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Tajemnica cudownego
obrazu Matki Bożej Bocheńskiej

Od początku XVII wieku cudowny obraz Matki Bożej Bo-
cheńskiej, znany jako kopia obrazu Czarnej Madonny z Czę-
stochowy, słynie łaskami, niesie modlącym się nadzieję, po-
cieszenie, ukojenie i poczucie wdzięczności. 28 lipca 1637 r. 
w bocheńskim kościele dominikańskim p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, w którym znajdowała się cudowna 
ikona, modlący się zauważyli, że na czole Matki Bożej poja-
wił się krwawy pot, a z oczu popłynęły łzy. Cud ten powtórzył 
się 29 października 1637 r. i 15 maja 1638 r. To niezwykły 
zjawisko łez i krwawego potu przyczyniło się do ogromnego 
wzrostu kultu bocheńskiej Madonny w Bochni, okolicy i całej 
Polsce, a Bochnia stała się przez jakiś czas ośrodkiem kultu 
konkurującym nawet z Jasną Górą. Tutaj przed Matką Bożą 
Bocheńską – Różańcową otwierały się serca mieszkańców 
Bochni i pielgrzymów, którzy wpatrzeni w smutne, ludzkie 
oblicze Maryji i trzymane na jej ręku Dzieciątko Jezus szukali 
u Niej rady, ratunku, pomocy i duchowego wsparcia, Maryji 
zawierzali zdrowie, życie i losy swoje oraz bliskich i tutaj do-
znawali łask, których dowodem są liczne dary wotywne. 

Wydana w 2009 r. staraniem Muzeum im. prof. Stanisła-
wa Fischera książka Janiny Kęsek i Grażyny Potępa „Obli-
cze bocheńskiej Madonny. XVII-wieczne kopie, podobizny, 
inspiracje” (pisaliśmy o niej w numerze 3 (82) „Wiadomości 

Bocheńskich” w jesieni 2009 r) daje nowe niezwykle intere-
sujące spojrzenie na rozwój kultu bocheńskiej Madonny i jego 
recepcję na odległych od Bochni terenach. Książeczka ta, któ-
ra powinna być w każdym bocheńskim domu, inspiruje, budzi 
bardzo ciekawe refleksje i potrzebę dalszych poszukiwań.

Zapewne każdy mieszkaniec Bochni ma w pamięci cudowny 
obraz bocheńskiej Madonny i przeżycia związane z modlitwą 
przed nim i powie, że zna obraz bardzo dobrze. A może jednak 
warto przeczytać ten artykuł dla uświadomienia sobie ile cieka-
wych treści w tym cudownym obrazie się znajduje, nie mówiąc 
o całej sferze metafizycznej nie uwzględnionej w tym artykule.

Przesłanie i idea bizantyjskiej ikony
W sztuce bizantyjskiej słowo ikona (gr.eikon) oznacza 

obraz sakralny przedstawiający wszystkie podobizny Chry-
stusa, Matki Bożej, aniołów i świętych a także sceny z Pisma 
Świętego. O istnieniu pierwszych ikon dowiadujemy się z pism 
Euzebiusza z Cezarei, a o kulcie z nimi związanym z pism św. 
Augustyna. Te bizantyjskie obrazy przedstawiały wprawdzie 
ciała ludzkie, ale ich przedmiotem była dusza, więc ciało było 
tylko symbolem duszy. Dlatego artyści kierując się zasadą, że 
dobry artysta przedstawia duszę a nie ciało, kreślili postacie 
w liniach abstrakcyjnych i jak najmniej organicznych i to było 

Cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Cudowny obraz Matki Bożej Bocheńskiej.
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pierwszą właściwością bizantyjskich ikon. Drugą zaś było 
pokazanie istoty postaci, a więc jej pierwowzoru w świecie 
wiecznym. Poprzez skupienie myśli widza na ikonie, człowiek 
miał się przenosić do świata wiecznego poprzez kontemplację 
Boga. Poprzez widzialny obraz myśl ludzka powinna lecieć 
w krąg niewidzialnej wielkości bóstwa. Ikony nie były więc 
zwyczajnymi portretami czy ilustracją Pisma Świętego. Dlate-
go otaczano je wielką czcią i w ich kręgu rodził się kult. 

Uważano, że Chrystus żywy i Zmartwychwstały przema-
wia nie tylko przez Pisma Święte i osobiste natchnienie, ale 
także przez malarstwo charyzmatyczne. Ikona zrodziła się 
więc z modlitwy i kontemplacji prawd wiary jako dzieło ma-
larzy-teologów. Wierzono, że w ikonach tkwi cząstka energii 
Bożej taka sama jak w Piśmie Świętym i że pełni rolę litur-
giczną. Dlatego ikony się pisało, a nie malowało, uważając, że 
są one rodzajem zapisu Ewangelii Świętej. Artysta pracować 
musiał z bojaźnią, gdyż tworzył sztukę boską, musiał w modli-
twie prosić Chrystusa, aby Duch Święty przeniknął jego duszę.

Może właśnie dlatego przedstawiano Bogarodzicę 
w bezruchu, oczekując od widza także znieruchomienia  
i skupienia się na jednym punkcie, na spoglądających na nie-
go z ikony oczach. Środkiem obrazu stały się oczy Madonny. 
Kanony malowania ikon układano w formie podręczników 
nazywanych w języku rosyjskim „podlinnikami” a po grecku 
„hermeneia”, w których znajdowały się rysunki postaci, ich 
pozy i gesty. Od połowy XVII wieku w świecie ludowej twór-
czości artystycznej kanony sztuki bizantyjskiej były o wiele 
mniej przestrzegane niż w malarstwie klasztornym czy cecho-
wym. W ikonach tego okresu można zauważyć o wiele więcej 
przejrzystości całej kompozycji i formalnej prostoty, co jednak 
mogło także korzystnie wpłynąć na walory artystyczne. 

Dla podkreślenia świętości ikon malowano je najpierw 
na zagruntowanym płótnie naklejonym na drewnie cedro-
wym lub cyprysowym, które uchodziły za drzewa świę-
te. Cyprys ponadto symbolizował młodość i wieczność. 
Sięgano także po deski z tui lub sykomory. Na Rusi uży-
wano desek lipowych lub sosnowych. Pierwotnie malo-
wano ikony techniką enkaustyczną polegającą na łączeniu 
wosku pszczelego ze spoiwem malarskim. Od VI wie-
ku wprowadzono technikę tempery jajowej, według któ-
rej spoiwem była woda zmieszana z żółtkiem jaja kurzego. 

Madonna z Dzieciątkiem w malarstwie bizantyjskim
Wśród ikon przedstawiających Madonnę z Dzieciątkiem wy-

kształciły się trzy typy kompozycji: Orantka, Eleusa i Hodegetria. 
Orantka (łac.modląca się, po grecku Platytera), a więc 

Orędowniczka, pokazana jest zawsze frontalnie. Maria stoi 
i modli się z rękami wzniesionym w kierunku nieba. Na jej 
piersiach pokazana jest postać Chrystusa wpisana w koło. We-
dług starej legendy jeśli Maryja z ikony opuści kiedyś dłonie, 
nastąpi koniec świata. 

Eleusa (gr. czułość, miłosierdzie) – w tej kompozycji Mat-
ka Boża z Dzieciątkiem pełna jest szczególnej serdeczności do 
Syna. Dostojeństwo Bogarodzicy zastępuje czułość matki do 
dziecka. Maryja przytula obiema rękami do siebie Dzieciątko 
siedzące na jej lewym, albo prawym ramieniu i opiera swo-
ją twarz o policzek Dzieciątka. Czasem Dzieciątko obejmuje 
Maryję za szyję. Najlepszym przykładem Eleusy w Polsce 
jest obraz Matki Bożej Myślenickiej, który był pierwowzorem 
obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Hodegetria (gr. Przewodniczka) to trzecia forma przed-
stawień Maryji z Dzieciątkiem. Nazwa pochodzi z greckiego 
słowa hodos czyli droga), a więc Maryja jest tutaj postacią, 
która wskazuje Chrystusa, uświadamiając nam, że On jest 
naszą Drogą, Prawdą i Życiem. W Kościele wschodnim uwa-
żano, że pierwszy taki obraz został namalowany przez św. 
Łukasza Ewangelistę i przywieziony do Konstantynopola. 
Nazwa jego nawiązuje do klasztoru i świątyni Ton Hodegon 
w Konstantynopolu, w której cesarzowa Pulcheria w V wie-
ku umieściła najstarszą ikonę tego typu. Nazwa Ton Hodegon 
oznacza klasztor przewodników. Mieszkali w nim i pracowali 
mnisi opiekujący się niewidomymi1. W klasztorze zdarzały się 
cudowne uzdrowienia wzroku i do niego ciągnęły pielgrzym-
ki niewidomych nawet z dalekich stron. Po zdobyciu przez 
Turków Konstantynopola w 1453 r. ikona ta została spalona 
albo pocięta na drobne kawałki.

Kompozycja Hodegetrii
Maryja i Dzieciątko Jezus przedstawieni są w Hodeget-

rii frontalnie. Maryja o surowym i majestatycznym obliczu 
trzyma na lewym ręku Dzieciątko-Chrystusa, prawą ręką 
wskazuje na Syna-Boga, a Dzieciątko z twarzą częściowo ty-
lko zwróconą ku Maryi, albo wprost do widza prawą rączkę 
unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma księgę, 
albo zwój (atrybut nauczyciela), albo kulę symbolizującą 
świat (mundus- atrybut prawodawcy). Zwojem trzymanym 
w ręku Chrystusa jest Ewangelia, symbol wiedzy, mądrości 
i nauczania. W Hodegetrii nie widać matczynej serdeczności 
do Syna. Maryja i Chrystus patrzą prosto przed siebie, cza-
sem są lekko zwróceni ku sobie. Dzięki temu widoczna jest 
cała głowa Chrystusa, ale nie jest on tutaj niemowlęciem. 
Ma twarz dorosłego, inteligentnego człowieka. Hodegetria 
jest odwzorowaniem cesarskiego porządku w Bizancjum, 
ukryciem wszelkich wyraźnych uczuć, na rzecz ceremonii 
ukazującej świętość i godność władzy cesarskiej. Widać także 
pewien dystans i oddalenie postaci Chrystusa od twarzy Matki. 
Obie twarze łączy ten sam wyraz zamyślenia, powagi i nawet 
pewnej nieobecności. Hodegetria – to najważniejsza maryjna 
ikona w świecie chrześcijańskim, której powstanie legenda 
łączy z postacią Łukasza Ewangelisty. Matka Boża Hodegetria 
to patronka Konstantynopola.

Cudowny obraz Jasnogórski
– najpiękniejsza Hodegetria w Polsce
Taką właśnie najsłynniejszą i najpiękniejszą Hodegetrią 

w Polsce jest cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Układ 
postaci Maryi i Dzieciątka Jezus i ich gesty są takie same jak 
w pierwowzorze Hodegetrii. Powstanie obrazu jasnogórskiego 
różnie datowano; na VI w. XII w., przełom XII i XIV w., a na-
wet na połowę XIV w. Dostrzegano w nim tradycje malarstwa 
greckiego i rzymskiego. Ks. Jan Fijałek z Pogwizdowa, później-
szy rektor Uniwersytetu we Lwowie opowiadał się za prowe-
niencją włoską obrazu (szkoła bolońska) inni za szkołą ze Sieny 
(K. Pieradzka a E. Śnieżyńska-Stolot wskazywała na krąg Simo-
ne Martiniego), niektórzy za szkołą bizantyjską, zaś prof. Karol 
Estreicher za szkołą czeską. W 1984 r. cudowny obraz poddany 
został analizie i wówczas stwierdzono, że był dwukrotnie prze-
malowany i składa się z trzech warstw malarskich. Pierwsza 
warstwa ikonowa, w której zarysowana jest zasadnicza kom-
pozycja obrazu pochodzi z XII-XIII wieku, druga – włoska 
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z połowy XIV wieku – i to jest obecne malowidło. W trzeciej 
są przemalowania z czasów konserwacji obrazu, którą prze-
prowadzono w Krakowie w latach 1430-1434. Po analizie tej 
odrzucono tezę o pochodzeniu bizantyjsko-ruskim, czeskim 
i węgierskim. Przyjęto, że obraz powstał w kręgu kultury łaciń-
skiej, prawdopodobnie ze szkoły sieneńskiej. Prof. Wojciech 
Kurpik w dziele Częstochowska Hodegetria wyd. w Łodzi-
Pelplinie w 2008 r. wskazuje nawet na autora cudownego jas-
nogórskiego obrazu Simone Martiniego z Sieny lub któregoś 
z jego naśladowców. Ciemną barwę obrazu tłumaczą naukow-
cy zanieczyszczeniami spowodowanymi dymem ze świec.

Powstanie bocheńskiej kopii
Kult połączony ze zwyczajem pielgrzymowania na Jasną 

Górę pojawił się już na początku XV wieku, a więc w czasach 
panowania króla Władysława Jagiełły, co jest udokumentowa-
ne źródłowo i potwierdzone listem króla do papieża Marcina 
V z 1429 r.2 Pełny rozkwit kultu Matki Bożej Częstochowskiej 
przerastający wszystkie inne kulty maryjne w Polsce nastąpił 
po 1655 r. a więc po rozejściu się po Polsce wieści o zwycię-
skiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami3. Matka Boża Czę-
stochowska stała się patronką Polski. Pierwsze kopie obrazu 
jasnogórskiego powstały w typie Hodegetrii w XV wieku. 
Niektóre stanowiły typ mieszany obrazu jasnogórskiego 
i Matki Bożej Piekarskiej. Do najstarszych kopii należy obraz 
Matki Bożej Sokalskiej i Matki Bożej z Topolna w Prusach 
i niebawem obie te kopie uznane zostały za cudowne. Cudow-
ny obraz Matki Bożej Bocheńskiej jako kopia obrazu jasno-
górskiego powstał na przełomie XV i XVI wieku,a namalo-
wany został farbami olejnymi na płótnie naklejonym na deskę 
modrzewiową –piszą autorzy wszystkich opracowań na temat 
obrazu. Istnieje hipoteza, że cudowny obraz Matki Bożej Bo-
cheńskiej namalowany został w Krakowie wcześniej, w latach 
1430-1434 kiedy to po napaści na klasztor jasnogórski i uszko-
dzeniu cudownej ikony, obraz ten oddany został do konserwa-
cji. Artyści zajmujący się konserwacją obrazu wykonali wtedy 
kilka kopii, które trafiły do osób prywatnych, a kiedy zasłynę-
ły łaskami trafiły do kościoła mariackiego w Krakowie i koś-
ciołów w okolicy Krakowa, m.in. do Bochni. Przeciwko tej 
hipotezie wypowiada się chyba słusznie Jan Flasza w książce 
Puklerz Złoty i Łza Krwawa. Z dziejów obrazu Matki Bożej 
Bocheńskiej, Bochnia 2004 r. s. 5 uznając, że obraz powstał 
na przełomie XV i XVI wieku, a więc ok. 70 lat później.

Próba porównania i symbolika obrazu
Ks. dr Stanisław Wójtowicz, proboszcz bocheński w prze-

wodniku p.t. Kościół parafialny w Bochni wydanym w 1983 r. 
w Bochni opisał następująco cudowny obraz bocheńskiej Ma-
donny: Na obrazie ukazana jest postać Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, Maryja zwrócona frontalnie do patrzącego trzyma 
na lewej ręce Dzieciątko zwrócone w stronę Matki. Twarz Ma-
ryji wydłużona o poważnym, skupionym a zarazem łagodnym 
wyrazie. Wąskie, smutne wpatrzone w dal oczy, zdające się do-
brze rozumieć cierpienia ludzkie, wyglądają na zmęczone od 
łez. Są przenikliwe i pełne miłości. Zdają się spoglądać w głąb 
duszy, jakby dobrze rozumiały cierpienia ludzi zasmuconych. 
Na prawym policzku widnieją dwie charakterystyczne rysy 
przywodzące na myśl Obraz częstochowski. 

Dzieciątko zwrócone w stronę Maryji unosi ku niej głowę. 
Prawą rękę podnosi w charakterystycznym geście Pantokrato-

ra, zaś w lewej ręce trzyma jabłko-symbol kuli ziemskiej. Odzia-
ne jest w różową sukienkę, którą zdobią podobnie jak szatę Ma-
donny złote, ozdobione drogimi kamieniami kołnierz i mankiety. 

Ukazane na tle złotych nimbów głowy obu postaci wieńczą 
złote korony ozdobione drogimi kamieniami i perłami, podtrzy-
mywane z obydwu stron przez postacie aniołów. Tło Obrazu jest 
gładkie z nieregularnie rozmieszczonymi gwiazdkami. Obraz 
posiada kilka sukienek ufundowanych przed i po koronacji. Naj-
częściej nakładana jest sukienka koloru niebieskiego i różowego.

Spróbujmy porównać cudowny obraz bocheński z jego jas-
nogórskim pierwowzorem, a także z układem kompozycyjnym 
Hodegetrii, wyłowić podobieństwa i różnice, a także zastano-
wić się nad symboliką układu i gestów postaci i innymi szcze-
gółami. Matka Boża Bocheńska podobnie jak w Hodegetrii 
i obrazie jasnogórskim przedstawiona jest w półpostaci i fron-
talnie. Ma taki sam zatroskany wyraz twarzy, pełen zadumy 
i błogosławieństwa. Nie patrzy na Syna-Boga, ale przed siebie. 
Uwagę widza zwracają Jej oczy wpatrzone w dal, pełne bólu, 
a jednocześnie mądrości i wewnętrznej siły. Trafnie napisał 
ks. Dr Stanisław Wójtowicz, że są one jakby zmęczone od łez, 
ale zdają się rozumieć ludzkie cierpienie, przenikliwe i pełne 
miłości. Owal twarzy Maryi i nos jest prosty, wydłużony, cha-
rakterystyczny dla ikony, usta małe i wąskie, cienkie wargi. 
W symbolice chrześcijańskiej wskazują one na skłonność do 
milczenia i medytacji oraz na głębokie życie duchowe. 

Na twarzy Madonny bocheńskiej widoczne są charakte-
rystyczne dla obrazu jasnogórskiego podwójne długie cięcia 
na prawym policzku z tą jednak różnicą, że tam dłuższe dwie 
rysy cięcia rozpoczynają się w połowie wysokości nosa, mija-
ją szyję i kończą się w partii szat. W ikonie bocheńskiej roz-
poczynają się wysoko tuż pod prawym okiem Maryji. Janina 
Kęsek i Grażyna Potępa piszą4 także, że w odróżnieniu od czę-
stochowskiego pierwowzoru łagodna i smutna twarz Madonny 
jest lekko zwrócona w stronę Dzieciątka.

Maryja ubrana jest w ciemną suknię (gr. chiton), a głowę 
okrywa długa spływająca na ramiona i niżej chusta czyli ma-
forion, która jest symbolem bożego macierzyństwa a więc bar-
dzo ważnym elementem w każdej ikonie. W obrazie jasnogór-
skim na chitonie i mafiorionie liczne są motywy stylizowanej 
lilii, a więc symbolika maryjna niewinności i Niepokalanego 
Poczęcia, a w górnej części maforionu na wysokości czoła 

Maryji znajduje się 6-ramienna gwiazda 
przypominająca – w odróżnieniu od hek-

sogramu (Gwiazdy Dawida) – chry-
stogram (poprzez nałożenie na siebie 
dwóch liter greckich I (jota) i X (chi) 
ze słowa Iesous Christos). Na cudow-

nym obrazie Matki Bożej Bocheńskiej 
nie ma ani motywów lilii ani gwiazdy na 

maforionie.
Podobnie jak w obrazie jasnogórskim Dzieciątko-Jezus 

trzymane na lewej ręce Maryji nie jest budzącym tkliwość nie-
mowlęciem, ale zgodnie z wymową proroctwa Izajasza (7, 14) 
jest młodzieńcem, rozumiejącym wolę Boga – Emmanuelem 
o prawie dorosłym, inteligentnym obliczu. Głowa jego znajdu-
je się na wysokości ramienia Maryji i zwrócona jest częściowo 
w kierunku widza, dzięki czemu widać całą jego twarzyczkę. 
Prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, ale palec 
wskazujący i środkowy dłoni, zwróconej wewnętrzną stroną 
w kierunku widza, są lekko rozchylone5. W lewej rączce Dzie-
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ciątko Jezus trzyma na obrazie jasnogórskim zamknięty ewan-
geliarz, poziomo grzbietem ku dołowi i opiera go na kolanach. 
W ikonografii Hodegetrii ta księga miała istotne znaczenie, 
bowiem podkreślała rolę Chrystusa jako przynoszącego nowe 
prawo. W ikonach bizantyjskich w rękach Jezusa zawsze wy-
stępował zwój, a w malarstwie włoskim – kodeks, ale nie był 
ułożony poziomo. Jedynym znanym wyjątkiem – pisze Kurpik 
– jest obraz Madonny Simone Martiniego z kościoła św. Kata-
rzyny w Sienie5. W cudownym obrazie bocheńskim Dzieciątko 
trzyma zamiast księgi kulę, zwaną też jabłkiem, która powin-
na symbolizować świat (mundus), poprzez krzyż usytuowany 
w górnej jego części. Chrystus powinien mieć w ręce atrybut 
władcy. Krzyż ten widzimy wyraźnie na kuli uwidocznionej 
na miedziorycie. Na cudownym obrazie bocheńskim nie ma 
krzyża na kuli, chociaż wielu mieszkańców Bochni pamięta, 
że w okresie międzywojennym ten niewielki krzyż był na kuli 
widoczny. Jest on także słabo widoczny na fotografii z lat 50-
tych przed konserwacją obrazu. Prawdopodobnie przez nie-
uwagę został on w czasie konserwacji zamalowany, a powi-
nien koniecznie na obrazie się znajdować, gdyż bez niego kula 
przypomina piłeczkę w rękach Dzieciątka, a nie mundus.

Symbolika gwiazd
Na ciemnym tle z obu stron postaci Matki Bożej Bocheń-

skiej widać 16 gwiazd siedmioramiennych, których nie ma na 
jasnogórskim pierwowzorze. 10 z nich układa się w kształt 
wieńca wokół głowy Madonny, a 6 znajduje się w innych 
miejscach. Moim zdaniem 5 albo 6 gwiazd znajdujących się 
poza linią tego wieńca domalowano w niewiadomych okolicz-
nościach, może w czasie jednej z konserwacji. Jedna gwiazda 
z prawej strony obrazu koło aureoli Dzieciątka może wska-
zywać, że był jeszcze drugi wianuszek gwiazd wokół głów-
ki Dzieciątka Jezus. Wokół aureoli Madonny powinno być 
zgodnie z tekstem Apokalipsy św. Jana 12 gwiazd: A potem 
wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słoń-
ce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu (Jan 12, 1). Łatwo wytłumaczyć dlaczego w tym 
wieńcu jest tylko 10 gwiazd a nie dwanaście oraz, że brakuje 
właśnie dwóch gwiazd ze szczytowej części aureoli. Wystar-
czy spojrzeć do następnego rozdziału. Dobrą ilustracją będzie 

wizerunek Maryji z Cu-
downego Medalika.

Gwiazdy uchodzą 
za symbol dziewictwa. 
Są one także wyrazem 
idei Bożej według której 
stworzone życie kon-
centruje się na Bogu 
i dopełnia przeznacze-
nia, które wyznaczył mu 
Bóg. W Piśmie Świętym 
czytamy, że gwiazdy są 
stworzeniami, które 
z radością wypełniają 
rozkazy Stwórcy. Psalm 
148 wzywa wszystkie 
gwiazdy, aby chwa-
liły Pana. Maryja to 
gwiazda Poranna, któ-
ra poprzedza wschód 

Chrystusa-Słońce i wydanie go na świat. W „Litanii loretań-
skiej” wzywa się Matkę Bożą jako Stella matutina (łac. ma-
tutinus – poranny od słowa matuta – zorza poranna). Hymn 
wieczorny Ave maris stella pozdrawia Maryję jako Gwiazdę 
Morza, która wskazując drogę i niosąc otuchę, świeci nad 
falami świata. Klemens Aleksandryjski uważał, że Bóg do-
puścił kult gwiazd, żeby poganie mogli poprzez gwiazdy 
spojrzeć ku Niemu i nie stali się całkowicie bezbożni i nie 
zginęli ostatecznie6. Ale 12 gwiazd symbolizuje także Koś-
ciół, od liczby apostołów czyli od odrodzonego ludu Starego 
Przymierza, który – jak wiadomo – składał się z 12 pokoleń.

Obcięte dłonie Maryji
Dokonując dalszych porównań dochodzimy do zaskakują-

cego stwierdzenia. Otóż w bocheńskiej ikonie nie widać dłoni 
Matki Bożej, ani lewej, ani prawej. W obrazie jasnogórskim 
Maryja wskazuje prawą dłonią Dzieciątko. W Hodegetrii ten 
gest jest niezwykle ważny. Nikt inny jak właśnie Maryja po-
winna gestem dłoni wskazywać na Chrystusa, iż jest On Dro-
gą, Prawdą i Życiem. Bez tego gestu trudno zrozumieć Hode-
getrię, domyślić się przesłania płynącego z obrazu i nie sposób 
wyobrazić sobie, że autor kopii mógłby pominął tak ważny 
element. To bardzo istotna różnica pomiędzy obrazem Matki 
Bożej Bocheńskiej a jej jasnogórskim pierwowzorem.

Zmniejszony format obrazu
Kiedy jednak – poruszony tą konstatacją – uważny ob-

serwator popatrzy ponownie na cudowny obraz Matki Bożej 
Bocheńskiej, dokona dalszych jeszcze bardziej wyraźnych 
spostrzeżeń. Otóż obraz zbliżony jest kształtem bardziej do 
kwadratu. Ma wymiary 90 x 75 cm., a więc nietypowe dla 
obrazu, który bardziej powinien przypominać t.zw. złoty pro-
stokąt jakim w kategoriach geometrycznych jest obraz jasno-
górski. Złoty prostokąt łatwo wykreślić. Wystarczy zastosować 
twierdzenie Pitagorasa, albo sprawdzić w Wikipedii. Z tych 
obserwacji wynika, że obraz został obcięty od dołu, a może 
także od góry, na co wskazuje nieporadnie spłaszczona aureola 
wokół głowy Maryji i brak dwóch gwiazdek z wieńca gwiazd 
otaczającego aureolę Madonny. A więc w pierwotnej wer-
sji cudownego obrazu był pewnie wieniec składający się 12 
gwiazd odpowiadający słowom Apokalipsy i wersji wizerunku 
Najświętszej Panny Marii zachowany w słynnej ilustrowanej 
księdze powstałej ok. 1324 r. w Strasburgu, przedstawiającej 
sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Dochodzimy zatem 
do wniosku, że mylą się ci, którzy piszą, że obraz namalo-
wany był na desce o wymiarach 90 x 75 cm. Zarówno deska 
jak i płótno naklejone na niej musiały być znacznie większe. 
Pani Grażyna Potępa z bocheńskiego Muzeum przypuszcza, 
że obraz obcięto także z boków, być może dla wyrównania 
proporcji obciętego w pionie obrazu albo z innych przyczyn 
(wskazuje na to obcięta aureola Dzieciątka).

O obcięciu cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej od 
dołu pisał w cytowanym wyżej dziele prof. Wojciech Kurpik 
i w Studiach Claromontana z 1981 r., pisali także prof. Tade-
usz Chrzanowski i Marian Kornecki oraz w wydanej w 2009 r. 
książce Janina Kęsek i Grażyna Potępa.

Próba wyjaśnienia okoliczności 
Do tej pory nikt nie podjął się wyjaśnienia kiedy i w jakich 

okolicznościach cudowny obraz bocheński został obcięty. 
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Spróbujmy sformułować kilka hipotez na ten temat na pod-
stawie analizy historii i wędrówki obrazu od chwili jego po-
wstania. Obraz namalowany został albo w latach 1430-1434 
kiedy dokonywano konserwacji jasnogórskiego pierwowzoru 
w Krakowie, po jego zbezczeszczeniu (sacrilegium) przez hu-
sytów, którzy wdarli się na Jasną Górę w 1430 r., albo – co jest 
bardziej prawdopodobne – na przełomie XV i XVI wieku. Na-
stępnie w niewiadomych okolicznościach trafił do rąk miesz-
czanina wielickiego Krzysztofa Bąkowskiego, który ofiarował 
go miejscowej, wielickiej farze do ołtarza, ale go stamtąd za-
brał, gdy wola darczyńcy nie została spełniona i okazało się, 
że obraz powieszony został przez proboszcza na gwoździu na 
bocznej ścianie. Następnie, po pożarze Wieliczki i cudownym 
zatrzymaniu pożaru za sprawą tego obrazu – jak uważał Bą-
kowski – przekazał obraz w 1616 r. tym razem do kościoła do-
minikanów p.w. Wniebowzięcia Marii Panny w Bochni, który 
od wielu lat słynął jako miejsce żarliwego kultu Matki Bożej 
Różańcowej. Obraz początkowo umieszczony został w kącie po 
drugiej stronie kościoła w stosunku do ołtarza bractwa różań-
cowego, ale mimo tego w tym miejscu zasłynął od razu łaska-
mi. Około 1620 roku dominikanie przekazali ikonę prestiżowe-
mu bractwu różańcowemu, które umieściło ją [w tym koście-
le] w swoim ołtarzu7. Stanisław Fischer pisze, że już w ciągu 
pierwszych 20 lat obraz Matki Bożej Bocheńskiej doznawał 
szczególnego uwielbienia ze strony mieszkańców Bochni 
i pątników. Książeczka przeora dominikanów bocheńskich O. 
Tomasz Rościszewskiego wydana w 1639 r. pt. Puklerz Złoty 
na obronę obrazów katolickich…opisująca rozwój kultu Matki 
Bożej Bocheńskiej jest tego najlepszym dowodem8 

Hipoteza I – gdzie i kiedy?
Dla naszych rozważań szczególnie duże znaczenie będą 

miały dwa druki wydane w XVII wieku – nota bene – przez 
bocheńskich dominikanów; miedzioryt i drzeworyt z wize-
runkiem cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskieji9 Na 
pierwszym widzimy podtrzymywany przez św. Dominika 
i św. Jacka Odrowąża obraz Matki Bożej Bocheńskiej, a na 
nim obie dłonie bocheńskiej Madonny. Na zamieszczonym na 
miedziorycie arkuszu odczytujemy polski napis w którym po-
dana jest ważna data pierwszego cudu – 1637, co w oczywisty 
sposób wskazuje, że miedzioryt wykonany został po tej dacie. 
Drugi druk kolportowany przez bocheńskich dominikanów 
z 2 połowy XVII wieku 10 przedstawia Matkę Bożą Bocheńską 
w haftowanej sukience na tle srebrnej lub posrebrzanej blachy 
zdobionej motywem regularnych rombów. Na tym drugim 
druku nie ma już ani prawej ani lewej dłoni Maryji a obrazek 
kształtem geometrycznym zbliżony jest do kwadratu. Porów-
nując te dwa druki i przybliżone daty ich wykonania możemy 
postawić pierwszą interesującą hipotezę, że cudowny obraz 
Matki Bożej Bocheńskiej został obcięty w czasie jego pobytu 
w kościele dominikańskim w Bochni po roku 1637, ale nie 
później niż przed końcem XVII wieku. W tym czasie Bochnia 
przeżywała burzliwy okres naszych dziejów. Oba druki wyko-
nali bocheńscy dominikanie, którzy codziennie widzieli po-
stać Maryji w cudownym obrazie, więc trudno tutaj o pomył-
kę i przeoczenie tak ważnej sprawy jak prawa dłoń Maryji.

