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Od kilku lat powraca w Bochni temat zlikwidowania placu i po-
mnika gen. Leopolda Okulickiego. Wypowiadaliśmy się w tej 
sprawie kilkakrotnie bardzo krytycznie na łamach naszego 
kwartalnika. Nikt nie podejmował z nami polemiki, ale pomy-
sły znikały tak szybko jak powstawały. Może niektórzy pamię-
tają słynną Czarną Księgę – protest w sprawie próby likwidacji 
pomnika gen. Leopolda Okulickiego, który podpisało w „Do-
mu Bochniaków” 26 organizacji kombatanckich AK z całej 
Polski. W 2003 r. protest ten przekazano ówczesnemu burmi-
strzowi Bochni, który wówczas zdecydowanie opowiedział się 
za utrzymaniem placu i pomnika gen. Leopolda Okulickiego. 
 Oczywiste jest także i teraz, że zlikwidowanie placu w cen-
trum Bochni, usunięcie patriotycznego symbolu i inwesto-
wanie w budowę podziemnego parkingu miejskich pieniędzy 
w tym newralgicznym z wielu powodów miejscu obudzi spo-
łeczny sprzeciw i nie pozostanie bez echa w ogólnopolskich 
środkach masowego przekazu.

PRYWATNY INWESTOR
Obecnie zmieniła się nieco taktyka działania. Pojawił się 
społeczno-prywatny inwestor, który chce tutaj budować pod-
ziemny parking. W tej roli chce wystąpić założone rok temu 
stowarzyszenie „Związek Bocheńskich Pracodawców”. Portal 
internetowy www.dziennikpolski24.pl doniósł, że Związek ten 
postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zbudować pod placem 
Leopolda Okulickiego podziemny parking. Ma on składać się 
– czytamy dalej – z trzech poziomów na 500 miejsc parkingo-
wych – a miasto w ramach partnerstwa prywatno-publicznego 
powinno przekazać działkę pod budowę. Całą zaś resztą, to 
jest wyłonieniem wykonawcy, sfinansowaniem kosztów inwe-
stycji zajmie się owo stowarzyszenie. 

Stanisław Kobiela

Podziemny parking na placu gen. Okulickiego?
Z portalu tego i strony internetowej Związku wynika, że 

stowarzyszenie to ma piękne cele i zamiary do których na-
leży m.in. ochrona praw, godności i interesów pracodaw-
ców, budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, 
wspieranie wartości uniwersalnych, otwartość i elastycz-
ność działania a także kultura i zasady etyki w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej. Jednak data powstania 
tego Związku wskazuje, że nie ma on jeszcze żadnego do-
świadczenia inwestorskiego i na placu gen. L. Okulickie-
go będzie to jego pierwsza inwestycja, co powinno mieć 
niebagatelne znaczenie i wzbudzić społeczny niepokój.

Związek Bocheńskich Pracodawców – jak czytamy dalej 
– rządziłby tym terenem mniej więcej około 30 lat, a więc tak 
długo, aż zwrócą się koszty inwestycji, a może jeszcze dłużej. 
Logiczne jest bowiem i w pełni uzasadnione, że inwestor, któ-
ry wybuduje dla miasta i jego mieszkańców takie dzieło powi-
nien na nim zarobić. Zysk jest przecież efektem działalności 
gospodarczej. Z deklaracji Związku wynika, że parking ten 
być może byłby w niedziele i święta bezpłatny. 

Ostatnia zaś deklaracja, iż Bocheński Związek Pracodawców 
planuje (nawet) przeprowadzić referendum wśród mieszkańców 
miasta, jest prawdziwą rewelacją, gdyż lekceważy kompetencje 
samorządowe władz bocheńskich. A może Związek ten chce 
sprowokować niejako pana Burmistrza, aby uniesiony ambicją, 
łatwą ręką wydał z kasy miejskiej niemałe pieniądze na zre-
alizowanie tą drogą czyjejś społeczno-prywatnej zachcianki?

Niejeden PT mieszkaniec Bochni mógłby nawet bez refe-
rendum powiedzieć dzisiaj, że to pomysł świetny, że wreszcie 
będzie można gdzieś swobodnie zaparkować, że w ten sposób 
ruch samochodowy w zabytkowym centrum nie zwiększy się, 
ale zmaleje. Pan Burmistrz zapowiada nawet, że na solidnych 

Widok z wieży kościoła na plac gen. L. Okulickiego, z prawej fragment rynku – fot. Paweł Klasa.
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fundamentach podziemnego parkingu (wybudowanego i za-
rządzanego przez Związek przez 30 a może więcej lat) miasto 
może wybuduje gmach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Co 
za piękne hasło? 

 Jedyny w Polsce pomnik gen. Leopolda Okulickiego prze-
niesie się w inne „dogodne” albo mniej dogodne, może w krza-
ki w rogu placu, może na środek placu ks. Czaplińskiego albo 
Placu Turka, albo na osuwisko na Uzborni. Domyślamy się 
autorów tych anonimowych propozycji. Liczymy jednak na 
postawę Bochnian w sprawie szacunku do naszej przeszłości 
i obrony naszej patriotycznej tradycji. 

Zajmijmy się analizą propozycji Związku Bocheńskich 
Pracodawców. Myślę, że nie każdy da się nabrać na te pięk-
nie brzmiące i gładkie słówka. Cóż bowiem oznaczają słowa, 
że jakieś młode zaledwie z jednorocznym stażem stowarzy-
szenie (cytuję:) postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce. Nic 
innego jak tyle, że radni i burmistrz Bochni zostali postawieni 
pod ścianą, że nie mają nic do powiedzenia. Ich rota przysię-
gi iż obiecują działać w interesie społecznym niewiele będzie 
znaczyć, bo interes społeczny łatwo można będzie wymieszać 
z interesem prywatnym i tak wybuchową mieszanką wysa-
dzić (czytaj: unicestwić!) pomnik gen. Leopolda Okulickiego, 
a przy okazji zagęścić ruch samochodowy w centrum zabyt-
kowego miasta, zniszczyć przestrzeń miejską czyli tak warto-
ściowy dla niej i potrzebny w środku miasta plac i jednocze-
śnie teren zielony.

DWIE DIAGNOZY
Możemy już dzisiaj postawić łatwe do przewidzenia dwie diagnozy.
Diagnoza I: Jeżeli plac zostanie zniszczony i podziemny par-
king zostanie wybudowany, do burmistrza i samorządu bo-
cheńskiego zrazi się większość patriotycznie nastawionego 
społeczeństwa bocheńskiego, ponadto wszyscy ci, którzy będą 
przeklinać powstanie paraliżu komunikacyjnego w centrum 
Bochni, ci, którzy pozbawieni będą możliwości parkowania 
tam samochodów w związku z rezerwacją miejsc parkingo-
wych i ci którzy uznają, że miasto nie osiąga z placu spodzie-
wanych korzyści.
Diagnoza II: Jeżeli z jakiegoś powodu inwestycja nie będzie 
mogła ruszyć z miejsca (np. osuwisko i tysiące innych powo-
dów), albo w trakcie budowy powstanie przeszkoda nie do 
pokonania, albo parking nie będzie mógł być oddany do użyt-
kowania, to powstaną potężne zagadnienia odszkodowawcze, 
z których trudno będzie się wyplątać samorządowi i panu Bur-
mistrzowi. Będzie on wszak związany umową cywilno-praw-
ną i ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

POCZĄTEK PROBLEMÓW
Przejdźmy do dalszej analizy omawianej propozycji. Czy dla 
uważnego Czytelnika jest jasne stwierdzenie, że miasto mia-
łoby przekazać działkę pod budowę, a całą resztą czyli wyło-
nieniem wykonawcy i pokryciem kosztów inwestycji zająłby się 
Związek Bocheńskich Pracodawców i sugestia, że inwestycja 
powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?

Każdy prawnik odpowie, że wchodząca na polski rynek 
instytucja „partnerstwo publiczno-prywatne” czyli Public-
private partnership to zagadnienie niełatwe. Zastępuje ona 
proces prywatyzacji w zakresie działalności gospodarczej, 
ale nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia 
usług o charakterze publicznym, która ma obowiązek zapew-

nić dostępność tych usług i zagwarantować ich jakość. O tej 
drugiej stronie udzielający wywiadu prezes stowarzyszenia już 
nie powiedział. Powołał się tylko na przykład podziemnego 
parkingu w Krakowie obok Wawelu. Trafił akurat kulą w płot, 
bo do dnia dzisiejszego parking ten stoi pusty, gdyż odstrasza-
ją ceny za parkowanie tam samochodów. A przecież pamiętać 
musimy, że art. 9 ust.3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym mówi, że partner prywatny może 
żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają one 
pokrycia w korzyściach, które uzyskał ze składnika majątko-
wego, a zwrotu innych nakładów (niekoniecznych) o tyle, o ile 
zwiększają one wartość składnika (placu) w chwili przekaza-
nia go podmiotowi publicznemu. 

 Nie wiemy także czy wniesienie składnika majątkowego 
nastąpi w drodze sprzedaży placu prywatnemu podmiotowi, 
czy w drodze użyczenia, użytkowania, najmu czy dzierżawy. 
W każdym przypadku będziemy mogli powiedzieć, że mamy 
do czynienia z handlowaniem przestrzenią miejską i ograni-
czeniem praw mieszkańców miasta, którzy zapewne takiego 
wtrętu ingerującego w zabytkowe centrum miasta sobie nie ży-
czą i będą mogli kwestionować każde postanowienie powsta-
łego zobowiązania cywilno-prawnego. Także i my będziemy 
żądali ujawnienia każdego dokumentu owej transakcji.

JESZCZE NIE MA WIZJI INWESTYCJI,
A JUŻ SĄ ODWIERTY
To dopiero czas pokaże czyjemu interesowi ma służyć pod-
ziemny parking na placu gen. L. Okulickiemu. Niedawno nasz 
kolega ze Stowarzyszenia Bochniaków zadał pytanie pewnej 
bocheńskiej osobistości (której podoba się pomysł budowy 
właśnie w tym miejscu parkingu), czy parking nie mógłby po-
wstać na Ruskim Placu, trochę dalej od centrum, za to bliżej 
Hali Targowej, a zwłaszcza Przychodni Rejonowej przy ulicy 
Floris? Osobistość ta (spoza samorządu) odpowiedziała bez za-
stanowienia, zająknienia i bez wstydu – to za daleko. Spróbuj-
my się zastanowić nad tą dziwną odpowiedzią. Co to znaczy 
– za daleko? Jeśli inwestycja ma powstać w interesie publicz-
nym, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w interesie 
dla mieszkańców miasta Bochni, to słowo za daleko jest chy-
ba nie na miejscu, bo obnaża istotę rzeczy, a więc interes pry-
watny. Nie musimy tej lokalizacji łączyć z siedzibą Związku 
Bocheńskich Pracodawców, która mieści się akurat przy ulicy 
Kraszewskiego 12. Wystarczy szczypta wyobraźni. I nie dajmy 
sobie wmówić, że z parkingu będzie mogła korzystać uzdol-
niona muzycznie młodzież wioząca na zajęcia szkole ciężkie 
wiolonczele, kontrabasy czy waltornie, przedszkolaki uczęsz-
czające do Przedszkola przy placu, albo, że parkować tam będą 
autokary z pielgrzymami do bocheńskiego sanktuarium.

Biznes is biznes albo Biznes to Biznes czyli B2B. W tym 
świecie interes publiczny często staje się frazesem, słowa 
o wartościach uniwersalnych fikcją, zaś oparte na strategii 
miasta marzenia o jego urodzie, o jego kompozycji i jego war-
tościach jedynie fatamorganą. 

 Do dnia dzisiejszego nie wiemy jak będzie wyglądał pod-
ziemny parking, nie ma jego wizji komputerowej, ani graficz-
nej. Nie wiemy jak bardzo zepsuje on teren, czy dach wjazdu 
na parking nie znajdzie się na wysokości dachu Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Jerzego Żurawlewa i nie zasłoni całko-
wicie pięknej elewacji Szkoły, nawiązującej w swoim kształcie 
do Bazyliki pw. Św. Mikołaja. Wszak bez ogródek mówi się, 
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że teren zostanie podniesiony do takiej wysokości na jakiej 
znajduje się pomnik, albo jeszcze wyżej. Chcielibyśmy, aby 
tą sprawą zainteresował się już obecnie dyrektor Szkoły Mu-
zycznej i komitet rodzicielski, bo na nich spoczywa odpowie-
dzialność za zdrowie uczącej się i śpiewającej niemal u wylotu 
parkingu młodzieży szkolnej.

 Czy nie znając komputerowej wizji parkingu burmistrz 
i radni mają decydować jak ślepy o kolorach? Czy w takiej 
sytuacji wolno było zezwalać na dokonanie odwiertów geo-
logicznych przez zainteresowanego budową ewentualnego in-
westora? Jeżeli tak się to odbyło, to za takie działanie należy 
się co najmniej żółta kartka.

OMÓWIENIE LISTU OTWARTEGO
STOWARZYSZENIA W TEJ SPRAWIE
15 maja br. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej wysłało do pana Burmistrza Stefana Kolawiń-
skiego, następnie do radnych Rady Miejskiej w Bochni i na 
portale internetowe list otwarty w którym przedstawiło argu-
menty przeciwko budowie podziemnego parkingu na placu 
im. gen. Leopolda Okulickiego. Chcielibyśmy, aby samorząd 
bocheński zdawał sobie w pełni sprawę:

1. z zagrożeń jakie niesie budowa podziemnego parkingu 
nie tylko dla historii, symboli patriotycznych i tradycji nasze-
go miasta, ale także dla jego rozwoju i przyszłości.

2. z potrzeby większej asertywności wobec żądań jakiejś 
grupy w której dominują korzyści ekonomiczne, a wygląd 
miasta, jego funkcjonalność, wiekowa ranga i znaczenie może 
mieć drugorzędne znaczenie.

3. z podzielenia społeczeństwa bocheńskiego i ze swojej hi-
storycznej, a także prawnej odpowiedzialności za miasto i  moż-
liwości utracenia społecznego zaufania, jakim obecnie się cieszy. 

ZAGROŻENIE NARUSZENIA
PATRIOTYCZNEGO SYMBOLU I TRADYCJI
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
uważa, że plac im. Leopolda Okulickiego pełni szczególnie waż-
ną funkcję w tradycji i krajobrazie i promocji miasta Bochni.
W nazwie placu i spiżowym pomniku upamiętniono postać 
wybitnego Syna Ziemi Bocheńskiej gen. Leopolda Okulickie-
go. Jest on patronem tego placu od 1989 roku, a jego pomnik 
– jedyny do tej pory w Polsce – wzniesiony został wspólny-
mi siłami władz miasta Bochni i bocheńskiego społeczeństwa 
w 1997 roku. Na pomnik ten składali się mieszkańcy Bochni 
i Ziemi Bocheńskiej, byli żołnierze Armii Krajowej z całego 
świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Argentyny, 
Australii i Nowej Zelandii. Teren ten wpisał się w patriotyczną 
tradycję i z tego powodu winien być otoczony należnym sza-
cunkiem przez władze naszego miasta, które przez wszystkie 
kolejne kadencje, przy licznym udziale tutejszego społeczeń-
stwa składały do ubiegłego roku wieńce i kwiaty i zapalały 
znicze pod tym pomnikiem. 
 Gen. Leopold Okulicki zamordowany skrytobójczo w wię-
zieniu na Łubiance nie ma własnego grobu, nie wiemy gdzie 
są jego szczątki. Czy mamy bezczynnie przyglądać się pró-
bom zacierania o nim pamięci w jego mieście? Jakiekolwiek 
manipulacje wokół placu i pomnika, sugestie, że zostanie on 
może zachowany gdzieś w kącie tego placu, ustawiony w ro-
li parkingowego na dachu podziemnego parkingu albo gdzie 
indziej np. na placu Turka, albo na środku placu ks. Czapliń-

skiego, albo na Uzborni, koło pomnika rozstrzelanych w grud-
niu 1939 r., odebrane zostaną przez nasze środowisko, przez 
oddziały naszego Stowarzyszenia, środowisko kombatanckie 
AK-owskie w kraju i zagranicą oraz Radę Ochrony Pamięci 
i Męczeństwa w Warszawie – pod którego opieką się znajdu-
je – jako wyraz kpiny z symboli patriotycznych i niszczenia 
pięknej tradycji w naszym mieście.

ZAGROŻENIE DLA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ
BOCHNI I MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA
SALINARNEGO WYGLĄDU MIASTA
Plac im. gen. Leopolda Okulickiego świetnie koresponduje 
z bocheńską średniowieczną zabytkową strukturą przestrzen-
ną. Jest tuż za pierzeją północną drugim po rynku ważnym 
centralnym placem w Bochni, a jednocześnie cennym terenem 
zieleni miejskiej, ponieważ stanowi naturalne przedłużenie in-
nych terenów zielonych czyli bocheńskich plant i cmentarza 
komunalnego. Dla mieszkańców Bochni, turystów i kuracjuszy 
Uzdrowiska Kopalni Soli „Bochnia” utworzyła się w naturalny 
sposób zielona przestrzeń i piękna trasa spacerowa pomiędzy 
szybem Campi, szybem Regis (planowanym do odtworzenia) 
i szybem Sutoris. Plac ten stanowi ważne miejsce w koncepcji 
przywrócenia Bochni jej salinarnego wyglądu, dodaje miastu 
uroku i wdzięku, podobnie jak rynek główny w Krakowie i Ma-
ły Rynek. Tak ukształtowanej od lat 80-tych ub. wieku kom-
pozycji przestrzennej zazdroszczą nam inne miasta, w których 
centrach nastąpiło niekontrolowane zatłoczenie zabudowy. 

Taki układ urbanistyczny utrwalony w panoramach miasta 
z wszystkich siedmiu wzgórz Bochni jest piękną wizytówką 
promocyjną naszego miasta. Nie może ulec bezpowrotnemu 
zniszczeniu w imię jakiegoś niejasno określonego partnerstwa 
publiczno-prywatnego, kosztem społeczności bocheńskiej 
i kosztem wyglądu naszego miasta.

ZAGROŻENIE DLA DOMINANTY
URBANISTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ BOCHNI
Po 1990 r. w związku z rozwojem samorządności obserwu-
jemy efekty bardzo pozytywne, ale widzimy też wiele roz-
wiązań fatalnych będących wynikiem braku wyobraźni oraz 
świadectwem architektonicznej lub urbanistycznej bylejako-
ści. Szybkie procesy powstające pod wpływem przemożnego 
szybkiego zysku sprawiają, że przestaje się liczyć czynnik 
estetyczny i historyczny wykształcony przez całe pokolenia, 
który uwidacznia się najwyraźniej w urbanistyce miejskiej. 
Niejednokrotnie nie wiemy kiedy i dlaczego zniknęły jakieś 
urocze albo magiczne miejsca, nadające miastu odpowiednią 
klasę czy swoisty genius loci.

W urbanistyce główny akcent kompozycji miasta, obiekt 
koncentrujący uwagę obserwatorów z pozycji człowieka, 
a także z lotu ptaka nazywa się dominantą urbanistyczną. Taką 
dominantą dla Paryża jest katedra Notre Dame i wieża Eiffla, 
dla Londynu – Big Ben, dla Australii Opera w Sydney, dla 
Krakowa Wawel i kościół Mariacki, a dla Wiśnicza – zamek 
Kmitów i Lubomirskich. Dla Bochni zaś dominantą wykształ-
coną od ponad 500 lat – a więc dominantą urbanistyczną i hi-
storyczną – jest wieża kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja 
– Bazyliki Mniejszej, widoczna z wszystkich siedmiu wzgórz 
otaczających Bochnię, a dla bliższej perspektywy także jego 
niezwykła fasada. To najcenniejszy element panoram Bochni 
i szkoda go tracić.
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Na portalu internetowym Bochnianin.pl Burmistrz Boch-
ni zaproponował budowę na podziemnym parkingu gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakładając, że będzie to 
gmach 2 albo 3 kondygnacyjny bez wątpienia zniknie z pano-
ramy miasta wieża kościoła parafialnego, zniszczony zostanie 
obraz Bochni, który wykształcił się i utrwalił od XV wieku.

Zdroworozsądkowy – ad hoc rzucony – pomysł na gmach 
biblioteki nad podziemnym parkingiem, to przykład złowro-
giej lawiny, która, niezależnie od niebezpieczeństw geologicz-
nych, może w tym miejscu ruszyć, by zniszczyć nasze miasto. 
Może temu zapobiec jedynie rozwaga radnych, ich staranność 
w podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłego wyglądu mia-
sta, a zwłaszcza konsultacja i dyskusja ze środowiskami nieza-
leżnych fachowców i czynnikami społecznymi. 

Przecież gmach dla Miejskiej Biblioteki mógłby powstać na 
miejscu zamku żupnego, w formie bryły zamku żupnika Bone-
ra, odtworzonej na podstawie zachowanych map i rysunków. To 
co obecnie nazywa się zamkiem żupnym jest zniszczoną przez 
Austriaków i zagrzybioną tyrolską kamieniczką czynszową, 
która powinna być jak najszybciej rozebrana. Pod hasłem wy-
miany substancji zabytkowej można by bez problemu uzyskać 
zgodę konserwatora i z dofinansowaniem unijnym wybudować 
piękny obiekt użyteczności publicznej (bibliotekę) przywraca-
jąc jednocześnie górnicze tradycje królewskiego miasta Bochni. 

ZAGROŻENIE REALIZACJI STRATEGII BOCHNI
– MIASTA TURYSTYCZNO- UZDROWISKOWEGO
Strategia miasta Bochni na obecne i następne lata wskazuje, że 
w rozwoju Bochni główną rolę odgrywać powinna turystyka 
i podziemne lecznictwo sanatoryjne w połączeniu z zabytko-
wym charakterem przestrzennym miasta Bochni. Akceptacja 
zabudowy placu gen. Okulickiego – podziemnym parkingiem 
samochodowym i wydzierżawienie, a może nawet bezpłatne 
użyczenie go prywatnemu przedsiębiorcy naruszyła by w za-
sadniczy sposób tę cenną tkankę miejską, zaprzeczyła by do-
tychczasowej polityce strategicznej Bochni.

ZAGROŻENIE NARUSZENIA PRAWA
Trudno nam uwierzyć, że jakaś grupa biznesowa ośmieliła się 
podjąć starania o zabranie mieszkańcom Bochni placu będą-
cego obszarem przestrzeni miejskiej i użyteczności publicznej 
pod rewolucyjnym hasłem wzięcia spraw w swoje ręce, po to, 
aby wybudować na nim i użytkować podziemny parking sa-
mochodowy. Pomysł „handlowania” w Bochni przestrzenią 
miejską – obojętne jaką formę prawną przyjmie – w celu wy-
budowania na niej trwałej inwestycji budzi w nas zdumienie 
i niedowierzanie. Powstanie bowiem szereg wątpliwości na-
tury moralnej i prawnej, a co za tym idzie potrzeba odpowie-
dzialności nie tylko politycznej wobec przyszłych pokoleń.
 Może komuś wydaje się, że zapisy Miejscowego Planu Prze-
strzennego pozwalają na swobodne budowanie podziemnego 
parkingu na placu gen. L. Okulickiego. Zapisy tego planu są 
nad wyraz nieczytelne i sprzeczne ze sobą, a sposób realizacji 
w zgodzie z tym planem, z pewnością z prawnego punktu wi-
dzenia nie będzie łatwy. Nie będzie możliwe, ani podnoszenie 
placu, ani przenoszenie pomnika, ani tym bardziej budowanie 
nad parkingiem gmachu biblioteki. W tym chaosie jaki nam 
zaserwował miejski plan przestrzenny z 2008 r. zarówno in-
westor jak i wykonawca zabrną w szczegółach w ślepą ulicz-
kę. A w szczegółach jak mówi mądre przysłowie angielskie 

i polskie tkwi diabeł (devil is in the details). I tym sposobem 
wracamy do punktu wyjścia.

ZAGROŻENIE KOMUNIKACYJNE
I EKOLOGICZNE DLA CENTRUM BOCHNI
Ruch samochodowy w śródmieściu Bochni jest duży i jego 
rozładowanie jest konieczne poprzez budowanie parkingów 
i miejsc postojowych na obrzeżach miasta, a nie w jego cen-
trum. Podziemny parking w centrum Bochni byłby karykatu-
ralnie sprzeczny z tą prostą zasadą, bo potęgował by jeszcze 
tę trudną sytuację na wąskich ulicach śródmieścia. Planowana 
inwestycja przyniosłaby więc fatalne skutki i już dzisiaj po-
winna wywoływać reakcję władz powiatowych odpowiedzial-
nych na organizację ruchu kołowego w mieście.

Reagować powinny też władze oświatowe. Wszak wjazd na 
parking znalazłby się naprzeciw wejścia do Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Jerzego Żurawlewa. Naruszono by w sposób 
warunki bezpieczeństwa dla uczącej się tam młodzieży, która 
zmuszona byłaby idąc do szkoły przechodzić tuż koło wjazdu 
na parking. W czasie nauki śpiewu czy solfeżu wchłanianie 
spalin przez dzieci byłoby odpowiednio zwiększone. Odpo-
wiedzialność samorządu bocheńskiego, godzącego się na taką 
inwestycję tuż koło szkoły byłaby więc oczywista.

RYZYKO KATASTROFY BUDOWLANEJ
W CENTRUM MIASTA NA NIEPEWNYM GRUNCIE
Teren placu im. gen. Leopolda Okulickiego zawsze miał opi-
nię gruntu niepewnego geologicznie. Taka opinia geologa Ko-
palni Soli w Bochni była podstawą do rezygnacji z pomysłu 
budowy na początku lat 80-tych XX wieku na tym terenie 
gmachu wielofunkcyjnego, którą zamierzał realizować ów-
czesny samorząd Bochni. Być może przy obecnym postępie 
technicznym te podziemne cieki wodne uda się dodatkowym 
staraniem i kosztem zabezpieczyć, ale nie można wykluczyć 
osunięcia się gruntu w większym rozmiarze w centrum miasta, 
naruszenie stateczności Bazyliki Mniejszej p.w. św. Mikołaja 
oraz budynków przy pierzejach tego placu. A taka katastrofa 
budowlana miałaby tragiczne konsekwencje nie tylko dla lu-
dzi, którzy godzili się na taką inwestycję, ale przede wszyst-
kim dla Bochni i jej przyszłości.

Przypominam sobie jak na początku lat 70-tych pękła bu-
dowana przy bocheńskich plantach Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Kazimierza Brodzińskiego, jakim kosztem i jak ją gorącz-
kowo łatano dobudowując z przodu salę gimnastyczną i ile 
wtedy budynków popękało przy ulicy Czackiego. Tam były 
także prowadzone wcześniej badania geologiczne, a szkoda 
powstała u podnóża stoku ulicy Gołębiej, a więc wydawałoby 
się na terenie bardziej bezpiecznym. 

Kiedy rozbudowywano Szkołę Muzyczną przy obecnym 
placu, wykonawca wobec ujawnienia się nieznanych cieków 
wodnych (także mimo pozytywnych badań geologicznych) 
musiał wykonać zabezpieczenie fundamentów i wylać dodat-
kowo płytę fundamentową.

Niedawno ujawnione przez media osuwisko na Uzborni 
w czasie prac nad rewitalizacją tego miejsca, wskazuje, że naj-
staranniejsze badania geologiczne nie były w stanie wykryć, 
że cała Uzbornia jest wielkim osuwiskiem. Nie przypuszcza-
my, że przed rozpoczęciem rewitalizacji Uzborni nie dokonano 
takich badań i nie sporządzono dokumentacji geologicznej do 
pozwolenia na budowę planowanych na Uzborni obiektów. 
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Podobna sytuacja powstała w latach 80-tych przy budo-
wie obwodnicy Bochni. Polityczna decyzja skracająca długość 
obwodnicy poprzez zlokalizowanie jej na stoku spowodowała 
wobec licznych osuwisk przedłużenie budowy obwodnicy do 9 
lat. Niektórzy pamiętają, kiedy to nowo wybudowany wiadukt 
na obwodnicy w rejonie Murowianki runął w ciągu jednej nocy, 
chociaż badania geologiczne wykazywały stabilność gruntu. Pa-
miętajmy, że plac gen. Leopolda Okulickiego także jest na stoku.

DLACZEGO ODRZUCA SIĘ
ALTERNATYWĘ PARKINGU NA RUSKIM PLACU?
Dziwi nas, że temat podziemnego parkingu ogranicza się do 
placu gen. Leopolda Okulickiego w sytuacji, gdy przy ulicy 
Floris obok Przechodni Rejonowej w Bochni znajdują się dwa 
niewykorzystane do tej pory należycie place, idealnie nadające 
się na parkingi. Pierwszy to t.zw. „Ruski Plac” na którego po-
wierzchni (bez budowy podziemnych pięter)  można by z po-
wodzeniem zmieścić ok. 300 samochodów i drugi plac Bole-
sława Wstydliwego nadający się na podziemny parking. Dwa 
obszerne place leżące prawie obok siebie, na równym terenie,  
oddalone od rynku o 300 kroków czyli 5-8 minut mogłyby 
pełnić rolę normalnych, albo nawet piętrowych parkingów bez 
społecznego sprzeciwu. Dlaczego więc  odwierty geologiczne 
wykonano jedynie na placu gen. L. Okulickiego, a nie tutaj. 
Należy chyba poszukiwać różnych alternatywnych rozwiązań, 
a nie ograniczać się do tego co dyktuje przyszły „partner”. 

W tej sytuacji pomysłu wybudowania parkingu na placu 
gen. L. Okulickiego nie da się uzasadnić interesem publicz-
nym. Wymienione wyżej place przy ulicy Floris mają wszel-
kie walory do wykorzystania na taki właśnie cel. Położone 
są dalej od newralgicznego centrum, a jednocześnie blisko 
stąd do rynku. Mogłyby być ze sobą, a także z Przychodnią 
Rejonową funkcjonalnie połączone, co oznacza, że inwesty-
cja mogła by mieć rangę nie tylko miejską ale i powiatową 
i może udałoby się uzyskać środki z instytucji finansujących 
ochronę zdrowia. Parkingi w tym miejscu ułatwiły by życie 
mieszkańcom Osiedla św. Jana i Murowianka. Blisko stąd 
do rynku, do Bazyliki Mniejszej, do przystanku autobusowe-
go i na Halę Targową, gdzie także działają PT pracodawcy. 

Trzeba jasno powiedzieć, że jeśli ktoś chce prowadzić 
handel w pobliżu zabytkowego średniowiecznego centrum 
naszego miasta musi liczyć się z ograniczeniami wyni-
kającymi z braku miejsc parkingowych w tym centrum, 
wąskich uliczek i gabarytów wysokościowych. Nie może 
wymuszać na władzach miasta stawiania wszystkiego na 
głowie, choćby nawet wykazywał jak pięknie chce się on 
bogacić. I radni powinni mu to uświadomić, bo na nich ten 
ciężar spoczywa.

Poza tym samorząd miejski mógłby tanim kosztem – bez 
żadnych partnerów – od zaraz, urządzić właśnie tam zwykły 
parking na co najmniej 300 miejsc parkingowych i pobierać 
z tego tytułu dochody, zamiast pozwalać się popychać w pełen 
przedziwnych, niebezpiecznych zawijasów „korytarz publicz-
no-prywatny”. 

Zejdźmy z magicznego słowa „podziemny”, bo na Ruskim 
placu, i w pobliżu projektowanej ulicy śródmiejskiej, i koło 
boiska sportowego i ZUS-u, i przy ul. Trudnej i koło b. hotelu 
przy ul. Galasa jest wystarczająco dużo miejsca na tanie budo-

wanie zwyczajnych parkingów i czerpania z tego dochodów 
bezpośrednio dla miasta, bez potrzeby oddawania zarobków 
na 30 lat jakiemuś stowarzyszeniu. Potrzeba tylko większej 
determinacji i stanowczości władz miejskich. 

KONKLUZJA
W tym stanie rzeczy rodzi się pytanie jakie kręgi lobbują za 
tym i dlaczego tak uparcie – wbrew logicznym, strategicznym, 
historycznym, patriotycznym, urbanistycznym, funkcjonalnym 
i zdrowotnym argumentom powraca do myśli zabudowania 
placu, bez komputerowej wizualizacji parkingu, bez konsulta-
cji społecznej, bez rozeznania prawnych i moralnych kompli-
kacji i bez chęci skorzystania z możliwości budowy parkingu 
przy ul. Floris? Rodzi się pytanie czy parking lokalizowany na 
siłę w tym miejscu ma służyć jakiejś wąskiej grupie biznesu 
i dlaczego właśnie tu?

Czy korzyści miasta odniesione z uzyskanego czynszu 
zrównoważą straty jakie miasto poniesie z tego powodu w po-
staci zaprzepaszczenia idei miasta pięknego, z wielowiekową 
salinarną tradycją i funkcją turystyczno-uzdrowiskową? Czy 
nie jest to atak na wartości dla nas – społeczności bocheńskiej 
– najważniejsze i czy dla pozornych korzyści można „handlo-
wać” tak ważną przestrzenią miejską jaką jest plac im. gen. 
Leopolda Okulickiego? Decyzje w tej sprawie mogą przynieść 
dramatyczne odwrócenie kierunku w którym miasto z prze-
szkodami, ale jednak uporczywie podąża.

APEL DO PANA BURMISTRZA BOCHNI,
RADNYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Apelujemy do Pana Burmistrza, do PT Radnych Rady 
Miejskiej w Bochni, aby swoją mądrą decyzją – w imię sza-
cunku dla poprzednich pokoleń i dla tradycji i zgodnie z rotą 
ślubowania radnego wg. art. 23a. ustawy o samorządzie gmin-
nym: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców – uchronili miasto przed niepożądaną inwestycją, 
której skutki w sferze historycznej, ekologicznej, przestrzen-
no-urbanistycznej, moralnej i bezpieczeństwa mogą okazać się 
tragiczne, aby wykazali w tym względzie stanowczość godną 
rangi stanowisk jakie pełnią w bocheńskim samorządzie.

 Wyborcy mają prawo widzieć, kto jak głosował w tej bez-
precedensowej i tak istotnej dla przyszłości Bochni sprawie, 
dlatego proponujemy głosowanie imienne z prawem do votum 
separatum. Dlaczego żal i rozgoryczenie mieszkańców Bochni 
ma dotknąć tych radnych, którzy myślą podobnie jak nasze 
Stowarzyszenie? 

PROŚBA O JAWNOŚĆ
POSTĘPOWANIA W TEJ SPRAWIE
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
uprzejmie prosi pana Burmistrza o udzielenie nam w trybie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst ujednolicony 
Dz.U. z 28 września 2011 r. nr 204 poz. 1195) odpowiedzi na 
temat sposobu i form konsultacji społecznej w tej sprawie oraz 
innych, alternatywnych rozwiązań tej sprawy.

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli nam na skonstru-
owanie ostatecznego naszego stanowiska w tej sprawie.
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Ziemia Bocheńska wydała wielu nieprzeciętnych ludzi, 
zasłużonych dla Polski. Wśród nich jest dwóch wybitnych ge-
nerałów, których dzieli znaczna rozpiętość czasowa ale mają 
podobną piękną kartę patriotyzmu. Jeden z nich, gen. Leopold 
Okulicki, oddał życie za niepodległość Polski. Gen. Jan Hen-
ryk Dąbrowski narażając zdrowie i życie, odnosząc liczne rany 
na polach bitew, również pragnął wolnej Polski, chociaż w in-
nych realiach historycznych. Obu generałów oprócz umiłowa-
nia Ojczyzny cechowała odwaga, zdolność do poświęceń, duże 
talenty żołnierskie, dowódcze i umiejętności organizacyjne.

GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI „NIEDŹWIADEK”
Leopold Okulicki urodził się 12 listopada 1898 roku w Bratu-
cicach koło Okulic w powiecie bocheńskim, w zamożnej rodzi-
nie chłopskiej Błażeja i Anny Okulickich. Był drugim z kolei 
z siedmiorga dzieci. Wkrótce po jego urodzeniu rodzina prze-
niosła się do Okulic gdzie kupiła większe gospodarstwo. Szko-
łę powszechną ukończył w Okuli-
cach, a gimnazjum w Bochni. Ro-
dzice widzieli w nim przyszłego 
duchownego. Liczyli również, że 
młodemu Okulickiemu pomoże 
w tym jego stryj prefekt semina-
rium duchownego. Prawdopo-
dobnie rodzina oczekiwała, że 
jako przyszły ksiądz będzie mógł 
ją wspierać finansowo. W gimna-
zjum w Bochni młody Okulicki 
spotkał się z ideologią i działalno-
ścią niepodległościową. W 1913 
roku wstąpił do Związku Strze-
leckiego. Po wybuchu I wojny 
światowej, uciekł z domu i starał 
się dostać do Legionów Polskich, do których go nie przyjęto 
ze względu na młody wiek. Trafił do nich rok później i został 
przyjęty do II Brygady, z którą wziął udział w toczonych przez 
nią walkach, m.in. w krwawej bitwie pod Kostiuchnówką (4-
7 lipca 1916 r.). Wyróżnił się odwagą, został awansowany do 
stopnia podoficerskiego. Po wycofaniu brygad legionowych 
z frontu na Mazowsze skierowano go do Zegrza na kurs ofi-
cerów rezerwy. W czasie kryzysu przysięgowego opowiedział 
się po stronie Józefa Piłsudskiego i agitował za nie składaniem 
przysięgi. Takie zachowanie wymagało odwagi, z czego Oku-
licki zdawał sobie sprawę. Konsekwencją takiej postawy było 
skreślenie ze stanu II Brygady i skierowanie w trybie karnym 
do wojska austriackiego. Stamtąd wysłano go na kurs oficerów 
rezerwy do Koszyc (styczeń – marzec 1918 r.). Po jego ukoń-
czeniu wyprawiono go na front włoski, z którego zdezertero-
wał. W sierpniu 1918 r. przybył do Bochni, gdzie sformował 
spośród gimnazjalistów pluton ochotników, z którym dołączył 
w Krakowie do IV pułku piechoty Legionów organizowane-
go przez płk Bolesława Roję. Okulicki jako podchorąży objął 
dowództwo plutonu, z którym wyruszył w rejon Przemyśla 
i Lwowa, gdzie toczyły się walki polsko-ukraińskie. 3 lutego 
1919 r. został ranny w momencie samodzielnego, skuteczne-

Lesław Lech (Wrocław)

Synowie Ziemi Bocheńskiej chlubą Narodu
go niszczenia granatnikiem stanowiska ukraińskiego karabinu 
maszynowego. Do tej akcji zgłosił się na ochotnika. Po po-
wrocie do zdrowia w maju 1919 r. wyruszył na wojnę polsko-
bolszewicką. Brał udział w ciężkich walkach pod Lidą, Woło-
żynem, Bogdanowem i Mołodecznem. Ponownie ranny, szyb-
ko wyzdrowiał i powrócił na front. Awansowany do stopnia 
podporucznika objął dowództwo kompanii, z którą dotarł do 
Krupek odległych o 100 km od Smoleńska. W 1920 r. w wal-
kach nad Berezyną Okulickiego trzeci raz raniono. Lipcowa 
ofensywa Budionnego spowodowała odwrót wojsk polskich, 
które zatrzymały się dopiero na przedpolach Warszawy. Oku-
licki po wyleczeniu ran zdążył powrócić do swojej kompanii 
i wziąć udział w obronie Warszawy, w tym w krwawych wal-
kach pod Komarowem. Po zwycięstwie nad bolszewikami, 
wraz z frontem i swoją II Dywizją Okulicki przemieścił się 
na wschód. Swoją ostatnią bitwę stoczył z bolszewikami (po 
raz drugi) pod Mołodecznem i Wołożynem. Tam też zastało 
go zawieszenie broni. 1 listopada 1920 r. Leopold Okulicki 
otrzymał awans do stopnia podporucznika i objął stanowisko 
p.o. dowódcy batalionu. Udział w I wojnie światowej i polsko-
bolszewickiej ugruntował o Okulickim opinię jako o świetnym 
bojowym oficerze liniowym i dobrym dowódcy. Wśród żoł-
nierzy i oficerów miał opinię lojalnego i znakomitego kolegi. 
Te pozytywne oceny znalazły wyraz w awansach i odznacze-
niach (Order Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie Krzyż Wa-
lecznych). Zamiast kariery duchownego, o czym marzyli jego 
rodzice, Okulicki w wieku dwudziestu kilku lat był oficerem 
z piękną kartą bojową i perspektywą dalszej kariery.

W okresie międzywojennym Leopold Okulicki w spo-
sób precyzyjny realizował plan kariery wojskowej. W latach 
1921-23 dowodził 4. pułkiem piechoty Legionów. Następnie 
kolejno stacjonował w Suwałkach, Białej Podlaskiej i Kiel-
cach. W 1922 r. awansował do stopnia kapitana. W latach 
1923-1925 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warsza-
wie, którą ukończył z tytułem dyplomowanego oficera Sztabu 
Głównego. 1 listopada 1925 r. rozpoczął służbę w Dowódz-
twie Okręgu Korpusu III w Grodnie. W 1928 r. awansował do 
stopnia majora. Jego dalsza kariera przebiegała w następujący 
sposób: dowodził batalionem piechoty w Rybniku na Śląsku, 
wykładał taktykę broni połączonych w Centrum Wyszkole-
nia Piechoty w Rembertowie, pełnił obowiązki szefa sztabu 
13. Dywizji Piechoty w Równem na Wołyniu. We wrześniu 
1935 r. przeniesiono go do Sztabu Głównego Wojska Polskie-
go. Po awansie na stopień podpułkownika objął stanowisko 
szefa wydziału „Wschód” w III Oddziale Sztabu Głównego, 
w którym opracowywano koncepcję przyszłej wojny z ZSRR. 
W marcu 1939 r. odwołano go z tego stanowiska i włączono 
do zespołu pracującego nad planem wojny z Niemcami.

W początkach kariery wojskowej w 1922 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Władysławą Jabłońską. Z tego związku miał 
jedynego syna Zbigniewa, którego bardzo kochał. Syn poszedł 
w ślady ojca i został żołnierzem II Korpusu Polskiego. Wal-
czył we Włoszech i w bitwie pod Ankoną odniósł ciężkie rany 
w wyniku których zmarł 6 lipca 1944 r. Wiadomość o śmier-
ci syna była wielkim szokiem dla Leopolda Okulickiego.

Ze zb. Arch. Wojskowego
w Rembertowie.
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Wybuch II wojny światowej zastał Okulickiego na stano-
wisku zastępcy szefa oddziału III SG i szefa Wydziału Sytu-
acyjnego. Zbiegiem okoliczności to on, w nocy z 31 sierpnia 
na 1 września 1939 r. pełnił dyżur w Sztabie Głównym i o świ-
cie odbierał meldunki o ataku Niemiec na Polskę.

Po ewakuacji z Warszawy w dniu 6 września Sztabu Na-
czelnego Wodza, Leopold Okulicki został mianowany jego spe-
cjalnym delegatem przy dowództwie obrony Warszawy. Uważał 
jednak, że jego miejsce jest na linii walki. Miał duże zastrze-
żenia do sposobu prowadzenia obrony stolicy i był krytyczny 
wobec jej dowódcy gen. Juliana Rómmla. Nie mógł pogodzić 
się z tym, że osobiste animozje pomiędzy dowódcami rzutują na 
decyzje militarne. Nie mając praktycznie wpływu na bieg wyda-
rzeń zameldował się w dowództwie odcinka Warszawa-Zachód 
i zgłosił gotowość udziału w bezpośredniej walce. Powierzono 
mu funkcje szefa sztabu tego zgrupowania. Prowadził aktywną 
obronę na odcinku wolskim i przeprowadził jedyny wypad za-
czepny w historii oblężenia Warszawy. Ze względu na szczupłe 
siły jakimi dysponował przeprowadzona ofensywa udała się 
w ograniczonym zakresie. Okulicki potrafił jednak utrzymać 
swoje pozycje do momentu kapitulacji Warszawy. Dowodząc 
tym odcinkiem obrony stolicy wykazał się dużą energią i po-
twierdził swoje kwalifikacje dowódcy. Za taką postawę otrzy-
mał od gen. Rómmla order Virtuti Militari IV klasy.

Mimo pierwotnych planów udania się na Węgry pozostał 
w Warszawie i oddał się do dyspozycji gen. Michała Toka-
rzewskiego-Karaszewicza, który przystąpił do zorganizowania 
konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski. Leopold Okulicki 
należał do ścisłego kierownictwa tej organizacji. W paździer-
niku 1939 r. został oddelegowany do Łodzi na stanowisko 
Komendanta Okręgu Łódzkiego z zadaniem zorganizowania 
SZP. Był to trudny teren, gdyż większa część ziemi łódzkiej 
została wcielona do Rzeszy, co skutkowało wysiedleniami, 
rugowaniem Polaków ze wszystkich instytucji. Duży procent 
ludności pochodzenia niemieckiego utrudniał konspirację. Dla 
kierownictwa polskiego podziemia rejon łódzki był bardzo 
ważny, gdyż stanowił bezpośrednie zaplecze Warszawy. Tutaj 
Okulicki też wykazał się wysokimi umiejętnościami organi-
zacyjnymi. Na przestrzeni miesięcy listopada i grudnia zorga-
nizował 6 Inspektoratów, w tym 4 na obszarach włączonych 
do Rzeszy. W ten sposób zbudował na tym terenie podstawy 
polskiego podziemia. Konspiracyjne struktury wojskowe kon-
struował na przedwojennych organizacjach paramilitarnych, 
harcerstwie, wojskowych rezerwistach. Okulicki podjął nawet 
pierwsze akcje dywersyjne przeciw okupantowi. W marcu 
1940 r. otrzymał od płk. Grota-Roweckiego zadanie przeko-
nania mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” do zaprzestania 
działalności zbrojnej ze względu na krwawe niemieckie akcje 
odwetowe wobec ludności cywilnej. Partyzantka „Hubala” 
była sprzeczna z założeniami dowództwa polskiej konspiracji. 
Okulickiemu udało się przekonać „Hubala” do częściowej de-
mobilizacji oddziału z 312 do ok. 80 ludzi.

Za efekty w budowaniu konspiracji na ziemi łódzkiej, roz-
kazem z dnia 1 lipca 1940 r. Leopold Okulicki został awan-
sowany do stopnia pułkownika. W maju i czerwcu tego roku 
doszło do dekonspiracji i fali aresztowań w Łodzi. Okupant 
poznał nazwisko oraz pseudonim dowódcy okręgu łódzkiego 
ZWZ (Johan Müller). W obliczu bezpośredniego zagrożenia, 
Leopolda Okulickiego odwołano z dniem 14 sierpnia z pełnio-
nego stanowiska i po powrocie do stolicy mianowano komen-

dantem na Obszarze nr 2 – Białystok i Obszarze nr 3 – Lwów, 
na terenie okupacji sowieckiej. Postawiono przed nim zadanie 
konsolidacji polskiego podziemia na tych terenach. Było ono 
ogromne, a przede wszystkim o wiele niebezpieczniejsze niż 
poprzednie. Do Lwowa przybył 2 listopada 1940 r. i natych-
miast przystąpił do tworzenia dowództwa okręgów. Niestety 
podejrzenia dowództwa Związku Walki Zbrojnej o głębokiej in-
filtracji struktur konspiracji przez lwowskie NKWD okazały się 
prawdziwe. W nocy z 21 na 22 stycznia 1941 r. specjalna ekipa 
NKWD aresztowała Okulickiego. Wiedziała o nim wszystko 
i śledziła go od pierwszych kroków po przekroczeniu grani-
cy sowiecko-niemieckiej. Okulickiego osadzono w więzieniu 
Brygitki, a stamtąd przewieziono go do Moskwy, do więzienia 
na Łubiance, a następnie do Lefortowa. Przeszedł tam ciężkie 
35-dniowe śledztwo. Zachował się godnie, nie udzielił żadnych 
informacji o strukturach konspiracyjnych i ludziach w nich 
działających. Ceną jaką zapłacił za tę heroiczną postawę były 
nadszarpnięte nerwy, osłabiony wzrok i dolegliwości serco-
we. Przed wyrokiem skazującym, a być może nawet śmiercią 
uratował Okulickiego wybuch wojny sowiecko-niemieckiej 
i podpisanie w lipcu 1941 r. układu Sikorski – Majski. Leopold 
Okulicki został zwolniony z więzienia, a rząd Polski mianował 
go Szefem Sztabu powstającej Armii Polskiej w ZSRR pod do-
wództwem gen. Władysława Andersa.

Z racji tej funkcji był jed-
nym z głównych organizatorów 
polskich sił zbrojnych w Związ-
ku Radzieckim. Uczestniczył 
w wielu kluczowych i na naj-
wyższym szczeblu rozmowach. 
Częste kontakty z Rosjanami 
były wpisane w zakres jego 
obowiązków. Okulickiemu trud-
no z nimi się rozmawiało, gdyż 
nie mógł zapomnieć o ciężkich 
torturach jakie przeszedł w wię-
zieniach sowieckich. W czasie 
tych kontaktów trafiał na byłych 
oprawców, teraz negocjatorów. 

Trudno było mu spokojnie rozmawiać i nie raz dochodziło 
do konfliktów. Dla władz sowieckich był on trudny do zaak-
ceptowania, gdyż postrzegano go jako symbol polskiej walki 
we Lwowie. W tej sytuacji Okulicki i gen Władysław Anders 
uznali, że lepiej będzie jeżeli zrezygnuje z tej funkcji, którą 
powierzono gen. Szyszko-Bohuszowi. Okulicki przejmuje 
zwolnione przez niego stanowisko dowódcy organizowanej 7 
Dywizji Piechoty. Przeżył głębokie rozczarowanie, kiedy oka-
zało się, że w wyniku nieustępliwości władz radzieckich pro-
sta droga do wyzwolenia Polski jest niemożliwa, że trzeba wy-
prowadzić armię polską na Bliski Wschód. Dla Okulickiego, 
podobnie jak i dla wszystkich Polaków szokiem było odkrycie 
grobów polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. Wiele 
wskazuje, że zaważyło to na jego decyzjach i na dalszych lo-
sach jako wojskowego i człowieka. Zgłosił chęć powrotu do 
kraju i włączenia się w konspirację. Zrezygnował z dowódz-
twa 7 Dywizji Piechoty i przystąpił do rekrutacji ochotników 
skłonnych do powrotu do Polski. Dowództwo oddelegowało 
go do Londynu i wyznaczyło do przeszkolenia spadochrono-
wego.
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Deklaracja Okulickiego o chęci powrotu do kraju wpisy-
wała się w plany Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego. W obliczu zbliżającej się do granic Polski Armii 
Czerwonej zachodziła konieczność modyfikacji modelu pol-
skiej konspiracji. Leopolda Okulickiego wysłano z zadaniem 
kierowania konspiracją pod okupacją sowiecką. Do kraju 
zrzucono go w okolicach Krakowa w nocy z 21 na 22 maja 
1944 r. Wraz z powierzoną misją otrzymał awans na stopień 
generała brygady. Komendant Główny gen. Tadeusz Bór-Ko-
morowski mianował go pierwszym zastępcą Szefa Sztabu KG 
AK i szefem Operacji KG AK. Był to czas krystalizowania 
się decyzji w sprawie powstania w Warszawie. Gen. Leopold 
Okulicki przybył do kraju z przesłaniem od gen. Sosnkowskie-
go, aby Komenda Główna AK nie realizowała powstańczych 
planów. Zajął jednak inne stanowisko, zgodne z ówczesnymi 
tendencjami w dowództwie Armii Krajowej planującego opa-
nowanie stolicy przed wkroczeniem Armii Radzieckiej. 27 
lipca Okulickiego wyznaczono na stanowisko dowódcy Armii 
Krajowej w przypadku aresztowania Bora-Komorowskiego. 
Przyjął pseudonim „Niedźwiadek” i został zakonspirowany. 
6 września 1944 r. powrócił do pracy w Komendzie Głównej 
w charakterze p.o. szefa Sztabu. 1 października gen. Bór-Ko-
morowski mianował gen. Okulickiego swoim następcą na sta-
nowisku Komendanta Głównego Armii Krajowej. Nominacja 
nie była uzgodniona i zaakceptowana przez prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza.

Po upadku Powstania Warszawskiego w szeregach Armii 
Krajowej zapanowało zwątpienie i nastroje klęski. Okulickie-
mu udało się w znacznym stopniu je ograniczyć. Przystąpił 
energicznie do reorganizacji KG AK, a działaniami organiza-
cyjnymi starał się uchronić żołnierzy przed sowieckimi repre-
sjami. Jego celem było również zachowanie struktury polskie-
go podziemia pod nową okupacją. Na podkreślenie zasługuje 
jego lojalna współpraca z Delegaturą Rządu. Prezydent Wła-
dysław Raczkiewicz docenił taką postawę oraz efekty jego 
działań organizatorskich i mianował go 21 grudnia 1944 r. 
Komendantem Głównym Armii Krajowej.

19 stycznia 1945 r., realizując instrukcję rządu londyńskie-
go, gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz rozwiązujący Armię 
Krajową i zwalniający z przysięgi żołnierskiej. W rozkazie 
zwrócił się do żołnierzy, aby starali się być „przewodnikami 

narodu i realizatorami niepodległości Państwa Polskiego”. 
Wezwał także do przekazania dziedzictwa ideowego AK przy-
szłym pokoleniom.

Aresztowano go 27 marca 1945 r., kiedy na polecenia wi-
cepremiera Jankowskiego udał się wraz z innymi przywódca-
mi Polskiego Państwa Podziemnego na spotkanie z generałem 
„Iwanowem”. Wszyscy zostali przez NKWD aresztowani. 
Okulicki nie chciał iść na to spotkanie, a w jego przeddzień 
powiedział, że wie co go czeka: areszt i proces pokazowy. Po-
szedł, gdyż zarzucano mu tchórzostwo. Przewidując finał spo-
tkania wyznaczył płk Jana Rzepeckiego na swojego następcę.

Ponownie znalazł się w Moskwie, w więzieniu na Łubian-
ce, a tam czekały go niekończące się przesłuchania i wyrafi-
nowane metody śledcze. Proces 16 przywódców polskiego 
podziemia toczył się w dniach 18 – 21 czerwca 1945 r. i miał 
rzeczywiście charakter pokazowy. Generał Leopold Okulic-
ki otrzymał karę 10 lat więzienia i był to najwyższy wyrok 
w tym procesie. Wolności już nie odzyskał. Okoliczności jego 
śmierci są nieznane. Według Rosjan zmarł w wyniku paraliżu 
i ataku serca. Prawdopodobnie został zamordowany. Stało się 
to 24 grudnia 1945 r.

JAN HENRYK DĄBROWSKI
Urodził się 2 sierpnia 1755 r. (według tradycji rodzinnej miało 
to być 29 sierpnia) w Pierzchowcu oddalonym od 12 km od 
Bochni. Jego matką była Zofia Maria Lettow, a ojcem porucz-
nik saskich szwoleżerów Jan Michał Dąbrowski. Przyszłego 
twórcę Legionów Polskich ochrzczono we dworze w pobliskiej 

Niegowici, w parafii w której bli-
sko 200 lat później był wikarym 
Karol Wojtyła, późniejszy papież 
Jan Paweł II. Ojciec Jana Henryka 
należał do licznej grupy polskich 
oficerów służących w wojsku 
saskim. Stacjonował wówczas 
w Niepołomicach. Oficerowie 
byli częstymi gośćmi w sąsied-
nich dworach. Szczególnie za-
biegali o zaproszenie do rodziny 

Vorbek-Lettowów, którzy dzierżawili królewszczyzny, m.in. 
pobliski Pierzchowiec (objęli go w 1728 r.). Lettowowie mie-
li dwie córki na wydaniu, urodziwe i posażne. Starsza z nich 
Zofia Maria, panna o romantycznej duszy, „słynna z urody”, 
zainteresowała się porucznikiem szwoleżerów Janem Micha-
łem Dąbrowskim. To zainteresowanie było odwzajemnione. 
Wkrótce, tj. w 1749 r. młodzi zawarli związek małżeński, 
z którego urodził się Jan Henryk Dąbrowski. Matka była słabe-
go zdrowia, chorowała na suchoty i w 1757 r. umarła. Wycho-
waniem małego Jana Henryka zajął się ojciec i jego najbliższa 
rodzina. Jan Henryk dorastał w atmosferze wojskowej, gdyż 
praktycznie wszyscy krewni byli oficerami. W 1766 r. senior 
Dąbrowski przeniósł się do Drezna, gdzie w tamtejszym garni-
zonie stacjonował jego regiment. Wraz z ojcem przeprowadził 
się tam młody Jan Henryk. Jechał niechętnie, bo przywiązany 
był do rodziny i miejscowości, w których się wychowywał, tj. 
Pierzchowca, Plechowa i Kuchar. W stolicy Saksonii uczy się 
fechtunku, jazdy konnej i strzelania. Pobyt w otoczeniu mło-
dych Niemców umożliwił mu biegłe opanowanie tego języka, 
którym posługiwał się o wiele lepiej niż językiem ojczystym. 
Mając 14 lat wstąpił na służbę do szwoleżerów księcia Alber-

Gen. Leopold Okulicki oskarżony w procesie 16-tu w Moskwie – kadr 
z filmu dokumentalnego.
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Napoleona na Rosję w 1812 r. dowodził jednym z oddziałów 
Wielkiej Armii. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego 
w bitwie pod Lipskiem w 1813 r. generał Dąbrowski stanął na 
czele Armii Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona 
wrócił do kraju i osiadł w Winnej Górze, w Wielkopolsce. Za-
mieszkał tam, w majątku otrzymanym od Cesarza Francuzów 
z drugą żoną Barbarą Chłapowską, poślubioną w 1807 r. Było 
to – mimo znacznej różnicy wieku – bardzo szczęśliwe mał-
żeństwo. Umarł w 1818 r., a do przedwczesnej śmierci przy-
czyniły się wojenne trudy i rany odniesione w bitwach.

Jan Henryk Dąbrowski swoim życiem dał przykład pa-
triotyzmu i heroizmu. Jego nazwisko utrwalił Józef Wybicki 
w skomponowanej „Pieśni Legionów Polskich” zwanej też 
„Mazurkiem Dąbrowskiego”. W XX w. pieśń ta stała się hym-
nem narodowym. Twórca Legionów Polskich i jego zasługi 
dla Ojczyzny nie zostały w pełni wyeksponowane w polskiej 
tradycji być może dlatego, że w okresie największej aktyw-
ności wojskowej i służbie Polsce pozostawał w cieniu innego 
bohatera napoleońskiego księcia Józefa Poniatowskiego. 

Autor urodził sie w Nieszkowicach Wielkich. Jest history-
kiem szkół średnich we Wrocławiu. Był posłem na Sejm I ka-
dencji. Jest członkiem Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z inicjatywy Oddziału Wrocławskiego i Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej w sierpniu b.r. odbędzie się spływ kajakowy 
Rabą (od Pierzchowa do Bochni) poświęcony pamięci gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego i gen. Leopolda Okulickiego.  
Do organizacji spływu włączyły się Gmina Bochnia, Gmina 
Gdów i PTTK O/Bochnia

ta i otrzymał stopień chorążego. W 1774 r. mianowano go na 
stopień podporucznika, co wiązało się z etatowym wynagro-
dzeniem. W 1780 r. poślubił Małgorzatę Henrykę von Rackel. 
Rok wcześniej Dąbrowskiego spotyka nieszczęście, umiera 
jego ojciec. W testamencie zapisał mu Pierzchowiec, z któ-
rego miał spłacić obie siostry. Niestety sytuacja prawna tego 
majątku była skomplikowana i rząd austriacki zasekwestrował 
go jako królewszczyznę i sprzedał Ludwikowi Kępińskiemu, 
który miał dożywotnie użytkowanie. Jan Henryk mimo oso-
bistej obecności w Pierzchowcu w listopadzie 1779 r. nie był 
w stanie zatrzymać majątku. Ostatecznie pozostał on w rękach 
rodziny Kępińskich spokrewnionych z Dąbrowskimi.

 Jan Henryk Dąbrowski poza Polską przebywał 18 lat 
i miał niewielkie pojęcie o sytuacji w niej panującej. Roz-
luźnieniu uległy także jego związki emocjonalne z krajem. 
Niemniej jednak, kiedy w 1789 r. Sejm Czteroletni uchwalił 
100-tysięczną armię zainteresował się perspektywą zorganizo-
wania i powiększenia kawalerii polskiej. Decyzję o powrocie 
do Ojczyzny podejmuje w 1792 r. W październiku przyjechał 
do Gniezna, stanął na czele I Brygady Kawalerii Wielkopol-
skiej i bronił Wielkopolski przed Prusakami. Kiedy wybuchło 
Powstanie Kościuszkowskie czynnie je wspierał, mimo że 
nie wierzył w jego sukces. Wsławił się obroną warszawskich 
Powązek w czasie oblężenia stolicy. Talentami dowódczymi 
wykazał się w czasie operacji wojskowych na terenie Wielko-

polski, gdzie odniósł kilka wspaniałych zwycięstw. Naczelnik 
Powstania Tadeusz Kościuszko docenił jego zasługi i awanso-
wał go do stopnia generała.

Po klęsce Powstania i III Rozbiorze Polski wyemigrował 
do Włoch. Tam w uzgodnieniu z rządem lombardzkim zorga-
nizował Legiony Polskie. Porozumiał się z Napoleonem Bo-
naparte, któremu towarzyszył w jego kampaniach aż do jego 
klęski w 1813 r. Napoleon widział w nim kandydata na wo-
dza przyszłej armii polskiej. Jan Henryk Dąbrowski był obok 
księcia Józefa Poniatowskiego jednym z głównodowodzących 
w wojnie z Austrią w 1809 r. To on był autorem planu obro-
ny Księstwa Warszawskiego w tej wojnie. W czasie wyprawy 

Malował Juliusz Kossak.

Wjazd gen. J. H. Dąbrowskiego do Rzymu – 1 V 1798 r., mal. 
J. Suchodolski.
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W numerze 4 (91) „Wiado-
mości Bocheńskich” z 2011 r. 
zamieściliśmy życiorys zna-
komitego polskiego geologa 
Gejzy Bukowskiego von Stol-
zenburg pochodzącego ze zma-
dziaryzowanej rodziny polskiej 
ze Spisza, który urodził się 28 
listopada1858 roku w Bochni, 
tutaj ukończył niższe gimna-
zjum, studiował w Wiedniu 
nauki przyrodnicze (geologię, 
mineralogię, paleontologię 
i zoologię), po studiach jako 
pracownik naukowy Uniwer-
sytetu w Wiedniu prowadził 
przez wiele lat badania nauko-
we w Sudetach, na Morawach, 
Dalmacji, Czarnogórze, na 

wyspach Morza Egejskiego, w Azji Mniejszej, na wyspach Ro-
dos, Kasos, i Samos oraz w Anatolii, a po I wojnie światowej 
zorganizował Instytut Geologiczny w Warszawie i prowadził 
badania pasa mioceńskiego w okolicach Bochni i Wieliczki. 
Zmarł w Bochni w 1937 r. i pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w Bochni przy ulicy Orackiej. Obszerniejszą notę 
biograficzną o Gejzie Bukowskim zamieściła Janina Kęsek 
w pracy „Cmentarz bocheński” wydanej w 1992 r. w Boch-
ni i Stanisław Czarniecki w pracy „Bochnia i Bochnianie w 
dziejach polskiej geologii”– Rocznik Bocheński t. V, s. 87-101, 
Bochnia 2001.

Gejza Bukowski von Stolzenburg należy do grona naj-
lepszych w świecie geologów i pamiętają o nim i jego doko-
naniach środowiska naukowe Austrii. Pamięta także nasze 
Stowarzyszenie, które w ub. r. z pieniędzy zebranych podczas 
kwesty cmentarnej przeprowadziło pełną renowację jego gro-
bowca. Miesiąc temu uzupełniono metalowe ogrodzenie gro-
bowca. Poniżej zamieszczamy artykuł pani dr Barbary Vecer 
o szacunku jakim otacza się w Austrii pamięć Gejzy Bukow-
skiego von Stolzenburg. 

23 października br. upłynie 5 lat od wygłoszenia pierwsze-
go referatu o zasłużonym, polskim geologu Gejzie Bukowskim 
von Stolzenburg, przez jego młodszą koleżankę DI. Barbarę 
Vecer. Obydwoje pracowali w tej samej austriackiej służbie 
geologicznej w Wiedniu, która w okresie monarchii austro-
węgierskiej nosiła nazwę Geologische Reichanstalt, a od cza-
su powstania Republiki, Geologische Bundesanstalt. Siedziba 
geologów mieściła się w dawnym pałacu księcia Rasumow-
skiego w 3. dzielnicy Wiednia, przy ul. Rasumofskygasse 23. 
Obecnie Zakład Geologiczny mieści się przy ul. Neulinggasse 
38, w tej samej dzielnicy.

Już w następnym roku 14. kwietnia 2008 r. nastąpiło uro-
czyste odsłonięcie jubileuszowej tablicy pamiątkowej w Wied-
niu, przy ul.Hansalgasse 3, w obecności właściciela kamienicy 

Barbara Vecer (Wiedeń)

Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858-1937)
Przywrócenie pamięci o geologu polskiego pochodzenia

dr. Hansa Magenschaba z rodziną, przedstawicieli współfunda-
torów z Austriackiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiej 
Akademii Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu, Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów w Austrii i Forum Polonii. Nie zabrakło 
przedstawicieli z konsulatu i delegacji z Polski w osobie dy-

rektora Muzeum Ziemi PAN 
z Warszawy, prasy miejsco-
wej oraz licznie zebranej 
Polonii austriackiej. Gejza 
Bukowski mieszkał pod 
tym adresem wraz z swoją 
żoną Katarzyną w latach od 
1904-1919. 

Ponowne podziękowa-
nie za wyjątkową pomoc 
w realizacji pionierskiego 
przedsięwzięcia należy się 
dyr.prof. Bogusławowi Dy-

basiowi i mgr Irmgard Nöbauer, ze Stacji Naukowej PAN-u 
w Wiedniu.

Barbara Vecer opracowała szereg bibliograficznych publi-
kacji o Bukowskim, jak np. w języku niemieckim Das erfühlte 
Leben des Geologen Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858-
1937) Forschungsreisender auf zwei Kontinenten – Jahrbuch 
d. Wiss. Zentrum d. Poln. Akademie d. Wissenschaften in 
Wien, Bd.1, (2009) oraz w j. polskim np. Gejza Bukowski 
v. Stolzenburg (1858-1937) – geolog i badacz dwóch konty-
nentów – Przegląd Geologiczny, t.56, nr.8/2, 752-754, W-

wa, 2008. Następny odczyt 
o geologu wygłosiła autorka 
18.czerwca 2008 r, w czasie 
Dni Bochni, w ramach cyklu 
„Z Bochni w świat. Ze świata 
do Bochni”, w sali Muzeum 
im. St. Fischera w Boch-
ni, mieście jego urodzenia 
i śmierci. Grono słuchaczy 
stanowiła głównie grupa geo-
logów i absolwentów Akade-
mii Górniczo-Hutniczej oraz 
intelektualistów bocheńskich 
zainteresowanych nowym 
odkryciem postaci zasłużo-
nego rodaka naukowca.

W krótkim czasie zostało 
zredagowane dwujęzyczne CD obrazujące życie Gejzy Bu-
kowskiego oraz utrwalające momenty z uroczystego odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej w Wiedniu. Kopie tego CD znajdują 
się w Stacji Naukowej PAN-u w Wiedniu.

 Na podstawie posiadanych informacji biograficznych 
i z inicjatywy dr. T. Cernajskiej w roku 2010 został sformu-
łowany odpowiedni tekst dla wprowadzenia osoby Gejzy 
Bukowskiego von Stolzenburg do Austriackiego Słownika 

Barbara Vecer w Bochni
– czerwiec 2010.

Fot. DI Krzysztof Rutkowski.

Ze zbiorów Zakładu 
Geologicznego w Wiedniu.
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klimatycznych, którym w tych 
obszarach towarzyszą charaktery-
styczne wiatry z opadami, znane 
jako bora, schirokko, mistral, la-
vante itp. 

Pamiętniki Katarzyny Bukow-
skiej napisane w języku niemiec-
kim, trudno czytelnym gotykiem 
znajdują się w zasobach Muzeum 

w Bochni. Kopie ich przeka-
zane w 2007 r. do archiwum 
biblioteki naukowej Geologi-
sche Bundesanstalt w Wiedniu, 
zostały przepisane przez geolo-

ga dr. Tillfrieda Cernajska w celu udostępnienia ich zaintere-
sowanej szerszej publiczności. Teksty te, wraz z ilustracjami 
(drzeworyty) z encyklopedii Austriacko-Węgierska Monarchia 
w słowie i obrazie, tzw. „Kronprinzenwerk” (1885-1902), 1 
będą prezentowane przez niego w czasie odczytu 11.czerwca 
br. w Stacji Naukowej PAN-u w Wiedniu. Pamiętniki Katarzy-
ny Bukowskiej uważane są za wyjątkową sensację.

Biograficznego i do Dokumentacji Biograficznej Austriackiej 
Akademii Nauk w Wiedniu. 

Jednym z dalszych przedsięwzięć utrwalających pamięć 
o Gejzie Bukowskim stanowiło odnowienie i konserwacja 
jego grobowca, znajdującego się w części zabytkowej cmen-
tarza komunalnego w Bochni, przy ul. Orackiej w 2011 roku. 
Prace te podjął i zorganizował Komitet Ratowania Zabytkowej 
Części Bocheńskiego Cmentarza działający przy Stowarzysze-
niu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Pisze o tym 
Janina Kęsek w artykule Kwesta na cmentarzu w „Wiadomo-
ściach Bocheńskich „, XVII, nr.4 (91), zima 2011. 

Żona G. Bukowskiego, wiedenka, Katarzyna z.d.Wehr-
mann (1866-1936), towarzyszyła mężowi w jego pracach te-
renowych w Południowej Dalmacji, ówczesnej monarchii au-
striacko węgierskiej, leżącej w paśmie przygranicznym Czar-
nogóry oraz Bośni-Hercegowiny. Z tego okresu od 1904 do 
1907 r., opisała nie tylko swoje przeżycia w tym kraju i zwy-
czaje mieszkańców, ale też sytuację zawodową swojego męża, 
pracującego w bardzo ciężkich warunkach topograficznych, 
w górzystych, odległych terenach, i pokonywującego te trud-
ności, przy niepomiernie zmiennych i uciążliwych warunkach 

W pierwszym tygodniu maja, razem z trzema kolegami 
z naszej GRH (grupa rekonstrukcji historycznej) byliśmy na 
Ukrainie, na Wołyniu. Główny cel naszego wyjazdu to miejsca 
walk Legionów Polskich nad rzeką Styr i Stochód. Zaczęli-
śmy od Kostiuchnówki, gdzie zakotwiczyliśmy się w Centrum 
Dialogu “Kostiuchnówka” czyli wspaniale wyremontowanej, 
starej polskiej szkole w tej wiosce. Po południu dotarł do nas, 
nasz kolega Artem z Kijowa, jedyny chyba na Ukrainie legio-
nista II Brygady, którego mundur wzbudza naszą zazdrość. 
Wszyscy korzystaliśmy z gościny dzięki uprzejmości Harc-
mistrza Jarka Góreckiego ze Zgierskiego 
Hufca ZHP, który zarządza tą nierucho-
mością. Pan Jarek był również naszym 
przewodnikiem przez dwa intensywnie 
spędzone dni. Już widok tablicy z nazwą 
miejscowości, do której dotarliśmy w po-
niedziałek rano wywołał wzruszenie.

W POLSKIM LASKU
Zwiedzanie zaczęliśmy od „Polskie-
go Lasku”, czyli centrum legionowego 
„mauzoleum”. Tutaj od kilkunastu lat, 
w lecie rozbijają swój obóz harcerze. 
Często przy wbijaniu śledzi od namio-
tów natrafiają na odłamki. 20 metrów od 
obozu znajduje się odbudowany niemal 
od podstaw cmentarz legionowy. Leżą 
tam pochowani legioniści, którzy zginę-
li w tym miejscu w 1915 r. jak również 
szczątki ekshumowane z innych cmentarzy, gdzie odbudowa 
nagrobków nie jest możliwa, bo np. buduje się tam osiedle 

Jarosław Przybyło

Szlakiem Legionów Polskich na Wołyniu
domków lub blok (cmentarz w Kołkach). Po obu stronach sto-
ją dwa pięciotonowe słupy pamięci oraz przeniesiona mogiła 
„nieznanego legionisty”. Jakieś 100 m w bok, całkiem nie-
dawno odkryto zdewastowaną „Bracką Mogiłę” czyli miej-
sce pochówku poległych w trakcie „ofensywy Brusiłowa” 
w lipcu 1916 r. legionistów 5 pp. Żołnierzy tych Rosjanie 
wrzucili po prostu do największego leja po pocisku i zasypali.

W REDUCIE PIŁSUDSKIEGO NA POLSKIEJ GÓRZE 
Po godzinie spędzonej w „Polskim lasku” przejeżdżamy przez 

„Polski mostek” z powrotem do wsi 
i kierując się na północ, drogą do Opto-
wej docieramy pieszo do „Reduty Pił-
sudskiego”. To piaszczyste wzniesienie 
poprzecinane jest wzdłuż i wszerz oko-
pami i pozostałościami ziemianek, z któ-
rych kilka, 100 lat temu zaopatrzonych 
było w okna i elektryczne oświetlenie.

 Autorem projektu umocnień był por. 
inż. Jan Słuszkiewicz, nazywany przez 
legunów „tato” – nasz rodak z Bochni. 
Na szczycie wzgórza stoi kolejny słup 
pamięci podniesiony i ustawiony po-
nownie przez harcerzy. Patrząc pod nogi 
można było znaleźć łuski i ładowniki od 
Mannlichera, kawałek pochwy bagnetu, 
a z ziemi wystają do dziś zasieki z dru-
tu kolczastego. Na każdym przystanku 
naszej wyprawy Pan Jarek mówi wiele 

ciekawych rzeczy, zwłaszcza dotyczących odnajdowania i od-
budowy tych obiektów, szczególnie cmentarzy. 

