-
szedł walczyć w  Powsta-
niu Listopadowym. Mógł 

być represjonowany, być 
może w więzieniu, czy na zasłaniu spędził kilka lat, bo dopiero 
w wieku 47 lat założył rodzinę. Ożenił się w 1843 roku z Pe-
lagią z hr. Michałowskich córką właścicieli Głębowic. Ślub 
odbył się w czerwcu tegoż roku w kościele  św. Piotra i Pawła 
w Krakowie2).  Jadowski był właścicielem majątku Strzegowa 
w Olkuskiem w Królestwie Polskim.

Miał jedyną córkę Józefę zamężną Goyską. Nikodem Goy-
ski herbu Doliwa był mandatariuszem i rządca dóbr Bruśnik. 
Był dużo starszy od żony, o czym świadczy to, że kiedy Józefa  
urodzona po 1843 roku miała może 2-3 lata jej przyszły mąż 
świadomie już przeżywał wypadki rabacji w sądeckim , a jego 
relacja spisana we Lwowie w maju 1846 znajduje się w zbiorach 
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej3). 

W latach 70-tych XIX w. Nikodem Goyski herbu Doliwa, do-
stał pracę komisarza w starostwie powiatowym w Bochni, więc 
tu przeniósł się z młodą żoną. Niestety nie udało się ustalić, gdzie 
w Bochni mieszkali państwo Goyscy.  

Wawrzyniec Jadowski zamieszkał na stare lata u córki 
i zięcia. Był już wdowcem. Starość umilała mu serdeczna at-
mosfera domu córki, osoby niezwykle dobrej, towarzystwo 
zacnego zięcia i dwóch małych wnuków Tadeusza i Stefana, 
którzy w roku śmierci dziadka mieli, starszy 3 lata, młodszy 1 
rok. Wawrzyniec Jadowski zmarł w Bochni 13 września 1876 
roku  w wieku 80 lat.

Potomkowie Wawrzyńca Jadowskiego

Józefa Goyska była „ kryształowo prawa, do starości miała 
zdrowy sąd o rzeczach  i do starości doskonalą pamięć” pisze 
Beata Obertyńska.  Była  od wczesnej młodości najbliższą przyja-

ciółką i powiernicą  Józefy 
Zawiszyny z Goszyc, która 
odwiedzała ją  w Bochni 
wielokrotnie przyjeżdża-
jąc tu najpierw z Goszyc, 
później z Perepelnik pod 
Lwowem. Dla dzieci Zawi-
szów z Goszyc i Wolskich 
z Perepelnik była „babcią 
Goyską”.  W książce B. 
Obertyńskiej znajdują się  
również fotografie portre-
tu kilkunastoletniej Józefy,  
jej rodziców Wawrzyńca 
Jadowskiego i Pelagii hr. 

Michałowskich oraz dwie fotografie Józefy Goyskiej w starszym 
wieku. Pozwoliliśmy sobie zamieścić je w naszym artykule.  

Józefa i Nikodem Goyscy mieli czterech synów. Najstarszy 
Tadeusz urodził się w 1873 roku. Dwa lata później, 3 lipca 1875 
przyszedł na świat Stefan. Dwóch młodszych synów  urodziło się 
po kilkuletniej przerwie: Marian Kazimierz 25 września  1880 
i Stanisław w 1881 roku4).  Wszyscy bracia Goyscy byli ucz-
niami bocheńskiego gimnazjum5).  Tadeusz ukończył tu w 1887  
r.czwartą klasę gimnazjalną i prawdopodobnie dalej uczył się 
w Krakowie. Stefan przeszedł wszystkie klasy  w opinii dobre-
go i pilnego ucznia. Maturę zdał w 1894 roku. Potem studiował 
medycynę i zmarł jeszcze w trakcie studiów 8 października 1900 
roku w wieku 25 lat6). 

Trzeci syn Marian Kazimierz uczył się najlepiej ze wszystkich 
braci. Był celującym uczniem zamiłowanym w historii i literatu-
rze polskiej. Po maturze w 1899 roku wybrał studia na Wydzia-
le Filozoficznym UJ (kierunek historia) W 1904 r. uzyskał tytuł 
doktora filozofii na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem prof. 
St. Krzyżanowskiego Wzajemne stosunki Polski, Litwy i Zakonu 
w latach 1399-1404. Praca ta została opublikowana w 1906 r. Od 

Józefa Jadowska córka Wawrzyńca  

Józefa Jadowska z synami w ogrodzie

Józefa z Jadowskich Goyska i Zosia Zawiszanka w salonie dworu 
w Goszycach.

1905 roku pracował w Bibliotece Jagiellońskiej. Jako historyk 
zajmował się głównie polskim średniowieczem, ale sporadycznie 
sięgał też do tematów z późniejszych lat okresu staropolskiego. 
Miał bogaty dorobek naukowy, na który, oprócz pozycji książ-
kowych składa się cały szereg artykułów drukowanych w „Prze-
glądzie Historycznym”, „Pracach Komisji Historii Sztuki”,  
„Bibliotece Warszawskiej” i innych. Opracowywał też hasła do 
„Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej”. Dla potrzeb TSL napisał 
popularno-naukową książkę Znaczenie dziejowe bitwy pod Grun-
waldem wydaną w Krakowie w  1908 roku7). 

Zmarł w Krakowie  8 kwietnia 1922 r. w wieku 42 lat i został 
pochowany na cmentarzu Rakowieckim8).

Józefa Goyska po śmierci męża i usamodzielnieniu się synów 
opuściła Bochnię. Osiadła na starość jako rezydentka w klasztorze 
SS Sercanek w Krakowie i tam pewnie zmarła w początku XX w. 
Serdeczne wspomnienie poświęciła jej autorka „Perepelnik”, Be-
ata Obertyńska (…) Sama znałam ją już staruszeczką. Mieszkała 
przy klasztorze, u zakonnic przy ul. Garncarskiej w Krakowie. 
Pokoik jej był zawsze dostępną przystanią dla przepływających 
przez Kraków krewniaków(-i nie-), punktem spotkań, czy posto-
jem czekających na odbiór listów czy paczuszek… Kochana, naj-
milsza, cichutka klasztorna Mysz! Samo serce, w kusym, białym 
barankiem podbitym serdaczku, o parze uważnych, najpoczci-
wszych, pytająco rozmruganych oczu- po to może, żeby lepiej sły-
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szeć? Krzątała się zawsze bezszelestnie, w miękkich pantoflach 
około swego „niewiela”- bo paru tylko ładnych, z dawnych cza-
sów ocalałych czerepów, za pasiastą  firanka w kącie pokoju… 
Sam miód! 9) 

Janina Kęsek

Przypisy
1) Beata Obertyńska, „poetka wspomnień” jak ją nazywano, pisze 

o majątku Perepelniki pod Lwowem od pokoleń należącym do rodzi-
ny Poklewskich, potem Wolskich. Tu m. in. wychowywała się matka 
autorki wspomnień, znana później poetka Maryla Wolska córka ma-
larza Karola Młodnickiego i Wandy Monne tragicznej narzeczonej 
Artura Grottgera. Z rodziną Wolskich, a szczególnie z Józefą Zawi-
szyną Ludwikową Wolską, od młodych lat przyjaźniła się Józefa, cór-
ka Wawrzyńca i Pelagii Jadowskich. 

2) Kościół św. Piotra i Pawła przejął funkcję kościoła parafialnego 
dla parafii Wszystkich Świętych w Krakowie po zlikwidowaniu w 1820 

roku kościoła Wszystkich Świętych. Akta parafii Wszystkich Świętych 
w Krakowie 1843 (akta nr 6) Internet Genealogia Polska  GENPOL

 3) Opisanie niektórych zdarzeń podczas powstania chłopów w 
miesiącu lutym 1846 r. w  obwodzie sądeckim zaszłych, przez Niko-
dema Goyskiego mandatariusza i rządcę dóbr Bruśnik, spisane we 
Lwowie 26 maja 1846 r. Bibl. Jagiell. Sygn. Rkps. 7373 IV

4) Księgi urodzin parafii św. Mikołaja w Bochni
5) Sprawozdania Dyrekcji c .k. Gimnazjum w Bochni, Kraków lata 

80-te  i 90-te XIX w
6) Józefa Czecha Kalendarz Krakowski, na rok 1901, Kraków 

1901, s.98
7) Helena Lipska, Goyski Marian, Kazimierz Walerian (1880-

1922) w: Polski Słownik Biograficzny T. VIII, Wrocław-Kraków-
Warszawa 1959-1960

8) Beata Grodziska - Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie 
(1803-1939), Kraków 1987 s. 109

9) Beata Obertyńska, op. cit., s. 16

Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł uczcić to wspaniałe 
zwycięstwo… pięćsetną rocznicę tej sławnej bitwy, pomnikiem 
ku pamięci wielki patriotów. 

Ignacy Paderewski

O uroczystości na Placu Matejki w Krakowie w dniu 11 
września br., niestety słabo nagłośnionej w mediach, dowie-
działam się od prezesa Towarzystwa Miłośników Wiśnicza 
Pana Stanisława Domańskiego, którego wraz z 30-osobowym 
chórem „Canon” zaproszono do udziału  w tym wydarzeniu. 
Wydarzeniem nazywam niezwykłe świętowanie, zorganizo-
wane przez władze i środowiska muzyczne Krakowa przy 
Pomniku Grunwaldzkim. Nadano mu formułę historycznej 
rekonstrukcji najważniejszego momentu Obchodu 500-lecia 
Zwycięstwa pod Grunwaldem - odsłonięcia Pomnika i prawy-
konania „Roty”. Uroczystości  15-17  lipca 1910 w Krakowie 
miały wymiar wszechpolski. Do dawnej królewskiej stolicy 
przybyli Polacy ze wszystkich zaborów, w obawie przed wła-
dzami kordony przechodzili pieszo; 150 tys. ludzi, wśród nich 
delegacje z emigracji w tym Polonii amerykańskiej na czele 
z Ignacym Paderewskim. 

Deszczowy poranek nie zraził mnie do podróży do Krako-
wa. Plac Matejki udekorowany chorągwiami z herbami Kró-
lestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i współ-
czesnymi barwami zastałam wypełniony ludźmi. Przed nami 
piętrzył się pokryty białym płótnem  masyw  pomnika; po jego 
lewej stronie stało już 60 chórów, z tabliczek górujących nad  
zespołami odczytałam, że przyjechały: z Pomorza, Wielkopol-
ski, Mazowsza, Podlasia, Podkarpacia – Małopolskę repre-
zentował m.in. „Canon” z Nowego Wiśnicza; zespół tworzą 
uczniowie i absolwenci szkół nowowiśnickich oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bochni – tutaj byli najmłodszymi wy-
konawcami. Na prawo od monumentu poczet konnych rycerzy 
Władysława II  Jagiełły w błyszczących zbrojach, starał się 
utrzymać  w ryzach swoje wierzchowce. Widok koni, gdy nie-
co dalej szumiała rzeką pędzących aut ulica Basztowa, budził 

ciepłe uczucie i zainteresowanie, szczególnie cudzoziemskich 
turystów.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1100,w rolę mistrza 
ceremonii wcielił się Honorowy Hejnalista Mariacki, miłośnik 
i znawca tradycji Krakowa oraz galicyjskich smaków – Leszek 
Mazan. Wystąpienia Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 
Rady Miasta były zapowiedzią patriotycznego patosu płomien-
nego przemówienia Ignacego Paderewskiego odtworzonego 
przez utalentowanego aktora. Jak przed stu laty „wystąpili” 
też; Marszałek Sejmu Krajowego Stanisław Badeni, Prezydent 
Krakowa Juliusz Leo przewodzący powstałemu  w  1909 roku 
w Krakowie Krajowemu Komitetowi dla Obchodu 500-lecia 
Zwycięstwa pod Grunwaldem. Komitet utworzyli reprezentan-
ci wszystkich stronnictw politycznych oraz wybitni przedsta-
wiciele życia artystycznego (m.in. Wojciech Kossak, Teodor 
Axentowicz, Feliks Nowowiejski). Na uroczystości był obec-
ny członek rosyjskiej Dumy.

Gdy trwała powtórka odsłonięcia pomnika, myślałam 
o tamtym zgromadzeniu sprzed wieku.  Szczególnie o tych 
przybyłych z Wielkopolski, Pomorza, Śląska,  gdzie pano-
szyły się hakata, ustawy kagańcowe i antypolska propaganda 
– nie bez powodu postawiono na Placu „Wóz Drzymały” sym-
bol oporu prostego ludu; i o tych z „Kraju Przywiślańskiego” 
i ziem zabranych niewolonych surowym reżimem, permanen-
tnego od Powstania Styczniowego stanu wojennego, którzy 
w 1905 roku walczyli o polską szkołę. Przy pomniku jedno-
czyło  ich wspólne uczucie – wzruszenie i duma oraz podziw 
dla wielkości monumentu, wielkości znaczonej nie tyle fizycz-
nymi wymiarami, ile czytelną polską treścią i śmiałą symboli-
ką historycznego zwycięstwa. Polskę w owym czasie gnębiono 
ponad miarę, naród podupadł na duchu, ale byłem pewien, 
że rocznica Grunwaldu poruszy uczucia wszystkich. Zdawa-
łem sobie sprawę, że gdyby nie zdarzyło się dla uczczenia tak 
chwalebnego wypadku dziejowego nic równie doniosłego jak 
odsłonięcie pomnika, rocznica jego minęła by niepostrzeże-
nie. Z pieniędzy własnych składanych przez wiele lat, Igna-

Ewelina Mroczek

W 600-lecie Grunwaldu w Krakowie
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cy Paderewski zamówił pomnik 
w Paryżu. Na wykonawcę swego 
marzenia wybrał Antoniego Wi-
wulskiego, 31-letniego uzdol-
nionego polskiego rzeźbiarza 
i architekta, jeszcze wtedy mało 
znanego, żyjącego w biedzie; ar-
tysta Pracował tak gorliwie, że 
w styczniu 1910 pomnik był już 
ukończony i odlany. Wszystko 
więc stało się tak ,  jak pragną-
łem, jak marzyłem od dziesiątego 
roku życia. Pomnik  ów…. jest 
wspaniałym i pięknym dziełem 
sztuki.” Na miejsce jego posado-
wienia nie wybrano ani Poznania 
ani też Warszawy; w tych mia-
stach zaborcy trwałość swojej 
władzy demonstrowali  własną 
„polityką pomnikową”; na po-
lach Grunwaldu w 1901 roku 
ustawiono pomnik wielkiego 
mistrza krzyżackiego Ulryka 
von Jungingen, uroczystości towarzyszyły słowa cesarza, że 
wielki mistrz poległ 15 lipca 1410 roku  w walce o niemieckie 
istnienie, o niemieckie  prawo,  dwa lata później w Poznaniu 
z wielką pompą erygowano pomnik Bismarcka, a w roku 1910 
w ramach konkurencyjnych obchodów grunwaldzkich, rów-
nież w obecności Wilhelma II otwarto w stolicy Wielkopol-
ski  Zamek Cesarski, stylizowany na średniowieczny burg 
niemieckich margrabiów szerzących cywilizację w morzu 
słowiańskiego barbarzyństwa;  w Warszawie zaś, na placu 
Saskim od 1894 r. trwała budowa potężnego soboru św. 
Aleksandra Newskiego, z 70-metrową wieżą dzwonnicy.

Pomnik Grunwaldzki przyjęto w Galicji cieszącej się 
swobodami narodowymi i  postawiono w mieście pełnym 
pamiątek świetności historycznej narodu; na cokole z nie-
biesko-czerwonego granitu sprowadzonego ze Szwecji 
ustawiono odlane z brązu w firmie francuskiej I. Malles-
seta figury: na szczycie konny posąg Władysława Jagiełły, 
poniżej dwa symboliczne miecze i figura wielkiego księ-
cia Litwy Witolda, u którego stóp leży śmiertelnie raniony 
wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen; po bokach 
cokołu z prawej strony grupa polska – rycerz z buławą 
i giermek zbierający porzucone przez wroga sztandary 
oraz napis Praojcom na chwałę, z lewej grupa litewska – 
wojownik ze spętanym jeńcem  krzyżackim, głosem rogu 
nawołujący towarzyszy i napis Braciom na otuchę, z tyłu 
postać oracza; kompozycję dopełniały tarcze z herbami 
Królestwa Polskiego, Litwy, Żmudzi, Mazowsza, Rusi 
i Ziemi Lubelskiej.

W dniach współczesnych obchodów wiktorii grun-
waldzkiej przy Barbakanie zainstalowano ekspozycję 
fotograficzną p.t. „Tradycja Grunwaldzka w Krakowie”. 
Z zachowanych zdjęć ułożono historię pomnika. Dwie fo-
tografie z 1939 roku przedstawiają burzenie pomnika przez 
Niemców, zawsze im przeszkadzał ( w 1910 roku Berlin pod-
jął nieskuteczne wysiłki dyplomatyczne w celu skłonienia 
Austrii do zakazu tak hucznych obchodów zwycięstwa nad 
Krzyżakami). – Granitowy  cokół rozsadzono dynamitem, ka-

mienne ciosy użyto do odbudowy nabrzeży wiślanych, część  
złożono na podwórzu posesji przy ul. Krupniczej, brązowe 
posągi (dotąd nie odnalezione) wywieziono w głąb Niemiec 
i do hut  śląskich. Ocalały jedynie 4 tarcze herbowe, frag-
ment miecza króla oraz głowa i buława Witolda. 3 rozdział 
historii w fotografiach- to losy pomnika po drugiej wojnie 
światowej. Już w 1945 roku podjęto spontanicznie decyzję 
o jego odbudowie. Zrekonstruowany przez zespół z głów-
nym udziałem Mariana Koniecznego monument, został 17 
października 1976 przywrócony narodowi. Od pierwowzoru 
różni się kilkoma elementami, m.in.; cokół jest wykuty z sza-
ro – różowego piaskowca z okolic Szklarskiej Poręby; postać 
oracza zastąpiono figurą chłopa zrywającego pęta; w  schody 
prowadzące do pomnika wkomponowano Grób Nieznanego 
Żołnierza wg projektu Wiktora Zina, inicjatora odbudowy 
Pomnika Grunwaldzkiego.

Wierni koncepcji uroczystości sprzed stu lat, współcześ-
ni jej organizatorzy  11 września 2010 roku przypomnieli 
również  „Rotę” – tym razem pod kierownictwem Stanisła-
wa Krawczyńskiego rektora Akademii Muzycznej w Krako-
wie. W 4 –głosowym wykonaniu kilkuset głosów połączo-
nych chórów, zabrzmiała Pieśń legitymująca nas wszystkich 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród… Polski my naród polski 
ród…” Była to chwila niezwykła, przywodziła myśl poety 
między dawnymi a młodszymi laty. Maria Konopnicka uło-
żyła „Rotę” w 1908 roku w czasie nasilenia się hakatowskiej 
polityki wzmocnionej ustawą wywłaszczeniową. Jak stwier-
dziła w jednym z listów do „Gwiazdki Cieszyńskiej” napi-
sała wiersz Głównie dla Wielkopolski. Autorem muzyki jest 
Feliks Nowowiejski, w 1910 r. po akcie odsłonięcia pomnika 
dyrygował ogromnym chórem po raz pierwszy wykonującym 
Hymn Grunwaldzki – bo tak właśnie po tym wydarzeniu na-
zywano  tę patriotyczną pieśń. Połączone przy pomniku chó-
ry Wincenty Witos w swoich wspomnieniach określił- naro-
dem zjednoczonym nadzieją na lepsze jutro. Nadzieja ziściła 
się. W 1918 zaborcy odeszli; Polacy ogłosili światu wolną, 
niepodległą, zjednoczoną Ojczyznę.
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Sięgnąłem pamięcią do czasów z 1955 roku, gdy wów-
czas  przeżyłem pierwszą wspaniałą i nieplanowaną przygo-
dę tatrzańską z dwoma kolegami. Wspominając  tą przygodę 
mam obraz porównawczy turystyki ówczesnej do dzisiejszej. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego ,normalna wycieczka, gdy-
by nie to, że dała ona początek mojego zamiłowania do gór, 
szczególnie do naszych Tatr. Ta jedna wycieczka potrafiła 
wciągnąć młodego laika turystycznego w nurt tatrzańskich 
turni, hal, surowego klimatu, szarotek, łańcuchów, klamer 
itp. To niesamowite piękno naszych polskich Tatr utrwaliło 
się na zawsze głęboko we mnie. Może to wpływ naszych ro-
daków - St. Barabasza i ks. W. Gadowskiego? Wówczas nie 
było tzw.” masówek turystycznych” nie było odpowiedniego 
sprzętu turystycznego, a turyści mijając się na szlaku pozdra-
wiali się słowami –„ dzień dobry”. Opisując moją przygodę , 
mam nadzieję, że przyczynię się trochę do uprawiania należy-
tej turystyki, takiej turystyki wynikającej z zamiłowania, a nie 
z innych powodów.