Hipoteza II – kto i dlaczego?
Skoro w tym okresie czasu obraz był otoczony szczegól-

ną czcią – w okresie natężenia kultu maryjnego bezpośrednio 

Matka Boża Bocheńska – miedzioryt bocheńskich dominikanów z XVII w.

Matka Boża Bocheńska – drzeworyt bocheńskich dominikanów (XVII/XVIII w.)
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po zjawisku krwawego potu i łez Madonny – to przyczyną 
obcięcia obrazu nie mogły być jakieś przypadki zaniedba-
nia obrazu przez zakonników, ale raczej skutek nasilenie 
kultu, charakteryzującego się zawieszaniem na dolnej, 
a może nawet górnej części obrazu ogromnej ilości wotów. 
J. Kęsek i G. Potępa piszą bowiem, że już w XV w. wytwo-
rzył się zwyczaj nakładania cennych wotów bezpośrednio 
na samym obrazie jasnogórskim. Już pod koniec XVI w. 
w 1585 r. kościelni wizytatorzy sanktuarium zakazali za-
wieszania wotów na jasnogórskiej Hodegetrii, ponieważ 
zagrażały one materialnej substancji wizerunku. (s. 35). Za 
S. Fischerem przypominają, że w Bochni wota zawiesza-
no bezpośrednio na malaturze obrazu. (s. 37). T. Wojcie-
chowski przedstawił ilości i rodzaje wotów wieszanych na 
obrazie bocheńskiej Madonny. Jan Stanisław Bystroń pisze 
o szalonej, przekraczającej często granice dobrego smaku, 
pomysłowości wieszających wota bezpośrednio na świętych 
obrazach w kształcie misternie wykonanych wyobrażeń 
organów ludzkiego ciała w cudowny sposób uleczonych11 
Jaki mógł być skutek obwieszania obrazu wotami? Gdy-
by cudowny obraz był naciągnięty na blejtramie (o czym 
niżej), to z pewnością zarówno dolna, jak i górna część 
obrazu mogła by się oberwać pod takim ciężarem i w takim 
przypadku obraz należało by skrócić. Łatwo możemy sobie 
wyobrazić w jakim stanie znajdował się dół obrazu przed 
jego obcięciem pod koniec XVII wieku, jeśli porównamy 
zapisaną w kronice parafialnej relację Stanisławy Fox opi-
sującą opłakany stan dolnej części obrazu w 1931 r.: Ta 
część obrazu była niemal w strzępach. Jedno z pęknięć na 
wysokości gałki kuli trzymanej w ręce Dzieciątka wykorzy-
stali pobożni ofiarni ludzie i przy całowaniu rączek Chry-
stusowych wciskali przez te szparę swoje złotówki i pomięte 
papierowe banknoty i szpara poszerzała się coraz bardziej, 
a od tylnej strony obrazu tuż pod szparą znalazła się od-
powiednio obszerna puszka, do której wpadały bezimienne 
datki (pełny opis S. Fox cytuje bez komentarza J. Flasza 
w Puklerzu złotym s. 23.) 

Przerwijmy na chwilę wywód na temat przyczyn, które spo-
wodowały skrócenie obrazu, ponieważ nie można przejść obo-
jętnie wobec cytowanej przez Jana Flaszę relacji Stanisławy 
Fox. Mam bowiem wątpliwości czy relacji tej można wierzyć? 

Po pierwsze: z relacji wynika, że cudowny obraz bo-
cheński musiał być dostępny dla wiernych, aby mogli ca-
łować rączki Chrystusowe i wciskać przez szparę w obrazie 
pieniądze na jego konserwację. Musiał by być wyjęty z oł-
tarza, bo przecież wierni nie mogli by do niego nawet ręką 
dosięgnąć, gdyby znajdował się na takiej samej wysokości 
jak obecnie. Czy proboszcz ks. Władysław Kuc zdecydo-
wał by się na tak nierozważny krok i na stworzenie takiej 
intymnej bliskości wiernych z sacrum, jakim był i jest cu-
downy obraz? 

Po drugie: jeśli obraz był namalowany na płótnie naklejo-
nym na deskę (jak pisze.J. Flasza Puklerzu na s. 7), to szpara 
umożliwiająca wrzucanie pieniędzy musiała by być zrobiona 
zarówno w płótnie jak i w desce, co jest mało prawdopodobne. 
Gdyby płótno z obrazu zostało przed rokiem 1931 zdjęte z mo-
drzewiowej deski i naciągnięte na blejtram (krosna malarskie), 
to wtedy prześwit powstały z pęknięcia płótna byłby oczywi-
sty, ale i tak wrzucanie przez ten otwór pieniędzy nie było by 
możliwe z powodu metalowej sukienki, w której obraz jest za-

wsze pokazywany. W sukience tej wycięte są otwory na gło-
wę Madonny i głowę Dzieciątka, a także na dłonie Dzieciątka 
i jabłko (mundus) trzymane w Jego ręce. Gdyby więc wierni 
wrzucali pieniądze w otwór wycięty np. na jabłko, to wpadały 
by one na dół obrazu pomiędzy sukienkę a malowidło, a nie 
do koszyka po drugiej stronie obrazu. Są więc w opisie Stani-
sławy Fox niejasności, które trudno wytłumaczyć. W 1931 r. 
dalsze obcinanie obrazu nie wchodziło w grę, więc trzeba było 
obraz konserwować, ale konserwację wykonano nieudolnie 
w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. 

Hipoteza III – Deska czy blejtram?
Jakkolwiek relacja Stanisławy Fox wydaje się zupełnie 

nieprawdziwa, to jednak, kontynuując nasz wywód, musimy 
rozważyć czy kiedykolwiek płótno z cudownego obrazu bo-
cheńskiej Madonny było zdejmowane z modrzewiowej deski 
i przenoszone na blejtram, czyli drewniane ramy, nazywa-
ne także krosnami malarskimi? Podobno blejtram z klinami 
umożliwiającymi równomiernie naciągniecie płótna wynalazł 
słynny Leonardo da Vinci. Płótno naklejone na deskę ulegało 
takim samym odkształceniom, jakim ulegała deska. Blejtram 
natomiast i zastosowane w nim kliny gwarantował odpowied-
nie naciągnięcie płótna. Były w użyciu od pocz. XVI wieku. 
Jeżeli do chwili obcięcia obrazu płótno było naklejone na de-
skę, to hipoteza o oberwaniu się obrazu wskutek nadmiernego 
jego obciążenia wotami staje się mało wiarygodna. Ugrunto-
wana jest nasza wiedza, że cudowny obraz namalowany był na 
płótnie naklejonym na modrzewiową deskę i w takim stanie 
– jak zapewnia proboszcz bocheński i kustosz Bazyliki pw. 
św. Mikołaja ks. dr Zdzisław Sadko – znajduje się obecnie. 
Jeżeli zatem wota przybijano bezpośrednio do obrazu czyli do 
płótna, to tym samym przybijano je do deski na której było 
ono naklejone. Ilość wotów przybijanych na dolnej części 
obrazu (a może także na górnej) była tak wielka, że zarówno 
płótno jak i znajdująca się pod nim deska mogły być w tych 
miejscach podziurawione jak sito. 

Taki stan rzeczy niewątpliwie sprzyjał próchnieniu modrze-
wiowej deski czyli suchemu procesowi gnilnemu spowodowa-
nemu przez grzyby, jak również zalęgnięciu się drewnojadów 
i ich larw. Tak zniszczone części obrazu (zwłaszcza fragmenty 
deski) mogły grozić wypadnięciem cudownego obrazu z ram. 
Dominikanie chcąc ratować obraz musieli poświęcić to co 
było zniszczone i dokonali obcięcia płótna i deski na której 
było ono naklejone. 

Hipoteza IV – zniszczenie obrazu w kapliczce? 
Po kasacie klasztoru dominikańskiego kościół wraz 

z kaplicą został rozebrany. Dominikanie w 1777 r. przekaza-
li cudowny obraz z wotami bocheńskiej parafii. Dla obrazu 
rozpoczęto budowę kaplicy w kościele parafialnym na prze-
dłużeniu nawy południowej, która miała nawiązywać formą 
architektoniczną i wielkością do kaplicy dominikańskiej. Za-
montowano w niej ten sam ołtarz dominikański, a u wejścia 
do kaplicy piękny portal z czarnego marmuru z kratą, także 
przeniesiony z kościoła dominikańskiego. Uroczyste prze-
niesienie cudownego obrazu do nowej kaplicy odbyło się 2 
października 1778 r. 

Zanim jednak wybudowano kaplicę w kościele parafial-
nym, poświęcając na zniszczenie dolną część fresku ze sceną 
wrzucenia przez św. Kingę pierścienia do kopalni w Mara-
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maroszu, obraz umieszczony został tymczasowo, na okres 
budowy od 8 czerwca 1777 r. do 2 października 1778 r., czyli 
na okres 15 miesięcy i 24 dni, w małej drewnianej kapliczce 
p.w. św. Stanisława Biskupa za Bramą Sądecką, ufundowa-
nej pod koniec XVIII wieku przez Joannę i Karola Dębskich 
(12). Może nie mieścił się w kapliczce, albo wtedy już roz-
począł się proces niszczenia obrazu i dlatego go obcięto. Ta 
hipoteza wydaje się mniej prawdopodobna w świetle wcześ-
niejszej analizy.

O czym świadczą duże ramy cudownego obrazu?
Wielu mieszkańców Bochni zadaje pytanie dlaczego cu-

downy obraz Matki Bożej Bocheńskiej umieszczony jest w tak 
nieproporcjonalnie wielkich, podwójnych ramach? Nie wiemy 
kiedy je wykonano. Czy kryją one w sobie jakąś jeszcze jedną 
niewyjaśnioną tajemnicę, czy istnieją tylko dlatego, aby obraz 
wydawał się większy? A może po prostu po obcięciu obrazu 
bocheńscy dominikanie musieli wypełnić (zasłonić) ramami 
pustkę, jaka powstała we wnęce ołtarzowej, w której cudowny 
obraz się znajdował.

* * *

Zapewne po tych rozważaniach każdy Czytelnik chciałby 
wyobrazić sobie jak mógł wyglądać cudowny obraz Matki 
Bożej Bocheńskiej przed jego obcięciem. Taką właśnie pró-
bę podjął konserwator sztuki pan Jacek Kobiela malując bo-
cheńską Hodegetrię w prawdopodobnej pierwotnej wersji. 
Efekt możemy obejrzeć na tytułowej stronie obecnego nu-
meru „Wiadomości Bocheńskich”. 

 Stanisław Kobiela

Przypisy: 

1 Niektórzy twierdzą, że nazwa Hodegetria pochodzi od jednej z dzielnic 

Konstantynopola – Ton Hodegon, gdzie mieszkali przewoźnicy, przewodnicy 

i piloci portowi zwani po grecku: ton hodegon. 
2 Król Jagiełło pisze, że…mnóstwo [ludzi] zbiega się do owego kościoła 

w nadziei zbawienia i uzyskania odpustów.
3 przed oblężeniem Jasnej Góry cudowny obraz wywieziono do Lublińca, 

a stamtąd do klasztoru oo. paulinów w Mochowie k. Głogówka, a w kaplicy 

umieszczono jego kopię.
4 zob. Janina Kęsek, Grażyna Potępa, Oblicza bocheńskiej Madonny. 

XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje, Bochnia 2009 s. 33.
5 rozchylenia palców dłoni skierowanej wewnętrzną stroną w kierunku 

widza nie mylić ze znakiem zwycięstwa upowszechnionym przez Winstona 

Churchilla w czasie II wojny światowej. Znakiem zwycięstwa Chrystusa jest 

bowiem krzyż.
5 Wojciech Kurpik, Częstochowska Hodegetria, łódź-Pelplin 2008 s. 17
6 Dorothea Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej Warszawa 

1990 r. s. 102
7 Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni w czasach staropolskich, 

Tuchów 2003 s.
8 Stanisław Fischer, Matka Boska Bocheńska i jej kult na tle życia religij-

nego w dawnej Bochni, Bochnia 1934 r. s. 109,
9 opublikowane w książce: Janina Kęsek, Grażyna Potępa, Oblicza bocheń-

skiej Madonny. XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje, Bochnia 2009 s. 33.
10 zob. Jan Flasza, Puklerz złoty i łza krwawa. Z dziejów obrazu Matki 

Bożej Bocheńskiej, Bochnia 2004 r. s. 12
11 Jan Stanisław Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce..wiek XVI-

XVIII t. I PIW 1960, s. 309. W Fatimie także i dzisiaj można kupić wota z wo-

sku przedstawiające serce lub inne organy ciała ludzkiego.
12 W I poł. XIX w. zięć fundatorów Antoni Rojkowski wybudował w tym 

miejscu murowaną kapliczkę p.w. Jana Nepomucena.

– Może zacznijmy od Panoramy Racławickiej, która po 
wojnie już w 1946 roku trafiła do Wrocławia, ale dopiero po 
czterdziestu latach została udostępniona zwiedzającym w spe-
cjalnie zbudowanej rotundzie. Jakie związki z Panoramą ma 
Pan Dyrektor?

– We Wrocławiu znalazłem się prawie jednocześnie z Pa-
noramą, chociaż wtedy nic mnie z dziełem Wojciecha Kossaka 
i Jana Styki nie łączyło. Miałem wówczas kilkanaście lat i po 
prostu pociągnąłem za moimi starszymi braćmi z Uścia Sol-
nego koło Bochni „na Zachód”, gdzie kontynuowałem naukę 
w kolejnych klasach szkoły średniej.

– Czyli nic wspólnego z Panoramą Pan nie miał. 
– Na razie nic, ale o Panoramie to ja swoje wiedziałem od 

1939 roku, kiedy to z moim wujkiem, wówczas uczniem gim-
nazjum w Bochni, odbyłem podróż na dawne Kresy Wschod-
nie Rzeczypospolitej. Dla mnie była to wielka podróż. Miesz-

Stanisław Drewniak (Wrocław)

O Panoramie Racławickiej i nie tylko
Rozmowa ze Stanisławem Słowikiem emerytowanym wicedyrektorem wrocławskiego Wydawnictwa Ossolineum
i działaczem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Bochniaków

kający w tamtych stronach krewni umożliwili nam zwiedzenie 
Lwowa i Panoramy Racławickiej, która na mnie – a byłem 
wtedy uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej – zrobiła 
niezapomniane wrażenie. 

– A więc wcześnie miał Pan okazję zapoznać się z Pano-
ramą, wówczas jeszcze lwowską …

– Tak. Później studiowałem historię na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Kiedy mowa była o insurekcji Kościuszkowskiej, 
to trudno było pomijać niedalekie od Krakowa Racławice, 
a skoro były Racławice, to Panoramy Racławickiej nie można 
było zbywać milczeniem.

– Po krakowskich studiach trafił Pan ponownie „na Za-
chód”, a konkretnie do Wrocławia, czyli w stronę zwiniętej 
w rulon Panoramy.

– Nawet bardzo blisko, bo znalazłem się w byłym lwow-
skim, a po wojnie wrocławskim Wydawnictwie Zakładu Naro-
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dowego im. Ossolińskich. Wśród pracowników i kierowniczej 
kadry, jak się to nieładnie mawiało, przeważali wówczas lu-
dzie z lwowskim rodowodem. Niezależnie od nieuchronnych 
wtedy serwitutów politycznych zachowali oni dawny etos, 
piękne tradycje oraz wysokie zawodowe kompetencje, które 
przekazywali młodszym adeptom profesji wydawniczej. Dla 
nich Panorama była ważnym dopełnieniem Lwowa we Wroc-
ławiu. Stale byli przekonani, że jeszcze rok, dwa i znów moż-
na będzie podziwiać bitwę pod Racławicami.

– Tymczasem lata mijały, a wokół Panoramy narastało 
milczenie. 

– Bezpośrednio po wojnie Wrocław borykał się z trudami 
odbudowy zrujnowanego miasta i trudno było myśleć o bu-
dowie rotundy dla Panoramy. Ale po odwilży 1956 roku zary-
sowały się realne widoki na udostępnienie Panoramy. Niestety 
– odwilżowe nadzieje rychło zostały wygaszone. 

– W Wydawnictwie zdarzały się zapewne jakieś publi-
kacje historyczne, w których związane z Panoramą wątki 
mogły się pojawić.

– Niewątpliwie. W planach Wydawnictwa było sporo prac 
dotyczących historii oraz historii sztuki, a stąd do Panoramy 
było bliżej. Pozytywnym zwiastunem była wydana w 1976 
roku praca Kazimierza Olszańskiego poświęcona Wojciecho-
wi Kossakowi. Po pierwszym wydaniu skromnego jeszcze 
albumu, przyszły następne, znacznie obszerniejsze jego wzno-
wienia (czwarte wydanie w 1990 roku; oprócz Wojciecha 
Kazimierz Olszański dla naszego Wydawnictwa przygotował 
jeszcze albumy z malarstwem Juliusza i Jerzego Kossaków). 
A tam było już sporo reprodukcji fragmentów Panoramy. 
I bardzo dużo koni.

– Skoro Pan Dyrektor napomknął o koniach, to chyba 
warto jedno zdanie im tutaj poświęcić, bo oprócz edytor-
stwa stanowią one dla Pana coś więcej niż niedzielne hobby.

– Istotnie. Może to dziedziczne, bo w życiu moich przod-
ków spod Bochni i w moim dzieciństwie konie były stale 
obecne. A we Wrocławiu zamieszkałem w spacerowej odle-
głości od Partynic, dokąd zachodziłem przy każdej sposob-
ności, najpierw sam, później z żoną i córką Moniką, która od 
niemowlęcych lat wykazywała wielkie przywiązanie do tych 
pięknych zwierząt, potwierdzone następnie studiami (zootech-
nika na Akademii Rolniczej we Wrocławiu) i pracą zawodo-
wą. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych na Partynicach stał 
się dla niej, a po trosze i dla mnie, drugim domem. 

– Wróćmy jeszcze do Pańskiej pracy w Wydawnictwie, 
w którym przez wiele lat zajmował Pan kierownicze stanowisko.

– Tak. W ciągu kilkudziesięciu lat pracowałem w Wydaw-
nictwie na różnych stanowiskach, poczynając od redaktora, 
a na funkcji wicedyrektora do spraw techniczno-produkcyj-
nych kończąc. 

– Co to praktycznie oznacza?
– W uproszczeniu klasyczna struktura wydawnictwa obej-

muje trzy piony: pierwszy – redakcyjny, przygotowuje i opra-
cowuje teksty przyszłych książek, drugi – techniczno-produk-
cyjny; jego zadaniem jest realizacja poligraficzna przygotowa-
nych w pionie redakcyjnym dzieł i trzeci – administracyjno-
finansowy.

Można by powiedzieć, że o treści książki decyduje redak-
cja, zaś o jej kształcie, wyglądzie, wyposażeniu, jakości repro-
dukcji materiału ilustracyjnego pion techniczno-produkcyjny. 
Tym właśnie pionem mnie przypadło kierować.

– W warunkach komputerowych operacji poligraficz-
nych techniczne opracowanie książki nie jest chyba zbyt 
skomplikowane.

– Tylko pozornie. Elektronika powoli wkraczała do prac 
wydawniczych i poligraficznych od lat sześćdziesiątych mi-
nionego wieku. Wcześniej mieliśmy mechaniczne maszyny do 
pisania, a w drukarniach stopy ołowiu w monotypach i linoty-
pach, czyli urządzeniach nawiązujących bezpośrednio do Jana 
Gutenberga. W roku akademickim 1970–1971 miałem okazję 
studiować w lipskiej Hochschule für Graphik und Buchkunst. 
Oprócz wielu ważnych rzeczy egzekwowano tam umiejętność 
ręcznego składu tekstu. Przez wiele lat uczestniczyłem w pra-
cach jury konkursów PTWK (Polskie Towarzystwo Wydaw-
ców Książek) na najpiękniejszą książkę.

– To niewątpliwie stąd pewne nowatorstwo i zarazem 
poszanowanie tradycyjnych rygorów w projektowanych 
przez Pana książkach i seriach tytułów historycznych, na-
wet tych składanych komputerowo.

– Nowoczesne techniki nie kolidują z tradycyjnymi za-
sadami dobrego składu tekstu. Jakiś czas temu pojawiali się 
„garażowi drukarze”, którym wydawało się, że wystarczy opa-
nować technikę składu komputerowego. W następstwie tego 
zdarzały się książki, które wołały o pomstę do nieba. Obecnie 
pod tym względem jest już prawie dobrze.

– Skoro tak, to możemy wrócić do Panoramy.
– Społeczna presja na władze w sprawie Panoramy była 

bardzo zdecydowana. W październiku 1980 roku powstał trze-
ci już Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej. Jego prze-
wodniczącym był prof. Alfred Jahn. To, co dotychczas było 
trudne i niemożliwe, okazało się nadal trudne, ale wykonalne. 
W latach 1980–1985 miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach 
Komitetu. Nie wypada w tym miejscu żartować, ale nasuwa 
się tu powiedzenie: Do trzech razy sztuka. Działania trzecie-
go z kolei Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej za-
kończyły się pomyślnie. Nawet 13 grudnia 1981 roku nie był 
w stanie zatrzymać prac Komitetu, który musiał pokonać wie-
le jeszcze trudności, zanim 14 czerwca 1985 roku nastąpiło ot-
warcie Panoramy. Członkowie Komitetu otrzymali pamiątkowe 
pierścienie i dyplomy. Jednocześnie w Ossolineum wydaliśmy 
kilka publikacji o Panoramie Racławickiej. Młodszym pokole-
niom należało nieco przypomnieć burzliwe losy tego dzieła.

– Lata upływały, najważniejsze sprawy zostały roz-
strzygnięte…

– I przyszła pora na zasłużony odpoczynek, jak to eufemi-
stycznie określa się przechodzenie na emeryturę. 

– Przy Pańskiej aktywności to mogło być stresujące.
– Może i tak, ale stresowałem się tylko przez kilka godzin, 

bo na 12 jeszcze lat podjąłem pracę wydawniczą w Dolno-
śląskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Za „mojej 
kadencji” ukazało się tam kilkanaście tomów „Monografii 
Miast Śląska” oraz wiele prac poświęconych historii regionu 
i dziejów Kościoła na Dolnym Śląsku.

– A obecnie przyszła pora wypocząć.
– Niezupełnie. Natura ciągnie wilka do lasu, a wydawcę do 

ksiąg. Pośredniczę niekiedy przy opracowaniu debiutanckich 
tomików poezji. Czasem młodzi twórcy mają kłopoty z przy-
gotowaniem do druku swoich tekstów, a niektórzy z nich za-
sługują na pomoc. 

– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Stanisław Drewniak 
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PS. Rozmowę ze StaniSławem Słowikiem przeprowadziłem 
na początku maja br. Poza zapisanymi zdaniami postanowili-
śmy w następnych spotkaniach omówić jeszcze kilka tematów 
edytorskich. Niestety nieubłagane wyroki losu przekreśliły te 
zamierzenia. Dyrektor StaniSław Słowik zmarł we Wrocławiu 
17 czerwca 2010 roku. Przeżył 80 lat. Spoczął na wrocław-
skim cmentarzu na Skowroniej Górze.

S.D.

STANISŁAW SŁOWIK (1930 – 17 VI 2010)

17 czerwca 2010 roku zmarł we Wrocławiu StaniSław 
Słowik, zasłużony emerytowany pracownik Wydawnictwa 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pochodził z Uścia 
Solnego koło Bochni. Studiował historię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Od 1955 do uwcześnionego przejścia na eme-
ryturę w 1992 roku pracował we wrocławskim Ossolineum. 
Przeszedł tu wszystkie stopnie edytorskiego doskonalenia, 
poczynając od pracy redakcyjnej w zespole historycznym po-
przez pion produkcji, którym w trudnych dla wydawców la-
tach efektywnie kierował, aż po stanowisko wicedyrektora do 
spraw techniczno-produkcyjnych.

W działalności wydawniczej, bo takie określenie w odnie-
sieniu do jego pracy zawodowej jest właściwsze, wykazywał 
wiele twórczej inicjatywy. To dzięki jego inspiracjom ukazała 
się znaczna liczba publikacji nie tylko historycznych, chociaż 
ta dziedzina była mu najbliższa, dzięki też jego inspiracjom 
wiele pojedynczych tytułów jak i serii wydawniczych znala-
zło nowoczesną formę. Przywoływane przykłady mogłyby się 
zamienić w katalog książek Wydawnictwa Ossolineum, prze-
to wspomnijmy tylko znakomicie wydany w 1991 rocznicowy 
reprint rękopisu Ustawy Rządowej – Konstytucja 3 Maja1971, 
serię monografii państw i narodów oraz monografie postaci 
historycznych.

Od czasu reaktywacji Polskiego Towarzystwa Wydaw-
ców Książek w 1956 roku przez kilka dziesięcioleci był ak-
tywnym jego członkiem, aktywnie uczestniczył w pracach 
Zarządu Głównego, był też wielekroć jurorem w Konkursach 
na Najpiękniejszą Książkę. Znakomita orientacja w potencjale 
poligraficznych zakładów z czasów drukarstwa „ołowiane-
go” pozwalała mu lokować zlecenia produkcyjne Ossolineum 
w drukarniach całej Polski, co często było szansą na termino-
we wykonanie trudnych tytułów. Zorientowany był również 
w świecie Twórców Książki – pisanych dużymi literami – któ-
rym powierzał graficzne opracowanie cenniejszych tytułów. 
Niech tu przykładem będą zaniechana edycja „Dzieł Wszyst-
kich” Adama Mickiewicza, t. I, cz. 1–4 i t. IV (1969–1986) 
i Wierze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, cz. 
1 (1973), cz. 2 (1998 – tak, część 2 ukazała się w 25 lat po 
pierwszej) w znakomitym opracowaniu graficznym Leona 
UrbańSkiego.

Rola szefa produkcji, później dyrektora ds. produkcji była 
w Ossolineum szczególnie trudna. Raz po raz musiał on do-
konywać rzeczy niemożliwych, a to pociągało za sobą nie-
uchronne napięcia i konflikty. Swoją postawą, czasem jednym 
powiedzeniem łagodził konfliktowe sytuacje i to w taki spo-
sób, że chyba nikt nigdy – mam na myśli współpracowników 
i podwładnych – nie żywił do niego jakichkolwiek pretensji.

Po odejściu z Ossolineum jeszcze przez 12 lat pracował 
StaniSław Słowik w Dolnośląskim Towarzystwie Społeczno-
Kulturalnym, które dotychczas obok statutowej działalności 
wydawało okolicznościowe druki. Obecność dynamicznego 
i kompetentnego pod względem merytorycznym i technicznym 
edytora sprawiła, że w krótkim czasie DTSK rozwinęło ambit-
niejszą działalność wydawniczą. We współpracy z Instytutem 
Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i środowiskami nauko-
wymi mniejszych ośrodków zaczęły ukazywać się obszerne 
monografie dolnośląskich miast, publikacje poświęcone histo-
rii Kościoła i związane z regionem naukowe roczniki.

Jako wierny syn Ziemi Bocheńskiej współpracował aktyw-
nie z Wrocławskim Oddziałem Stowarzyszeniem Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Współpracował też z wyda-
wanymi w Bochni periodykami. Stale śledził i gromadził pub-
likacje poświęcone Ziemi Bocheńskiej, cieszył się, że prezen-
tują one wysoki poziom sztuki edytorskiej. 

Oprócz twórczego umiłowania ksiąg miał StaniSław Sło-
wik jeszcze jedną pasję, o czym dobrze wiedzieli nie tylko bli-
żej z nim zaprzyjaźnieni. Były tą pasją konie, z którymi był 
powiązany niemal od dzieciństwa. We Wrocławiu przekazał 
hippiczne zainteresowanie córce Monice, która tę pasję Ojca 
już profesjonalnie realizuje z powodzeniem na Wrocławskim 
Torze Wyścigów Konnych. 