Katarzyna Bukowska,
ze zb. Muzeum w Bochni.
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Potem z Kostiuchnówki przejeżdżamy do Wołczecka, gdzie 
na skraju wioski, na niewielkim wzniesieniu bieleją z dala 
krzyże i mogiły legionowe. Leżą tutaj przede wszystkim pole-
gli legioniści, którzy na początku listopada 1915 szturmowali 
umocnienia na „Polskiej Górze” czyli „nasze chłopaki” z 3 puł-
ku. Białe, wojskowe mogiły z biało-czerwonymi szarfami ota-
czają kolorowe groby miejscowej, prawosławnej ludności. Nad 
wszystkim górują ponad stuletnie sosny, zupełnie jak na obra-
zach cmentarza namalowanych przez Wyczółkowskiego. Po 
odbudowie wołczeckiego cmentarza, zgierscy harcerze dopie-
ro później dowiedzieli się, że spoczywa tam pierwszy komen-
dant ich hufca. My jedziemy dalej leśną drogą, mijając miejsce 
dawnej kwatery Komendy Legionów oraz „Legionowo” docie-
ramy do Maniewicz. Tam trafiamy do księdza Andrzeja, pro-
boszcza polskiej parafii. Pokazuje nam remontowany kościół, 
w którym za sowietów był skład soli. Za kościołem kolejny 
cmentarz legionowy odnowiony przez harcerzy. Jest to jedyny 
cmentarz w Maniewiczach, który się zachował, inne zostały 
pochłonięte przez miasto (na jednym stoi blok mieszkalny).

Z Maniewicz wracamy do Kostiuchnówki. Wieczorem pie-
szo idziemy na „Polską Górę” drogą wybrukowaną za składki 
zebrane przez byłych legionistów. Po drodze odwiedzamy „na-
szych chłopaków” spoczywających na wioskowym cmentarzu. 
Ich miejsce spoczynku zostało odnalezione całkiem niedawno 
po wielu latach poszukiwań. Mogiły to niewielkie wzgórki 
porośnięte trawą. Czekają na swoją kolej. Kopiec na szczycie 
„Polskiej Góry” wysiłkiem harcerzy został już oczyszczony 
w znacznej mierze z krzaków. Dalej idziemy przez łąkę, w dół 
do „Polskiego Mostka”. Te kilkaset metrów jest przesiąknię-
te polską krwią. Tędy biegli legioniści szturmujący „Polską 
Górę” koszeni przez rosyjskie karabiny maszynowe. Wtedy, 
z dwóch kompanii II Brygady: „śląskiej” i „góralskiej”, zginę-
ło i zostało rannych ponad 200 legionistów. Dramaturgię tego 
wydarzenia podnosi fakt, że 4 dni później 100 austriackich 
dział wykurzyło Rosjan bez strat własnych. Pan Jarek zdradza 
nam pomysł uczczenia setnej rocznicy tych wydarzeń insceni-
zacją, którą planuje tutaj przeprowadzić w 2016. Oczywiście 
piszemy się na udział. Już o zmroku docieramy do „Lasku 
Saperskiego” pod słup chwały, którego sowieci nigdy nie od-
naleźli i nie wywrócili. Wracamy do szkoły nocą, po 11 km 
marszu z głową pełną wrażeń, przemyśleń i z wyobraźnią pra-
cującą na najwyższych obrotach.

NA LINII STOCHODU
W środę, skoro świt ruszamy z Kostiuchnówki na południe. 
Mijamy rozległe błonia przed Wołczeckiem gdzie nasze legio-
ny w zorganizowany sposób cofały się w lipcu 1916 r. spod 
Kostiuchnówki na linię Stochodu. To tutaj świetnie zorganizo-
wana obrona wybiła niemal do nogi 11 szwadronów carskiej 
kawalerii. Po przejechaniu przez tzw. „betonówkę” czyli dro-
gę do Kijowa, zatrzymujemy się w Okońsku, aby zaczerpnąć 
wody wybijającej spod ziemi niczym rzeka. Dalej, jadąc na 
południe w kierunku Łucku dojeżdżamy do Kołek.

PRZEPRAWA NA STYRZE W KOŁKACH
W 1915 roku przeprawy na Styrze w Kołkach broniły 4 i 5 
pp legionów. Cmentarz, gdzie pochowano poległych legunów 
wraz z dużym cmentarzem polskim, podzielono na działki, na 
których tubylcy wybudowali domy. Nierzadkim był obrazek, 
gdy mieszkaniec idąc do wychodka mijał nagrobek. To wła-
śnie stamtąd, spod szamb, spod dróg, trawników i wielu in-
nych miejsc ekshumowano legionistów do „Polskiego lasku”. 
W czasie II wojny światowej w Kołkach powstało UPO-wskie 
państewko czyli Republika Kołecka. Nawet Niemcy bali się 
tam zaglądać bez obstawy kilku czołgów. To tutaj prawdopo-
dobnie zapadła decyzja o wymordowaniu Polaków na Woły-
niu. Efekty tej decyzji będziemy jeszcze nieraz oglądać pod-
czas naszej wyprawy. Za Kołkami kierujemy się na wschód 
w kierunku lasu. Zostawiamy samochód i pieszo w środku 
lasu docieramy do pięknie odnowionego przez harcerzy cmen-
tarza „chłopaków od płk. Roji” czyli z 4 pp legionów. Dokoła 
suchy sosnowy drzewostan, w którym aż gęsto o śladów oko-

pów i ziemianek. Jesteśmy w Koszyszczach, tych słynnych 
Koszyszczach. Ślady w ziemi wskazują, że czwartacy byli 
tutaj doskonale ufortyfikowani. Przed jedną z ziemianek, po 
których pozostały tylko dziury zrobiono znane zdjęcie bryga-
dierowi Piłsudskiemu. Wszędzie, niestety widać też dowody 
działalności „czarnych archeologów”. Sam cmentarz, na roz-
stajach piaszczystych, poleskich dróg wygląda pięknie, choć 
nie zdobi go już zburzona przez sowietów, murowana kapli-
ca. Nieopodal leżała polska wioska-kolonia, po której nie ma 
najmniejszego śladu. Mieszkańców wymordowali banderow-

Major Walerian Czuma (pierwszy z lewej) w Reducie Piłsudskiego na 
Polskiej Górze.

Okopy ryglowe 6. pp pod Optową.



WB nr 2 (93)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE14 LATO 2012

cy, oni zadbali też żeby po wsi nie pozostał żaden ślad, nawet 
drzewa owocowe. 

NA CMENTARZACH W PRZEBRZANACH I NA GÓRCE
Wracamy do głównej drogi na Łuck i w miejscowości Oziero 
zjeżdżamy na wiejską dróżkę, która prowadzi nas do cmen-
tarza w Przebrażach. To miejsce jest również związane z tra-
gedią Polaków na Wołyniu w latach II wojny światowej. 
W Przebrażach istniała największa jednostka samoobrony 
polskiej wspierana przez żołnierzy 27 Wołyńskiej Dyw. AK. 
Czas ucieka, a przed nami jeszcze tyle miejsc do odwiedzenia. 
Pędzimy zatem dość dobrą drogą do Kowla. Tam zajeżdżamy 
na „Cmentarz na górce”. Na cmentarzu pochowano nie tylko 
legionistów, ale i żołnierzy poległych w wojnie z bolszewika-
mi. Przy wejściu na cmentarz „wita” nas samotna mogiła. Po-
chowano w niej człowieka, który przed wojną przez wiele lat 
opiekował się tą legionową nekropolią. Pełni tutaj swą służbę 
nawet po śmierci. Nieszczęściem tego cmentarza było to, że 
po wojnie uruchomiono obok niego wielką piaskownię. Z cza-
sem piasek wydobywano z wydmy, na której były pochówki. 
Mogiły zaczęły obsuwać się z 10 metrowej skarpy. Wielkim 
wysiłkiem harcerzy udało się cmentarz ocalić. Oberwaną skar-
pę uzupełniono setkami ton ziemi. Obok naszego cmentarza 
kilkunastoarowe zarośla to cmentarz austriacki, na którym 
spoczywa 1800 poddanych c.k. monarchii. Dla nas, z południa 
Polski, przyzwyczajonych do pięknie odnowionych c.k. cmen-
tarzy widok ten był szokiem. Jedziemy do socrealistycznego 
centrum miasta. Tam, na cmentarzu komunalnym odwiedza-
my kwaterę polskich policjantów. Wschodnia granica Polski 
po 1920 roku była cały czas terenem walk z sabotażem ukraiń-
skich nacjonalistów. Stąd też te policyjne mogiły. Dalej maleń-
ki grób w znanym już nam stylu, tyle pozostało po kwaterze 
legionowej obudowanej zewsząd przez pretensjonalne nagrob-
ki powojenne. Natomiast imponująco prezentuje się kwatera 
polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920. 

CMENTARZE LEGIONISTÓW W KOWLU I JEZIORNEJ
Wyjeżdżając z Kowla, będącego od zawsze ważnym węzłem 
kolejowym, zatrzymujemy się przy rampie załadowczej skąd 
sowieci wywozili na wschód setki tysięcy Polaków. Teraz sły-
chać tu hałas samochodowy, kiedyś słuchać było płacz tysięcy 
ludzi. Dalej, gdzieś pomiędzy torami leżą pochowani bez sza-

cunku polscy żołnierze polegli 19 września 1939 r. broniący, 
w beznadziejnej walce, miasta przed sowiecką powodzią. Ta-
kie to już jest to Polesie i Wołyń. Przy cmentarzu legionistów 
leżą żołnierze z 1920 roku, nieco dalej wrzuceni do okopu 
i zasypani, polegli żołnierze KOP z września 39, kilkadzie-
siąt metrów dalej zupełnie zapomniani spoczywają żołnierze 
Franciszka Józefa, których spokój wieczny zakłócili Niemcy 
kopiący transzeje w 44 roku. Już o zmroku docieramy do Je-
ziornej na piękny cmentarz legionistów 4 pp. Jest już prawie 
noc, środek lasu i zupełna cisza. Pan Jarek opowiada o tym 
jak odbudowując ten cmentarz znajdowano szklane butelki, 
w które koledzy poległych wsadzali kartki z ich nazwiskami 
i osobiste notatki i wciskali w świeżo usypane mogiły. Nieste-
ty zawartość zachowała się tylko w dwóch z nich. 

Wracamy na nocleg milcząc przez całą drogę. Rano, 
3 maja, w święto narodowe zapalamy znicze w „Polskim la-
sku”, chwila modlitwy i w drogę, na południe. Przed nami 
Dubno, Krzemieniec, Beresteczko. Nad lasem, kracząc znów 
krąży wielki kruk. Pan Jarek mówi, że pojawia się za każdym 
razem, gdy ktoś odwiedza to miejsce. Podobno to duch które-
goś z legunów, który trzyma wartę nad swoimi kolegami.
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Przedreferendalny wiec propagandowy w Łapanowie 
z 31 marca 1946 r. i zabójstwo wójta Jana Jarotka

Najistotniejszym problemem życia politycznego na począt-
ku 1946 r. były przygotowania do referendum, którego datę wy-
znaczono na 30 czerwca 1946 r. Od 10 marca 1946 r. w powie-
cie bocheńskim trwała kolejna akcja aparatu bezpieczeństwa 
przeciwko partyzantom z oddziału Jana Dubaniowskiego ps. 
„Salwa”. W oparciu o zeznania członka oddziału schwytanego 
w Krakowie, do wsi Krolówka wyjechała 93-osobowa grupa 
żołnierzy KBW pod dowództwem kpt. Borysieńki. Wpraw-
dzie akcja bezpieki zakończyła sie fiaskiem, jednak w okoli-
cach Zbydniowa natknięto się na sześcioosobowy patrol party-
zancki powracający z wywiadu w terenie. Próba ujęcia całego 
patrolu nie powiodła się, gdyż partyzanci wycofali się, jed-
nak w strzelaninie zginął dowodzący nimi Józef Truty „Lis”. 
Według meldunków J. Dubaniowskiego, partyzanci zadali 
straty ubowcom, wśród których było 2 zabitych i 9 rannych.

Na niedzielę, 31 marca 1946 r., „Salwa” zamówił mszę ża-
łobną w intencji zabitego, w kościele parafialnym w Łapano-
wie. Na ten sam dzień (31 marca 1946 r.) w Łapanowie PPR-
owcy zaplanowali przedreferendalny wiec propagandowy. 
Wspomniany wiec został wpisany w cały kompleks różnych 
działań propagandowych, które miały przygotować polskie 
społeczeństwo do operacji sfałszowania wyników referendum.

Oddział „Salwy” postanowił wykorzystać obecność komu-
nistów na wiecu i zemścić się za śmierć J. Trutego. Wiec w Ła-
panowie odbył się zgodnie z planem. Po godzinie 12.30, po 
skończonym nabożeństwie ludzie zaczęli wychodzić z kościoła. 
Z powodu złych warunków atmosferycznych Jan Jarotek wójt 
Łapanowa zaprosił zebraną publiczność do budynku szkoły po-
wszechnej. Według szacunków PPR zebranych było ok. 100 osób. 

Wśród prelegentów był Jan Chle bowski, Kierownik Wy-
działu Propagandy KW PPR w Krakowie. Ponadto w wiecu 
uczestni czyli w nim m.in. przedstawiciele bocheńskiej mili-
cji i PUBP (razem około 20 ludzi) oraz I sekretarz KP PPR 
w Bochni Wacław Rybicki, II sekretarz KP PPR Stanisław 
Smajda, przedstawiciel SD z Krakowa, reprezentant SL oraz 
wicestarosta Andrzej Burda. Udziału w wiecu odmówił prezes 
Zarządu Powiatowego PSL Władysław Ryncarz.

Po wiecu cała delegacja wracała z Łapanowa do Bochni. 
Komendant Powiatowy MO Stanislaw Gruszka zaproponował, 
żeby jechać najkrótszym odcinkiem drogi, przez Trzcianę, 
dzięki czemu miano zaoszczędzić czas podróży. 

Tymczasem „Salwowcy” urządzili zasadzkę w miejscu 
sprzyjającym tego rodzaju akcji – niecałe dwa kilometry za 
Łapanowem, na wysokości wsi Kobyle i Brzozowa. W miej-
scu gdzie drogę prze cinała rzeka Stradomka partyzanci zajęli 
swoje pozycje. 

Uczestnicy wiecu wracali w kolumnie trzech samochodów. 
Jako pierwsza jechała ciężarówka z powiatowym komen dantem 
MO w Bochni Stanisławem Gruszką i 11 ludźmi z plutonu 
operacyjne go KP MO. Drugi w kolejności był samochód z funk-
cjonariuszami partyjnymi. Na końcu jechali funkcjonariusze UB. 

Piotr Romański

Krew na drodze

Pierwszy samochód został zatrzymany granatami rzucany-
mi ze skał. Jednocześnie prowadzono ostrzał aut. Strzelanina 
trwała około 20 minut i – mimo rannych – zakończyła się peł-
nym sukcesem party zantów.

Z punktu widzenia UB straty były duże. Według różnych 
relacji i dokumentów zginęło od 7 do 10 ludzi. Wśród nich 
byli: sierżant Stanisław Gruszka Powiatowy Komendant Mili-
cji z Bochni, funkcjonariusze bocheńskiego UB: Leon Piegża, 
Michał Stryjski, Franciszek Miałszygrosz oraz funkcjonariu-
sze KP MO: starszy sierżant Władysław Kurczab, szeregowy 
Antoni Korta, kapral Mieczysław Chałuda, Fryderyk Mig dał. 
Według meldunku PUBP w Bochni ciężkie obrażenia odniosło 
jeszcze 10 innych osób: Jan Chlebowski, szef propagan dy KW 
PPR, Zygmunt Młynarski z KW PPR w Krakowie, Stanisław 
Smajda, drugi sekretarz KP PPR w Bochni, UB-owcy: Teo-
fil Machej (Machaj), Stanisław Cieślik, milicjanci: Stanisław 
Bednarczyk, Eugeniusz Fudała, Władysław Ko peć, Ferdynand 
Foltak i Jan Chlebek. Według Stanisława Wałacha również zo-
stali ranni Kazi mierz Cichoń i Bolesław Skowronek.

Sytuacja ubowców pozostałych przy życiu została ura-
towana dzięki zakończeniu mszy w kościele w Łapanowie. 
W momencie kiedy żołnierze z oddziału „Salwy” zobaczyli, 
że na drogę zaczęli wychodzić ludzie z kościoła, w obawie 
o przypadkowe ofiary przerwali walkę i wycofali się. 

Bezpieka bezsilna w stosunku do partyzantów, zemściła 
się na okolicznych mieszkańcach. Za poniesione straty UB ze-
mścił się na okolicznej ludności, głównie na działaczach PSL. 
Z dokumentów Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie 
wynika, że komuniści „zdobyli” dowody, które mówiły, że za 
zabójstwem w Łapanowie stało PSL. 

Szukając odpowiedzialnych za wydarzenia z 31 mar-
ca, UB aresztował Jana Jarotka wójta Łapanowa. Podstawą 
aresztowania były zeznania członka rozbitej przez bezpiekę 
organizacji partyzanckiej „Ścigacz”. W czasie przesłuchania 
zeznał, że banda w liczbie 60 ludzi melinowała przez okres 3 
tygodni w wójta gm. Łapanów Jarotka Jana który przez cały 
czas dostarczał im żywność, a w dodatku po trzech tygodniach 
skierował bandę w inne bezpieczne miejsce, dokąd im również 
dostarczał produkty żywnościowe.

Droga Łapanów–Bochnia. Miejsce, w którym oddział „Salwy” 
zaatakował funkcjonariuszy wracających z Łapanowa.
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Przed wiecem zaś J. Jarotek miał prosić J. Dubaniowskie-
go, aby ten nie przeszkadzał w wiecu, bo zdawał sobie sprawę, 
że jako wójt odpowiada za bezpieczeństwo na swoim terenie. 

1 kwietnia, nad ranem, pracownicy bocheńskiej bezpieki 
przyszli do domu wójta.. Cała rodzina spała. Huk dobijających 
się funkcjonariuszy obudził Stanisława Szostaka, który otwo-
rzył drzwi i wpuścił ich do środka. O tym co działo się we-
wnątrz wiemy z jego relacji: Funkcjonariusze bezpieczeństwa 
przetrząsnęli dom. Słyszałem z kuchni jak ojciec bity krzyczał. 
Widziałem u niego podbite oko. W domu znaleziono 2 hełmy, 
pudełko od maski, zabrano mi rower, ojcu 20 000 zł wraz 
z portfelem. Zabrano mnie, ojca i brata ojca.

Po rewizji w domu J. Jarotek został wsadzony na samo-
chód. Jechali powoli jakby na defiladę – opowiadał Fryderyk 
Sotoła „Jastrzyk”. Wtedy Jarotek bity i kopany przez ubowców 
odwrócił się w kierunku stojących przy drodze chłopów i za-
wołał: „Módlcie się, abym jak najszybciej skonał”. 

Po odwiezie niu na bocheńskie UB, cała trójka została prze-
słuchana. Stosowano wobec nich wymyślne tortury. W wiezie-
niu bezpieczeństwa w Bochni postawiono mię na korytarzu – re-
lacjonował S. Szostak, syn wójta Jarotka. Później wchodząc do 
kancelarii więziennej widziałem ojca leżącego za biurkiem roze-
branego do bielizny, zbitego w nieludzki sposób. Wcześniej sły-
szałem jak bity krzyczał i jęczał. Kazano mi się rozebrać do bie-
lizny. Zapytano mi się „co możesz powiedzieć, mów co wiesz”.

Zeznania S. Szostaka jednak nie zadowoliły oficera śledcze-
go. Podjął więc próbę wmówienia oskarżonemu faktów, które 
nie miały miejsca, jednocześnie zmuszając go do przyznania 
się do zarzutów. Funkcjonariusz zapytał S. Szostaka: Mów co 
wiesz o tych 67 [partyzantach] co melinowali się przez 5 tygodni 
u Was? Nic takiego nie miało miejsca – odpowiedział Szostak. 

Następnie zaczęli mię bić – relacjonował S. Szostak, gu-
mami, drewnem pod podeszwy, Aż mi odchodziła skóra, kopa-
li, zatykali szmatą usta bym nie krzyczał. Później kazano mi iść 
do drugiego pokoju gdzie leżał ojciec. Nie wolno mi się było 
ruszać. Przechodzący bili mie gumami. Razem z ojcem i inny-
mi przeprowadzono mię do następnej ubikacji i kazali stać pod 
ścianą. Wszyscy 7-miu byliśmy zbici podobnie. Tam widziałem 
jak żołnierz wpadł mówiąc do Kowalczyka „padnij skurwy-
synie”, uderzył go w głowę ręką i kazał mu leżeć. Za chwilę 
ojciec mój upadł zemdlony, znów wpadł żołnierz uderzył ojca 
dwukrotnie w twarz. Ojciec wstał z trudem. Później zabrano 
nas do celi, bijąc po drodze każąc padać.

S. Szostak przesłuchiwany był cztery razy. Za każdym ra-
zem funkcjonariusze starali się nakłonić go do przyznania się 
do fałszywych zarzutów. Stosowali te same metody śledcze. S. 
Szostak został zwolniony z aresztu pod koniec maja t.r. Bocheń-
skiego aresztu nie opuścił J. Jarotek. Podczas jednego ze spotkań 
z synem w areszcie (1 kwietnia 1946 r.) wyznał mu, że ma poła-
mane żebra i najprawdopodobniej nie opuści tego miejsca żywy. 

Syn Jarotka będąc jeszcze w więzieniu dowiedział się, że 
ojciec podczas przesłuchania został zamęczony na śmierć, 2 
kwietnia. Współwięźniowie stwierdzili, że został rozstrzela-
ny dopiero po śmierci, którą poniósł męczeńsko. Widziano jak 
funkcjonariusz, trzymając go za włosy bił jego głową o mur 
ściany, aż krew płynęła. Po zamęczeniu go na śmierć został za-
strzelony w więzieniu, a jego zwłoki zagrzebano na podwórku 
PUBP, na śmietniku. Następnie jego ciało miało zostać wyko-
pane przez psa, więc w sienniku przewieziono go na cmentarz 
zakaźny w Bochni. 

Do WUBP w Krakowie, Witold Janiga, p.o. szefa bocheń-
skiego UB, przesłał sprawozdanie, w którym informował prze-
łożonych, że wójt został zastrzelony podczas próby ucieczki 
z UB – dzień po aresztowaniu [Jan Jarotek] wywołany z celi 
na przesłuchanie o godz. 10-tej rano przechodząc obok drzwi 
wejściowych wyskoczył na podwórzec budynku PUBP ucieka-
jąc w kierunku ogrodu gdzie są zarośla. Na wezwanie wartow-
nika w celu zatrzymania się nie zareagował. Wartownik oddał 
serię strzałów z PPSzy zabijając go na miejscu. 

W przyczynę śmierci zaproponowaną przez bezpiekę nie 
wierzą współwięźniowie wójta. Zwracają uwagę na to, że stan 
fizyczny w jakim tego dnia był Jarotek uniemożliwiał mu jaką-
kolwiek ucieczkę. Relacjonowali, że w dniu śmierci J. Jarotek 
nie mógł [nawet] po schodach zejść na podwórze, do szopy, 
gdzie go również katowano.

Wszyscy aresztowani w ramach represji po wiecu w Ła-
panowie zostali zwolnieni w maju 1946 r. Każdy z nich 
opuszczał bocheński areszt w stanie skrajnego wycieńczenia 
fizycznego i nerwowego. Świadczyć o tym może przypadek 
jednego z aresztowanych, u którego zaobserwowano obja-
wy szaleństwa, powstałego pod wpływem maltretowania go 
w więzieniu. Stracił pamięć, ogarniał go stały lęk, zwłaszcza 
przed nocą. Ostatecznie stracił chęć do życia i 15 maja 1946 r. 
powiesił się w mieszkaniu.

Piotr Romański
piotr.m.romanski@gmail.com

Autor jest absolwentem Wydziału Historycznego oraz Wy-
działu Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W 2011 r. obronił pracę magister-
ską pt. „Dom zgrozy. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Bochni w latach 1945-1956”.

Oddział Jana Dubaniowskiego „Salwy” fot. IPN, „Żołnierze wyklęci” 
Dodatek specjalny do tygodnika „Gazeta Polska” 3 III 2010, s. IX 
„Siły czarnej reakcji”

Fotografie pochodzą z monografii:

 Korkuć M., Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe 

oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  17LATO 2012

WB nr 2 (93)

Po dziesięciu dniach spę-
dzonych bez dziennego światła, 
bardzo wygłodzeni i oszoło-
mieni ruszyliśmy w kierunku 
Donu oddalając się coraz bar-
dziej od Stalingradu i Wołgi. 
Po dwóch dniach dotarliśmy 
do Donu. Trafiliśmy na prom. 
Przewoźnik zdziwiony taką 
grupą ludzi, zgodził się prze-
prawić nas na drugi brzeg. 
Otrzymaliśmy od niego boche-
nek chleba. Po 12 dniach był 
to pierwszy treściwy posiłek.

Znaleźliśmy się w strefie okupowanej przez Niemców. To, 
co widzieliśmy przy brzegach Donu, mroziło krew w żyłach. 
Na brzegu rzeki i dalej rozkładające się ciała ludzkie, spalone 
czołgi i samochody, wiele sprzętu bojowego. Pomimo tego, nie 
zważając na głód, ruszyliśmy w kierunku zachodnim, a słońce 
było naszym kompasem. Myślami byliśmy coraz bliżej ojczy-
zny, a słońce było naszym kompasem. Ruszyliśmy na zachód. 
Po kilkunastu kilometrach marszu dla własnego bezpieczeń-
stwa, choć z żalem. postanowiliśmy się rozdzielić i dalej wę-
drować pojedynczo. Na niebie wciąż przelatywały niemieckie 
samoloty bojowe…

 
DŁUGA DROGA…
Szedłem bardzo ostrożnie, unikając zarówno większych trak-
tów, po których przemieszczały się zmotoryzowane oddziały 
wroga (zmierzające w kierunku Stalingradu), jak też miast, 
gdzie już stacjonowało wojsko niemieckie. Nad moją głową 
przelatywały dziesiątki obciążonych bombami samolotów 
z czarnymi krzyżami na skrzydłach. Byłem wdzięczny Bogu, 
że po dwóch latach niewolniczej pracy na nieludzkiej ziemi, 
bez szwanku na zdrowiu, nadal miałem siły do pokonywania 
drogi do tak odległej, a upragnionej ojczyzny…

Wszystko, co spotkałem po drodze, a co tylko nadawało się 
do jedzenia, znikało w moich ustach. Przecież już wcześniej, 
w obozach pracy, nie gardziłem trawą czy nasionami klonu… 
Jednak najgorsze było jeszcze przede mną: musiałem żebrać. 
W pierwszym domu, gdzie poprosiłem o jałmużnę, spotkałem 
kobietę, która zaprosiła mnie do ubogiej izby. Kiedy powie-
działem, kim jestem, nakarmiła mnie tym, co miała – chlebem 
i mlekiem. Poczułem się raźniej i po chwili odpoczynku z na-
dzieją ruszyłem dalej, pamiętając ostrzeżenie gospodyni, by 
unikać współpracujących z Niemcami sołtysów. 

Codziennie byłem w stanie przejść ok. 25 – 30 kilometrów. 
Spotykałem ludzi mieszkających w miastach, którzy z wózka-
mi wędrowali po wsiach i szukali chleba, bo Niemcy rabowali 
żywność. Jednej osobie, ciągnącej razem z małą dziewczynką 

Michał Jakimów

Tak było… cz.2

Moje wspomnienia z czasów dwudziestolecia 
międzywojennego, wojennego i powojennego

taki właśnie wózek, zaoferowałem swą pomoc i w ten sposób 
bezpiecznie dotarłem w końcu do Donbasu. Okazało się, że ta 
kobieta była żoną inżyniera pracującego w kopalni węgla, któ-
rego zamordowali esesmani. Wdzięczna za okazaną pomoc, 
zaprosiła mnie do eleganckiego domu. Nie wiedziałem, jak 
się zachować, bo mój wygląd zupełnie nie pasował do urzą-
dzonego ze smakiem mieszkania. Widząc moje zakłopotania, 
pani domu kazała mi iść do łazienki, zrzucić stare, dziwaczne 
i brudne łachy oraz wykąpać się. Potem przyniosła czystą bie-
liznę a także – trochę za długie – spodnie po mężu i prawie 
dobrą marynarkę.

Poczułem się jak nowo narodzony, a kiedy usiadłem przy 
nakrytym obrusem stole, na którym stał samowar z gorącą her-
batą i pieczywo, opowiedziałem o moim losie. Słuchała uważ-
nie i bardzo mi współczuła. Ona też zwierzyła się ze swoich 
przeżyć, mówiła o tragicznej śmierci męża i o trudnej rzeczy-
wistości wojennej.

W tym domu spędziłem trzy dni. Wypoczęty, czysty i na-
karmiony, serdecznie pożegnałem przygodną znajomą, dzię-
kując za słowiańską dobroć i całując ją po polsku, a raczej po 
lwowsku – w rękę. Otrzymałem od niej jeszcze ciepły sweter, 
bo zbliżała się jesień i tak wyekwipowany ruszyłem w dalszą 
drogę, kierując się na Charków, do którego było jeszcze wiele 
kilometrów. W tym miejscu muszę koniecznie zaznaczyć, że 
zarówno kołchoźnicy, jak i mieszkańcy Stalingradu czy Don-
basu, z którymi przyszło mi się spotkać, to byli bardzo dobrzy 
i życzliwi ludzie. Zawsze starali się mi pomóc. Im zawdzię-
czam, że – choć w każdym momencie mojej, liczącej blisko 
2 000 kilometrów, wędrówki mogłem wpaść w ręce Niemców 
– udało mi się dotrzeć w rejon Białej Cerkwi… Tu jednak, 
mimo całej mej ostrożności, schwytała mnie ukraińska policja, 
będąca na niemieckich usługach. Przeszukano mi kieszenie, 
w których miałem jedynie różaniec. Zabrano mi go i mimo 
próśb nie zwrócono.

Policjanci odprowadzili mnie do niemieckiego obozu, 
gdzie zostałem przesłuchany, a potem na swetrze namalowano 
mi czarny krzyż. Byłem pewien, że będę stracony, bo policja 
poszukiwała trzech jeńców, którzy uciekli z lagru. I choć nie 
byłem jednym z nich, już mnie z obozu nie wypuszczono.

Zaczął się październik, noce były zimne, więc poszukiwa-
łem jakiegoś ciepłego miejsca. Jeden z sowieckich jeńców, 
leżący na słomie w jakimś zabudowaniu, zawołał mnie. Sko-
rzystałem, położyłem się obok niego. Trząsłem się z zimna, 
więc nowo poznany towarzysz niedoli przykrył mnie swym 
wojskowym szynelem (czyli płaszczem). W nocy na całym 
ciele poczułem gryzienie – okazało się, że razem z płaszczem 
„otrzymałem” insekty… Rano jeńcy wychodzący na obozowy 
plac robili z robactwem porządek, ja także musiałem. Taki był 
początek mojego pobytu w drugim, już niemieckim, obozie.

Po kilku dniach wraz z jeńcami wojennymi zostałem od-
wieziony do dużego obozu mieszczącego się w charkowskim 
więzieniu. Po odwszeniu i kąpieli pod natryskiem dostałem 
dość możliwy ubiór i wprowadzono mnie do dużych cel, po 
których można było swobodnie się poruszać. Spotkałem kilku 
Polaków, byli też jeńcy rosyjscy, rumuńscy i czescy.

Żywiono nas, jak na obozowe warunki, w miarę moż-
liwie, zabierano do różnych robót, na budowy, na lotnisko. 
Praca trwała od rana do późnego popołudnia. Przed wyjaz-
dem otrzymywaliśmy porcję chleba z kawałkiem marmolady 
i czarną kawę. Dopiero po powrocie dostawaliśmy większy 
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posiłek – „eintopf”. W czasie pracy przy budowie, kucharki 
z niemieckiej komendantury potajemnie wynosiły nam jakieś 
resztki, abyśmy mogli się posilić.

Pod strażą ukraińskich esesmanów jeździliśmy przez mia-
sto do zagajnika po drzewo. Po załadunku każdy duży wóz 
ciągnęli jeńcy: po dwóch przy dyszlu, a trzeci z tyłu. W ten 
sposób pokonywaliśmy parę kilometrów dzielących nas od 
obozu lub komendantury. Po drodze ludność wynosiła nam lub 
rzucała chleb, lecz strażnicy strzelali, nie pozwalając podnieść 
bliżej. Dobrze było pracować na lotnisku, bo tam można było 
coś zorganizować (czyli ukraść), na przykład cebulę. Ona była 
najważniejsza. Musieliśmy przy tym bardzo uważać, bo Niem-
cy robili wyrywkowe kontrole. Ja raz wpadłem, ale strażnik 
okazał się wyjątkowo dobrym człowiekiem i – choć miałem 
w kieszeni parę cebul – klepnął mnie tylko po ramieniu i po-
szedł dalej. Szczęśliwie przemyciłem mój skarb!...

Zima chyliła się ku końcowi. Dochodziły do nas wiado-
mości, ze niemiecki front się załamał i wojska hitlerowskie są 
w odwrocie. Widziałem, że strażnicy niemieccy chodzili pode-
nerwowani. My jednak dalej musieliśmy pracować, choć ruch 
wojsk w obie strony był coraz większy. W końcu nadszedł 
czas ewakuacji obozu. Sformowano dużą kolumnę jeńców, 
wśród których byłem i ja – uciekinier z nieludzkiej ziemi. I ta 
sama myśl, gdy byłem pod Stalingradem: jak uciec z grupy 
szczelnie otoczonej przez żołnierzy wermachtu i policji ukra-
ińskiej, popędzanej okrzykami: „los, los” towarzyszyła mi te-
raz. Przecież każdy, kto ustawał, nie nadążając za kolumną, od 
razu został zastrzelony i pozostawiony na szosie…

Głęboko wierzyłem, że dzięki Matce Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy przetrwam szczęśliwie trud tej mojej tułaczki 
i ucieczki. Widok usłanej trupami drogi budził wprawdzie lęk, 
że zostaniemy doprowadzeni do jakiegoś lasu i tam rozstrzela-
ni, ale zarazem sprawiał, że myśl o ucieczce stawała się coraz 
bardziej nagląca. Czekałem tylko na sprzyjający moment.

Okazja niebawem nadeszła. Słońce chyliło się ku zacho-
dowi, gdy dotarliśmy do jakichś zabudowań i zatrzymaliśmy 
się na nocleg. Do tych zabudowań od szosy prowadziła we-
wnętrzna wąska droga o długości ok. 150 – 200 metrów, ob-
sadzona drzewami, za którymi – jak zauważyłem – stał długi, 
wyglądający na oborę budynek z otwartymi wrotami. Wresz-
cie nadarzyła się realna szansa na ucieczkę!

Przespaliśmy noc. Rano część straży czekała przy szosie, 
a część wyprowadzała jeńców. Dojazdowa droga nie była ob-
stawiona. Wykorzystałem szansę i jak strzała odskoczyłem 
w bok. Osłonięty drzewami dotarłem prosto do wrót obory. 
Cud – żaden z żołnierzy wermachtu nie pofatygował się, by 
sprawdzić to zabudowanie.

Gdy na szosie ucichły okrzyki straży – znak, że kolumna 
ruszyła, byłem ocalony. Po krótkim czasie wyszedłem ostroż-
nie z kryjówki i zacząłem swój samotny marsz ku polskiej gra-
nicy. Byłem bardzo głodny, więc do pierwszego napotkanego 
domu wstąpiłem, prosząc o pomoc i coś do jedzenia. Nie od-
mówiono mi. Zostałem nakarmiony, chwilę odpocząłem i we-
dług otrzymanych wskazówek ruszyłem dalej. Jednak droga 
stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Nie tylko w mia-
stach, ale i po wsiach stacjonowały wojska niemieckie.

Idąc, przypominałem sobie poszczególne etapy tułaczki. 
Od wybuchu wojny do 20 grudnia 1939 roku przemierzy-
łem trasę Złoczów – Lwów, potem był odwrót do Złoczowa, 
a stamtąd, przez Brzeżany, przedzieraliśmy się w kierunku 

Rumunii. Przeszedłem przez Podhajce, Monasterzyska, Tłu-
macz, była potyczka z wojskiem rosyjskim, kapitulacja i nie-
wola w Horodence. Stąd, w bydlęcych wagonach, wieziono 
nas przez Tarnopol, Wołoczyska, Żmerynkę, Kijów, Połtawę, 
Charków, Starobielsk do obozu. Wróciłem z tej niewoli do 
Polski.

