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19 listopada 2011 r. odbył się XXIV Walny Zjazd Dele-
gatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej. Po odśpiewaniu „Kantaty Bochniaków” hymnu 
Stowarzyszenia skomponowanego przez por. Jana Krudow-
skiego (zginął zamordowany w Katyniu) do słów poety legio-
nowego Edmunda Biedera oraz uczczeniu minutą ciszy zmar-
łych w latach 2007-2011 działaczy Stowarzyszenia dokonano 
uroczystego odsłonięcia gabloty z mundurem i odznaczenia-
mi bojowymi polskimi i brytyjskimi płk pilota obserwatora 
Adama Dąbrowy (ur. w Bochni w 1902 r.) który brał udział 
w Bitwie o Anglię, a następnie w 1942 r. dowodził polskim 
dywizjonem bombowym 301, wykonał osobiście 22 loty nad 
III Rzeszę za co odznaczony został srebrnym krzyżem Virtuti 
Militari, w 1943 r. był komendantem wyszkolenia wstępnego 
w Brighton, w 1944 r. dowódcą polskiej stacji lotniczej w Fal-
dingworth, w styczniu walczył w 92 grupie bombowej Armii 
Stanów Zjednoczonych. Za czyny bojowe otrzymał Srebrny 
Krzyż Virtuti Militari (nr 8292), trzykrotnie Krzyż Walecz-
nych, angielski order Distinguished Flying Cross i inne meda-
le pamiątkowe, a za służbę przedwojenną Medal Niepodległo-

XXIV Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

ści i Srebrny Krzyż Zasługi, a w marcu 1946 r. podobnie jak 
inni polscy lotnicy otrzymał pismo od rządu JKM: Dziękujemy 
Panu za wkład w nasze zwycięstwo. Niestety nie może pan po-
zostawać w Anglii. Niniejszym zwalniam Pana ze służby. Adam 
Dąbrowa pracował jako tapicer, potem jako kreślarz. Pozostał 
w Wielkiej Brytanii. Pracował społecznie w Stowarzyszeniu 
Polskich Lotników, które w porozumieniu z RAF organizowa-
ło pomoc dla zdemobilizowanych polskich żołnierzy. Został 
prezesem Koła Seniorów Lotnictwa, a następnie sekretarzem 
Koła Generałów i Wyższych Dowódców. Doprowadził do wy-
dania drukiem książki Jerzego Cynka Historii Polskich Sił Po-
wietrznych, do wykonania, odsłonięcia i poświęcenia witraża 
lotników polskich w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie 
3 maja 1981 r. oraz do oczyszczenia gen. Ludomira Rayskiego 
z zarzutów za słabość polskiego lotnictwa w wojnie obronnej 
1939 r. Zmarł 14 stycznia 1988 r. w wieku 85 lat. 

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali 
przedstawiciele rodziny Pułkownika pani Barbara Gajewska 
z Krakowa i pan Marek Dąbrowa z Nowego Sącza. Wokół ga-
bloty urządzona została fotograficzna ekspozycja przedstawia-
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jąca losy płk Dąbrowy i rodzin Dąbrowów i Jędrychowskich 
w których się wychowywał. 

Po tej uroczystej chwili prezes Stowarzyszenia Stani-
sław Kobiela odczytał list od inż. Andrzeja Dąbrowy z USA 
przesłany drogą elektroniczną, adresowany do Bochniaków 
i uczestników XXIV Walnego Zjazdu. Inż. Andrzej Dąbrowa 
jest synem Pułkownika i to on darował Stowarzyszeniu mun-
dur Ojca i jego odznaczenia bojowe. Treść listu należy w tym 
miejscu przytoczyć:

Szanowni i Drodzy Bochniacy zebrani w Bochni i rozsia-
ni po całym świecie zawieruchą wojenną. Cieszę się, że pa-
miętacie o swoich synach, którzy pod polskim i obcym niebem 
walczyli z niemieckim najeźdźcą: .Feliks Jędrychowski w Pol-
sce, Marian Jędrychowski we Włoszech a Adam Dąbrowa nad 
Niemcami. Pierwsi Polacy, a w tym mój Ojciec, którzy ude-
rzyli w serce Niemiec byli lotnicy w dywizjonach bombowych. 
Latali w oszklonych samolotach, w bardzo złych warunkach, 
wiedząc że szansa przeżycia jest mniejsza niż 50 procent! Gi-
nęli w płonących samolotach -grobów nie mieli. Jestem Wam 
bardzo wdzięczny za Waszą pamięć o Waszych Synach. Szcze-
gólne dzięki składam Panu Stanisławowi Kobieli za uhonoro-
wanie mego Ojca. 