Stanisław Drewniak



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  ��lato-jesień 2010

WB nr 2-3 (85-86)

W artykule zatytułowanym „Historia dwóch braci – Zwró-
cona tożsamość” w „Wiadomościach Bocheńskich” jesień 2009 
znalazła się wzmianka o obozie uchodźców polskich w Tengeru 
(wtedy Tanganika, obecnie Tanzania), wywiezionych z Ukra-
iny do Kazachstanu, do którego trafili państwo Maria i Józef 
Langerowie, [Po wydrukowaniu numeru okazało się, że wkradł 
się błąd w nazwie – zamiast „Tengeru” użyto nazwy „Tanger”, 
za co serdecznie przepraszamy czytelników „Wiadomości”]. 
Spróbuję pokrótce przybliżyć Czytelnikowi bolesną wędrów-
kę Polaków oraz opowiedzieć jak dotarli na Czarny Ląd.

Gdy po zawarciu układu Sikorski – Majski dnia 30 lipca 
1941 roku w Londynie, między Polską a ZSRR, gen. Włady-
sław Anders formował armię polską, do obozów wojskowych 
przybywała także ludność cywilna wywieziona przez So-
wietów na daleką Syberię i do Kazachstanu. W 1942 r. wraz 
z armią Andersa Polacy zaczęli opuszczać Związek Radzie-
cki i trafiali między innymi do Indii, Iranu, a także do Afryki 
Wschodniej. W latach 40-tych około 20 tysięcy naszych roda-
ków, głównie kobiet i dzieci oraz mężczyzn niezdolnych do 
służby wojskowej, znalazło schronienie w tej części kontynen-
tu afrykańskiego, w koloniach brytyjskich. Pierwszy transport 
liczący 1, 4 tys. przesiedleńców przypłynął do portu Tanga 
w Tanzanii (wtedy Tanganika) dnia 27 sierpnia 1942 roku. 

Założono 22 polskie osiedla, a w największych mieszkało 
do kilku tysięcy osób.

Obóz w Tengeru, był właśnie takim dużym skupiskiem 
polskich uchodźców zwolnionych z sowieckich łagrów. Przy-
byli do Afryki wyczerpani długą tułaczką przez Rosję, Per-
sję i Indie. Wędrowali różnymi drogami, wielu z nich zmarło 
w drodze, wielu zmarło w obozie Tengeru w latach 1947-48. 
Lynne Taylor – profesor Wydziału Historii Uniwersytetu Wa-
terloo w Kanadzie – jest autorką przejmującej historii dzieci, 
które wraz z rodzinami zostały wysiedlone z Kresów Wschod-
nich i po dramatycznej wędrówce znalazły się w Afryce. Dzieci 
te były jednymi z pierwszych mieszkańców obozu w Tengeru. 
„Obóz w północnej części Tanganiki, w pobliżu miasta Arusza, 

Anna Londo

Tengeru
był w owym czasie jedną z największych placówek tego typu: dał 
schronienie pięciu tysiącom uchodźców, a na jego terenie dzia-
łały dwa sierocińce. Był położony na południe od równika, mniej 
więcej osiemdziesiąt kilometrów od Kilimandżaro i praktycznie 
u podnóża góry Meru, wysokiej na 4566 metrów. Wedle słów 
ojca Królikowskiego, który mieszkał w Tengeru i prócz pełnienia 
innych funkcji udzielał się także w sierocińcach, obóz przypomi-
nał ogromny park usiany drzewami oraz „koloniami kaktusów 
i agaw”, w których cieniu stały nieduże chaty. Pośrodku obozu 
znajdował się kościół. Były też sale zabaw, szkoły oraz amfite-
atr ulokowany w naturalnym zagłębieniu terenu, a także sklep, 
biura administracji, magazyny i rezydencja brytyjskiego ofice-
ra, który kierował obozem. Dalej ciągnęły się plantacje kawy, 
papai i kukurydzy. Położony opodal szpital i farmę obsługiwali 
mieszkańcy obozu”. Zachowane przez Marię i Józefa Langerów 
zdjęcie każe nam przypuszczać, że prawdopodobnie pracowali 
w tym gospodarstwie. Zostało ono później przekształcone przez 
Brytyjczyków w stację badawczą i wreszcie w szkołę rolniczą 
(Tengeru Livestock Training Institute). Ponadto w obozie była 
świetlica dla młodzieży, gdzie odbywały się wieczorki tanecz-
ne, klub YMCA, drużyna piłkarska, zespół teatralny, chór, or-
kiestra dęta, korty tenisowe i organizacja harcerska (skauting), 
która w swoich wyprawach dawała młodzieży wspaniałe lekcje 
geografii. Komendantem obozu był Anglik płk Minnery, a kie-
rownikiem polskiego osiedla M. Korzeniowski. Obydwa te na-
zwiska figurują na dokumentach Marii i Józefa Langerów.

Pan Mieczysław Pożarski z Olsztyna, z którym nawiązałam 
korespondencyjny kontakt, był jednym z mieszkańców obozu 
w Tengeru. Jak wielu innych Polaków Pan Mieczysław odbył 
wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa tragiczną wędrów-
kę przez Syberię, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenię, Persję, 
Indie i Afrykę. Ojciec został aresztowany jeszcze w ZSRR, 
matka z sześciorgiem dzieci przedzierała się przez wspomniane 
wyżej kraje, po drodze tracąc po kolei czworo dzieci z powodu 
głodu i chorób. Pan Mieczysław i jego siostra przetrwali dzięki 
temu, że udało im się dostać do szkoły junaków – Mieczysław 
w Kiermino i Narpaju, kilkaset kilometrów od Buchary, Kazi-
miera w Karkin Batasz, także w Uzbekistanie – trafili potem 
do Persji i poprzez Unię Południowej Afryki, gdzie przybyli 
na początku 1943 roku, dotarli do obozu w Makindu w Afryce 
Wschodniej. „W 1945 roku wezwano nas z siostrą Kazimierą 
do biura komendy obozu i poinformowano, że nasza mama po 
pobycie w Karaczi i Bombaju znajduje się w osiedlu polskim 
Tengeru w Tanganice. Toteż niedługo po odbyciu kwarantanny 
w Makindu na granicy parku narodowego nastąpiło spotkanie. 
Spotkaliśmy naszą mamę.” Mama kilkunastoletniego Miecia 
była już sama gdyż czworo młodszych dzieci zmarło. Chociaż 

Obóz w Tengeru na starej rycinie.
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rodzina poniosła wielką stratę, pobyt w Tengeru jest wspomina-
ny przez Pana Mieczysława z nostalgią, gdyż obfitował w mnó-
stwo przygód, a przyjaźnie tam zawarte przetrwały do dziś.

„W Tengeru dyrektorem mego gimnazjum był bardzo wy-
magający, lubiący dyscyplinę i porządek delegowany z wojska, 
pan Feliks Dudczak. Woźnym był były kawalerzysta wachmistrz 
Kiszka, o pięknych, sumiastych wąsach i złotym sercu. Jeśli coś 
poważnego przeskrobało się i groziło stawianie się przed obli-
czem dyrektora Dudczaka, to najpierw pokornie meldowało się 
u pana wachmistrza. Jak się zwracało – panie sierżancie, za-
miast wachmistrzu, sprawa była przegrana, a jeśli meldowało 
się – panie wachmistrzu, było się” ochrzanionym, odpowied-
nio pouczonym” i już po sprawie. Muszę przyznać, że często 
stawałem przed obliczem pana wachmistrza.” Wśród wielu 
egzotycznych i niezmiernie barwnych wspomnień z tego ło-
buzerskiego okresu pobytu w Tengeru ciekawe jest wspomnie-
nie o meczach piłki nożnej: „Mieliśmy dobry zespół piłkarski. 
Uczestniczyliśmy w rozgrywkach o puchar pułkownika Minno-
rego, Komendanta Osiedla. W spotkaniach regularnie uczestni-
czyły drużyny: angielska, hinduska, grecka oraz wojskowa dru-
żyna w składzie 10 Murzynów i 1 Anglik, który był kapitanem 
zespołu... Na spotkanie piłkarskie w Arusha i Moshi przycho-
dzili licznie Murzyni z różnych szczepów: Meru, Arusha, Sam-
buru, a nawet Kikuju i Wachima. Masaje przybywali w pełnym 
rynsztunku wojownika, z dzidami, łukami, pangami, fimbami, 

tarczami, pomalowani na barwy bojowe. Kibicowali wspaniale 
i bardzo obiektywnie. Zawsze kiedy graliśmy z Anglikami lub 
Hindusami skandowali “Polanda, Polanda cieza mzuri ampi-
ra” (dobrze gracie w piłkę). Kiedy zwyciężaliśmy, podskaki-
wali, bębnili i wołali „mzuri, mzuri Polanda”. Jeśli przegrali-
śmy spotkanie, pocieszali „akuna matata” (nie ma problemu).

Po latach spędzonych w Tengeru, polscy uchodźcy wraca-
li do Polski bądź emigrowali, głównie do Kanady i Wielkiej 
Brytanii. Maria i Józef Langerowie, dziadkowie Marii Langer-
Włodarczyk – współautorki poprzedniego artykułu, przybyli 
do Afryki Wschodniej 19 grudnia 1942 i przebywali w obozie 
w Tengeru do 09.06.1948 roku, po czym wyjechali do Anglii 
i tam pozostali do końca życia. Są pochowani w Londynie 
na cmentarzu w dzielnicy Acton – Acton cemetery przy Park 
Royal Road.). Ojciec Pana Mieczysława Pożarskiego wydostał 
się z łagru, przebył szlak bojowy Lenino-Berlin i z pułkiem 
praskim powrócił do kraju. Pod koniec 1947 roku odnalazł 
żonę wraz z synem Mietkiem i córką Kazimierą przez Polski 
Czerwony Krzyż i w 1948 roku spotkali się wszyscy w Polsce. 
Zamiast ośmiu osób było ich niestety tylko czworo.

Dzieciom z sierocińców w Tengeru dano wybór: „...mogli 
wyjechać lub na stałe osiedlić się w Afryce. Ta druga ewentual-
ność oznaczała, że musieliby się wyprowadzić z obozu i samo-
dzielnie budować przyszłość w Tanganice. Nie skorzystali z tej 
możliwości, nie chcieli bowiem rozstawać się z młodszymi brać-
mi i siostrami, za których wciąż czuli się odpowiedzialni. Ponad-
to uważali, że w Kanadzie czeka ich lepsza przyszłość”. W 1949 
roku, po wielkich perturbacjach, walce komunistycznego rządu 
Polski o odzyskanie dzieci, około 150 polskich sierot wyemigro-
wało przez Włochy, potem Niemcy do Kanady. Niektórzy z nich 
żyją tam do dziś i z nimi właśnie Lynne Taylor przeprowadziła 
wiele wywiadów aby napisać swoją książkę. Zadanie przetrans-
portowania dzieci było bardzo trudne i wymagało wielu prze-
myślanych zabiegów. Przyczynił się do tego w dużym stopniu 
O. Łucjan Królikowski, wielki duszpasterz i działacz społeczny, 
autor książki o sierotach z Tengeru pt.„Skradzione dzieciństwo”. 
Po demobilizacji armii Władysława Andersa, gdzie pełnił obo-
wiązki kapelana wojskowego w Egipcie, pracował wśród byłych 
zesłańców syberyjskich w polskim obozie w Tengeru. Wyjechał 
razem z dziećmi z Tengeru do Kanady, poczym został wysłany 
przez władze kościelne do Stanów Zjednoczonych. Przez cały 
czas, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności Ojciec Łucjan 
czuwał nad nimi. 11 listopada 2007 roku został uhonorowany 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyń-
skiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nieliczni Polacy osiedlili się w Tengeru na stałe, wielu 
z nich znalazło tam wieczny spoczynek. Przy bramie cmentarza 
w Tengeru czytamy napis na biało-czerwonym tle: „CMEN-
TARZ WYGNAŃCÓW POLSKICH – CEMETERY OF PO-
LISH REFUGEES TENGERU 1942 – 1952. Obecnie Polska 
Ambasada zatrudnia Tanzańczyka Simona Josepha Barawun-
gwa do opieki nad cmentarzem. Pod koniec października 2009 
przyjechali m.in. do Tengeru studenci Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie pod opieką dr Huberta Chudzio w ramach 
projektu „Od syberyjskich mrozów do słońca Afryki – Niezwy-
kłe drogi polskich Sybiraków do Ojczyzny, w czasie i po II woj-
nie światowej”. To oni uporządkowali cmentarz, odmalowali 
groby na biało i pragną kontynuować swoje dzieło, przywraca-
jąc pamięć o tych, o których przez lata nie wolno było mówić. 

Anna Londo
Mieczysław Pożarski jako junak w armii gen. Andersa i po latach jako 
oficer Wojska Polskiego.
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Błądząc ścieżkami pa-
ryskiego cmentarza Per 
– Lachaise, dochodzimy do 
rzucającego się w oczy na-
grobka. Na postumencie sie-
dząca Euterpe – muza poezji 
– zgięta z bólu, trzyma lirę 
z zerwanymi strunami, po-
niżej płaskorzeźba popiersia 
Fryderyka Chopina. Tak wy-
razili swą przyjaźń i pamięć 
najbliżsi artysty w pierwszą 
rocznicę jego odejścia. Na-
leżeli do nich: książę Adam 
Czartoryski, Jane Stirling, Camille Pleyel, Wojciech Grzy-
mała, Solange Sand, Eugene Delacroix. W kondukcie ża-
łobnym 17 października 1849 roku obok tych wiernych do 
ostatka szło 3 tysiące zaproszonych ludzi i tłumy paryżan.

Kamil Cyprian Norwid – poeta również tęskniący do kraju, 
jak Chopin i wielu innych emigrantów – napisał w nekrologu: 
Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywa-
tel, Fryderyk Chopin zeszedł z tego świata. Rodem Warsza-
wianin. Przyszedł na świat w Żelazowej Woli, ale pierwszy 
etap swego życia związał z Warszawą. Należało by powtórzyć 
za Władysławem Broniewskim: Równino mazowiecka, rozpo-
starta szeroko ... i wy szare, przydrożne wierzby od początku 
stanowiłyście tło życia Fryderyka, byłyście przyczyną nostalgii 
artysty, weszłyście na zawsze do jego muzyki i do dziś two-
rzycie pejzaż, bez którego nie można mówić, ani o Geniuszu, 
ani o Żelazowej Woli. Żelazowa Wola – ongiś posiadłość 
Skarbków, dworek wkomponowany w romantyczny park kra-
jobrazowy. Depcząc jego ścieżki, dostrzegamy egzotyczne 
drzewa, tu krzew kwitnący, tam uroczy mostek przerzucony 
przez rzeczkę Utratę, ówdzie kwiaty, spośród których wyłania 
się posąg Fryderyka Chopina. Zwiedzamy grupą, ale każdy 
z nas może indywidualnie przeżywać opowieść o Chopinie, 
korzystając z multimedialnego przewodnika ze słuchawkami. 
Dostrzegamy zmiany, oto odrestaurowano park, odbudowano 
pergole, uporządkowano zieleń, zasadzono 40 tysięcy roślin. 
Wzniesiono też nowoczesne pawilony z polnego kamienia, 
szkła i drewna kanadyjskiego. Dwa budynki po bokach bramy 
mieszczą recepcje, kawiarnię i salę koncertową z restauracją. 
Wszystkie ścieżki prowadzą jednak do dworku, którego wnę-
trze oddaje atmosferę tamtych czasów, kiedy 200 lat temu uro-
dził się tu chłopiec, któremu dano imię Fryderyk. Kwestia daty 
urodzenia, czy 22 lutego, czy 1 marca, jest do dziś sporna. Nie 
dzień jednak jest istotny, ale fakt, że na polskiej ziemi wyrósł 
Geniusz. Podobno pod oknami dworku w tym dniu miała grać 
wiejska kapela, stąd echa tej muzyki mazowieckiej towarzy-
szyły artyście przez całe życie, znajdując odbicie w  kompo-
nowanych mazurkach i polonezach. Nie było mu jednak dane 
wiązać się z tym miejscem na zawsze. Rodzice wraz z kilku-
miesięcznym dzieckiem przenieśli się do Warszawy. Dopiero 
w wieku trzynastu lat w Boże Narodzenie młody Chopin od-

Michalina Pięchowa

Mazowieckie wierzby
wiedził Żelazową Wolę tonącą w zaspach śniegu. Obraz ten 
na pewno zapisał się na trwałe w pamięci chłopca, który przy-
będzie tu jeszcze raz jako dwudziestoletni młodzieniec. Dziś 
gruntownie wyremontowano dworek i całkowicie zmieniono 
jego wystrój, portrety, dokumenty, a na eksponowanym miej-
scu fortepian łączą się z historią Żelazowej Woli i losami ludzi 
z tym miejscem związanych. W ten sposób Dom Urodzin arty-
sty zaczyna nowy etap swej historii, do którego przygotowania 
trwały pięć lat i pochłonęły 71 milionów złotych.

W Warszawie Fryderyk rozpoczął swą edukację u Żywne-
go, a następnie po ukończeniu liceum, od 1826 roku w War-
szawskiej Szkole Głównej Muzyki pod kierunkiem Józefa Els-
nera, dzięki temu młody Chopin mógł się poświęcić wyłącz-
nie muzyce.,, W tym okresie w stolicy rozgłos jako pianistka 
i kompozytorka zdobyła Maria Szymanowska. W lutym 1818 
roku była jedną z organizatorek koncertu dobroczynnego, na 
którym wystąpił ośmioletni Chopin” – informuje Zbigniew 
Sudolski w książce pt. „Panny Szymanowskie”. Świetnie 
zapowiadający się młody człowiek już w czasach szkolnych 
jeździł do posiadłości rodzin swych kolegów i tam właśnie 
poznał folklor mazowiecki i kujawski. W Szafarni przebywał 
w latach 1824 – 25 w domu Dominika Dziewanowskiego, 
gdzie obecnie znajduje się Ośrodek Chopinowski. Bywał też 
w pobliskim Obrowie, uczestnicząc w uroczystościach dożyn-
kowych, wsłuchiwał się w wiejską muzykę. W czasie swych 
wędrówek wakacyjnych odwiedził Golub, zamek – rezydencję 
Anny Wazówny .Wakacje spędzał również w Strzyżewie i An-
toninie, posiadłości księcia Antoniego Radziwiłła, mecenasa 
sztuki. Chopin dowcipny, znakomicie wychowany i obyty, 
władający kilkoma językami, grający chętnie i dużo na forte-
pianie, był mile widziany w dworach oraz na warszawskich sa-
lonach. Po ukończeniu ostatniej klasy liceum Fryderyk wybrał 
się z matką na kurację do Dusznik – zdroju, stąd w tym miej-
scu co roku odbywają się koncerty poświęcone znakomitemu 
artyście. W 1829 roku jadąc do Wiednia, zatrzymał się w Kra-
kowie, o czym świadczy podpis złożony 23 lipca w księdze 
gości Collegium Maius. Był też w Kopalni Soli w Wieliczce, 
w Ojcowie i Pieskowej Skale.

Zabudowania dworu Skarbków w Żelazowej Woli – sztych
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W Wiedniu Chopin odnosi poważny sukces swą grą jak 
i kompozycjami. W jednym z listów napisał: ...starszy dziś je-
stem i doświadczeńszy o cztery lata.Za krytykami niemieckimi 
Jerzy Broszkiewicz tak charakteryzuje te wydarzenia: „Z War-
szawy wyjechał młody, stremowany podróżą... do Warszawy 
zaś wrócił,, jeden z najdoskonalszych fortepianistów... mło-
dzieniec idący swoją własną drogą – mistrz, który swą biegłość, 
jako fortepianista, ukazał w stopniu doskonałym.” Być może 
zachęcony powodzeniem w rok później wyrusza z Warszawy, 
nie przeczuwając, że już do Ojczyzny nigdy nie będzie dane mu 
wrócić. „Dzień trzeci listopada – pierwszy dzień podróży jest 
cichy i słoneczny. Od pól wlecze się dym ognisk – tak pisze 
o wyjeździe Fryderyka Jerzy Broszkiewicz w zbeletryzowanej 
historii życia artysty pt. „Kształt miłości”. „Wieże Warszawy 
już zniknęły. Po obu stronach drogi równina mazowiecka... 
Przydrożne wierzby powoli odchodzą w tył.” Kiedy był już da-
leko, poza granicami kraju, dotarła do niego wieść o wybuchu 
walki powstańczej. Chciał wracać, podobnie jak Krasiński, 
jednak listy rodziców odwiodły go od tego zamiaru. Wtedy to 
pod wpływem przeżyć, tęsknoty za domem powstało Scherzo h 
– moll, w którym wije się wątek kolędowy niczym nić pajęcza. 
W Stuttgarcie zaś otrzymawszy tragiczną wiadomość o klęsce 
powstania Chopin tworzy Etiudę c – moll zwaną Rewolucyjną 
oraz dwa przesycone tragizmem preludia a – moll i d – moll . 
Jego reakcja na wydarzenia w kraju była podobna do tej, którą 
wyraził A.Mickiewicz w III CZ. Dziadów. W ten sposób wczes-
ną jesienią 1831 roku Fryderyk Chopin rozpoczyna w Paryżu 
drugi etap swego życia. Tymczasem wciąż napływają emigranci 
. Przybywa Joachim Lelewel, Seweryn Goszczyński, Maurycy 
Mochnacki i wielu innych. Pomiędzy przyjaciółmi przez ten rok 
urasta ściana doświadczeń i obojętności. Tę sytuację tak komen-
tuje St. Broszkiewicz: Cóż wie o życiu elegancik o wypieszczo-
nych rączkach? Pachnie lawendą, oni zaś śmierdzą prochem, 
potem, krwią – krwią cudzą i własną.

Pierwszy koncert w dniu 26 lutego 1832 roku zdobywa mu 
popularność, dzięki której artysta nawiązuje kontakty z pary-
ską elitą kulturalną i towarzyską. Jego gra bardzo się podobała. 
„Wszystko za sprawą unikalnego stylu, jakiego nikt w Paryżu 
wówczas nie znał – niezwykle uczuciowego sposobu gry, ze 
wspaniałymi niuansami kolorystycznymi i dynamicznymi” – 
mówi profesor muzykologii Irena Poniatowska w udzielonym 
wywiadzie dla,, Przewodnika Chopinowskiego po Polsce.” At-
mosferę tamtych dni oddaje pełen ekspresji wiersz A. Oppmana:

Więc siedli emigranci, by słuchać Chopina.
Polski klub. Na fotelach samych gwiazd elita:
Mickiewicz i Słowacki, książę Adam, świta,
Ostatnie senatory, posły, jenerały,
Dembiński i Dwernicki, Ursyn srebrnobiały,
Ksiądz Jełowiecki obok księżny Wirtemberskiej,
Nabielak w krwawych pąsach łuny belwederskiej
I chmurny, jak dźwięk jego pieśni ukraińskiej,
Brat ludu, wróg monarchów i książąt, Goszczyński.
Chopin wszedł. W lamp półcieniu dziwny jak zjawisko,
Nad rebusem klawiszów pochylił się nisko.
W niemą salę padł pierwszy dźwięk. Improwizuje.
On ma oczy zamknięte. Lecz nie gra. Maluje.
Przypomniał jakiś obraz: wieś w gruszkowych sadach,
Bose dzieci na progach, malwy na lewadach.
Ktoś myśli: to znad Ikwy, inny ktoś: znad Niemna,
Jeszcze komuś od Wisły gra echem znajomem.
Jakby ją dzieckiem słyszał pod rodzinnym domem.  

Przez 18 lat spędzonych w Paryżu Chopin dał 19 koncer-
tów, przy czym każdy był wielkim sukcesem. Krytycy pisali 
o nich tj. o wykonaniu, jak i samych kompozycjach niezwy-
kle pochlebnie.,, Sercem Polak’’- kochał Polskę i mimo suk-
cesów marzył o powrocie do niej i nie starał się o francuskie 
obywatelstwo. Ze stolicy Francji wyjeżdżał kilkakrotnie, ale 
nie przestawał tworzyć. Na Majorce powstał między innymi 
cykl Preludiów, w których wyraził wszystkie emocje od bło-
giej radości do rozpaczy. W Nohant – posiadłości Georg Sand 
– mógł spokojnie komponować oraz podratować swoje zdro-
wie. Najbardziej dojrzała muzyka powstała właśnie tam, gdzie 
stworzył 33 utwory: etiudy, scherza, ballady, a wtedy Sand in-
formowała znanego malarza i przyjaciela Fryderyka:,, Chopin 
skomponował dwa przepiękne mazurki, które są warte więcej 
niż czterdzieści romansów”.

Ostatnią podróż jego życia po Anglii i Szkocji zorganizo-
wała zakochana w artyście Jane Stirling wraz ze swą siostrą. 
Dnia 20 kwietnia 1848 roku Chopin wylądował w Anglii ser-
decznie witany. Na koncert polskiego artysty przybyła królowa 
Wiktoria, tak więc monarchiczne towarzystwo słuchało muzy-
ki, którą Schumann nazwał „armatami ukrytymi w kwiatach.” 
Ze Szkocji pisał do swoich: „I brzydko na dworze, i zły jestem, 
i smutno mi, i nudzą mię ludzie swemi zbytniemi opiekami. 
I odetchnąć nie mogę, i pracować nie mogę. Czuję się sam, 
chociaż otoczony.” Dnia 16 listopada 1848 roku wstał z łóż-
ka, by zagrać dla emigrantów z Polski. Był to ostatni występ. 
Wraca do Paryża. 17 października 1849 roku Chopin kończy 
życie, wcześniej pogodziwszy się z Bogiem.

Zawsze elegancki, średniego wzrostu, drobny, ale serce 
miał wielkie w dosłownym sensie i przenośnym. Hojny i dys-
kretny pomagał tym, którzy przybywali z kraju do Paryża i ni-
gdy o tym nie mówił. Zgodnie z życzeniem Fryderyka Cho-
pina jego serce zabrała do Polski siostra Ludwika Jędrzejewi-
czowa. W kryształowym naczyniu wypełnionym spirytusem 
30 lat czekało na wmurowanie w kościele Świętego Krzyża 
w Warszawie. W czasie wojny, kiedy na stolicę spadały bom-
by, niemiecki żołnierz wyniósł urnę z sercem i przekazał arcy-
biskupowi Antoniemu Szlagowskiemu. Po latach wróciło do 
warszawskiej świątyni.Kochał Polskę. Rozsławił jej imię, na 
zawsze wszedł do kultury, literatury i poezji. Cyprian Kamil 
Norwid składając mu hołd napisał:
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A w tym, coś grał: taka była prostota
Doskonałości Peryklejskiej
I była w tym Polska, od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Polska – przemienionych kołodziejów!

Podkreślając w tym głęboko refleksyjnym liryku ogólno-
ludzki charakter muzyki Chopina, Norwid wskazywał równo-
cześnie na jej rodzimość i polskość. Muzyka ta towarzyszyła 
polskim wygnańcom wszystkich okresów historycznych, także 
i w czasie II wojny światowej szła za żołnierzem – tułaczem, 
przypominała Ojczyznę, czemu dał wyraz Władysław Bro-
niewski w utworze pt. „Mazurek Szopena.”

W jerozolimskim zaułku
cyprysy błądzą i smutki.
Cisza otula nas senna
I nagle! – Mazurek Szopena.
Hucznie zatupią basy,
zapłacze trel w wiolinie
i przez sosnowe lasy
serce Wisłą popłynie.     

 
Chopin – talentem świata obywatel, gdyż Jego muzyka sta-

ła się własnością wielu kultur, jest znany na wszystkich kon-
tynentach. Artur Rubinstein powiedział kiedyś:,, Ten najbar-
dziej narodowy ze wszystkich kompozytorów świata okazał 
się najbardziej uniwersalny.’’ Fryderyk Chopin i jego muzyka 
są wyjątkowo popularni w Azji. Do grudnia br. na afiszach 
sal koncertowych w Japonii, Chinach i Korei Południowej 
panować będzie nazwisko naszego kompozytora. Programy 
radiowe i telewizyjne nadają jego muzykę oraz wydawany jest 
miesięcznik poświęcony artyście. Do Chin dotarła jego mu-
zyka dzięki utalentowanemu mieszkańcowi Szanghaju, któ-
ry zdobył III nagrodę w 1955 roku na V Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym. Dziś największym ambasadorem 
twórczości polskiego kompozytora stał się Lang Lang, a na-
uka gry na fortepianie stanowi wyznacznik pozycji społecz-
nej. Również i w Korei Chopin znany jest od momentu kiedy 
dwaj bracia Lim otrzymali trzecie miejsce ex quo w konkursie 
2005 r. Artysta ten nigdy nie przeżył okresu zapomnienia. 
Wpływy jego muzyki można dostrzec, począwszy od Lisz-
ta poprzez Wagnera, a na współczesnych kończąc.,, Chopin 
jest obecny w muzyce ciągle’’ – powiedział Mieczysław To-
maszewski. Ewa Bukojemska, pianistka, kierownik Ka-
tedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, mówiąc 
o 2010 roku – Roku Chopina – stwierdza: „Ruszy lawina 
mniejszych i większych imprez poświęconych artyście. I nie 
ich poziom jest najważniejszy, ale fakt, że tymi propozycja-
mi każdy chce zapalić swoje światełko przy grobie Chopina, 
mieć swój wkład w oddanie mu hołdu.” W Dusznikach od 
1946 roku odbywa się najstarszy na świecie Międzynarodowy 
Festiwal chopinowski organizowany dla upamiętnienia kon-
certu wykonanego przez młodego Fryderyka na rzecz osiero-
conych dzieci. Drugi obok wymienionego „W barwach jesie-
ni” ma miejsce w Antoninie, gdzie Chopin bywał. W ramach 
festiwalu „Chopin i jego Europa” na 50 koncertach wystąpi 
2000 wykonawców światowej sławy, którzy w ciągu sierpnia 
złożą hołd Wielkiemu Polakowi. W październiku, jak zwykle, 
trwać będzie XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty urodzinowe 
miały miejsce od 22 lutego do 1 marca w Filharmonii Naro-
dowej, w Żelazowej Woli, na Zamku Królewskim i w Teatrze 
Wielkim. Dziennikarka rosyjskiego radia napisała:,, W lutym 
byłam w Warszawie na uroczystościach 200 – lecia urodzin 
polskiego kompozytora. Gdy wróciłam do domu, okazało się, 
że także w Moskwie jest zatrzęsienie koncertów chopinow-
skich, które wypełniły muzyczną przestrzeń rosyjskiej stolicy, 
od konserwatorium oraz filharmonii do muzeów, bibliotek, 
sal wystawowych i szkół muzycznych.” Natomiast kurator 
francuskich obchodów chopinowskich 2010 marzy, by ujrzeć 
w paryskim Panteonie także sarkofag polskiego kompozytora. 
Dnia 1 marca br. zostało otwarte w Warszawie w Pałacu Os-
trogskich najnowocześniejsze muzeum biograficzne poświę-
cone Chopinowi oraz Centrum Chopinowskie z biblioteką, 
fonoteką i instytucjami związanymi z artystą. Multimedialna 
opowieść o Fryderyku zajmuje 4 kondygnacje Pałacu i 11 sal, 
z których każda poświęcona jest innemu wątkowi i okresowi 
życia oraz twórczości. Zbiory mają kilka tysięcy eksponatów, 
wśród których znajdują się autografy, pierwodruki dzieł, listy, 
dokumenty, obrazy, rzeźby, grafiki.