W 1941 roku nastąpiła wywózka polskiej młodzieży – Mo-
ściska, Lwów, Równe, Żytomierz, Kijów, Dniepropietrowsk, 
Rostów nad Donem, Kraj Krasnojarski, rejon Stalingradu… 
Kolejnym etapem była Dubowka i wreszcie – kołchoz. Potem 
jeszcze przebywałem w obozie jenieckim w Białej Cerkwi 
i obozie w Charkowie. I to wszystko spotkało mnie, osobę li-
czącą zaledwie dwadzieścia pięć lat! Naprawdę, samemu trud-
no mi było to pojąć, uwierzyć, że tyle już przeżyłem. A ile 
jeszcze przede mną? Bóg jeden tylko wie… 

Choć unikałem większych miejscowości, to wstąpiłem do 
jakiegoś średniej wielkości miasta i wszedłem do biura. Sie-
działy tam dwie urzędniczki. Pozdrowiłem je, powiedziałem, 
kim jestem i jak się tu znalazłem. Spytałem, czy jest jakaś 
możliwość otrzymania przepustki lub czego w tym rodzaju, 
bym mógł bezpiecznie kontynuować wędrówkę. Popatrzyły 
na mnie zdziwione, ale życzliwe i poradziły, abym unikał ta-
kich skupisk. Serdecznie podziękowałem za radę i dalej, już 
polnymi drogami, maszerowałem od wioski do wioski. Wspie-
rany przez nieznanych, ale prostych i bardzo życzliwych ludzi 
o prawdziwie słowiańskiej duszy, zdążałem do upragnionego 
celu. W końcu dotarłem do Równego.

W tym mieście przebywał mój kuzyn. Mieszkał z rodziną 
w szkole, której był kierownikiem. Nie zastałem ich jednak. 
Od napotkanej Polki dowiedziałem się, że wszyscy uciekli bo-
wiem groziła im śmierć z rąk nacjonalistów ukraińskich. Po 
jednodniowym odpoczynku zostałem przez tę panią odpro-
wadzony na dworzec kolejowy. Wręczyła mi bilet na pociąg 
relacji Równe – Lwów, a potem – po przesiadce – na pociąg 
Lwów – Przemyśl. W Mościskach wysiadłem i szczęśliwie, 
z mocno bijącym sercem znalazłem się w rodzinnym domu. 
Ale to wcale nie był jeszcze kres moich przeżyć, niebawem 
miały nadejść o wiele gorsze chwile…

Z nieludzkiej ziemi do rodzinnego domu… Prawdopo-
dobnie tak wędrowałem po swej ucieczce z sowieckich obo-
zów. Nazw wsi i niektórych miejscowości nie pamiętam; spod 
Stalingradu szedłem trasą mniej więcej podobną do tej, którą 
przemierzyłem podczas wywózki polskiej młodzieży w 1941 
r: Mościska, Lwów, Równe, Żytomierz, Kijów, Dniepropier-
towsk, Rostów nad Donem, Kraj Krasnojarski, rejon Stalingra-
du, Dubowka, kołchoz, tylko teraz ze wschodu na zachód…

PARTYZANTKA I KONSPIRACJA
Po spotkaniu i przywitaniu się z zapłakaną, ale szczęśliwą 
mamą zdałem relację z mej prawie trzyletniej nieobecności 
i długiej wędrówki do domu. Niezwłocznie poszliśmy do ko-
ścioła Ojców Redemptorystów, od którego dzieliła nas jedy-
nie ulica Słowackiego, by podziękować Matce Bożej na mój 
szczęśliwy i zdrowy powrót. 

Potem przyszli siostra i szwagier (o bracie, Tadeuszu, moi 
bliscy nic nie wiedzieli, był na wojnie), wzruszeni, ze łzami 
w oczach. Znowu musiałem im wszystko dokładnie opo-
wiedzieć, oni zaś przekazali informacje o sytuacji w mieście 
i okolicy. Na drugi dzień opuściłem dom i razem ze szwagrem 
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wyjechaliśmy do – oddalonej 
o kilkanaście kilometrów od 
miasta – miejscowości Bali-
ce. Właśnie tam mieściła się 
placówka Armii Krajowej 
– Zgrupowanie „San” Oddzia-
łów Leśnych Okręgu Lwow-
skiego „Warta”. Jej dowód-
cą był mój szwagier, kapitan 
„Zawisza”. Od razu zostałem 
wciągnięty w konspiracyjną 
pracę, rozpoczętą w Mona-
sterzyskach. Złożyłem przy-
sięgę, którą przyjął dowódca 

batalionu, major „Orlicki” w obecności porucznika „Uzdy” 
i kapitana „Zawiszy”. Była to moja druga przysięga woj-
skowa. Pierwszą składałem w Śremie, a drugą w armii 
podziemnej, podległej polskiemu rządowi na wychodź-
stwie w Londynie. Przyjąłem pseudonim „Czechowicz”.

Zostałem wysłany na placówkę AK w Hruszowicach, któ-
rą dowodził inż. „Kruk”, a która mieściła się w tamtejszym 
majątku ziemskim. Wieś zamieszkiwała w większości ludność 
ukraińska o zapatrywaniach nacjonalistycznych. Były tu też 
rodziny polskie i mieszane. Początkowo panował spokój, ale 
sytuacja pogorszyła się, gdy nacjonaliści z organizacji UPA 
zaczęli w sąsiednich wioskach (takich jak na przykład Kal-
ników) mordować polską inteligencję – nauczycieli, księży, 
leśników. W Kalnikowie była też silna jednostka AK, która 
podlegała placówce w Hruszowicach.

Mieliśmy za zadanie zaopatrywać żołnierzy leśnych w pro-
dukty żywnościowe z majątku – mleko, masło, chleb. Ponadto 
rozprowadzano wśród Polaków biuletyny i zbierano odpowied-
nie informacje o ruchach wojsk niemieckich oraz o działalności 
organizacji ukraińskich. Przekazywano je następnie do dowódz-
twa Zgrupowania „San” w Mościskach. Ja często wyjeżdża-
łem konno na placówkę w Balicach z ważnymi informacjami.

W miejscu mojej pracy nawiązałem przyjazne stosunki 
z rodziną mieszaną. On był Ukraińcem, żona Polką. Mieli 
jednego syna należącego do UPA. Od niego właśnie otrzymy-
wałem wszystkie informacje o działalności nacjonalistów. Jed-
nego dnia ostrzegł mnie o grożącym mi niebezpieczeństwie, 
zalecając, abym nie spał w majątku. Razem z czterema kole-
gami noce spędzaliśmy czujnie – raz w zabudowaniach mająt-
kowych, innym razem w stogach siana, a w końcu otrzymałem 
propozycję spędzenia nocy w jego domu. Skorzystałem, wie-
rzyłem mu, bo to był mój zaufany informator.

Po kilku dniach zostałem przez niego powiadomiony, że 
grozi mi niebezpieczeństwo, gdyż rozszyfrowano mą działal-
ność. Dlatego najlepiej by było opuścić ten teren, ponieważ 
zaczęły się już napady i mordy dokonywane przez członków 
UPA na polskiej ludności. I tak opodal Hruszowic doszczętnie 
spalona została mała polska wioska. Ja wcześniej tam byłem 
z prasą konspiracyjną. Ostrzegałem księdza proboszcza, że 
grozi mu niebezpieczeństwo. Proponowałem, by na jakiś czas 
wyjechał do Kańczugi, ale odparł, iż nie opuści nielicznej gru-
py wiernych. Jak się później dowiedziałem, zamordowano go. 
To samo zaczęło się dziać we wsi Kalników, do której także 
często jeździłem…

Po złożeniu raportu mojemu dowódcy wróciłem na pla-
cówkę do Balic. Tu z leśnym oddziałem kontrolowaliśmy 

duży teren – od Balic i Krysowic po Lipniki. Otrzymaliśmy 
informację, że przez teren tej ostatniej miejscowości ma być 
przewożona broń. Zorganizowaliśmy zasadzkę. Zauważyliśmy 
jadący polną drogą wóz, w którym sołtys z Lipnik wiózł broń, 
ukrytą w słomie, a przeznaczoną dla UPA w Pakości. Zarekwi-
rowaliśmy ją, a sołtysa Ukraińca postawiono przed sądem po-
lowym. Zgodnie z wyrokiem został rozstrzelany.

Na terenach działania oddziałów leśnych obszaru lwow-
skiego kończyła się aktywność Niemców. Wojska rosyjskie 
były coraz bliżej, a opuszczone w popłochu niemieckie punkty 
w Mościskach zajmowali żołnierze Armii Krajowej. W pięk-
ny, słoneczny poranek, od strony południowej na rogatkach 
miasta ukazały się pierwsze czołgi i czołowe oddziały bojowe 
wojsk rosyjskich. Przeszły przez miasta, goniąc Niemców na 
zachód. Mościska były wolne.

Ujawniając się, Armia Krajowa objęła miasto i utrzymała 
je przez dwa dni. Potem Zgrupowanie „San”, na rozkaz do-
wódcy, udało się na wyznaczony teren koncentracji do wsi 
Zakościele, gdzie była administracja wojskowa i cywilna. 
W związku z tym dowódca zgrupowania „San” w Mościskach 
otrzymał rozkaz od dowództwa AK obszaru Lwów „Warta” 
o wyprowadzeniu wszystkich oddziałów za rzekę San w Prze-
myślu. Po polowej Mszy świętej, odprawionej przez księdza 
kapelana AK, uformowano oddziały wraz z taborami i kuch-
nią polową. Byliśmy żegnani ze smutkiem przez mieszkańców 
i moją ukochaną mamę, która ponownie pozostała w domu 
sama, tym razem – pod okupacją rosyjską. W krótkim zresztą 
czasie ona także była zmuszona do opuszczenia swego domu 
i rodzinnego miasta. Wraz z innymi mieszkańcami ulicy Sło-
wackiego musiała udać się na tereny za Sanem, do Przemyśla.

A my, z trzeciego batalionu 14 pułku AK, Oddziałów Le-
śnych „Warta” Zgrupowania „San”, pod dowództwem majora 
„Sulimy” Szreckiego (w konspiracji pod dowództwem kapita-
na „Zawiszy” byłem dowódcą plutonu w stopniu porucznika, 
miałem pseudonim „Czechowicz”), po przekroczeniu rzeki 
San doszliśmy do miejscowości Krasiczyn. Zajęliśmy kra-
siczyński zamek i okolice. Tu był nasz pierwszy postój. Do 
naszego batalionu zgłaszali się ochotnicy z miejscowych or-
ganizacji akowskich.

W tym czasie w Warszawie wybuchło powstanie. Dowódca 
batalionu otrzymał rozkaz kontynuowania marszu w ramach 
akcji „Burza”, kierunek – stolica. W sile trzech kompanii i ta-
borów batalion pożegnał Krasiczyn i wkroczył w obszar rze-
szowskiego AK. Mijaliśmy różne miasta i wioski, zatrzymując 
się tylko na postój nocny, aby – po uzupełnieniu zaopatrzenia 
dla żołnierzy i paszy dla koni – następnego dnia maszerować 
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dalej. Kolejno przechodziliśmy obok miast – Jarosław, Prze-
worsk, Leżajsk, wszędzie serdecznie witani przez miejscową 
ludność, samorzutnie przynoszącą nam żywność. Po ostatnim 
odpoczynku w Grodzisku wkroczyliśmy przez Leżajsk do 
Rudnika nad Sanem. 

Tu napotkaliśmy na pierwszy opór – nie Niemców, ale pa-
troli wojsk rosyjskich i wojska polskiego, które uniemożliwiły 
nam dalszy marsz na pomoc powstańcom warszawskim. Do-
wódca batalionu i jego adiutant zostali zaproszeni do sztabu 
wyżej wymienionych wojsk na rozmowy. Z tego, co dowie-
dzieliśmy się, zapadła decyzja o włączeniu całej jednostki 
AK do wojska dowodzonego przez pułkownika rosyjskiego 
w mundurze polskim. Rozmowy jednak zakończyły się fia-
skiem – nasz dowódca, pod pretekstem konieczności narady 
z dowódcami poszczególnych kompanii, wrócił do batalionu 
i wydał rozkaz, by małymi grupami wycofywać się poprzez 
Leżajsk do Grodziska. Wcześniej tu dotarł nasz kwatermistrz. 
W porozumieniu z przywódcą organizacji Batalionów Chłop-
skich udało mu się zakwaterować poszczególne kompanie we 
wsiach: Grodzisko Górne i Dolne, Siedleczka, Gniewczyna, 
Kańczuga i Monasterz, a nawet w małej części Przeworska. 
W rezerwie był jeszcze Dynów.

Ponownie rozpoczęła się konspiracja i działalność pod-
ziemna. Na wymienionym terenie powstała silna organizacja 
składająca się z członków Batalionów Chłopskich i żołnierzy 
Armii Krajowej, harmonijnie współpracujących ze sobą. Wła-
dze Urzędu Bezpieczeństwa z Przeworska bardzo rzadko za-
puszczały się w ten region.

W tym czasie nasza działalność ogranicza-
ła się do wydawania biuletynu informacyjnego 
– gazetki. Realizowaliśmy zadania otrzymane od 
naszego rządu w Londynie, ponadto prowadzone 
były ćwiczenia polowe drużyn w lasach grodzi-
skich. Trwało to do momentu, gdy poszczególni 
dowódcy plutonów na odprawie w dowództwie 
batalionu otrzymali przykrą wiadomość o roz-
wiązaniu wojskowej działalności AK. Rozkaz, na 
polecenie zwierzchnika sił zbrojnych – pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Raczkiewicza – wydał 
ostatni dowódca Armii Krajowej – gen. Leopold 
Okulicki. Tak zamknięta została historia bohater-
skich walk bojowników Polski Podziemnej…

Rozkaz przyjęliśmy z wielkim bólem, a szcze-
gólnie tragiczny był on dla żołnierzy AK pocho-
dzących z terenów okupowanych przez wojska 
rosyjskie. Tym, którzy nie mieli się gdzie udać, 
starano się pomóc zagospodarować na terenach 

wyzwolonych spod władzy niemieckiej.
Każdy z nas otrzymał zaświadczenie – żołnierz AK w Od-

działach Leśnych „Warta” Obszar Lwów, podpisane przez 
Komendanta Okręgu podpułkownika „Topora”, w zastępstwie 
podpułkownika „Ostroga”. W lipcu 1945 roku na podwalinach 
AK powstała nowa organizacja niepodległościowa – Wolność 
i Niezawisłość (WiN). 

Ja otrzymałem rozkaz wyjazdu na ziemie odzyskane do 
miasta Żagań. Pojechałem na umówiony kontakt, z podaniem 
hasła, i objąłem stanowisko konspiracyjne prezesa WiN na po-
wyższy powiat ze specjalnym zadaniem organizacyjnym. Na-
tomiast oficjalnie objąłem stanowisko administratora majątku 
ziemskiego w Jabłonowie, podległego Państwowym Nieru-
chomościom Ziemskim w Żaganiu. Koledzy objęli takie same 
stanowiska w Nowej Soli, Kożuchowie i Żarach. Wszyscy 
podlegaliśmy podokręgowi Jelenia Góra, a w całości – okrę-
gowi Wrocław.

Zapoznałem się z terenem, władzami miejskimi i ludno-
ścią. Wszystko dobrze się układało, a organizacja rozwijała. 
Naczelne władze WiN wydawały gazetkę „Biały Orzeł”, roz-
prowadzaną nie tylko w miastach, ale i w terenie. Każdy z nas 
składał sprawozdanie ze swej działalności i wykonywanych 
zadań, przekazywane w formie raportów do bezpośredniego 
kierownictwa w Żarach, majora „Sulimy”, ten zaś – do dowo-
dzącego podokręgiem Jelenia Góra – podpułkownika Toma-
szewskiego.

CDN

Ja (w środku) wraz z kolegami z oddziału AK w Grodzisku, wrzesień 1944.
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Stanisław Kobiela

Bochniacy w Oflagu VIIA Murnau cz.2

Po opublikowaniu części pierwszej artykułu otrzymaliśmy 
dodatkowe interesujące nas informacje. Pan Marek Dąbrowa 
z Nowego Sącza przekazał nam informacje o dwóch bochnia-
kach – jeńcach Murnau. Jednym z nich był jego dziadek kapi-
tan Czesław Dąbrowa, który 3 września 1939 r. wyjechał na 
front z Suwałk z 96pp rezerwowym, sformowanym w I rzucie 
mobilizacji powszechnej dla 38 Dywizji Piechoty Rezerwowej 
krypt. Felicja”, która została sformowana poza planem mobi-
lizacyjnym „W”. Był tam kwatermistrzem pułku w stopniu 
kapitana. Pułk jego przeszedł cały front od północnej Polski 
do południowej. Walczył pod Lwowem w jego obronie. Sta-
cjonował w północnej części miasta w okolicach Hołosko 
i tam właśnie w dniu 22.09.1939. po ciężkiej obronie pułk 
stracił swoją zdolność bojową a część oficerów dostała się do 
niemieckiej niewoli. Niemcy załadowali jeńców do wagonów 
(nie bydlęcych) i przez Kraków i Wrocław wywieźli ich do 
Murnau, w Bawarii w Niemczech.

Kpt Czesław Dąbrowa otrzymał w oflagu nr 15097. Pan 
Marek Dąbrowa wielokrotnie usiłował uzyskać od dziadka 
jakieś szczegółowe informacje o oflagu. Nigdy się jednak nie 
dowiedziałem – mówi pan Marek – bo gdy go pytałem, nic 
nie odpowiadał tylko z oczu lały mu się łzy. Drugim bochnia-

kiem, jeńcem tego oflagu był pan Edward Stawecki, przyjaciel 
Czesława jeszcze z okresu międzywojennego. Podobno służyli 
razem w jakiejś kompanii. Z informacji uzyskanej z Wojsko-
wego Biura Badań Historycznych wynika, że urodził się on 
w 1901 r., posiadał przydział wojskowy do PRK do Oświę-
cimskiego Batalionu Obrony Narodowej przeformowany na 
etat batalionu ON typ III, który walczył w 201 Pułku Piechoty 
Rezerwowym sformowanym w sierpniu 1939 r. w mobilizacji 
alarmowej. W oflagu Edward Stawecki otrzymał numer obo-
zowy 448. Był także w obozie jako jeniec krewny Czesława 
Dąbrowy kpt. Roman Zaziemski oficer 1PSP z Nowego Sącza, 
który po wyzwoleniu obozu wyjechał do USA a w latach sie-
demdziesiątych powrócił do Nowego Sącza. Często się odwie-
dzali ale o obozie nic nie mówili. 

 Także pan Janusz Łączyński z Bochni rozpoznał na zdjęciu 
zbiorowym (w nr 1 (92) Wiadomości Bocheńskich na str. 20 
swojego ojca płk dypl. Romana Stefana Łączyńskiego (drugi 
z lewej w dolnym rzędzie). Te jego spostrzeżenia potwierdziła 
córka pana Janusza pani Ewa Łączyńska-Camps z Francji. 

Kilka ciekawych informacji odnalazłem w Wojskowym 
Biurze Badań Historycznych. Gen. Walerian Czuma miał 
numer obozowy 49003, płk dypl. Stefan Osika nr 16035, płk 
dypl. Roman Łączyński nr 49018, płk Marian Turkowski nr 
439, Maksymilian Stachurski nr 16407 – był podporucznikiem 
rez. piechoty, walczył w PRK 57 pp/OZ 148 pp.

JENIECKA SPOŁECZNOŚĆ
Niedola jeniecka przeciągała się powodując nastroje depre-
syjne, a nadmierne zagęszczenie wywoływało rozdrażnienie. 
Wśród jeńców byli przecież ludzie o różnych temperamen-
tach. Przemożna była chęć odosobnienia i posiadania czegoś 
wyłącznie dla siebie. Pewien jeniec zrobił sobie z tektury ma-
leńkie przepierzenie z okienkiem w rogu izby, zamykał się tam 
i grał na akordeonie i nikt nie miał prawa tam wejść. W jednej 
z izb jeńcy przedzielili kredą stół i jedni pilnowali tej linii przed 
drugimi, jak słynnego muru w „Zemście” Aleksandra Fredry.

Legitymacja kpt. Czesława Dąbrowy, ze zb. Marka Dąbrowy.

Ze zb. Marka Dąbrowy.
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Zmorą Murnau były jenieckie sądy honorowe, zbierające się 
najczęściej w umywalniach bloków, które rozsądzały spory 
między jeńcami. Kilkugodzinne rozprawy blokowały dostęp 
tym, którzy chcieli się umyć. Był to jednak początek powolne-
go kształtowania się jenieckiej społeczności. Konsolidację wy-
muszała także potrzeba wyeliminowania jednostek aspołecz-
nych, volksdeutschów i szpicli. Zdemaskowani, skazani byli 
przez tę społeczność na kompletną izolację, jak to przedstawił 
Andrzej Munk w „Zezowatym szczęściu”. Niemcy szybko 
wywozili ich do innych oflagów. 

Uroczystości z okazji polskich świąt narodowych, uroczy-
ste apele, pieśni patriotyczne, staranne ubiory oficerów wywo-
ływały wściekłość niemieckiego kierownictwa oflagu, bo wów-
czas jeńcy występowali jako zwarta, silna społeczność. Ta spo-
łeczność musiała się organizować, tworzyć możliwości kształ-
cenia i rozrywki, aby wyrwać jeńców z poczucia beznadziej-
ności i oderwania od bliskich. Temu celowi służyły coroczne 
święta pułków m.in. 30 pułku Strzelców Kaniowskich, w któ-
rym służył ppłk Stefan Osika. Pod jego protektoratem odbywa-
ły się także Brydżowe Konkursy Szczęścia. W zbiorach Stowa-
rzyszenia jest wiele plakietek i zaproszeń na takie spotkania.

NAUKA I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W OBOZIE
We wspomnieniach majora Mariana Siarkiewicza na portalu 
internetowych odnajdujemy wiele form życia jenieckiego. Za 
zgodę jego córki pani Heleny Radziłowicz korzystam z tych 
wspomnień w tym artykule. Największym powodzeniem cie-
szyła się nauka języka angielskiego, mniej niemieckiego, do-
brze znanego zwłaszcza w południowej Polsce (b. zabór au-
striacki). Sprowadzano samouczki typu „A Young Indian” oraz 
słowniki Berlitza i Langenscheita, a nauczycielami tego języka 
byli por. Chrzanowski i ppor. Henryk Zdrodowski. Angielskie-
go uczyło się 50% jeńców i dla nabycia wprawy polscy ofice-
rowie używali go często w rozmowach na placu apelowym. 
Uczono się także matematyki, fizyki i chemii, języka polskie-
go, historii, historii kościoła, geografii, księgowości włoskiej, 
amerykańskiej, nauk o rolnictwie. Książki i podręczniki przy-
syłał Szwajcarski Czerwony Krzyż. Powstały koła lekarzy, we-
terynarzy, mechaników, ekonomistów, a nawet pszczelarzy etc. 
Jeńcy urządzali wystawy, oglądane chętnie przez Niemców, 
wygłaszali referaty i gawędy. Powodzeniem cieszyła się tema-
tyka krajoznawcza, turystyczna i łowiecka. Często Abwehra 
robiła rewizje i podejrzane notatki z wykładów konfiskowała, 
co paraliżowało normalny bieg wykładów. W trudnych wa-
runkach obozowych powstawały utwory poetyckie, powie-
ści, tłumaczenia z języków obcych, a nawet prace doktorskie. 

Jak już wspomniałem kpt Józef Ślósarczyk z Bochni uczył 
się grać na harmonii, poznawał nuty, uczęszczał także na kurs 
rysunku, a zwłaszcza interesowało go studium twarzy. Te za-
jęcia – pisał do żony – dają mi zadowolenie i leczą nerwy. 
W Murnau namalował 85 akwarel i 6 pasteli. W 22 przypad-
kach były to kwiaty i w takiej samej ilości pejzaże o swojskich 
tematach górskich, albo z pagórkami w tle, jest polski – być 
może bocheński – dom z gankiem, przed którym stoją czte-
ry kobiety w ogrodzie pełnym kwiatów. Obok wspomnianego 
obrazu modrzewiowej bocheńskiej dzwonnicy i ryngrafu z ko-
pią cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej zachowały 
się także trzy portrety męskie wykonane w akwareli i trzy 
kobiece namalowane pastelą (ołówek i kredka). W obrazach 
tych w dobitny sposób przemawia nostalgia autora za krajem 
ojczystym, za Bochnią i rodziną, którą tam pozostawił.

Józef Ślósarczyk utrwalił także dyskretnie – z uwagi na 
cenzurę – tematykę obozową: w zamglonym tle wieże war-
townicze, kawałek chleba-komiśniaka i rzodkiewka, samotna 
marchew na tacy, albo piętrowe łóżka i zniszczona para bu-
tów. Obrazy te w formacie 35 x 25 cm. zachował autor. Kilka 
lat temu po wyburzeniu domu w którym mieszkał przy ulicy 
Kazimierza Wielkiego 47 cały ten zbiór trafił w jakieś bezi-
mienne ręce, następnie do antykwariatu krakowskiego, a stam-
tąd po przeprowadzonej aukcji – do zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie i tam obecnie się znajdują.

Także kpt Czesław Dąbrowa nauczył się w sekcji malar-
skiej dobrze rysować i malować, a w prywatnym muzeum 
pana Marka Dąbrowy w Sączu znajduje się kilka obrazków 
i rysunków z Murnau.

Związany z Bochnią pułkownik dypl. Marian Turkowski, 
były komendant Ośrodka Szkoleniowego w Rembertowie 
i Wesołej utworzył przy pomocy mjr Edwarda Ombacha ośro-
dek szkolenia wojskowego. Szkolenie na szczeblu pułku, dy-
wizji oraz korpusu organizował płk dypl. Stanisław Lityński, 
szef „Armii Poznań” dowodzonej przez byłego komendanta 
Wyższej Szkoły Wojennej gen. dyw. Tadeusza Kutrzebę. Po-
wstała także trzecia grupa szkoleniowa mjr dypl. Miguli, wy-
kładowcy Wyższej Szkoły Wojennej w zakresie historii wojen 
i wojskowości. Na przykładach bitew z I Wojny Światowej 
(nad Marną, pod Tannenbergiem, Łodzią, Verdun) i bitew na-
poleońskich analizowano różne sytuacje wojenne np. bitwę pod 
Castiglione w 1796 r., którą stoczył Napoleon z Austriakami 
(dowódca gen. Wurmser). Rozważano strategiczne aspekty bi-
twy pod Marengo 1800, Austerlitz 1805, Jeną 1806, Auersch-

Mal. kpt. Czesław Dąbrowa, ze zb. Marka Dąbrowy.
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tadt 1806, Pruską Iławą 1807, wyprawy na Moskwę 1812 r. na 
podstawie tzw. listów Napoleona zawartych w 30 tomach na-
pisanych w języku francuskim. Tomy tej literatury wojskowej 
zostały przywiezione przez generałów przybyłych do Murnau 
z Koenigstein. Podobno były one własnością marszałka Rydza 
Śmigłego. Analizowano także wielkie bitwy starożytnością 
pod Mantyneą 362 r. p.n.e., pod Kannami 215 r.p.n.e. i Zamą 
202 r.p.n.e. Bitwa pod Kannami stała się wzorem zgrupowa-
nia operacyjnego w 1914 r. uderzenie Niemców na Francję, 
wg planu gen. Schlieffena. Nie zabrakło także analizy bitwy 
warszawskiej 1920 r. czyli tzw. manewru znad Wieprza, nazy-
wanego przez przeciwników Piłsudskiego „cudem nad Wisłą”.

MUZYKA
Już pod koniec 1940 roku jeńcy pod batuta Leszka Rezlera mogli 
organizować koncerty muzyki lekkiej i poważnej. Instrumenty 
zdobyto poprzez kantynę obozową za walutę obozową wypłacaną 
co miesiąc przez Niemców. Żołd podporucznika wynosił 18 ma-

rek obozowych, porucznika 21 marek, kapitana 25 marek. Mu-
zyka lekka, głównie taneczna cieszyła się wielką popularnością. 

Także koncerty orkiestry symfonicznej (na pełny zestaw 
instrumentów) gromadziły sporo słuchaczy. Orkiestra towa-
rzyszyła wystawianym przez jeńców operetkom i musicalom. 
Akompaniowała także skrzypkom w występach solowych 
(utwory Kreislera, Wieniawskiego i Saint-Saensa). Uzdolnie-
ni jeńcy – jak np. wspomniany już Józef Ślósarczyk czy ppor. 
Świerkowski chodzili z akordeonami Hohnera po blokach i gra-
li dla kolegów. Wśród jeńców był znany polski przedwojenny 
piosenkarz Andrzej Bogucki, który wielokrotnie śpiewał A mnie 
jest szkoda lata, Nie będziesz Ty to będzie inna, Zwróć mi moje 
pocałunki i wiele innych. W Murnau był także chór obozowy.

TEATR
Przedstawienia teatralne odbywały się w bloku D, który z cza-
sem zaczęto nazywać „teatralnym”. Powstała tam pracownia 
kostiumów i dekoracji. Już w 1940 r. wystawiono Zaczaro-
wane koło Lucjana Rydla i kilka obrazków muzyczno-ta-
necznych. Właściwa działalność teatralna zaczęła się dopiero 
w 1941 r. lekkimi obrazkami muzycznymi i utworami teatral-
nymi. Role kobiece wykonywali trzej podporucznicy – Sku-
bisz, Niżankowski i Trzciński.

Występowali oni w sztukach Shawa, Cwojdzińskiego, Że-
romskiego Uciekła mi przepióreczka, Grzymały -Siedleckie-
go, Szekspira, Bałuckiego Dom otwarty i Rostworowskiego 
Judasz z Kariotu. Był także repertuar lżejszy, a więc obrazki 
sceniczne Kobieta przez wieki, autorstwa B. Przyłuskiego – 

obrazy kobiety w starożytnej Grecji, Rzymie, w czasach rewo-
lucji francuskiej i w latach dwudziestych i trzydziestych. Było 
to przedstawienie bardzo kolorowe z piękną muzyką w wyko-
naniu orkiestry Rezlera. Podkładem muzycznym były walce 
Straussów (ojca i syna), utwory Ponchelliego, Suppego i De-
libesa. Przedstawienie to powtarzano wielokrotnie. Charakte-
ryzator-fryzjer J. Zawidzki przygotowywał polskich oficerów 
do ról pięknych kobiet, a efekty tej pracy zatwierdzane były 
niemilknącymi brawami, kiedy tylko te „kobiety” pojawiły się 
na scenie. W 1944 w czasie świąt Bożego Narodzenia wysta-
wiono Pastorałki Leona Schillera, który przybył do oflagu po 
Powstaniu Warszawskim. Wystawienie tych wszystkich sztuk 
w ciągu pięciu i pół lat niewoli było dziełem ludzi zafascyno-
wanych teatrem. To była ogromna praca: scenografia, kostiu-
my i stroje z papieru, bibuły i tektury, wielogodzinne próby. 
Tu w obozie niektórzy jeńcy zetknęli się z teatrem amatorsko 
– zawodowym po raz pierwszy. Cała ta praca skierowana była 
głównie ku pokrzepieniu serc i odwróceniu myśli od warun-
ków i niepewności losu.

JEŃCY Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Po upadku Powstania Warszawskiego duża grupa powstańców 
przybyła do Oflagu VII A Murnau w niemieckich mundurach 
i niemieckich hełmach. Niemieccy wartownicy mieli zdziwio-
ne miny. Dopiero Czerwony Krzyż dostarczył im amerykań-
skie mundury. Między powstańcami byli ludzie młodzi, niemal 
dzieci. Dotychczasowi jeńcy Murnau podjęli zobowiązanie 
zorganizowania w każdej izbie skromnego poczęstunku dla 
kilku przydzielonych do tych cel powstańców. Poczęstunek 
składał się z kawy nesca lub herbaty oraz suchych biszkoptów 
i czekolady, no i amerykańskich papierosów. To była miła nie-
spodzianka i ciekawe chwile, nawiązanie znajomości i pobież-
ny opis wydarzeń z walk powstańczych, sytuacji w kraju itp. 
Padało mnóstwo pytań o los jenieckich rodzin. Oficerów AK 
ulokowano w hali garażowej na piętrowych pryczach. Jedynie 
rannych i kapitanów ulokowano w blokach A, B i C. Należy 
dodać, że z grupą żołnierzy-powstańców przybył do Murnau 
rotmistrz Witold Pilecki.

 Nie wszyscy powstańcy trafiali do obozów jenieckich. 
Wielu trafiło do obozów koncentracyjnych. Kobiety-żołnie-
rze Armii Krajowej znalazły się w obozie Oberlangen, albo 
w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Niemcy nie dotrzy-
mali w całości warunków umowy kapitulacyjnej zawartej 
w Ożarowie 2 października 1944 r. Punkt 5 tej umowy prze-
widywał, że z chwilą złożenia broni żołnierze AK korzystają
z wszystkich praw konwencji genewskiej z 27.VII.1929 r. 
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dotyczącej traktowania jeńców wojennych. Z takich samych 
praw korzystają żołnierze AK, którzy dostali się do niewoli 
na terenie Warszawy w toku walk od 1 sierpnia 1944 r.. Prawa 
jeńców wojennych przysługują także osobom nie walczącym, 
a towarzyszącym AK w rozumieniu art 81 konwencji genew-
skiej o traktowaniu jeńców wojennych bez różnicy płci. Legi-
tymacje opiewające na pseudonimy miały być wystarczającym 
dowodem przynależności do AK.

 
POMOC CZERWONEGO KRZYŻA
W obozowym menu była wpisana zupa jarzynowa, a raz 
w tygodniu gulasz, ale faktycznie wydawano wodnistą zupę 
z dodatkiem kilku ziemniaków w łupinach, często zgniłych, 
w gulaszu nie było odrobiny mięsa, zaś herbata przygotowy-
wana była z polnych ziółek. Za mało było chleba, a nie można 
go było kupić za obozową walutę t.zw. „lagermarki”, ale za 
zegarek lub złoto. Dodatkiem do chleba były mikroskopijnej 
ilości porcje buraczanej marmolady (Blutwurst). Kpt. Czesław 
Dąbrowa wspominał, że w obozie jeńcy głodowali i zbierali 
każdy okruszek, gdyż jeden chleb dostawali raz na tydzień 
i musieli sobie racjonować porcje. 

Pomoc Czerwonego Krzyża uzależniona była od ówcze-
snych możliwości materialnych, ale była to pomoc nieocenio-
na. Polacy mimo ciężkich warunków okupacyjnych uważali, 
że jest ona obowiązkiem moralnym i patriotycznym. W okre-
sie świąt była ona szczególnie cenionym przez jeńców „darem 
serca”. Czerwony Krzyż organizował tę pomoc szczególnie 
w Miechowie, skąd odchodziły wagony z prowiantem do obo-
zów jenieckich. Do dnia dzisiejszego w miejscowym liceum 
znajduje się izba pamięci „murmańczyków”. 

Napływała także pomoc Czerwonego Krzyża z całego 
świata. Jeńcy w Oflagu w Murnau dostawali imienne pacz-
ki żywnościowe z Francji. Z reguły byli to zawsze ci sami 
jeńcy. Sytuacja zmieniła się kiedy płk Porwit zaproponował, 
aby paczki docierały nawet rzadziej ale do wszystkich jeń-
ców w jednakowej wielkości i jakości. Były w nich suchary, 
czekolada, czasem masło lub boczek. Czerwony Krzyż wy-
syłał z Portugalii pudełka sardynek, a ze Szwecji miód, mle-
ko w proszku i masło. Docierała także pomoc z wielu miast 
z różnych stron Stanów Zjednoczonych. Także z Francji przy-
chodziły o piekielnej mocy, powalające z nóg, papierosy” 
Gaulois-Caporal”, gruby tytoń z Martyniki i Senegalu. Wśród 
pierwszych darów było sporo wyjątkowo niepraktycznych np. 
torty, albo ślimaki, a jeńcy woleliby nawet trocinowaty nie-
miecki chleb wojskowy, albo zwykłą brukiew.

OBOZOWY RUCH OPORU
Także w Murnau powstał obozowy ruch oporu, który nawiązał 
kontakt z polskimi robotnikami pracującym w okolicach Mur-
nau. Zdobywał cenne informacje z zewnątrz o sytuacji wojen-
nej, a nawet zorganizował w oflagu aż cztery odbiorniki radio-
we. Chociaż do granicy szwajcarskiej było tylko 80 km. uciecz-
ki podejmowane z obozu skazane były na niepowodzenie. Mur-
nau jako Musterlager był wyjątkowo silnie strzeżony. W jednym 
przypadku uciekinier dotarł aż na Węgry, ale został schwytany. 
Niezwykłe było zniknięcie z aresztu w Murnau kapitana Ma-
majewa, którego przejąć mieli na drugi dzień funkcjonariusze 
gestapo. Szukano go po całej Europie, a przez cały rok ukrywali 
go koledzy na poddaszu jednego z obozowych garaży. W jesie-
ni 1944 r. grupa jeńców wykonała podkop długości 40 metrów. 

Wejście znajdowało się w przybudówce obok kuchni obozo-
wej. Podkop biegł pod drutami obozowymi i wychodził na po-
wierzchnię w zagonie pszenicy. Nie został on jednak wykorzy-
stany, gdyż polski komendant oflagu gen. Rómmel wstrzymał 
ucieczkę oświadczając, że nie ma do niej warunków, że rezerwu-
je podkop dla celów ogólnych w razie nadzwyczajnej potrzeby1.