W sierpniowych dniach 1955 roku spędzałem wakacje 
u rodziny w Zakopanem. Czas spędzałem monotonnie, wałę-
sałem się po Krupówkach wypatrując znajomych, nie przyszło 
mi do głowy, aby iść w góry, ponieważ byłem laikiem w tej 
dziedzinie. Pewnego pięknego dnia miałem szczęście otóż 
wśród turystów na Krupówkach wypatrzyłem znajome twarze 
z Bochni, a byli to : Józek Trojanowski i Rysiek Jochym. Ucie-
szyłem się, że wreszcie ktoś znajomy się trafił. W toku naszej 
rozmowy dowiedziałem się , że przyjechali oni na rowerach 
z Bochni z zamiarem pójścia w góry. Musiał to być dla nich 
wielki wysiłek , bo to górzysta droga, a przecież rowery nie 
były takie jak dzisiaj. Skoro mieli taki zamiar, chciałem być 
w ich towarzystwie, więc zaproponowałem moje uczestnictwo 
w tej wycieczce, na co przystali z zadowoleniem. Dogadali-
śmy się wspólnie, że pójdziemy na górę „Śpiących Rycerzy 
–Giewont”, honorowego strażnika początkujących turystów 
i zachowania niepisanej zasady - być w Zakopanem i nie być 
na Giewoncie to wstyd. Józek wyciągnął z kieszeni mapkę, 
która wyglądała na stronicę wyciętą z jakiejś książki i na jej 
podstawie ustalił szlak naszej wyprawy na Giewont  na na-
stępny dzień. Umówiliśmy spotkanie  wczesnym rankiem na 
Dworcu Autobusowym przy ul. Kościuszki obok Hotelu „Gie-
wont”. Obecnie Dworzec  Autobusowy już tam nie istnieje, 
został zlikwidowany przed planowanymi mistrzostwami FIS 
w 1962 roku, a obok stoi obecnie Dom Towarowy „ Gigant”. 

Dzień powitał nas piękną słoneczną pogodą, liczyliśmy na 
taka pogodę, ponieważ nie mieliśmy odpowiedniej ochrony 

przeciw deszczowej. Autobus zwany  „ogórkiem” dowiózł nas 
do Kuźnic, skąd  niebieskim szlakiem ruszyliśmy w drogę. Po 
drodze  odwiedziliśmy Klasztor Albertynek, zakryty wówczas 
wśród wysokopiennego lasu, była to duża połeć lasu, który zo-
stał powalony przez halny wiatr w 1968 roku. Idziemy dalej 
w kierunku Hali Kondratowej - na trasie spokój, mało tury-
stów, ale w niewielkiej odległości powyżej Kalatówek, szły 
dwie dziewczyny, a my dostrzegliśmy, że posiadają aparat fo-
tograficzny. Pomyśleliśmy, że w ich towarzystwie będzie nam 
raźniej iść i dzięki nim będziemy mieć pamiątkowe zdjęcia. 
Po prostu postanowiliśmy je przygadać – i tak się też stało 
przygadaliśmy. Dziewczyny były wesołe i skłonne do towa-
rzystwa. Nastąpiła więc ceremonia przedstawiania się . Powie-
działy nam, że przyjechały z Warszawy i że były studentkami. 
Jedna z nich Bożena, studiowała geodezję przez co stała się 
„bratnią duszą” Józka z racji jego podobnego fachu, natomiast 
druga, Zofia studiowała medycynę. 

Na takie konwenanse turystyka ma swoją specyfikę. Kon-
takty międzyludzkie i powstałe przyjaźnie pozostają na  długo 
we wspomnieniach, a w przyszłości będąc w Tatrach wielo-
krotnie przekonałem się o tym. Skoro znajomości zostały za-
klepane, wędrujemy już dalej w piątkę nie zapominając oczy-
wiście o zdjęciach. Zatrzymaliśmy się na chwilę w schronisku 
na Hali Kondratowej , gdzie po skromnym posiłku pniemy na 
Kondratową Przełęcz. Tutaj zatrzymały nas góralki proponu-
jąc nam „smakołyki” z gór. Piliśmy smaczną góralską herbat-
kę ,jedliśmy borówki i poziomki. Bardzo chciałem uzyskać od 
owej góralki przepis na taką herbatę, ale niestety nie zdradziła 
swojej tajemnicy i nigdy już nie dowiedziałem się, pomimo 
wielokrotnego pobytu na tej Przełęczy. Do szczytu pozostał 
nam niedaleki już odcinek po stromiźnie skalnej, klamrach, 
łańcuchach i byliśmy na miejscu. Przed nami otworzyły się 
wspaniałe widoki. Od południa Tatry i słynny Kasprowy 
Wierch, a od północy przyległe dolinki i miasto Zakopane. 
Obowiązkowo zrobiliśmy sobie zdjęcia aby utrwalić te nieza-
pomniane widoki gór, które nas tak bardzo zafascynowały.

Długo można by tak podziwiać widoki, ale jednak nastała 
pora powrotu. Wysiłek na „Giewont” opłacił się, i piękno gór 
było zachętą do dalszego ich poznawania. Uznaliśmy jedno-
głośnie, że wycieczka była bardzo udana, wszyscy byli zado-
woleni, więc  zdecydowaliśmy na drugi raz pójść do Morskie-
go Oka.

Tradycyjnie spotykamy się na dworcu autobusowym w na-
stępnym dniu dość wcześnie, ponieważ przed nami była długa 
trasa. Autobus podwozi  nas do Kuźnic, skąd kolejką linową 
jedziemy na Kasprowy Wierch. Stojąc w kolejce poznajemy 
kolejną dziewczynę turystkę o imieniu Stacha, która chciała 
zrobić sobie samotną wycieczkę na szczyt. Podczas rozmowy 
dowiedziała się o naszych zamiarach turystycznych i koniecz-
nie chciała pójść z nami. Zaistniał jednak problem, ponieważ 
jej ubiór i obuwie nie było odpowiednie do takiej wycieczki. 
Ubrana była w sukienkę i buty na wysokim obcasie. Mieliśmy 

Janusz Ciećkiewicz (Kraków)

Pierwszy raz…

Odśpiewanie „Roty” oficjalnie zakończyło historyczną insce-
nizację przy pomniku i chociaż niektóre chóry  jeszcze prezento-
wały swój repertuar pieśni patriotycznej, większość uczestników 
uroczystości prowadzona przez rycerzy Jagiełły przeszła „szla-
kiem królewskim” na Wawel, gdzie urządzono wystawę pamią-
tek grunwaldzkich. Ulice Floriańska, Grodzka, Rynek urzekające 
urodą odnowionych starych kamienic oraz Sukiennic otrzymały 

na czas Obchodów grunwaldzką treść;  chorągwie i rozwieszo-
ne przez szerokość ulic banery przedstawiały; herby, fragmenty 
sławnych malarskich wizji bitwy i  rycin, wizerunki Jagiełły,  Wi-
tolda, Jadwigi, teksty z Roczników Jana Długosza…

Tak oto Kraków, wierny tradycji, przypomniał i spopulary-
zował „Chwałę Grunwaldu” w A. D. 2010.

Ewelina Mroczek
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nadzieję, że zrezygnuje z naszego towarzystwa, ale jej  płacz 
przełamał nasze obawy i musieliśmy coś postanowić. Sukien-
kę mogliśmy jeszcze uznać , ale obcasów już nie. Podziwiali-
śmy jej upór i zapał do pójścia z nami. Mieliśmy przykład jak 
Tatry potrafią wciągać w swoje szpony. 

W końcu po wielu naszych staraniach pomogła nam bufe-
towa z restauracji, która wypożyczyła  naszej „turystce” swoje 
tenisówki pod warunkiem zwrotu po powrocie z wycieczki. 
Teraz została zachowana właściwa proporcja mężczyzn do ko-
biet w naszym towarzystwie, wobec tego mogliśmy wyruszyć  
w drogę. Wcześniej Józek ustalił trasę na podstawie swojej 
mapki – Hala Gąsienicowa, Zawrat, Dolina Pięciu Stawów 
Polskich, Przełęcz Szpiglasowa, Morskie Oko.

Z Kasprowego Wierchu schodzimy w dół żółtym szlakiem 
na Halę Gąsienicową. W schronisku „Murowaniec” posi-
liliśmy się i po krótkim odpoczynku, idziemy niebieskim 
szlakiem w kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego. Po 
lewej stronie w kotlinie oglądamy głaz – pomnik poświę-
cony Mieczysławowi Karłowiczowi, przysypanego  lawiną 
z Małego Kościelca w 1909 r. Idziemy dalej, po prawej wi-
dzimy Przełęcz  Karb, przejście do  Doliny Gąsienicowej. 
W końcu docieramy do Czarnego Stawu Gąsienicowego. 
Zatrzymaliśmy się na chwile aby podziwiać piękne otocze-
nie stawu. Widzimy ogrom słynnych ścian Kościelca, wyżej 
Świnica, grań Orlej Perci oraz Zawrat – sprawdzian umie-
jętności turysty. 

Przełęcz Zawrat jest teraz celem naszego marszu. Odcin-
ki są strome i bardzo męczące. Po drodze mijamy niewiel-
ki Zmarzły Staw ze śniegiem i lodem, co było przedmio-
tem zdziwienia naszych dziewczyn, że w lecie jest jeszcze 
śnieg. Dalej pniemy się w górę, pod przełęczą korzystamy 
z kilku zabezpieczeń, aż w końcu stajemy na przełęczy. 

Odcinek drogi był dość  trudny i męczący co widoczne 
było u dziewczyn, a szczególne zmęczenie uwydatniło się 
u Stachy, która zaczęła ustawać. Na przełęczy przed nami 
otwiera się nowy wspaniały widok – cała panorama Doliny 
Pięciu Stawów, piękna panorama Tatr Wysokich z majesta-
tycznym Gerlachem najwyższym szczytem Tatr. Nasz nie-
bieski szlak łączy się na przełęczy ze szlakiem czerwonym. 
Na lewo prowadzi przez Orlą Perć na prawo na Świnicę 
i Kasprowy Wierch. Z Zawratu schodzimy do doliny wy-
godną ścieżką biegnącą zboczem Małego Koziego Wierchu. 
Po prawej widzimy Zadni Staw, tuż niżej małe Wole Oko, a na 
lewo w oddali widać groźną ścianę Zamarłej Turni, idąc dalej 
Czarny Staw Polski, Mały Staw i Przedni Staw na skraju któ-
rego wybudowano schronisko w 1953 roku.

Jest już późna pora popołudniowa więc trzeba pomyśleć 
o noclegu. W nowym schronisku brak było miejsc więc skie-
rowano nas do starego schroniska nad Małym Stawem wy-
budowanego jeszcze w 1876 roku. To niewielkie schronisko 
nie posiadało podstawowych wygód (dzisiaj służy jako leśni-
czówka) Przyjęto nas na poddasze więc rozlokowaliśmy się 
na materacach i bardzo zmęczeni przespaliśmy noc. Noc była 
nieprzyjemna, strasznie wiało, co zwiastowało niepogodę. 

       Trzęsło schroniskiem i mną także z zimna ponieważ 
przez nieuwagę położyłem się w pobliżu jakiegoś otworu wen-
tylacyjnego. Rano zastała nas mgła i deszcz. Taka pogoda nie 
trwała długo, słońce pokazało się wczesnym przedpołudniem. 
Podczas wyczekiwania na zmianę pogody nasza koleżanka 
Stacha nagle poczuła się źle, bardzo osłabła i wystąpiła u niej 

gorączka. Ratowała ją Zosia i kierownictwo schroniska. Po 
pewnym czasie Stacha poczuła się trochę  lepiej. Była to dla 
nas kłopotliwa sytuacja ponieważ planowaliśmy przejść do 
Morskiego Oka przez Przełęcz Szpiglasową, a w tym przypad-
ku było to niemożliwe. 

      Ze względu na stan zdrowotny Stachy, wybraliśmy przej-
ście przez Świstówkę. Doszliśmy jakoś do Morskiego Oka gdzie 
podczas oczekiwania na autobus Stacha wyjawiła nam swoją 
tajemnicę dotyczącą jej choroby z przeprosinami, że sprawiła 
nam kłopot. Otóż do Zakopanego przyjechała kurować się po 
chorobie płuc i miała zakaz męczących wycieczek, a na wszelki 
wypadek matka pochowała jej sprzęt turystyczny – stąd ta su-
kienka i wysoki obcas. Pożegnaliśmy ją wszyscy serdecznie i do 
zobaczenia, ale od tego czasu już więcej nie spotkaliśmy się. 

      Pozostał nam jeszcze zapas czasu do końca dnia, wobec 
tego Józek zadecydował pójście do Czarnego Stawu n. Morskim 
Okiem. Idziemy więc lewym brzegiem jeziora, następnie trasą 
po głazach pniemy się pod górę szlakiem na Rysy. Na jednym 
z głazów zostawiłem Józkową pałatkę i zorientowałem się do-
piero w połowie drogi co jednak kosztowało mnie trochę wysił-
ku, ponieważ musiałem po nią się wrócić.

Wreszcie doszliśmy do progu stawu. Tutaj podziwialiśmy 
jego otoczenie : słynną ze wspinaczek taternickich ścianę Ka-
zalnicy, Żabią Grań, Mięguszowieckie, pełny dzikiego uroku 
staw i widok na Morskie Oko. Nie zatrzymywaliśmy się tutaj 
długo, ponieważ czekała nas jeszcze długa droga do miejsca za-
kwaterowania w Zakopanem.

Tym samym szlakiem zeszliśmy od schroniska nad Mor-
skim Okiem i po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w dół drogą 
jezdną p.n. Oswalda Balcera. Oglądaliśmy po drodze Wodo-
grzmoty Mickiewicza, wielkość potoku i jego szum był dla nas 
atrakcją. Około 500 m poniżej wodospadu ,skręciliśmy na lewo 
za czerwonym szlakiem biegnącym Dolinami: Waksmundzką, 
Pańszczycą, Suchą do Toporowej Cyrli. Trud całodziennej wę-
drówki daje znać o sobie. Musimy częściej odpoczywać bo nogi 
odmawiają posłuszeństwa. Baliśmy się usiąść bo ciężko było 
potem wstać. Było już późne popołudnie, a my chcieliśmy dojść 
do Cyrli jeszcze przed zmrokiem, dlatego nie traciliśmy czasu 
na dłuższe odpoczynki. Do Cyrli dotarliśmy ostatkiem sił, tym 
samym zakończyliśmy trudy i przyjemności pobytu w Tatrach. 
Autobus dowiózł nas do Zakopanego i tutaj nastąpiło „wielkie 
„pożegnanie.

Dziewczyny obiecały przysłać nam zdjęcia z naszej wę-
drówki. Długo czekaliśmy na te bardzo pamiątkowe zdjęcia 
i nie doczekaliśmy się ponieważ nie dotrzymały danego nam 
słowa. Korespodencyjne monity też nie pomogły, zdjęć jak nie 
było tak do dziś nie ma. Nasz podryw na aparat fotograficzny 
nie wypalił.

Osobiście po kilku latach miałem przyjemność spotkać na-
sze „turystki” w kawiarni „Szarotka” na Krupówkach w Za-
kopanem. Ucieszyliśmy się z tego spotkania, wspominaliśmy 
„dawne„ czasy, ale nasze pamiątkowe zdjęcia przepadły, po-
dobno taśma filmowa uległa prześwietleniu.  Wielka szkoda, 
ponieważ stanowiły one wizualny dokument naszego pierw-
szego pobytu w Tatrach. 

Pozostały tylko w pamięci wspomnienia, które utrwaliłem 
na papierze aby chociaż w ten sposób przekazać następnym 
pokoleniom miłość do gór Tatr, które mnie wówczas tak bar-
dzo mocno zafascynowały.

Janusz Ciećkiewicz
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BOCHNIANA
50 lat Towarzystwa Miłośników Wiśnicza
W październiku b.r. staraniem Towarzystwa Miłośników 

Wiśnicza przy finansowej pomocy burmistrza Nowego Wiśnicza 
pana Stanisława Gaworczyka, starosty bocheńskiego pana Jacka 
Pająka  i  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej ukazała się monografia Towarzy-
stwa Miłośników Wiśnicza p.t. 50 lat Towarzystwa Miłośników 
Wiśnicza. Jest to urocza opowieść o życiu i działaniach grupy 
entuzjastów,  którzy na przestrzeni 50 lat potrafili zorganizować 
wiśnicką społeczność i pokazać, że wspólnymi siłami społeczny-
mi przy dobrej partnerskiej współpracy z samorządem wiśnickim 
można podejmować i realizować ciekawe inicjatywy twórcze na 
rzecz małej ojczyzny Ziemi Wiśnickiej. 

Społeczny zespól redakcyjny, nie 
posiadając przecież wielkiego warszta-
tu naukowego, potrafił solidnie udoku-
mentować wydarzenia składające się na 
historię Towarzystwa, które jest oddzia-
łem Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej, wydobyć 
z zapomnienia sylwetki wielu działaczy 
Towarzystwa i pokazać formy pracy 
twórczej, które tworzą tradycję i oby-
czaje tego niezwykłego miejsca. 

Monografia zawiera liczne fotografie czarno-białe i kolo-
rowe. Szczególnej wartości dokumentalnej dodaje załączony 
wykaz członków i władz TMW, na przestrzeni lat 1959-2010. 
Zespół redakcyjny w którego skład wchodzą Stanisław Domań-
ski, Waldemar Klasa i Antoni Juda zasłużył na słowa uznania. 
Przedmowę napisał Stanisław Kobiela prezes Stowarzyszenia 
Bochniaków, a obszerny interesujący wstęp Stanisław Gawor-
czyk burmistrz Nowego Wiśnicza.   (S.K.)

Przewodnik literacki po Krakowie 

i województwie małopolskim
W 2010 r. ukazał się drukiem Przewodnik literacki po Kra-

kowie i województwie małopolskim. Autorem jego jest pani Ewa 
Zamorska-Przyłuska historyk sztuki, pasjonująca się literaturą 
i architekturą, a zwłaszcza tym, co łączy oba te światy.  28 wrześ-
nia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni odbyło się 
jej spotkanie autorskie z czytelnikami  w czasie którego Autorka 
mówiła o swojej książce.  Książka nie posiada wstępu, a więc nie 
bardzo możemy ustalić jakimi kryteriami posługiwała się Autor-
ka dokonując trudnego wyboru, dlaczego ograniczyła się tylko do 
pisarzy i poetów, którzy tworzyli w XX wieku i pod koniec XIX 

wieku, a pozostawiła na boku znakomitych twórców wcześniej-
szych;  jeżeli  kogoś z nich zaznaczyła, to tylko  marginalnie, jak-
by od  niechcenia.  Jeżeli pojawia się Mikołaj Kopernik student 
krakowskiej Akademii, to jedynie w strofach poematu Tadeusza 
Śliwiaka Astrolabium z jodłowego drzewa,  jeśli Jan Długosz, to 
tylko jako sąsiad Czesława Miłosza z Krypty Zasłużonych koś-
cioła Paulinów na Skałce. 

Trudno nam zrozumieć dlaczego Autorka ominęła tych, któ-
rzy tworzyli literaturę faktu, naukową czy wspomnieniową np. 
pamiętnikarzy chłopskich, ludzi nauki i sztuki, którzy także pięk-
nie pisali o miejscu w którym się urodzili lub w którym mieszkali. 
To przecież także literatura.

Dopiero w Bochni Autorka powiedziała, że jest to jej subiek-
tywny wybór i dlatego pisząc o Bochni wskazała tylko na Ireneu-
sza Iredyńskiego.  Moim zdaniem, każdy przewodnik ma swoje 
rygory i dlatego czytelnik ma prawo oczekiwać od  Przewodnika 
literackiego po Krakowie i województwie małopolskim, że otrzyma 
wystarczające kompendium wiedzy na ten temat  niezależnie od 
kaprysów  i upodobań jego twórcy. Pełnić ma rolę edukacyjną i po-
kazywać życie intelektualne danej miejscowości, a nie prowadzić 
na literacką pustynię, na której jest – w przypadku Bochni – tylko 

jedna oaza z Ireneuszem Iredyńskim, obroń-
cą honoru Bochni.  