A jak obchodzi Rok Chopinowski Kraków ? Uroczystości 
rozpoczęły się dnia 28 lutego Mszą Świętą w Katedrze Wa-
welskiej. Odsłonięto też w krypcie popiersie artysty, wyko-
nane przez Wojciech Kurdziela z marmuru stanowiące kopię 
medalionu znajdującego się na grobie Chopina w Paryżu. Poza 
koncertami w Krakowie u zbiegu ulic Wiślnej i Zwierzynie-
ckiej, przed filharmonią, w 2009 roku społeczeństwo miasta 
wzniosło pomnik Fryderyka Chopina, rzeźbę – fontannę.

Michalina Pięchowa

Bibliografia:
Jerzy Broszkiewicz „Kształt miłości”, Wyd. Literackie, 

Kraków 1982
Barbara Wachowicz „Malwy na lewadach”, Wyd. Radia 

i Telewizji, W – wa 1985
Artur Oppman „Koncert Chopina” – poezje, Warszawa 

1980 r.

Grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Per Lachaise w Paryżu.
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Odrestaurowanie tablicy legionistów w Bochni

Zryw sierpniowy 1980 r. 
robotników Stoczni Gdań-
skiej dodał skrzydeł nie tyl-
ko związkowcom w całym 
kraju, ale także organiza-
cjom lokalnym, działającym 
na rzecz utrwalania miej-
scowej tradycji do rozwinię-
cia cudownej gamy nowych 
możliwości twórczych. Sto-
warzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, które od lat gromadzi-
ło cenne archiwalia, teraz 
dopiero mogło je wydobyć 

na światło dzienne i wykorzystać na rzecz lokalnej społecz-
ności. Za najpilniejszą potrzebę uznaliśmy przeprowadzenie 
akcji przywrócenie, zawłaszczonego w PRL-u, historycznego 
nazewnictwa bocheńskich ulic, placów i budynków i zrekon-
struowanie zniszczonych miejsc pamięci narodowej i lokalnej. 
Ówczesny prezes Stowarzyszenia Józef Kaczmarczyk zapropo-
nował rozpoczęcie konsultacji środowiskowej w tej sprawie 
w celu uzyskania jak największego poparcia społecznego dla 
planowanych zmian. 20 lat temu 11 listopada 1990 r. odbył 
się pierwszy od 1938 r., a więc po 52 latach apel poległych 
pod zrekonstruowaną tablicą bohaterów bitwy warszawskiej-
1920 r. znajdująca się na budynku Muzeum im. prof. S. Fis-
chera w Bochni. Przypomnimy więc jak do tej rekonstrukcji 
tablicy doszło.

12 października 1981 r. z inicjatywy Stowarzyszenie Boch-
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej odbyła się w „Domu 
Bochniaków” narada poświęcona uporządkowaniu i przywró-
ceniu historycznego nazewnictwa bocheńskich ulic i placów 
oraz odrestaurowaniu tablicy pamiątkowej na budynku Muze-
um, poświęconej 10 uczniom bocheńskiego gimnazjum, któ-
rzy bohaterską śmiercią zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. Omówiono także plan rekonstrukcji pomnika Czynu 
Legionowego na rogu plant, który od 1946 r. funkcjonował 
w oficjalnym nazewnictwie jako Pomnik Wolności, popularnie 
nazywany Pomnikiem Milicjantów. Podstawą do podjęcia tej 
akcji było wywalczone wcześniej postanowienie Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Bochni z 29 września 1981 r. 
W naradzie wzięli udział przedstawiciele bocheńskich insty-
tucji, związku zawodowego „NSZZ” Solidarność” w Bochni 
i organizacji społecznych. Zebranym przedstawiliśmy projekt 
18 stronicowego memoriału w tej sprawie. Zebrani udzielili 
nam pełnego poparcia. Przedstawiciele Komisji Historycznej 
Delegatury NSZZ” Solidarność” w Bochni dr Teofil Wojcie-
chowski i Wacław Niemirski zadeklarowali aktywny udział 
w tej akcji. 

Stanisław Kobiela

Przywracanie pamięci (cz.1)
Okoliczności zniszczenia tablicy przypomina dzisiaj kol. 

Stanisław Dobranowski: Pamiętam, że tablica w nienaruszo-
nym stanie istniała przez całą okupację. Dopiero na wiosnę 
1945 r., około dwa miesiące po ucieczce Niemców z Bochni 
utrącono kamienną głowę i tułów orła pozostawiając same 
skrzydła oraz miejsce po wyrwanych i zniszczonych spiżowych 
tablicach. Przypuszczam, że zrobili to funkcjonariusze NKWD, 
którzy w Bochni w tym czasie przebywali, a przyczynili się do 
tego działacze instalującej się w Bochni nowej komunistycznej 
władzy ludowej. 

Tablica wykonana została w zakładzie kamieniarskim Woj-
ciecha Samka i Antoniego Chajdeckiego w 1930 r. w 10-tą 
rocznicę słynnej bitwy warszawskiej 1920 r. nazywanej „Cu-
dem nad Wisłą”. Składała się z części kamiennej z napisem 
„Bochnia – Swoim Bohaterom 1920-1930”, która zwieńczona 
była rzeźbą orła z rozłożonymi skrzydłami. Metalowe, wyko-
nane w spiżu elementy tablicy zamontowane były w środko-
wej jej części. Pierwszy owalny przedstawiał podobiznę mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z profilu z napisem w otoku „Józef 
Piłsudski – Marszałek”. Drugi napis prostokątnej tabliczce 
spiżowej brzmiał: „Roku 1930 Pierwszemu Marszałkowi Pol-
ski Józefowi Piłsudskiemu Budowniczemu Polski Odrodzonej 
w dziesiątą rocznicę wyzwolenia Ojczyzny”. Jeszcze niżej 
była większa tabliczka z napisem: „Polegli na polu chwały 
w walkach o niepodległość Państwa Polskiego pod wodzą  
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Józefa Piłsudskiego”, a poniżej nazwiska bohaterskich uczniów 
bocheńskiej szkoły: Michał Korta, Jan Witkowski, Władysław 
Tarada, Edward Lizak, Józef Kurek, Józef Kronenberg, Hen-
ryk Pilch, Roman Jakubowicz, Henryk Tara i Jerzy Kopeczny.

Odczytanie treści tablicy, którą musieliśmy podać w me-
moriale nie było łatwe. Posiadaliśmy niewielką fotografię 
tablicy z okresu przedwojennego, w formacie mniejszym niż 
pocztówka, wykonaną przez prof. Piotra Galasa, zapewne dla 
Koła Krajoznawczego im. Wincentego Pola przy bocheńskim 
Gimnazjum, którego był opiekunem z ramienia grona peda-
gogicznego. Przy pomocy kilkakrotnych powiększeń, a także 
kwerendy, którą przeprowadziłem w parafialnym archiwum 
(księga zmarłych w latach 1914-1920) udało się nam ją od-
czytać, a przede wszystkim podać dokładne imiona i nazwiska 
bocheńskich bohaterów bitwy warszawskiej 1920 r.

O wiele łatwiejsze było odszukanie nazwisk poległych 
w latach 1914-1920 uwidocznionych na pomniku Czynu Le-
gionowego na rogu bocheńskich plant. Zachowało się bowiem 
w zbiorach Stowarzyszenia zaproszenie na uroczystość odsło-
nięcia w 1934 r. pomnika z pełnym jego opisem. 

Żądanie usunięcia takich patronów ulic jak Bolesław Bierut, 
Feliks Dzierżyński, Marceli Nowotko czy Ludwik Waryński 
i przywrócenia historycznych nazw ulicy: Bernardyńskiej, św. 
Leonarda, św. Marka, Floris, a także nazwanie nowego placu 
imieniem gen. Leopolda Okulickiego zostało oprotestowane 
przez beton partyjny w środowisku ZBOWID i Związku Żołnie-
rzy Zawodowych w Bochni. Komitet Miejski PZPR w Bochni 
zgłosił wprawdzie protest w sprawie usunięcia z nazw ulic ko-
munistycznych idoli, ale zaakceptował pomysł odrestaurowania 
tablicy na budynku Muzeum poświęconej legionistom i na przy-
wrócenie właściwej idei Pomnikowi Czynu Legionowego.

Starania nasze i organizacji współpracujących z nami w tej 
sprawie przerwał stan wojenny ogłoszony w niedzielę 13 grud-
nia 1981 r. Działalność Stowarzyszenia – podobnie jak wielu 
innych organizacji – została zawieszona. Trzech komisarzy 
stanu wojennego (nazwiska znane redakcji) pilnowało zawie-
szonego Stowarzyszenia. Po odwieszeniu działalności Stowa-
rzyszenie, realizując podjęte wobec społeczeństwa zobowią-
zania, wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Tarnowie o wyrażenie zgody na odrestaurowanie tablicy na 
budynku Muzeum, ale sprawa utknęła, gdyż Konserwator do-
magał się akceptacji, a nawet wniosku władz miasta Bochni, 
jako właściciela terenu. 

Niebawem nadarzyła się okazja w związku z przygotowy-
waniem przez Miasto uroczystych obchodów 730-lecia Boch-
ni. 22 lutego 1983 r. Stowarzyszenie odpowiadając na apel 
Społecznej Rady Kultury w Bochni o nadsyłanie propozycji do 
programu tych obchodów przedstawiło 12 propozycji, a wśród 
nich podjęcie na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Bochni 
uchwały o przywróceniu starych nazw ulic, oznakowanie 
miejsc po nieistniejących szybach solnych i odrestaurowanie 
tablicy pamiątkowej legionowej na budynku Muzeum oraz po-
mnika Niepodległości na plantach. Zaproponowaliśmy także, 
aby delegacje Miasta, bocheńskich instytucji i stowarzyszeń 
z tej okazji złożyły wiązanki kwiatów m. in. pod tablicą i pod 
pomnikiem.

Był to jeszcze czas realnego socjalizmu, więc w niektórych 
środowiskach ukształtowała się opinia, że Stowarzyszenie pro-
wadzi działalność polityczną i opozycyjną. Ci, którzy szli naj-
dalej twierdzili, że szerzymy w Bochni dywersję. Sprawa ta 
była omawiana na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia 20 września 1983 r. na wniosek wiceprezesa płk Włady-
sława Roguża. Jakkolwiek w Zarządzie Stowarzyszenia znaj-
dowali się działacze reprezentujący różne poglądy polityczne, 
to jednak zwyciężył pogląd, że nadużyciem jest sugerowanie 
przez kogokolwiek, że upominanie się o zachowanie tradycji 
i pamięci historycznej jest działalnością polityczną i opozy-
cyjną i dlatego zarząd jednogłośnie (łącznie z wnioskodawcą) 
zaakceptował podejmowane działania. Temat ten wypłynął 
także w czasie obrad XV Walnego Zjazdu Delegatów Stowa-
rzyszenia w dniu 1 października 1983 r., Poparcia naszym sta-
raniom udzieliła delegacja wrocławska (prof. Wacław Korta, 
Leon Mączka), krakowska (doc. dr Józef Korpała, dr Jan Pa-
włowski), katowicka (Maria Twardowska, Maria Piątkowa zd. 
Jabłońska) i warszawska (Bronisław Janicha).Efektem tych 
wystąpień i była jednogłośnie podjęta uchwała nr 9 akceptują-
ca kontynuowanie tych działań w przyszłości. Musiało jednak 
minąć siedem lat, aby idea odrestaurowania tablicy pamiątko-
wej i Pomnika Czynu Legionowego mogła być zrealizowana. 
Władze miejskie tłumaczyły się trudnościami w wykonaniu 
stosownej dokumentacji oraz brakiem środków na ten cel. 

Podejmowaliśmy w tym czasie różne inne działania na 
rzecz utrwalenia pamięci o ludziach związanych z Bochnią 
i Ziemia Bocheńską. Na wiosnę 1984 r. udało się na forum 
MRN przeprowadzić nasze propozycje nazw dla nowych ulic: 
ks. Jana Kantego Andrusikiewicza, Tadeusza Popka, ks. Wa-
lentego Gadowskiego, dr. Franciszka Hoszarda, dr Władysła-
wa Kiernika i prof. Franciszka Bujaka. 10 czerwca 1988 r. sale 
„Domu Bochniaków” nie mogły pomieścić wszystkich gości. 
Na wykład prof. dr hab. Wacława Korty, prezesa naszego od-
działu wrocławskiego o generale Leopoldzie Okulickim przy-
byli tłumnie mieszkańcy Bochni, a wśród nich w komplecie 
bocheńska delegatura NSZZ” Solidarność” z Jerzym Orłem na 
czele. Był to w historii Bochni pierwszy wykład o wybitnym 
Synu Ziemi Bocheńskiej – Leopoldzie Okulickim.

W jesieni 1990 r. Stowarzyszenie zdecydowało się włas-
nym kosztem dokonać rekonstrukcji tablicy. Pan Stanisław 
Dobranowski już z końcem lat 80-tych zaczął na ten cel zbie-
rać złom metali kolorowych. Dzisiaj wspomina tamten okres: 
Dużo złomu mosiężnego dostałem od pana Janusza Bacika, 
kierownika magazynu Kopalni Soli w Bochni. Wszyscy do któ-
rych się zwracałem z wielką życzliwością reagowali na hasło 
Bochniaków. Wystarczyło i na tablicę i na pomnik.
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Kol. Dobranowski miał kontakt z Pracownią Metalopla-
styki, Złotnictwa, Płatnerstwa i Broni w Tarnowie pana Ma-
riana Mikuły i zdobył kalkulację cenową, co pozwoliło nam 
na złożenie zamówienia. Pan Mieczysław Hajdecki z Bochni, 
brat znakomitego rzeźbiarza prof. i prorektora ASP w Krako-
wie Antoniego Hajdeckiego, podjął się społecznie uzupełnić 
brakujące kamienne elementy rzeźby orła (głowę, tułów). i 6 

listopada 1990 r. zamontował je nad tablicy. Odlany ze spiżu 
medalion i tablice zamontował 9 listopada pan Marian Mikuła, 
plastyk pan Paweł Wojcieszko i grupa naszych sympatyków. 
Całą akcją montażu kierował kol. Stanisław Dobranowski, 
a dokumentację fotograficzną wykonał pan Bogdan Mrówka. 
Tego samego dnia 9 listopada 1990 r. w kinie „Syrenka” odby-
ło się spotkanie z żołnierzem 1 pp Legionów majorem Józe-
fem Herzogiem, adiutantem Leopolda Okulickiego. Spotkanie 
zorganizowała Delegatura NSZZ „Solidarność” w Bochni. 
W późnych godzinach wieczornych spotkał się on w „Domu 
Bochniaków” z aktywem Stowarzyszenia i przekazał do na-
szego archiwum swoją korespondencję z Władą Okulicką żoną 
Generała, mieszkającą w Londynie i Antonim Patlą legionistą 
i dał nam także jego wspomnienia legionowe.

Następnego dnia 10 listopada 1990 r. odbyła się VII nad-
zwyczajna, uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej wybranej 
w czerwcu 1990 r., w czasie której doc. dr hab. Andrzej Pan-
kowicz wygłosił wykład Rok 1920 – wojna w obronie Euro-
py. Następnie radni i zaproszeni goście przeszli pod tablicę na 
budynku Muzeum. Przewodniczący Rady Stanisław Kobiela 
dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy i przeprowadził apel 
poległych. Rada Miejska, przedstawiciele instytucji i organi-
zacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty. Po tej uroczysto-
ści zwiedzono wystawę w Muzeum im. prof. S. Fischera p.t. 
Przewrót umysłowy w Polsce – Konstytucja 3 Maja w tradycji 
i świadomości Polaków. Scenę odsłonięcia tablicy utrwalił ka-
merą video prof. Eugeniusz Żuk (w arch. Stowarzyszenia). 

W następnym numerze „Wiadomości Bocheńskich” napi-
szemy o pierwszym apelu poległych legionistów (po 1945 r.) 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie 11 listopada 1988 r. 
pod pomnikiem Czynu Legionowego na rogu bocheńskich 
plant i jego rekonstrukcji. W latach 1946 – 1988 pomnik ten 
był zamieniony na Pomnik Milicjantów.

Stanisław Kobiela
fot.  Bogdan Mrówka

17 czerwca b.r. Rada Powiatu Bocheńskiego na wniosek 
dyrekcji Szpitala Powiatowego w Bochni podjęła uchwałę nr 
XLV/382/2010 w sprawie nadanie Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Bochni “Szpital Powiatowy” imie-
nia bł. Marty Wieckiej. Wiadomość ta dotarła do nas 2 lipca b.r. 
i zbulwersowała członków Zarządu Głównego dlatego, że Szpital 
ten nosił imię Mikołaja Kopernika, a błogosławiona Marta Wiecka 
nigdy nie pracowała w budynku szpitalnym przy ulicy Krakow-
skie. Tam na początku XX wieku były austriackie koszary. 21 lipca 
b.r. Zarząd Główny wystosował do Rady powiatu i mieszkańców 
Bochni i Ziemi Bocheńskiej list otwarty domagając się uchyle-
nia tej uchwały oraz przywrócenia patrona Mikołaja Kopernika, 
który – jak stwierdzono na jakimś portalu internetowym „gdzieś 
się zawieruszył” w dziejach tego szpitala. Taki sposób traktowa-
nia naszej tradycji zmusił nas do podjęcia działania w sprawie 
patrona Szpitala. Oto fragmenty z uzasadnienia naszego listu. 

 * * *

LIST OTWARTY
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Mikołaj Kopernik był patronem bocheńskiego szpitala po-
wiatowego od końca lat 50-tych XX wieku tj. od chwili urzą-
dzenia szpitala powiatowego w wyremontowanym budynku 
przy ulicy Krakowskiej nr 31, należącym przed I wojną świa-
tową do austriackich koszar, w którym w okresie międzywo-
jennym mieściło się kasyno oficerskie. 

Imię Wielkiego Astronoma nadane szpitalowi na fali po-
październikowej odwilży życia politycznego i społecznego 
Polski przyjęte zostało przez ówczesne bocheńskie społeczeń-
stwo z sympatią i zadowoleniem jako wyraz szacunku dla 
polskiej przeszłości i odejścia od stalinowskich szablonów na-
zewniczych. Wpisało się ono w znaczący sposób w bocheńską 
tradycję utrwalania pamięci wybitnych Polaków w nazwach 
ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej. Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych wykonało ceramiczne popiersie 
Mikołaja Kopernika i umieściło je przed frontonem szpitala 
przy ulicy Krakowskiej 31 (zasłonięte obecnie wiatą przystan-
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ku MPK), a wewnątrz budynku ceramiczne kolorowe tablice 
z podobizną Wielkiego Astronoma.

 Wybór Mikołaja Kopernika na patrona szpitala powiato-
wego w Bochni był bardzo trafny. Polski uczony Mikołaj Ko-
pernik (1473-1543) kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, 
kanonik warmiński, scholastyk wrocławski, jako człowiek 
renesansu był bowiem wszechstronnie wykształcony. Zasłynął 
jako autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium – O ob-
rotach sfer niebieskich, w którym udowodnił prawdziwość 
heliocentrycznej wizji wszechświata, ale był także lekarzem, 
matematykiem, ekonomistą, strategiem, astrologiem i tłu-
maczem. I właśnie zwrócenie uwagi na medyczną dziedzinę 
działalności Kopernika poprzez uznanie go za patrona bocheń-

skiego szpitala ma swój 
wymiar i znaczenie. 

Nazwa  szp i t a l a 
z imieniem Wielkiego 
Astronoma funkcjono-
wała przez wiele lat. 
Posiadamy dokumenty 
potwierdzające istnienie 
nazwy szpitala z imie-
niem Mikołaja Koperni-
ka jeszcze z 1972 roku. 
Nie wiemy czy usunięto 
imię patrona szpitala 
z chwilą utworzenia no-
wej struktury zespołów 
opieki zdrowotnej czy 
dopiero w 1999 roku, 
czy były to działania 
świadome, czy przypad-

kowe, czy też patron szpitala zniknął z nazwy szpitala jesz-
cze później. W pamięci mieszkańców powiatu bocheńskiego 
Mikołaj Kopernik pozostaje nadal jako patron bocheńskiego 
szpitala powiatowego. 

 Rada Powiatu Bocheńskiego bez żadnej szerszej konsul-
tacji społecznej, bez uwzględnienia historycznych realiów 
i bez wyjaśnienia, kiedy oraz w jakich okolicznościach znik-
nęło z nazwy szpitala imię Mikołaja Kopernika, a z budynku 
napis informujący o imieniu tego Patrona, wkomponowała 
imię błogosławionej Marty Wieckiej w nazwę bocheńskiego 
szpitala powiatowego. Akt ten stanowi dla nas niezrozumiałą 
i nieuzasadnioną ingerencję w istniejący porządek nazewniczy, 

zakłóca miejscową tradycję, a jednocześnie przynosi krzywdę 
pamięci Błogosławionej. 

Nigdy bowiem bł. Marta Wiecka nie pracowała w środo-
wisku żołnierskim w budynku przy ul. Krakowskiej nr 31, 
w którym dzisiaj mieści się szpital powiatowy, ale w którym 
– w czasie kiedy przebywała w Bochni – mieściły się austria-
ckie koszary, a później kasyno. Nie ma ona nic wspólnego, ani 
z zaborczym wojskiem austriackim, ani wojskowymi rozryw-
kami, jakie zapewniało oficerskie kasyno i takie łączenie jej 
błogosławionego imienia jest niedopuszczalne. 

 Rada Powiatu Bocheńskiego podejmując kwestionowaną 
przez nas uchwałę nie wyjaśniła wszystkich okoliczności fak-
tycznych istotnych do podjęcia uchwały. Nie wykluczamy, że ini-
cjatorzy i radni uchwalający tę uchwałę działali w dobrej intencji. 
Tym bardziej teraz powinni z szacunku dla szlachetnej postaci 
Błogosławionej naprawić błąd i wycofać nieuzasadnioną i szkod-
liwą uchwałę, przywrócić jednocześnie imię Mikołaja Kopernika 
jako patrona szpitala, a postać błogosławionej Marty Wieckiej 
uhonorować w miejscu w którym rzeczywiście pracowała.

 Marta Maria Wiecka urodziła się w Nowym Wiecku na 
Pomorzu w rodzinie szlacheckiej w 1874 r.. Miała dziewię-
cioro rodzeństwa i wychowywała się w atmosferze religijnej. 
W wieku 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Po odbyciu postu-
latu i nowicjatu pracowała w szpitalu we Lwowie, następnie 
w Podhajcach, a od 1899 r. w Bochni w miejscowym szpitalu, 
który mieścił się przy ulicy Sierosławickiej – obecnie Konsty-
tucji 3 Maja nr 21, niedaleko dworca kolejowego.

Szpital powiatowy im. Mikołaja Kopernika w Bochni, ul. Krakowska 31. 
Przed budynkiem ceramiczna rzeźba przedstawiająca patrona Szpitala.

Nazwa szpitala przed szpitalną przychodnią chirurgiczną (dawne 
wejście do szpitala).

W tym szpitalu miejskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 21 pracowała 
w latach 1899-1903 bł. Marta Maria Wiecka.
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Szpital miejski istniał tam od 1871 r. i mógł pomieścić 
55 chorych. Leczono w nim choroby płucne, zimicę, wrzody 
podudzia, choroby weneryczne. Działalnością charytatywną 
w tym szpitalu zajmowała się Kongregacja św. Wincentego 
a Paulo, powołana do życia w Bochni w latach 90. XIX wie-
ku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. prałata Franciszka 
Lipińskiego i burmistrza Bochni dr Antoniego Serafińskiego. 
Siostry Miłosierdzia zwane popularnie „Szarytkami” mieszka-
ły w niedużym parterowym domu naprzeciw tego szpitala po 
drugie stronie ulicy. Tam też zamieszkała Marta Wiecka, zaj-
mując się z oddaniem pielęgnacją chorych w tymże szpitalu. 
Także w tym szpitalu doznała cierpienia w wyniku oszczerstwa 
zazdrosnego pacjenta, który posądził ją, że spodziewa się dzie-
cka, którego ojcem miał być ciężko chory, pielęgnowany przez 
nią inny pacjent, niejaki Jan Nosal. Oszczercza plotka roze-
szła się szybko po mieście. Jakieś dwie mieszczki bocheńskie 
przyniosły do tego szpitala a może domu, w którym mieszka-
ły Szarytki, kołyskę, ze złośliwą uwagą, że może się niedługo 
przyda. Musiał interweniować proboszcz ks. Franciszek Lipiń-
ski. Chociaż przed ks. prałatem i wizytatorką (siostrą Karoliną 
Juhel z Krakowa) ofiarnie broniła jej siostra przełożona Maria 
Chabło wierząc w niewinność Marty, siostrze Marcie Wieckiej 
groziło wydalenie z zakonu. Dopiero na łożu śmierci oszczerca 

odwołał fałszywe oskarżenie. Po oczyszczeniu jej z zarzutów 
Marta Maria Wiecka opuściła Bochnię na polecenie władz 
klasztornych i podjęła pracę w szpitalu w Śniatyniu, gdzie do-
browolnie podjęła się ryzykownego zadania dezynfekcji sali, 
gdzie umierali chorzy na tyfus. Dezynfekcję wykonała, aby 
uchronić od ryzyka śmierci sanitariusza, do którego obowiąz-
ków to należało. Sama jednak zaraziła się i umarła w 1904 r. 
w wieku zaledwie 30 lat. Pochowana została na cmentarzu 
w Śniatyniu i tam niedługo po jej śmierci zaczął szerzyć się jej 
kult. Siostry Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo opuściły Bochnię w 1913 r., a na ich miejsce przyszły 
do Bochni w tym samym roku Siostry Służebniczki Bogurodzi-
cy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia i pracują do dziś w bo-
cheńskim szpitalu. 24 maja 2008 r. we Lwowie beatyfikowana 
została Marta Maria Wiecka Siostra Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo. (zob. Janina Kęsek, Błogosławiona siostra Marta 
Wiecka w Bochni, w: Wiadomości Bocheńskie nr 1 (76) 2008, 
Stanisław Machnicki, Izabela Machnicka-Kusto, Historia szpi-
tali bocheńskich, w: Wiadomości Bocheńskie nr 2, 3/1991 r.).

 Przytoczone fragmenty z życiorysu Błogosławionej wy-
starczająco jasno wskazują, że jej imię nie powinno być ko-
jarzone z obiektem przy ul. Krakowskiej nr 31, a więc ze śro-
dowiskiem żołnierskim, które w tym budynku było w czasie, 
kiedy pracowała w Bochni Marta Maria Wiecka (koszarowe 
obiekty wojskowe).

Właściwym natomiast miejscem, w którym powinno być 
upamiętnione imię błogosławionej Marty Marii Wieckiej 
jest budynek byłego miejskiego szpitala przy ul. Konstytucji 
3 Maja nr 21 w którym rzeczywiście pracowała bł. Marta Ma-
ria Wiecka i który jako szpital miejski funkcjonował do połowy 
XX wieku, a pod koniec ub. wieku mieściło się w tym budyn-
ku Pogotowie Ratunkowe. Był więc ten budynek cały czas wy-
korzystywany dla potrzeb bocheńskiej służby zdrowia. Dzisiaj 
obiekt ten – z niezrozumiałych dla nas powodów – stoi pusty. 

Wskazane jest naszym zdaniem podjęcie szybkiej decyzji 
przez Radę Powiatu Bocheńskiego o przeznaczeniu tego obiek-
tu na cele związane z bocheńską służbą zdrowia (np. zakład re-
habilitacji leczniczej albo hospicjum). Połączenie imienia Bło-
gosławionej z takim obiektem służby zdrowia przy ulicy Kon-

stytucji 3 Maja 21 będzie zgodne z prawdą histo-
ryczną i miejscową tradycją bez wprowadzania 
niepotrzebnego zamieszania w tych sprawach.