WYZWOLENIE OFLAGU W MURNAU
Na początku 1945 r. niemieckiego komendanta Ostera zastą-
pił oficer SS Petri, który był poprzednio zastępcą komendanta 
obozu koncentracyjnego w Dachau. Zaostrzono obozowe rygo-
ry, wymieniono załogę wartowniczą. Coraz częściej zdarzały 
się przypadki aresztowania niektórych jeńców przez Abwehrę, 
a także strzelania z wież wartowniczych. Przywożono nowych 
jeńców. Byli to Włosi, Francuzi, i Anglicy. Petri opuścił obóz 
zdając komendę w ręce swojego zastępcy Pohla. W kwietniu 
Niemcy przyznali, że nie mają już czym karmić jeńców. Na 
szczęście Międzynarodowy Czerwony Krzyż ze Szwajcarii 
dostarczył kilkoma samochodami paczki z żywnością. Zbliżał 
się front o czym świadczył codzienny huk.

29 kwietnia 1945 r. Oflag VIIA Murnau został oswobo-
dzony przez jeden z oddziałów amerykańskiej 12 Dywizji 
Pancernej gen. majora Rodericka R. Allena, w składzie 3 
Armii gen. George’a Pattona. Zanim jeńcy zostali uwolnieni 
nastąpiły pełne napięcia wydarzenia. Do oflagu od strony mia-
steczka zdążał w dwóch samochodach oddział SS, być może 
– jak twierdzą niektórzy na portalach internetowych – w celu 
rozstrzelania jeńców, albo wysadzenia obozu. Od strony Mo-
nachium na szosie pojawił się amerykański czołg. Widzieli go 
jeńcy, natomiast dla Niemców nie był widoczny. Zobaczyli go 
dopiero w ostatniej chwili, kiedy czołg wyjechał zza rogu ko-
szar. Oddajmy głos Stanisławowi Majchrowskiemu, który to 
wydarzenie opisał w książce „Za drutami Murnau”: Oficer SS, 
jadący w pierwszym wozie wykrzyknął: Mansch! Amerikaner! 
Uniósł się jakby sięgał po pistolet, jego towarzysz wyskoczył 
na jezdnię, ale w oka mgnieniu padli w ogniu czołgu. Zginęli 
wszyscy. Samochody postrzelane były jak sito. Pod bramą tłum 
zafalował. Został zabity jeniec ppor. Alfons Mazurek. Trafił go 
pocisk rykoszetem odbity od muru. Rykoszet ugodził też Haupt-
manna Pohla, raniąc go w twarz. 

Wśród wiwatów powitano żołnierza amerykańskiego prze-
mówieniem wygłoszonym piękną obozową angielszczyzną. 

Jeńcy oflagu VIIA Murnau. Kpt. Czesław Dąbrowa drugi z lewej 
w dolnym rzędzie, ze zb. Marka Dąbrowy.
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Amerykanin pokiwał głową z uśmiechem. Odpowiedział po 
polsku. Był rodem z Kalisza. Wdrapał się na rusztowanie, kop-
nął nogą karabin maszynowy wymierzony w obóz i zawołał: 
„Już nie będą wam grozili!”

Zanim uwolnieni oficerowie polscy rozjechali się po całej 
Europie (większość pozostała na Zachodzie) odbyła się uro-
czystość z okazji święta narodowego, Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Orkiestra jeniecka odegrała hymn „Mazurek Dąbrow-
skiego” a gen. Tadeusz Kutrzeba złożył raport gen. Rómmlo-
wi, który był najstarszym w obozie oficerem. Potem odbyła 
się Msza Święta i odśpiewano „Boże coś Polskę”.

AMBICJE GEN. RÓMMLA
Niedługo potem gen. Bór-Komorowski wiedząc, że w obozie 
znajduje się ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej chciał odwie-
dzić Murnau. Był bowiem Naczelnym Wodzem mianowanym 
przez Rząd Londyński i jemu powinien złożyć meldunek 
najstarszy oficer z obozu gen. Rómmel. Ale Rómmel zapro-
testował, wykrzykując, że kiedy on Rómmel bił w 1920 r. 
Budionnego pod Zamościem, Bór-Komorowski był u niego 
tylko rotmistrzem. Dla zażegnania sporu uzgodniono, że gen. 
Bór-Komorowski złoży meldunek Rómmlowi, jako jego były 
podwładny, a następnie Rómmel jako najstarszy oficer z ofla-
gu zamelduje się Borowi-Komorwskiemu jako Naczelnemu 
Wodzowi wyznaczonemu przez Rząd Londyński.

W połowie maja Rómmel jako komendant oflagu otrzymał 
telegram, że admirał Józef Unrug ma zgłosić się w kwaterze 
głównej Eisenhowera pod Paryżem i w tym celu Eisenhower 
wysyła samolot na lotnisko w Murnau. I znowu Rómmel oka-
zał nieopanowane niezadowolenie, że wzywa się Unruga a nie 
jego – Rómmla, który uważał się za ważniejszego nawet od gen. 
Andersa i gen. Maczka. Do Paryża poleciał zatem gen. Rómmel 
jego syn por. Witold Rómmel, płk Pragłowski, tłumacz ppor. 
Zdrodowski i admirał Unrug. Z Paryża zgodnie z życzeniem 
Eisenhowera i Sztabu Brytyjskiej Marynarki Wojennej odleciał 
do Londynu jedynie admirał Unrug. Gen. Rómmel nie został 
przyjęty przez dowództwo alianckie. Zakwaterowano jego i jego 
świtę gdzieś koło Montmartre, dostarczano im pożywienie, ale 
posiłki musieli sobie przygotowywać sami. Płk Pragłowski szyb-
ko opuścił to towarzystwo, a gen. Rómmel za pośrednictwem 
mjr Kuropieski szukał możliwości wyjazdu do Polski i w końcu 
tam wyjechał i został doradcą marszałka. Roli-Żymierskiego.

RÓŻNE DROGI POWROTU
Po uwolnieniu polskich oficerów z Oflagu VIIA Murnau roze-
szły się drogi Bochniaków. Ppłk Roman Stefan Łączyński 10 
sierpnia 1945 r. wcielony został do II Korpusu gen. Andersa. 
Przybywał najpierw we Włoszech a potem w Egipcie i na Środ-
kowym Wschodzie w Palestynie i Libanie. 18 listopada 1947 r. 
dostał się do Anglii i zamieszkał w Manchesterze. Poprzez za-
ufanych kurierów podejmował próby sprowadzenia z Polski 
do Anglii żony Janiny i dwóch synów Jerzego i Janusza, ale 
dopiero w połowie lat 60-tych XX wieku mógł przyjechać do 
rodziny w Bochni i tutaj przy ulicy Solnej 3 mieszkał, aż do 
śmierci w dniu 16 lutego 1977 r. Żona Janina zmarła w 1983 r. 
Pochowani są w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunal-
nym w Bochni przy ul. Orackiej. W Bochni mieszka jego syn 
Janusz znany trener sportowy. Jego brat Jerzy zmarł w 1997 r.

15 maja 1945 r. kpt. Józef Ślósarczyk objął dowództwo 
oficerskiej służby zaopatrzeniowo-transportowej i na jej cze-

le udał się do Porto San Giorgio we Włoszech. Nie wiado-
mo kiedy przyjechał do Polski. Mieszkał w budynku przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 47 z żoną a następnie w Katowicach. 
Małżeństwo jego było bezdzietne. Kpt. Ślósarczyk miał trzech 
braci Marcelina zm. w 1938 r., Stefana zm. 1963 r., Bole-
sława zm. w 1966 r. i siostrę Marię. Józef Ślósarczyk zmarł 
31.10.1968 roku w Katowicach. Mieczysław Gofroń po po-
wrocie do kraju mieszkał przy ulicy Orackiej, następnie prze-
prowadził się do Krakowa i tam zmarł. Pochowany jest na 
cmentarzu na Salwatorze.

Kpt Czesław Dąbrowa dopiero w sierpniu 1945 r. otrzymał 
legitymację b.jeńca wojennego/na zdjęciu/.Następnie wyjechał 
do Włoch gdzie wstąpił do 2. Korpusu i tam pełnił funkcję kie-
rownika referatu osobowego, W 1946 r. z całym 2 Korpusem 
wyjechał do Anglii tam pracował w administracji wojskowej.

O powrocie do kraju zdecydowała silna tęsknota za rodzi-
ną i Ojczyzną. Tej tęsknocie towarzyszyła obawa o dalsze jego 
losy w komunistycznej Polsce. Ostatecznie uznał, że jako wra-
cający do kraju jeniec wojenny nie będzie podlegał represjom 
i szykanom. Nie mógł tego powiedzieć brat Czesława płk pilot 
Adam Dąbrowa dowódca polskiego dywizjonu bombowego 
301 w Wielkiej Brytanii, ani wuj płk art. Marian Jędrychowski 
bohater spod Monte Cassino, Bolonii i Linii Gotów, żołnierz 
gen. Andersa. Adam Dąbrowa otrzymał krzyż Virtuti Militari 
za obronę Wielkiej Brytanii, Marian Jędrychowski za Monte 
Cassino. Do końca życia pozostali na emigracji. 

W maju 1947 roku kpt Czesław Dąbrowa złożył raport do 
ambasady i zawiadomienie o chęci powrotu do Polski. Otrzy-
mał papiery repatriacyjne i po siedmioletniej tułaczce powrócił 
statkiem do Gdyni. Skorzystał z dobrej rady i osiedlił się wraz 
z rodziną w Kłodzku na ziemiach odzyskanych. Tam podjął 
pracę w tamtejszym technikum mechanicznym jako główny 
księgowy. Do rodzinnego Nowego Sącza powrócił dopiero 
w 1978 roku i tam także zakończył życie w wieku 93 lat. Spo-
czął w rodzinnym grobowcu w Nowym Sączu.

Ppłk dypl. Stefan Osika wcielony został w lipcu 1945 r. do 
II Korpusu gen. Andersa. Z Włoch przedostał się do Anglii 
i tam mieszkał do śmierci 3 grudnia 1970 r.. Pracował jako 
sekretarz Koła Żołnierzy Dowództwa2 Korpusu. Organizował 
życie koleżeńskie osiedlonych w Wielkiej Brytanii Bochnia-
ków i kolegów, głównie z rocznika 1922-1924 Wyższej Szko-
ły Wojennej, którą ukończył w 1924 r., a której hasłem była 
„force morale” (siła moralna). W latach 60-tych odwiedził 
kilka razy rodzinę w Bochni, mieszkającą na Krzęczkowie. 
W czasie tych pobytów odwiedzał mieszkającego w Bochni 
w budynku Dziemborowiczów przy ul. Kazimierza Wielkiego 
swojego przyjaciela z oflagu kpt. Józefa Ślósarczyka. Pocho-
wany został na bocheńskim cmentarzu komunalnym przy ulicy 
Orackiej. Prawie 40 lat po śmierci ppłk Stefana Osiki i 65 lat 
po napisaniu listu do matki dotarły do rodziny, a mianowicie 
jego siostrzenicy pani Klementyny Ilcewiczowej mieszkającej 
przy ulicy Krzęczków w Bochni dwa listy napisane przez Ste-
fana Osikę w oflagu 12 lutego 1942 r. i 29 października 1943 r. 
których treść pokazuje serdeczną więź Stefana Osiki z matką 
i jego rodzinną Bochnią2.

KONIEC
Przypisy:
1 Stefan Majchrowski – Za drutami Murnau, Warszawa 1970  s. 158, 176)
2 Stanisław Kobiela – List z przeszłości (Wiadomości Bocheńskie nr 4 

(75) 2007)
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BOCHN I ANA
ŚLADAMI ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW
Z końcem 2011 r. na półkach księgarskich ukazała się wydana 
w wydawnictwie Vesper w Poznaniu książka Mateusza „Biszo-
pa” Biskupa p.t. Śladami zapomnianych bohaterów. Autor jest 
laureatem nagrody głównej w konkursie BLOG BLOGERÓW 
2010, w kategorii „Moje zain-
teresowania i pasje”. Omawiana 
książka jest wyborem najcie-
kawszych jego blogów, w któ-
rych udowadnia, że historia nie 
jest zbiorem nudnych dat i fak-
tów, że życiorysy nie celebry-
tów, ale prostych, niejednokrot-
nie zapomnianych prawdziwych 
bohaterów mogłyby zainspi-
rować niejednego scenarzystę 
hollywoodzkich filmów. Słusz-
nie ktoś napisał, że jest to próba 
wywołania pewnej narodowej 
dumy, bo historia nas łączy, czy 
tego chcemy, czy nie.

Obok takich postaci jak np. Leopold Socha (rozdz.Anioł 
z podziemi s. 161) przedstawiony jako główny bohater w filmie 
Agnieszki Holland „W ciemności”, Mieczysław Pawlikow-
ski (rozdz. Bombardier imć Zagłoba s. 285), Mieczysław Fogg 
(rozdz.Fogg jakiego zapewne nie znacie s. 307), Berek Joselewicz 
(rozdz. Żyd, mason, bohater s. 448) czy Krystyna Skarbek (rozdz. 
Ulubiona agentka Churchilla s. 480) odnajdujemy kilka sylwetek 
i opisów wydarzeń związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską.

Trzy okrążenia libratora 
W 2006 r. Stowarzyszenie nasze wydało książkę Wojciecha Kra-
jewskiego „Powietrzna walka nad Bochnią” w której autor wy-
czerpująco i w sposób niezwykle ciekawy przedstawił ostatni lot 
Liberatora KG890 z Brindisi nad walczącą Warszawę i zestrzele-
nie go w Nieszkowicach Wielkich pod Bochnią przez niemieckie-
go pilota Gustava Edwarda Francsi w nocy 14/15 sierpnia 1944 r. 
Mateusz „Biszop” Biskup w rozdziale „Trzy okrążenia Liberato-
ra” (s. 553 i nast.) przedstawił postać pochodzącego z Warszawy 
kapitana Zbigniewa Szostaka i powrócił do romantycznej legen-
dy, że po dokonaniu zrzutu słynny z brawury kpt Szostak odłączył 
się od szyku, zatoczył rundę i wykonał trzy okrążenia nad domem 
swojej matki, dając w ten sposób jej znak, że żyje, zaś ona (Lu-
dwika Szostak ps. „Mucha” ze zgrupowania AK „Żyrafa”) peł-
niąca właśnie służbę na dachu tego domu zauważyła ten manewr 
i krzyknęła:  O Boże, przecież to Zbyszek!

Autor książki podchodzi wprawdzie dość sceptycznie do tej 
opowieści, ma wątpliwości, ale jednocześnie podkreśla skłonno-
ści do brawury Zbyszka Szostaka i przypomina, że znał on na pa-
mięć topografię stolicy.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości proponuję sięgnąć po
w/w książkę Wojciecha Krajewskiego, który podał, że ta bardzo 
romantyczna historia przedstawiona została w książce Stanisława 
Podlewskiego pt. „Rapsodia Żoliborska”, a na str. 66 Krajewski 

napisał: Trudno przyjąć, by w sytuacji gdy samolot zagrożony jest 
w każdej chwili trafieniem przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, 
dowodzący załogą nawigator kpt S. Daniel zezwolił pilotowi na 
lekkomyślne robienie rund nad miastem tylko po to, by dać sygnał 
rodzinie bez żadnych gwarancji, że zostanie on w ogóle zauważony 
i rozpoznany. Zdaniem Leszka Owsianego latającego na halifak-
sach na operacje zrzutowe m.in. nad Warszawą, by wykonać run-
dę czterosilnikowym samolotem należy zatoczyć koło o promieniu 
250-300 m. Opowieść o lekkomyślnym zataczaniu kółek Liberato-
rem nad wielkim polem bitwy jakim była wówczas Warszawa, uznał 
on za całkowicie nierealną (Wojciech Krajewski przeprowadził 
wywiad z Leszkiem Owsianym w marcu 2005 r.). Byłoby to bez-
sensowne narażanie życia załogi i tak cennego dla polskiej eskadry 
samolotu. Ponadto trzeba mocno podkreślić – co zauważa obecnie 
p. Wojciech Krajewski – że nie było szyku Liberatorów. One nie 
leciały w szyku, tylko każdy zupełnie osobno, na własną rękę.

 
Ostatni lot
W rozdziale „Ostatni lot” (s. 98) autor interesująco przedstawia 
los załogi czterosilnikowego halifaksa JP-220 „C” z 1586 Eska-
dry do Zadań Specjalnych, który wracając w nocy z 16/17 sierp-
nia 1944 r. z udanego zrzutu 12. zasobników ze sprzętem, bronią, 
lekarstwami i żywnością dla walczącej Warszawy został zestrze-
lony o godzinie 1.00 we wsi Dębina koło Bochni, przez Junkersa 
Ju-88 pilotowanego przez porucznika Gustava Francsi z 100. Dy-
wizjonu Nocnych Myśliwców (NJG 100), tego samego, który po-
przedniej nocy zestrzelił nad Nieszkowicami Wielkimi Liberatora 
KG890. W rozdziale tym jest interesujący życiorys chorążego 
pilota Lecha Owsianego i jego fotografia, informacje o pozosta-
łych członkach załogi i jej losach. Jest także krótka wiadomość 
o śmierci podczas skoku radiotelegrafisty Stefana Bohanesa. 

Autor nie lokalizuje miejsca śmierci Stefana Bohanesa. Na-
leży więc wyjaśnić, że Halifaks JP 220 „C” z polskimi znakami 
został „śmiertelnie” trafiony na Łąktą Górną w południowej czę-
ści powiatu bocheńskiego. Tam właśnie wyskoczył radiotelegrafi-
sta Stefan Bohanes, który skoku nie przeżył. Zdaniem Wojciecha 
Krajewskiego i pilota Leszka Owsianego, który tę sytuację razem 
z W. Krajewskim analizował Bohanes skacząc uderzył z całej siły 
głową w krawędź luku w kadłubie i stracił przytomność. Dlatego 
nie otworzył spadochronu.

Także w Łąkcie Górnej lądowali szczęśliwie na spadochro-
nach st.sierż. Grzegorz Denisienko mechanik pokładowy, kpt Wła-
dysław Schöffer dowódca załogi. Dalej dopiero wylądowali por. 
Witold Korwin-Łopuszański drugi nawigator, sierż. Lucjan Kre-
towicz drugi pilot i por. Włodzimierz Bernhardt, bombardier. Od-
nalezieni zostali dopiero na drugi dzień przez oddział partyzancki 
„Odwet”. W samolocie pozostał chor. Lech Owsiany, pierwszy 
pilot i chor. Jan Luck, tylny strzelec. Samolot miał uszkodzone 
stery poziome, ale Owsianemu udało się go zawrócić. Lotem śli-
zgowym doleciał do Buczkowa (kilka km na północ od Bochni) 
i lądował w przysiółku Dębina, zawadził o zabudowania, wg in-
nych wpadł do stodoły i rozbił się. Ciężkiej kontuzji doznał pilot 
Owsiany, a Jan Lück tylko lekkiego uszkodzenie lewego ramienia.

 Warto jeszcze dodać, że Jan Lück znalazł schronienie w domu 
Andrzeja Gnutka i miejscowej organizacji AK, zaś Lech Owsiany 
został zabrano przez gestapo, zawieziony do szpitala w Bochni, 
następnie do Krakowa. Mateusz „Biszop” Biskup podaje dalsze 
ciekawe losy członków załogi, którzy przeżyli katastrofę. Może-
my dopisać do tych relacji, że zwłoki Stefana Bohanesa odnale-
ziono na polach dworskich w Łąkcie Górnej. Miał on przy sobie 
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legitymację Armii Polskiej w języku francuskim nr 4253 w któ-
rej wpisany był przy jego nazwisku stopień kaprala, legitymację 
Krzyża Walecznych nr 208 wyd. przez Dowództwo Dywizjonu 
Bombowego Ziemi Śląskiej ze stopniem i funkcją plutonowego 
radiotelegrafisty, legitymację angielską (identiticard) nr FP-7191 
nr osobisty RAF 784633. Stefan Bohanes urodził się 31 lipca 
1914 r. w Krakowie jako syn Józefa i Wiktorii Duda. Posiadał 
zawód cywilny instalatora centralnego ogrzewania i urządzeń 
sanitarnych. Był kawalerem. Do Francji przybył 16.02.1940 r. 
a granicę przekroczył w Kutsch. Miał wzrost średni, oczy nie-
bieskie, włosy ciemno-blond. Znaleziono przy nim 10 fotografii, 
jeden dolar USA, przepustkę oraz kartkę z informacją, by w razie 
śmierci zawiadomić Wiktorię Matuszewską w Tarnowie miesz-
kającą przy ul. Skargi 18. 18 sierpnia 1944 r. odbył się manife-
stacyjny pogrzeb Stefana Bohanesa na cmentarzu w Żegocinie, 
w którym uczestniczyły tłumy ludności i żołnierze z Obwodu 
ZWZ-AK „Wieloryb”. Oddano salwę honorową i odśpiewano 
„Boże coś Polskę”. Z pogrzebu tego posiadamy kilka fotografii. 
Stefan Bohanes został po wojnie ekshumowany do wspólnej mo-
giły lotników na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 Wiemy także z książki Wojciecha Krajowskiego „Powietrz-
na walka nad Bochnią” jak wyglądał (5 fotografii) i jakie były 
wcześniejsze i późniejsze losy oblt. Gustava Francsi uchodzącego 
za asa lotnictwa niemieckiego i asa nocnych myśliwców frontu 
wschodniego, odznaczonego Żelaznym Krzyżem I i II Klasy, 
Złotym Krzyżem Niemieckim, „Krzyżem Rycerskim”, „Tarczą za 
Narvik”, w jaki sposób zaatakował wznoszącego się do przekro-
czenia Tatr Liberatora kpt. pil. Z. Szostaka i następnej nocy Ha-
lifaksa JP220 (od dołu z działek „Schrage Musik” i jak kończył 
obie te powietrzne walki (od tyłu i nieco z góry). Pisze Wojciech 
Krajewski, że w lutym 1945 r. Francsi został zestrzelony nad 
Zatoką Gdańską i skakał po krach lodowych by uniknąć niewoli 
sowieckiej, że jeszcze 24/25 kwietnia 1945 r. zestrzelił, dwa sa-
moloty Ił-4, potem krótko był jeńcem wojennym, zamieszkał we 
Flensburgu, tam ożenił się miał dwoje dzieci, naprawiał telewizo-
ry, później rozwiódł się, a 6 października 1961 r. w 47 roku życia 
na wybrzeżu hiszpańskim utonął ratując narzeczoną, którą fale 
przypływu porwały do morza. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Życie poświęcone Zambii
W swojej książce Mateusz „Biszop” Biskup zamieścił piękny roz-
dział „Życie poświęcone Zambii” o misjonarzu-kardynale z Lusa-
ki Adamie Kozłowieckim (1911-2007). W archiwum Stowarzy-
szenia znajduje się obszerna relacja krakowskiego adwokata dr 
Oskara Stuhra, który opisuje jak 23 grudnia 1939 r. przybył na 
dworzec kolejowy transport uwięzionych przedstawicieli polskiej 
inteligencji z Krakowa (profesorów, lekarzy, adwokatów, księży 
i studentów) wśród nich ks. Adam Kozłowiecki, których następ-
nie pędzono pieszo z podniesionymi rękami do Wiśnicza.

Polskie dzieci maharadży
Warto także zwrócić uwagę na rozdział „Polskie dzieci maharadży” 
(s. 509), w którym autor przedstawił los polskich dzieci w koszmar-
nych sowieckich dietskich domach, opisał piękną akcję maharadży 
Jama Saheba Digvijay Sinhji (1895-1966) dziedzica indyjskiego 
księstwa Navanager w zachodnich Indiach, który doprowadził do 
uwolnienia tych dzieci z sowieckiego piekła i zapewnił im godziwe 
warunki bytowania w gościnnej indyjskiej ziemi. Czytamy o Pol-
skim Dziecięcym Obozie (Polish Children Camp), o przeniesieniu 
go w 1946 r. do Valivade, polskiego miasteczka w Indiach. 

 W 2011 r. na łamach „Wiadomości Bocheńskich” w nr 2, 3 
i 4 drukowaliśmy obszerne Wspomnienia z zesłania, napisane 
przez panią Barbarę Marszałek pochodzącą z podbocheńskiej 
Łapczycy, a mieszkającą obecnie w Krakowie. Przedstawiła ona 
gehennę jej rodziny na Syberii, śmierć ojca, niepokój matki, a na-
stępnie pobyt jej i jej młodszej siostry Krysi w polsko-hinduskim 
domu w Valivalde, kąpiele w szerokiej rzece Panchaganha, nie-
bezpieczeństwa tropikalnej hinduskiej dżungli, egzotyczne oby-
czaje, popisy fakirów hinduskich i węży na ulicy i w cyrku oraz 
wizytę w mieście Kohlapur i w pałacu maharadży. Ze wspomnień 
tych mogliśmy się dowiedzieć o polskiej organizacji harcerskiej 
w Chandoli, która także tę opiekę prowadziła, o likwidacji obozu 
w marcu 1947 r. oraz wyjeździe do Polski. Rozdział z omawianej 
książki M. „Biszopa Biskupa interesująco uzupełnia wspomnienia 
które przeżyła ich autorka jako mała kilkuletnia dziewczynka.

 Książka godna jest polecenia przede wszystkim ze względu 
na pasję poszukiwawczą jej autora, dążenie do wydobycia z nie-
małym trudem i mozołem prawdy. Zaledwie w kilku przypad-
kach, których tutaj nie omawiam autorowi nie udało się odnieść 
krytycznie do zniekształconych informacji podanych w Wikipedii 
czy przez internautów, a powtórzonych w książce i blogu „Zapi-
ski z Granitowego Miasta”. 

S. Kobiela

UŚCIANIE. GENEALOGICZNY PRZYCZYNEK
DO DZIEJÓW UŚCIA SOLNEGO
Kiedy mam przed sobą pracę Aleksandra Rataja pt. „Uścianie. 
Genealogiczny przyczynek do dziejów Uścia Solnego” wyda-
ną w Bochni w 2012 r. przychodzi mi na myśl zdanie Norwida:

Przyszła nareszcie cisza uroczysta
Stało się – między ludzi wszedł mistrz wiekuisty
I do historii, która wielkich zdarzeń czeka
Dołączył biografię każdego człowieka.
                                    Rzecz o wolności słowa

W świetle przyjścia Chrystusa, każdy człowiek staje się pod-
miotem historii. Życie człowieka nie jest złudną chwilą, przemi-
jającym bez śladu epizodem, pyłkiem unoszonym przez anonimo-
wy żywioł kosmosu. \człowiek jest ogniwem wielkiego łańcucha 
historii, zostaje wpisany słowem stwórczym w wielką genealogię, 
której początkiem jest Słowo, przez które wszystko się stało (J1, 
3) Biblijne słowo „Genezis”, genealogia, mówi o stworzeniu, 
przez które człowiek otrzymuje dar istnienia, aby z kolei prze-
kazał ten dar następnemu pokoleniu, budując w ten sposób wieź, 
której istotą jest dziedzictwo. 

Dziedzictwo oznacza, że je-
steśmy obdarowani po to, by ten 
dar przekazywać dalej, dzieląc 
się nie tylko życiem, ale pełnią 
dojrzałego człowieczeństwa, 
przemienionego wiarą, uboga-
conego miłością, umocnionego 
nadzieją, wpatrującą w chwa-
lebną przyszłość. Miejscem tego 
dziedzictwa jest rodzina, bez 

której nie istnieje naród. Dobrze, że powstała taka książka uka-
zująca „każdego człowieka” w spojrzeniu „genealogii”, a więc 
w kontekście rodziny, a przez to umiejscowionego w ramach tej 
wielkiej historii, której przewodzi Mistrz Wiekuisty”

Ks. Jan Wilk
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Korzystając z uprzejmości Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, zaprezentowaliśmy 
w Domu Bochniaków sylwetki żołnierzy amerykańskiej 
piechoty z II wojny światowej. Okazją do tego była 68 
rocznica lądowania Aliantów w Normandii, które odbyło 
się 6 czerwca 1944 roku.

Prezentacja zaczęła się we wtorek 5 czerwca przedstawie-
niem szlaku bojowego 1 Dywizji Piechoty Ar-
mii Stanów Zjednoczonych (którą odtwarza-
my w Stowarzyszeniu Historycznym” Wielka 
Czerwona Jedynka”) podczas walk w Europie 
latach 1942-1945.

1 DP jest jedną z najbardziej znanych jed-
nostek armii USA. Powstała w trakcie I woj-
ny światowej i działa do dziś, stacjonując 
w Forcie Riley, w Kansas. W 1917 roku 1 
DP wyruszyła do Francji, by wspomóc woj-
ska Ententy w walce z państwami central-
nymi, tam właśnie zyskała swój przydomek 
-, Big Red One”, czyli „Wielka Czerwona 
Jedynka”. W 1919 r. jednostka powróciła do 
Stanów Zjednoczonych. W okresie II wojny 
światowej swój szlak bojowy realizowała od 
7 listopada 1942 roku. Tego dnia rozpoczę-
ła się operacja, Torch” – lądowanie w Afry-
ce. Żołnierze zmagali się tam z Afrika Korps, 
zdobyli takie miasta jak: Oran czy St. Cloude.

Kolejną ofensywą, w której wzięła udział 
dywizja było lądowanie na Sycylii, w lipcu 1943 roku w ra-
mach operacji, Husky”. Po wyzwoleniu Troiny, 1DP została 
wycofana do Wielkiej Brytanii, by tam brać udział w manew-
rach przed największym desantem w dziejach historii – otwo-
rzeniu drugiego frontu na zachodzie Europy.

Wielomiesięczne szkolenia, ćwiczenia, wykłady miały na-
leżycie przygotować żołnierzy do walki. Operacja, która nosiła 
kryptonim, Overlord”, zakładała wysadzenie desantu morskie-
go na pięciu plażach Normandii. Flota inwazyjna liczyła 5333 
okręty, które wspomagało 11 000 samolotów. W ciągu pierw-
szego dnia inwazji wysadzono na brzeg 175 000 żołnierzy!

Desant rozpoczął się od wylądowania spadochroniarzy na 
tyłach niemieckich jednostek w nocy z 5 na 6 czerwca, na-
tomiast 6 czerwca rano piechota, inżynierowie, czołgi i inne 
rodzaje wojsk znalazły się na plażach. Wielkiej Czerwonej Je-
dynce przypadł najgorętszy odcinek – plaża, Omaha”. Walki 
toczone na niej były bardzo ciężkie. W pewnym momencie 
dowództwo zastanawiało się, czy nie przerwać operacji w tym 
sektorze, lecz dzięki bohaterskiej podstawie oficerów, takich 
jak gen. Cota, czy pułkownik Taylor kryzys został przełamany. 
Wtedy to padły sławne słowa Taylora:, Na tej plaży zostaną 
tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy zginęli i ci, którzy zginą. 
Wynośmy się stąd do diabła!”. 

Dywizja brała następnie udział w walkach na przyczółku, 
operacji, Cobra” – dzięki jej przeprowadzeniu Alianci wydo-
stali się z rejonu normandzkich żywopłotów tzw., Bocage”.

Przemysław i Jan Witek

Dotknąć historii
We wrześniu 1944 roku 1 DP znalazła się na terenach 

przygranicznych, należących do III Rzeszy. Amerykanie zdo-
byli tam miasto Aachen, czyli Akwizgran. Przełom listopada 
i grudnia nie należał do lekkich. Big Red One zmagała się 
z Niemcami w lesie Hurtgen Wald. Wymęczona po tych wal-
kach dywizja miała odpocząć na pograniczu Belgii i Niemiec, 
lecz Hitler pokrzyżował im plany rozpoczynając ofensywę 
w Ardenach. Wielka Czerwona Jedynka stacjonująca w ob-
liczu zaistniałej sytuacji w Elsenborn, Butgenbach, odpierała 
ataki 12. Dywizji Pancernej SS.

30 stycznia 1945 roku Big Red One ponownie znalazła się 
na terenie Niemiec. Wiosną 1945 r. Góry Harz i Czechosłowa-
cja były ostatnimi punktami szlaku bojowego dywizji.

Dla 1. DP wojna zakończyła się po 443 dniach walki. Bi-
lans strat wyniósł: 21 023 zabitych i rannych. Wielka Czer-
wona Jedynka w trakcie II wojny wzięła do niewoli 100 000 
Niemców.

Tak pokrótce wygląda historia 1Dywizji podczas najwięk-
szego, światowego konfliktu.

Na spotkaniu chcieliśmy zaprezentować głównie nasze 
zbiory – wyposażenie, uzbrojenie i umundurowanie amery-
kańskiego żołnierza. Przedstawiliśmy kilka sylwetek, ponie-
waż w trakcie wojny zestaw wyposażenia ulegał zmianie. 
W pierwszej kolejności zaprezentowaliśmy na przykładzie po-
staci strzelca wczesnowojenny typ umundurowania – wełniane 
spodnie M37, wełnianą koszulę M37 wraz z kurtką M41w ko-
lorze Olive Drab 3 piaskowym– ten komplet był używany od 
Afryki, przez Sycylię, Normandię, Francję aż do początków 
1945 roku, gdy wprowadzono mundur o zielonym odcieniu 
(Olive Drab 7) – M43.

Zwykły szeregowiec uzbrojony był w karabin M1 Ga-
rand, kalibru 7, 62 mm. Do przenoszenia amunicji służył mu 
pas z ładownicami M1928, do którego można było przycze-
pić niezbędne wyposażenie jak: opatrunek osobisty, manier-
kę, bagnet. Na plecach mieścił się plecak M1928- Haversack, 
połączony z pasem szelkami, do którego była przyczepiona 
saperka M1910, czy jej późniejsza wersja M1943. Żołnierze 
używający innych rodzajów broni np. pistolet maszynowy 
M1A1 Thmopson, czy karabinek M1 Carbine lub specjali-
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styczne wojska: radiooperatorzy, bądź inżynierowie mieli na 
wyposażeniu pas M36 z ładownicami odpowiednimi do obsłu-
giwanego karabinu.

Jeden z nas wcielił się w rolę inżyniera z 1 Batalionu In-
żynierów 1 Dywizji Piechoty, więc miał ze sobą wiele dodat-
kowego wyposażenia. Nie mogło zabraknąć uniwersalnych 
szczypiec, nożyc do cięcia drutu kolczastego, ładunków wy-
buchowych oraz…oryginalnego wykrywacza min z II wojny! 
Sprzęt mimo swoich 70 lat sprawnie działa i można nim wy-
krywać metalowe przedmioty, co jest sygnalizowane dźwię-
kiem i wychyleniem wskazówki na wskaźniku.

Po zaprezentowaniu naszej kolekcji odbył się pokaz musz-
try. Jako pasjonaci i członkowie Stowarzyszenia Historyczne-
go (S.H), Wielka Czerwona Jedynka” musieliśmy się nauczyć 
tej sztuki, co nie przyszło łatwo, ponieważ musztra piechoty 
amerykańskiej różni się od polskiej wieloma detalami, jak np. 
dłonie zaciśnięte w pięść w postawie na baczność, stopy usta-
wione w kształcie litery V, w tył zwrot przez prawe ramię.

 Istotnym punktem spotkania była także prezentacja i przy-
bliżenie naszego Stowarzyszenia. Grup rekonstrukcyjnych 
w Polsce możemy znaleźć wiele. Odtwarzają różnorakie woj-
ska z wielu konfliktów zbrojnych., Wielka Czerwona Jedyn-
ka” jest największym zrzeszeniem pasjonatów piechoty armii 
amerykańskiej z II wojny światowej. Powstała w roku 2004 
i liczy ponad 40 członków i ciągle się powiększa. Władze sto-
warzyszenia i większa część członków pochodzi z Wybrzeża 
i północnej Polski, prezesem S.H. „Wielka Czerwona Jedyn-
ka” jest Piotr Langenfeld- dziennikarz i publicysta zajmujący 
się tematyką wojskową, dwukrotnie przebywał w Afganistanie 
w charakterze korespondenta wojennego. Grupa jest w posia-
daniu wielu sprzętów i pojazdów (wykrywacz min SCR-625-

C, wiele modeli radiostacji, telefonów polowych, Jeep Willys, 
półciężarówka Dodge, moździerz M2 cal.60, karabin maszy-
nowy M1919 cal.0.30 cala i wyrzutnia rakiet przeciwpancer-
nych M1, Bazooka”. W naszej grupie przywiązujemy ogrom-
ną wagę do szczegółów i dokładności w odtwarzaniu postaci. 
Staramy się jak najwierniej oddać każdy aspekt frontowego 
życia.

 S.H, Wielka Czerwona Jedynka” ma również wiele kon-
taktów i znajomości za granicą. Pojawialiśmy się na niemałej 
ilości imprez w Niemczech, Belgii, Francji. W 2009 r. grupa 
uczestniczyła w obchodach 65 rocznicy lądowania w Norman-
dii, gdzie w autentycznej scenerii normandzkich plaż można 
było spotkać pasjonatów armii amerykańskiej z różnych eu-
ropejskich krajów i – co najważniejsze – kombatantów, na-
ocznych świadków tamtych wydarzeń. W 2011 roku grupa 
zaadoptowała grób poległego w sierpniu ’44 Josepha Owczar-
czaka, Polaka, który służył w 1. DP. Oprócz tego postanowi-
liśmy poszukać większej ilości takich osób. Udało się znaleźć 
już kilku naszych rodaków, którzy służyli w tej dywizji.