Dobrze, że na spotkaniu była obecna 
kustosz pani Anna Stolarczyk, która prze-
cież Autorce dostarczyła zapewne sporo, 
zbieranego przez siebie od dawna  litera-
ckiego materiału na omawiane w „Prze-
wodniku”  tematy. Szkoda, że nie ukazał się 
on  w „Przewodniku…”. Zaproponowała 
kiedyś władzom Bochni wytyczenie szlaku 

literackiego, podobnego do istniejącego już szlaku solnego NaCl, 
ale do tej pory nic z tego nie wyszło.

Mimo tych krytycznych uwag uważam, że  Przewodnik litera-
cki  napisany jest interesująco i świadczy o dużej wiedzy Autorki 
na temat  literatury, poezji  i sztuki. Czytam go z dużym zainte-
resowaniem i na każdym kroku odkrywam coś nieznanego, jak 
choćby informację, że Umberto Eco w „Tajemniczym płomieniu 
królowej Loany” wspomina „Damę z Łasiczką” z krakowskiego 
Muzeum Książąt Czartoryskich,  albo, że komendant obozu pracy 
w Płaszowie Amon Goeth miał zamiłowania literackie.

W Przewodniku literackim pokazuje autorka poetów, literatów 
i historyków, którzy w Krakowie, albo poza Krakowem mieszka-
li, ale pisali o Krakowie lub o drobiazgach z Krakowem związa-
nych. Dodaje ona także na stronie 15,  że  literacki Kraków, to 
także ci, którzy przebywali tu choćby przez kilka chwil, chociaż 
w twórczości swojej do Krakowa nie nawiązywali. Autorka po-
kazuje czytelnikowi, gdzie się zatrzymywali, na co patrzyli  i któ-
rędy chadzali zagraniczni goście.   

(S.K.)
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Nietrudno odgadnąć, że impulsem do powstania Bocheńskie-
go Przewodnika Literackiego była lektura omówionego wyżej 
„Przewodnika literackiego po Krakowie i województwie mało-
polskim” autorstwa pani Ewy Zamorskiej-Przyłuskiej. Spróbuj-
my przyjrzeć się jak wyglądała literacka Bochnia na przestrzeni 
całych dziesiątków lat, kto z wielkich twórców literatury  polskiej 
i obcej u nas bywał, jakie wyniósł wrażenia i na co zwrócił szcze-
gólną uwagę. To niełatwe zadanie, jeśli weźmie się pod uwagę 
pionierską i śmiałą definicję Stefanii Skwarczyńskiej, że litera-
tura oznacza wszystkie sensowne twory słowne, a więc dzieła 
artystyczne wśród których mieści się zarówno literatura piękna 
(epika, liryka i dramat) jak i  literatura stosowana (pamiętniki, 
dzienniki, kazania, listy i rozmowy).  Dlatego nasze kryteria będą 
o wiele szersze. Może także nasi Czytelnicy otworzą przed nami 
swoje rodzinne archiwa i pomogą nam w redagowaniu kolejnych 
odcinków tego Przewodnika, który obejmie swoim zasięgiem mia-
sto Bochnię i Ziemię, Bocheńską.  Dla zainteresowanych bliżej 
tematem podajemy w nawiasach numery „Wiadomości Bocheń-
skich” z których czerpaliśmy niektóre informacje. 

* * * 

W staropolskiej Bochni   

Mogło by się wydawać, że  na początku Przewodnika po-
winno pojawić się najstarsze, elitarne, bocheńskie Bractwo 
Literackie Najświętszej Panny Maryji (Fraternitas litterato-
rum B.V. Mariae) zwane matkobożańskim, które ufundowane 
zostało przed 1349 r. przy kościele parafialnym. Niestety jego 
związek z literaturą jest tylko pozorny. Wprawdzie przez 400 
lat swojego istnienia zawsze należał do niego głównie patry-
cjat miejski, ale członkowie tego bractwa właściwie tym tylko 
różnili się od innych bractw, że musieli umieć czytać, pisać, 
modlić się z książek do nabożeństwa, a godzinki śpiewać po 
łacinie.  Każdy członek bractwa z gorejącą świecą w ręku mu-
siał wysłuchać  w niedzielę mszy świętej o Najświętszej Maryi 
Pannie. Bractwo to miało jednak pewien  wpływ na podnosze-
nie kultury w Bochni. 

Interesującą postacią w XVI-wiecznej Bochni był pastor 
kalwiński Szymon Zacjusz (1507-1591), właściciel domu 
w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Był on ak-
tywnym propagatorem kalwinizmu na Litwie i w Małopolsce, 
jednym z autorów przekładu Biblii Brzeskiej, zwanej także 
Radziwiłłowską. Należał do najwybitniejszych humanistów 
tamtej epoki, świetnie znał łacinę, grekę i język hebrajski. Na 
dworze Mikołaja Czarnego Radziwiłła był przełożonym jego 
zborów kalwińskich we wszystkich jego majątkach, a w latach 
1540-1548 naczelnym pastorem  w Krzyżanowicach.  W Boch-
ni ułożył  Zacjusz  kilka psalmów i pieśni kalwińskich (zob. 
WB nr 45/2000) np. taki fragment:

Czasu tego to zarania
Poprośmy nabożnie Pana
By w sprawach dnia dzisiejszego
Zachował nas grzechu waszego

       albo jeszcze inny:  
 

Stanisław Kobiela

Bocheński Przewodnik Literacki
                   Pożegnaj nas Boże Ojcze
                   Mocą Twej świętej prawice.
                   Jezu Chryste, Zbawicielu,
                   Ukaż nad nami łaskę swą.

Ożenił się z Katarzyną Przekłotkówną i miał z nią dwie cór-
ki. Był właścicielem kilka domów w Bochni i kramu solnego 
na rynku. Mimo, że szła za nim pamięć niszczyciela kościołów  
katolickich na Litwie cieszył sie w Bochni dużym uznaniem. 
Na starość ze względu na chorobę nóg wożono go po Bochni 
w specjalnej kolasie. Jako kalwinista nie mógł spocząć na cmen-
tarzu katolickim (koło bocheńskiej fary). W 1956 r. odnaleziono  
w ogrodzie jego posesji przy ul. Białej 19 grób ziemny w któ-
rym znaleziono szczątki jego, żony Katarzyny i jednej z córek.

Zaangażowanie dominikanów w pracy kaznodziejskiej 
wiązało się z rozbudzaniem potrzeb i możliwości intelektu-
alnego i kulturalnego rozwoju społeczeństwa. Przeorowie bo-
cheńskiego konwentu, mieszczącego się w budynku obecnego 
Muzeum im. prof. St. Fischera (Rynek 20) kładli nacisk na 
naukowe przygotowanie braci do tej pracy i sami takiej pracy 
naukowej się oddawali. Możemy odnotować, że  Ojciec Mi-
kołaj z Mościsk (przeor bocheńskiego konwentu od 1601r.) 
rozmiłowany w Arystotelesie był autorem wielu uczonych 
dzieł. Jego następca słynny ze świętobliwości asceta O. Ber-
nard Paxillus de Brzezek vel Kołek pisał dzieła w języku 
greckim. Od chwili święceń zakonnych aż do śmierci chodził 
we włosienicy, ale 100 heretyków nawrócił i dostąpił tej łaski 
- jak mówi legenda – że codziennie skrzydlaty anioł budził 
go na modlitwę. Przeor O. Tomasz Rościszewski był autorem 
książeczki wydanej w 1639 w Krakowie pod barokowym ty-
tułem Puklerz złoty na obronę obrazów katholickich z Pisma 
S. z Doktorow Powszechnych y z wszechmocnych dziełów Bo-
skich wystawiony, przytym Łza krwawa obrazu bocheńskiego 
Najświętszej Panny wyrażona przez Wielebnego Oyca Brata 
Thomasa Rościszewskiego Pred General. Przeora Bocheńskie-
go Zakonu Kaznodzieyskiego Dominika Świętego z dozwole-
niem Starszych w Krakowie v Drukarni Chrystopha Schedla 
K.1.M.Typogr: roku Pańskiego, 1639, w której opisuje cuda 
jakie za sprawą cudownego obrazu Matka Boża Bocheńska 
sprawiła łącznie z łzami i krwawym potem, który pojawił się 
na jej czole. Należy także przywołać fragment pięknej pieśni 
łacińskiej ks. Michała Krasuckiego z 1669 r. opublikowanej 
w dziele: Regina Poloniae, augustissima Virgo, Mater Dei 
Maria In regno Polonorum beneficentia prodigiosarum imagi-
num tam pace quam bello celeberrima, o cudownym zjawisku 
na  obrazie bocheńskiej Madonny:

    …Czy mamy płakać?! Patrz boża Niewiasta,
       Pocieszycielka smutnych, łzami spływa,
       Sama łzy sieje, nas we łzach ubiega
       I łzami nas do łez wzywa.
       Czy płakać mamy?! Patrzcie, lśni powieka,
       Kropla po kropli z łez się ciśnie łzawa,
       Rosą opada na najświętsze  lica
       I spływa zeń rosą krwawą….
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Przekładu na język polski dokonał poeta i tłumacz miesz-
kający w Bochni dr Edmund Słuszkiewicz (1895-1980), ab-
solwent bocheńskiego gimnazjum, autor obrazów scenicznych 
U żłóbka, Syn człowieczy wystawianych w Bochni, z których 
dochód przeznaczany był na pokrycie kosztów budowy koś-
cioła szkolnego. Pisał też wiersze m.in. Baśń wigilijna, Siedem 
gwiazd, Wigilia emigranta, Placówka i  Opowiadanie porucz-
nika poświęcone lwowskim Orlętom. Był synem dyrektora 
bocheńskiego gimnazjum prof. Franciszka Słuszkiewicza 
z pierwszego małżeństwa i mieszkał w mieszkaniu dyrektor-
skim w tym gimnazjum, a następnie w rodzinnym Sanoku skąd 
wywodził sie ród Słuszkiewiczów. Od 1936 r. działał w tam-
tejszym PTT. Napisał Przewodnik po Sanoku i ziemi sanockiej, 
Zarys dziejów Sanoka, wiele artykułów publicystycznych np. 
Kopernikowe „siedem gwiazd” i ich losy i wierszy publikowa-
nych w sanockim periodyku „Nasza Przeszłość”  

W tym miejscu należy wymienić mocno związanego 
z Bochnią  młodszego przyrodniego brata Edmunda  prof. dr 
Eugeniusza Słuszkiewicza (1901-1981), absolwenta bocheń-
skiego gimnazjum w 1919 r. filologa i językoznawcę, świa-

towej sławy znawcę  sanskrytu, bez-
konkurencyjnego  także w dziedzinie 
indianistyki i armenistyki: Im jakiś 
język był odleglejszy – wspominał - 
tym bardziej mnie pociągał, jak las 
indyjski, gdzie masa lian utrudnia 
posuwanie się naprzód, gdzie trze-
ba sobie drogę wyrębywać z wielkim 
wysiłkiem, a do tego jeszcze strachu 
napędzają często podstępne dzikie 
zwierzęta w postaci niezrozumiałych 
wyrazów. Wśród wielu jego prac na-
ukowych do dnia dzisiejszego wzna-
wiana jest książka Pradzieje i legen-

dy Indii, najlepsze do dziś kompendium wiedzy o dawnych 
Indiach, plon wieloletnich badań Profesora. 

Ciekawiło go słownictwo, właściwości gramatyczne, fraze-
ologia, głównie ze zwrotami idiomatycznym, zwrotami nie da-
jącymi się przełożyć dosłownie bez ryzyka podania nonsensu.  
W języku polskim poszukiwał germanizmów, rysycyzmów 
i galicyzmów, a w języku niemieckim anglicyzmów. Prowa-
dził też badanie etymologiczne np. czy do re mi fa pochodzi 
ze Wschodu, albo jakie jest pochodzenie powiedzonka „tu 
leży pies pogrzebany” (da Liege der Hund be graben) itp.  Był 
mocno związany z naszym Stowarzyszeniem, od 1956 r. do 
śmierci działał w Oddziale Warszawskim (W.B. nr 52/2001). 
Spoczywa na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

Literaci wśród bocheńskich profesorów gimnazjalnych

Przedstawienie w „Przewodniku” działalności literackiej 
i naukowej świetnego grona profesorskiego bocheńskiego gim-
nazjum i liceum przekroczyło by ramy tego artykułu. Bochnia 
wchłaniała wszystkich absolwentów U.J. – wspominał prof. 
Roman Stopa – którzy posiadali już „veniam docendi” a więc 
tytuł docenta, jednakowoż ze względu na brak wolnych uniwer-
syteckich katedr nie mogli wchodzić w skład etatowych wykła-
dowców Uniwersytetu. Uczyli tedy w gimnazjum bocheńskim 
docenci: Stanisław Skimina (autor podręczników do łaciny), 
Z. Sawicki (geografia), Franciszek Leja (matematyk) Ozdobą 
Bochni byli podówczas profesorowie: Stanisław Fischer, Bo-

gusław Serwin, Bartłomiej Gofron, Henryk Trzpis i Józef Kan-
tor.  Ograniczymy się więc w tym numerze do pokazania tylko 
kilku sylwetek tych profesorów-luminarzy. 

Józef Kantor (1870-1920) pochodził z Czarnego Dunajca, 
był pisarzem, etnografem, członkiem Komisji Antropologicz-
nej Akademii Umiejętności w Krakowie, autorem ogromnie 

wartościowej monografii etnogra-
ficznej Czarny Dunajec (1907) i an-
tologii Tatry w poezji polskiej (1909) 
do której napisał wstęp - szkic histo-
ryczno-literacki o poetach Podhala 
p.t. Pieśniarze Podhala oraz wielu 
innych opracowań etnograficznych 
na temat Podhala, broszury Rebelia 
chochołowska w 1846 r. i słownika 
nazw gwarowych Podhala (rękopis).  
Używał pseudonimów Józek z Du-
najca i Józef Halny. W bocheńskim 
gimnazjum uczył łaciny i języka 
polskiego w latach 1911 – 1917. Po 

I wojnie zaangażował się w sprawie odzyskania dla Polski 
Spisza i Orawy. Po jego śmierci w 1920 r. w nr 8/1920 Orlego 
lotu ukazał się wiersz poświęcony zmarłemu, którego pierw-
sza zwrotka brzmi:

Wykołysał cię swobodny wicher z Tatr…
kołysankę ci śpiewały ciemne smreki.
Z bystrą wodą popłynęły w świat daleki
pierwsze piosnki twe z nad jasnych w hali watr. 

Dr Juliusz Bartłomiej Gofron był synem bogatego chło-
pa ze Szczurowej. Starannie wykształcony na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, studiował potem w Heidelbergu hellenistykę 
i filozofię. Był ekscentrykiem, chodził po Bochni w garnitu-
rach uszytych wg najnowszej mody angielskiej, z brylantem 
na palcu i laseczką w ręku. Jako nauczyciel w bocheńskim 
Gimnazjum w latach 1912-1918 żył z uczniami w zgodzie, 
ale nie przejmował się nimi zbytnio. Bywał u Stanisława Fis-
chera , grywał z nim lub jego żoną w szachy. Wygłosił nawet 
publiczny odczyt w Bochni o filozofii Szopenhauera. Przyjeż-
dżali do niego do Bochni Zbigniew Pronaszko, karykaturzysta 
Sichulski, Jaksa a nawet wielki kolekcjoner sztuki japońskiej 
z Krakowa i autor książki „Manggha” Feliks Jasieński.  Dr 
Gofron po pewnym czasie został redaktorem pisma artystycz-
no-literackiego „Maski”, które wychodziło w Krakowie przez 
dwa lata. 

Prof. dr Eugeniusz 
Słuszkiewicz 

Prof. Józef Kantor 
(Józek z Dunajca)

Prof. Bartłomiej Gofron gra w szachy z Janiną Fischerową 
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Profesor  Edmund Bieder (1877-
1937) poeta, publicysta, autor pracy 
Komedye Zabłockiego na tle epoki, 
która ukazała się w dwóch częściach 
w sprawozdaniu gimnazjalnym w 1906 
i 1907 r., w czasie walk legionowych 
w I wojnie światowej pisał wiersze 
opublikowane później drukiem m.in. 
Modlitwa legionistów przed bitwą, 
II Pułk szwoleżerów rokitniańskich. 
Uprawiał prozę poetycką, satyrę dra-
matyczną, wiersze miłosne np. „Do 

kobiety i liryki modernistyczne (Litania wieczorna):

Do ciebie modlę się, nocy,
Nocy mistyczna,
Nocy gwiazd bladych,
Nocy!...
Pod Twoje skrzydła składam mą duszę
Oślepioną blaskami dnia...
Do Ciebie modlę się, nocy,
Nocy rozpustna,
Bakchantko!...
Co rzucasz obie
Dziewczęcych piersi,
Tuberoz jasność
I czystych lilij
Na żer potworom,
Nocy warg gorejących
Ogniem pożądania,
Szałem rozkoszy!...
Nocy blada,
Senna, zmęczona,
Pełna misteriów
I świętych tajni...
Drżąca jak dziewczę,
Co nie zna grzechu,
A ma przestąpić
Progi tajemnic,
Progi poznania...
Kochani Cię, Nocy!

Edmund Bieder uczył w bocheńskim gimnazjum języka 
niemieckiego i logiki w 1906 i 1907 r. ale utrzymywał stałe 
kontakty z kolegami z ławy szkolnej, napisał słowa do słynnej 
„Kantaty Bochniaków” hymnu Stowarzyszenia Bochniaków, 
który po raz pierwszy został odśpiewany  w 1938 roku na Wal-
nym Zjeździe Stowarzyszenia Bochniaków. Melodię napisał 
Józef Krudowski, zamordowany w 1940 r. w Katyniu. Oto 
tekst pierwszej i ostatniej zwrotki:

Chowani w ojców świętej wierze
Poszliśmy w życie z Bochni w świat
Z uczelnią swą związani szczerze
Z kolebką młodych naszych lat

      Ponad życiowych spraw zawiłość,
      co mrokiem nieraz oczy ćmi
      Niech żyje koleżeńska miłość!
      Niech żyją nasze młode dni!

Profesor Eugeniusz Płomieński (1893-1968) był kryty-
kiem literackim, publicystą, pisał szkice krytyczne o literatu-
rze młodopolskiej, recenzje, studia historyczne i wspomnienia.  
W czasie, kiedy był profesorem bocheńskiego gimnazjum wy-
najmował mieszkanie u prof. Fischera przy ul. Czackiego 7.

Niezwykła karierę artystyczną zrobił suplent bocheńskie-
go gimnazjum i nauczyciel języka niemieckiego, polskiego 
i psychologii w 1906 r. Ryszard Ordyński (1878-1953), baj-

ronista i romantyk, autor felietonów 
teatralnych, wspomnień Z mojej włó-
częgi. Przed I wojną światową został 
asystentem reżysera w Teatrze Rein-
harda w Berlinie, później samodziel-
nym reżyserem w Deutsches Theater 
w Berlinie,  dyrektorem i naczelnym 
reżyserem w Metropolitan Opera Hou-
se w Nowym Jorku, a następnie reży-
serem w Hollywoodzie. Realizował 
filmy z Charlie Chaplinem, Polą Negri, 
Duglasem Fairbanksem. W Polsce zro-
bił filmy: Dziesięciu z Pawiaka, Pałac 

na kółkach, Janko muzykant, Mogiła Nieznanego Żołnierza 
i Pan Tadeusz. Ten ostatni film wg scenariusza Andrzeja Struga 
i Ferdynanda Goetla zrobił Ordyński wzorując się na obrazach 
Andreollego. W premierze filmu wziął udział prezydent Ignacy 
Mościcki. Film zebrał dobre opinie m.in. Nałkowskiej. Według 
nie potwierdzonych informacji sfilmował także przedwojenną 
Bochnię. 