Nasz list wysłaliśmy do Rady Powiatu Bocheń-
skiego, J.E. ks. Biskupa ordynariusza tarnowskiego 
dr Wiktora Skworca z prośba o interwencję i na bo-
cheńskie portale internetowe. Do chwili łamania nu-
meru otrzymaliśmy tylko odpowiedź od pana Starosty 
Jacka Pająka, który nie odniósł się jednak do niewłaś-
ciwej lokalizacji pomysłu i stylu usunięcia patrona Mi-
kołaja Kopernika, ale do zagadnień prawnych i statu-
towych. Musimy zatem wyjaśnić, że fakt nie wpisania 
patrona szpitala powiatowego do Krajowego Rejestru 
Sądowego nie jest równoznaczny z wymazaniem pa-
mięci o tym patronie z naszej tradycji i pamięci ludz-
kiej. Jest natomiast świadectwem lekceważenia tej tra-
dycji przez tych, którzy mieli obowiązek pamiętać o na-
zwie szpitala przekazanej im przez ich poprzedników. 

Rada Powiatowa w Bochni nie powróciła do tej 
pory do tego tematu.

Przed budynkiem kasyna oficerskiego przy ul. Krakowskiej 31.

Więc pijmy wino szwoleżerowie! Zabawa karnawałowa w kasynie przy ul. Krakowskiej 31 
w Bochni. Zdjęcie ze zbiorów Państwowego Archiwum w Krakowie o/Bochnia.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  2�lato-jesień 2010

WB nr 2-3 (85-86)

Ks. Jan Niedojadło urodził się 
11.VII.1863 r. w Rzyczkach koło 
Rawy Ruskiej w województwie 
lwowskim. Był najstarszym i jedy-
nym synem Franciszka i Anieli Nie-
dojadłów, resztę rodzeństwa stano-
wiło sześć sióstr. Gimnazjum z ma-
turą ukończył w Bochni w 1912 r., 
teologię studiował w Tarnowie. 24 
czerwca 1917 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bpa Leona Wałę-
gi. W roku 1924 po kilku kolejnych 

placówkach został mianowany kapelanem SS klarysek w Sta-
rym Sączu i dyrektorem 7 klasowej klasztornej szkoły żeń-
skiej. W 1930 roku zrezygnował z tej pracy i podjął obowiązki 
katechety w szkole powszechnej męskiej w Starym Sączu.

W czasie okupacji niemieckiej zaangażowany był w tajnym 
nauczaniu i w ruchu oporu. 10.VII.1942 r. został aresztowa-
ny przez gestapo. Umieszczony w więzieniu w Nowym Sączu 
był przesłuchiwany, a przy tym okrutnie bity, co spowodowa-
ło przez dwa dni utratę przytomności. Z Nowego Sącza został 
przewieziony do więzienia w Tarnowie, 
a stąd 30 listopada do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz Birkenau. Pobyt 
w obozie oświęcimskim trwał do kwiet-
nia 43 r. Z materiałów archiwum obozu 
wynika, że w okresie od 15.XII.1942 do 
18.I.1943 był zatrudniony jako magazy-
nier materiałów budowlanych. W tym 
archiwum znajdują się o nim spisane 
wspomnienia współwięźniów: Ludwika 
Skocznia i Stanisława Piętki od których 
doznawał pewnej pomocy. W dniu 25 
kwietnia 1943 r. ks. Niedojadło został 
przeniesiony do obozu w Dachau i ozna-
czony numerem 47847. 

Jego gehenna obozowa za-
kończyła się w dniu 29 kwietnia  
1945 r. dzięki wyzwoleniu obozu przez 
wojska amerykańskie. Granicę polską 
przekroczył w Zebrzydowicach dopiero 
w połowie 1946 r. zatrzymując się na 
krótko w Goczałkowicach Zdroju gdzie 
odprawił pierwszą mszę św. po powrocie do kraju w kaplicy 
klasztoru ss Salwatorianek. Dotarł wreszcie do Starego Sącza 
aby pod koniec 1949 r., podjął pracę katechetyczną. Przez dłu-
gi czas był pod obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa do którego 
musiał zgłaszać każdy wyjazd z miejsca zamieszkania. Okres 
od wyzwolenia do powrotu poświęcił pracy duszpasterskiej 
w Niemczech głównie wśród Polaków. To wystarczyło do kie-
rowania podejrzeń przez U.B. 

Ksiądz Jan Niedojadło był bratem mojej matki Karoliny, 
która niedługo po moim urodzeniu zmarła. Był też moim oj-
cem chrzestnym. To sprawiło że bardzo się interesował moim 

Jan Burek

Ks. Jan Niedojadło (1893 – 1968)
wzrastaniem i późniejszym życiem rodzinnym. W czasie moich 
pierwszych wakacji w 1941 r. ksiądz Jan przybył do Żegociny 
i następnie do Łąkty Górnej gdzie mieszkałem. W wynajętej 
przez mego ojca furmance towarzyszyłem mu w podróży do 
Królówki w celu złożenia wizyty jego koledze ks. Michałowi 
Ćwikowi miejscowemu proboszczowi. Byłem zdziwiony jak 
podczas tej jazdy po kamienistej i zakurzonej drodze wyrzucał 
z wielkiej torby papierowej cukierki ku napotkanym dzieciom. 

Na początku następnych wakacji złożyliśmy wizytę z oj-
cem księdzu Janowi w Starym Sączu. Zastaliśmy go w ogro-
dzie wikarówki przy pracy w pszczelej pasiece, w której było 
około 20 uli. Obraz ten utkwił mi w pamięci do dzisiaj. Nie-
stety, wnet po powrocie z Sącza otrzymaliśmy wiadomość 
o aresztowaniu ks. Jana. 

Na początku roku 1943 ojciec wysłał paczkę żywnościową 
do obozu w Oświęcimiu. Były to suchary z domowego wy-
pieku i suszone owoce. Paczka dotarła do adresata. Następnej 
wysłanej paczki ks. Jan już nie otrzymał, gdyż został przenie-
siony do obozu w Dachau.

Po wojnie pod koniec lat czterdziestych moje odwiedziny 
u wujka księdza były częstsze. Rano jako ministrant służyłem 

do mszy św. którą odprawiał w kościele 
SS klarysek. Później zapraszał mnie na 
śniadanie do klasztoru, przedstawiał 
mnie ksieni klasztoru. Mawiał wtedy do 
mnie że będzie to skromny posiłek bo 
klasztor jest biedny, ale przyjemnością 
jest spożyć go w pięknym refektarzu 
w wystawnych naczyniach z dawnych 
dobrych czasów. 

Nie lubił nie zapowiedzianych wi-
zyt. Gdy takowa się zdarzyła, a wuja 
nie zastałem wtedy uzyskiwałem in-
formację u jego sąsiadów państwa Wil-
gów. Odnajdywałem go dość daleko na 
brydżu. Niechętnie odstępował od to-
warzystwa. Na moje zdziwienie dlacze-
go tak daleko od domu gra odpowiadał, 
że w tej rozrywce szuka się partnera na 
odpowiednim poziomie.

Po wojnie powrócił jeszcze do 
pszczelarstwa, ale była to już bardzo 
skromna pasieka. Niemal co roku brał 

udział w spotkaniach modlitewnych księży byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych w Sanktuarium świętego Józefa 
w Kaliszu. O przeżyciach obozowych nie lubił rozmawiać. 
Raz tylko w licznym towarzystwie usłyszałem relacje z po-
bytu w Auschwitz; Opróżniano fekalia z kilku latryn i trans-
portowano do zbiorczego dołu. Opróżnienie beczki esesma-
ni polecili dwóm Żydom. Po jej wylaniu zostali wrzuceni do 
dołu z rozkazem bratobójczej walki. Silniejszy utopił partnera 
i uratował życie. Takie zdarzenia stanowiły rozrywkę dla eses-
manów. Wspomniał też o duszpasterstwie i odprawianiu mszy 
świętych w ukryciu.
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W opinii moich krewnych i znajomych ks. Jan stanowił za-
gadkę medyczną. Zastanawiano się jak mógł przetrwać przez 
te lata życia obozowego będąc wątłego zdrowia. Na pewno do-
znawał pewnej bardzo ograniczonej pomocy współwięźniów, 
może też w pewnym stopniu pomagała 
znajomość języka niemieckiego. 

Po powrocie z obozu cierpiał głów-
nie na schorzenie przewodu pokarmo-
wego. Kiedy zachodziła potrzeba le-
czenia szpitalnego korzystał z pomocy 
swego przyjaciela dyrektora szpitala 
w Siemianowicach Śląskich.

Do grona przyjaciół zaliczał też prof. 
Stanisława Fischera i przy pobytach 
w Bochni składał mu wizyty. Podczas 
jednej z takich wizyt byłem obecny, 
w której obaj krytykowali programy na-
uczania w socjalistycznym szkolnictwie 
i jako humaniści ubolewali nad wyco-
faniem języka greckiego. Pamiątką tej 
przyjaźni jest portret ks. Jana Niedo-
jadły namalowany przez prof. Fischera 
i eksponowany na wystawie stałej Mu-
zeum „Na Dołkach” w Starym Sączu.

Latem 1965 roku odbyłem z ks. 
Janem kilka krótkich wycieczek samochodowych. Pierwszą 
i najważniejszą była Kamienica w Limanowskim, z którą łą-
czyły go wspomnienia pierwszej pracy kapłańskiej jako wi-
karego i śmierć siostry Jadwigi, która jako młoda dziewczyna 
przebywając w tej miejscowości zmarła na zapalenie płuc. Od-
wiedziliśmy jej grób, poznałem wtedy lepiej historię rodziny.

Księdzu Janowi dokuczała nostalgia za rodzinną miejsco-
wością, która pozostała tuż za nową granicą na terytorium so-

wieckim. Aby przynieść sobie ulgę odbywał podróże w pobli-
że Rawy Ruskiej i goszcząc na jednej z przygranicznych para-
fii po polskiej stronie cieszył się widokiem rodzinnych stron.

O jego wrażliwości na niedolę ludzką sam się nieraz 
przekonałem. W rozmowie z jednym 
z księży znajomych ks. Jana wyraziłem 
żal że po powrocie z obozu nie objął 
probostwa w jakiejś wiejskiej parafii, 
gdzie obok pracy duszpasterskiej móg-
łby czerpać radość z pracy pszczelarza, 
sadownika. Usłyszałem odpowiedź: „on 
się nie nadawał na stanowisko probosz-
cza, on by rozdał majątek parafii”. 

Po dość długiej i wyniszczającej 
chorobie nowotworowej zmarł w dniu 
15-go lutego 1968 roku w Starym Są-
czu. Pochowano go w kwaterze zasłu-
żonych na miejscowym cmentarzu. 
Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp 
Jerzy Ablewicz. 

Słownik Biograficzny kapłanów t. 
III w opisie postaci Niedojadło Jan za-
mieszcza m.in. takie stwierdzenia: „Był 
bardzo gorliwym kapłanem i troskliwym 
wychowawcą, odznaczał się miłosier-

dziem... Pełen taktu i kultury cieszył się wielkim szacunkiem.”
Jan Burek

Za pomoc w napisaniu tego artykułu uprzejmie 
dziękuję ks. Tadeuszowi Bukowskiemu Dyrektorowi 
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie oraz Pani Teresie 
Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz 
Birkenau.

Jan Kot profesor bocheńskiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Bochni, trzykrotny przedwojenny 
mistrz Polski w pływaniu był żołnierzem 156 pp i walczył 
w wojnie obronnej 1939 przechodząc w nie-
zwykle trudnych warunkach szlak bojowy 
tego pułku. Poniżej publikujemy jego relację 
przedstawiającą walki żołnierzy 156 pp na 
terenie powiatu myślenickiego i w Puszczy 
Niepołomickiej.

 * * *

Gdy Niemcy w dniu 1 września 1939 
roku uderzyli na Polskę, rozpoczynając dru-
gą wojnę światową wkroczyli na południu od 
strony Tatr trzema dywizjami: 2 pancerną, 4 
pancerna lekką, 3 dywizją piechoty górskiej 
i parli w kierunku Krakowa, dążąc do odcię-
cia polskiej armii walczącej na Śląsku.

Jan Kot – oficer inf. 156 pp

Walka żołnierzy Września w Puszczy Niepołomickiej
Jak się okazało był to najbardziej zagrożony odcinek cało-

ści sił zbrojnych. Nastąpiło potężne uderzenie na bardzo słabo 
broniony odcinek strategiczny. Tu rozstrzygały się losy kam-

panii. Już w trzecim dniu wojny armia „Kra-
ków” musiała rozpocząć wycofywanie się na 
linii Dunajca, by nie ulec osaczeniu. Sytua-
cję tę trafnie ocenił major Steblik w książce 
„Armia „Kraków”: Uderzenie Niemców 
z gór nastąpiło w rozmiarach grożących ka-
tastrofą całej kampanii. Było zapoczątko-
waniem całego okrążenia wojsk polskich, 
uderzeniem wzdłuż południowego prawego 
brzegu Wisły. Na innych frontach armijnych 
operowali Niemcy przeważnie jedną dywi-
zją pancerną, a tu w górach, w warunkach 
bardzo niekorzystnych dla broni pancernej 
uderzały dwie dywizje pancerne. Prócz tego 
na tym odcinku wprowadzono do walki 3 
dywizję górską.

Ks. Jan Niedojadło.           mal. St. Fischer
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Silny napór niemiecki powstrzymywały broniąc przejść 
w przełęczach karpackich polska Brygada Pancerno-Moto-
rowa pod dowództwem pułkownika Maczka, 1 pułk KOP-u 
(Korpusu Ochrony Pogranicza) i 156 pułk piechoty.

156 pułk piechoty 5 września walczył w powiecie myśleni-
ckim. Otrzymał zadanie zajęcia stanowisk obronnych:

I batalion – w rejonie Strzyżyc i Góry św. Jana,
II batalion – miał zamknąć drogę Wiśniowa – Raciechowice,
III batalion – w rejonie Glichowa na zachodnim skrzydle pułku.
Rano 5 września wszystkie bataliony znajdują się na wy-

znaczonych stanowiskach. Walka rozpoczęła się w południe 
ogniem artyleryjskim nieprzyjaciela. Nęka on wycofujące się 
oddziały KOPO-u. Główne uderzenie niemieckie zostało skie-
rowane na I batalion. Przed jego pozycje wychodzi kompania 
piechoty niemieckiej w zwartym szyku. Baon, którego stano-
wiska są nierozpoznane dopuszcza Niemców na najbliższą 
odległość i długimi seriami karabinów maszynowych otwiera 
ogień. Wielu zabitych i rannych. Kompania niemiecka rozbi-
ta. W godzinę później Niemcy rozpoczynają drugie natarcie. 
Lasem u podnóża wzgórza Grodzisko posuwają się oddziały 
piechoty górskiej lecz zostają przyjęte ogniem obrony. Ude-
rzenie niemieckie bardzo mocne i zażarte, dochodzi do wal-
ki z bliska. Nieprzyjaciel zatrzymany. Równocześnie oddział 
pancerny 4 dywizji niemieckiej lekkiej posuwający się od 
miejscowości Góra św. Jana zostaje zatrzymany ogniem dzia-
łek przeciwpancernych 156 pp.

W tym czasie oddziały pancerne niemieckiej 4 dywizji 
lekkiej próbują obejść pozycje 156 pp na lewym wschodnim 
skrzydle pułku drogą Krzesławice-Gruszów. W walce z od-
działem zwiadowczym brygady pancerno motorowej zostają 
zatrzymane.

Uderzenie niemieckich wojsk pancernych i piechoty gór-
skiej zostały krwawo odparte i pułk utrzymał pozycje nie do-
puszczając do zejścia Niemców na nizinę nadwiślańską.

Lecz następnego dnia (6 września) na głębokich tyłach puł-
ku niemieckie kolumny pancerne posuwające się po obu stro-
nach rzeki Raby zajęły Myślenice, Dobczyce, Gdów i parły 
w kierunku Bochni. 156 pułk piechoty został odcięty.

Cześć pułku wydostała się z okrążenia i wycofała się 
w kierunku Bochni. Do Bochni dochodzi późnym popołu-
dniem, gdy ogień artyleryjski nieprzyjaciela nadciągającego 
od strony Gdowa skierowany był na miasto. Pociski padały 
wzdłuż ulic Kazimierza Wielkiego i Krakowskiej.

Lecz III batalion 156 pp znajdujący się na pozycjach najda-
lej na zachód wysuniętych w rejonie Glichowa miał drogę od-

wrotu zamkniętą. Ukrywając się w lasach, prowadzony przez 
przewodników miejscowych przesuwał się nocami powiatem 
bocheńskim przez Cichawkę, Nieszkowice Małe, Chełm i wie-
czorem 9 września dotarł do skraju Puszczy Niepołomickiej 
w pobliżu tartaku w Kłaju. Tu batalion III wszedł w puszczę 
i zatrzymał się w jej głębi w rejonie Poszyny (4 km na północ 
od Stanisławic. W tym czasie Niemcy zajęli już Tarnów po 
przekroczeniu Dunajca.

Informacja o oddziałach polskich w Puszczy Niepołomi-
ckiej dostarczył Niemcom robotnik tartaczny w Kłaju Jakub 
Matern, późniejszy volskdeutsch. Wyrokiem Sądu Polski Pod-
ziemnej skazany został na śmierć i zastrzelony przez żołnierzy 
AK dnia 21 maja 1943 r. w Kłaju.

Niemcy nie mogli dopuścić, by na ich tyłach przy głów-
nym szlaku drogi Kraków-Tarnów znajdowały się oddziały 
wojska polskiego i patrolami przeczesywali lasy puszczy.

W niedzielę dnia 10 września rano niemiecki 11-osobowy pa-
trol konny natknął się na ubezpieczenie III batalionu 156 pp i zo-
stał wybity. Ze wszystkich stron ruszyły w kierunku puszczy od-
działy niemieckie. Piechota, artyleria, tankietki i lotnictwo ruszy-
ły na III batalion w Poszynie. Przez całe popołudnie 10 września 
toczyła się zażarta walka. Żołnierze polscy bronili się zawzięcie.

Część ich przebiła się przez okrążenie niemieckie, a reszta 
rozsypała się w puszczy. Poległo 56 żołnierzy polskich i około 
50 Niemców. Rannych żołnierzy polskich Niemcy dobijali.

Po walce przez kilka dni była puszcza otoczona przez 
Niemców, którzy starali się wyłapywać rozproszonych żołnie-
rzy polskich. Wycieńczeni głodem, wyczerpani tygodniowym 
ukrywaniem się w lesie znajdowali pomoc u mieszkańców 
okolicznych wiosek, którzy ich ukrywali, odkarmili i przecho-
wywali. Również robotnicy leśni przemycali ich, przebranych 
w cywilne ubrania. 

Dziś 56 żołnierzy polskich z września 156 pułku piechoty 
spoczywa w zbiorowej mogile w sercu Puszczy Niepołomickiej.

Jan Kot
 oficer informacyjny �56 pp

Żołnierze 156 pp.
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Artykuł p. Wiesława Świątka oraz zdjęcia samolotów prze-
latujących nad Bochnią autorstwa p. Mirosława Zagórskiego 
nasunęły mi na myśl wspomnienia zetknięcia się z tymi ma-
szynami od środka, lotów nimi jako pasażer. 

Jak widać na załączonym zdjęciu z 1935 roku, już „ od lat 
najmłodszych – do późnej siwizny” interesowałem się lotni-
ctwem. Minęło jednak ponad 30 lat, kiedy odbyłem pierwszą 
długą podróż samolotem. Był rok 1967. Przed pół wiekiem la-
tało się maszynami radzieckimi, bo tylko takimi dysponował 
Lot. Odbywało się to w następujący sposób: Po zajęciu miejsc 
– stewardessa rozdawała pasażerom po cukierku, których ssanie 
i połykanie śliny miało pomagać w przezwyciężeniu zatykania 
uszu w czasie startu. Proces ten ponawiano przed każdym lądo-
waniem. Trasa wiodła z Warszawy do Moskwy, następny etap to 
Ałma – Ata, Taszkent, Buchara, Samarkanda, znowu Taszkient, 
Frunze, Duszanbe, Aszchabad, Baku, Moskwa, Warszawa. Było 
więc 13 startów i lądowań. Na szczęście to były czasy kiedy 
w Związku Radzieckim jeszcze cukierków nie brakowało. A start 
odbywał się w następujący sposób. Samolot kołował na pas 
startowy, zatrzymywał się, pilot uruchamiał pełną moc silników 
i przy ogłuszającym huku i wstrząsach,, kiedy wydawało się, że 
samolot się rozleci – samolot wznosił się. Wycieczka trwała po-
nad miesiąc i obfitowała w wiele przygód, ale to już inny temat. 

W czerwcu 1978 roku ( w dniu wystrzelenia naszego kos-
monauty p. Hermaszewskiego w kosmos) załadowałem się na 
pokład Boeinga 747 B ( JumboJet) australijskiej linii Quantas. 

Adam Siudak (Kraków)
Wysokość tego kolosa to 6 pięter, rozpiętość skrzydeł 70, 51 m. 
waga 345 ton, szybkość 920 km/h, na optymalnej wysokości 
10.668 m. Posiada 5 oddziałów + klasa biznes. 45 rzędów wy-
godnych foteli, w każdym rzędzie 10 miejsc (3 po bokach, 4 
w środku. Poza tym kojce dla maluchów 14 łazienek, miejsca 
dla załogi. Lot trwał prawie 24 godz. Międzylądowanie od-
było się w Bangkoku, następne lądowanie w Perth, Melbourn 
i Sydney. Moment startu i lądowania był prawie niezauważal-
ny. Cukierków nie podano ( zgniły kapitalizm!) W ciągu doby 
przeleciałem około 20000 km. Podano 3 posiłki, w międzycza-
sie drinki. Tuż po starcie poproszono o zasłonięcie „firanek” 
w oknach, aby w ten sposób przyzwyczaić organizm do prze-
bycia stref czasowych (10 godz) . W każdym przedziale duże 
ekrany na których wyświetlano bezgłośnie reklamy i filmy. 
Pamiętam film „Capricorn 1”. Żeby usłyszeć dźwięk trzeba 
było za drobną opłatą wypożyczyć słuchawki i podłączyć je 
do gniazdka przy fotelu. Nie zapomnę lądowania w Bangkoku. 
Przylecieliśmy tam w środku nocy a ponieważ tankowano pa-
liwo – pasażerów poproszono o przejazd do portu lotniczego. 
Weszliśmy do ogromnej, ciemnej hali i w tym momencie za-
częły zapalać się światła, budzili się sprzedawcy śpiący za la-
dami sklepików z tajlandzkimi pamiątkami i wszelkim innym 
dobrem. Z chwilą wyjścia podróżnych, handel się skończył, 
zgasło światło. Moimi sąsiadami było australijskie małżeń-
stwo, powracające z W. Brytanii, on był lekarzem, pracującym 
w Sydney. Byli ciekawi celu mojej podróży, tudzież zasko-
czeni kłopotami z uzyskaniem np. paszportu. Zdarzyła się też 
zabawna sytuacja: otóż w czasie zdejmowania z pojemnika 
nad naszymi głowami mojego podręcznego bagażu, wysypało 
się z niego paręnaście monet 2 złotowych świeżo dopuszczo-
nych do obiegu. Rzuciliśmy się do zbierania, ale nie wszystkie 
wróciły do właściciela. Nie był to na pewno amor sceleratus 
habendi, lecz może zadziałał syndrom sroczki? Drugi zabaw-
ny epizod zdarzył się już w czasie odprawy celnej w Sydney. 
Celnik, który mnie odprawiał okazał się Polakiem, który zado-
wolił się symbolicznym włożeniem ręki do mej walizki, nato-
miast obok stanął Włoch, który przywiózł ponad metrowego 
rzymskiego legionistę w pięknej, złocistej zbroi, w purpuro-
wym płaszczu i w szyszaku ozdobionym piórami. Zbiegło się 
kilku celników, żeby podziwiać to dzieło sztuki. 

W Australii spędziłem ponad 3 miesiące, ale to już całkiem 
inna historia. Wracałem z poślubioną w Sydney żoną, wyczar-
terowanym w Londynie prawie pusty samolotem. W sumie 
było tylko około 30 pasażerów. Można było przespać się wy-
godnie na środkowych fotelach. Nad Indiami, mimo, że lot od-
bywał się na wysokości 10 km. – wpadliśmy w obszar turbu-
lencji, polecono zapiąć pasy, długą chwilę trwały wstrząsy. Już 
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w Polsce dowiedziałem się, że był tam huragan i powódź. Po-
dziwialiśmy piękne widoki Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Grecji.

Drugą podróż JumboJetem, tym razem linii Air France 
odbyłem 11 września 2001 roku. Z Warszawy do Paryża lot 
odbył się normalnie. Około 13-tej wsiadłem na pokład Boe-
inga. Za mną usadowiła się kilkunastoosobowa grupa staro-
zakonnych, przede mnę duża grupa śniadolicych, wyglądają-
cych na Arabów. Na ekranie monitora ukazały się reklamy, 
potem sylwetka naszego samolotu lecącego nad kanałem La 
Manche, potem minęliśmy Anglię, Irlandię, lecieliśmy nad At-
lantykiem. Jakiś czas pokazywano reklamy i nagle ukazała się 
sylwetka samolotu lecącego powrotem. Po dłuższej chwili ka-
pitan poinformował, że w N. Yorku nastąpiła awaria urządzeń 
komunikacyjnych, dlatego musimy wracać. Dziwne było to, że 
lecieliśmy do Montrealu w Kanadzie, a nie do Stanów. Atmo-

W okazji 600 rocznicy bitwy grunwaldzkiej (1410-2010) 
pojawiło się w prasie polskiej wiele okolicznościowych arty-
kułów nawiązujących do zmagań polsko-krzyżackich i zwycię-
stwa pod Grunwaldem. Wśród nich były i takie w których po-
kazywano narosłe przez lata uprzedzenia Polaków, pseudoopi-
nie pomniejszające wagę zwycięstwa lub stopień zagrożenia. 
Nie oszczędzono nawet samego Henryka Sienkiewicza. Poja-
wiły się opinie, że krzyżacy przestrzegali rycerskich obyczajów 
a np. scena okrutnego potraktowania w Szczytnie Juranda ze 
Spychowa jest jedynie fantazją literacką nie mającą odpowied-
nika w historycznych faktach. W sumie krzyżacy nie byli tacy 
źli, nieśli cywilizację na nasze tereny, budowali zamki, miasta, 
rozwijali handel i rzemiosło i przyczyniali się do wzrostu cy-
wilizacyjnego polskiego terytorium. Warto więc poznać istotę 
sporu polsko-krzyżackiego oczami ówczesnych przedstawicieli 
nauki polskiej i Kościoła, na przykładzie polskiej sprawy na 
soborze w Konstancji, aby uświadomić sobie jacy byli krzy-
żacy i jak reprezentowali swój zakon – instytucję duchowną. 

* * *

W jaki sposób sprawa polska trafiła na sobór w Konstancji
Zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 r. było ogromnym 

sukcesem militarnym Polski i odbiło się szeroko w świecie 
chrześcijańskim. Pokój toruński z krzyżakami w 1411 r. był 
faktycznie rozejmem. Polska nie wykorzystała wielkiego zwy-
cięstwa, ale likwidacja państwa krzyżackiego, bądź co bądź 
instytucji duchownej była by trudna. Pokój odpowiadał więc 
ówczesnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Polska 
zgłosiła w czasie t.zw. „wojny głodowej” w 1414 r. roszcze-
nia terytorialne odrzucone przez zakon. W czasie oblężenia 
Brodnicy w 1414 r. przez wojska króla Jagiełły do obozu 
królewskiego przybył nuncjusz papieski Jan biskup Lozanny 
– pisze Długosz – z propozycją przerwania działań wojennych 
i oddania sporu krzyżacko-polskiego przed mający się odbyć 
sobór.1 Król Jagiełło zdecydował się na rozejm i wysłanie pol-
skiej delegacji na sobór.

Stanisław Kobiela

Sprawa polska na Soborze w Konstancji
Okoliczności zwołania soboru 
Sobór w Konstancji (1414-1418) zwołany zaledwie 5 lat po 

soborze w Pizie (1409 r.) miał zmienić zły stan rzeczy w Koś-
ciele i przeprowadzić w jego strukturze odpowiednie reformy. 
Rozłam w kościele katolickim nastąpił w wyniku 40-letniej 
awiniońskiej niewoli papieży (1378-1418). Papieże awinioń-
scy i rzymscy w bezpardonowej rywalizacji szukali poparcia 
w Europie, aby zjednać sobie zwolenników nadawali urzędy 
kościelne i przywileje, ekskomunikowali przeciwników. Roz-
powszechniona była symonia, przekupstwo, łapownictwo, 
rozprzężenie moralne elit i niższego kleru. Skutkiem tego była 
ucieczka ludzi w mistycyzm i rozwój sekt uprawiających nie-
konwencjonalną teologię2 

W chwili rozpoczęcia soboru panowało jednocześnie trzech 
papieży, zwanych „przeklętą trójcą”: Grzegorz XII w Rzymie, 
Benedykt XIII w Awignonie i Jan XXIII w Pizie. Imię papieża 
Jana XXIII3 przybrał kardynał Bolonii Baltazar Corsa, który 
był kiedyś piratem morskim. Królem rzymskim i węgierskim, 
marzącym o koronie cesarskiej był wówczas znany przyjaciel 
Krzyżaków Zygmunt Luksemburski, który licząc na uzyskanie 
tej korony od papieża Jana XXIII obiecał mu pomoc w walce 
z przeciwnikami w zamian za zwołanie soboru powszech-
nego w 1414 r. Pomysł na uzdrowienie sytuacji w kościele 
katolickim wyszedł z  paryskiej Sorbony. Sobór miał zjed-
noczyć Kościół pod wodzą jednego papieża, usunąć herezję 
Wicklifa i Husa i zlikwidować nadużycia w Kościele, zarówno 
w kurii rzymskiej jak i wśród kleru. Papież Jan XXIII liczył 
na utrzymanie się na tronie papieskim i usunięcie przy po-
mocy soboru swoich przeciwników, ale się jednak przeliczył. 