 Podczas rekonstrukcji historycznych Stowarzyszenie kła-
dzie też duży nacisk na treści edukacyjne, przygotowując wy-
stawy, plakaty, opisy działań bojowych 1 Dywizji, ekspozycję 
sprzętu, przedmiotów codziennego użytku i strojów z epoki. 
W naszej grupie działa sekcja cywilna odtwarzająca postacie 
cywilów z okresu II wojny w zależności, jakiego kraju do-
tyczy dana rekonstrukcja są to np. cywile włoscy, francuscy, 
niemieccy czy nawet Beduini z Północnej Afryki. Członkowie 
grupy biorą również udział w produkcjach filmowych, wcie-
lając się w postacie żołnierzy amerykańskich, m.in. na planie 
serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów”, serii filmów „Magazy-
nek” realizowanych przez TVN Discovery Historia oraz ostat-
nio w serialu „Czas honoru”.

Rekonstrukcja to naprawdę wspaniała forma poznania hi-
storii, szczególnie dla młodego pokolenia, które niezbyt chęt-
nie sięga do opracowań książkowych. Chcieliśmy także po-
dziękować Stowarzyszeniu Bochniaków za możliwość zapre-
zentowania swojej kolekcji i podzielenia się ze słuchaczami 
swoja pasją, cieszy nas, że tyle osób, w tym także i młodzież, 
chciało dowiedzieć się czegoś o 1 Dywizji Piechoty w roczni-
cę lądowania w Normandii.
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Zaproszenie od Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej działającego w Olsztynie było powodem do spotka-
nia w siedzibie Towarzystwa i wygłoszenia referatu na temat 
kontaktów pomiędzy Wilnem a Bochnią. Wydawałby się, iż 
odległość około 900 km. dzieląca oba miasta jest na tyle duża, 
że kontakty te były bardzo sporadyczne i nieczęste. Jednak 
wnikliwe poszukiwania pozwoliły ustalić, że Wilnianie bywa-
li w Bochni w czasach dość odległych, bo przecież już Jan 
Długosz odnotował kilka wizyt Władysława Jagiełły w Bochni 
w 1412, 1414, 1419, 1428, 1440. W Bochni gościła Barbara 
Radziwiłłówna. Zatrzymała się na dłużej w naszym mieście 
wraz z Zygmuntem Augustem, kiedy to w 1550 r., tuż przed 
swoją koronacją jechała na ucztę do Wiśnicza do wojewody 
krakowskiego i marszałka koronnego Piotra Kmity. Warto tu 
też przypomnieć, że jedna z bocheńskich szkół podstawowych, 
przez blisko sto lat nosiła imię królowej Barbary Radziwił-
łówny. „Szkoła Barbary” jak powszechnie mówiono, kilka lat 
temu zmieniła patronkę na św. Barbarę. W 1578 r. odnotowano 
trwającą dwa dni i dwie noce wizytę króla Stefana Batorego 
tak bardzo związanego z Wilnem i Grodnem, który dokonał 
kontroli całego przedsiębiorstwa żupnego w Bochni. W wie-
ku XVI źródła wymieniają kupców i mieszczan przybywają-
cych z Litwy do Bochni. Są w śród nich kupcy wileńscy, Jan 
i Stefan Łuszczkowie z Wilna, którzy posiadali dom w Boch-
ni. Feliks Cuszczkowicz, rurmistrz wileński oraz Wojciech 
Sodziewicz z Wilna. Potomkami wójta wileńskiego, Feliksa 
Langa, byli bochnianie: Stanisław Niegoszewski i jego siostra 
Zofia, żona Stanisława Świniarskiego, której drugim mężem 
był Walenty Suchorowski, burmistrz Bochni od roku 1566.

Po powstaniu styczniowym w Bochni pojawiło się wie-
lu byłych powstańców, uciekinierów z Królestwa Polskiego, 
przed grożącymi im tam represjami. Wśród nich był major 
Leon Zgierski-Strumiłło, którego grób zachował się do tej 
pory na bocheńskim cmentarzu przy ul. Orackiej. Urodził się 
27 stycznia 1837 r. na Żmudzi. Był absolwentem Akademii 
Artyleryjskiej w Petersburgu, porucznikiem armii carskiej. 
W 1863 przystąpił do powstania styczniowego gdzie pełnił 
funkcje instruktora i szefa sztabu w oddziałach Zygmunta Sie-
rakowskiego, ks. Mackiewicza i Laskowskiego. Walczył w la-
sach mariampolskich i sejnejskich. Po zakończeniu powstania 
osiadł w Bochni. Był architektem w tutejszym Wydziale Po-
wiatowym, a potem urzędnikiem Państwowej Kasy Oszczęd-
ności. Jego żoną była Helena z Kamińskich, z którą miał dwo-
je dzieci, zmarłych w młodości. Zmarł w 1910 r. w Bochni 
i tutaj został pochowany.

Kiedy 22 lutego 1922 r. Sejm Wileński wydał deklarację 
o połączeniu Litwy Środkowej z Polską, a 6 kwietnia Sejm 
ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę „O 
objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską” wówczas 
w Wilnie, w dniu 18 kwietnia, odbyły się uroczystości ma-
jące symbolicznie wprowadzić w życie ustawę o wcieleniu 
Wileńszczyzny do Polski. Takie uroczystości odbywały się 
zapewne w wielu innych miastach Polski, także w Bochni. Re-

Grażyna Potępa

Wilnianie w Bochni
lację z uroczystości w Bochni zamieścił Głos Narodu w 100 
numerze z 1922 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej brutalne, na niespo-
tykaną dotąd skalę, przesiedlenia ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich spowodowały, że wielu nieszczęśników trafiło do 
Bochni, niektórzy z nich przebywali w naszym mieście chwi-
lowo w drodze na ziemie odzyskane, inni pozostali w nim na 
zawsze. Największą grupę wysiedlonych, którzy zamieszkali 
w Bochni stanowili mieszkańcy Lwowa, Tarnopola, Buczacza, 
Kałusza, Kołomyi oraz innych miejscowości wcielonych do 
Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej. Znacznie mniejszą gru-
pę, ze względu na dużą odległość pomiędzy oboma miastami, 
stanowili mieszkańcy Wilna i Ziemi Wileńskiej. Polacy opusz-
czający tereny Litewskiej Republiki osiedlali się głównie na 
terenach północnej Polski, a także w Bydgoszczy i Toruniu. 
Dziś trudno powiedzieć dlaczego niektórzy z nich wybrali 
Bochnię na miejsce swego zamieszkania, różne względy o tym 
decydowały najczęściej posiadanie tutaj rodziny, znajomych, 
przyjeżdżali za namową przyjaciół, tak było w przypadku 
państwa Bernackich i Leokadii Rodziewicz, jej siostry i sio-
strzeńca. Losy niektórych związane były z naszym miastem 
tylko epizodycznie, tak jak w przypadku Witolda Pileckiego. 
Jeszcze inni, tak jak państwo Elżbieta i Adam Jakaccy, czy 
prof. Dora Kacnelson, przybyli do Bochni wiele lat po woj-
nie, i chociaż nie byli rodzonymi „Wilniukami” to jednak 
związani byli z tym miastem i dlatego ich tu wspominamy. 
Z Grodzieńszczyzny pochodził ks. Ludwik Sawoniewski, któ-
ry w latch 1944-1946 mieszkał w Bochni przy ul. T. Czackie-
go. Był postacią niezwykłą, do dziś serdecznie wspominaną 
przez rodzinę Stanisława Fischera. Jego krótki, bo niespełna 
dwuletni pobyt w Bochni zaowocował przyjaźnią, która trwa-
ła do końca życia. Obszerna korespondencja, jaką prowadził 
z Jadwigą Urbankową zachowała się w zbiorach rodziny i jest 
cennym przyczynkiem do pięknej biografii tego skromnego 
księdza, autora „Sagi o Grodnie”.

Ks. Ludwik Sawoniewski urodził się 25 sierpnia 1891 
roku w Ignatowiczach, miejscowości położonej w dorze-
czu Świsłoczy i Usnarki w powiecie grodzieńskim. Był sy-
nem Marii z Ignatowiczów i Kazimierza Sawoniewskiego. 
W 1910 r. ukończył Szkołę 
Miejską w Sokółce. Konty-
nuował naukę w Seminarium 
Diecezjalnym w Wilnie, które 
ukończył w 1915 roku, a na-
stępnie wyjechał do Petersbur-
ga aby uczyć się w Akademii 
Duchownej. W tym samym 
roku przyjął święcenia kapłań-
skie w kościele pw. św. Kazi-
mierza w Petersburgu. Od ks. 
protonotariusza Kazimierza 
Michalkiewicza otrzymał no-
minację na wikariusza przy 
kościele farnym pw. św. Fran-
ciszka Ksawerego w Grodnie. 
Po roku, nowy ordynariusz wileński bp. Jerzy Matulewicz 
zamianował ks. L. Sawoniewskiego prefektem szkół i rekto-
rem grodzieńskiego kościoła filialnego PP. Brygidek. W tym 
samym czasie był redaktorem pisma „Nowe Życie”, które 
ukazywało się w Grodnie w latach 1918-1939, początkowo 
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jako tygodnik, a od 1921 r przekształcone zostało w wyda-
waną dwa razy w tygodniu gazetę o orientacji narodowo-de-
mokratycznej. Zajmował się także pracą społeczną w polskim 
ruchu spółdzielczym. Gdy w 1939 r. wybuchła wojna, zagro-
żony aresztowaniem, opuścił Grodno i wyjechał do Warszawy. 
Znalazł schronienie w parafii pw. św. Barbary. Po Powstaniu 
Warszawskim, w jesieni 1944 r., przyjechał do Bochni i za-
mieszkał w domu Jadwigi Urbankowej przy ul. T. Czackiego. 
Do 1946 r. pracował jako katecheta w bocheńskim liceum. 
W jesieni w 1946 r. wyjechał do Łodzi gdzie podjął pracę 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmarł w Ło-
dzi w 1966 r. i pochowany został na cmentarzu św. Rocha przy 
ul. Zgierskiej w Łodzi.

Z Wilna do Bochni przy-
jechali w 1946 r. Jadwiga, 
z domu Strebejko, i Hipolit 
Budrewiczowie. Zamieszkali 
w kamienicy przy ul. Trudnej. 
Hipolit Budrewicz był pra-
cownikiem Starostwa. Wspo-
mina go Andrzej Burda w swej 
książce p.t. „Przymrozki 
i odwilże: wspomnienia z lat 
1945-1957”. Jadwiga Budre-
wiczowa była córką zarządcy 
klucza majątku Radziwiłłów 
Kiejdany. W Bochni praco-

wała jako bibliotekarka w szpitalu. Państwo Budrewiczowie 
byli zaprzyjaźnieni z rodziną Stanisława Fischera (Kobiela-
mi, Urbankami, Kasprzykami). Bywali w ich domu przy ul. 
T. Czackiego w Bochni. Tam 
poznali ks. Ludwika Sawo-
niewskiego, który później po 
wyjeździe do Łodzi bardzo 
często będzie ich wspomniał 
w korespondencji kierowa-
nej do Jadwigi Urbankowej. 
Hipolit Budrewicz w 1948 r 
uległ wypadkowi, w wyniku 
którego wkrótce zmarł. Po 
śmierci Hipolita Budrewicza, 
jego żona Jadwiga bywała 
stałym gościem w domu Ja-
dwigi Urbankowej na nie-
dzielnych obiadach i u nich 
też spędzała święta. W latach 
sześćdziesiątych zmarła w Bochni i pochowana jest razem 
z mężem na cmentarzu przy ul. Orackiej. Grobem opiekuje się 
rodzina Kobielów.

Niezwykłe losy Wilnianki Leokadii Rodziewicz i jej 
związki z Bochnią opisała w artykule na łamach Wiadomo-
ści Bocheńskich nr 2/3 2004 jej była uczennica pani Janina 
Noworolska. Piękne wspomnienie o skromnej nauczycielce ję-
zyka rosyjskiego w bocheńskim Liceum Ogólnokształcącym 
kończy stwierdzeniem, że drugą wielką miłością Leokadii Ro-
dziewicz, po Wilnie była Bochnia. A przecież kiedy urodzi-
ła się 19 sierpnia 1899 roku w Wilnie przy ul. Młynowej 19, 
kiedy uczyła się w Wilnie i Moskwie, kiedy podjęła pracę na-
uczycielki w wileńskiej szkole, nie myślała, że jej losy zwią-
zane będą z odległą i nieznaną Bochnią. W Wilnie mieszkała 

przy ul. Młynowej w dzielnicy 
Zarzecze. W 1910 r. rozpoczę-
ła naukę w Instytucie Maryj-
nym w Wilnie, kontynuowa-
ła ją przez kolejnych pięć lat 
w Moskwie, a następnie była 
uczennicą Żeńskiego Gimna-
zjum Stowarzyszenia i Wycho-
wawców w Wilnie i tam otrzy-
mała świadectwo dojrzałości. 
W 1920 r. wstąpiła na Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Do 
wybuchu II wojny światowej pracowała w wileńskich szko-
łach. Wojna zburzyła jej dotychczasowe życie. W pierwszych 
dniach września zginął mąż, na wiele lat utraciła kontakt z je-
dynym synem Napoleonem Bogusławem, który trafił do so-
wieckiego łagru. Zamieszkała z siostrą Kazimierą Smoleńską 
i jej synem Olgierdem przy ul. Trockiej. Leokadia podjęła 
pracę pielęgniarki w wileńskim szpitalu dla umysłowo cho-
rych, a później w szpitalu zakaźnym. W tym czasie zajęła się 
tajnym nauczaniem. Na tajnych kompletach poznała małżeń-
stwo Zofię i Stanisława Bernackich i bardzo się z nimi zaprzy-
jaźniła. Oni też namówili ją do wyjazdu do Bochni. W dniu 20 
lutego 1945 r. uzyskała kartę ewakuacyjną na transport do Pol-
ski. W Wilnie pozostała siostra i siostrzeniec. Do Bochni przy-
jechała 26 sierpnia 1946 r. z grupą wysiedlonych ze Wschodu. 
Została zarejestrowana jako repatriantka. Niebawem do Boch-
ni przybyła jej siostra Kazimiera Smoleńska z synem Olgier-
dem. Obie siostry i chłopiec zamieszkali w suterenie budynku 
przy ul. Bernardyńskiej w Bochni. Z dniem 1 września 1946 r. 
Leokadia podjęła pracę w Państwowym Liceum i Gimnazjum 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Pracę tą pomógł 
jej uzyskać znany z Wilna Stanisław Bernacki. Przez kolej-
nych 25 lat uczyła języka rosyjskiego. Była niezwykle solidna, 
swoim wychowankom niejako matkowała, cieszyła się z ich 
sukcesów gdy trzeba było udzielała reprymendy. Przez cały 
czas poszukiwała swego syna, który zaginął w czasie wojny. 
W odnalezieniu syna pomógł jej siostrzeniec Olgierd Smoleń-
ski, obecnie znany lekarz nefrolog, profesor Collegium Medi-
cum UJ. Jeżdżąc z odczytami po Polsce jako honorarium pro-
sił o zamieszczaniu w lokalnych gazetach anonsu o poszuki-
waniu zaginionego kuzyna. Odpowiedź przyszła z Wrocławia. 
Tam właśnie zamieszkiwał syn Leokadii, Napoleon Bogu-
sław Rodziewicz. Spotkanie po wielu latach rozłąki nastąpiło 
w Bochni. Okazało się, że i on poszukiwał matki, ale uzyskał 
informację, że dom przy ul. Trockiej w Wilnie został zbom-
bardowany i przekonany był, że matka nie żyje. Sam spędził 
wojnę w głębi ZSSR jako więzień łagru, skąd wrócił pieszo. 
Leokadia Rodziewicz zmarła 23 grudnia 1981 r. w Krakowie. 
Pogrzeb odbył się 30 grudnia 1981 r. na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Orackiej w Bochni.

Teresa Hargesheimer z domu Gajewska urodziła się 
28 września 1904 r. w Bochni. Tu też ukończyła w 1925 r. 
Prywatne Seminarium Nauczycielskie. Po czym skierowana 
została do pracy w Dawidgródku na Polesiu powiecie sta-
lińskim w Szkole Publicznej Powszechnej. Pracowała tam 
w latach 1927–1931 mając uprawnienia do nauki wszelkich 
przedmiotów z zakres szkoły podstawowej. W 1927 r. wy-
szła za mąż za Tadeusza Hargesheimera rodem z Niepołomic. 
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W 1931 r. wróciła z mężem i dziećmi w rodzinne strony. Pra-
cowała w Rdzawie a później Nieszkowicach Małych. Tam 
w latach 1942-1945 prowadziła tajne nauczanie w zakresie 
szkoły powszechnej i komplety gimnazjalne. Po wojnie nadal 
pracowała w szkolnictwie w Nieszkowicach Małych do lat 50. 
tych a potem w Bochni w Szkole Podstawowej nr 5. W tym 
też czasie ukończyła Studium Nauczycielskie na Wydziale Fi-
zyki i Matematyki. Zmarła w Bochni 9 marca 1977 r.

W szkole w Niegowici uczyła Janina Rodziewicz, nauczy-
cielka wysiedlona z Wileńszczyzny. Nie są znane powiązania 
rodzinne z Leokadią Rodziewiczową. Od 1944 r. pracowała na 
tajnych kompletach w zakresie szkoły powszechnej. Wydaje 
się, że była żoną lekarza gminnego. Niestety nie posiadamy 
żadnych innych informacji o losach Janiny Rodziewicz. Przy 
współpracy z Gimnazjum w Niegowici trwają starania aby ze-
brać informacje do jej życiorysu, liczymy także w tym zakre-
sie na czytelników Wiadomości Bocheńskich.

Stanis ław Bernacki 
(1896-1961), był nauczycie-
lem. Urodzony 25 paździer-
nika we Lwowie. Studia hi-
storyczne odbył na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie oraz wileńskim Uni-
wersytecie Stefana Batorego. 
Do 1939 r. był dyrektorem 
wileńskiego gimnazjum im. 
Piotra Skargi. W czasie woj-
ny losy rzuciły go do Bochni, 
gdzie był współorganizatorem 
kursów tajnego nauczania. 
Pracował także jako kelner na stacji kolejowej, a następnie 
w młynie w Uściu Solnym. W latach 1945 – 1948 był dyrek-
torem Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, w latach 
1948-1950 liceum dla młodzieży. W latach 1950-1956 uczył 
historii w gimnazjum w Niepołomicach, a w 1956-1959 po-
nownie został mianowany dyrektorem Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bochni. W 1959-1961 był dyrektorem liceum dla 
pracujących. Znakomity nauczyciel i ceniony wychowawca. 
Zmarł 28 września 1961 r. Pochowany w Bochni na cmentarzu 
przy ul. Orackiej.

Dora Kacnelson – ur. 19 kwietnia 1921 r. w Białymstoku. 
Była polskim historykiem, literaturoznawcą, slawistką, badacz-
ką dziejów Kresów Wschodnich i losów polskich zesłańców, 
odznaczona medalem Mater Poloniae. Do 1939 r. mieszkała 
w Białymstoku, po wkroczeniu sowietów przeniosła się z ro-

dzicami do rodziny w Lenin-
gradzie. Studiowała na Uni-
wersytecie Leningradzkim 
na wydziale filologii rosyj-
skiej, a po studiach dokto-
ranckich z literatury polskiej 
została skierowana do pracy 
w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Połocku. W tym 
czasie często dojeżdżała do 
Wilna, odbywała tam staż 
i w tamtejszych archiwach 
pracowała nad polonikami 
literackimi i historycznymi, 

które później wykorzystała w swych publikacjach. Jej mężem 
był Aleksander Jegorow, Rosjanin, który spędził 10 lat w ła-
grach za to, że jako żołnierz sowiecki znalazł się w niewoli 
niemieckiej. W latach 1961-1965 pracowała w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej na Syberii w miejscowości Czyta. Później 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Drohobyczu. Zabiegała 
o to aby w Drohobyczu utworzono muzeum Brunona Schult-
za. Wraz z grupą przyjaciół założyła gminę żydowską. Miesz-
kała tam przez 30 lat i tam przeszła na emeryturę w 1993 r. Jej 
kontakty z Bochnia zaczęły się w połowie lat 80-tych. Dora 
Kacnelson natrafiła w Archiwum Państwowym we Lwowie 
na duży zbiór akt dotyczących oskarżeń wobec galicyjskich 
gimnazjalistów, m.in. także z Bochni, o działalność polityczną 
w połowie XIX wieku i nielegalne czytanie lektur Adama Mic-
kiewicza. Została zaproszona do Muzeum im. prof. Stanisła-
wa Fischera w Bochni, gdzie wygłosiła wykład na ten temat. 
Zaproponowała dalszą współpracę. Archiwa radzieckie nie 
były przecież dostępne w tym czasie dla polskich historyków. 
W 1996 r. wzięła udział w sesji naukowej Rok 1846 w Gali-
cji. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje zorganizowanej 
w muzeum bocheńskim z okazji 150 – rocznicy powstania 
krakowskiego i rabacji. Referat, który wtedy wygłosiła zo-
stał opublikowany w IV t. Rocznika Bocheńskiego (Ostatni 
dzień życia Edwarda Dembowskiego w świetle aktów śled-
czych w lwowskim Archiwum Historycznym). W tym samym 
wydawnictwie ogłosiła wspólnie z Janiną Kęsek artykuł: Trzy 
nieznane epizody bocheńskie z pierwszej połowy XIX w. w do-
kumentach Archiwum Historycznego we Lwowie. Wystąpiła 
także podczas Czwartkowego Spotkania Muzealnego mówiąc 
o recepcji twórczości A. Mickiewicza w zaborze austriackim, 
także w oparciu o dokumenty z archiwum lwowskiego. Ma-
rzyła o powrocie do Polski, szczególnie związana była z Ka-
tolickim Uniwersytetem Lubelskim i starała się o mieszkanie 
w Lublinie. Marzenie udało się zrealizować w Bochni. Ówcze-
sny burmistrz miasta Teofil Wojciechowski przydzielił jej nie-
duże mieszkanie na jednym z osiedli bocheńskich. Stąd miała 
blisko do Krakowa, gdzie często bywała. W ogóle prowadziła 
bardzo aktywny tryb życia, często wyjeżdżała z wykładami za 
granicę. Przez ostatnie dwa lata dużo czasu spędzała w Berli-
nie. Tam tez zmarła 1 lipca 2003 r. Była orędowniczką poro-
zumienia polsko-ukraińsko-żydowskiego. Pomagała biednym 
i potrzebującym szczególnie przejmował ją los tych, którzy 
pozostali po tamtej stronie granicy. Dostrzegała potrzebę 
wskrzeszenia kultury polskiej w środowisku polonijnym i ko-
nieczność pomocy materialnej. O Wilnie pisała:

Wspaniałe w swej romantyczności, z niepowtarzalną, jedy-
ną na świecie architekturą, pięknymi kościołami, z ogromem 
niezbadanym jeszcze do końca archiwalnych zbiorów polskich 
– ukochane Wilno, miasto Adama Mickiewicza, Tomasza Zana, 
Jana Czeczota, Juliusza Słowackiego, Władysław Syrokomli 
oraz wybitnych działaczy patriotycznych, męczenników Szy-
mona Konarskiego i Zygmunta Sierakowskiego. Tu spędziłam 
w latach 1947-148 kilkanaście miesięcy, tu czytałam autogra-
fy pism filaretów i filomatów, Władysława Syrokomli, sprawy 
śledcze i sądowe aresztowanych powstańców z lat 1830-1831 
i 1863-1864. (…) Tu miałam szczęście zaprzyjaźnić się z dok-
torem filozofii, wybitnym historykiem sztuk pięknych, jednym 
z najświetniejszych znawców architektury wileńskich kościo-
łów – Jerzym Ordą. Rezygnując z repatriacji do kraju, pozo-
stał na nędzę i ciężką fizyczna pracę; sowieci nie uznali jego 
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dyplomów, nie miał emerytury, w historycznym archiwum Li-
tewskiej SRR nosił po schodach ciężkie teczki. Nigdy nie na-
rzekał na swój los, ponieważ świadomie i celowo wybrał drogę 
służenia ojczystej kulturze na ziemi straconej.

Witold Pilecki jedna z najwybitniejszych a zarazem najtra-
giczniejszych postaci polskiego Ruchu Oporu. Mówi się o nim 
„ochotnik do piekła”. Urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu 
nad Jeziorem Ładoga (Karelia), dokąd rodzina Pileckich zo-
stała przesiedlona przez władze rosyjskie w ramach represji za 
udział w powstaniu styczniowym. W roku 1910 ojciec Witolda 
postanowił przenieść rodzinę do Wilna sam pozostał w dal-
szym ciągu w Ołońcu. Witold uczęszczał w Winie do szkoły, 
tam też związał się z harcerstwem i jako harcerz należał do 
nielegalnej polskiej Organizacji Bojowej. Służył w Wojsku 
Polskim, Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 5 
sierpnia 1920 wstąpił do 211 Pułku Ułanów i w jego szeregach 
walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej 
oraz brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczo-
ny został Krzyżem Walecznych. Po wojnie zdemobilizowany 
rozpoczął w 1922 r. studia na Wydziale Rolnym na Uniwer-
sytecie Poznańskim. W tym samym roku podjął studia na 
Uniwersytecie Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz 
Wydziału Sztuk Pięknych, po krótkim czasie naukę przerwał. 
W 1931 r. ożenił się z Marią Ostrowską, nauczycielką pocho-
dzącą z Ostrowii Mazowieckiej i osiadł w majątku Sukurcze. 
Tam urodziło się dwoje jego dzieci Andrzej i Zofia. Po wy-
buchu wojny w 1939 r. Witold walczył w kampanii wrześnio-
wej, a po jej zakończeniu, przedostał się do Warszawy. Razem 
ze swoim dowódcą Marianem Włodarkiewiczem powołują 

9 listopada Tajną Armię Polską, która później na przełomie 
1941 i 1942 zostanie wcielona do ZWZ. Działając w konspi-
racji postanawia w porozumieniu z przełożonymi, przedostać 
się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w celu zebrania 
informacji wywiadowczych na temat funkcjonowania obozu 
i zorganizowania tam organizacji konspiracyjnej. 19 września 
1940 r. przyłączył się dobrowolnie do grupy osób zatrzyma-
nych podczas masowej łapanki na Żoliborzu. Miał przy sobie, 
całkowicie przypadkiem, dokumenty na nazwisko Tomasza 
Serafińskiego, oficera rezerwy urodzonego w 1902 r. Boch-
ni a zamieszkałego w Warszawie. Potrzebna mu była nowa 
tożsamość, oparta na dokumentach, które nie powinny budzić 
u Niemców podejrzeń. Pomógł mu szczęśliwy zbieg okolicz-
ności. W zajmowanym przez siebie mieszkaniu znalazł dowód 
osobisty porucznika rezerwy Tomasza Serafińskiego, który 
rok wcześniej uczestniczył w obronie Warszawy. Serafiński 
uniknął niewoli ukrywając się do grudnia 1939 r. w tej samej 
suterenie, w której później zamieszkał Witold. Wyprowadzając 
się Tomasz Serafiński zapomniał zabrać kenkartę, którą zna-
lazł następnie Pilecki i tak 19 września 1940 r. jako Tomasz 
Serafiński trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 
Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji 
w obozie. Pierwszy meldunek, dotyczący organizacji obozu 
i traktowania więźniów, który przekazał Grotowi-Roweckie-
mu, trafił do Londynu w marcu 1940 r. Za swoją działalność 
konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu, w listopa-
dzie 1941 został awansowany przez gen. Stefana Grota-Ro-
weckiego do stopnia porucznika. Witold Pilecki zbiegł z obo-
zu w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. wraz z Janem Redzejem 
i Edwardem Ciesielskim. Uciekinierzy dotarli do Bochni, na-
wiązali kontakt z podziemiem i wtedy doszło do niezwykłe-
go spotkania Witolda Pileckiego z Tomaszem Serafińskim, 
pod którego nazwiskiem ukrywał się w Auschwitz. Serafiń-
ski zawiadomił o przybyciu zbiegów z Auschwitz Komendę 
Okręgu AK w Krakowie, która odniosła się do nich jednak 
bardzo nieufnie. Nie zrażony tym Pilecki zwrócił się do sze-
fa Obwodu AK w Bochni Andrzeja Możdżenia z propozycją 
zorganizowania oddziału, który uderzyłby na obóz i uwolnił 
więźniów. Propozycja nie została jednak zaakceptowana. W. 
Pilecki nadal związany był z konspiracją. Wziął udział w Po-
wstaniu Warszawskim, a po jego upadku jako jeniec trafił do 
obozu w Lamsdorf (koło Opola), później do Murnau. Obóz 
w Murnau został wyzwolony 28 kwietnia 1945 r., a w połowie 
lipca W Pilecki wyjechał do Włoch wraz z transportem ofice-
rów. Tam złożył sprawozdanie z działalności konspiracyjnej 
gen. W. Andersowi. W grudniu 1945 przyjechał do Warszawy 
i podjął się utworzenia siatki informacyjnej i przesyłania wia-
domości do Włoch o sytuacji w kraju. 8 maja 1947 r. został 
aresztowany przez funkcjonariuszy UB i oskarżony o działal-
ność szpiegowską. Przewód sądowy zakończył się 11 marca 
1948 r., a 15 marca nastąpiło ogłoszenie wyroku. Witold Pi-
lecki został skazany na karę śmierci. Koronnym oskarżeniem 
Witolda była działalność na szkodę państwa i praca wywia-
dowcza. Prośba o ułaskawienie przesłana do prezydenta B. 
Bieruta nie przyniosła oczekiwanego skutku, Bierut nie sko-
rzystał z prawa łaski i wyrok został wykonany 25 maja 1948 r. 
Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku. Witold Pilecki 
ma bogatą bibliografię. Ostatnio, w Wydawnictwie Literackim 
ukazała się książka włoskiego historyka Marco Patricelli pt. 
„Ochotnik”, Kraków 2010.
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Elżbieta i Adam Jakaccy zamieszkali w Bochni w 1996 
roku. Była to siedemnasta i ostania w ich życiu przeprowadz-
ka. Pochodzili z Podlasia, Elżbieta z domu Lewicka urodziła 
się 28 lutego 1918 r. w Kownatkach koło Łukowa, a Adam Ja-
kacki 29 stycznia 1919 r. w Knyszynie na Podlasiu. Przez dwa 
lata, przed drugą wojną światową, Elżbieta Jakacka studiowa-
ła w Wilnie farmację. Niestety wybuch wojny nie pozwolił 
na kontynuowanie studiów. Adam Jakacki w latach okupacji 
był żołnierzem AK na terenie Podlasia. Zagrożony areszto-
waniem, wraz z żoną i małym synem, wyjechał w kierunku 
Warszawy. Od tego momentu zaczęła się tułaczka rodziny 
Jakackich poprzez różne miejsca w okolicach Warszawy, Ło-
dzi i Wrocławia. Dopiero w Pustkowiu Żurawskim mieszkali 
przez dziesięć lat, a w Kobierzycach przez szesnaście. W tym 
czasie Adam Jakacki kontynuował przerwane studia w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie uzyskał tytuł 
doktora nauk rolniczych nadany przez Akademię Rolniczą we 
Wrocławiu. W podwrocławskich Kobierzycach otrzymał pracę 
w Stacji Hodowli Roślin. Tam prowadził badania nad odmiana-
mi kukurydzy. Jego autorstwa są dwie wyhodowane nowe od-
miany. Elżbieta Jakacka pracowała również w Stacji Hodowli 
Roślin jako laborantka. W latach sześćdziesiątych z powodu 
szykan na tle politycznym rodzina Jakackich przeprowadza 
się z Kobierzyc do Krzeszowic koło Przeworska, gdzie wła-
śnie powstała nowa Stacja Hodowli Roślin oraz nowoczesna, 
francuska suszarnia kukurydzy. Tam oboje państwo Jakaccy 
pracują aż do emerytury. W 1996 r. przenoszą się do Bochni 
do córki Barbary Orłowej. W Bochni opracowują i własnym 
nakładem wydają dwie książki poświęcone przodkom repre-

sjonowanym na Wschodzie: Leona Krupeckiego Listy zesłań-
ca na Sybir oraz Dziennik Zbigniewa Lewickiego więźnia so-
wieckich łagrów i żołnierza Armii Andersa. Państwo Jakaccy 
zmarli w Bochni, Elżbieta Jakacka w grudniu 2010 r. a pan 
Adam w kilka tygodni później, na początku 2011 r. Pochowani 
są na cmentarzu komunalnym na Łychowie.

Leon Ilcewicz urodził się 20 lutego 1930 r. w Landwaro-
wie koło Wilna. Matka, Idalia Soroko, pochodziła z Witebska, 
z wykształcenia była nauczycielką w wileńskich szkołach. 
Natomiast ojciec Aleksander Ilcewicz urodzony w Kownie 
przez długie lata był urzędnikiem państwowym w Wilnie. 
Lata wojny i okupacji Leon spędził w Wilnie. W 1946 r. wraz 
z matką i siostrą wyjechali do 
Koszalina. Ojciec jako urzęd-
nik państwowy nie otrzymał 
zezwolenia na wyjazd, pozo-
stał w Wilnie i tam niedługo 
po wojnie zmarł. Spoczywa na 
cmentarzu Antokolskim. Matka 
natomiast z synem i córką po 
krótkim pobycie w Koszalinie 
przeniosła się do Łodzi i za-
mieszkała u swojej siostry przy 
ul. Więckowskiego. Tam Leon 
kontynuował naukę w liceum 
i nawiązał kontakt z młodzieżą 
pochodzącą z Wileńszczyzny. 
Założyli organizację niepodle-
głościową, która miała charakter nielegalny i wnet zaintere-
sował się nią Urząd Bezpieczeństwa. Leon Ilcewicz wyjechał 
więc z Łodzi do Krakowa i tam poznał bochniankę Klemen-
tynę Ścisło. Pobrali się i zamieszkali w Bochni. W 1951 r. 
w Łodzi członkowie organizacji uznanej za nielegalną zostali 
aresztowani, osądzeni i skazani. Zatrzymano także Leon Ilce-
wicza mieszkającego już wówczas w Bochni. Wyrokiem sądu 
skazany został na dożywocie, miał wtedy 21 lat, żonę i dwu-
tygodniowego synka Stanisława. Z czasem wyrok został za-
mieniony na pracę w kopalni w Knurowie. Wyszedł z więzie-
nia po amnestii w 1953 roku. Pracował w Zakładach Naczyń 
Kamionkowych w Bochni. Tu zmarł 15 listopada 1997 roku, 
spoczywa na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Artykuł nie wyczerpuje poruszonego tematu. Jest zapro-
szeniem do wspomnień o Kresowiakach, nie tylko tych po-
chodzących z Wileńszczyzny, ale także z innych miejsc na 
wschodnich rubieżach Polski, którzy swój los związali z na-
szym miastem.

W artykule wykorzystano:
Informacje uzyskano od rodzin: Leona Ilcewicza, Teresy 

Hargesheimer, Elżbiety i Adama Jakackich oraz od rodziny 
Kobielów.

Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta [red.], Bochnia dzieje miasta 
i regionu, Kraków 1980.

Jan Flasza, Janina Kęsek, Cmentarze bocheńskie, Bochnia 1992.
Marco Paticelli, tłum. K. Żaboklicki, Ochotnik: o rotmi-

strzu Witoldzie Pileckim, Kraków 2010.
Joanna Maria Noworolska, Prof. Leokadia Rodziewicz 

(1899-1981), Wiadomości Bocheńskie nr 2/3 2004, s. 9-12.
Janina Kęsek, Pamięci doc. dr Dory Kacnelson, Wiadomo-

ści Bocheńskie nr 2/3 2003, s. 22-23.
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W kwietniu tego roku, zespół entuzjastów historii, mu-
zealników i archeologów dokonał niezwykłego odkrycia. 
Relacjonowała o nim prasa i telewizja. Na południowym 
skraju Puszczy Niepołomickiej, w rejonie Kłaja, odnalezio-
no miejsce upadku samolotu PZL P.11c ppor. pil. Wacława 
Króla, jednego z najbardziej znanych polskich pilotów my-
śliwskich II wojny światowej.

O zestrzeleniu Wacława 
Króla w walce „nad Kłajem” 
pisaliśmy już w 2009 r. (patrz 
„Wiadomości Bocheńskie” nr 
3 (82), jesień 2009 r.; oraz nr 
4 (84), zima 2009/2010). Dla 
przypomnienia powtórzę, że 
w czasie Wojny Obronnej Pol-
ski, w dniu 3 września 1939 r. 
ppor. pilot Wacław Król popro-
wadził zespół 9 samolotów ze 
121. i 122. Eskadry Myśliwskiej 
Dywizjonu III/2, na przechwy-
cenie 7 niemieckich bombow-
ców Heinkel He 111, powracają-
cych z bombardowania instalacji 
kolejowych w rejonie Brzeska-
Tarnowa. Polacy wystartowali 
z lotniska polowego w Igołomii, 

leżącego na płn-wsch. od Krakowa i przelecieli nad Puszczą 
Niepołomicką. Do przechwycenia samolotów wroga doszło 
na zachód od Bochni, zapewne nad Stanisławicami, pomiędzy 
Cikowicami a Kłajem.