Ludwik Eminowicz (1881-1946), który przez dwa lata 
(1906-1907) uczył w bocheńskim gimnazjum, był prekursorem 
polskiego ekspresjonizmu. Swoje wiersze drukował od 1903 r. 
w „Chimerze”, „Krytyce”, „Museionie”, później w „Maskach” 
i „Pionie”. Napisał Szkice o „Nocy listopadowej” Wyspiań-
skiego, dramat  Poemat  (1906 r.), przetłumaczył Diabelskie 
eliksiry E.T.A. Hoffmanna, tego samego, którego uwiecznił 
w swojej jedynej operze Jakub Offenbach (Opowieści Hoff-
mana) i który swojemu ukochanemu kotu Mruczysławowi 
napisał taki oto nekrolog: W nocy z 29 na 30 listopada br. za-
snął, aby zbudzić się do lepszego życia, mój drogi, ukochany 
wychowanek, kot Murr, w czwartym roku swego obiecujące-
go życia. Kto znał tego wpisanego do wieczności młodzieńca, 
kto widział, jak kroczy drogą cnoty i prawa, zrozumie mój ból 
i uczci go milczeniem. Za  najlepszy wiersz Eminowicza ucho-
dzi „Drabina Jakubowa”:

Jadę ku niebu skroplonemu w płyn
w odległym porcie i wożę się, wożę
po kratownicy z podkładów i szyn,
ugruntowanej w kolejowym torze.
Gdy na zakręcie przeraźliwie brzęczy
I gnie się pociąg, widać progów rzędy,
Podobne szczeblom i linie poręczy
z żelaznych dłużyc...Prowadzi-li tędy
i drga pod wozem czarowna drabina
stworzona niegdyś Jakubowym snem?...
Uroczym ekscentrykiem i fantastą był Kazimierz Lewan-

dowski (1869-1938),  lekarz, poeta i nowelista o twarzy ascety 
w cylindrze, w monoklu, uczestnik pijanych nocy w knajpie 
Turlińskiego, który, aby sobie dorobić podjął się nauczania 
matematyki w gimnazjum bocheńskim (w której nie był zbyt 

Prof. Edmund Bieder

Ryszard Ordyński w 
karykaturze A. Waśkowskiego 
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mocny), co skończyło się dość żałośnie po wizytacji dyrektora 
Żółkiewicza.   Duszę tego oryginała najlepiej oddaje paste-
lowy portret namalowany w 1898 r. przez jego przyjaciela Sta-
nisława Wyspiańskiego.   On także pozował Wyspiańskiemu do 
postaci św. Franciszka z Asyżu na witrażu w kościele franciszka-
nów w Krakowie. Za ten wspaniały cykl witraży wokół ołtarza 
głównego „św. Franciszek”, „Św. Salomea”, Cztery żywioły” 
otrzymał Wyspiański w 1897 r. I nagrodę Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuki w Krakowie a kilka tygodni później najwyższą lokatę 
warszawskiej „Zachęty”. 

Sól ziemi

Macie być solą tej ziemi – mówił do absolwentów bocheń-
skiego c.k. Gimnazjum prof. Stanisław Tarnowski prezes Polskiej 
Akademii Umiejętności i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
obecny na pierwszym egzaminie dojrzałości odbywającym się 
w 1895 r. w nowym gmachu Gimnazjum przy obecnym placu ks. 
Antoniego Czaplińskiego. I rzeczywiście absolwenci tej bocheń-
skiej uczelni byli solą tej ziemi, co potwierdzają ich życiorysy,  
ich udział w walce i obronie niepodległości Polski w I i II wojnie 
światowej i wkład w rozwój nauki, kultury i sztuki, chociaż w la-
tach szkolnych bywało rozmaicie. 

Bochnia…Dziś – z odległości tylu lat – marzy mi się ona 
jako wielki ogród kwitnący na wiosnę: sady obsypane kwie-
ciem wiśniowym, domki zaszyte w zieleń drzew…I marzą mi 
się – przywykłemu w dzieciństwie jedynie do ulic miejskich 
– lata upalne, tu po raz pierwszy w życiu oglądane żniwa na 
pobliskich polach, ogrody lipowe dzwoniące rojami pszczół, 
sady pełne dojrzałych owoców…Pamiętam jesień opadają-
cych liści, melancholię i zadumę pustego parku – mgły wil-
gotne, idące od pól i siwe dymy wieczorne na ziemniaczy-
skach. Tak pisał o Bochni w książę „Znajomi z tamtych lat” 
spokrewniony ze Stanisławem Wyspiańskim Antoni Waś-
kowski (1885-1966), absolwent bocheńskiego gimnazjum 

i syn profesora tego gimnazjum  
w latach 1895-1910 Wawrzyńca 
Waśkowskiego, współzałoży-
ciel Związku Literatów Polskich 
i jego pierwszy sekretarz (1917-
1929), sekretarz Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych (od 
1927 r.), polski poeta, dramato-
pisarz i malarz. Już jako uczeń 
VII klasy gimnazjalnej zabłysnął 
młodopolskim dramatem Medu-
za opublikowanym w nr 1 mie-

sięcznika młodzieży gimnazjum bocheńskiego „Pierwiosnek” 
w styczniu 1908 r. Oto próbka tej młodzieńczej twórczości:

NIKE
siostro, z serca, żalu zbądź
ja wywalczę świętą lirę
i zwycięski wskrzeszę śpiew,
jeno rozwiąż pęta z rąk
PSYCHE
jakoż ty sama zwyciężysz,
owoż twój bóg
śród zeschłych winnic i łąk,
śród wichru, co głucho łka
do podziemia szuka dróg,
śmierć już na złotej lirze
tobie pieśń pogrzebu gra - ?!
W 1929 r. napisał Waśkowski ciekawy dramat „Makryna” 

o Makrynie Mieczysławskiej, oszustce, rzekomej ksieni  klasz-
toru bazylianek w Mińsku prześladowanej przez Rosjan, na któ-
rej zmyślenia nabrał się ks. Adam Czartoryski, Juliusz Słowacki, 
gen. Skrzynecki, a nawet Ojciec  Święty.  W  1938 r. wstąpił do 
Stowarzyszenia Bochniaków,  podobnie jak większość absolwen-
tów bocheńskiego gimnazjum. Działał przed wojną i po 1956 
r. w Oddziale Krakowskim Stowarzyszenia. W Bochni rodzina 
Waśkowskich mieszkała przy ulicy Konarskiego 330 (obecnie 
Bernardyńska).

Antoni Waśkowski we wspomnianej już książce Znajomi 
z tamtych czasów wspomina cały szereg ciekawych postaci miesz-
kających w Bochni i odwiedzających Bochnię m.in. kabareciarza 
i kompozytora wielu piosenek Mariana Güntnera-Rentgena 
z „Qui pro Quo” (zob. WB. Nr 7 (84)/2010 s.38-41), którego 
dziadkowie mieszkali przy ulicy Różanej 6, Jana Górkę, Stefana 
Jaracza, aktora teatralnego i filmowego, pisarza i publicystę, za-
łożyciela Teatru Ateneum w Warszawie, Karola Frycza, Jędrzeja 
Cierniaka, organizatora amatorskich teatrów ludowych (rozstrze-
lany w Palmirach w 1942 r.),Bronisława Romaniszyna, Francisz-
kę Platównę. Pisał także o rozmiłowanym w życiu krakowskiej 
cyganerii bocheńskim adwokacie dr Władysławie Michniku, za-
przyjaźnionym z Solskim i innymi krakowskimi aktorami, któ-
ry niejednokrotnie wieszał swoją togę w szafie i in cognito jako 
aktor-amator grywał duże nieraz role teatralne na scenie teatru  
Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kiedy występował w roli Me-
nelausa w sztuce ,,Menelaus król Sparty” i ze sceny zawołał:  Jam 
jest Menelaus król Sparty! jakiś dowcipny kolega wstał i krzyknął 
do widzów: Ludzie nie słuchajcie go. To przecież Władek Michnik 
z Bochni!  Sztuka zdobyła dzięki temu incydentowi, z premedy-
tacją powtarzanemu na kolejnych przedstawieniach, niebywałe 
powodzenie i długo nie schodziła z afisza.

Aktywnym działaczem Oddziału Krakowskiego aż do śmier-
ci był niemal stuletni prof. dr Roman Stopa, światowej sławy 
afrykanista, pierwszy, który (w latach 30. XX w.) rozpoznał język 
mlaskowy pigmejów, a pomogła mu w tym matematyka, której 
uczył w bocheńskim gimnazjum jego ukochany profesor Józef 
Urbanek i fenomenalny słuch.  

Na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładał fonetykę angielską, 
muzykę ludów pierwotnych na muzykologii, języki afrykańskie 
suahili, hausa, ewe. Poza pracami naukowymi na temat tego 
języka, języka Bantu, języków Buszmenów i Hotentotów (ok. 
90 prac naukowych i rozpraw i artykułów w językach polskim, 
niemieckim i angielski) napisał wspomnienia: Z Woli Bator-
skiej przez Afrykę do Krakowa (1982), Spod chłopskiej strze-

Kazimierz Lewandowski -poeta w karykaturze Stanisława Wyspiańskiego 
i A. Waśkowskiego

Antoni Waśkowski 
w karykaturze Pronaszki.
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chy na katedrę uniwersytetu (1987). Fragmenty wspomnień Profe-
sora publikowaliśmy w „Wiadomościach Bocheńskich”. Odmalo-
wał w nich wspaniale atmosferę w okresie jego nauki w bocheń-
skim Gimnazjum (matura 1914 r.) i na bocheńskiej stancji na której 
mieszkał z Leopoldem Okulickim. Pokazał sylwetki profesorów, 
ich interesujące i dowcipne metody edukacyjne i uczniowskie wy-
głupy,  np. Ludwika Czernego, który na lekcjach prof. Tyczki kładł 
się na ławce i udawał że śpi, albo niejakiego Tkaczowa, który za-
nim zdobył patent na dojrzałość eksplodował z różnych gimnazjów 
by znaleźć bezpieczną przystań w Bochni, ale zanim się ustatkował 
pytał na lekcji geografii prof. Oryszczaka: Panie profesorze, ja sły-
szałem, że jelita Rosjanina są o centymetr dłuższe niż jelita Anglika 
Czy to prawda? Wspominał także prof. Stopa o uczniach, którzy 
uczyli się całego Irydiona na pamięć, aby przed prof. Serwinem 
zabłysnąć, albo układali melodię do modlitwy Chryzesa z „Iliady” 
i śpiewali tę pieśń oczywiście po grecku.

Karol Frycz (1877–1963) znakomity polski malarz, sceno-
graf, kostiumolog, reżyser teatralny, profesor ASP w Krakowie, 
dyrektor Teatru im. Słowackiego w Krakowie, był w l. 1919-
1921 attache prasowym w polskiej misji wojskowej na Sybe-
rii, w Chinach i Japonii, studia z zakresu malarstwa i historii 
sztuki odbył w Krakowie (w pracowniach Wyspiańskiego, Me-
hofera, Wyczółkowskiego), Wiedniu, Paryżu  i Londynie, był 
współtwórcą Zielonego Balonika i autorem esejów  O teatrze i  
sztuce i autorem polichromii kościelnych (m.in. w Szczucinie). 
W 1911 r. wygrał konkurs na polichromię kościoła p.w. św. 

Mikołaja w Bochni. Jego projekt 
podpisany hasłem „Barok” został 
uznany za najlepszy przez komi-
sję w której zasiadali Axentowicz, 
Fałat, Wyczółkowski, Kozera, ks. 
Leśniak i proboszcz bocheński ks. 
Lipiński, a która m.in. uznała, że 
jego projekt z wnętrzem świątyni 
da się najlepiej zsynchronizować. 
Projekt ten odrzucił jednak biskup 
tarnowski Leon Wałęga kierując 
się pozamerytorycznymi względa-
mi i mimo próśb proboszcza Lipiń-
skiego powierzył wykonanie poli-

chromii bataliście Winterowskiemu ze Lwowa, który w konkur-
sie nie startował. Karol Frycz młodość spędził w Bochni. Uczył 
się w bocheńskim gimnazjum i tutaj zdał egzamin dojrzałości.

Mimo niejednostajnej pilności w nauce i częstych poprawek, 
a także dwukrotnej groźby wydalenia z gimnazjum z sentymen-

tem jako działacz Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Boch-
niaków wspominał bocheńskie lata: Bochnia – pisał – to bryła 
soli zmieniona w bryłę złota, to klejnot w koronie polskiej. Mam 
wiele przywiązania do tej miejscowości, gdyż w niej wzrastałem 
w bojaźni Boga, w miłości Ojczyzny, czerpałem wiadomości złego 
i dobrego, gdym porciętami uczniowskimi froterował ławy c.k. gim-
nazjum. Za jakie przewinienia miał być wyrzucony z c.k. bocheń-
skiego gimnazjum? Wyjaśnienie pierwszego zdarzenia podaje nam 
w swoich „Wspomnieniach” J. Targowski: miał być z trzaskiem 
wyrzucony z gimnazjum w Bochni za to, że przemalował portrety 
Homera na okładkach „Iliady” na karykatury niektórych profeso-
rów i znanych osobistości bocheńskich.         

Drugi przypadek był jeszcze gorszy i przypomina go szkolny 
kolega Frycza Adam Zechenter (jego szkolny kolega i także dzia-
łacz Oddziału Krakowskiego naszego Stowarzyszenia) w artyku-
le w IKC z 3 lutego 1939 r. Migawki karnawałowe – bal przed 
40-tu laty. Tuż przed maturą w przebraniu, ucharakteryzowany na 
dziedzica z Kongresówki wybrał się (oczywiście Frycz!) na bal 
i tańczył kontredansa vis-a vis z gospodarzem swojej klasy prof. 
Janem Brylem u którego po licznych poprawkach uzyskał sto-
pień ledwie dostateczny z języka niemieckiego. Co za kapitalny 
pomysł zachwycał się Zechenter: Ten jego strój, charakteryzacja 

własnego pomysłu i ta niezrównana 
gra. Było to dalipan świetną zapo-
wiedzią wielkiego talentu później-
szego artysty...Nie myślcie, że go 
zdemaskowano. Nie. Sam, się wy-
gadał przy bufecie, a wiadomo, że 
w elokwencji szedł o lepsze nawet 
...z Rydlem. 

Przypomnijmy jeszcze jeden 
fragment tych wspomnień Zechen-
tera o balu sprzed 40-tu lat, napisa-
nych w 1939 r.: Nie zapomnę tego 
balu w starym kasynie, naprzeciw 
magistratu, w roku pańskim 1899. 

Z galerii runęły dźwięki rzęsistego mazura. Na salę wypadł 
niby huragan korowód par. Wodzirej Robert Han ślizgowym 
ruchem przeleciał przez całą salę po posadzce woniejącej wo-
skiem. W pierwszej parze świetny mazurzysta burmistrz Maiss 
ze szczerozłotym łańcuchem, wydzwaniającym takty o frakowy 
gors. ”Dziś, dziś , dziś” – „panowie z życiem!” Sploty, koszyczki, 
wiraże, gwiazdy, koguciki – krakowskie wesele. Znowu hołubiec:  
„Dziś, dziś  dziś”. Ognisty, siarczysty, szalony, nieomal potępień-
czy mazur trwa godzinę, dwie, trzy. Wodzirej ochrypł. Mimo to 
dwoi się, troi. Organizuje batalie, rzuca w ataku grom po gro-
mie, wychodzi zwycięsko z najzawilszej strategicznej sytuacji. 
Muzyka praży z góry ogniem tonów. Danserzy robią co mogą za 
całe 50 centów wstępu. Panie mają tendencję wyskoczenia z po-
włok tiulów i koronek. „dziś, dziś, dziś” – koniecznie dziś.(WB nr 
44/1999). Adam Zechenter mieszkał w Bochni z matką Amelią 
przy ulicy Floris nr 408. W latach nauki w bocheńskim gimna-
zjum należał do tajnej organizacji „Promieniści”. 

Ożenił się z Agatą Szczepańską córką znanego w Bochni dzia-
łacza TSL Franciszka Szczepańskiego. Ukończył prawo. Był sędzią 
i adwokatem w Katowicach. Aresztowany przez Niemców w czasie 
akcji Sonderaution Krakau na Uniwersytecie Jagiellońskim został 
spoliczkowany na schodach Collegium Novum w czasie wyprowa-
dzania aresztowanych profesorów.  Przeżył wojnę i działał w Od-
dziale Krakowskim Stowarzyszenia Bohniaków.

Książka Romana Stopy
Roman Stopa uczeń 
bocheńskiego gimnazjum

Karol Frycz - mal. Fr. Pautsch

„Promieniści” w Bochni. 
Adam Zechenter na dole z 
prawej strony.
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Powinowactwo polsko-czeskie

W czasie I wojny światowej znalazł się w Bochni literat 
czeski dr Józef Svitil (ps. literacki ,,Jan Karnik”) – zob. WB 

nr 14/93), który tutaj jako lekarz 
wojskowy pracował w szpitalu 
wojennym urządzonym w murach 
bocheńskiego gimnazjum. Miesz-
kał u prof. Stanisława Fischera 
przy ul. Czackiego 7 i w wolnych 
rozczytywał się w literaturze pol-
skiej, zwłaszcza polskiej poezji 
romantycznej. Stał się polonofilem 
i po wojnie dokonywał wielu prze-
kładów literatury polskiej na język 
czeski. Tłumaczył Wyspiańskiego, 
Kochanowskiego, Zegadłowicza, 

Kasprowicza. Wiele tych przekładów zamieścił w antologii 
Z polskiego parnasu (1930) Poesje swobodne Polsky (1926). 
Pisał o literaturze polskiej, tradycji i o patriotyźmie Polaków 
m.in. opisał uroczystość 3 Maja w Bochni. Po latach w jednym 
z listów do prof. S. Fischera zamieścił wierszyk:

 Ave Polonia! Bo ten naród polski
 ma ten urok w sobie
kto go raz pokocha
Nie zapomni w grobie.
O Bochni pisze także wielki Jaroslav Hasek (1883-1923) 

w „Przygodach dobrego wojaka Szwejka”. Oto ten właśnie 
fragment: …Oskarżenie było oczywiści kłamliwe, ponieważ 
oskarżonego w owym krytycznym czasie wcale tu nie było, gdyż 
jako chory na kamienie żółciowe leczył się wtedy w małej miej-
scowej lecznicy, z dala od działań wojennych w Bochni Zamu-
rowanej. Antoni Kroh w książę „O Szwejku i o nas” pisze, 
że Bochnia Zamurowana to dziwaczne polonicum i dodaje, że 
kiedy Czesi o Bochni Zamurowanej czytają to dostają drgawek 
śmiechu. Wspomina Kroh, że kiedy opowiadał Czechom jak to 
stanął zamurowany na widok wspaniałego wnętrza katedry św. 
Wita – huknęły salwy śmiechu. Odnoszę wrażenie, że Hasek 
świadomie wskazał na Bochnię zamiast na Lipnicę Murowaną 
leżącą koło Bochni i bardziej pasującą do tego „zaszczytnego” 
przymiotnika poprzez pozorne podobieństwo słów. Nie chciał 

bowiem paskudzić nazwy swojej 
ukochanej Lipnicy Wielkiej, w któ-
rej Hasek mieszkał i zmarł.

Kiedy już piszemy o Czechach 
i ich związkach z Bochnią nale-
ży wspomnieć o literacie i poecie 
dwóch narodów Adolfie Gajdosie 
(1889-1966), który jako oficer ar-
mii austriackiej przebywał w Boch-
ni przed (od 1905 r.) i w czasie 
I wojny światowej. Zafascynowany 
Bochnią napisał wiersz „Bochnia 
1905”. Oto trzy krótkie fragmenty:

Cizi jsem vstoupil do kamiennych ulic,
Języka neznaly mazurskeho lidu.
Na rynku skupila chasidu-zidu
brehentila źive, halasme Se skadlic….

Kamarad samot, miloval jsem mista
Pro ticha osameni mezi rozkvetlymi lany,

Cmentarz cholerny za kaplickou Panny,
Kde mrtvi prachniveli pod podobozu Krista.

Tak płynuł druhny cas s medove slastnym letem,
Cas blaźeny za rosnych, rannich zori,
Aż utonul jsm v divcich oci mori,
Kdyź v naruć sevres mne milostny mesic jeden.