Andrzej R. Dąbrowa Szeregowiec Polskich Sił Powietrz-
nycb w Wielkiej Brytanii

Następnie prowadzenie Walnego Zjazdu objęli zatwierdzeni 
przez aklamację kol. kol. mec. Józef Mączka i inż. Jan Paluch, 
a funkcję sekretarza przyjął kol. Waldemar Klasa z Wiśnicza.

W zjeździe uczestniczyli delegaci z Oddziałów Stowarzy-
szenia z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Wiśnicza 
i Bochni. Prezes Oddziału w Gdyni usprawiedliwił nieobec-
ność wyjazdem do sanatorium.

Zarząd Główny wydał drukiem sprawozdanie z działalno-
ści w okresie kadencji 2007-2011, co ułatwiło przebieg obrad. 
Rozdano także delegatom wydrukowany spis treści „Wiado-
mości Bocheńskich” za lata 1988-2011. Po omówieniu działal-
ności Zarządu Głównego głos zabrali prezesi i przedstawiciele 
Oddziałów prezentując ich dokonania w okresie mijającej ka-
dencji. Kol. Anna Rakoczy w imieniu Głównej Komisja Rewi-
zyjnej pozytywnie oceniła działalność ustępującego Zarządu 
i złożyła wniosek o udzielenie mu absolutorium. Kol. Andrzej 
Migdał z Wrocławia w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskie-
go poinformował z zadowoleniem, że w okresie kadencji Sąd 
Koleżeński nie prowadził żadnych spraw.

W czasie przerwy w obradach delegaci oraz zaproszeni go-
ście udali się na ulicę Parkową w Bochni pod budynek, w któ-
rym niegdyś działał bocheński „Sokół”, a obecnie, z okazji 
120 rocznicy założenia bocheńskiego gniazda sokolego pod 
nazwą Towarzystwo Gimnastyczno-Strzeleckie „Sokół”, Sto-
warzyszenie przygotowało granitową tablicę pamiątkową. 
Pod tablicą przemówił kol. Jarosław Przybyło, przypomniał 
początki bocheńskiego „Sokoła”, jego aktywny udział w mo-
bilizacji do legionów w 1914 r., budowę Drogi Legionów na 
przełęcz Pantyr i walki w II Brygadzie Legionów w kampanii 
bukowińskiej, w Besarabii i na Wołyniu. Odsłonięcia tablicy 
dokonali burmistrz Bochni pan Stefan Kolawiński i kol. Jan 
Paluch.

Po powrocie do „Domu Bochniaków” nastąpiło uroczyste 
nadanie godności członków honorowych dla pp: gen.dr Ta-
deusza Cepaka z Warszawy, Kazimierza Blotko z Warszawy, 

Haliny Sieprawskiej z Warszawy, prof. dr hab. Janusza Son-
dla z Krakowa, Wandy Wątorskiej z Żegociny, dr hab. Teofila 
Wojciechowskiego z Bochni, dr Józefa Piotrowicza z Wie-
liczki, Bożeny Superat z Wrocławia. Prezes Stowarzyszenia 
odczytał krótkie noty biograficzne, które zamieszczamy niżej 
i po przegłosowaniu przez aklamację wręczono dyplomy. Za-
rząd Główny przyznał dyplom majordomusa gospodarzowi 
„Domu Bochniaków” kol. Stanisławowi Dobranowskiemu.

 Po dyskusji i udzieleniu absolutorium komisja wyborcza 
przedstawiła kandydatów do władz naczelnych Stowarzysze-
nia, przygotowała karty do głosowania, które po dokonaniu 
aktu głosowania wrzucono do urny wyborczej. Komisja skru-
tacyjna przystąpiła do pracy, a delegaci i zaproszeni goście 
udali się na obiad do restauracji „Jubilatka”. Podczas obiadu 
dzielono się wrażeniami ze Zjazdu.

Po powrocie na salę obrad przewodnicząca komisji skru-
tacyjnej kol.  Krystyna Kowalska z Wiśnicza ogłosiła wyniki 
wyborów. Wybrany został nowy Zarząd Główny, Główna Ko-
misja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.