Wiadomo, że Wacław Król lecący na „wypożyczonym” na 
ten dzień samolocie swego dowódcy, z lepszym (mniej wy-

Wojciech Krajewski

Odnalezienie samolotu ppor. pil. Wacława Króla
w Kłaju pod Bochnią

eksploatowanym) silnikiem, wysforował się kilkaset metrów 
do przodu i zaatakował jako pierwszy. Na nim też od razu 
skoncentrował się ogień niemieckich strzelców pokładowych. 
Samolot został trafiony w silnik i zapalił się. Pilot wyskoczył 
ze spadochronem ratując życie. Wylądował koło wioski Ciko-
wice nad Rabą. Przeżycia Wacława Króla na tym się nie skoń-
czyły. Miejscowa ludność wzięła go za niemieckiego dywer-
santa i chciała się z nim od razu rozprawić. Lotnika uratowali 
na szczęście polscy żołnierze, którzy nadjechali na motorach 
i odwieźli go do Kłaja w bezpieczne miejsce.

Bardzo pomocna w ustaleniu okoliczności zestrzelenia 
Wacława Króla była opublikowana jego relacja, w której 
wspominał, że opadając na spadochronie przelatywał obok 
„czerwonego”, czyli murowanego kościoła ze strzelistą wieżą. 
A taki właśnie jest kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego 
w Cikowicach. 

O ile w 2007 roku udało się odtworzyć przygody Wacława 
Króla i ustalić miejsce tych zdarzeń, to odnalezienie miejsca 
upadku zestrzelonego samolotu było wówczas niemożliwe. Bo 
jak po ponad 70. latach odszukać ślady tak niewielkiego i lek-
kiego samolotu jakim był PZL P.11c? 

Z relacji Króla wynika, że walka rozegrała się na wysokości 
ok. 2500 m1. O ile lotnik opadał ze spadochronem, pchany wia-
trem w kierunku wschodnim, to jego palący się samolot, cią-
gnąc za sobą smugę dymu, lotem niesterownym oddalił się na 
zachód – w stronę Kłaja. Król tak o tym pisał: „…Długa smuga 
dymu na niebie wskazywała jej ostatnią drogę”. Samolot spadł 
w płomieniach i rozbił się. Ze wspomnień lotnika wynika, że 
gdy czekał na samochód z eskadry, zaprowadzono go w Kłaju 
tam, gdzie leżał wrak jego maszyny. Wspominał: „…Moja „Je-
dynka” leżała zdruzgotana i spalona w pobliskim zagajniku”.

Fragment mapy z widocznymi miejscowościami: Bochnia, Cikowice, 
Stanisławice, Kłaj. Dalej znajduje się Kraków. Poniżej meandrująca 
rzeka Raba. Niemcy lecieli wzdłuż widocznego toru kolejowego ze 
wschodu na zachód (1). Polskie myśliwce (2) nadleciały z północnego-
zachodu, ukosem, znad Puszczy Niepołomickiej. Walka powietrzna 
rozegrała się w rejonie Stanisławic (3). Zestrzelenie samolotu 
Wacława Króla (4). Lądowanie Króla na spadochronie (4-5). Przelot 
niepilotowanego P.11c znad Stanisławic w miejsce upadku w lesie 
pod Kłajem (4-6). Wykorzystano fragm. mapy „Niepołomice. Puszcza 
Niepołomicka”, skala 1:35 000, wyd. Compass, Kraków 2010.

Ppor. pil. Wacław Król przed 
samolotem PZL P.7 ze 123. 
Eskadry Myśliwskiej z białą „7” 
na kadłubie. Kraków-Rakowice 
1937 r. Fot. zbiory autora.

Miejsce upadku samolotu w Puszczy Niepołomickiej w pobliżu osiedla 
wojskowego Kłaj-Las (Las Grójec – stan współczesny, widok z południa 
ku północy). W 1939 r. rósł tam 48-letni zagajnik (średnica pni drzew ok. 
12,5 cm). 1 – miejsce uderzenia kadłuba; 2 – orientacyjny rozrzut znalezisk 
powierzchniowych; 3 – miejsce odnalezienia „drugiego” lotniczego karabinu 
maszynowego; 4 – miejsce, gdzie odnaleziono 4 cylindry silnika (dalej na 
prawo był odnaleziony porzucony w lesie „pierwszy” lotniczy karabin 
maszynowy; 5 – orientacyjny kąt i kierunek uderzenia samolotu w ziemię.
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Gdy w 2007 r. po raz pierwszy badałem tą historię, sądzi-
łem, że tym „zagajnikiem” może być las znajdujący się po-
między Stanisławicami a Kłajem, na południe od torów kole-
jowych, ale z braku czasu nie mogłem sprawdzić, co kryje się 
na jego obszarze.

Przypuszczałem wówczas, jak się potem okazało, słusznie, 
że tak nieduży i lekki samolot jak PZL P.11c, który roztrzaskał 
się o ziemię, nie mógł pozostawić po sobie wielu czytelnych 
śladów na powierzchni ziemi. Zakładałem, że to co pozostało 
z wypalonego wraku, zapewne bez większego trudu, ściągnię-
to końmi jeszcze jesienią lub zimą 1939 r. Resztki samolotu 
mogli rozebrać okoliczni mieszkańcy na swój użytek. Możli-
we też, że Niemcy wywieźli go na złom. Mógł po nim zatem 
pozostać jedynie ślad na ziemi w postaci niewielkich, skoro-
dowanych skrawków blach pokrycia lub stopionych w ogniu 
pożaru, bryłek duralu. Biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty 
maszyny, pozostałości te mogły zalegać na powierzchni, być 
może nie większej niż max. 2 x 2 metry. 

Wobec tego, że w Kłaju nie udało mi się odnaleźć żyjących 
świadków wydarzeń z 1939 r., nie było żadnych wskazówek, 
gdzie należy szukać miejsca upadku samolotu. Przypominało-
by to szukanie przysłowiowej „igły w stogu siana”. Samolot 
mógł spaść dosłownie wszędzie. Teren do przeszukania był 
rozległy – szanse na samodzielne, przypadkowe odnalezienie 
maszyny Wacława Króla były bliskie zeru. 

ODNALEZIENIE SAMOLOTU
Od 2007 r., gdy zajmowałem się sprawą zestrzelenia Wacława 
Króla w rejonie Kłaja, upłynęło prawie 5 lat. Dopiero rok 2012 
pozwolił dopisać ostateczne zakończenie tej historii. 

Rozwiązanie zagadki, gdzie spadł jego samolot, przyszło 
całkiem przypadkowo w kwietniu 2012 r. Zapewne nigdy by 
do tego nie doszło, gdyby nie nowe nasady drzew, prowadzo-
ne w południowej, podmokłej połaci Puszczy Niepołomickiej 
zwanej Grójec, na wysokości osiedla wojskowego Kłaj-Las, 
leżącego na północ od torów kolejowych Kraków-Tarnów.  

Na tym terenie niedawno wycięto stare sosny pamiętające 
1939 r., a teraz obszar ten przeorano pługami. Podczas głębo-
kiej orki, robotnicy leśni omijając karpy ściętych drzew, nie-
spodziewanie wyorali cylinder lotniczego silnika gwiazdowe-

Prace w miejscu uderzenia kadłuba w ziemię.

Cylinder 3 i 4 w rękach red. Adama 
Sikorskiego chwilę po wydobyciu.

go i karabin maszynowy 
ze zgiętą lufą. Znale-
ziska te nie wzbudziły 
ich zainteresowania ani 
jakiejkolwiek głębszej 
refleksji – rzucili je tylko 
dalej w las, między drze-
wa, by nie przeszkadza-
ły. Doprowadzili swoje 
roboty do końca – teren 
przeorali i posadzili sa-
dzonki nowych drzew. 

Na leżący między 
sosnami i przysypany 
ściółką, cylinder i kara-
bin maszynowy niezi-
dentyfikowanego samo-
lotu, natrafił mieszkają-
cy niedaleko p. Janusz 
Czerwiński z Kłaja. Znaleziska wzbudziły jego zaintereso-
wanie. Gdy zajrzał do książek zorientował się, że ma przed 
sobą elementy polskiego samolotu myśliwskiego PZL P.11c 
z września 1939 r. Poinformował o znalezisku redaktora Ada-
ma Sikorskiego z TVP Lublin, twórcę cyklu programów dla 
miłośników historii p.t. „Było…nie minęło”, a ten zawiadomił 
środowisko miejscowych eksploratorów i autora niniejszego 
artykułu.

Szybko uzyskano wymagane zezwolenia Nadleśnictwa 
Niepołomice i Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przebadanie sprzętem elektronicznym i przepro-
wadzenie eksploracji miejsca upadku samolotu. Miał tego do-
konać zespół pasjonatów z Grupy Eksploracyjno-Badawczej 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, kie-
rowany w tym wypadku przez miłośnika historii p. Tomasza 
Jastrzębskiego z Wieliczki, wspieranego dodatkowo przez ar-
cheologów i muzealników.

BADANIA I ICH REZULTATY
Z oględzin miejsca upadku samolotu wynika, że od chwili, gdy 
Wacław Król wyskoczył ze spadochronem, gdzieś w rejonie 

Stanisławic, niepilotowany samolot przeleciał 
jeszcze ok. 3, 5 km i spadł, na dziś już nieist-
niejący, las sosnowy. Zostały z niego jedynie 
karpy, tu i ówdzie wystające z ziemi co 6-
8 metrów. Według nadleśniczego p. mgr. inż. 
Marka Świderskiego, z dokumentacji Nadle-
śnictwa Niepołomice wynika, że las ten zo-
stał posadzony w 1891 r. Ścięto go w 2011 r., 
gdy drzewa miały 120 lat. W 1939 r. liczyły 
zatem po 48 lat2 i miały średnicę pni po ok. 
12,4 cm3. Był to zatem wówczas istotnie za-
gajnik, dokładnie tak, jak to wspominał Wa-
cław Król: „…Moja „Jedynka” leżała zdru-
zgotana i spalona w pobliskim zagajniku”.

Prawdopodobnie na tych drzewach samo-
lot uległ pierwszej destrukcji, tracąc skrzydła 
i usterzenie. Potwierdzałby to stosunkowo 
duży obszar występowania porwanych czę-
ści pokrycia skrzydeł z charakterystycznej 
falistej blachy systemu Wibault, leżących 
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Cylinder nr 1 odnaleziony w ściółce leśnej wśród drzew.

Podczas eksploracji epicentrum uderzenia samolotu w zie-
mię, w trudnych warunkach terenowych, wkopano się stożko-
watym wykopem na głębokość do ok. 190 cm. Wydobyto kilka-
set części samolotu zachowanych w doskonałym stanie, w tym 
m.in. wiele zniszczonych elementów silnika wraz z resztkami 
połamanego śmigła, drobnych elementów i urządzeń wypo-
sażenia kabiny pilota, elementów instalacji paliwowej, części 
radiostacji pokładowej, łusek nabojów Mauser i nabojów do 
rakietnicy. Z samego dna wykopu (190 cm) wydobyto piastę 
śmigła z napisem „W. Szomański Warszawa”. Znalezisko tego, 
najdalej ku przodowi wysuniętego elementu samolotu, znaczy-
ło maksimum głębokości na jaką wbiła się ta maszyna w zie-
mię. Zastanawia to, że mimo iż samolot spadał paląc się, nie 
odnaleziono znaczących ilości stopionego duralu5. Ślady ognia 
były natomiast widoczne na odnalezionych elementach wyko-
nanych z mosiądzu, który był wyraźnie przebarwiony na sku-
tek oddziaływania wysokiej temperatury.

Mimo upływu 73 lat, z otwartego wykopu unosił się zapach 
lotniczego paliwa jakim była nasycona ziemia. O ile znalezi-
ska z górnej warstwy bagiennego humusu były skorodowane, 
to te zalegające głębiej, w piasku nasyconym lotniczym pali-
wem, były w stanie wprost idealnym, jakby do upadku samo-
lotu doszło wczoraj a nie w 1939 r. Paliwo doskonale ochroni-
ło przedmioty metalowe przed korozją. Krawędzie metalu po 
mechanicznych pęknięciach czy złamaniach były ostre, jakby 
do uszkodzeń doszło przed chwilą. Była na nich zachowana 
farba nie naruszona upływem czasu. 

ZAPOMNIANA HISTORIA
Jak to się stało, że mieszkańcy Kłaja zapomnieli o zdarzeniu 
z września 1939 r.? Zostało ono odkryte przecież zupełnie 
przypadkowo, bo gdyby nie orka lasu, to nikt by nie odnalazł 
części samolotu spoczywających pod ściółką. Rezultaty poszu-
kiwań świadczą, że po upadku samolotu, jego większe elemen-
ty – oderwane skrzydła, resztki usterzenia i podwozie, usunię-

Tabliczka znamionowa silnika PZ Skoda-Bristol Merkury V S2 
odnaleziona podczas badań. Fot. Andrzej Prus-Bugayski (Bochnia). 
Dno łuski Mauser kal. 7,92 mm ze zbitą spłonką. Łuski i ogniwka 
taśmy karabinów kadłubowych po odpaleniu pocisku wpadały 
do specjalnych zasobników kadłubie. Opróżniano je dopiero po 
wylądowaniu samolotu na lotnisku. Fragment kartera silnika w stanie 
idealnym (zakonserwowany paliwem lotniczym). 

płytko w warstwie humusu, na obszarze w promieniu ok. 
8 metrów. Na blachach tych widoczna była zachowana far-
ba w kolorze khaki o wyraźnym odcieniu czekoladowym4.

Badania odbyły się dwuetapowo w dn. 5 kwietnia i 12-14 
kwietnia b.r. Pierwszymi znaleziskami były 4 cylindry silni-
ka. Właśnie pierwszy z nich był wyorany przez robotników 
leśnych i wyrzucony do lasu, ale pozostałe 3 spoczywały na 
swoim pierwotnym miejscu, głębiej, gdzie nie sięgnął ich pług. 
Odnaleziono także 2 lotnicze karabiny maszynowe wz. 33 kal. 
7, 92 mm – odkryto je w różnych, oddalonych od siebie, miej-
scach. Pierwszy był wyorany wcześniej, zapewne tam gdzie 
cylindry silników i wyrzucony przez robotników dalej w las 
– leżał zatem na tzw. „wtórnym złożu”. Drugi zaś odnaleziono 
„in situ”, niedaleko miejsca, gdzie kadłub uderzył w ziemię. 
Leżał wbity w grunt, pod karpą ściętego drzewa.

Około 80 metrów na południe od miejsca, gdzie odkry-
to cylindry silnika udało się zlokalizować miejsce uderzenia 
kadłuba samolotu w ziemię. Zajmowało ono powierzchnię 
o wym. max. ok. 1,5 x 1,5 m. Dookoła, w promieniu ok. 8 me-
trów, pod warstwą ściółki były rozrzucone nieregularnie frag-
menty pokrycia samolotu.

Lotniczy karabin maszynowy pilota wz. 33 kal. 7,9 mm, chwilę po 
podniesieniu z ziemi.
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to z lasu, a z dołu, gdzie wbił się kadłub maszyny, wyciągnięto 
jego większe elementy (np. blachy pokrycia, cylindry silnika, 
wał śmigła, zgnieciony fotel pilota itp.). Cylindry silnika i jeden 
kaem porzucono kilkadziesiąt metrów dalej. Dziurę w ziemi 
zasypano i o całym zdarzeniu zapomniano. Nastały trudne lata 
okupacji niemieckiej. Po wojnie były ważniejsze sprawy. Te-
ren ten był podobno zajęty przez wojsko i wygrodzony z zaka-
zem wstępu. Nikt nie interesował się wydarzeniami z lat wojny 
– starzy ludzie nie pytani o wrzesień 1939 r. – nie opowiadali 
co widzieli. Wraz z upływem lat, liczba świadków stopniowo 
się wykruszała. Z resztą, lata powojenne nie sprzyjały wspo-
minaniu Polski sanacyjnej i pilotów walczących w jej obronie.  

Później, w latach 70. czy 80., nikt też nie poszedł śladem 
wspomnień Wacława Króla, mimo, że lotnik był wówczas bardzo 
aktywny i cieszył się jeszcze dobrym zdrowiem. Bywał w Kra-
kowie. Nikt nie namówił go, by pojechać na miejsca wydarzeń 
z września 1939 r. do Cikowic czy Kłaja, odnaleźć świadków 
i miejsce upadku samolotu. Sprawa została zapomniana na wie-
le lat. Nie wiedziano, że w lesie pod Kłajem spoczywają części 
słynnego samolotu. By je odkryć trzeba było czekać do 2012 r.

PO BADANIACH – I CO DALEJ?
Badania w miejscu upadku samolotu Wacława Króla zosta-
ły sfilmowane przez zespół red. Adama Sikorskiego z TVP 
Lublin, do kolejnego programu „Było… nie minęło. Kroni-
ka zwiadowców historii”6. Odnalezione relikty maszyny były 
pokazywane publicznie w Wieliczce, Balicach a także w Noc 
Muzeów w Krakowie (18 maja) i w Warszawie w Muzeum 
Wojska Polskiego (19 maja), gdzie wzbudzały duże zaintere-
sowanie oglądających.

Znaleziska będące obecnie w gestii Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Nowym Targu, decyzją Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mają być przekaza-
ne na stałe do Izby Regionalnej w Kłaju, gdzie będą opowia-
dać o wydarzeniach z 1939 r. Decyzja ta jest moim zdaniem 
nieprzemyślana i bardzo kontrowersyjna. Zgodnie z prawem, 
wszelkie zabytki (a takimi są również relikty samolotów 
z okresu II wojny światowej) znajdujące się w ziemi i z niej 
wydobyte, należą do skarbu państwa i po wydobyciu, należy 
je przekazywać do zbiorów państwowych muzeów. Tymcza-
sem te trafić mają do Izby Regionalnej, która nie ma statusu 
muzeum, nie jest w stanie zapewnić znaleziskom stałej kon-
serwacji ani bezpiecznego przechowania w przyszłości.

Budowanie takich Izb czy amatorskich wystaw, na mozol-
nie tworzonym przez grono zapaleńców „Małopolskim Szlaku 
Historii Lotnictwa”, to idea bardzo szlachetna i na pewno poży-
teczna, ale… w warunkach polskich jedynie sporadycznie się 
ona spełnia. To co udaje się w tak zamożnych krajach jak np. 
Wielka Brytania, nie niszczonych wojnami i z „nie wywracaną 
do góry nogami” strukturą społeczną – ma niestety nikłe szanse 
na realizację i przetrwanie na dłuższą metę, w znacznie mniej 
zasobnej Polsce, wciąż zmagającej się z rozmaitymi problema-
mi. Tworzenie muzeów i wystaw z prawdziwego zdarzenia oraz 
ich utrzymanie, wymaga nakładów finansowych, wiedzy i umie-
jętności. Polskie gminy przeznaczają środki przede wszystkim 
na inwestycje pierwszej potrzeby, a nie na izby regionalne czy 
minimuzea, które z natury swojej są instytucjami „non profit”, 
czyli nie przynoszącymi dochodu. Brakuje też świadomości spo-
łecznej, by takie izby mogły trwać i rozwijać się latami czy dzie-
sięcioleciami, a dopiero długie i stabilne funkcjonowanie jest 
dla nich prawdziwym sprawdzianem czy w ogóle przetrwają. 

Znaleziska – eksponaty o których tu mowa, zanim zostaną 
wystawione do oglądania, muszą być poddane konserwacji i po-
winny być przechowywane w pomieszczeniach spełniających 
odpowiednie wymogi (odpowiednia, stała temperatura i wilgot-
ność powietrza, ogrzewanie zimą itp. oraz zabezpieczenie przed 
kradzieżą). Wymogów tych one na ogół niestety nie spełniają. 
Znaleziska muszą być bezpieczne. Za każde z nich powinien 
ktoś konkretnie odpowiadać. W muzeach odpowiada za to fi-
nansowo i prestiżowo kustosz, czyli opiekun zbiorów. Utra-
ta eksponatu wiąże się z karami finansowymi. W przypadku 
udowodnienia winy czy niedbalstwa, oznacza to policyjne 
śledztwo, utratę pracy i odejście w niesławie. A kto będzie za 
to odpowiadał w gminie i czym? 

Najlepszym wyjściem jest, by znaleziska z regionu przej-
mowały lokalne, samorządowe muzea regionalne. Niestety 

„Flugzeugbergung 1939” – niemieccy żołnierze na chłopskiej 
furmance zwożą wrak samolotu. Fot. zbiory autora.

Ppłk pil. Wacław Król w okresie powojennym w lotnictwie PRL. Fot. 
zbiory autora.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39LATO 2012

WB nr 2 (93)

Przypisy:
1 Polskie myśliwce leciały na 3000 m, ale Heinkle znajdo-

wały się 500 m niżej, czyli 3000-500=2500 m.
2 Informacje uzyskane od p. nadleśniczego mgr. inż. Marka 

Świderskiego z Nadleśnictwa Niepołomice, i przesłane przez 
p. Andrzeja Prus-Bugayskiego, Benedykta Wacnika i Andrzeja 
Fielka z Bochni.

3 Sposób obliczenia średnicy drzewa: pierwsze 10 lat życia 
drzewa to 1 cm grubości pnia, każdy następny rok to 0,3 cm, 
czyli w tym wypadku drzew 48 letnich: 10 lat = 1 cm, pozostałe 
38 lat x 0,3 cm = 12,4 cm – wg p. Andrzeja Prus-Bugayskiego.

4 Kolor farby był wyraźnie czekoladowy, absolutnie nie 
oliwkowo-zielony.

5 Widziałem tylko jeden taki kawałek stopionego duralu, 
długości ok. 18 cm.

6 Został on już dawno wyemitowany w TV. Można go też 
obejrzeć na stronie internetowej „Było… nie minęło”. 
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Wojciech Krajewski – archeolog, historyk i muzealnik; 
starszy kustosz Działu Historii Wojskowości Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie. Obecnie kieruje również Grupą 
Eksploracyjną MWP. Od lat 70. XX w. zajmuje się tzw. arche-
ologią lotniczą, czyli badaniem miejsc zestrzeleń samolotów, 
wyjaśnianiem losów ich pilotów i załóg. Jego zainteresowania 
to wojna powietrzna nad Polską 1939-1945, w tym szczególnie 
Wojna Obronna Polski w 1939 r. i działania lotnictwa alianc-
kiego nad Polską.

Autor kilku książek (w tym „Powietrznej walki nad Boch-
nią”) i kilkudziesięciu artykułów oraz kilku wystaw. Jego inne 
zainteresowania badawcze wiążą się z archeologią dawnych 
pól bitew oraz historią Powstania Listopadowego 1830-1831 r.

Jakie będą dalsze losy znalezisk ze samolotu ppor. Wacła-

wa Króla pokaże czas. Będziemy się temu bacznie przyglądali.

większość z nich skoncentrowana jest przede wszystkim na 
gromadzeniu zabytków tzw. „wielkiej sztuki” – bez większych 
rezultatów. Nie wykazują natomiast żadnego zrozumienia dla 
tematyki militarnej II wojny światowej. Wogóle nie wiedzą co 
zrobić z takimi znaleziskami i nie mają miejsca, by je należy-
cie wyeksponować. Nie są też w stanie udźwignąć wysokich 
kosztów konserwacji znalezisk. A szkoda.

Wiele podobnych inicjatyw, jak ta w Kłaju, zakończyło 
się już całkowitym fiaskiem i bezpowrotnym zmarnowaniem 
cennych znalezisk. Nie są one spisane w żadnych inwenta-
rzach i nikt za nie niczym nie odpowiada. Po okresie krótkiej 
egzystencji tego rodzaju placówek, muzealia „znikały w nie-
wyjaśnionych do końca okolicznościach”. Wyrzucano je, roz-
dawano i obecnie już nikt nie wie, gdzie się teraz znajdują, 
w czyich rękach są i czy w ogóle jeszcze istnieją. Spotykałem 
się z takimi sytuacjami wielokrotnie.

Relikty samolotu Wacława Króla, wciąż czekają na kon-
serwację, która będzie kosztowna i pracochłonna. Na razie 
zrobiono to co było najłatwiejsze – wydobyto je z ziemi. Nie-
stety, wszystkie odnalezione w kwietniu w bardzo dobrym sta-
nie, przedmioty, zaatakowała już korozja i obecnie znacznie 
odbiegają one swym wyglądem od stanu z chwili odkrycia.

Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków wydając łatwe decy-
zje o rozdysponowywaniu takich wyjątkowych znalezisk, jak te 
z samolotu Wacława Króla, zapominają o jednej bardzo ważnej 
sprawie, że są to zabytki o dużej wartości historycznej, których 
nie wolno zmarnować, ani ich lekceważyć rozdając amatorom 
muzealnictwa do zabawy. Należy je przechowywać w zbio-
rach i na wystawach dużych, stabilnych muzeów o ugrunto-
wanej pozycji, będących w stanie zapewnić ich konserwację, 
utrzymanie i pełne bezpieczeństwo. Izby regionalne powinny 
zadowolić się dobrze zrobioną wystawą planszową, z umiejęt-
nie zredagowanymi tekstami i zdjęciami poświęconymi Wa-
cławowi Królowi i historii „walki powietrznej nad Kłajem”. 

Na pomysły rozmieszczania lotniczych muzealiów 
w izbach gminnych patrzę sceptycznie. Jakie będą dalsze losy 
znalezisk z samolotu ppor. Wacława Króla, pokaże czas. Bę-
dziemy się temu bacznie przyglądali. 

Dziękuję p.p. red. Adamowi Sikorskiemu z TVP Lublin, 
Tomaszowi Jastrzębskiemu i Wojciechowi Tomaszewskiemu 
za współpracę w badaniach. Specjalne podziękowania kieru-
ję po p.p. Andrzeja Prus-Bugayskiego i Benedykta Wacnika 
z Bochni.

Tak mógł wyglądać samolot myśliwski PZL P.11c kpt. T. Sędzielowskiego, 
dowódcy 121. Eskadry Myśliwskiej „biała 1”, „wypożyczony” ppor. pil. 
Wacławowi Królowi na dzień 3 września 1939 r. Nie powrócił z lotu 
bojowego. Został zestrzelony w walce w rejonie Stanisławic, a odnaleziony 
w pobliżu Kłaja w początkach kwietnia 2012 r. Rys. Robert Gretzyngier.
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Polakom pamiątka luba,
Choć tę pamięć żal podwaja,
Bo w niej nadzieja i chluba,
Rocznica Trzeciego Maja.

Święto Majowe i Dzień Flagi Narodowej, Stowarzysze-
nie Bochniaków uczciło 2 maja br. koncertem polskiej pieśni 
i piosenki patriotycznej, treścią nawiązujących do: znamien-
nych wydarzeń z końca XVIII wieku – starań o naprawę Rze-
czypospolitej i obrony zagrożonej suwerenności: niepodległo-
ściowych powstań i ethosu legionowego.

We wspólnym śpiewaniu uczestniczył chór Stowarzysze-
nia, kierowany przez Sylwię Klejdysz; gościnnie wystąpił chór 
„Złota Jesień”, działający przy Domu Kultury w Bochni, pod 
kierunkiem Marii Korody – Chrzan. Komentarz historyczny 
i słowo wiążące wykonały Anna Londo i Ewelina Mroczek. 
Dla uczestników koncertu, 50 egz. śpiewników z 18 piosenka-
mi przygotował Stanisław Kobiela.

Wieczór z pieśnią polską rozpoczął się hymnem Stowa-
rzyszenia „Kantata Bochniaków” autorstwa Edmunda Biedera 
i Jana Krudowskiego (muzyka). Profesor i uczeń bocheńskie-
go gimnazjum mocno podkreślili w pieśni tradycję legionową 
– jakże żywą w środowisku absolwentów szkoły i na ziemi 
bocheńskiej po I wojnie światowej.

„Mazurek 3 Maja. Witaj majowa jutrzenko”, Rajnolda Su-
chodolskiego, z muzyką Fryderyka Chopina, chociaż powstał 
w 1831, wprowadził zebranych w temat i atmosferę pamięt-
nego roku 1791. Wtedy to – senat i posły uchwalili Ustawę 
Rządową, powszechnie nazywaną, od dnia jej ustanowienia 
– Konstytucją 3 Maja. Wyjątkowość konstytucji potwierdza 
fakt, iż w Europie jeszcze nie było takiego dokumentu, który 
w jednym akcie określałby wszystkie aspekty ustroju państwa. 
Nb pierwsi w świecie uczynili to, dziesięć lat wcześniej, kolo-
niści amerykańscy Ameryki Północnej, którzy swoje państwo 
urządzali według racjonalnych zasad oświeceniowych.

Entuzjazm, nadzieje na przyszłość i narodowe pojednanie 
związane z postanowieniami Wielkiego Sejmu (1788-1791) 
zostały wyrażone w literaturze, malarstwie i pieśni patriotycz-
nej. Wielka reforma i późniejsza jej obrona inspirowały twór-
ców, szczególnie w pierwszej poł. XIX w., wtedy to bowiem, 
została obiektywnie oceniona i doceniona jako wielki i ważny 
program ratowania, zagrożonej własnym nierządem i obcą 
przemocą, Rzeczypospolitej i narodu Ten wątek odnajdujemy 
w epopei narodowej, w XII księdze, Pana Tadeusza A.Mic-
kiewicza, znanym wszystkim jako koncert Jankiela. Sztuki 
teatralne, operowe, wiersze, pieśni i piosenki tworzyli poeci, 
pisarze, muzycy, którzy patriotyczne przekonania i zaanga-
żowanie jakże często potwierdzali własnym czynem i ofiarą 
życia. W/w Rajnold Suchodolski, autor zbioru Ulubione pie-
śni wyd. w 1831 r., był żołnierzem Powstania Listopadowe-
go, zmarł z odniesionych ran, w tymże roku. Antoni Gorecki 
(1787-1861), uczestniczył w wyprawie Napoleona na Moskwę 
w 1812 r., później czynny w związkach Wielkiej Emigracji, 
przyjaciel Mickiewicza. Wojciech Sowiński (1805-1880), 

Ewelina Mroczek

Wspólne śpiewanie w Domu Bochniaków
kompozytor i pianista, część życia spędził na emigracji. Wielu 
podzieliło taki los. Dla innych, karą za odwagę przeciwsta-
wianie się zaborcy było więzienie. Maurycy Gosławski, po-
wstaniec listopadowy, uczestnik spisku Zaliwskiego, w 1834 r. 
umiera młodo w austriackim więzieniu w Stanisławowie na 
tyfus, którym zaraził się pielęgnując chorego towarzysza bro-
ni.” Poznali” austriackie więzienia Marceli Skałkowski i Wła-
dysław Anczyc za konspiracje i udział w Powstaniu Krakow-
skim. Tysiące poszły na zesłanie. Wśród nich filomaci- mło-
dzieńcze porywy ukarano Syberią. -To tylko, niektóre przy-
kłady. Chór „Złota Jesień” wybrał dwie pieśni zapomnianych 
dzisiaj poetów: Pieśń Maj zaczynającą się od słów Nienawidzę 
was próżniaki Stanisława Doliwy- Starzewskiego i muz. Ste-
fana Surzyńskiego, i poloneza Kochajmy się bracia mili, do 
słów A. Goreckiego z muzyką Jana Czubskiego.

Dla podkreślenia powagi spraw i patriotycznego zapału 
twórców reformy, przypomnieliśmy pieśń Ignacego Krasic-
kiego, do muzyki W. Sowińskiego, Święta miłości kochanej 
ojczyzny. Patetyczny tekst powstał w 1774 r. i był zatytuło-
wany Apostrofa do miłości ojczyzny. Wiersz spodobał się 
królowi, kazał śpiewać go codziennie na apelach Szkoły Ry-
cerskiej, stąd niebawem pieśń powędrowała do wojska i do 
społeczeństwa; stając nieoficjalnym hymnem narodowym. I co 
także ciekawe- na 20 lat przed Marsylianką – miłość Ojczyzny 
nazwano Świętą.

Czy taką miłością kierowali się konfederaci barscy, któ-
rzy w 1768 r. wystąpili przeciwko obcej intrydze i dyktatowi? 
Współczesny pianista i wybitny jazzman, autor muzyki do 50 
filmów i sztuk teatralnych – Andrzej Kurylewicz, w latach 
siedemdziesiątych XX w. na potrzeby teatralnej inscenizacji, 
mistycznego dramatu Juliusza Słowackiego Ksiądz Marek, 
skomponował do niego muzykę. – Tak powstała Pieśń Kon-
federatów Barskich. Ten romantyczno-awangardowy timbre, 
genialnie wyraża całkowite oddanie pogłębione niezachwianą 
wiarą:

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu,
I szedł na święte kraju werbowanie;
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu,
Na trąbę wstanie.
Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki On z nami, całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nie ustraszą,
Ani ulękną.
Niezgodą na haniebny dyktat rozbiorowy sejmu w Grod-

nie 1793 r. i ostatnim akordem obrony Konstytucji 3 Maja, 
ratowania całości państwa była Insurekcja Kościuszkowska. 
Jej przywódca – Tadeusz Kościuszko pośród bohaterów naro-
dowych doczekał się największej sławy w kraju i w świecie. 
Upamiętniają Go, tworzone przez 2 wieki: pomniki, historycz-
ne kopce, nadawanie imion jednostkom wojskowym, miejsce 
w Panteonie wawelskim, obrazy malarskie z najsłynniejszym 
Panorama Racławicka, sztuki teatralne i oczywiście pieśni. 
W.K. Anczyc, pozytywista, popularyzator Tatr, pisarz, autor 
dramatu Kościuszko pod Racławicami (1881) ułożył popularną 
piosenkę pt. Krakowiak Kościuszki lub Krakowiak kosynierów, 
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melodię zaś M. Skałkowski. Czy tak właśnie było? Historyk 
Antoni Knot, w 1962 roku ustalił, że autorstwo w pełni należy 
się Marcelemu Skałkowskiemu (1818-1846), poecie, związa-
nemu z Krakowem i Tarnowem działaczowi konspiracji gali-
cyjskich. współpracownikowi E. Dembowskiego. Gdy ukła-
dał w 1837 roku tę piosenkę, czy mógł przewidzieć okrutną 
ironię losu? –zginął w „krwawe zapusty” 19 II 1946, zabity 
przez chłopów. Miał 28 lat i dużo idealizmu. Nie wiedzieliśmy 
o tym, więc śpiewaliśmy wesoło i z wielką ochotą:

Bartoszu, Bartoszu!
Oj, nie traćwa nadzieji,
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.
Bartosz, to ów sławny kosynier racławicki, który rękami 

czarnymi od pługa…, ale to już z innej pieśni, zdobywał ruskie 
armaty. Dla potrzeb edukacji historyczno-patriotycznej Maria 
Konopnicka ułożyła pełen prostoty wyrazu wiersz Przysięga 
Kościuszki. Z lamusa zapomnienia wydobyty przez nasz za-
przyjaźniony chór, wspólnie odśpiewaliśmy:

Zagrzmiały okrzyki
Jak tysięczne działa…
Swego bohatera
Polska wita cała!
Na krakowskim rynku
Tam ludzi gromada.
Tadeusz Kościuszko
Dziś przysięgę składa.
Ślubuję ci życie,
Ślubuję ci duszę,
Za Bożą pomocą
Wolność wrócić muszę!
Pieśni te nadal uczą, ale też, nas współczesnych wprowa-

dzają w sferę emocji, przeżyć; do świata wartości minionych 
pokoleń.

Oto kolejna pieśń z naszego Śpiewnika Witaj Majowa Ju-
trzenko, napisana do melodii jednego z najbardziej znanych 
polskich polonezów w ogóle i tych z doby przed-chopinow-
skiej – Pożegnanie Ojczyzny lub Polonez Ogińskiego. Ogiń-
skiego, lecz którego? Wśród znawców tematu nie ma zgodno-
ści. Jedni wymieniają Michała Kleofasa Ogińskiego, drudzy 
autorstwo Poloneza przypisują Michałowi Kazimierzowi Ogiń-
skiemu. Tak uważa Samuel Orgelbrand w swojej Encyklopedii 
Powszechnej (1898)1, a dzisiaj do tej tezy przekonuje Antoni 
Lenkiewicz pisząc, że Polonez stał się popularny na emigracji 
w Paryżu w 1773 r. po upadku konfederacji barskiej. Wtedy 
Michał Kleofas liczył sobie 7 lat. Ponadto, zdaniem Lenkiewi-
cza, cechy muzyczne utworu świadczą o jego wcześniejszym 
rodowodzie niż rok 1794, kiedy ukazał się drukiem2.