Pisze więc Gajdos o języku polskim, który nazywa mazur-
skim, o ortodoksyjnych Żydach i cmentarzu cholerycznym, po 
którym pozostał właściwie wtedy tylko kurhan, ze szczątkami 
ofiar epidemii. A kapliczka Panny to – jak wyjaśnia pan Ka-
zimierz Blotko z Oddziału Warszawskiego naszego Stowa-
rzyszenia  w nr 54/2002 WB.– to kapliczka św. Rozalii na 
Krakowskim Przedmieściu, koło której znajdował się dom 
górniczej  rodziny Ślizowskich, w którym mieszkała ukocha-
na poety Franciszka Ślizowska. Gajdos zakochał się w niej 
od pierwszego wejrzenia. Pisze bowiem na końcu wiersza: aż 
utonąłem w morzu dziewiczych oczu. Ożenił się z nią i wyje-
chał do Brna w Czechach. W 1914 r. wybuchła Wielka Wojna 
i Gajdos znowu znalazł się na ziemiach polskich m.in. w Tar-
nowie, gdzie ranny leżał w szpitalu przy ul. Anny. Nauczył się 
dobrze języka polskiego.  Tłumaczył Staffa, Tuwima, Czuch-
nowskiego, Jalu Kurka, Przybosia, Gałczyńskiego, Wierzyń-
skiego i C.K. Norwida, którego twórczość  uwielbiał.  Pisał 
pięknym polskim językiem własne poezje. W 1935 r. napisał 
„List do Polski” poprzedzony mottem Norwida : „O Polsko! 
Pieśnią Pan Bóg cię zapala”. Aż rozgrzejesz, jak lampa na 
grobie. Wiersz ten zaczyna Gajdos następującymi strofami:

Na skrzydłach nocy, piórem złotych gwiazd,
Listy Wam piszę serdeczne i tkliwe,
W mym sercu tysiąc wiedzie dróg – 
Dróg Waszych – przyjaciele…
Upominał się o pamięć o Gajdosie dziennikarz Alek-

sander Kulisiewicz (1918-1982) rodem z Wiśnicza, pisząc 
w jednym z artykułów w czasopi-
śmie „Od A do Z”, że przez 30 lat 
propaguje on kulturę i literaturę 
polską w Czechosłowacji i że jego 
drugą ojczyzną jest Polska, a Po-
lacy o nim niewiele wiedzą. Sam 
Kulisiewicz Wiśniczanin, chodził 
do gimnazjum w Bochni. Za arty-
kuły ośmieszające Hitlera został 
w 1940 r. aresztowany i przebywał 
do końca wojny w Sachsenhausen 
i innych obozach. Mając fenome-
nalną pamięć zapisał w swojej pa-
mięci ponad 500 wierszy i piosenek ułożonych w obozach. 

Po wojnie wszystkie je spisał i jeździł jako obozowy bard 
po Polsce i po Niemczech śpiewając z towarzyszeniem gitary 
tę poezję obozową. Działał w Stowarzyszeniu Bochniaków, 
w latach 60-tych XX w.  podejmował starania o wydanie prze-
wodnika po Wiśniczu.(WB.nr 1 (61)/2004 s.2326). Kulisiewicz 
był kolegą szkolnym Julii z Dutkowskich-Fischerowej, która 
mieszkała z rodzicami przy ul. Gołębiej 3 w Bochni, a po wojnie 
spotykali się w Czechosłowacji w Domu Polskim w Pradze. 

Julia Dutkowska wyszła bowiem za mąż za Czecha płk 
Rudolfa Fischera i zamieszkała z Berounie pod Pragą. Ona 
primadonna operowa często śpiewała w Domu Polskim 

Dr. Józef Svitil ps. Jan Karnik

Adolf Gajdos

Aleksander Kulisiewicz
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w Pradze pieśni Chopina i Mo-
niuszki. Zajmowała się także tłu-
maczeniem literatury czeskiej na 
język polski, powieści Alojzego 
Jiraska „Psiogłowcy” (Psohlav-
cy)  oraz „Maryla pani ze dworu” 
(w powieści wiele wątków pol-
skich). Po wojnie kilkakrotnie 
przyjeżdżała do Bochni do swo-
ich sióstr Jadwigi Wandy Urban-
kowej i Janiny Fischerowej. Na-
leżała do Stowarzyszenia Boch-

niaków. Zmarła w 1967 r. w Berounie.

Bochnia w latach okupacji hitlerowskiej

W zbiorach Stowarzyszenia jest przeogromna ilość 
wspomnień z okresu okupacji hitlerowskiej Wśród nich 
przejmujące opowiadanie Jerzego Suberlaka o ułomnym 
fizycznie i psychicznie Żydzie Hasklu zakochanym w bo-
cheńskich dorożkarskich koniach pod kopytami których 
zginął za sprawą dwóch pijanych hitlerowców, którzy 
w zimie 1939/1940 r. wybrali się dorożką z Bochni do 
Wiśnicza (W.B. nr14/1993).

Wspomnienia okupacyjne związane z Bochnią publi-
kowała także znakomita pisarka Maria Odyniec (1914-
2010), bochnianka, mieszkająca po wojnie w Sopocie, 

autorka opowieści-sagi 
rodzinnej Dom pod Campi 
opartej na wspomnieniach 
bocheńskich jej babki o lo-
sach młodego powstańca 
S tan i s ł awa  Michn ika , 
który w 1863 r. poszedł 
„do partii” w lesie i zgi-
nął w czasie przeprawy 
granicznej przez Wisłę. 
W powieści odnajdujemy 
wiele pięknych opisów 
XIX-wiecznej  Bochni . 
Pisze Maria Odyniec o ła-
godnej słonecznej kotlin-
ce w której u stóp sfalo-
wanych wzgórz wyrosły 
domy wśród rynku, głębo-
ko cembrowane studnie, 

wąziutkie uliczki, tętniące echem średniowiecznych cza-
sów.. Czytamy o klasycystycznych podmiejskich dworkach 
z gankami wspartymi na drewnianych kolumnach wśród 
ogrodów i płytka, wijąca się wśród wiklin i rumianków 
Babica, pełna płotek i raków, o kasztanach otaczających 
teren średniowiecznej Żupy Solnej wyrosłych na zakopa-
nych starych stawach, po których tylko w nazwie stawisko 
przetrwała wieść o nich.   Wspomina autorka o władczych 
dzwonach uwięzionych w ciele średniowiecznej dzwonnicy, 
o wysokich tonach dzwonu „Kinga” wtórujących im z ka-
plicy górniczego Szpitala św. Antoniego na cześć ducissy 
Cunegundis, która darowała polskiej ziemi drogocenny 
kruszec i srebrzystym głosie dzwoneczka z Zamku Żupnego, 
który dwa razy w ciągu dnia zwołuje lud górniczy w pod-
ziemne góry do pracy. 

Maria Odyniec primo voto Szefer  pochodziła z rodzi-
ny Górskich (jej dziadek był założycielem bocheńskiego 
„Sokoła” w 1891 r. O swoich kontaktach z Bochnią pisała: 
Z Bochnią jestem związana najściślej, mimo, że uczyłam 
się w domu rodzicielskim w Krakowie. W Bochni bowiem 
na Orackiej w „Domu pod Campi” urodziłam się i tutaj 
spędziłam wiele świąt i końcówek wielkich wakacji. Napi-
sała powieści historyczne: Cela nr 32, Między zmierzchem 
a świtem, Pod znakiem gęsi, Samotność i morze, Dzieci 
zawieszenia broni. Z tym ostatnim zbiorze opowiadań jest 
jedno zatytułowane „Achmed” o losach azerskiego lekarza, 
który w tragicznych okolicznościach z Armii Czerwonej 
przeszedł do armii gen. Własowa i stacjonował w Bochni, 
lecząc w szpitalu przy obecnej ulicy Konstytucji 3 Maja. 
Jest tam wiele odniesień do wojennej Bochni (WB nr 
z 1993 i 1994 roku) Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” 
ukazywały się jej „Zapiski wojenne” dotyczące głównie 
Bochni i okolic. Wśród nich pokazała stosunki (także ero-
tyczno-sentymentalne) panujące w bocheńskiej kopalni soli 
w czasie okupacji. W  swoich książkach przedstawiała tak-
że okupacyjną Bochnię pod zmienionymi czasem realiami 
np. opowiadania Lotta, Achmed. (W.B. nr 52/2001). Maria 
Odyniec przyjeżdżała często do Bochni, głównie do Domu 
Bochniaków, a nocowała w ,,domu pod Campi” przy ul. 
Orackiej nr 7.

Goście czasu wojny

W wyniku wybuchu II wojny światowej w obawie przed 
aresztowaniem przyjechał do Bochni ze Śląska wcielone-

go do Rzeszy piewca polskości 
Śląska Cieszyńskiego, folko-
rysta i literat Ludwik Kobiela 
(1897 - 1945) autor Kantaty mło-
dzieży śląskiej, Żabiego kraju, 
Bastionu, widowiska śląskiego 
w 1938  r. Gorejący skarb.

Po powstaniu warszawskim 
w Bochni pojawiła się wielka 
grupa wysiedlonych mieszkań-
ców Warszawy, a wśród nich 
intelektualiści, ludzie pióra, ar-
tyści. Po grozie powstańczych 
losów, w biednej okupacyjnej 
Bochni pojawiła się potrzeba 
wzajemnych spotkań i intelek-
tualnej wymiany myśli. Takie 

towarzyskie spotkania  organizował w Bochni  Stanisław 
Fischer w swoim domu przy ul. Czackiego 7 i Ludwik 

Kobiela na piętrze wynajętego 
mieszkania przy ul. Orackiej nr 
67. Bywali na nich wysiedleni 
z Warszawy księża ks. Skaziński 
i ks. Skórnicki oraz dr Włady-
sław Kiernik (1879-1971), ad-
wokat, aktywny działacz ruchu 
ludowego, b. minister spraw 
wewnętrznych, więzień twierdzy 
brzeskiej. 

Często pojawiał się także 
Jerzy Szaniawski (1886-1970) 

Maria Odyniec na bocheńskiej 
„Kolejce”

Ludwik Kobiela 

Jerzy Szaniawski

Julia Dutkowska-Fischerowa
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autor m.in. serii opowiadań 
o profesorze Tutce, publikowa-
nych po wojnie w „Przekroju”, 
na podstawie których powstał w 
1966 r. telewizyjny 14-odcinko-
wy serial „Klub profesora Tut-
ki” Jerzego Kondratiuka Jeżeli 
ktoś pamięta fantazje profeso-
ra Tutki, który potrafił cieka-
wie mówić o oknie, o wartości 
dwóch popielniczek albo o nie-

Poniżej zamieszczamy cz. II artykułu, który ukazał się w nu-
merze 1 (80) „Wiadomości Bocheńskich” na wiosnę 2009 r.

Po tych krótkich wspomnieniach dotyczących mojego 
pobytu w krajach Maghrebu położonych w Północnej części 
Afryki wróćmy do kwestii zasadniczej tematu jaką jest wyko-
rzystanie zasobów naturalnych naszej planety dla rozwoju wo-
dolecznictwa. W tym świecie jakim jest Afryka w swojej czę-
ści północnej, można łatwo nabrać przekonania, że naprawdę 
często potrzeba staje się „matką wynalazku”., a pomysłowość 
człowieka jest nie do prześcignięcia. Otóż biedniejsze war-
stwy społeczeństwa arabskiego dla nieograniczonego sezono-
wo i bezkonfliktowego korzystania z dóbr jakie oferuje w tym 
rejonie świata natura, a na korzystanie z których nie zawsze 
i nie każdemu pozwalają zasoby finansowe rodziny, korzystają 
z sanatoryjnej oferty na zasadzie samoorganizacji. 

Polega to na tym, że do renomowanego uzdrowiska zjeż-
dża cała, zazwyczaj liczna rodzina arabska, rozwija namiot 
na tym terenie bogatym w cieplicze wody z których  decy-
duje się korzystać bez ograniczeń i co ważne nieodpłatnie.  
Po zajęciu miejsca i rozbiciu wspomnianego namiotu doko-
puje się do najczęściej piaszczystego gruntu, gdzie uwalnia-
ne są wody cieplicze. Ma to miejsce blisko namiotu, albo , 
co zdarza się częściej pod rozbitym namiotem. Wykop taki 
zazwyczaj posiada określone i wymagane dla liczebnego 
stanu eksploatujących gabatyry i głębokość. Tak uzyskany 
basen ma formę porównywalną do nyży. Nyża taka zostaje 
pokryta rodzajem kraty zbudowanej z karłowatego bambusa 
bądź palmy. Tyczki te odpowiednio powiązane zabezpie-
czają wystarczająco pewnie przed wypadkami jakim mogą 
ulegać głównie dzieci, a dają pełny dostęp do ciepła paru-
jącej wody, a także da samej rozgrzanej do 40-50 stopni 
Celsjusza wody ciepliczej. Taki pobyt we „własnym sana-
torium sezonowym” i leczenie całej rodziny z zasady licz-
nej jest całkowicie bezpłatny i trwa zwykle około trzech 
tygodni. W tamtej afrykańskiej sytuacji po zakończeniu 
własnego „turnusu” można jeszcze odsprzedać swoje pod-
namiotowe mini sanatorium opuszczając go ze skutkiem 
leczniczym i zyskiem. Ta metoda jednocześnie pozwala na 
pełnosezonową eksploatację odstępowanego miejsca. Jest 
to metoda powszechnie praktykowana i bardzo ekonomicz-
na. Ta opisana część ośrodków sanatoryjnych przypomina 

patrząc z góry wielobarwne pole namiotowe z dymiącymi 
kuchenkami, rusztami i grilami, podobnie jak w modelu 
części europejskiej turystyki w Polsce, Bułgarii, Rumunii, 
Włoszech, Hiszpanii itp. ośrodkach campingowych nasze-
go europejskiego kontynentu. W taki to sposób Arabowie 
leczą w XX i XXI wieku choroby skórne, metaboliczne, 
nadwagę, a przede wszystkim bardzo często spotykane tutaj 
zazwyczaj o ciężkim przebiegu choroby reumatyczne. Po-
noszone koszty są zazwyczaj minimalne, wiążą się jedynie 
z transportem i stosunkowo tanim utrzymaniem. Leczenie 
i profilaktyka ta odbywa się najczęściej w letniej, trwają-
cej tutaj około 8-miu miesięcy, porze roku. A codzienność 
takich obrazów wpisuje się w folklor, atrakcję turystyczną 
i sposób na życie w północnoafrykańskim świecie. Wpisu-
je się również jako wodolecznictwo XXI wieku przypomi-
na tym samym swoistą kontynuacją praktyki poprzednich 
wieków, które bezpowrotnie minęły w czasie, ale pozostały 
w praktykowanej tradycji.

I nasuwa się nieodparcie pytanie: czy Bochnia i jej oko-
lice kiedyś dołączą do uzdrowisk wykorzystujących zasoby 
mineralne, wody zdrojowe, czy może w przyszłości odkryte 
wody geotermalne przywracając zdrowie przyszłym klima-
tobiorcom zasobów tej okolicy, wzbogacając atrakcje tury-
styczne, o których to walorach miasta i okolicy wiedział 
doskonale i pisał JM Rektor UJ prof. Józef Dietla1).  Ale 
pozostawmy marzenia przyszłości, która - miejmy nadzieję 
- z nimi się upora i powróćmy w naszych rozważaniach do 
zasadniczego tematu, rozważania historii wodolecznictwa 
na zamieszkałej przez nas półkuli. Warto wspomnieć czasy 
cesarza Augusta (Ew. wg św. Łukasza 1,2) który wydając 
dekret o powszechnym spisie ludności na całym teryto-
rium pozostającym pod jego panowaniem, które przypad-
ło w najwcześniejszym okresie życia Chrystusa w I wieku 
n.e. równocześnie zezwolił na korzystanie z ujęć wodnych, 
do tego czasu eksploatowanych wyłącznie przez wojsko, 
ludności cywilnej, która udawała się do wyznaczonych do 
dopełnienia tego obowiązku miejsc, aby jak to zapisano 
w Ewangelii (Mat. 1,18-25) „dać się zapisać”. Treść tego 
nakazu jak informowali mnie znawcy posiadający prawo 
interpretacji wersetów Koranu, w pięć wieków później zo-
stała wykorzystana i nakazana jako rytualne czynności hi-

Wiesław Tlałka

Zarys rozwoju wodolecznictwa cz.II

Adam Grzymała-Siedlecki

uczciwym staruszku, który kradł w nocy jabłka z drzewa, 
a winę zwalał na innych, ten łatwo sobie uświadomi, że 
Szaniawski błyszczał w tym towarzystwie mówiąc cieka-
wie o wszystkim co wpadło mu na myśl. W domu u Fis-
cherów bywał Jan Wiktor autor Orki na ugorze, a przed 
wojną Karol Hubert Roztworowski (1877-1938) drama-
topisarz, poeta, publicysta, członek PAL, autor tragedii Judasz 
z Kariothu, i trylogii Niespodzianka-Przeprowadzka-U mety i 
Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967) polski krytyk litera-
cki i teatralny, dramatopisarz i prozaik.  

C.D.N.
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gieniczne dokonywane do dzisiaj (chociaż symboliczne) 
pięciokrotnie w ciągu doby przed modlitwami wyznaw-
ców Mahometa. Ze znanych uzdrowisk Wielkiego Im-
perium Rzymskiego były zdroje lecznicze wyłącznie dla 
wojska. Znane jeszcze wcześniej w dawnej Galii słynne 
dotąd uzdrowiska Aix, Le Bains, Dox, St. Maurice. Wy-
kopaliska sprzed I-szej wojny światowej w St. Maurice 
dowodzą, ze ujęcie do czasów obecnych eksploatowane-
go w Szwajcarii źródła pochodzi z czasów celtyckich tj. 
sprzed 3000 lat. Jest to jedno z najstarszych źródeł i urzą-
dzeń  zdrojowych zachowanych i eksploatowanych wód 
mineralnych do dzisiaj.

W starożytności Hindusi, Egipcjanie i narody Bliskiego 
Wschodu wykorzystywały również leczniczy wpływ wody.  
Starohinduska „Księga życia” nakazuje wręcz kilkakrotną 
kąpiel w ciągu dnia. Celem takiego nakazu było połączenie 
higieny z leczeniem. Kąpiele w Gangesie i Bramaputrze tj. 
w rzekach świętych są praktykowane do dzisiaj. Persowie 
do rytualnych kąpieli dodawali modlitwy. Kobiety babiloń-
skie wg Herodota dla oczyszczenia, rano odbywały kąpiel 
w Eufracie. W Egipcie kąpano się w Nilu. A sam faraon był 
zobowiązany do kąpieli dwa razy w nocy i dwa razy w cią-
gu dnia jako konieczność oczyszczenia (wg. Herodota).

Wykopaliska w Szczawnie Zdroju i Bolkowie na Ślą-
sku odkryły zagospodarowane źródła kultury biskupińskiej, 
co dowodzi, że Prasłowianie już w tym bardzo wczesnym 
okresie korzystali z dostępnych im uzdrowisk. Najstarsza 
wzmianka o uzdrowiskach na terenie słowiańsko-polskim 
pochodzi z roku 1137 i dotyczy Cieplic Śląskich. Na tym 
terenie powstał również pierwszy basen do kąpieli w Cie-
plicach, a było to w roku 1403.

Lądek Zdrój odnotowany jest pod datą 1242 r.. Pierwsza 
wzmianka o Krynicy pochodzi z roku 1390. Pierwszym , 
który opisał dokładnie polskie zdroje lecznicze, a uczynił 
to w roku 1545 był wykazujący wszechstronne zaintereso-
wanie Polską i wpisał się w nasze historię był Erazm z Rot-
terdamu. W średniowieczu zaniechano prawie całkowicie 
kąpieli także i leczniczych uznając je za niemoralne. W nie-
długim czasie pojawiły się z przyczyn zaniedbań higienicz-
nych epidemie i różnego rodzaju zarazy łącznie z dżuma, 
trądem i kiłą. W tym okresie jedynie w krajach arabskich 
dzięki Avicennie wodolecznictwo uczyniło postęp. W re-
jonie Salerno powstała szkoła salerniańska doradzająca le-
czenie zdrojowe. Salerno przyciągała nie tylko wodami, ale 
głównie relikwiami świętych i klimatem.

Wspomnieć jeszcze warto, że nakaz zezwalający przez 
cesarza Augusta na korzystanie z ujęć wodnych, o którym 
wyżej wspomniałem, do dzisiaj wykorzystywany jest przez 
pustynnych wędrowców, przez beduinów prowadzących 
karawany oraz turystów całkowicie bezkarnie i swobodnie, 
a właściciele oaz, czy ujęć wodnych już zwyczajowo nie 
mają prawa do sprzeciwu kiedy to z ich dóbr, a takim jest 
w Afryce woda – korzystają przypadkowi bywalcy tych 
terenów. W aktualnym stanie cywilizacji i kultury, każdy 
sposób utrudnienia dostępu do źródła wody byłby wysoce 
niemoralny, a nawet karany przez prawo.