Pewny zwycięstwa zwołał sobór do Konstancji (obecnie: 
Konstanz)4, małego miasteczka nad jeziorem Bodeńskim. So-
bór przeszedł do historii jako najwspanialsze zgromadzenie 
międzynarodowe, prawdziwy kongres narodów, jaki świat 
kiedykolwiek widział. Na czele delegacji polskiej stanął arcy-
biskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, w jej składzie byli: biskup 
wrocławski Jan Kropidło, książę opolski i biskup płocki Jakub 
Kurdwanowski, kasztelan kaliski Jan z Tuliszkowa, rycerz 

sfera w samolocie stawała się bardziej nerwowa, pasażerowie 
zaczęli spozierać na siebie podejrzliwie. Kolejno mijaliśmy Ir-
landię i Anglię, a kiedy pod nami ukazała się Francja i nic się 
złego nie działo wszyscy odetchnęli z ulgą. Około 18-tej wylą-
dowaliśmy na lotnisku De Gaulle’a. Chaos i szum, nie słychać 
komunikatów, tłumy zdezorientowanych ludzi, tłoczących się 
przy barierkach. Około 23-ej dostaję talon na kolację w restau-
racji lotniskowej a później talon do pobliskiego hotelu Hilton. 
Po kąpieli włączam telewizor na którym bez przerwy nadają 
obraz wpadających na Word Trading Center – samolotów. Do 
dnia dzisiejszego mam boarding pass na ten nieszczęsny lot. 
Na drugi dzień wracam na lotnisko, a ponieważ loty do Ame-
ryki odwołano – wracam do Krakowa. 

Adam Siudak
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Zawisza Czarny i prawnicy: biskup-elekt poznański Andrzej 
Laskary oraz rektor Akademii Krakowskiej kanonista i doktor 
dekretów Paweł Włodkowic z Brudzenia.

Opinie o zakonie krzyżackim w Europie 
Delegacja polska na soborze w Konstancji miała trudne za-

danie obronienia stanowiska i praw Polski wobec ataków zako-
nu krzyżackiego, który posiadał potężne znajomości i wpływy 
na terenie Niemiec i innych państw europejskich. W Rzymie 
uważano, że Zakon wzorowo i z sukcesami wypełnia swoją 
misyjną rolę. Krzyżacy mieli za sobą przywileje cesarskie i pa-
pieskie upoważniające ich do zajmowania ziem niewiernych 
i doktrynę kardynała Ostii Henryka de Segusio (z II poł. XIII 
wieku) według której z chwilą narodzenia Chrystusa poganie 
utracili prawo do posiadania państw, a wojny toczone przez 
wiernych z niewiernymi zyskały tytuł wojen sprawiedliwych.5

Przebijały się także w Europie głosy krytyczne na temat 
postępowania zakonu krzyżackiego. Żyjący w XIII wieku Ro-
ger Bacon (1214-1294) potępiał templariuszy i krzyżaków za 
to, że zakłócają akcję nawracania pogan, że dawno nawrócone 
ludy mieszkające na wschód od Niemiec chcą sobie podpo-
rządkować i zamienić w niewolników, a do tego zwodniczymi 
wywodami Zakon wprowadza w błąd Kościół rzymski czyli 
papieża. Św. Brygida, żyjąca w pierwszej połowie XIV wieku 
i kanonizowana właśnie na soborze w Konstancji odnosząc się 
do postępowania Zakonu przekazała w Księdze Objawień sło-
wa Chrystusa: Nie troszczą się i nie współczują duszom i cia-
łom nawróconych na wiarę katolicką… nie walczą, a pysznią 
się i powiększają swą chciwość. Dlatego przyjdzie na nich czas 
kiedy wyłamane będą ich zęby okaleczona ich prawica i ochro-
miona ich noga prawa, aby przejrzeli i sami siebie poznali.

Przyjazd delegacji krzyżackiej i polskiej. 
Poselstwo krzyżackie przybyło do Konstancji w połowie 

grudnia 1414 r. a polskie nieco później i od razu rozpoczę-
ły akcję dyplomatyczną. Za sprawa polską opowiedział się 
kardynał Zabarella profesor Pawła Włodkowica i przyjaciel 
z okresu jego studiów w Padwie. Krzyżacy brutalnie atako-
wali Polskę. Do dnia wystąpienia Pawła Włodkowica 5 lipca 
1415 r. na soborze nie było wiadomo ilu uczestników sobo-
ru poprze sprawę polską. Delegacja polska nie zdawała sobie 
sprawy z dwulicowej polityki Zygmunta Luksemburskiego 
i przez długi czas uważała go za sojusznika Polski.

Początek obrad soborowych
Uczestnicy soboru wytrącili papieżowi Janowi XXIII broń 

z ręki uchwalając, że głosowanie odbywać się będzie naro-
dami. Utworzono podział na 4 „narody” – nacje: angielską, 
francuską, włoską i niemiecką. Później stworzono piątą nację 
hiszpańską. Delegacja polska zaliczona została do nacji nie-
mieckiej. Każda nacja miała jeden głos. Najpierw odbywały 
się posiedzenia nacji, następnie przekazywano sprawy na sesję 
ogólną czyli kongregację generalną (congregatio generalis), 
a później odbywały się tzw. sesje publiczne (sessiones pub-
licae), które ostatecznie decydowały. Dysputę rozpoczynały 
traktaty rozpowszechniane w poszczególnych nacjach. 

Jan XXIII czując, że grunt usuwa mu się spod nóg, że krą-
ży pamflet na jego temat oskarżający go o różne przewinienia 
i żądający abdykacji, korzystając z wielkiego festynu i turnieju 
urządzonego w czasie postu 20 marca 1415 r. zbiegł z Kon-

stancji w przebraniu masztalerza. Zamierzał zerwać obrady 
soborowe. Został jednak ujęty, uwięziony i zmuszony do abdy-
kacji. Sobór pozbył się także pozostałych dwóch papieży. So-
bór wydał dekret potwierdzający ważność obrad soborowych. 

Jan Hus, który przybył na sobór mając list żelazny od króla 
rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego został zwabiony do 
przedpokojów papieskich, uwięziony i po siedmiu miesiącach 
kaźni – po odmówieniu przyznania się do błędów – spalony 
na stosie 6 lipca 1415 r. razem z Hieronimem z Pragi. W jego 
obronie zabrała, bezskutecznie głos tylko delegacja polska.

Argumenty Pawła Włodkowica
5 lipca 1415 r. w takiej gorącej (dosłownie!) atmosferze 

soborowej Paweł Włodkowic rozdał w nacji germańskiej swój 
traktat zaczynający się od słów: „Saevientibus”, składający 
się z dwóch traktatów: o władzy papieża i władzy cesarza 
oraz polemiki z poglądami teologa i prawnika, kardynała Ostii 
Henryka de Segusio (zwanego kardynałem ostyjskim lub Ho-
stiensis), na które powoływali się krzyżacy. 

W traktacie tym świadomie zrezygnował z omawiania 
– nudnych dla uczestników soboru – zagadnień szczegóło-
wych dotyczących granic polsko-krzyżackich, ale nawiązał 
do sprowadzenia Krzyżaków na pogranicze polsko-pruskie 
i opisał zbrodniczy proceder Zakonu wobec spokojnych i ła-
godnych pogan, polegający na najeżdżaniu ich terenów dwa 
razy w roku: w Święto Wniebowzięcia i Nawiedzenia Chwa-
lebnej Dziewicy Marii i agitowaniu do tej haniebnej żołnierki 
innych rycerzy chrześcijańskich, bogacenie się Zakonu kosz-
tem pogan w wyniku błędnych pism papieskich i cesarskich, 
które pozwoliły na przejmowanie pogańskich terytoriów. Za-
znajomił uczestników soboru, że za pośrednictwem Polaków 
poganie przyjęli chrzest i w ten sposób krzyżacy utraciwszy 
podstawę i przyczynę najeżdżania ziem byłych pogan nadal 
z jeszcze większą zaciekłością te tereny najeżdżają, chrześci-
jan okrutnie zabijają, palą ich nowiutkie kościoły i popełniają 
niezliczone inne rzeczy, o których uczciwość każe zamilczeć. 
Kierują swoją armię przeciw katolickiemu królowi Polski, bu-
rzą grody, inne obracają w perzynę, łupią, gwałcą.

Paweł Włodkowic wykazał, że okoliczności powstania 
Zakonu w Jerozolimie (w 1190 r.) jak i na terenach polskich 
(w 1226 r.) oparte były na fałszerstwie. Dla jasności obrazu 
ograniczmy się tylko do okoliczności sprowadzenia krzyża-
ków do Polski i tego co pisał w tej sprawie znakomity polski 
historyk z Wrocławia prof. Władysław Czapliński (nota bene 
brat znanego w Bochni katechety ks. Antoniego Czaplińskie-
go): Książę Konrad Mazowiecki nadając krzyżakom w 1228 
i 1229 r. ziemię chełmińską i Nieszawę uważał, że funduje 
zakonne opactwo i nie wyzbywa się zwierzchności książę-
cej, ani nad ziemią, ani działającym na niej zakonem. Nie 
docenił jednak sprytu wielkiego mistrza Hermana von Salzy, 
który wykorzystał niejasności tego nadania i na podstawie 
sfałszowanego przywileju zwanego „przywilejem kruszwi-
ckim” z 30 czerwca 1230 r. uzyskał od cesarza takie same 
przywileje jakie otrzymywali książęta Rzeszy. We wrześniu 
1230 r. Hermann von Salza przybył do papieża Grzegorza 
IX i zapewnił go, że krzyżacy otrzymali od księcia Konrada 
gród Chełmno z przynależnościami i wszystko to, co będą 
oni mogli zagarnąć z ich ziemi i papież w bulli z 12 września 
1230 r. potwierdził krzyżakom to nadanie ziemi, na spokojne 
posiadanie z przymiotem prawdziwej własności i władztwem.
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Włodkowic stawiając zarzut wyłudzenia podstępem przez 
krzyżaków tych przywilejów odważnie zakwestionował 
ważność zarówno przywilejów papieskich jak i cesarskich. 
Odniósł się w tej kwestii do takich zagadnień jak: władza 
człowieka nad człowiekiem, granice władzy papieża, grani-
ce władzy cesarza, stosunek władzy duchownej do świeckiej 
stojąc na stanowisku niższości władzy cesarskiej w stosunku 
do władzy papieskiej. Wskazał, że skoro papież nie ma wła-
dzy nad poganami, to tym bardziej nie ma jej cesarz. Oba te 
traktaty były przepojone duchem tolerancji religijnej. Przy-
pomniał pięć warunków wojny sprawiedliwej św. Rajmunda 
z Penafortu, powołał się na przykazania boskie „nie będziesz 
kradł, nie będziesz zabijał”, Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, poglądy św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, 
prawo kanoniczne (dekret Gracjana z I poł. XII w.), doktryny 
wybitnych kanonistów włoskich, m. in. Franciszka Zabarelli, 
Piotra de Ancorano, Jana de Lignano, Oldratusa de Ponte i pa-
pieża Innocentego IV (1243-1254), który mówił o niedopusz-
czalności atakowania spokojnych niewiernych z wyjątkiem 
starań o odzyskanie Ziemi Świętej. Na dodatek z poglądów 
kardynała ostyjskiego, na które powoływali się krzyżacy, 
ułożył zgrabny wywód przemawiający przeciwko krzyża-
kom. Delegacja krzyżacka znalazła się w szachowym macie.

Na tak udokumentowany i potwierdzony poglądami wy-
bitnych autorytetów doktryny i Kościoła wywód krzyżacy 
nie byli przygotowani. Włodkowic pokazał wybitny talent 
polemiczny. W kontekście ogromnych zagadnień soborowych 
drobny spór polsko-krzyżacki pokazał w niezwykle błyskot-
liwy sposób na płaszczyźnie ogólnoludzkiej – ideologicznej 
jako jeden z ważnych zagadnień soborowych. Profesor Lu-
dwik Ehrlich, wybitny polski prawnik, autor przekładu dzieł 
Pawła Włodkowica z łaciny na język polski trafnie uznał, że 
Paweł Włodkowic wystąpił na soborze z t.zw. „denuncjacją 
teologiczną”. Według zasad prawa kanonicznego do takiej de-
nuncjacji obowiązany jest każdy chrześcijanin. Traktaty Pawła 
Włodkowica nie głosiły nowych idei, pokazywały rzeczy zna-
ne, ale po raz pierwszy zebrane w klarowny, logicznie ułożo-
ny wywód w formie kodyfikacji obowiązujących zasad prawa 
wiążącego w stosunkach międzynarodowych.

6 lipca 1415 r. Włodkowic rozdał wszystkim nacjom ko-
lejny traktat „Opinio Ostiensis” zawierający 52 konkluzje 
będące krytyką poglądu kardynała ostyjskiego Henryka de 
Segusio o przejściu z chwilą urodzenia Chrystusa wszelkiej 
władzy i własności z pogan na chrześcijan oraz tezy, że można 
walczyć z poganami, ponieważ taka wojna jest sprawiedliwa. 
W tej krytyce oparł się na doktrynie Piotra de Ancorano, który 
już na soborze w Pizie (1409 r.) wykazał niedorzeczność tego 
poglądu, wskazując, że oznaczało by to, iż chrześcijanie mogą 
bez grzechu kraść, rabować, zajmować ziemie niewiernych, 
nawet tych niewiernych, którzy chcieli żyć w pokoju. Przyka-
zania boskie: nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał nie miały 
by więc żadnego znaczenia.

„Satyra” Jana Falkenberga – prowokacja krzyżacka
Akcja delegacji polskiej, a przede wszystkim Pawła 

Włodkowica, musiała spotkać się z krzyżacką reakcją. Jan 
Długosz pisze, że podczas uczty wystawionej przez arcy-
biskupa Trąbę w Paryżu w okresie Adwentu w 1416 r. na 
cześć mistrzów uniwersyteckich, wręczono arcybiskupo-
wi pismo zakonnika niejakiego Jana Falkenberga, zaczy-

nające się od słów: Chwyć za miecz! (Accipe gladium!), 
będące paszkwilem na króla Polski Władysława Jagiełłę 
i Polaków. Przywiezione następnie na sobór w Konstancji 
i szeroko rozpowszechnione wywołało prawdziwy skandal. 

Autor „Satyry” pisze bowiem, że król Polski jest bożkiem 
i złym władcą, że Polacy powrócili do pogaństwa, są heretyka-
mi i bezwstydnymi psami, zagrażają pokojowi, a więc godne 
jest zabijanie ich, bardziej nawet niż zabijanie pogan. Ci któ-
rzy milczą, albo wyrażają zgodę na zbrodnie Polaków zasłu-
gują na wieczne potępienie.6 Dziwnym zbiegiem okoliczności 
paszkwil ujawniony został w Paryżu, w miejscu wyznaczo-
nym przez Zygmunta Luksemburskiego dla posłów polskich 
i krzyżackich w celu podpisania rozejmu polsko-krzyżackiego 
pod powagą cesarską (podpisany w 1416 r.) Prowokacja krzy-
żacka mogła zniweczyć efekt uzyskany przez delegację pol-
ską, bowiem spór prowadzony na płaszczyźnie wiary, toczył 
by się teraz wokół paszkwilu. Na wniosek polskiej delegacji 
na początku stycznia 1417 r. Falkenberg wtrącony został do 
więzienia i wyznaczona została komisja do zbadania, czy tezy 
głoszone w „Satyrze” zgadzają się z nauką Kościoła.

Historycy podjęli próbę wyjaśnienia dlaczego Falkenberg 
wlał do tekstu „Satyry” tyle nienawiści do Polaków. Czy o tej 
skali decydowała wysokość obiecanej zapłaty, czy temperament 
autora, czy jakieś inne powody. Odpowiedzi na to pytanie podjął 
się ks. Jan Fijałek (1864-1936) 7 w pracy Dwaj dominikanie kra-
kowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg wydanej w „Księdze 
pamiątkowej ku czci Oswalda Balzera” we Lwowie w 1925 r. 
Okazuje się – pisze ks. Fijałek – że Falkenberg wplątał się w po-
lemikę z biskupem wormackim Mateuszem z Krakowa, wystę-
pującym przeciw symonii i nadużyciom w Kurii Rzymskiej i za-
rzucił mu herezję. Znieważony biskup wytoczył proces, który 
Falkenberg przegrał i został przepędzony z Krakowa w 1406 r. 
Udał się do Pragi, skąd zaatakował z kolei jadowitymi pismami 
papieża Grzegorza XII zarzucając mu herezję i sianie zgorsze-
nia. Żądał m.in. zatopienia papieża w głębokościach morskich 
z kamieniem u szyi. Następnie przeniósł się do Lipska, gdzie po-
padł w kolejny konflikt. Tuż po bitwie grunwaldzkiej udał się do 
krzyżaków, osiadł w tamtejszym zakonie dominikańskim i za-
oferował swoje usługi zakonowi krzyżackiemu. Oryginału „Sa-
tyry” nie udało się odnaleźć z powodów, o którym piszę na koń-
cu artykułu, ale treść jej przytacza Długosz, a także dokumen-
tacja polskiej ambasady w Konstancji i dokumenty krzyżackie.

Drugi atak na Polskę i Polaków
Kolejny atak na Polskę przypuścił Jan Frebach (Vrebach) 

z Bambergii w traktacie z połowy 1417 roku. Przedstawił 
w nim 14 konkluzji wykazujących słuszność istnienia Zako-
nu na podstawie przywilejów cesarskich i papieskich. Poga-
nie nie mogą być zaliczeni do owczarni Chrystusowej, bo są „ 
dzikimi bestiami” uprawiającymi bałwochwalstwo, wielożeń-
stwo i inne występki. Stawiają oni przeszkody w szerzeniu się 
chrześcijaństwa – pisze Frebach – dlatego można sprawied-
liwie przeciw nim prowadzić wojnę. Zakon zaś reprezentuje 
sprawy chrześcijaństwa, dlatego chrześcijanie i Kościół muszą 
mu pomagać zbrojnie, finansowo i materialnie. W podobnym 
tonie wypowiedział się włoski adwokat Ardicinus.8

 
Traktat Falkenberga
Falkenberg opuścił więzienie w połowie 1417 roku i na-

tychmiast napisał kolejny paszkwil na Polskę, króla Jagieł-
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łę i Włodkowica zatytułowany: Nauka o władzy papieskiej 
i cesarskiej. Pisze w nim, że Polacy trzykrotnie powracali do 
pogaństwa (każda wojna z Zakonem była dla Falkenberga po-
wrotem do pogaństwa). Zarzucił Włodkowicowi, że w woj-
nie sprawiedliwej władca chrześcijański nie może korzystać 
z pomocy pogan, jak to uczynił Jagiełło. Polacy zawarli „pakt 
z diabłem” i wydali wojnę Bogu. Zabili św. Stanisława, zagra-
żają chrześcijaństwu a jedyną ostoją są Krzyżacy, a  gdy oni 
ulegną Polsce – wszystko przepadnie. Użył także inwektyw, 
twierdząc, że krewny Jagiełły Witold jest wnukiem szewca 
i miał powiedzieć przepojony pychą, że koń jego zanurzy się 
w Renie. Oburzył się na zarzut Włodkowica, że władza cesar-
ska, która przecież podobna jest do władzy ojcowskiej nad 
dziećmi, powstała w wyniku uzurpacji. Jego zdaniem cesarz 
nie jest w niczym podległy papieżowi. Papież posiada bowiem 
władzę nad rzeczami niebieskimi, a cesarz nad sprawami 
ziemskimi, jako zastępca Boga na ziemi w zakresie spraw do-
czesnych. Może rozdzielać ziemię, odbierać ją tym poganom, 
którzy nie uznają jego imperium. Może zwalczać pogan żyją-
cych spokojnie, choćby tylko dlatego, że nie chcą uznać jego 
władzy. Wszyscy są wasalami cesarza, a więc także poganie, 
a wasalowi, który nie składa daniny odbiera się lenno. Walka 
z poganami w obronie wiary jest walką z miłości, która zasłu-
guje na nagrodę królestwa niebieskiego – jest ona aktem cnoty 
miłości.9 

Replika Pawła Włodkowica
Paweł Włodkowic przygotowany był na zarzuty Frebacha 

i Falkenberga. Stanowisko swoje zawarł w traktacie „Ad appe-
rendiam” opracowanym już w 1416 r. Pokazał w nim istotę za-
konu krzyżackiego od założenia, regułę zakonną, działalność 
i przywieje papieskie i cesarskie wydane dla „braci szpitala je-
rozolimskiego” Zadał pytanie czy przywileje wydane dla braci 
szpitala mogą dotyczyć krzyżaków, skoro szpital jerozolimski 
został dawno zburzony, nie odbudowany i dzisiaj krzyżacy nie 
są braćmi żadnego szpitala, ale zajmują się żołnierką, a nie 
opieką nad chorymi. A zatem – pisze Włodkowic – krzyża-
cy używając cudzych przywilejów popełniają występek fał-
szu i dlatego powinni być uznani za bezecnych, ich habit jest 
kłamstwem, są oni symulantami i skoro grzeszą śmiertelnie 
powinni być ekskomunikowani. Na potwierdzenie swoich słów 
przytoczył teksty lub streszczenia niektórych przywilejów pa-
pieża Aleksandra IV oraz cesarzy Fryderyka II, Ludwika IV 
Bawarskiego i Karola IV. Bardziej szczegółowej odpowiedzi 
na zarzuty Frebacha i Falkenberga udzielił w następnych trak-
tatach „Iste tractatus” i „Quoniam error” obnażając zbrodnicze 
praktyki zakonu krzyżackiego. Nie jest to ten sam zakon, któ-
ry powstał w Jerozolimie, nie odpowiada wymogom prawa ka-
nonicznego, a opierając się na zasadach sprzecznych z religią 
chrześcijańską jest sektą i herezją, podobny do zakonu templa-
riuszy.10 Dla jasności analizy nadań papieskich i cesarskich dla 
zakonu krzyżackiego przywołał wiersz nieznanego poety:

Przy dawanych darach uważaj na tych czworo:
Kto daje
Kto prosi
Jaki przedmiot
Jaka przyczyna proszenia.
Przechodząc do konkretów w pierwszej kwestii twierdzi, że 

ani papież, ani cesarz nie mają prawa do dokonywania nadań. 

Darowizny cesarskie nie mogą być ważne z trzech powodów: 
1. zgodnie z poglądem papieża Innocentego IV niewierni nie 
uznający suwerena chrześcijańskiego podlegają w sprawach 
świeckich papieżowi, a nie cesarzowi. 2. Niewierni posiadają 
naturalne prawo do obrony, a więc nikt nie może być pozba-
wiony rzeczy (ziemi) przed rozpoznaniem sprawy, a przecież 
cesarz nadaje darowiznę z góry, bez wysłuchania stron. 3. 
Jeżeli krzyżacy mają otrzymać darowiznę z wdzięczności za 
obietnicę walki za wiarę, to nie może tej wdzięczności oka-
zywać cesarz ale jedynie papież i i to – podkreśla Włodkowic 
– jest pogląd kardynała ostyjskiego, na którego autorytet po-
wołują się krzyżacy.

Zdaniem Włodkowica także darowizny papieskie dla krzy-
żaków są nieważne. Zabieranie poganom siłą ziemi bez uspra-
wiedliwionej przyczyny jest sprzeczne z prawem naturalnym 
i prawem boskim. Papieżowi nie godzi się wystawiać „owce 
Chrystusa” na drapieżność wilków, choćby nawet tymi owca-
mi okazali się niewierni. Wszak sam Jezus Chrystus powie-
dział: inne owce mam, które trzeba mi przyprowadzić (Jan 10). 

Odpowiadając na pytanie drugie – kto prosi, Włodkowic 
stwierdza, że darowizny uczynione zostały dla szpitala.Pyta: 
Czy obdarowani są braćmi szpitala?, l czy oddają się pracy 
w szpitalach, czy wojowaniu i rabowaniu. Jeżeli nie mają szpi-
tala i zapomnieli co oznacza pielęgnacja chorych, to znaczy, 
że zniknął cel nadania i darowizna jest nieważna. Darowizna 
nie może być nadana klasztorowi, który nie ma szpitala i nie 
oddaje się szpitalnej służbie.

Odnosząc się do pytania trzeciego Włodkowic podkreśla, że 
nie można darować komuś rzeczy cudzych, które nie są włas-
nością darującego. Przywołuje podstawową paremię prawniczą 
z prawa rzymskiego: „nikt nie może przenieść na drugiego wię-
cej prawa niż sam posiada” (Nemo plus iuris ad alium trans-
ferre potest, quam ipse habet – obowiązującą m.in. do dziś nie 
tylko w polskim kodeksie cywilnym) oraz poglądy św. Toma-
sza z Akwinu, kardynała ostyjskiego, Barolusa, Piotra de An-
corano i Oldratusa. Włodkowic nie zakwestionował, że cesarz 
jest monarchą świata, ale stwierdził że pojęcie to odnosi się do 
orzecznictwa i opieki, a nie do własności. Dodał też, że Prusy 
i Litwa nigdy nie były pod panowaniem Imperium Romanum.

Postawił wreszcie Włodkowic potężny zarzut, że pisma 
i przywileje były błędne, fałszywe, niesprawiedliwe, sprzeczne 
z prawem pisanym i oparte na podrobionych dokumentach. 

Zdaniem historyków nie ma żadnego dokumentu potwier-
dzającego opowiadanie wielkiego mistrza Hermana von Sal-
za, że książę Konrad Mazowiecki w celu obrony biskupstwa 
w ziemi chełmińskiej wysłał poselstwo do Italii do wielkiego 
mistrza w celu zaofiarowania mu darowanie ziemi chełmiń-
skiej i jeszcze jakiejś innej na pograniczu prusko-mazowie-
ckim i zaproszenia rycerstwa krzyżackiego do zwalczania po-
gaństwa Prusów. Złota Bulla Fryderyka II z marca 1226 r. nie 
mówi o żadnym dokumencie księcia Konrada, ale o wiadomo-
ści przyniesionej Fryderykowi przez Hermana von Salza. Nie 
było mowy o powstaniu niezawisłego od Polski państwa. Co 
najwyżej mogło chodzić o ulokowanie klasztoru – konkluduje 
Włodkowic w dziele „Oculi”.

Zakon krzyżacki miał specjalistów od podrabiania i fał-
szowanie dokumentów a ponadto umiał korzystać z pomocy 
urzędników kancelarii papieskiej i cesarskiej. Proceder był 
prosty. Posługiwano się t.zw. transumptem czyli dokumen-
tem, w którego tekst wcielano odpis innego dokumentu. Jeśli 
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poprzedni dokument był sfałszowany lub podrobiony, a oso-
ba wystawiająca dokument transumujący nie potrafiła tego 
stwierdzić, bądź umyślnie fakt ten zatajała wtedy zakon posłu-
gując się transumptem załatwiał korzystnie swoje prawy. Tak 
właśnie było z t.zw. „przywilejem kruszwickim”, rzekomo na-
danym zakonowi krzyżackiemu przez księcia Konrada w 1230 
roku – stwierdził na początku XX wieku historyk Kętrzyński, 
a później prof. Ludwik Ehrlich. 

Paweł Włodkowic mógł o tym nie wiedzieć, gdyż nie dys-
ponował warsztatem naukowym z XX wieku i nowoczesny-
mi metodami badawczymi, ale posiadał niezwykłą intuicję 
i dlatego wyprowadził ze swojego wnioskowania dwa istotne 
domniemania: Zawsze domniemywa się, że wojna jest nie-
sprawiedliwa, a nadanie uczynione na podstawie fałszywej 
przyczyny jest podobne do wyroku wydanego na podstawie 
fałszywego dokumentu. I domniemanie drugie: Uważać na-
leży, że pisma jakiegoś cesarza lub papieża dotyczące nadań 
zawsze są podrobione. 

Na ostatnie pytanie: jaka przyczyna proszenia, Włodkowic 
dowodzi, ze szerzenie wiary przez wojnę i zabór ziem pogań-
skich nie stanowi sprawiedliwej przyczyny. Jest ono sprzeczne 
z Pismem Świętym i prawem kanonicznym.

Podnosi także Włodkowic zarzut, że krzyżacy organizowa-
li zbrojne najazdy na Litwę w dni świąteczne, a walka, zabija-
nie i grabienie w święto jest grzechem ciężkim.11, chyba że jest 
to walka obronna z konieczności. Dodaje także Włodkowic, że 
zabobon, że Matka Boża, Błogosławiona Dziewica wspierać 
będzie jeszcze bardziej walczących w jej święta jest grzechem 
ciężkim.