Kim byli domniemani autorzy? Polskimi magnatami, her-
bu Oginiec i spokrewnieni: Michał Kleofas był synowcem 
Michała Kazimierza. Obydwaj niezwykle uzdolnieni mu-
zycznie, zyskali w swoim czasie europejską sławę. Autorzy 
biografii Michała Kazimierza (1728 lub 1730- 1800) mówią 
o nim oświecony magnat. Doskonale gospodarował w swoich 
majątkach zakładając manufaktury, zbudował trakt pińsko-wo-
łyński, a w latach 1765-84 kanał łączący Niemen z Prypecią 
i Dnieprem (kanał Ogińskiego). Jego rezydencja w Słonimiu 
k/Grodna była centrum kultury z teatrem i operą oraz sławną 
orkiestrą. On sam studiował grę skrzypcową u G. B. Viottie-
go. Grał również na harfie i klarnecie. Udoskonalił mechanizm 

harfy. Pisał, ułożył operę, skomponował zbiór polonezów na 
skrzypce i fortepian, i przypuszczalnie poloneza a- moll nr 13 
Pożegnanie Ojczyzny. Jest jedynym Polakiem uczestniczącym 
w tworzeniu Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, dla której 
opracował hasło „harfa”. Politycznie zaangażowany: dyplo-
mata, konfederat barski. członek Stronnictwa Patriotycznego 
w Sejmie 4-letnim.

Michał Kleofas ks. Ogiński (1765-1833) niewątpliwie 
ustępuje stryjowi w zasługach lecz z racji przypisywanego 
autorstwa Poloneza częściej dzisiaj wymieniany. Politycznie; 
członek konfederacji targowickiej, w 1794 roku w kierownic-
twie insurekcji wileńskiej, konspirator niepodległościowy, ale 
też w rządzie cara Aleksandra I, mason i kawaler maltański. 
Od 1823 na stałe osiadł w Florencji i tam pozostał pochowa-
ny w Panteonie wielkich osobowości w kościele Santa Croce 
obok Galileusza, Michała Anioła, Rossiniego, Macchiavelle-
go.. Napisał Listy o muzyce oraz pamiętniki O Polsce i Po-
lakach: od roku 1788 aż do końca 1815, wyd. po francusku 
w 1827. Komponował polonezy fortepianowe, romanse, 
pieśni, walce, kadryle, menuety, stworzył operę Napoleon 
w Egipcie. Andrzej Załuski (jeden z potomków księcia), pró-
buje wykazać, że to Michał Kleofas jest autorem melodii hym-
nu narodowego3, co podważa dotychczasowe przekonanie, że 
jest nią melodia ludowa z Podlasia. Załuski również uważa, 
iż polonez a-moll Pożegnanie Ojczyzny został napisany przez 
Michała Kazimierza4.

Pieśń przygotował chór Stowarzyszenia z partią solową 
naszej wokalistki i akompaniatorki pani Sylwii. Jej młodzień-
czy głos o wysokiej skali sopranowej wypełnił salę, piękną, 
melancholijną melodią i poezją słów: …unosi mnie w rodzinny 
kraj w młodości kraj unosi mnie w dzieciństwa raj polski kraj, 
melodia poloneza.

Nastrój smutku i tęsknoty, fascynacji rodzinnym krajem 
podtrzymujemy Dumką na wygnaniu Maurycego Gosław-
skiego, kresowego poety z Podola. Zmieniamy jednak akcen-
ty w naszej śpiewanej opowieści „o dzielnym narodzie”, a la 
burszowską, beztroską piosenką Filaretów, napisaną przez 
A. E. Odyńca, w Wilnie, w klasztorze o. Bazylianów, w lu-
tym 1824 r. Wśród wznoszonych w pieśni toastów dziewiąta 
zwrotka skierowana jest do poety: Pijmy zdrowie Mickiewi-
cza, On nam słodkich chwil użycza, Ciężkie troski koi boski 
Jego lutni dźwięk.. Niezadługo, dotknięci surowymi wyro-
kami, ciupasem znajdą się na wygnaniu w Rosji. Kosztow-
nymi okazały się słowa: Po co tu obce mowy, Polski pijemy 
miód; Lepszy śpiew narodowy I lepszy bratni ród. (Pieśń Fi-
laretów (1820), A. Mickiewicz). Lekki nastrój podtrzymuje-
my popularnymi w XIX wieku piosenkami z cyklu żołnierz, 
powstaniec i dziewczyna: Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna 
mnie woła… (1830, autor, prawdopodobnie R. Suchodolski) 
i Wezmę ja kontusz, wezmę ja kontusz, szablę przypaszę. Pój-
dę do dziewczyny, pójdę do jedynej, tam się ucieszę. Nato-
miast, chór „Złota Jesień” przygotował dowcipną i dziarską 
piosenkę w jej wersji legionowej z 1915 r: I tak sobie śwista. 
Opowieść o Janku, który kocha swoją Haniś lecz woli być le-
gionistą, stała się przebojem wieczoru,- więc chętnie bisowa-
liśmy. Piosenka we wcześniejszej wersji była śpiewana przez 
pulki galicyjskie w armii austryjackiej.

Wartość pieśni patriotycznych podnoszą perły tego gatun-
ku – pieśni hymniczne. Są to pieśni programowe, wskazują 
drogę, trafiają do serc i umysłów wszystkich. Do takiej rangi 
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wzniosły się: Bogurodzica, Święta miłości kochanej ojczyzny, 
Jeszcze Polska nie umarła, Boże coś Polskę, Alojzego Feliń-
skiego, dumna pieśń Casimira Delavigne, Oto dziś dzień krwi 
i chwały oraz Rota Marii Konopnickiej – napisana w 1908 
roku pod wrażeniem antypolskich akcji w zaborze pruskim 
(Hakata, szkoła pruska, szykany). Rota do muzyki Feliksa 
Nowowiejskiego zyskała nazwę Pieśni Grunwaldzkiej, gdy po 
raz pierwszy ogromny chór zaśpiewał ją na pamiętnej miedzy-
zaborowej uroczystości odsłonięcia w Krakowie, w 500- le-
cie bitwy, Pomnika Grunwaldzkiego.Na naszej uroczystości, 
chór „Złotej Jesieni „zaintonował pierwsze słowa znamiennej 
przysięgi: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć 
mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. 
Pozostającym na wyżynach patriotycznego patosu, pani Ma-
ria akompaniowała do równie sztandarowej Pieśni Polaków. 
Pieśń znaną też pod tytułem Marsz marsz Polonia, odśpiewa-
liśmy w wersji z 1863 r. pt. Marsz Czachowskiego.

Majowy koncert, za chórem Stowarzyszenia, kończymy 
piosenką o pięknie ojczystego kraju, jego świętych pamiątkach 
i dziejach trudnych i wzniosłych – Taki kraj. Jej autorami są 
Jan Pietrzak i Zygmunt Raj z artystycznego kręgu niepokor-
nych Piwnicy pod Baranami w Krakowie.

Z okazji przypadającej w b.r.  155 rocznicy urodzin Stani-
sława Barabasza urodzonego w Bochni,  twórcy narciarstwa 
polskiego, drukujemy jego artykuł opublikowany w Rocznku X 
„Wierchów” z 1932 r. Notę biograficzną o autorze zamieści-
liśmy w nr 1 (92) 2012 r. „Wiadomości Bocheńskich” s.11.

Czwarty rok wojny ciążył na wszystkich jak zmora niesa-
mowita. Żołnierze będący na froncie umęczeni wojną, otuma-
nieni ciągłym hukiem armat, straszliwym skowytem granatów 
i terkotaniem karabinów maszynowych, stawali się obojętni na 
wszystko. Wytrzymalsze i energiczniejsze jednostki przemyśli-
wały, jakby z tego piekła uciec. Tym zaś, którzy otrzymali jaki 
miesiąc urlopu do domu, po odżywieniu się i wypoczęciu, nie 
chciało się wracać do tego piekła, narażać na nowo swą skórę, 
aby bronić kombinowanej ojczyzny austriackiej. Pozostali więc 
w domu i kryli się przed poszukującymi ich żandarmami... 

Takich ukrywających się po wsiach dezertertów było mnó-
stwo na Podhalu. Toteż komenda wojskowa dla ich śledzenia 
wysłała silny oddział z pułku Deutschmeistrów, rekrutującego 
się z Wiednia. Były to szumowiny wielkiego miasta, okrutnicy 
i tchórze....Robili obławy po wsiach, ale nasi chłopcy byli czuj-
ni i zawczasu znikali, tak że szwaby zastawały gniazda puste...

Były podejrzenia, że niektórzy dezerterzy przebierali się za 
kobiety. Gdy się o tym wieść rozeszła, zgłaszali się ze wszyst-
kich stron żołnierze będący na urlopie, dobrowolnie, że będą 
patrolować i szukać zbiegów, radując się zawczasu na ową 
szczegółową rewizję u każdej napotkanej dziewczyny. A że 
takie przebierania miały rzeczywiście miejsce, jest faktem 
stwierdzonym i to w samym Zakopanem.

Stanisław Barabasz (W 155 rocznicę urodzin)

Dezerterzy w Tatrach
 Młody chłopak o rumianej twarzy, ukrywał się przez 

kilka miesięcy przebrany za dziewczynę. Sypiał na stry-
chu, skąd mógł każdej chwili oknem uciec w pole. Ponie-
waż brak ruchu bardzo mu dokuczał, przeto wieczorami 
i w nocy wychodził w regle, a nawet w góry się zapusz-
czał. Pracował w polu razem z dziewczętami. Niejeden 
dziwił się, że jedna z dziewcząt jakaś płaska z przodu, 
a i z tyłu nie bardzo wypukła. Gdy pojechał z wózkiem 
na kolej po ziemniaki, chłopcy poznawszy go wołali: Ma-
ryś podź zakurzyć. Ale go nie wydali i udało mu się uchy-
lić przed poborem i przetrzymać aż do załamania się wojny.
 Gorzej było z tymi, którzy już byli w wojsku i zwiali z niego. 
Ci byli ciężarem rodziny, nic bowiem zarobić nie mogli, ani 
w robotach gospodarskich pomóc. A z takimi w razie schwy-
tania nie żartowano wówczas. Toteż niektórzy uważali, że 
bezpieczniej im będzie w górach... Zwierzyna w górach była, 
karabiny mieli, amunicji pod dostatkiem, zatem mięsa nie bra-
kowało. Najbardziej im dokuczał brak chleba i ziemniaków., 
do których byli w domu przyzwyczajeni. Ale im to donoszo-
no ze wsi. We Walentkowej mieli umówione miejsce, gdzie 
składano przyniesione prowianty. Oni zaś wywdzięczając się 
rodzinie i chcąc zarobić trochę grosza upolowaną kozicę, sar-
nę lub jelenia przynosili w nocy do Zakopanego.

 Prowadzili życie swobodne, prawdziwie kawalerskie, bo 
sami musieli sobie strawę warzyć na wojskowych „kochma-
szynach” i o noclegu myśleć, gdzie go szukać. Cniło im się 
tylko bez kobiet, a gdy którego przyparło, to odwiedzał szała-
sy lub przemykał się nocą do wsi, pocieszył Kasię lub Marysie 
i chyłkiem wracał do lasu.

Nasz śpiewnik zamknęliśmy, spontanicznie – Hymnem na-
rodowym.

Z pośród zebranej publiczności głos zabrał pan T. Woj-
ciechowski, aby z okazji Dnia Flagi podkreślić rolę i miejsce 
symboli narodowych w świadomości zbiorowej.
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W domu dróżnika przy Wodospadach jeszcze z początkiem 
wojny urządzono podwójną ściankę między izbami, tak ze 
utworzył się schowek o szerokości ok. 60 cm. W tym schow-
ku ukrywał się dezerter B przez kilka miesięcy. Ocywiście tam 
można było tylko spać, a w dzień trzeba było wyjść na boży 
świat i odetchnąć świeżym powietrzem. Fatalne było, że jedną 
z izb tego domu zajmowali żandarmi, którzy patrolowali na 
drodze do Morskiego Oka i w sąsiednich wsiach. Trzeba było 
czekać aż wyjdą na patrol. Dzieci dróżnika pukały w umówio-
ny sposób w ścianę, dając znać, że droga wolna. Wtedy „wię-
zień” wychodził ze swej nory z karabinem, zabierał chleb do 
plecaka i znikał na dzień lub dwa w górach, polując na Woło-
szynie, Czubie lub Żabiem.

Awanturnicze i włóczęgoskie było to życie. Polowali pra-
wie po całych Tatrach. Gdy polowanie nie dopisało, a z domu 
nie donieśli strawy, to trzeba było pójść ku szałasom i „zare-
kwirować” jakiego barana. Ale to się rzadko zdarzało, naj-
częściej kradli byczki zawodowi złodzieje, a to szło na karb 
dezerterów. Gdy na naszej stronie brakło zwierzyny, to polo-
wali na węgierskiej koło Hrubego, Krywania, bo tam było jej 
wiele i tam w jesieni przeważnie siedzieli; na polskiej stronie 
nie było wtedy co robić. Przy takiej gospodarce nic dziwnego, 
że zwierzyna została prawie doszczętnie wytępiona na długie 
lata. I tak ukrywający się przy Wodospadach dezerter wystrze-
lał wszystkie kozice, sarny i jelenie na Wołoszynie, Zabiem 
i Mięguszowieckiim. I gdyby nie rezerwaty w Jaworzynie 
i okolicy Krywania, nieprędko mielibyśmy tę zwierzynę zno-
wu w naszych Tatrach.

Truchlała gaździna co to będzie jak przyjdą do niej. Kiebyk 
miała co im uwarzyć, grule, abo kluske. Coż, kie grule prawie 
się skuńcyły, mąki nimom, ledwo trosicke showałam, telo co lo 
sobie, a te bezkurcyje głodne a zuchwałe jak zbójniki, pewni-
kiem mi barana wezmom. Hej rara, raty, raty! 

 Zdarzyło się pewnej ciemnej nocy, gdy sama nocowała 
w szałasie, pies na uwięzi zaczął ujadać, że widziało się co 
łańcuch zerwie i owce poczęły się burzyć i beczeć w koszarze. 
Pewnikiem niedźwiedź wpod i bije owce pomyślała Dłapkula. 
Zerwała się z ławy na której spała, porwała głownię z tleją-
cego ogniska... Wtem otworzyły się skrzypiące dźwirze sza-
łasu pchnięte silną ręką i na progu ukazał się dorodny chłop, 
z karabinem w ręku. Baba struchlała i stała jak skamieniała 
naprzeciw niego. Chłop się uśmiechnął, pochylony przestąpił 
próg, wyprostował się mówiąc: 

Niek będzie pokwolony Jezus Krystus
Niek będzie na wieku jamen; witojcie.
Bóg zapłać . Nie bójcie się gażdzino. Nos tu jest piąci, 

idziemy z daleka, bo jaze z Luptowa. Przyśliśwa ku wom, co-
byście nom kluske uwarzyli, wy tota lepi potreficie jako my 
hłopy. Mąke i spyrke my przynieśli.

I weszło ich jeszcze czterech młodych z karabinami i flin-
tami, jedni ubrani w wytarte mundury wojskowe, drudzy zaś 
po góralsku. Dłapkula ochłonęła z przestrachu, poprawiła 
ogień, nastawiła kociołek z wodą i zaczęła się krzątać koło 
wieczerzy. Kluska była wnet gotowa, szperka skwierczała 
w rądelku, rozchodziła się miła i smakowita woń starego sadła 
dokoła. Chłopy jadły bawiąc gaździnę rozmową, wypytują co 
się z jej chłopem dzieje, co we wsi nowego, czy wrócił kto na 
urlop z wojny i czy niemce szpiegi już odeszli. W końcu ów 
wysoki chłop wyciągnął flaszkę z wódką. No chłopcy napijmy 

się gorzołki za zdrowie gażdziny, co nos tak wdzięcnie przyje-
na i ugościła, a ty Jasiek dobądź gąśliki z rękawa, bier się do 
muzyki i zagroj drobnego. Pocie matko ku mnie zatońcymy.

Moja baba staro jest, kie jom dropiem rada jest – śpiewał. 
Gaździna zagrzana gorzałką i muzyką, drobiła przed dorod-
nym chłopem jak za młodych lat.

Pójdze do mnie, pójdze i ty, bo mi bida bez kobity – śpie-
wał on.

Idem do cie, hopa, hopa, bo kobicie źle bez hłopa – odśpie-
wywała ona.

Po chwili odbił ją drugi, po kolei trzeci i tak dalej. I tak do-
męczyli babę, że się pokładała na ławie i tylko zęby szczerzy-
ła do każdego, gdy ją wódka trzeźwili, a najwięcej do Jędrka, 
chłopaka śmigłego jak trzcina.

Jo se ligom pod kolibom, pójdze do mnie gęby ci dom.
Gęby co dom, sira ci dom, jesce ci się hoćkie przydom – 

śpiewała do niego. Pozostali chłopcy w braku kobiet tańczyli 
ze sobą, śpiewając:

Ty parobek, jo parobek, pódźmy oba na zarobek.
Ty weś kose, a jo grabie, wykosimy hoćco babie.
Aż się szałas trząsł od przytupywania i śpiewów.. 
Baba rozkrochmaliła się zupełnie...Widzem po wos, coście 

honorne hłopcy jak się patrzy. Downom się tak nie utońcyła, 
heba na weselu z moim Józke. Przyjdźciez jesce kiej, ba nie-
długo, bo musem pognać statki du domu. No ostajcie z Boge 
gaździno, cas na nos. Bóg zapłać za sitko dobre, a pilnujcie 
owiec, coby która nie zginena, bo niedźwiedzie chodzom po 
holak. No hłopcy, biermy się w las, a ty Jędrek musis gaździ-
nie wygodzić za nos sitkak, za ji dobre serce. Ostanies haw 
na noc, tyś namłodsy, tota wydolis lepi jako poniektóry starsy. 
Pilnuj od niedźwiedzia, a nie leń się i nie zrób nom wstydu, to 
może i syrka dostanies.

Obiecała syrek dać, coby jom poboćkać. Hej obiecała duzi, 
coby jaknodłuzy.

Śpiewający poszli, a pies zaczął na nowo ujadać. Jędrek 
spojrzała filuternie za niemi. Potem napchał fajkę suchymi 
liśćmi z malin i poziomek, zapalił ogarkiem węgla i począł 
gwarzyć z gaździną.

Jakoz Jędruś, cy pojes teroz syrka cy pote? – pytała.
Jędrek odpowiadał sennie, nadsłuchując od pola. A gdy się 

pies uspokoił wstał, wyprostował się, aż kości trzasły w sta-
wach i rzekł do Dłapkuli: Zabacyłek wom pedzieć, co miołek 
list od brata z niewoli. Jest on z wasym hłopem u bogatego ru-
snoka na wsi przy kuniach. Pise, ze was hłop wzion se jakosi 
hrubom dziwke i siedzi śniom. Nie rychło wróci, bo mu hań 
dobze. Baba, która sobie obiecywała zabawę, usłyszawszy to 
ja nie skoczy chłopakowi do oczu.

Toś ty taki galantny frajer, to mi teroz o tem prawis, ni mó-
geś do rania z tem pockać, cobyk się nie oześliła. Niech Józek 
dziwke mo jako fce, to mu wolno, tobie do tego nic. Bier się 
z tela, heboj wartko, a i syrka nie bees widzioł.

Jędrokowi spryciarzowi tylko tego było trzeba. Skoczył 
do drzwi, rzicił tylko z progu. Ostajcie z Boge, krzesna babko 
i tyle go baba widziała. Babie markotno się zrobiło, bo pomi-
mo złości na niewiernego chłopa, żal jej było straconej okazji, 
której podobna nie nadarzy się już może więcej.

Na drugi dzień nie doliczyła się Dłapkula dwóch naj-
tłuściejszych baranów w koszarze. Pewnikiem porwał je 
niedźwiedź.
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K R O N I K A
MUZEUM IM. PROF. STANISŁAWA FISCHERA

Czwartkowe Spotkania Muzealne
26 kwietnia gościem Czwartkowego Spotkania Muzealnego 
był dr hab. Andrzej Zięba z Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezwykle ciekawe 
spotkanie przypomniało mało znany epizod z dziejów wiśnic-
kiej parafii. Tytuł spotkania Faronada: z dziejów rebelii ko-
ścielnej w Wiśniczu międzywojennym nawiązuje do nazwiska 
ks. Marcina Farona (1891-1965), który jako wikary w Nowym 
Wiśniczu w 1922 r. wywołał w tej spokojnej parafii rebelię 
grożącą powstaniem w Wiśniczu Kościoła narodowego.

10 maja panie Joanna Świątek i Anna Wojciechowska ab-
solwentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 
przedstawiły temat Jak przywrócić Bochni charakter miasta 
salinarnego? Uzupełniając wykład slajdami zaprezentowały 
wizję Bochni pięknej i nowoczesnej, a przy tym akcentującej 
swoją górniczą tradycję. Wizualizacja projektu rewitalizacji 
części miasta pomiędzy szybem Sutoris, a szybem Campii była 
imponująca. Niestety jest to tylko teoria. Należałoby życzyć, 
żeby w przyszłości projekt ten stal się rzeczywistością.

 14 czerwca dyrektor muzeum Jan Flasza i p. Andrzej Cał-
ka zaprezentowali dwugłos o Franciszku Mollo malarzu nieba-
nalnym zatytułowany Zielona wyobraźnia. Oprawą spotkania 
była nieduża ekspozycja dzieł wybitnego bocheńskiego mala-
rza, doskonałego portrecisty, z prywatnych zbiorów p. Andrze-
ja Całki. Dyrektor Flasza przedstawił sylwetkę artysty, mówił 
o jego twórczości i kontaktach z innymi artystami. Swój wy-
kład uzupełnił slajdami. Pan Andrzej Całka natomiast podzie-
lił się ze słuchaczami własnymi wspomnieniami o Franciszku 
Mollo, który był częstym gościem w domu państwa Całków. 
Franciszek Mollo urodził się w Bochni 115 lat temu. W bieżą-
cym roku obchodzimy też 45 rocznicę jego śmierci. 

21 czerwca odbyło się spotkanie z cyklu Z Bochni w świat 
ze świata do Bochni z panią Pauliną Kozub, studentką filologii 
indyjskiej, podróżniczką i fotografem. Na zaproszeniu na spo-
tkanie Paulina Kozub napisała …będę chciała opowiedzieć, 
jakie są Indie dla człowieka z europejskiego obszaru kulturo-
wego, kiedy zaczyna się on porozumiewać z mieszkańcami kra-
ju w ich własnym języku. Poza tym przybliżę niektóre problemy 
społeczne współczesnych Indii, a także postaram się pokazać, 
jak dziś tamtejsza tradycja przenika się z innymi kulturami, albo 
dla odmiany pozostaje w opozycji do nowoczesności. Zapra-
szam Państwa w podróż po tym niezwykłym kraju kontrastów.

Muzealia 2012

Tradycyjne muzealia miały w tym roku w naszym Muzeum 
bogaty program przygotowany pod hasłem Pan Tadeusz. Po-
wodem wyboru takiego tematu jest 200-lecie „owego roku 
1812” Muzealia zostały zaplanowane na dwa dni 19-20 maja. 
W pierwszym dniu odbyły się wykłady i spotkania:

Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloń-
ski) „Pan Tadeusz” – szaniec narodowej pamięci

Wojciech Kamionka (Akademia Muzyczka w Krakowie) 
„Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg 

bawoli…”Róg myśliwski protoplasta współczesnej waltorni- 
teoretycznie i praktycznie o niezwykłym instrumencie.

Mieczysław Damski ( lekarz weterynarii, prezes Koła ło-
wieckiego „Rogacz „ w Bochni Wizerunek współczesnego my-
śliwego

Teresa Adamkiewicz, Mirosław Orzechowski, i aktorzy 
Lekkiego Teatru Przenośnego„Pan Tadeusz” na sześć i jesz-
cze więcej głosów Zabawa słowem – warsztaty językowo-in-
terpretacyjne

Otwarcie wystawy „Pan Tadeusz – dzieło ksiąg niezwy-
kłych połączone z zabawa literacką: czy można nauczyć się 
„Pana Tadeusza” na pamięć ?

Ciąg dalszy Muzealiów odbył się w niedziele 20 maja b.r.
Jan Flasza (Muzeum w Bochni) Bocheńskie konteksty Ada-

ma Mickiewicza
Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni) „Tadeusz”- patrio-

tyczne imię. Etymologia. Patronat. Popularność.
 Anna Wójtowcz (Antykwariat Wójtowicz w Krakowie) 

Mickiewicz z „Panem Tadeuszem” w antykwariacie
Janina Kęsek (Muzeum w Bochni) Czy da się przełożyć 

„Pana Tadeusza” na języki obce?
dr Maria Molenda (Fundacja Nomina Rosae) Ubiór szlach-

cica polskiego jako wyraz tożsamości narodowej
„Pan Tadeusz” w sześciu odsłonach w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni i uczniów 
I LO w Bochni pod kierunkiem pań Agaty Kufta-Pletty i Ewe-
liny Stępień

Muzealia 2012 zakończył koncert cymbalistów w wyko-
naniu pana Stanisława Tadla i jego syna Szymona ze Szklar 
k/Rzeszowa

Dni Bochni
1 czerwca tradycyjnie w muzeum odbył się o godz. 20.30 kon-
cert pod hasłem Wirydarz pełen muzyki. Gościem wirydarza 
był zespół „Time For Funk”, w którego składzie jest m. in. 
aż czterech muzyków z Bochni: Daniel Sroka – instrumenty 
klawiszowe, Szymon Fortuna- perkusja, Jacek Szwed- gitara 
i Tomasz Hernik – puzon i akordeon. Tomasz Hernik grał nie-
gdyś w orkiestrze Kopalni Soli w Bochni, obecnie graw zespo-
le „Time For Funk” oraz współpracuje z wybitnymi artystami 
m. in. z Anna Treter

3 czerwca w niedzielę w Muzeum im. St. Fischera miało 
miejsce specjalne spotkanie połączone ze zwiedzaniem mu-
zeum. Podczas spotkania dyrektor Jan Flasza mówił o bo-
cheńskich artystach malarzach, którzy żyli w Bochni w XX 
w. a mieszkali przy ul. Bernardyńskiej, Stasiaka, Orackiej, 
Czackiego i Regis. Po spotkaniu p. Flasza oprowadził po 
Bocheńskim Czworoboku Artystycznym uzupełniając swoja 
opowieść historiami dotyczącymi innych artystów czasowo 
w Bochni przebywających na przełomie wieków XIX/XX lub 
w I poł XX w.: Karol Frycz, Karol Tichy, Władysław Skoczy-
las, Alfred Daun.

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW
i MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Bocheńska Rodzina Katyńska
13 kwietnia 2011 r. powstała przy naszym Stowarzyszeniu Bo-
cheńska Rodzina Katyńska. Także w b.r. (po odsłonięciu ko-
lejnej tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom związanym 
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z Bochnią i Ziemią Bocheńską i po posadzeniu dębów Katyń-
skich przy ulicy Ofiar Katynia w Bochni) w czasie spotkania 
w Urzędzie Miejskim z burmistrzem Bochni panem Stefanem 
Kolawińskim, gdzie zorganizowana została fotograficzna eks-
pozycja 11-tu uczestników spotkania zapisało się do Bocheń-
skiej Rodziny Katyńskiej.

Wizyta Parafialnego Ewangelickiego
Koła Geoturystyki z Krakowa
W kwietniu b.r. przybyła do „Domu Bochniaków” kilkunasto-
osobowa grupa z Parafialnego Ewangelickiego Koła Geotury-
styki w Krakowie z księdzem proboszczem Romanem Prackim 
i przewodniczącym Koła panem Januszem Wiewiórką. Goście 
odwiedzili wcześniej podziemia bocheńskiej kopalni soli i Mu-
zeum im. prof. Stanisława Fischera. W „Domu Bochniaków” 
wysłuchali wykładu kol. Janiny Kęsek na temat kolonizacji 
józefińskiej w Bochni i zagospodarowania terenu Wójtostwa 
i Podedworza przez kolonistów austriackich po I rozbiorze 
Polski, o przemianach w świadomości społecznej i poloniza-
cji znacznej części przybyszów oraz o enklawie ewangelickiej 
i zborze w Gawłowie. Po wykładzie odbyła się ciekawa dys-
kusja zwłaszcza na temat rodowodów potomków tych koloni-
stów z których wielu zapisało piękną kartę w dziejach miasta.

Warto dodać, że pan Janusz Wiewiórka emerytowany geo-
log górniczy kopalń soli w Wieliczce i Bochni badał przez 
wiele lat geologię złoża solnego tych rejonów i jest autorem 
wielu opublikowanych prac o tej tematyce a ponadto jest 
prezesem honorowym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 
w Wieliczce działającego od 1872 roku.

Na zakończenie zgodnie z poglądem Marcina Lutra iż tam, 
gdzie króluje śpiew musi ustąpić wszelki zły duch goście za-
śpiewali kilka pieśni Jana Sebastiana Bacha z chorału prote-
stanckiego do słów Marcina Lutra.

Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza
W kwietniu odbyło się w Wiśniczu walne zebranie sprawozdaw-
cze Towarzystwa Miłośników Wiśnicza na którym prezes kol. 
Stanisław Domański złożył roczne sprawozdanie z działalności 
Towarzystwa, które jest oddziałem naszego Stowarzyszenia i ma 
siedzibę na zamku Kmitów i Lubomirskich. W walnym zebraniu 
uczestniczyła delegacja zarządu głównego z prezesem S. Kobielą 

Cenny dar od członka honorowego Stowarzyszenia
Pan Kazimierz Blotko członek honorowy Stowarzyszenia 
i działacz Oddziału Warszawskiego liczy 93 lata. Do zbiorów 
Stowarzyszenia przekazał niezwykle interesujące i bogato ilu-
strowane 3-tomowe wspomnienia, których fragmenty będziemy 
niebawem drukować na łamach „Wiadomości Bocheńskich”.

Pieśni patriotyczne w „Domu Bochniaków”
2 maja w „Domu Bochniaków” odbył się koncert chórów 
„Złota Jesień” działającego przy MDK w Bochni pod kierun-
kiem pani Marii Korody-Chrzan i chóru naszego Stowarzysze-
nia pod kierunkiem pani Sylwii Klejdysz i wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych p.t. „Witaj majowa jutrzenko” w związ-
ku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Tradycyjnie wydaliśmy 80 egz. śpiewnika. W repertuarze zna-
lazły się stare pieśni m.in. Pieśń filaretów, Gdyby orłem być, 
Witaj Majowa Jutrzenko, Pożegnanie Ojczyzny do melodii po-
loneza Kleofasa Ogińskiego (zob. artykuł Eweliny Mroczek)

Wieczór autorski Michaliny Pięchowej
W maju b.r. odbyło się w „Domu Bochniaków” spotkanie 
z prof. Michaliną Pięchowa, laureatką Nagrody im. Włady-
sława Orkana, autorką wydanej w b.r. książki p.t. „Dzień za 
dniem”, która jest zbiorem wspomnień, reportaży, wywiadów 
i recenzji. Wiele z nich ukazywało się na łamach bocheńskiej 
prasy im. in. w „Wiadomościach Bocheńskich”. W spotkaniu 
uczestniczył pan dr Tadeusz Skoczek, który w laudacji tej 
książki podkreślił, że pisarstwo Michaliny Pięchowej wzbo-
gaca nas duchowo, rozwija intelektualnie, bawi i wychowuje. 
W książce jest wiele refleksji ogólnych, ale są także interesu-
jąco przedstawione fakty. Należy więc ona do literatury pięk-
nej, artystycznej i patriotycznej, a także do literatury faktu. 
Wśród licznych gości był pan Stanisław Mazurkiewicz pro-
fesor Politechniki Krakowskiej i były prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej. Spotkanie stało się 
okazją do rozmowy na temat doświadczeń w działalności obu 
stowarzyszeń. Majowy wieczór ubarwił występ grupy mu-
zyczno-wokalnej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gawłowie 
pod kierunkiem pana Cezarego Zwierniaka nauczyciela muzy-
ki. Wystąpili uczniowie III klasy gimnazjalnej: Julia i Alicja 
Trzaskówny (alt), Dawid Topór (gitara basowa), Maksymilian 
Ignacyk (gitara elektryczna).

Rocznica zbrodni ponarskiej
12 maja na cmentarzu św. Rozalii pod pomnikiem Ofiar 
Zbrodni Ponarskiej zostały złożone kwiaty przez delegację 
Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 

70 lat temu 12 maja 1942 r. w Ponarach k/Wilna odbyła się 
pierwsza egzekucja na Polakach. Ofiarami byli polscy gimna-
zjaliści i studenci z Wilna oraz ich wychowawcy. Bochnia jest 
jedynym miastem w Małopolsce i 23 w Polsce gdzie uczczono 
ofiary zbrodni ludobójstwa w Ponarach.

15 maja Janina Kęsek wygłosiła w lokalu Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wykład na 
temat zbrodni ponarskiej, dokonanej przez Niemców rękami 
Litwinów. W ponarskich lasach rozstrzelano ok. sto tysięcy 
ludzi w tym najwięcej Żydów, potem Polaków, ale też Rosjan, 
Białorusinów, Tatarów i Litwinów, którzy odmówili współpra-
cy z faszystami.



WB nr 2 (93)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE46 LATO 2012

Kapłański jubileusz
W maju b.r. odbył się Jubileusz 60-lecia Kapłaństwa ks. prof. 
dr hab. Jana Łacha wieloletniego dziekana (1980-1990) i rek-
tora (1990-1996) Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
od 1 X 1999 r. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Czcigodny Jubilat jest wybitnym uznanym w świecie bibli-
stą o bogatym dorobku naukowym. 20 listopada 2007 r. w auli 
im. Jana Pawła II tego Uniwersytetu odbyło się sympozjum: 
Półwiecze naukowej działalności ks. prof. dr hab. Jana Łacha 
(1957-2007). Przyczynek do rozwoju qumranologii polskiej. 
Ks. prof. Jan Łach, rodem z Gorzkowa koło Bochni z para-
fii Brzeźnica jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Bi-
blistów Polskich i członkiem honorowym Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz aktywnym 
działaczem Oddziału Warszawskiego naszego Stowarzyszenia. 
Z okazji Jubileuszu zasłużonego Kapłana, Badacza, Uczonego 
i Pedagoga, wdzięczni za Jego wszystkie dzieła i życzliwość 
dla naszego Stowarzyszenia życzymy zdrowia, nieustającego 
Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Bocheńskiej.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków

I Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Prezentacja żołnierzy 1 Dywizji Piechoty
(Big Red One) USA Army z II wojny światowej
5 czerwca b.r. w przeddzień 68 rocznicy lądowania Aliantów 
na plażach Normandii czyli otwarcia drugiego frontu w Euro-
pie w czasie II wojny światowej panowie Jan Witek i jego syn 
Przemysław Witek zaprezentowali w „Domu Bochniaków” 
umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy I Dywizji Piechoty 
słynnej Wielkiej Czerwonej Jedynki (Big Red One). Ubrani 
w mundury żołnierzy tej Dywizji omówili przebieg operacji 
Overlord, a następnie szczegóły umundurowania i uzbrojenia 
żołnierzy Big Red One. Uczestnicy spotkania z uznaniem przy-
jęli piękne przygotowanie tego tematu jak również ilość zebra-
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nego przez pasjonatów oryginalnego uzbrojenia, które następ-
nie krążyło po sali. Każdy miał możność wziąć do ręki broń 
krótką i długą, urządzenia saperskie i inne przedmioty. Była 
także prezentacja multimedialna i pełna informacja o tworzą-
cych się niezwykle spontanicznie zespołach rekonstrukcyj-
nych polskich i zagranicznych odtwarzających sceny z II woj-
ny światowej. To nowa, atrakcyjna forma nauczania historii.

Sąd Rejonowy w Bochni nadal pozostanie
W poprzednim numerze informowaliśmy o zagrożeniu znie-
sienia Sądu Rejonowego w Bochni w ramach planowanej 
przez Ministra Sprawiedliwości reformy sądownictwa w Pol-
sce. W wyniku zmasowanego protestu wielu środowisk, 
w tym dużej aktywności władz samorządowych miast i gmin 
oraz powiatu bocheńskiego i naszego Stowarzyszenia Minister 
Sprawiedliwości ogłosił nowy projekt rozporządzenia w któ-
rym Sąd Rejonowy w Bochni pozostanie w dotychczasowej 
strukturze. 

Warto nadmienić, że ponad 300 stronicowa dokumentacja 
na którą złożyły się m.in. liczne obszerne, krytyczne opraco-
wania pana sędziego Piotra Maziarza prezesa Sądu Rejonowe-
go w Bochni, pisma naszego Stowarzyszenia do Prezydenta 
i Premiera RP, do Najwyższej Izby Kontroli, do Ministrów 
Sprawiedliwości, Finansów, Administracji i Cyfryzacji, do 
Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Polskich Sę-
dziów „Iustitia” i odpowiedzi na nie, stanowią cenny materiał 
dzisiaj już historyczny. Dokumentacja ta została oprawiona 
i przechowujemy ją w naszych zbiorach.
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Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza – kwiecień 2012

Wizyta Parafialnego Ewangelickiego Koła Geoturystyki z Krakowa
w „Domu Bochniaków” – kwiecień 2012



Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Ponarskiej – Bochnia 12 maja 2012 r.

Pieśni patriotyczne w „Domu Bochniaków” – 2 maja 2012 r.