Powróćmy na ziemie słowiańskie, na których w wie-
kach średnich zdroje i urządzenia sanatoryjne weszły w po-
siadanie kleru i klasztorów, nie rzadko w prywatne ręce 
biskupów, co znacznie ograniczyło do nich dostępność. 

Do takich należał Świeradów, Bolków na Śląsku, Zdroje 
w Mariańskich Łaźniach i Cieplicach. Ośrodki te odwie-
dzane były głównie przez pątników, którzy poza religijnym 
wymiarem peregrynacji poddawali się leczeniu wodami, 
którym w takich miejscowościach przypisywano niekiedy 
moce nadprzyrodzone. Najbardziej wyrazistym tego przy-
kładem pozostaje do dzisiaj Lourdes. Możliwości leczenia 
uzdrowiskowego mieli i mają często do dzisiaj ludzie za-
możni. W czasach średniowiecza najdroższym był transport 
konieczny do pokonania znacznych niekiedy odległości, 
dzisiaj koszty związane  terapią sanatoryjną rozkładają się 
w innych proporcjach. W średniowieczu na terenach sło-
wiańskich w kąpieliskach wyznaczane były miejsca dla 
szlachty, następnie osobno dla mieszczan i osobno dla 
chłopstwa. Do zwyczaju należało, że biedniejsi mieli moż-
liwość i prawo do kąpieli w wodach już poprzednio użytych 
przez drożej płacących i bogatszych. Taka technika zwięk-
szała zyski właścicieli, zachowywała pozory sprawiedliwo-
ści i ogólnej dostępności. Zyski pozwalały na inwestowanie 
dla rozbudowy zaplecza pod względem architektonicznym, 
wprowadzanie nowości techniki. Pociągało to z sobą wy-
mierne korzyści, rozbudowywała się infrastruktura powsta-
wały nowe obiekty i wprowadzono nowe metody terapeu-
tyczne. Nadawano nowe nazwy ulicom, parkom, placom, 
powstawały nowe miejsca rozrywek, muszle koncertowe 
i obiekty mini teatralne. Uzdrowiska zaczęły odwiedzać 
sławy artystyczne, a także malarze i poeci.

Przykładem takiego kierunku rozwoju są nadawane 
nazwy ulic jak np. Kąpielowa łącząca Kraków via Zako-
pianka z uzdrowiskiem swoszowickim, a także tej samej 
nazwy ulica w pobliskim nam Wojniczu prowadząca do 
kąpieliska w Dunajcu. Nie można pominąć Trasy Łazien-
kowskiej w Warszawie prowadzącej do kompleksu, który 
powstał na bazie uratowanych fragmentów XVI-wiecznej 
łazienki.

Na tym zakończyć należałoby skromne przedstawienie 
tematu w jego pierwszej części. W zamiarze opracowują-
cego zagadnienie historii i wodolecznictwa w ogóle pozo-
staje dalsza tematyka jak:

Cz.II Historia rozwoju łaźni i łaziebnictwa,
Cz. III Hydroterapia po okresie średniowiecza.
Cz.IV. Subterraneoterapia ze szczególnym uwzględ-

nieniem sanatoryjnej działalności w tym zakresie zasobów 
Bochni oferujących od kilku lat szeroki wachlarz terapii 
podziemnej.

Wiesław Tlałka

 
Przypisy 
1) Józef Dietl (1804-1878) lekarz, profesor, rektor UJ, 

prezydent Krakowa *1866-1874) wpisał się trwale i wybit-
nie na karty historii Krakowa, Małopolski i pol. Narodu, 
jako patriota, Ojciec Polskiej Balneologii, wybitny prezy-
dent Krakowa, który podwoił miejskie dochody bez pod-
wyższania podatków, przeprowadził budowę wodociągów 
miejskich, uporządkował Kraków, skutecznie zapobiegł 
rozprzestrzenianiu się cholery poprzez podniesienie stanu 
sanitarnego Krakowa i osuszeniu starego koryta Wisły, po 
sklasyfikowaniu polskich wód leczniczych rozpropago-
wał uzdrowiska w Krynicy, Rabce, Iwoniczu, Szczawnicy 
i Żegiestowie [przyp.red].



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39ZIMA 2010

WB nr 4 (87)

20 stycznia 1945 r. w niedzielę po mszy świętej zebraliśmy się 
przy budynku „Sokoła” wypalonym ogniem przez uchodzących 
z Bochni Niemców. Postanowiliśmy założyć nowy Klub Sportowy 
„Sokół-Olympia” a na budynku zamierzaliśmy umieścić tablicę 
pamiątkową o treści tego właśnie postanowienia z naszymi nazwi-
skami – założycieli tego klubu, a więc: Marian Sołtys, Zbigniew 
Smrokowski, Kazimierz Kokoszka, Roman Turkiewicz, Henryk 
Dźwigaj, Kazimierz  Malanda, Eugeniusz Broniszewski, Leszek 
Nowak, Ryszard Nowak, Zenon Michniak, Kazimierz Kulas i Zbi-
gniew Cempa.

Dla podkreślenia rangi tego pomysłu wyszliśmy kolejno po 
murze na dach nadpalonego budynku. Była na nim gruba warstwa 
lodu więc musieliśmy być bardzo ostrożni. Na pokrytym lodem 
dachu młodzieńcza dyskusja na temat klubu mogła by się okazać 
ryzykowna. Zapamiętałem jednak, że właśnie na tym dachu mó-
wiliśmy o dwóch młodzieżowych sekcjach nowego klubu: piłki 
nożnej i gimnastycznej. Chodziliśmy w większości do szkoły pod-
stawowej, niektórzy tylko do gimnazjum,  więc należało rozejrzeć 
się w środowisku za kimś starszym, aby pomógł zrealizować nasz 
pomysł. W ciągu najbliższych tygodni pozyskałem do współpra-
cy dobrych znajomych: Tadeusza Rzepeckiego i Tadeusza Kacz-
marczyka. Prowadzili oni przy ul. Wolnica zakład wulkanizacyjny. 
Udało się im załatwić dla nas lokal przy ul. Różanej po malarzu 
Katrze, do którego wchodziło się najpierw po schodkach, a dalej 
po drabinie. Nie było tam światła. Sufit był bardzo niski. Pan Wil-
czyński dał nam stół do ping-ponga, mogliśmy rozgrywać na nim 
mecze, ale tylko na klęcząco, bo stać się w tym pokoiku nie dało. 
Mimo tych niewygód spotykaliśmy się tam, aby wyuczyć się ról 
do postaci z szopki wypożyczonej od kol. Kazimierza Kulasa.  Po-
stanowiliśmy bowiem zarobić na klub (stroje, buty, piłkę) chodząc 
z szopką po domach i zbierając datki na ten cel. W tej szopce były 
ruchome marionetki, więc do każdej z nich była odpowiednia rola 
mówiona i śpiewana. Zadanie to potraktowaliśmy bardzo serio, 
o czym świadczy to, że tych samych ról wyuczyły się dwa zespoły 
na wypadek, gdyby kogoś trzeba było zastąpić.  Mieszkańcy Boch-
ni przyjmowali nas chętnie, byli hojni i bardzo serdeczni, a w cza-
sie śpiewania kolęd niejednemu kręciła się łza w oku. Chodziliśmy 
także z szopką po restauracjach. Po każdej kolędzie spotykaliśmy 
się w klubie i liczyliśmy datki. Nasz skarbnik Malanda kwoty te 
zapisywał do zeszytu. Jego matka prowadziła sklep spożywczy 
więc wprowadzała te pieniądze do obrotu i doliczała do naszych 
dochodów procent od obrotu.

Zaplanowanej tablicy nie udało się nam wykonać, ale klub 
sportowy pod nazwą „Olympia-Związkowiec” powstał, został za-
rejestrowany i w 1946 r.  prowadził już sekcję piłki nożnej i sekcję 
gimnastyczną  i przetrwał do 1 maja 1950 r. Uważaliśmy go za 
kontynuację przedwojennego „Sokoła”. Pierwszy zarząd Klubu 
stanowili: Tadeusz Rzepecki i Tadeusz Kaczmarczyk. Nasza grupa 
najczęściej kopałą piłkę raczej boso, bo na buty do gry w piłkę nie 
było nas stać. W 1946 r. zainteresował się nami starszy nasz kolega 
Leszek Popiel, który grał już w B –klasie. Zaopiekował się nami, 
zaczął nas trenować i udostępnił nam boisko sportowe, kiedy było 
wolne. 

Prezesem Klubu „Olympia-Związkowiec” był notariusz mgr 
Dobrzański, sekretarzem chemik mgr Józef Osika, a skarbnikiem 
mechanik-górnik, którego nazwiska nie pamiętam. Kierownikiem 
drużyny był mistrz kominiarski pan Płonka, a trenerem mgr Leszek 
Popiel. W skład zarządu Klubu wchodzili także: mistrz złotniczy pan 
Jarski, mistrz fryzjerski pan Klęsk i i rzemieślnik pan Wilczyński.

Władze miejskie przydzieliły klubowi lokal na rogu ul. Kazi-
mierza Wielkiego i ul. Zielonej. Byliśmy bardzo szczęśliwi. Pan 
Popiel załatwił w krakowskim PZPN, że będziemy mogli grać 
w klasie „C”. Na mecze rozgrywane w Nowym Wiśniczu chodzi-
liśmy pieszo. Do LZS w Dobczycach  czy Gdowie zawoził nas za 
darmo samochodem pan Fitrzyk, albo pan Brener. Do Szarowa czy 
Niepołomic jechało się pociągiem a dalej przez las pieszo. Nikt nie 
narzekał, chociaż czasem trzeba było iść w deszczu, bo byliśmy 
szczęśliwi, że możemy grać  w barwach naszego Klubu. 

Oczywiście często przegrywaliśmy, bo nasi przeciwnicy prze-
wyższali nas wiekiem, wzrostem, budową ciała  i nawet przedwo-
jennym doświadczeniem sportowym. Przez te lata nabywaliśmy 
jednak doświadczenia i sprawności fizycznej. 22 Lipca 1949 r. wy-
graliśmy nawet z I drużyną BKS-u wynikiem 2 : 1, z którego byli-
śmy bardzo dumni. Po tym meczu dowiedzieliśmy się, że w Polsce 
likwidowane są wszystkie mniejsze kluby sportowe. Nasz klub 
miał przejść do BKS-u. Magistrat zabrał nam lokal, sprzęt piłkar-
ski. Część zawodników poszła do BKS-u, inni do wojska, niektó-
rzy z nas poszli na studia. 1 stycznia 1950 r. zakończyła się działal-
ność klubu „Olympia-Związkowiec”. Do dzisiejszego dnia spotyka 
się w Bochni grupa założycieli i członków tego Klubu. Idziemy na 
bocheński cmentarz na groby naszych kolegów, a potem na wspól-
nym obiedzie przypominamy sobie tamte czasy.

 „Manol”

Lista zawodników” KS Sokół Olympia-Związkowiec” 
w Bochni w latach 1946-1950

Bramkarze: E. Broniszewski, J. Kulik, M. Kłusek, K. Malanda, 
Z. Roszkiewicz, M. Żywczyn.

Obrońcy: E. Lupa, J. Kurpiel, Z. Czubek, M. Sliwa, A. Piotrow-
ski, Wiśniowski, J. Klasa, R. Turkiewicz, T. Cepak, K. Orlewicz, 
W. Salamon, M. Śliwa, M. Korta, Kamyczek, J. Cepak, Robczuk, 
T. Jodłowski, K. Barnaś, M. Korta.

Pomocnicy: S. Cempa, K. Czubek, S. Koszacki, Ogiela, I. Pie-
kaz, Z. Możdzen, K. Kulas, Wilk, M. Czekaj, I. Chełmecki I, Cheł-
mecki II, A. Reguła, B, Chrobak, Szwabik, Bacik, w. Kurpiel, K. 
Kalicki, L. Nowak, R. Nowak, J. Łączyński, J. Kubas, A. Kurek, 
A. Konieczny, . Miękina, L. Szram, Piekarz II, Fichtel, H. Dźwigaj, 
Dźwigaj II.

Napastnicy: M. Foszcz,, M. Sołtys, K. Wilk, Z. Smrokowski,, 
Z Michniak, Z. Śliwa, Jamróz, S. Kurkiewicz, M. Koszacki, K. Ko-
koszka, F. Foltak.

W tym okresie grało 67 piłkarzy. Ponadto była sekcja gim-
nastyczna, a na jej czele stali Stanisław Dobranowski i Bolesław 
Wnęk. 

Sekcja gimnastyczna kobiet: J. Dyba, Krystyna Kurek, Halina 
Kornecka, E. Kornecka, Helena Sokołowska, Zofia Pach, M. Bro-
niszewska, Płonka, Klęsk, Wanda Węgrzyn, Kurpiel.

Marian Sołtys (Kraków)

Pierwszy po wojnie klub sportowy 

w Bochni 1946-1950
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I rozbiór Rzeczypospolitej rozpoczął w historii Bochni 
zupełnie nowy okres – na mocy traktatu zawartego 5 sierp-
nia 1772 r. między Rosją, Prusami i Austrią miasto dostało 
się pod panowanie dynastii Habsburgów i pozostało pod nim 
przez najbliższe 146 lat. Począwszy od tego momentu czyn-
nik niemiecki zaczął dominować w różnych dziedzinach ży-
cia Bochni, przede wszystkim w administracji, aczkolwiek 
szerokie perspektywy pracy dla niemieckojęzycznej ludności 
napływowej stwarzała także kopalnia. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż w ramach pojęcia ludności niemieckojęzycz-
nej mieszczą się nie tylko Niemcy, 
lecz także zniemczeni Czesi oraz 
Węgrzy. Należy bowiem pamiętać, 
że Cesarstwo Austriackie (od roku 
1867 zaś noszące nazwę Monarchii 
Austro-Węgierskiej) skupiało pod 
swoim berłem poddanych różnych 
narodowości - poza wspomniany-
mi powyżej byli wśród nich m.in. 
Chorwaci, Słoweńcy, Słowacy, zaś 
w roku 1772 dołączyli do nich rów-
nież Polacy.

Preferujące warunki dla rozwo-
ju osadnictwa niemickiego cesarza 
w nowym nabytku terytorialnym 
- Galicji - zapeniło ustawodawstwo 
austriackie, zwłaszcza wydany 1 
grudnia 1785 r. patent cesarski, na-
kazujący, by w urzędach strony po-
sługiwały się wyłącznie językiem 
niemieckim. Niniejszą ustawą austriackie władze zaborcze 
ostatecznie odsunęły zatem pierwiastek polski od możliwości 
wpływu na swój los. Działalność Wiednia w tej kwestii nie 
dziwi, wszak szlachta polska od wieków zjeżdżała się na sej-
miki, gdzie debatowała nad sprawami wagi państwowej i real-
nie wpływała na politykę Rzeczypospolitej, osłabiając de facto 
pozycję króla. I ta swoista demokracja szlachecka nie mieściła 
się w ramach pojęcia państwa absolutnego, jakim była wtedy 
Austria.

W związku z powyższym od roku 1772 do Galicji stop-
niowo napływała fala poddanych cesarza austriackiego, prze-
de wszystkim Niemców, Czechów i Węgrów. Byli do głównie 
urzędnicy, aczkolwiek nie brakowało wśród nich także kar-
tografów, architektów, osób oddelegowanych na stanowiska 
kierownicze w zarządach przedsiębiorstw, a nawet przedsta-
wicieli oświaty i sztuki.

W tej rzeszy cudzoziemców znalazły się niewątpliwie 
jednostki wyrachowane, osoby z przesadną drobiazgowością 
wypełniające polecenia płynące z Wiednia, dbające o własny 
prestiż kosztem uciemiężonego narodu polskiego. W dziejach 
Bochni w tak negatywny sposób zapisał się przede wszystkim 
Karol Bernd - starosta bocheński, krwawy inspirator wypad-
ków rzezi galicyjskiej w cyrkule bocheńskim. 

Karol Bernd starostwo bocheńskie objął 20 lipca 1832 r. 
Pojawiając się w mieście, został uroczyście przyjęty przez 
władze miejskie, salinarne, górników i młodzież szkolną. 
W momencie tragicznych wypadków lutego 1846 r. w Bochni 
znano go zatem od czternastu lat. Przez ten czas mieszkańcom 
dał się poznać z jak najlepszej strony i trudno było uwierzyć, 
że to z jego dyrektywy mogły dokonać się okrucieństwa ra-
bacji. Już w pierwszych latach swojego urzędowania zajął się 
przede wszystkim uporządkowaniem dróg i mostów swojego 
obwodu, niedługo zaś przed smutnymi wydarzeniami roku 

1846 osobiście zabiegał o utworzenie 
w Bochni szpitala powszechnego - na ten 
cel przeznaczył dochód ze sprzedaży ty-
siąca egzemplarzy litografii przedstawia-
jącej panoramę miasta. Wówczas Bernd 
cieszył się jeszcze poważaniem, być może 
nawet sympatią w środowisku bocheń-
skim, o czym może świadczyć fakt, iż tak 
on, jak i jego żona, Katarzyna, wielokrot-
nie trzymali do chrztu dzieci oficjalistów 
cyrkularnych czy salinarnych. Również 
ze szlachtą polską żył w dobrych stosun-
kach i chętnie przyjmował zaproszenia do 
dworów z okazji większych uroczystości 
rodzinnych.

Wydaje się, że do ujawnienia praw-
dziwego oblicza starostę pchnęły powo-
dy osobiste. W połowie lutego otrzymał 
bowiem wiadomość, że jego syn, dowo-
dzący plutonem szwoleżerów w Krzeszo-

wicach, został ciężko ranny w potyczce z partyzantami, a jego 
oddział rozproszony. Jak podaje Edward Dembiński, „Bernd 
dowiedziawszy się o zranieniu syna swego, oficera przy szwo-
leżerach, który z oddziałem wysłany był do Krzeszowic, gdzie 
z okna oberży do powstańców strzelając, sam kulą ugodzony 
został, poprzysiągł zemstę na Polakach w swym cyrkule wy-
wrzeć, i za przykładem Breinla przez lud wiejski szlachtę uwię-
zioną w własnych domach wymordować”.

Bernd czuł ponadto mocne oparcie w chłopach swojego re-
wiru, czemu dał wyraz w słowach, iż „nie boi się rewolucji ze 
strony szlachty, bo jak napisze do gmin, to ją wszystką wyłapią 
i jemu dostawią”, co tragicznie spełniło się w niedalekiej przy-
szłości. Starosta niejako stworzył własny plan działania, który 
miał udaremnić możliwość odniesienia przez powstańców kra-
kowskich sukcesów w cyrkule bocheńskim. Jak podaje Janina 
Kęsek, według planu Bernda najpierw miano rozprawić się 
z weteranami z powstania listopadowego, aby teraz nie mogli 
służyć rewolucjonistom swym wojskowym doświadczeniem. 
Ukierunkowywano również bandy chłopskie na ataki na ma-
jątki rodzin członków konspiracji galicyjskich, zdemaskowa-
nych w poprzednich latach.

Jakkolwiek „czarne charaktery” zaboru austriackiego rzu-
cają cień na całą społeczność napływową w Galicji, nie na-

Piotr Wszołek, Anna Kowalczyk

Wpływ cudzoziemców na życie Bochnian 
w latach 1772-1914
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leży zapominać o wielkich pozytywach tamtych czasów. Nie 
brakowało bowiem osób, które przybywając do nieznanej sobie 
ziemi, usiłowały ułożyć sobie jakoś życie, czyniąc przy tym 
wiele dobrego dla Bochni oraz jej mieszkańców. Taką postacią 
niewątpliwie okazał się Niemiec z pochodzenia, Pius Rieger. 
Ten urodzony w Ristissen benedyktyn, a następnie proboszcz 
w bocheńskiej parafii św. Mikołaja, dokonał licznych zabiegów 
mających na celu utworzenie w mieście szkoły ponadpodstawo-
wej. W roku 1817 jego działania zostały uwieńczone sukcesem 
- za zgodą cesarza Franciszka I zostało założone Gimnazjum. 
W ten sposób Bochnia dołączyła do nielicznego grona miast ga-
licyjskich posiadających na swym terenie tego typu placówki 
oświatowe. Gimnazjum, pomimo wielu trudności, rozwijało się 
przez następne lata. Nieoceniony był też wpływ księdza Riege-
ra, który, będąc prefektem szkoły, zabiegał o pomoce naukowe, 
a ponadto przez pierwsze lata nie pobierał wynagrodzenia.