W czasie obrad soboru Paweł Włodkowic przypominając 
ustalenia synodu w Toledo z 400 r. oraz soboru w Chalcedonie 
z 451 r. stwierdził, że osoby duchowne (a za takich uchodzili 
krzyżacy) nie mogą brać udziału w wojnie, a wojna prowa-
dzona przez osoby duchowne jest niesprawiedliwa. Obnażył 
także Włodkowic styl życia zakonników z czarnym krzyżem 
na płaszczu i wypaczenia reguły zakonnej przy pomocy cy-
tatu św. Hieronima do biskupa Heliodora: Są jako zakonnicy 
bogatsi, niż byli jako świeccy, posiadają mienie pod Chrystu-
sem biednym, jakiego nie mieli pod bogatym diabłem, podej-
rzewa ich Kościół, że są bogaci, których świat przedtem miał 
za żebraków. We wszystkich uroczystościach widoczne było 
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, a w balu z okazji wybory 
wielkiego mistrza obecne na nim dziewczyny ofiarowały wiel-
kiemu mistrzowi ozdobne szaty i w nich rozpoczynał on tańce. 
Nowoprzyjęci do zakonu mieli obowiązek nauczyć się w ciągu 
6 miesięcy modlitwy „Ojcze nasz” i składu Apostolskiego i na 
tym ich obowiązki religijne się kończyły

Zakończenie soboru w Konstancji
Sobór zlikwidował „przeklętą trójcę” i wybrał kardynała 

Ottona Colonny na nowego papieża 11 listopada 1417 r., który 
przyjął imię Marcina V. Wybór ten jednoczył Kościół, ale nie 
kończył samego soboru. Do wyboru nowego papieża walnie 
przyczynili się Polacy, ale Marcin V popierał Krzyżaków i ich 
protektora Zygmunta Luksemburskiego, w którym widział 
głównego orędownika w walce z husytyzmem. 2 stycznia 
1418 roku papież zatwierdził przywileje nadane krzyżakom 
przez papieża Honoriusza III. Delegacja polska nie mogła 
przejść obojętnie nad sprawą „Satyry” Falkenberga. Tu cho-
dziło o honor polskiego króla i honor Polaków. Falkenberg był 

wtedy aresztowany i toczyło się przeciwko niemu dochodzenie 
za katolicką niepoprawność. Znieważył przecież króla Jagiełłę 
– chrześcijańskiego władcę. Decyzją kapituły zakonu Domi-
nikanów z czerwca 1417 r. skazany został na wieczne wiezie-
nie, za wstyd przyniesiony Dominikanom. Ale już po miesiącu 
opuścił więzienie i napisał kolejny paszkwil w formie traktatu, 
który omówiłem wyżej

Ostatnia 45 sesja soboru odbyła się 22 kwietnia 1418 r. 
Rozpoczęła się od kazania wygłoszonego przez biskupa Ka-
tanii. Po kazaniu Kasper z Perugii zażądał wydania wyroku 
w sprawie Falkenberga i zagroził, że jeśli wyrok nie zostanie 
wydany Polska złoży apelację do przyszłego soboru. Sprzeci-
wili się temu patiarchowie z Antiochii i Konstantynopola oraz 
dominikanin z nacji hiszpańskiej zarzucając, że nacje obra-
dujące na soborze nie były w tej sprawie jednomyślne. Ostro 
zareagowali na to oświadczenie Szymon z Therana i Augustyn 
z Pizy stwierdzając, że patriarchowie nie maja prawa przema-
wiać w imieniu nacji. W tym momencie Paweł Włodkowic 
wziął z rąk Kaspra dokument protestacyjny, aby go publicznie 
odczytać, na co zareagował gniewnie sam papież, który wstał 
i powiedział, że zatwierdza tylko to, co wspólnie czyli koncy-
liarnie uchwalono. Był to atak na Polaków.

Po słowach papieża Paweł Włodkowic zdobył się na akt 
wyjątkowej odwagi cywilnej. Mimo słów papieża zaczął od-
czytywać protest. Głos odebrał mu pod groźbą klątwy papież 
Marcin V. Włodkowic przestał czytać i oświadczył, że oddaje 
protest sekretarzowi soboru w celu dołączenia go do doku-
mentów soborowych. W takiej atmosferze zakończony został 
sobór w Konstancji.

Apelacja polska na soborze w Konstancji
Dlaczego papież Marcin V nie przedstawił komisji sądzą-

cej Falkenberga na ogólnym posiedzeniu soboru. Historyk 
Brzostowski sugeruje, że doszło wcześniej do interwencji 
krzyżackiej, a 7 maja 1418 r. papież Marcin V zatwierdził ko-
lejne przywileje dla krzyżaków. W apelacji złożonej do przy-
szłego soboru przez delegację polską stwierdzono, że obrażo-
ny został honor króla polskiego i narodu, a dzieło Falkenberga 
nie zostało w odpowiedni sposób potępione i stąd wynikają 
szkody dla całego chrześcijaństwa. Z anonimowej relacji za-
chowanej w źródłach zakonnych wynika, że Polacy z delegacji 
z Zawiszą Czarnym na czele wdarli się do papieskiego pałacu, 
Marcin V ukrył się przed nimi. W końcu jednak doszło do roz-
mowy z papieżem, podczas której papież żalił się, że został 
znieważony jak żaden z namiestników Chrystusowych. Kro-
nikarz Jan Długosz opisuje ten incydent w sposób nie całkiem 
jasny. Z jego kroniki wynika, że duchowni z delegacji świa-
domie pozostali w swoich domach, a  do pałacu papieskiego 
udali się świeccy z polskiej delegacji.

Publiczny konsystorz
Na publicznym konsystorzu adwokat apostolski oskar-

żył delegację polską, że wniosła apelację i jest to akt nie-
posłuszeństwa wobec papieża i cesarza, ze należy ukarać 
za to biskupów i wszcząć dochodzenie przeciwko Pawłowi 
Włodkowicowi. Posiedzenie konsystorza zostało jednak 
przerwane, bowiem na dzień przed wydaniem w tej spra-
wie wyroku „Satyra” Falkenberga została potępiona jako 
bezwstydna, wojownicza, chociaż nie jest ona przeciwna 
wierze chrześcijańskiej.
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Wyrok śmierci na książkę
W XXI wieku informacja o wyroku wydany na książeczkę 

Falkenberga może budzić zdziwienie, a nawet rozbawienie. 
Otóż dziełko Jana Falkenberga nazwane „Satyrą” skazane zo-
stało na rozszarpanie, podarcie, podeptanie nogami i odrzuce-
nie przez wszystkich chrześcijan pod groźbą klątwy, jednakże 
nie na spalenie. Autor dziełka Jan Falkenberg oczekiwać mu-
siał w więzieniu na orzeczenie czy efekt jego pracy twórczej 
ma charakter heretycki. Komisja kardynalska zrehabilitowała 
króla Władysława Jagiełłę i Polskę stwierdzając, że wszystkim 
jest wiadomo, że król Władysław Jagiełło i Polacy są gorli-
wymi katolikami i wyznawcami prawowiernymi jako i Króle-
stwo Polskie jest znakomitym członkiem wojującego Kościoła. 
16 maja 1418 r. orszak papieski opuścił Konstancję. Na koń-
cu orszaku w koszu na mule jechał tyłem do kierunku jazdy 
pod strażą naczelnika więzień papieskich i sześciu strażników 
obrońca krzyżacki Jan Falkenberg.

Epilog
Epilog sprawy Falkenberga nastąpił w 1424 roku. 10 stycz-

nia 1424 r. papież Marcin V wydał bullę potwierdzającą potę-
pienie „Satyry” i rehabilitację króla Polski 17 stycznia 1424 r. 
Jan Falkenberg odwołał publicznie swoją „Satyrę” Działo się 
to w obecności papieża, kardynałów, biskupów, Pawła Włod-
kowica, Andrzeja Laskarego i prokuratora krzyżackiego Jana 
Tirgarta. Falkenberg uklęknął na oba kolana przed papieżem 
i powiedział: Za namową ludzi zawistnych ułożyłem i własno-
ręcznie napisałem pewną książeczkę, czyli paszkwil na krzyw-
dę, zniewagę, hańbę, obelgę wiary, czci oraz sławy i wielkie 
niebezpieczeństwo najjaśniejszego i katolickiego księcia i pana, 
króla polskiego Władysława, a także całego narodu polskiego...
W książeczce tej napisałem między innymi oszczerczymi niepra-
wościami i fałszami...i teraz przyznaję, że napisałem ją lekko-
myślnie i oszczerczo, że bardzo ciężko zgrzeszyłem i zbłądzi-
łem,..żałuję bardzo za nie...odwołuję, wycofuję i unieważniam 
i chcę mieć za odwołane, wycofane i unieważnione, proszę po-
kornie o jej zniszczenie i wymazanie z pamięci ludzkiej. Błagam 
uniżenie o przebaczenie i łaskę Waszej Świętobliwości, a wyrok 
wydany uznaję za sprawiedliwy, zatwierdzam, pochwalam, ra-
tyfikuję i zgadzam się, że jest on sprawiedliwy. Po tym publicz-
nym wystąpieniu Falkenberga Polacy wycofali złożoną apelację.

Zakończenie
O zasługach Pawła Włodkowica dla polskiej racji stanu, 

dla rozwoju tolerancji i uporządkowanego współżycia naro-
dów pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej książ-
ce Pamięć i tożsamość w rozdziale „Powrót do Europy”. Plus 
ratio quam vis – pisał papież – to złota zasada Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przekazana słowami Włodkowica dla Europy. 
Dokonując intelektualnej analizy i oceny wyszedł Włodkowic 
daleko poza ramy średniowiecznego świata chrześcijańskiego, 
a wypowiedziane poglądy zachowały swoją świeżość do na-
szych czasów. Podkreślając ewangeliczną zasadę miłości bliź-
niego w myśl słów o owczarni Chrystusa ”Paś owce moje...
Inne owce mam, które nie są z tej owczarni (Jan X) i zasad pra-
wa naturalnego z dekretu Gracjana: Nie czyń drugiemu, czego 
nie chcesz by tobie uczyniono sformułował zasadę tolerancji 
dla innych poglądów, dla innych narodów, a wśród nich dla po-
gan. Wypowiedział Włodkowic 600 lat temu pogląd niezwykle 
postępowy, że narody niechrześcijańskie mogą należeć do spo-

łeczności międzynarodowej. Szedł więc Włodkowic z duchem 
czasu, a w wielu sprawach wyprzedzał swoją epokę. Chociaż 
wypowiadał się w sprawach wojny sprawiedliwej, ale general-
nie potępiał wojnę jako metodę załatwiania sporów i przeciw-
stawiał jej pokój, który był dla niego – ale nie za wszelka cenę 
– samym życiem i wartością najwyższą. A jednocześnie ostrze-
gał słowami Ewangelisty: Strzeżcie się pilnie fałszywych proro-
ków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz 
są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie (MT.7, 15-18). 

Na forum międzynarodowym wykazał kim w istocie byli 
krzyżacy.

Stanisław Kobiela
Przypisy: 
1 Długoszowi wydawało się dziwne, że sobór zwołany przecież w celu 

usunięcia schizmy zachodniej i przeprowadzenia reform w Kościele miał za-

jąć się sprawą, której nie udało się załatwić, ani mieczem, ani w drodze zjaz-

dów granicznych, ani przy pomocy interwencji obcej króla Wacława i cesarza 

Zygmunta Luksemburskiego.
2 zajadle prześladowani przez inkwizycję francuscy spirytualiści (fraticel-

li) Wilhelma Ockhama, begardzi, beginki, lollardowie, lucyferianie protestanci 

Johna Wycklifa w Anglii i Jana Husa w Czechach.
3 nie mylić z kardynałem Angelo Giuseppe Roncallim (1881-1963), któ-

rzy wstąpił na tron Piotrowy 28 października 1958 i przyjął imię Jana XXIII.
4 Przybyło tam 5 patriarchów, 30 kardynałów, 33 arcybiskupów, 150 biskupów, 

150 opatów, 300 doktorów Kościoła, 5000 zakonników, 13000 księży, 141 książąt 

i hrabiów, 71 baronów, 15000 rycerzy z 20000 orszakiem dworzan, 2000 delega-

tów z 37 uniwersytetów, a obok nich mnóstwo handlarzy, rzemieślników, kuglarzy, 

żonglerów, rybałtów, poetów, 1700 muzykantów i trubadurów i osobników podej-

rzanego autoramentu (w tej grupie 700 prostytutek). Trzydzieści lat będzie trzeba 

– pisał Jan Hus – aby oczyścić Konstancję z grzechów, które się tu zagnieździły
5 Krzyżacy rozpowszechniali pogląd, że przegrali pod Grunwaldem tylko 

dlatego, że Polakom pomagały hordy pogan i prawosławnych
6 Zdaniem niektórych historyków paszkwil ten mógł dotrzeć do zakonu 

niedługo po klęsce grunwaldzkiej, kiedy krzyżakom groziła likwidacja ich 

państwa. Antoni Prochaska twierdzi, że wielki mistrz krzyżacki von Plauen 

bez entuzjazmu przyjąć ten list i nie zapłacił umówionej ceny, ale sugeruje, że 

inicjatorem: Satyry” mógł być cesarz Zygmunt Luksemburski.
7 Urodzony w Pogwizdowie koło Bochni, absolwent niższego gimnazjum 

w Bochni, historyk Kościoła, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później 

profesor i rektor Uniwersytetu we Lwowie
8 Historyk Zakonu Nieborowski odnalazł w archiwum królewieckim oba 

dziełka i dowiedział się, że za dzieło Ardicinusa krzyżacy zapłacili 100 guldenów
9 Można przypuszczać, ze traktat miał być częściową odpowiedzią na list 

króla Jagiełły wystosowany do soboru 2 stycznia 1414 roku, w którym król 

Polski donosi o postępach chrystianizacji Żmudzi. I zerwaniu rokować przez 

Zakon, bez rozpatrzenia polskiego projektu pokojowego.
10 Włodkowicz świadomie porównał krzyżaków do templariuszy. Sobór 

w Konstancji odbywał się 100 lat po spaleniu na stosie wielkiego mistrza tem-

plariuszy Jakuba z Molay i Galfryda z Charney i bulli „Vox in excelso (1312) 

nakazującej kasatę tego zakonu. Mimo upływu czasu, szalejącej w Europie 

zarazy, wojny pomiędzy Anglią i Francją oraz schizmy w Kościele pamięć 

o drastycznych okolicznościach kasaty zakonu templariuszy – zwłaszcza 

w środowisku papieskim – przetrwała.
11 W ten sposób do 5 warunków wojny sprawiedliwej wg św.Rajmunda 

z Penafortu: causa, res, persona, animus, auctoritas dodaje Włodkowic szósty 

warunek: zakaz prowadzenia wojen w dni świąteczne. Długoszowi wydawało 

się dziwne, że sobór zwołany przecież w celu usunięcia schizmy zachodniej 

i przeprowadzenia reform w Kościele miał zająć się sprawą, której nie udało 

się załatwić, ani mieczem, ani w drodze zjazdów granicznych, ani przy pomo-

cy interwencji obcej króla Wacława i cesarza Zygmunta Luksemburskiego.
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W pełnych uroku, emanujących tradycją wnętrzach siedzi-
by Stowarzyszenia Bochniaków 16 czerwca mieliśmy przy-
jemność spotkać się z krakowską dziennikarką, autorką wielu 
książek, Ewą Owsiany. Tym razem prezentowała niedawno 
wydany tom reportaży „Zachwyt i nostalgia” ( wydawnictwo 
M, Kraków 2009) . Skąd tytuł? Oto słowa autorki: Przywa-
leni nadmiarem zależności, niepokoju, błota, zbyt zachłannie 
słuchamy „sygnałów dnia” nie zawsze najważniejszych, gu-
bimy obrany kurs, wewnętrzne „ja” przestaje świecić. Więc 
może trzeba odpocząć? I do podróży w czasie, przez wszyst-
kich, chcąc nie chcąc odbywanej, dołączyć wędrówkę, do któ-
rej wzywa przestrzeń. Po prostu 
wyruszyć w świat. Ulecieć nad 
siebie choćby wspomnieniem 
o pięknie krajobrazów i boga-
ctwie nieogarnionego życia. 
Niech ta pielgrzymka otrząśnie 
z nas bitewny pył codzienności, 
pozwoli wyciszyć się, uspoko-
ić. A może jeszcze będzie nam 
dane wrócić do własnych źró-
deł śladami, które wciąż się ja-
wią wielkością tych, którzy nas 
poprzedzili w wędrówce przez 
ziemię. I o tym właśnie jest ta 
książka. O chwilach jak błysk 
zachwytu i powiew nostalgii. 

Słuchaliśmy o podróżach do 
wielu fascynujących miejsc, przy 
czym czuło się miłość filologa 
do tych szczególnie znaczących 
w śródziemnomorskiej kulturze. 
Wędrowaliśmy z autorką po Tel 
Awiwie, Jerozolimie, Indiach, 
Egipcie, Grecji, Tunezji, Anglii 
( wizyta w zamku Hamleta), 
Hiszpanii, Niemczech ( w Wei-
marze przywołanie Charlotty 
Goethego i Tomasza Manna) . Odnaleźliśmy drogie Polakom 
ślady Adama Mickiewicza w Zaosiu, Nowogródku, Wilnie ( tu 
również zjawili się Juliusz Słowacki i Czesław Miłosz, którego 
potem spotkamy jeszcze w Lublinie), Paryżu, Lozannie, Stam-
bule ( wzruszająca opowieść o „strażniczce” domu, w którym 
zmarł poeta) . No i nekropolia pamięci – wileńska Rossa...

Chociaż nie było to zamierzeniem dziennikarki, Valdemos-
sa z ukłonem przed popiersiem Fryderyka Chopina tak znaczą-
co wpisały się w przeżywany właśnie teraz Rok Chopinowski. 
Reportaż poświęcony pobytowi kompozytora na Majorce, 
o którym napisał C. K. Norwid Rodem warszawianin, sercem 
Polak, talentem świata obywatel zatytułowany jest „Chopi-
nowskie smutki”. Ze zdziwieniem usłyszeliśmy, że „Hotelowe 
informatory dla Niemców, Hiszpanów, Holendrów poświęcają 
sporo miejsca niegdysiejszej zimie na Majorce. I to ze zdję-
ciami. Są portrety Fryderyka Chopina i George Sand, pejzaże 

Felicja Wieczorek (Mysłowice)

Wędrówki, podróże, polskie ślady...
klasztoru, gdzie mieszkali. A w teczce dla polskich turystów 
– ani wzmianki o tym, ani zachęty do odwiedzin Valdemossy. 
Tylko gładkie słówka o urokach migdałowej wyspy.” Autorka 
wybrała się tam z niemieckimi turystami.... i tu nowe zasko-
czenie, przewodnik ani raz nie wspomniał o polskości naszego 
kompozytora. Dobrze, że chociaż w celi jest notatka: „Część 
pamiątek to Donation de la Fundacion Fryderyk Chopin de 
Varsovia”.

Już przy końcu spotkania zawitaliśmy do Bieżunia na Ma-
zowszu, rodzinnego miasta matki dziennikarki, którego dzieje 
wpisane są w złożoną historię naszego narodu. Razem zło-

żyliśmy hołd tym, dla których 
najświętszym symbolem była 
biało – amarantowa flaga. Przy-
pomnieliśmy sobie słowa Jana 
Kochanowskiego: 

„A jeśli komu droga otwarta 
do nieba,

 Tym, co służą ojczyźnie”.

W swobodnej rozmowie 
z autorką słuchacze zauważyli, 
że szczególnie cenne było dla 
nich wzbogacanie wrażeń z po-
dróży głęboką osobistą refleksją 
nad różnorodnością form i zna-
ków kultury, co odczuwało się 
zwłaszcza w stworzonych sło-
wem portretach ludzi w różnym 
wieku, z którymi autorka się ze-
tknęła. Mieliśmy niejedną okazję 
do uśmiechu, bo wiele sytuacji 
było przedstawionych z humo-
rem, jak na przykład oglądanie 
obrazów w londyńskiej National 
Gallery z grupą licealistek, które 
miały w klapie mundurka em-

blemat „ad astra” (co się wykłada „ku gwiazdom”), lecz ich 
myśli były całkiem po ziemsku rozszczebiotane”. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące procesu tworzenia, 
dziennikarka podkreśliła, że geneza reportażu czy eseju za-
wsze u niej łączy się z zaobserwowanym faktem, spotka-
niem z człowiekiem przywołanym z przeszłości lub żyjącym 
współcześnie. Jako przykład podała zetknięcie się z ks. Mie-
czysławem Malińskim, katechetą w rabczańskim liceum, czy 
sławnym kardiochirurgiem prof. Antonim Dziatkowiakiem, 
o którym pisała szerzej w książce „Nic straconego”. Tę pozy-
cję nazwała „opowieścią o ludziach, którzy nie zmarnowali 
życia” i zadedykowała „czytelnikom z nadzieją, że potrzebna 
im szczypta otuchy”. Mówiła też o inspirującym momencie 
zdziwienia. Widoczne to jest na przykład w rozdziale” Uciecz-
ka do Egiptu”, który kończy się obserwacją czarnoskórego 
Nubijczyka tak pochłoniętego lekturą musicali Broadwayu 
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„In the Meantime”, że nie zwraca uwagi na otoczenie. „Nie 
słyszy nawoływań: Samuelu! Samuelu! To brzmi jak w Biblii 
i trwa okamgnienie. Na sygnał gwizdka sam odkłada książkę, 
odpływa. I już się nigdy nie dowiem: księciem był, czy kuch-
cikiem? Ale sprawdziłam, co czytał: 

 Zrób kawę, napisz list
 Leć do pracy
 Marzenia będą czekać
 Zapłać rachunki, kup jedzenie
 Nie ma czasu
 Aby zatrzymać zapach róż
 Czy to nie śmieszne
 Życie tymczasem ucieka
 Tymczasem
 Och, tymczasem.”

Wskazała fragment reportażu „Niemnie, domowa rzeko” 
o kościele w Bieniakoniach, gdzie Adam Mickiewicz widy-

wał Marylę podczas nabożeństw. Kościele, w którym widać to 
samo co w Nowogródku, usilne staranie, by zaleczyć rany za-
dane budowli przez sowieckie barbarzyństwo. Do tego kościo-
ła traktory wjeżdżały po węgiel, a kiedy zaczęto wreszcie od-
twarzać parafię, grożono utratą pracy ludziom, którzy chcieli 
pomóc samotnemu księdzu. W jednej z naw dostrzegam repro-
dukcję znanego obrazu: Chrystus spogląda na ziemię z wyżyn 
krzyża rozpiętego na niezmiernych przestrzeniach nieba. Sal-
vador Dali! W Bieniakoniach! Na rubieżach Białorusi, pod 
samą granicą litewską! To zdumienie zabrałam do Polski.

Z wielką przyjemnością słuchaliśmy dziennikarki. Bez 
przesady można powiedzieć, że byliśmy oczarowani kulturą 
języka, pięknem frazy. Prócz tego z jej słów płynęła radość 
życia, udzielająca się słuchaczom.

Uczta duchowa zakończona przyjacielskim spotkaniem 
przy lampce wina, z pięknym bukietem czerwonych róż w tle, 
na długo pozostanie w pamięci uczestników tego niezwykłego 
wieczoru.

Felicja Wieczorek

W nocy z 26 na 27 czerwca 2010 r. po krótkiej chorobie 
zmarł w Wiedniu znakomity polski pisarz Adam Zieliński. Na 
wiedeńskim cmentarzu centralnym odbył się jego pogrzeb. 
Nad trumną żegnali go prof. Stanisław Waltoś z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i wicekanclerz Austrii Erhard Buzek w oto-
czeniu dużego grona przedstawicieli kultury z obu krajów, 
Austrii i Polski.

Pożegnanie Adama Zielińskiego
Adam Zieliński urodził się 22 czerwca 1926 r. w polskim 

Drohobyczu, a wychowywał w Stryju. Pochodził z całkowicie 
zasymilowanej rodziny żydowskiej inteligencji. Po agresji hit-
lerowskiej ojciec jego Jan Karol prawnik został rozstrzelany 
w Hołubutowie, a on znalazł się w getcie lwowskim, rozdzie-
lony na zawsze z matką Eleonorą. W ostatniej chwili przed li-
kwidacją getta zbiegł i ukrywał się w rodzinie ukraińskiej, a tuż 
po zakończeniu wojny przedostał się do Krakowa. Studiował 
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1947-1951) i dzien-
nikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (1954-1956). Jako 
dziennikarz podróżował po Europie. W 1957 r. osiadł na stałe 
w Wiedniu. Tam rozpoczął działalność handlową jako dyrektor 
towarzystwa akcyjnego AXI AG, a w 1962 założył własną fir-
mę zajmującą się doradztwem handlowym Compensa GmbH 
i został doradcą rządu Republiki Austrii. W 1982 r. obronił 
doktorat na Uniwersytecie Kensington w Grendale w USA, 
a w 1995 r. otrzymał tytuł profesora od prezydenta Austrii. 
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Po przejściu na eme-
ryturę na początku lat 90. 
XX w. rozpoczął dzia-
łalność pisarską od re-
portaży. I dopiero zaszłe 
zmiany ustrojowe umoż-
liwiły pojawienie się 
tego wybitnego Polonusa 
na łonie polskiej literatu-
ry. Swoimi znakomity-
mi książkami: Garbaty 
świat, Niedaleko Wied-
nia, Powrót – jako obie-
żyświat stęskniony swo-
jego gniazda, udowodnił, 
że tu jest jego miejsce. 
Jego proza werystyczna 

i naturalistyczna jest osadzona w rzeczywistości. W swojej 
twórczości przypominał grozę okupacyjnych lat zapamiętaną 
oczami dziecka. Pisał też o rodzących się w krajach bałkań-
skich nacjonalizmach. Stał się jedną z najciekawszych postaci 
życia literackiego w Austrii i austriackiej Polonii. Najbardziej 
znane są jego książki Galicyjski prowincjusz (1997), Kanalia 
(1998), wspomniane już: Zawsze garbaty świat (2000, Powrót 
(2001), Cichy Dunaj. Niedaleko Wiednia (2003), Nad Wisłą 
(2006), Siedem opowiadań galicyjskich (2009). Hołobutów to 
dwa opowiadania z czasów Holokaustu, nawiązujące do jego 
dzieciństwa. Jest tutaj dramat tamtych czasów, zagłada, prymi-
tyw wsi kresowej i piękna ludzka przyjaźń.

Szybko w świecie literackim zdobył sobie miano piewcy 
obrzeży i polsko-ukraińsko-żydowskiego pogranicza. Był ser-
deczny w kontaktach i chętnie udzielał wywiadów. Wywiady 
rzeki przeprowadzili z nim Tadeusz Kraśko i Leszek Żuliński 
w drugiej połowie lat 90. opublikowane później w książkach: 
Z Adamem Zielińskim wiedeńskie rozmowy (1995), Gdzie jest 

niedźwiedź czyli z Adamem Zielińskim wiedeńskich rozmów 
ciąg dalszy (1998) i Jest źle, ale mogłoby być gorzej (1999). 
W wywiadach tych zrobionych w konwencji anegdoty jest 
dużo miejsca na żart, ale zawsze wyłania się z niego jakaś 
piękna puenta, czasem memento.

Red. Tadeusz Skoczek, właściciel Prowincjonalnej Ofi-
cyny Wydawniczej w Proszówkach, która wydała wiele jego 
książek pełnił w latach 90. funkcję prezesa Oddziału Krakow-
skiego naszego Stowarzyszenia. Z tej racji kilkakrotnie zapra-
szał Adama Zielińskiego do Bochni, do „Domu Bochniaków” 
na tzw. „Salony literackie”, których wiele zorganizował pod 
koniec lat 90. W „salonie” u Bochniaków w 1996 i 1998 r. był 
Adam Zieliński prawdziwą gwiazdą. Pokazał się jako zna-
komity gawędziarz, trudno się dziwić, że na spotkania z nim 
przychodziły tłumy, bo jak to trafnie ujął Leszek Żuliński, 
krytyk literacki – Zieliński pasował do Bochni. On światowiec 

naprawdę pierwszego gatunku pozostał jednak Galicjaninem, 
tkwił w kulcie Galicji i miło z boku obserwować, jak nagle ktoś 
wraca ze świata do swej najgłębiej, najtkliwiej pielęgnowanej 
Ojczyzny. Wraca z tarczą i sercem na dłoni. (Leszek Żuliński, 
Adama Zielińskiego powroty do Bochni, Wiadomości Bo-
cheńskie nr 2 (38) 1998 s. 35-36)

Uhonorowany licznymi nagrodami literackimi w kraju i za 
granicą otrzymał w jesieni 1999 r. w auli senatu UJ z rąk J.M. 
rektora Franciszka Ziejki akademicki tytuł Merentibus po lau-
dacji wygłoszonej przez prof. Stanisława Waltosia. W czasie 
rautu z tej okazji w salach Grand Hotelu wspominał o serdecz-
nych związkach łączących go z Bochnią i naszym Stowarzy-
szeniem, a prezes Stowarzyszenia odczytał i wręczył Adamo-
wi Zielińskiemu uroczysty adres. 

Prof. Zieliński utrzymywał z nami stały, serdeczny kontakt 
korespondencyjny, doceniał nasze działania na rzecz lokalnej 
tradycji. W majowym numerze W.B. zamieściliśmy ostatni 
jego list do naszego Stowarzyszenia.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków

I Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Prezes Oddziału Bocheńskiego Dorota Ciećkiewicz wita w Domu 
Bochniaków Adama Zielińskiego, 1998.       fot. H. Lenartowicz

Rektor UJ Franciszek Ziejka wręcza tytuł „Merentibus”, 1999.  fot. A. Głód
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W numerze 4 (75) z 2007 r.” Wiadomości Bocheńskich” 
opublikowaliśmy kilka wspomnień byłych uczniów o pani prof. 
Wandzie Dobkiewicz, która w Bochni w latach 60. XX w. uczy-
ła języka angielskiego. Wzbudziły one spore zainteresowanie 
nie tylko w Bochni. Redakcji „Wiadomości Bocheńskich” 
udało się namówić pana Andrzeja Całkę do dorzucenia garści 
swoich wspomnień.

* * *
W 1955 r. rozpocząłem naukę w Technikum Statystycznym 

w Bochni. Dyrektorem szkoły był pan Bednarski, a języka angiel-
skiego i rosyjskiego uczyła pani Wanda Dobkiewicz. W następ-
nym roku szkoła przekształciła się w Technikum Ekonomiczne 
i ta nazwa przetrwała przez długie lata. Z grona nauczycielskiego 
najlepiej zapamiętałem panią Stefanią Kochanową i panią Dob-
kiewicz. Pani Wanda wchodziła do klasy zawsze uśmiechnięta 
i elegancka, dzięki czemu stwarzała w klasie pogodny nastrój. 
Miała swój styl ubierania, a zachowanie jej, sposób rozmowy, 
jakby nie z tej epoki, budził wśród uczniów respekt, szacunek 
i sympatię do innego bardziej eleganckiego świata, niż szarzyzna 
naszej codzienności. A przecież żyła tylko ze swojej nauczyciel-
skiej pensji i utrzymywała z niej matkę panią Walentynę. 