Następcą Riegera na stanowisku dyrektora Gimnazjum 
został Czech z pochodzenia, doktor filozofii na Uniwersyte-
cie w Pradze i członek Narodowego Stowarzyszenia Muze-
ów Czeskich -  ks. Antoni Liszka. Również kolejni zatrud-
niani w miarę rozwoju szkoły nauczyciele nie byli Polakami. 
W pierwszych latach działalności Gimnazjum (1817-1829) 
byli to m.in.: Szwajcar Joseph Moser (benedyktyn urodzony 
we Fryburgu), Czesi - ks. Franciszek Muderak i ks. Antoni 
Watzlawik; z Tyrolu natomiast pochodzili ks. Andrzej Hruby 
oraz Mathias Schoeser. Wszyscy oni wnosząc w szkołę swoją 
wiedzę, pracowitość i zasady religijno-zakonne spowodowali, 
że jej sława rozniosła się daleko poza rejon powiatu bocheń-
skiego, o czym świadczą najstarsze zachowane spisy uczniów, 
po kazujące, że większość absolwentów pochodziła z dość od-
ległych względem Bochni miejscowości: Andrychowa, Mako-
wa Podhalańskiego czy też Zebrzydowic...

W dziejach kopalni bocheńskiej tymczasem okres od roku 
1772 do połowy wieku XIX to czas starań o jej utrzymanie 
i rozwój. Odznaczył się pierwszy zarządca kopalni z ramie-
nia Wiednia - Józef Tesch. Przedsięwziął on bowiem szeroki 
plan reform na terenie podległej sobie kopalni bocheńskiej, 
który objąć miał niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania 
saliny, zwłaszcza technikę wydobycia, transportu i zbytu soli. 
Duży nacisk ponadto został położony na rozbudowę najdalej 
na zachód wysuniętej części kopalni. Dzięki poparciu planów 
Tescha przez naczelnego administratora żup krakowskich 
– Aleksandra Heitera von Schonveth (autora obszernej relacji 
o obu żupach podkrakowskich) reformy mogły zostać wcie-
lone w życie. Choć proces modernizacji bocheńskiej kopalni 
nie został w pełni zrealizowany, to jednak w znaczący sposób 
przyczynił się do ocalenia jej przed zamknięciem i stworze-
nia perspektyw na przyszłość. Działania Tescha i Schonvetha 
znalazły później godnych następców w osobach kolejnego 
naczelnego administratora żup krakowskich – Vaclava Józefa 
von Vernier oraz zarządcy bocheńskiej kopalni – Dionizego 
Stanetii. W ciągu blisko 40 lat swej pracy Stanetti wykazał się 
wielką aktywnością  w kierowaniu podlegającą mu kopalnią, 
którą starał się systematycznie modernizować, za co otrzy-
mał od cesarza Franciszka I tytuł szlachecki – von Falkenfels. 
W dziejach Bochni wyróżnił się on ponadto jako pomysło-
dawca i twórca funduszu stypendialnego dla ubogich uczniów 
Gimnazjum.

Z saliną bocheńską związane są również dwie kolejne in-
teresujące postacie o cudzoziemskich korzeniach, w pewien 

sposób zasłużone dla miasta. Pierwszą z nich jest salinarny 
ogrodnik, Carl Bauer, który w roku 1868 na historycznym te-
renie żupy solnej wytyczył i założył ogród parkowy, stanowią-
cy zalążek dzisiejszych Plant Salinarnych. Ogród z upływem 
lat zyskiwał na popularności, stanowiąc miejsce wypoczynku 
i rozrywki mieszkańców Bochni. Jedną z nich stały się orga-
nizowane na wolnym powietrzu koncerty orkiestry salinarnej, 
które gromadziły liczne grono słuchaczy z miasta i okolic. 

Z orkiestrą salinarną tymczasem związana jest sylwetka 
Antoniego Langera. Ten Czech z pochodzenia i starszy sztygar 
miejscowej kopalni w roku 1880 założył orkiestrę, w której 
nie tylko pełnił funkcję kapelmistrza, lecz również realizo-
wał się jako kompozytor, nauczyciel muzyki i dyrygent chóru 
„Lutnia”. Od czasu swego powstania aż do dnia dzisiejsze-
go orkiestra ta na stałe wpisuje się w krajobraz kulturowy 
Bochni, podkreślając jej wielowiekową tradycję górniczą. 

W drugiej połowie XIX wieku, w dobie autonomii ga-
licyjskiej, poza wspomnianymi powyżej Bauerem i Lan-
gerem, na tle dziejów Bochni ciekawie kreśli się sylwetka 
słynnego geologa - Gejzy Bukowskiego de Stolzenbur-
ga. Ten Węgier po mieczu i wychowanek bocheńskiego 
Gimnazjum studia geologiczne ukończył na uniwersyte-
cie wiedeńskim, gdzie został asystentem katedry geolo-
gii. W związku z prowadzeniem działalności naukowej 
odbył liczne podróże, głównie do południowych rejonów 
cesarstwa austriackiego. Utrzymywał ponadto kontakty, 
tak zawodowe, jak i przyjacielskie, ze sławami ówczes-
nego świata nauki, m.in. z Karolem Darwinem. W Wied-
niu ogłosił drukiem ponad 60 prac z dziedziny geologii, 
a kilka z nich, napisanych w języku polskim, poświęcił 
stosunkom geologicznym ziemi bocheńskiej. 

Pragnieniem życia Gejzy Bukowskiego było tymczasem 
stworzenie kartograficznego przedstawienia budowy geolo-
gicznej Bochni. I tak w rozprawie zatytułowanej Kilka uwag 
o tektonice pasa mioceńskiego w okolicach Bochni Bukow-
ski podjął się analizy stanu dotychczasowych badań rejonu 
bocheńskiego, zaś wykonana w skali 1:25 000 mapa geo-
logiczna Podkarpacia Bochni stanowi podsumowanie jego 
ostatnich prac terenowych i ciągle pozostaje w użytkowaniu 
krakowskiej AGH. Ostatnie lata życia Gejza Bukowski spę-
dził w Bochni, angażując się w sprawę rozwoju działalności 
Stowarzyszenia Bochniaków.

Niniejszy artykuł przedstawia jedynie najciekawsze syl-
wetki cudzoziemców, którzy ze względu na swoją działalność 
(tak pozytywną, jak i negatywną) wpłynęli na dzieje Bochni 
w okresie zaboru austriackiego. Nie należy jednak zapomi-
nać o całej rzeszy szeregowych urzędników lub zwyczajnych 
robotników, którzy do Bochni przybywali nawet z najodle-
glejszych zakątków monarchii habsburskiej. To oni począt-
kowo znaleźli się najbliżej miejscowej ludności, kształtując 
obraz cudzoziemców w oczach przeciętnego bochnianina, 
od nich również rozpoczął się proces asymilacji ze środowi-
skiem polskim.

 Piotr Wszołek,  Anna Kowalczyk

Autorzy pragną wyrazić wdzięczność Pani Kierownik Jo-
annie Potasz oraz pozostałym pracownikom Archiwum Pań-
stwowego w Krakowie Oddział w Bochni za wsparcie i pomoc 
przy gromadzeniu niezbędnego materiału źródłowego i opra-
cowań oraz wskazówki merytoryczne.
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Pod koniec XIX wieku założone przez bocheńskiego pro-
boszcza ks. Piusa Riegera w 1817 r. niższe gimnazjum w Boch-
ni, znajdujące się w pobernardyńskim budynku przy ulicy 
Stasiaka i dobudowanej do niego części przeżywało poważne 
problemy. Dobudowana do starych bernardyńskich murów 
część zaczęła pękać, czy to w wyniku wadliwie wykonanych 
fundamentów, czy niestabilności gruntu. Kołatano wprawdzie 
do Wiednia o pomoc, a głównie o podniesienie rangi gimna-
zjum, ale dla wszystkich było oczywiste, że jeśli gimnazjum 
powinno się przekształcić w pełnowymiarową szkołę średnią 
jako gimnazjum wyższe, to władze miejskie muszą własnym 
kosztem i staraniem wznieść odpowiedni do tego celu gmach 
szkolny na pewnym gruncie. Gromadzono wprawdzie  na ten 
cel pewne środki fi nansowe, ale ciągle były one zbyt małe, aby 
rozpoczynać  tak ważną inwestycję oświatową. Kiedy jedna 
ściana budynku mieszczącego szkołę runęła, 9 stycznia 1885 
r. rada miejska postanowiła przystąpić do wznoszenia nowego 
dwupiętrowego gmachu szkolnego dla wyższego gimnazjum, 
na miejscu, w którym do 1784 r. stał kościół bernardyński pod 
wezwaniem Krzyża Świętego. Ówczesny burmistrz Bochni dr 
Józef Trybulec uporządkował w tym czasie gospodarkę fi nan-
sową w mieście i można było mieć nadzieję, ze to poważne 
przedsięwzięcie inwestycyjne się powiedzie.  

Jeszcze w zimie zniwelowano  teren, w marcu położono 
fundamenty, a 27 kwietnia 1885 r. odbyło się uroczyste po-
święcenie kamienia węgielnego, pod który włożono podpisa-
ny wcześniej przez duchowne i świeckie władze Bochni i kil-
kuset mieszkańców naszego miasta dokument, którego odpis 
znajduje się w archiwum Stowarzyszenia Bochniaków. Prace 
budowlane posuwały się bardzo szybko i przed końcem roku 
1885 położono dach, a na wiosnę 1886 r. prowadzono prace 
wykończeniowe. 4 września 1886 r. budynek został oddany do 
użytku. Za przekroczenie terminu o 4 dni dostały się wykonaw-
cy gorzkie słowa od inwestora. Z tym właśnie czterodniowym 
opóźnieniem, do pachnących świeżą pastą do podłogi klas 
wprowadzili się uczniowie. Rozpoczął się nowy rok szkolny 
i nowy okres w dziejach bocheńskiego gimnazjum.

Poniżej przedstawiamy w pełnym (dosłownym) brzmieniu 
tekst odpisu dokumentu, którego oryginał zamurowany jest 
w fundamentach I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Ka-
zimierza Wielkiego w Bochni. [Redakcja]

Dnia 27 kwietnia 1885 r. W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego Amen. Na miejscu na którym zgromadziliśmy się, 
aby położyć kamień węgielny pod nowy gmach szkolny, już 
przed 500 laty, bo w roku 1357 na prośbę żupnika Petrycynusa 
i rajców bocheńskich założyli ś.p. Najjaśniejszy Król Polski 
Kazimierz Wielki, wspaniały opiekun tego miasta wielki szpi-
tal i kosciółek pod wezwaniem św. Antoniego zwany także 
świętokrzyski dla górników, którzyby przez kalectwo, chorobę 
lub wiek do dalszej pracy niezdolni byli i takowy wyposażył 
tak bogato, że nawet osobnego dla nich proboszcza czyli rek-
tora ustanowił.

W 17 stuleciu trzech mężów zakonnych reguły św. Fran-
ciszka u Bernardynów na Stradomiu w Krakowie tj. Marcin 
Molęda, Marcin Zawadzki i Jan Libiszewski , wszyscy ra-
zem z Bochni, postanowili z funduszów i zapisów pobożnych 

Dokument pod kamieniem węgielnym
mieszczan bocheńskich założyć w Bochni osobny klasztor. 
Najpiękniejsze do tego wybrawszy miejsce – to na którym sto-
imy – zbudowali tuż obok szpitala św. Antoniego kościół a po-
tem, gdy zezwoliły władze i klasztor w roku 1627 – poprzed-
nio przeniósłszy szpital górników na inne miejsce i własnym 
kosztem przy nim zbudowawszy kościółek św. Antoniego.

Po upadku Państwa Polskiego, Małopolska wraz z Bochnią 
dostała się pod władzę Austrii, a cesarz Józef II zniósł roz-
kazem z roku 1785 dwa kościoły w Bochni tj. Dominikanów  
i w …(nieczytelne)… będących Bernardynów. Majątek ich 
wzięto do skarbu publicznego, a budynek klasztorny kupiła 
gmina miasta Bochni.

Gdy cesarz Franciszek I zezwolił w zasadzie na założenie 
gimnazjum w każdym mieście obwodowym – wtedy gmina 
dała  budynek, a obywatele okoliczni sprawili urządzenie i po-
trzebne przybory szkolne. Dnia 1 listopada 1817 roku pod dy-
rekcja tutejszego proboszcza Piusa  Riegera otworzono pierw-
sza klasę, w której było przez trzy tygodnie czterech uczniów. 
Wnet liczba ich wzrosła zwłaszcza gdy wszystkie sześć klas 
otworzono.

Przy organizacji szkół gimnazjalnych zniesiono dwie klasy 
wyższe, pozostawiając  w Bochni tylko gimnazjum czterokla-
sowe liczące dzisiaj 199 uczniów.

Taki stan rzeczy trwał do roku 1885. Rada Miasta Bochni 
troskliwa o wzrost miasta i oświatę kraju, postanowiła uchwa-
łą z dnia 9 stycznia 1885 r. z własnych funduszów wybudować 
nowy gmach dwupiętrowy na pomieszczenie zupełnego gim-
nazjum, jako też niniejszym czyni, prosząc Boga o pomyślny 
rozwój zakładu i  szczęście dla swego miasta Bochni, prze-
sławnego z najgłębszych na świecie kopalń soli, z  których od 
900 lat ją dobywają. Oby Bóg naszej prośby wysłuchał.

Działo się w królewskim wolnym mieście Bochni dnia 
27 kwietnia 1885 r. za panowania cesarza Franciszka Józefa 
I Najmiłościwszego Króla i Pana naszego i za Ojca Świętego 
papieża rzymskiego Leona XIII. W roku 1885 Namiestnikiem 
Królestwa Galicji i Lodomerii był P. Filip Zaleski, a Mar-
szałkiem krajowym Dr Mikołaj Zyblikiewicz, zaś w radzie 
miejskiej gminy Bochnia zasiadali z Drem Józefem Trybul-
cem jako burmistrzem na czele następujący Radni: Baumann 
Jan, Brandt Antoni, Datka Adam, Dołkowski Franciszek, 
Gorz Leon, Góra Franciszek, ks. Grzegorzek Wojciech, Gat-
ty Marek, Kalisz Franciszek, Kordecki Ludwik, Kuc Maciej, 
Koperski Aleksander, Lis Ludwik, Michnik Jakób, Machnicki 
Jakób, Muller Herman, Nebenzahl Aron, Pisarski Aleksander, 
Plety Jędrzej, Pachulski Wojciech, Pisz Władysław, Pawulski 
Andrzej, Rojkowski Antoni, Ramułt Konstanty, Sarna Jędrzej, 
Stępniowski Jędrzej, Dr Schongut Izydor, Szklarz Michał, 
Turek Kasper, Urser Wilhelm, Wilkowicz Franciszek, Dr Za-
krzewski Ferdynand, Zięba Wojciech, Ziętkiewicz Karol, Żur-
kowski Bolesław (obok tych własnoręcznych podpisów dalszy 
ciąg dokumentu). Obecni przy dacie założenia kamienia wę-
gielnego reprezentanci władz i urzędów tu ku wiecznej pamię-
ci nasze podpisy (tych położono kilkaset)

Po odczytaniu i podpisaniu tego dokumentu poświecił ks. 
Dr Grzegorzek kamień węgielny poczem  włożono dokument 
i zamurowano przyczep rzeczony Prepozyt parafi i przemówił 
do zebranych.
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Czwartkowe Spotkania Muzealne
16 września po wakacyjnej przerwie cykl wykładów 

czwartkowych rozpoczęła Iwona Zawidzka tematem Bochnia 
i bochnianie z pierwszej połowy ubiegłego wieku w pamięt-
niku Ani Aussenberg. W bardzo interesujący sposób autorka 
przedstawiła głównie żydowskie środowisko Bochni w tam-
tych czasach ilustrując swój wykład ciekawymi, przeważnie 
nieznanymi dotąd fotografiami.

14 października p. Maria Barbara Fiderkiewicz, etno-
log, antropolog kultury i b. kierownik działu sztuki nie-
profesjonalnej w Muzeum Śląskim w Katowicach zapre-
zentowała temat 

Skrzypek na hałdzie. Sztuka plastyczna środowisk górni-
czych Górnego Śląska. Twórczość plastyczna ślaskich artystów 
samorodnych przybliżona została bocheńskiej publiczności 
dzięki prezentacji kolorowych slajdów i ciekawym a pięknym 
w formie komentarzu pani Fiderkiewicz

18 listopada spotkanie z  p. Andrzejem Pacułą, który bar-
dzo interesująco i elokwentnie rozważał na temat Piwnica pod 
Baranami- forma…cja intelektualna i artystyczna…

16 grudnia  archeolodzy Danuta Krzysztofek i Jarosław 
Fraś z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz Marek 
Materna z Muzeum w Bochni przedstawili temat Place miej-
skie w Wieliczce i Bochni. Dzieje-funkcje-zabudowa. Place 
w mieście pełnia różne funkcje, decydują o klimacie mia-
sta i jego charakterze. Szczególnie wyrazisty charakter mają 
w miastach, które od swego początku kształtowane były 
przez dominującą w mieście przez setki lat żupę solną

Spotkania muzealne poza programem Czwartkowych 
Spotkań Muzealnych
30 września  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Obli-

cza medycyny”. Stanisław Wolski pracownik Katedry Historii 
Medycyny UJ przygotował temat Choroby i zgony władców 
polskich. Konsekwencje polityczne. 

21 października spotkanie z cyklu „Z Bochni w świat. 
Ze świata do Bochni” prowadził Bochnia Grzegorz Ostręga, 
podróżnik,dziennikarz i fotograf. Tematem spotkania była Bir-
ma. Ukryte serce Indochin

 4 listopada na zakończenie „Roku Kazimierzowskiego” 
w Bochni  (640 lat temu zmarł król Kazimierz Wielki) odbyło 
się specjalne spotkanie podczas którego znany krakowski hi-
storyk sztuki dr Stefania Kozakowska wygłosiła wykład  Ka-
zimierz Wielki w twórczości Matejki i Wyspiańskiego.Ciekawy 
wykład ilustrowany był prezentacją multimedialną.

10 listopada miała miejsce, w Muzeum, zorganizowana 
przez Staroswo Powiatowe w Bochni promocja książki Jana 
Flaszy Powiat Bocheński. Miejsca, ludzie, wydarzenia. Książ-
ka została wydana nakładem starostwa. W zaproszeniu na pro-
mocję ksiązki napisano (…)Wydawnictwo, do którego pozna-
nia chcemy Państwa zachęcić, jest książka o tym, jak kształtuje 
się i nawarstwia lokalna tożsamość. Z mozaiki miejsc, biogra-
fii ludzi i zdarzeń, zarówno tych wielkich, jak i całkiem drugo-
planowych, ułożona została opowieść, która pozwala nie tylko 

dostrzec piękno tego kawałka Polski, lecz również zrozumieć, 
jak jest ważny dla naszej kultury.

6 grudnia  tradycyjnie odbył się w Muzeum już XI „Bo-
cheński Dzień Świętego Mikołaja”  

W programie było nadanie wyróżnienia „Benefactor musei 
2010”. W tym roku wyróżnieni zostali p. Elżbieta Lekki i jej 
brat Bogusław Haba, którzy przekazali Muzeum cenny dar 
w postaci kolekcji kilkudziesięciu szabli, po ich nieżyjącym 
ojcu ś. p.Leszku Habie.

Drugim punktem programu było otwarcie wystawy sztuki 
ludowej Pan Jezus, św. Mikołaj, ludzie i anioły. Twórczość Ma-
dejów – rzeźbiarzy z Dziewina. Na wystawie prezentowane są 
prace Jana Madeja (1905- 1989) oraz jego syna również Jana, 
który mimo siedemdziesięciu lat z pasją kontynuuje artystycz-
ne tradycje rodziny Madejów. Wystawę oraz katalog przygoto-
wała kustosz Muzeum w Bochni, etnograf Iwona Zawidzka . 

Kolejnym punktem programu był Koncert pod Świętym 
Mikołajem w wykonaniu orkiestry salinarnej. Koncert odbył 
się z okazji 100- lecia śmierci założyciela orkiestry i długolet-
niego jej kapelmistrza Antoniego Langera. Przed koncertem 
dyrektor Muzeum Jan Flasza przypomniał postać zasłużonego 
muzyka. Koncert zorganizowany został dzięki wsparciu Sto-
warzyszenia Górniczego „Sutoris” im. Antoniego Langera. 

Zaproszeni goście obdarowani zostali jabłkami, kruchami 
solnymi i tradycyjnymi piernikami mikołajkowymi przygoto-
wanymi przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Bochni.  

CHÓR „ZŁOTA JESIEŃ”

22 września w Stulecie Harcerstwa Polskiego działający 
przy Miejskim Domu Kultury w Bochni chór „Złota Jesień” 
urządził w „Karczmie nad Rabą” wieczornicę poświęconą 
piosence harcerskiej. Kierowniczka chóru pani Maria Koro-
dy-Chrzan powitała władze Bochni, przedstawicieli Związku 
Emerytów i Rencistów z Brzeska z panią Kamińską, przewod-
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niczącą Związku, delegację MOK z Brzeźnicy koło Zatora z p. 
J. Traczem na czele i przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej 
z p. M. Zaucha i podopiecznymi Domu. Po obiedzie zapalo-
no ognisko harcerskie i popłynęły piękne harcerskie piosenki, 
a potem odbyła się zabawa taneczna na 100 osób.

WYSTAWA EKSLIBRYSÓW 

W MUZEUM MOTYLI „ARTHROPODA”

W jesieni b.r. czynna była w „Muzeum Motyli Arthropoda” 
w Bochni ciekawa, ciesząca się dużym powodzeniem, wystawa 
ekslibrisów, których tematem wiodącym były motyle dzienne 
i nocne. Autorem prac jest pan dr Krzysztof Kmieć. Warto 
przedstawić PT. Czytelnikom jego sylwetkę.
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Pan Krzysztof Kmieć urodził 
się w 1950 roku w Cieplicach Ślą-
skich-Zdroju, ale całe dorosłe życie 
zawodowe i twórcze związał z Kra-
kowem. Jest doktorem farmacji, 
pracownikiem Katedry Farmakog-
nozji Wydziału Farmaceutycznego 
Collegium Medicum UJ. W latach 
2002-2005 był członkiem senatu 
tej uczelni. W pracy zawodowej 
zajmuje się roślinami leczniczymi 
i ich właściwościami leczniczymi. 

Szczególnie interesuje się kasztanowcem, jego znaczeniem w me-
dycynie, sztuce i architekturze. W poszukiwaniach naukowych 
zwiedził ponad 30 krajów, głównie egzotycznych. Był także na 
Spitsbergenie. Pierwszy ekslibris wykonał w 1985 roku techni-
ką cynkotypii. Od tej pory stworzył 2400 ekslibrisów o różnej 
tematyce, przede wszystkim farmaceutycznej, medycznej, przy-
rodniczej, religijnej, orientalnej, muzycznej, górskiej. Zdecydo-
waną większość ekslibrisów wykonał techniką linorytniczną, ale 
ma w swoim dorobku cynkoryty, cynkotypie kreskowe, a także 
pojedyncze prace takie jak drzeworyt, ołowioryt, akwaforta oraz 

na tak nietypowych materiałach jak płyta kompaktowa czy ana-
logowa oraz jedyny w świecie soloryt na oryginalnej płytce soli 
wielickiej. Drukuje tylko czarnym kolorem. Jest autorem książek 
Rośliny lecznicze w Panu Tadeuszu (2002), wspólnie z apteka-
rzem Janem Majewskim Ekslibrisy historyków farmacji (2002), 
Ekslibrisy farmaceutów [415 prac] (2004), Ekslibrisy aktorów 
polskich (2006), Góry w ekslibrisie (2005), wspólnie z poetą-apte-
karzem Walterem Pyką Ekslibrisy wierszem pisane (2005), Święci 
Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu (2005), 
Ekslibrisy. Żywioł wody (2009), Farmacja, kuchnia i ekslibrisy, 
Wiele ekslibrisów wykonał dla znanych sportowców Adama 
Małysza, Otylii Jędrzejczak, Roberta Korzeniowskiego i wybit-
nych polskich himalaistów. Został obdarzony honorowym tytułem 
„Pasjonat farmacji 2003” oraz medalem Ignacego Łukasiewicza 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest członkiem Mało-
polskiej Rady Olimpijskiej. W kraju i za granicą miał ponad 120 
wystaw indywidualnych i ponad 150 zbiorowych.                       

 Filip Kobiela

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA opr. Józef Korta

50 lat TMW
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świetą odprawioną 

w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu przez Wiśnicza-

nina ks. Prałata Tadeusza Bukowskiego i ks. Krzysztofa Wą-
chałę proboszcza parafii p.w. Matki Bozej Wniebowziętej w N. 
Wisniczu. Podczas celebry Mszy Świętej śpiewał chór „Canon” 
i wystąpił artysta operowy z Gliwic Wiśniczanin Jan Maria 
Dyga. Następnie na zamku Kmitów i Lubomirskich, do sali ry-
cerskiej wprowadzono sztandar TMW a uczestników spotkania 
powitał prezes TMW kol. Stanisław Domański. Przybyli prezesi 
Oddziałów Stowarzyszenia: Andrzej Migdał z Wrocławia, Ma-
ria Kiełbińska z Katowic, Dorota Korta z Bochni, pani Roma-
nowska-Olszewska z Warszawy, delegacja ZG Stowarzyszenia 
z prezesem Stanisławem Kobielą, pani Jadwiga Duda prezes To-
warzystwa Przyjaciół Wieliczki, pan Jan Burek z Towarzystwa 
Przyjaciół Żegociny. Prezes S. Domański przedstawił dorobek 
Towarzystwa na przestrzeni 50 lecia i monografię Towarzystwa 
wydaną staraniem TMW. Burmistrz Stanisław Gaworczyk mó-
wił o współpracy Towarzystwa z samorządem wiśnickim, złożył 
gratulacje Towarzystwu i wręczył pamiątkowe medale 20-lecia 
Samorządu Wiśnickiego prezesowi Stanisławowi Domańskie-
mu, ks. prałatowi Tadeuszowi Bukowskiemu. Prezes Stanisław 
Kobiela mówił o idei regionalizmu i tożsamości regionalnej. 
W części artystycznej wystąpiły: chór ZS w Królówce „Kró-
lewskie Słowiki”, Kapela „Królewianie” pod kierunkiem pana 
Albina Kiełtyki i chór rodziny Dmytrzaków, założony przez 
Wiśniczanina Lucjana Dmytrzaka. W programie solowym wy-
stąpił artysta scen śląskich Jan Maria Dyga. 

W bastionie przy bramie zamkowej kol Waldemar Klasa 
otworzył retrospektywnej wystawy fotograficznej obrazującą 
działalność TMW, oraz zaprezentował wydawnictwo 50 lat 
Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, którego druk dofinansował 
Starosta Bocheński Jacek Pająk, Burmistrz Wiśnicza Stanisław 
Gaworczyk i ZG Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. W kurtynie zachodniej odbyło się przygo-
towane przez Burmistrza Wiśnicza i TMW przyjęcie, którym 
zakończono wspaniałą uroczystość 50-lecia Towarzystwa.

IX Bieg Kmitów
Przy wspaniałej pogodzie i obecności tłumu dzieci, mło-

dzieży i dorosłych z wiśnickiego rynku wyruszył jak co roku 
IX Bieg Kmitów. Sędzią głównym Biegu był pan Dominik 
Kokoszka nauczyciel wiśnickiej szkoły, a sędzią honorowym 
Józef Korta. Do biegu wyruszyło 30-tu uczestników. Zwycięz-
ca otrzymał z rąk burmistrza Stanisława Gaworczyka i ks pro-
boszcza Krysztofa Wąchały medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez władze samorządowej, TMW, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła  i prywatnych sponsorów. Impreza ta 
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cieszy się w każdym roku niesłabnącym powodzeniem i uzna-
niem społeczeństwa wiśnickiego. 

Dni Katyńskie w Wisniczu
Gminne Obchody Rocznicy Katyńskiej zorganizowane sta-

raniem burmistrza Wiśnicza Stanisława Gaworczyka, TMW, 
Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu odbyły się 13 kwietnia 2010 
r. w atmosferze tragicznej katastrofy prezydenckiego samolo-
tu na lotnisku pod Smoleńskiem. W spotkaniu uczestniczył 
pan Wiesław Adamczyk autor książki „Kiedy Bóg odwrócił 
wzrok”, syn zamordowanego w Katyniu Franciszka Adam-
czyka, który opowiadał o przeżyciach jego rodziny od chwili 
deportacji do Kazachstanu w czasie dziesięcioletniej tułaczki.

VI Turniej Brydża Sportowego TMW
VI Turniej Brydża Sportowego TMW o puchar Burmistrza 

Nowego Wiśnicz odbył się w dniach 26-27 czerwca b.r. w sa-

wego 301 Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy, kawalera 
Krzyża Virtuti Militari i wysokich brytyjskich i polskich odzna-
czeń wojennych. Na spotkanie przybyła rodzina Adama Dąbrowy 
w osobach państwa Barbary i Antoniego Gajewskich z Krakowa,  
pani Anny Magdalena Mróz z mężem Pawłem z Warszawy i pa-
nem Grzegorzem Dąbrową z Nowego Sącza, działacze Bocheń-
skiego Oddziału Związku Żołnierzy AK z p. Celiną Dźwigaj na 
czele, lotnicy z Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa: ppłk 
pilot Ryszard Łabaj, kpt pilot Janusz Tarkowski, pilot Mieczysław 
Bułat, pilot Piotr Gaziński, lotnicy i działacze z Klubu Seniorów 
Lotnictwa w Częstochowie: Andrzej Tajchman (prezes), Jan Pu-
chała, H. Kazimierczuk, Krzysztof  Wudecki i pilot Henryk Ku-
charski redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski”, prezesi Oddzia-
łów naszego Stowarzyszenia w Krakowie pan Andrzej Migdał 
i w Wiśniczu pan Stanisław Domański. 

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego prezes S. Kobiela 
powitał gości i wszystkich zebranych informując, że pani Bar-
bara Kleszcz-Kaliszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Dywizjonu 301 w Leszkowicach w województwie lubelskim 
przekazała dla wszystkich uczestników spotkania serdeczne po-
zdrowienia.

Płk Adam Dąbrowa związany był z Bochnią urodzeniem. Tu-
taj się wychował we wspaniałej patriotycznej atmosferze rodziny 
Jędrychowskich i Dąbrowów, którzy walczyli w legionach Józefa 
Piłsudskiego, w wojnie ukraińsko-polskiej, bolszewickiej i w cza-
sie II wojny światowej. Jedni przeszli szlak bojowy z armią gen. 
Andersa, inni walczyli w partyzantce ZWZ-AK. Losy wojenne 
rzuciły Adama Dąbrowę do Wielkiej Brytanii, gdzie odznaczył 
się w powietrznej obronie tego kraju przed agresją hitlerowską 
i do końca wojny był żołnierzem Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii. Po wojnie jak większość jego polskich kole-
gów-lotników pozostał na emigracji z tam zmarł.

Dr Andrzej Dąbrowa przedstawił sylwetkę swojego ojca, 
dzielił się pięknymi wspomnieniami o ojcu a następnie przekazał 
dla Stowarzyszenia dar w postaci munduru Ojca, jego odznaczeń 
wojennych i albumów fotografii i dokumentów. Zarząd Stowarzy-
szenia nadał dostojnemu gościowi tytuł nestora Stowarzyszenia.

Nastepnie swoje wiersze związane z tematyka lotniczą zapre-
zentowała pani Magdalena  Mróz utalentowana poetka z Warsza-
wy dedykując je pamięci Adama Dąbrowy.

Po tej prezentacji poetyckiej chór Stowarzyszenia Bochnia-
ków z udziałem wszystkich obecnych odśpiewał Marsz lotników 
i kilka pieśni piosenek z II wojny światowej. Uroczystość zakoń-
czyła żołnierska grochówka.

Kwesta na cmentarzu
31 października oraz 1 i 2 listopada b.r. Komitet Radowa-

nia Zabytkowej Części Bocheńskiego Cmentarza  przy naszym 
Stowarzyszeniu, działający pod kier. Janiny Kęsek  zorganizo-
wał kwestę cmentarną, w przeprowadzeniu której dużej pomocy 
udzielili nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Zebraliśmy kwotę 
6761 zł. (zob. art. Janiny Kęsek o kweście na cmentarzu i Waw-
rzyńcu Jadowskim raz jeszcze str. - 23)

Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków dla Stowarzyszenia
30 października b.r. prof. dr hab. Daniel Duda Kapitan Żeglu-

gi Wielkiej przekazał na ręce prezesa Stowarzyszenia Stanisława 
Kobieli Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP dla naszego Sto-
warzyszenia za pielęgnowanie tradycji legionowej.

lach Muzeum Ziemi Wiśnickiej i zamku Kmitów i Lubomir-
skich. Uczestniczyły w nim pary sportowe z różnych regionów 
Polski. Zwyciężyły pary sportowe w Warszawy, Rzeszowa 
i Czechowic. Najlepszą z powiatu bocheńskiego okazała się  
para sportowa: Leszek Matusik i Tadeusz Brzeski. Sędzią za-
wodów był pan Marek Rusek – sędzia PZBS. 

Sztandar TMW

W dniu 3 maja b.r. w kaplicy zamkowej podczas uroczystej 
Mszy Świętej burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gawor-

czyk przekazał dla To-
warzystwa Miłośników 
Wiśnicza ufundowany 
przez władze samorzą-
dowe Wiśnicza sztandar. 
Prezentacji sztandaru po 
jego poświęceniu do-
konał honorowy poczet 
sztandarowy w osobach 
Jerzego Ludwikowskie-
go, Waldemara Klasy 

i Józefa Korty.. Gratulacje dla Towarzystwa przekazał obecny 
na uroczystości starosta Bocheński pan Jacek Pająk i prezes 
ZG. Stowarzyszenia Stanisław Kobiela.

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW 

I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Spotkanie z dr Andrzejem Dąbrową
21 września b.r. odbyło się w Domu Bochniaków uroczyste 

spotkanie z panem dr inż. Andrzejem Dąbrową synem płk Adama 
Dąbrowy (1902-1988) Bochnianina, dowódcy dywizjonu bombo-
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Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek 
z okazji Święta Niepodległości 
 Z udziałem chóru „Złota Jesień” działającego przy MDK 

w Bochni pod kierunkiem pani Marii Korody-Chrzan odbyło się 
18 listopada b.r. spotkanie w Domu Bochniaków z okazji Święta 
Niepodległości.  Chóry „Złota Jesień” i naszego Stowarzyszenia 
pod kierunkiem kol. Stanisława Domańskiego i wszyscy obec-
ni przy jego akompaniamencie zaśpiewali pieśni patriotycz-
ne. W repertuarze były znane wszystkich pieśni jak: Pierwsza 
Brygada, Pierwsza Kadrowa, Orlątko, Modlitwa strzelecka, Na 
polanie, Pieśń o wodzu miłym  czy Świat cały śpi spokojnie 
(Eugeniusza Małaczewskiego), ale pojawiły się nowe: Leguny 
w niebie, Sygnał, 6 sierpnia 1914 r., Odważny Polak na marso-
wym polu, Szwoleżerowie i List do cara..

Wykład o żubrach
30  listopada b.r. kol. Jarosław Przybyło wygłosił w „Domu 

Bochniaków” interesujący wykład na temat żubrów ilustrowany 
multimedialną prezentacją. Przedstawił historię ochrony żubra, 
a także udział polskich naukowców w restytucji tego najwięk-
szego dziko żyjącego zwierza w Europie. Wykładowca posługi-
wał się najbardziej aktualnymi danymi o stanie populacji żubrów 
w Polsce i na świecie.  Ogólna liczebności żubrów przekroczyła 
na świecie 4200 sztuk. Inwentaryzacja przeprowadzona w 1921 
r. wykazała zaledwie 54 osobniki. Uczestnicy spotkania poznali 
także historię Ośrodka hodowli żubrów w Niepołomicach, który 
istnieje nieprzerwanie od 1938 roku.

UROCZYSTOŚĆ KU CZCI PROF. JANA KOTA

Z okazji 10 rocznicy nadania Krytej Pływalni w Bochni 
imienia Jana Kota, 17-krotnego mistrza Polski w pływaniu na 
100 m. 200 m. 400 m. 1`500 m. i profesora bocheńskiego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni zorganizowana 
została 25 listopada 2010 r. staraniem dyrekcji Krytej Pływalni 
i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, w sali gimnastycznej 
I LO w Bochni uroczysta sesja poświecona pamięci profesora 
Jana Kota. Sesję prowadził pan Robert Hołda dyrektor Krytej 
Pływalni w Bochni. W sesji uczestniczyli licznie nauczyciele 
I Liceum i młodzież oraz zaproszeni goście a wśród nich gość 
honorowy pani prof. Wanda Wątorska córka profesora Jana 
Kota, Po rozpoczęciu sesji dokonano uroczystego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej przed wejściem na salę gimnastyczną, któ-
ra nosi imię Profesora.  

Wykład pt.  Jan Kot sportowiec z charakterem  połączony ze 
wspomnieniami  z osobistych kontaktów z Profesorem przed-
stawił pan Zbigniew Zięba z AWF, trener „Cracovii”. Fragmen-
ty wspomnień córki Wandy Wątorskiej przedstawiła młodzież 
LO. Pani Anna Wianecka z Francji b. uczennica prof. Jana Kota 
we wspomnieniach  Tańczyłam z Janem Kotem pokazała syl-
wetkę Jana Kota jako pedagoga i nauczyciela. Dyrektor Krytej 
Pływalni Robert Hołda zaprezentował  w multimedialnej formie 
fotografie z życia Jana Kota i film z uroczystości zorganizowa-
nej 3 maja 1992 r. przez samorząd miasta Bochni ku czci Pro-
fesora, wykonany amatorską kamerą. Prof. Michalina Pięchowa 
mówiła o działalności patriotycznej Jana Kota, jego odwadze 
i postawie więźnia politycznego w więzieniach PRL-u do 1957 
r. W czasie sesji rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o Janie 
Kocie. W części artystycznej tańczyła grupa taneczna i pary 
taneczne w tańcach klasycznych i nowoczesnych oraz zespół 
Cheerleaders z I LO.
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Na okładce zdjęcie kapliczki 
przy ul. Kolejowej i Wojcka Polskiego – fot. Paweł Klasa.

NOWE WŁADZE BOCHNI I POWIATU

W drugiej turze wyborów na funkcje burmistrza Bochni na 
kadencję 2010-2014 zwycięstwo odniósł pan Stefan Kolawiński. 
Funkcję starosty bocheńskiego pełnić będzie nadal pan Jacek Pa-
jąk. Serdecznie gratulujemy.

ALBUM O GEN. LEOPOLDZIE OKULICKIM

Otrzymaliśmy zaproszenie z IPN O/Kraków  i Instytutu Hi-
storii UJ  do udziału w prezentacji albumu Generał Leopold Oku-
licki 1898-1946  autorstwa śp. Janusza Kurtyki i Jacka Pawłowi-
cza, która odbędzie się 21 grudnia 2010 r. w Instytucie Historii 
UJ. Album zawiera niepublikowane do tej pory zdjęcia i doku-
menty związane z życiem i działalnością ostatniego Komendanta 
Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.  
W albumie znalazły się pamiątki z rodzinnej kolekcji i wcześniej 
nigdzie niepublikowane zdjęcia z okresu szkolnego w Bochni, 
walk w Legionach i z Powstania Warszawskiego. Są tam także 
dokumenty z czasu służby w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR 
dowodzonych przez gen. Władysława Andersa, a wśród nich ste-
nogram rozmowy gen. W. Andersa i płk L. Okulickiego z Józe-
fem Stalinem i Wiaczesławem Mołotowem.  

W Bochni, mieście w którym uczył się w tut. gimnazjum 
i zdał maturę, urządził z działaczami POW w jesieni 1917 r. uda-
ną akcję na  koszary austriackie po broń i z którym związany był 
także później poprzez Stowarzyszenie Bochniaków  jako jeden 
z jego założycieli i późniejszy wiceprezes znajduje się spiżowy  
pomnik Generała dłuta prof. Czesława Dźwigaja na placu 
imienia generała Leopolda Okulickiego w centrum Bochni.
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