Po wejściu do klasy mówiła wszystkim „Good morning!” 
a my odpowiadaliśmy jej tym samym. W czasie lekcji dużo 
uwagi poświęcała na konwersację w języku angielskim. Może 
nawet nie uświadamialiśmy sobie, że w czasie tych lekcji 
wchodziliśmy w angielski tok myślenia, co było bardzo waż-
ne. Nigdy na nas się nie denerwowała, nie podnosiła głosu. Za-
wsze mówiła, że angielski nam się kiedyś przyda, chociaż wte-
dy trudno było uwierzyć, że żelazna kurtyna kiedyś podniesie 
się i będą możliwe turystyczne wojaże po całym świecie. Kie-
dy na lekcji wychodziły nasze braki w nauce, nie dawała oceny 
niedostatecznej, ale pocieszała mnie lub innego pytanego ko-
legę: Nie przejmuj się, mój ojciec był na wysokim stanowisku, 
ale nigdy nie nauczył się języka obcego. Miała gołębie serce. 
Czasem dawała nam różne rady dotyczące zachowania na uli-
cy, w domu, przy stole. Dziewczętom radziła jak się ubierać.

Miała do mnie duże zaufanie i dlatego często prosiła mnie, 
abym zaniósł do jej domu zeszyty z klasówkami. Pani Wan-
da i jej matka siwiusieńka pani Walentyna mieszkały po ich 
wysiedleniu z Warszawy od 1944 r. w małym domku przy 
ulicy Polnej. Miały tylko jeden pokój i jakieś małe pomiesz-
czenie na kuchnię, ale było tam zawsze bardzo czysto, a na 
stole kwiaty cięte w wazonie, albo fiołek alpejski w doniczce. 
Pani Walentyna zatrzymywała mnie choćby na chwilę, trak-
towała jak dorosłego człowieka, gościa a nie posłańca. Na-
dała mi przydomek „mały lord”. Pytała czy byłem w teatrze, 
albo na koncercie, a ja nie bardzo umiałem jej wtedy odpo-
wiedzieć. W tym domu był inny świat. Czasem podawała mi 
herbatę w pięknej starej porcelanie. Chyba tylko ta porcelana 
przetrwała carską Rosję i bolszewicką rewolucję, której były 
świadkami w Petersburgu, gdzie w młodości mieszkały.

Przez cały okres pobytu w Bochni marzyły o powrocie 
do Warszawy, którą pamiętały z czasów przedwojennych. Po 
latach starań dostały mieszkanie przy ulicy Dalekiej pod nu-

Andrzej Całka

O prof. Wandzie Dobkiewicz raz jeszcze

merem 2a. Wyjechały z Bochni na początku lat 70., ale chyba 
spotkało je rozczarowanie. To była już inna Warszawa. Zna-
jomi nie żyli, albo rozproszyli się po świecie. Jedyny kontakt 
utrzymywały z inż. Stańczykiem i jego rodziną. Pani Walenty-
na zmarła w 1973, a pani Wanda w rok później. Na cmentarzu 
komunalnym w Bochni pozostał tylko grób jej ojca Bolesława 
Dobkiewicza, który wraz z nimi przyjechał po Powstaniu War-
szawskim bydlęcym wagonem do Bochni z grupą wysiedlo-
nych, ale trudów podróży nie przeżył i zmarł w jesieni 1944 r.

Pan Andrzej Całka jest absol-
wentem Technikum Ekonomiczne-
go w Bochni i Szkoły Muzycznej 
w Krakowie. Śpiewa wchórze Opery 
Krakowskiej.

Zdjęcie pochodzi z legitymacji 
szkolnej Technikum Ekonomicznego 
w Bochni.
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W dniu 15 czerwca b.r. w lokalu  Stowarzyszenia została ot-
warta wystawa prac  malarza amatora inż. Henryka Kozubskie-
go z Wieliczki zwanego „Wielickim Chagalem”. Artysta, ma-
lujący od piętnastu lat, zaimponował nam niespotykaną pasja 
artystyczną mimo sędziwego wieku (99 lat). To właśnie ta pa-
sja jest motorem życia, bo jak napisał Stanisław Kulig z Gdowa

Malarstwo to rzecz piękna
Ze sztuki się rodzi, póki ją tworzymy
Jesteśmy wciąż młodzi.

Henryk Kozubski urodził się w Bieczu 10 grudnia 1911 
roku w rodzinie Eugenii i Włodzimierza Kozubskich. Ojciec, 
rodowity wieliczanin pracował w Bieczu jako sędzia. Dom 
Kozubskich, w którym szanowano i ceniono sztukę, prze-
de wszystkim przepełniony był muzyką. Moją osobowość 
– wspomina Artysta – ukształtowały lata najmłodsze. Wycho-
wano mnie w atmosferze muzykowania i sztuki malarskiej. Do 
dziś słyszę dźwięki skrzypiec i fortepianu, instrumentów na 
których grali rodzice. Muzyka Beethovena, Chopina, walce 
Straussa rozbrzmiewały nieustannie w naszym domu.

W Bieczu Henryk rozpoczął naukę w szkole podstawo-
wej. Kontynuował ją w Gorlicach, dokąd przeprowadziła się 
rodzina w związku z przeniesieniem służbowym ojca. Tam też 
rozpoczął naukę w gimnazjum. Wkrótce nastąpiła kolejna prze-
prowadzka. Tym razem do rodzinnej Wieliczki. W Gimnazjum 
im. Jana Matejki we Wieliczce (…) kochać i rozumieć sztukę 
nauczyli mnie właśnie wieliccy profesorowie. Trzy były przed-
mioty, które w gimnazjum interesowały mnie najbardziej: reli-
gia sport i rysunek... rysunkiem zainteresował mnie wspaniały 
profesor Tadeusz Korpal. Doskonale uczył nie tylko rysować, 
ale i sam żył sztuką. Stworzył teatr gimnazjalny i umożliwił mi 
uczestniczenie w jego zajęciach. I była jeszcze muzyka. Nieza-
pomniany profesor Stefan Chmiel, prowadzący chór, orkiestry 
dęte i smyczkowe, pozwolił mi także kształcić się w tej dziedzi-
nie. A muszę jeszcze wspomnieć o harcerstwie, to ono ukształ-
towało moją  moralność. Kto zna, kto pamięta to przedwojenne 
harcerstwo, wie na czym polega samorealizacja przez nie.

Z harcerstwem związany był prze długie lata, organizował 
obozy harcerski, wychowywał całe zastępy druhów. Doszedł 
do stopnia harcmistrza. Po maturze w 1934 roku Henryk Ko-
zubski stanął przed wyborem czy studia na krakowskie ASP, 
czy na Uniwersytecie Jagiellońskim farmacja, czy rolnictwo 
wtedy jeszcze na Wydziale Rolniczym UJ. (…) Wybrałem 
rolnictwo i na wiele lat zapomniałem o malowaniu (…) Dalej 
Artysta wspomina (…) Uroki przyrody były mi bardzo bliskie, 
a lata spędzone w majątku dziadków nauczyły mnie szacunku 
do pracy na roli. W czasie studiów działałem  także w Akademi-
ckim Kole Wieliczan. Zaraz po ukończeniu nauki pracowałem 
w rolnictwie. Dawało mi to wiele zadowolenia. Ale w latach 
50-tych straciłem bezpośredni kontakt z rolnictwem, choć póź-
niej pracowałem w różnych instytucjach z nim związanych.

Pracował również społecznie. Przez 25 lat był radnym 
miejskim i powiatowym we Wieliczce i działaczem rad  na-

Janina Kęsek

Henryk Kozubski – wielicki Chagall

rowowych. W 1969 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Rzeczypospolitej Polski. W latach 80-tych XX w. 
organizował we Wieliczce sejmiki kulturalne, na których pre-
zentował twórczość wielickich artystów. (…) Urządzając sej-
miki kulturalne, w tym wystawy malarskie pomyślałem sobie, 
że czas wrócić do mojego zajęcia  z czasów gimnazjalnych- 
malowania i może kiedyś swoje prace pokazać (…)

Będąc już na emeryturze, w pewien jesienny deszczowy 
dzień pan Henryk sięgnął po pędzel i farby. Namalował swój 
pierwszy, po wielu latach, obraz „Wierzby polskie”. Pytani 
o ocenę pracy najbliżsi, podobnie jak zaprzyjaźnieni artyści 
z wielickiego klubu malarzy amatorów, nie mieli zbyt dobrej opi-
nii o tej twórczości, ale znany wielicki malarz, Zbigniew Wójcie 
dodał ale talent to Pan ma. To wystarczyło, żeby pan  Henryk 
nie uległ pierwszym negatywnym opiniom i z zapałem zabrał 
się do malowania i doskonalenia swego warsztatu malarskiego.

Po raz pierwszy odważył się zaprezentować swoje prace 
na wystawie zorganizowanej we Wieliczce z okazji 30-lecia 
Klubu Przyjaciół Wieliczki, którego do dziś jest członkiem. 
Po trzech latach malowania w 1998 roku został przyjęty do 
wielickiego Art. Klubu działającego przy Centrum Kultury 
i Turystyki we Wieliczce i brał udział w zbiorowej wystawie 
malarzy amatorów zrzeszonych w tym klubie. W kronice wy-
stawy, pan Zbigniew Wójcie napisał (…) Panie Henryku, wi-
docznym jest, że osiągnął Pan to, co wielu artystów chciałoby 
uzyskać po wielu latach pracy- myślę o własnym stylu, który 
jest właściwy tylko Panu. Mnie kojarzy się ten styl z bajkowym 
Chagallem. Powtarzam więc, że wśród wielu wielickich twór-
ców Pan jest jednym i niepowtarzalnym, wielickim Chagallem 
– moje uznanie. W tej samej kronice jest też wpis profesora 
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Akademii Sztuk Pięknych z Hamburga na temat akwareli 
„Płynąca woda” (…) Ten obraz wykonał Pan akwarelą bardzo 
dobrze, brązowe odcienie dobrze wydobywają sylwetki drzew, 
a ciemne tło pierwszego planu, dobrze równoważy jasne miej-
sce obrazu. Podoba mi się również żywy sposób malowania, 
który razem z barwą nadaje obrazowi ożywienie i ruch. 

Henryk Kozubski głównie posługuje się techniką akwareli. 
Namalował ponad 250 obrazów o różnej tematyce. Na ogół 
maluje architekturę miejska i architekturę w pejzażu. Inspirują 
go dwa miasta najbliższe Jego sercu: Biecz i Wieliczka. Dużo 
miejsca poświęcił też w swej twórczości kopalni soli tak wieli-
ckiej jak i bocheńskiej. Maluje również  kościółki, najczęściej 
drewniane, cerkwie, dworki lub czysty pejzaż Pogórza Wieli-
cko-Bocheńskiego. Obrazy Jego wystawiane były na 76 wy-
stawach zbiorowych i 43 indywidualnych w Krakowie, My-
ślenicach, Piwnicznej, Gdowie, Niepołomicach, Kłaju, wielo-
krotnie we Wieliczce i w Bochni. Za granicą obrazy Henryka 

Kozubskiego prezentowane były w Czechach ( w Litovli) i na 
Słowacji (w Lipanach)

W 2006 roku brał udział w międzynarodowym plenerze 
malarskim we Wieliczce. Obrazy p. Kozubskiego znajdują 
w wielu miejscach w kraju i zagranicą: w Niemczech, w An-
glii, Irlandii, Kanadzie, Francji i Norwegii.

Za działalność artystyczną nagrodzony był dwukrotnie Na-
grodą Kulturalną Burmistrza Wieliczki w 2005 i 2008 roku. 
W roku 2009 nakładem p. Wiesława Żyznowskiego wydany 
został piękny album „Henryk Kozubski- Wielicki Chagall”, 
zawierający kolorowe reprodukcje prac Artysty. Pan Kozub-
ski od lat jest członkiem Klubu Przyjaciół Wieliczki, któ-
ry w ramach swojej działalności organizował Jego wystawy 
w różnych miejscowościach powiatu wielickiego. Dwukrotnie 
sylwetkę sędziwego Artysty prezentowała TV Kraków w pro-
gramie „Pora dla Seniora”

Obecna ekspozycja jest trzecią w Bochni wystawą prac 
pana.Henryka Kozubskiego. Pierwszą wystawę zorganizowa-
ła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna kilka lat temu, 
dwie następne Stowarzyszenie Boczniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej. Na wernisażu wystawy w dniu 15 czerwca p. 
Kozubski mimo swego wieku przemawiał bez kartki. Przed-
stawił swoją drogę artystyczną, dziękował za przygotowanie 
ekspozycji. Mała „ściąga” zawierała tylko nazwiska osób 
z Bochni zaangażowanych przy urządzaniu wystawy, którym 
Artysta składał podziękowanie. Uroczystość uświetnił występ 
wokalny Jego wnuczki Anny.

Prawie stuletniemu Artyście życzymy 200 lat w zdrowiu, 
radości i satysfakcji z pracy twórczej i wielu pięknych wystaw. 
Malowanie, mówi Artysta, jest dla mnie życiową niespodzian-
ką i ją pragnę wykorzystać 

Janina Kęsek

MUZEUM im. S. FISCHERA

Czwartkowe Spotkania muzealne
13 maja b.r. Ks. Tadeusz Bukowski  dyrektor Muzeum Die-

cezjalnego w Tarnowie wygłosił wykład Najstarsze muzea die-
cezjalne w Polsce i nowe nośniki informacji. Właśnie Muzeum 
Diecezjalne w Tarnowie jest najstarszym w Polsce Muzeum 
tego typu..Założone w 1888 roku przez ówczesnego rektora 
Seminarium Duchownego ks. Bąbę posiada w swoich zbiorach 
gotycką rzeźbę i malarstwo reprezentujące tzw. szkołę krakow-
sko-sądecką, tkaniny kościelne (ornaty, kapy) od średniowie-
cza aż po wiek XIX. W dziale sakralnej sztuki ludowej cenny 
zbiór stanowią obrazy malowane na szkle, pochodzące z róż-
nych krajów Europy, a także z innych kontynentów. W zbio-
rach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie znajdują się również 
dzieła wybitnych polskich artystów jak np. Jacek Malczew-
ski, Vlastimil Hofman, Kazimierz Sichulski, Wojciech Weiss

17 czerwca  Janina Kęsek  zaprezentowała po raz drugi 
pamiętniki bocheńskie, tym razem te z lat okupacji  1939-
1945. Pamiętniki mimo subiektywnego przedstawienia minio-
nej rzeczywistości są bardzo cennym źródłem historycznym 

KRONIKA …Dzięki nim można poznać wiele ukrytych przed oficjalnymi 
źródłami faktów, wniknąć w ludzkie motywacje, poczuć na-
strój i atmosferę epoki… napisał Jan Flasza dyrektor Muzeum 
w tekście wprowadzającym do spotkania.

Wystawy
6 czerwca  otwarta została wystawa prac grupy AnART 

pro ART. Grupę reprezentowało trzech artystów i przyjaciół 
Anna Popowicz- rzeźba, Netta Tworek- malarstwo i Marek Pa-
bis –fotograf. Trzech artystów tworzących w różnych techni-
kach łączy podobne rozumienie twórczości. Artyści prezentują 
sztukę z mocnym rysem osobowościowym, w której nie brak 
nastroju i która potrafi odbiorcę przenieść do świata lepszego, 
balansującego na pograniczu snu i marzenia, pełnego harmonii 
i spokoju.

15 lipca otwarta została wystawa Trzy polskie wiktorie zor-
ganizowana z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem 1410 
roku, 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i 30 rocznicy 
Porozumień Sierpniowych 1980 roku. Komisarzem wystawy jest 
dyrektor Jan Flasza. 

 
Koncerty
18 czerwca  w ramach Dni Bochni odbył się koncert Lidii 

Jazgar z zespołem  „Galicja. Artyści koncertowali w ogrodzie 
Muzeum. Był to kolejny „Wirydarz pełen muzyki”
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STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW
I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Wystawa obrazów Henryka Kozubskiego
15 czerwca w pięciu salach „Domu Bochniaków” otwarli-

śmy wystawę obrazów pana Henryka Kozubskiego z Wieliczki, 
zwanego wielickim Chagallem. 99-letni artysta mówił o swo-
im malarstwie, a jego wnuczka zaśpiewała na ten temat kilka 
piosenek w stylu pop. (zob. art. kol. Janiny Kęsek, s.35-36)

Spotkanie autorskie z Ewą Owsiany
15 maja odbyło się w „Domu Bochniaków” spotkanie autor-

skie z panią Ewą Owsiany (zob. artykuł p Felicji Wieczorek, s. 31)

Wycieczka do Ciężkowic i Kąśnej
Towarzystwo Miłośników Wiśnicza pod kierunkiem kol. Wal-

demara Klasy zorganizowało autokarową wycieczkę do Ciężko-
wic i Kąśnej. Uczestnicy zwiedzili Skamieniałe Miasto i dwo-
rek-muzeum Paderewskiego, a wycieczkę zakończyło ognisko.

Inicjatywa Oddziału Krakowskiego
Prezes Oddziału Krakowskiego kol. Marian Sołtys wystą-

pił do Rady Miasta Bochni i Burmistrza Bochni z wnioskiem 
o nazwanie nowo wybudowanej Hali widowiskowo-sportowej 
w Bochni imieniem Władysława Stawiarskiego wybitnego 
sportowca-lekkoatlety, związanego z Bochnią i Ziemia Bo-
cheńską, który pod zakończeniu II wojny światowej rozwijał 
w Bochni amatorski sport i kulturę. Wniosek uzupełniony 
o poparcie Zarządu Głównego i pełne uzasadnienie zaakcep-
towany został jednogłośnie przez Komisję Kultury Rady Miej-
skiej. Uchwałę w tej sprawie podejmie nowa Rada Miejska po 
jesiennych wyborach samorządowych.

Inicjatywa Zarządu Głównego
Zarząd Główny Stowarzyszenia złożył w Komisji Kultury 

Rady Miasta Bochni wniosek o nazwanie nowej obwodnicy 
Bochni łączącej Osiedle Niepodległości z dworcem PKP imie-
niem rotmistrza Witolda Pileckiego. Ponieważ w tym czasie 
Bochnia urządziła obok park dębów katyńskich i wybudowano 
pomnik przeto w porozumieniu z Komisją Kultury ustalono, że 
pierwszy odcinek obwodnicy od ul. księcia Józefa Poniatow-
skiego nosił będzie imię rotmistrza Pilieckiego (który w Boch-
ni znalazł schronienie po ucieczce z KL Auschwitz i tutaj po 
ucieczce z obozu działał w oddziale dywersyjnym ZWZ-AK 
„Wieloryb”), a od ronda na ul Karosek kolejny odcinek aż do 
Osiedla Niepodległości  będzie ulicą Ofiar Katynia.

Pierścień św. Kingi
24 lipca z okazji Dni Wieliczki i Dni św. Kingi w Wielicz-

ce odbyły się tradycyjne już rozgrywki szachowo-brydżowe 
pomiędzy Bochnią i Wieliczką. W szranki ze strony Bochni 
wkroczyły nasze sekcje szachowa i brydżowa. Organizatorem 
spotkania był Klub Przyjaciół Wieliczki pod kierunkiem pani 
prezes Jadwigi Dudy. Drużyna szachowa w składzie: Bogdan 
Kosturkiewicz, Piotr Widła, Karol Marzec, Marcin Tyrka, Se-
bastian Wcisło, Aleksandra Augustyn po wyrównanej walce 
wygrała mecz w stosunku 6,5 pkt do 5,5 pkt. Drużyna bry-
dżowa została pokonana uzyskując wynik 8 do 12 pkt. Zespół 
wystąpił w składzie: Jan Paluch-Andrzej Ołdakowski, Wacław 

Wyżga-Bronisław Mucha. Zwycięstwo drużyny szachistów 
zadecydowało jednak o tym, że Puchar Przechodni – Pierścień 
św. Kingi pojechał do Bochni i został w „Domu Bochniaków” 
ustawiony na honorowym miejscu.

Makieta średniowiecznej Bochni
Stowarzyszenie popierając w pełni propozycję kapitana na-

szej sekcji rycerskiej kol. Jarosława Przybyły zwróciło się do 
Burmistrza Bochni z wnioskiem o  wybudowanie w mosiądzu, 
albo miedzi makiety średniowiecznej Bochni i usytuowania jej 
na wolnej przestrzeni przy bocheńskim rynku koło budynku Mu-
zeum im. S. Fischera. Jest to idealne miejsce do ustawienia na 
nim na niewysokim postumencie modelu średniowiecznego mia-
sta Bochni, a być może także w niedalekiej przyszłości drugiego 
modelu Bochni z przełomu XIX i XX wieku. Bochnia miasto 
liczące obecnie 757 lat od daty pierwszej lokacji miasta położo-
ne na interesująco ukształtowanym terenie może w łatwy i nie-
zwykle atrakcyjny sposób wydobyć i pokazać w trójwymiarowej 
formie wszystkie swoje walory historyczne i widokowe, zmiany 
przestrzenne, układy urbanistyczne powiązane z pierwszą i dru-
gą lokacją miasta. Jest jednym z najstarszych miast Małopolski 
i fakt ten do tej pory nie jest w pełni wykorzystany. Ogromny ba-
gaż doświadczeń odciśnięty w strukturze i zabudowie miasta do 
dnia dzisiejszego jest widoczny i powinien być wyeksponowa-
ny dla celów promocji miasta i dla reklamy turystycznej. Model 
średniowiecznej Bochni o średnicy przynajmniej 2 metrów wy-
konany z niedrogiego tworzywa (glina, beton, ceramika) pokryty 
cienką warstwą spiżu lub mosiądzu (jak np. model starożytnego 
miasta Split w Chorwacji) miałby ogromne walory edukacyjne, 
wychowawcze, byłby nie lada atrakcją dla turystów i uczniów 
bocheńskich szkół, a miejsce tej ekspozycji przy Muzeum i nie-
daleko Uzdrowiska nadaje się na ten cel znakomicie. 

Przy modelu w kształcie kwadratu, prostokąta lub koła 
mogły by się odbywać lekcje muzealne i mogli by go wyko-
rzystywać przewodnicy oprowadzający po mieście grupy tury-
stów. Byłby atrakcyjną wizytówką Bochni.     

Burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz zaakceptował na-
szą propozycję i zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w ten sprawie. Liczymy, że do wykonania projektu 
makiety przystąpią w czynie społecznym  uczniowie Zespołu 
Szkół Budowlanych a może także Liceum Plastycznego im. 
Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. To będzie prawdziwy po-
mnik średniowiecznej Bochni.

Koninki – wrzesień 2010
Zgodnie z 15 letnią tradycją Oddział Krakowski i Bocheń-

ski Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej zorganizowały jesienny weekend w Koninkach 3-5 
września br. Przy dobrej pogodzie bawiliśmy się znakomicie.

Muzeum Motyli „Arthropoda”
Muzeum Motyli „Arthropoda” w Bochni przy ul. Cza-

ckiego obchodzi 12 września pierwsza rocznicę powstania. 
Z okazji tej rocznicy w niedziele 12 września w ramach Dnia 
Otwartego Muzeum mieszkańcy Bochni i turyści tłumnie 
przybyli, aby obejrzeć dużą kolekcję motyli dziennych i noc-
nych ułożoną według systematyki Linneusza. W Muzeum od-
bywają się lekcje przyrodnicze dla uczniów szkół podstawo-
wych i średnich. Dzięki współpracy z Uzdrowiskiem Kopalni 
Soli „Bochnia” prawie codziennie pojawiają się tutaj turyści 
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i kuracjusze tego Uzdrowiska. Każdy zwiedzający spotka się 
tutaj z życzliwą obsługą i otrzyma wiele informacji o życiu 
motyli dziennych i nocnych, ważek i innych owadów. 

Kapela „Bochnianie”
Dużą sympatią w Bochni cieszy się Kapela „Bochnianie” 

działająca przy Miejskim Domu Kultury. W lecie b.r. rozgorzał 
konflikt pomiędzy Kapelą „Bochnianie” a dyrekcją Domu Kul-
tury w Bochni. Mamy nadzieję, że strony niebawem porozumie-
ją się. Do tego tematu powrócimy w następnym numerze WB.

Nekrolog
17 czerwca 2010 r. zmarł we Wrocławiu kol. Stanisław 

Słowik (1930-2010), historyk, emerytowany pracownik Wy-
dawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich członek 
Oddziału Wrocławskiego naszego Stowarzyszenia, pochodzą-
cy z Uścia Solnego.                 Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny I Oddział Wrocławski
Stowarzyszenia Bochniaków I Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z ostatniej chwili
6 września 2010 r. zmarł w wieku 85 lat mgr inż. arch. Zbi-

gniew Siudak wieloletni prezes PTTK O/Bochni i Oddziału 
Bocheńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Dzięki jego zaangażowaniu i wytrwałości powstał na Pla-
cu im. gen. Leopolda Okulickiego pomnik tego wielkiego Syna 
Ziemi Bocheńskiej, ostatniego komendanta Armii Krajowej. 
Zbigniew Siudak często bywał w „Domu Bochniaków” i pub-
likował swoje artykuły na łamach „Wiadomości Bocheńskich”.

Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków

I Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Gaude Mater Polonia

Ciesz się Matko, Polsko,
Twój syn zwyciężył!
Dobrem zło zwalczał,
Kłamstwo prawdą obalił,
Wiarę i honor ocalił,
życie za nie w ofierze złożył.
Syn twój zwyciężył!
Dziś blask jego świetości,
Godności i chwały w darz
Bogu i niebu
Kościół wyniósł na ołtarz.
Ciesz się Matko, Ojczyzno, Syn twój żyje!

6 czerwca 2010 r., w dzień beatyfikacji
ks. Jerzego – Władysław Kupiszewski

Rozkład lotów nad Bochnią
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się artykuł 

pana Wiesława Świątka (WB 4/2009) i Czytelnicy po-
dziwiają zdjęcia samolotów przelatujących nad Bochnią 
autorstwa pana Mirosława Zagórskiego. Niektórzy zapa-
miętali podane przez pp. Mirosława Zagórskiego, Wie-
sława Świątka i Dominika Świegodę w czasie wykładu 
w „Domu Bochniaków” 20 listopada ub.r. godziny lotów 
niektórych samolotów obliczone przez nich z minutową do-
kładnością. Podajemy poniżej opracowaną przez p. Domi-
nika Świegodę nich tabelkę rozkładu lotów nad Bochnią.

Rozkład lotów nad Bochnią (UL984)
W kolejności: godzina, typ samolotu, linia lotnicza, numer 

lotu, lotnisko wylot-przylot.
06:25 A319 Lufthansa LH3235 KBP-FRA 
07:30 B733/734/735 Ukraine International PS701 KBP-CDG 
08:10 AN12 Aero-Charter Airlines DW596 LEJ-KBP 
09:45 A319/A318/A320 Air France AF2652 CDG-KBP 
11:10 A321 Lufthansa LH3236 FRA-KBP 
12:20 B733/734/735 Ukraine International PS702 CDG-KBP 
12:25 A320 CSA OK916 PRG-KBP 
13:15 B735 Lufthansa LH3248 MUC-DOK 
13:25 B744 Singapore Airlines SQ25 JFK-FRA-SIN 
13:30 A319/A318/A320 Air France AF2653 KBP-CDG 
13: 40 B772 Malaysia Airlines MH21 CDG-KUL 
14:00 B772 Vietnam Airlines VN532 CDG-SGN 
14:25 A388 Singapore Airlines SQ333 CDG-SIN 
14:35 A318 Air France AF2852 CDG-KBP 
14:40 B744/A388 Qantas QF32 LHR-SIN-SYD 
15:20 B744 Thai Airways TG931 CDG-BKK 
15:35 A332 Air India AIC143 BOM-DEL-CDG 
16:00 B772 Vietnam Airlines VN544 FRA-HAN 
17:30 B744 Thai Airways TG922 BKK-FRA 
17:40 B738 Turkmenistan Airlines T5464 FRA-ASB 
17:50 B773 Emirates EK75 DXB-CDG 
19:00 B773 Singapore Airlines SQ326 SIN-FRA 
19:10 B744 Lufthansa LH738 FRA-HKG 

Spis treści „Wiadomości Bocheńskich” nr 2 (85)

1. Tajemnica cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej – Stanisław 
Kobiela s. 2
2. O Panoramie Racławickiej i nie tylko – Stanisław Drewniak s. 8
3. Wspomnienie o Stanisławie Słowiku (1930-2010) Stanisław Drewniak s. 10
4. Tengeru – Anna Londo s. 11
5. Mazowieckie wierzby - Michalina Pięchowa s. 13
6. Przywracanie pamięci – Stanisław Kobiela s. 16
7. LIST OTWARTY Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej s. 18
8. Ks. Jan Niedojadło (1893-1968) – Jan Burek s. 21
9. Walki żołnierzy Września w Puszczy Niepołomickiej – Jan Kot s. 22
10. Podniebny szlak – Adam Siudak s. 24
11. Sprawa polska na soborze w Konstancji – Stanisław Kobiela s. 25
12. Wędrówki, podróże, polskie ślady... – Felicja Wieczorek s. 31
13. Pożegnanie Adama Zielińskiego s.32
14.O prof. Wandzie Dobkiewicz raz jeszcze – Andrzej Całka s. 34
15. Henryk Kozubski – wielicki Chagall – Janina Kęsek s. 35
16. KRONIKA s. 36
17. Władysław Kupiszewski – Wiersz Gaude Mater Polonia  s. 38

Na okładce:
Próba rekonstrukcji cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej
mal. Jacek Kobiela
Na str. 39-40 kolorowy reportaż

Artykuł p. Wszołka „Cudzoziemcy w dziejach Bochni i kopalni” cz. 2 
zamieścimy w następnym numerze.
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