Na zakończenie Zjazdu kol. Janina Olszewska-Romanow-
ska z Warszawy w imieniu komisji wnioskowej odczytała 
wnioski dla nowych władz Stowarzyszenia, które zostały przy-
jęte przy dwóch głosach wstrzymujących się. Przewodniczący 
pogratulował wyboru i ogłosił zakończenie XXIV Walnego 
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

10 dni później władze naczelne Stowarzyszenia ukonstytu-
owały się następująco:

Zarząd Główny
Prezes: Stanisław Kobiela
Wiceprezesi: Ewelina Mroczek, Jan Paluch
Sekretarz: Grażyna Adamiec
Skarbnik: Jarosław Przybyło
Członkowie: Stanisław Broszkiewicz, Mieczysław Dębski, 

Stanisław Dobranowski, Stanisław Domański, Antoni Juda, 
Janina Kęsek, Maria Kiełbińska, Dorota Korta, Józef Mączka, 
Janina Solarczyk, 

Główna Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Rakoczy
Zastępca: Waldemar Krakowski
Członkowie: Grażyna Misiaszek, Anna Londo, Zbigniew 

Kurczak

Główny Sąd Koleżeński
Tadeusz Cepak
Andrzej Migdał
Waldemar Klasa

Noty biograficzne członków honorowych Stowarzysze-
nia wybranych na XXIV Walnym Zjeździe Delegatów.

Tadeusz Cepak – generał brygady w stanie spoczynku, 
dr nauk prawnych, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Pocho-
dzi z Chodenic, jest absolwentem Szkoły Podstawowej im. Ka-
zimierza Brodzińskiego a następnie Gimnazjum i Liceum im. 
króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (matura 1948). W la-
tach 1953-1956 odbył studia w Akademii Sztabu Generalnego 
WP w Rembertowie oraz Szkołę Główną Służby Zagranicznej 
w Warszawie, gdzie zdobył tytuł magistra prawa. Od 1961 
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roku był z-cą attache wojskowego, morskiego i lotniczego 
przy Ambasadzie PRL w Kairze, następnie oficerem sztabo-
wym Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1970 r. uzyskał 
stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. M. Ko-
pernika w Toruniu i stopień pułkownika. Po dalszych studiach 
zagranicznych od 1974 roku był dowódcą II zmiany Polskiej 
Wojskowej Jednostki Specjalnej ONZ na Bliskim Wschodzie 
(Egipt, Syria) . Był zastępcą szefa polskiej delegacji na roko-
wania wiedeńskie w sprawie zrównoważonej redukcji sił zbroj-
nych w Europie. Pracował naukowo w stopniu docenta w Ka-
tedrze Strategii Akademii Sztabu Generalnego WP w Rem-
bertowie. Nominację na stopień generała brygady otrzymał 
w 1988 r. W 1993 r. przeszedł w stan spoczynku. W 1999 r. 
był założycielem i prezesem ZG Stowarzyszenia Kombatan-
tów Misji Pokojowych ONZ i funkcję tę sprawuje nadal. Jest 
także z-cą prezesa Rady Fundacji „Servi Pacis” – pomocy 
poszkodowanym w wojskowych operacjach pokojowych.. 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami 
polskimi i zagranicznymi (egipskim Orderem Republiki) . Do 
2003 r. był wiceprezesem a od 2003 r. jest prezesem Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków. Wspólnie z prof. 
dr hab. Stanisławem Pachutą podejmował działania na rzecz 
wpisania bocheńskiej kopalni soli na listę Pomnika Historii.

Janusz Sondel – profesor zw. dr hab. wykładał prawo 
rzymskie na Wydziale Prawa UJ, od 1953 r. – Prorektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w l. 1990-1993. Wypromował 7 
doktorów, recenzent kilkunastu przewodów habilitacyjnych, 
członek: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji 
Prawniczej PAU, Komisji Filozofii Klasycznej PAU, redakcji 
„Czasopisma Prawno-Historycznego”. Przez wiele lat zajmo-
wał się rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultu-
ry prawnej. Inne pole badawcze prof. Sondla stanowi Jus Cul-
mense czyli prawo chełmińskie, powstałe w pierwszej połowie 
XIII wieku jako swoista odmiana prawa magdeburskiego. Pra-
wo to odegrało istotną rolę w dziedzinie regulacji stosunków 
prawnych w licznych miastach polskich. Efektem tej wielolet-
niej pracy badawczej nad źródłami prawa z okresu antyku i śre-
dniowiecza, jest Słownik łacińsko-polski dla prawników i histo-
ryków, podający terminologię prawną i ewolucję znaczeniową 
poszczególnych wyrazów. Monumentalne dzieło prof. Janusza 
Sondla nie ma odpowiednika w literaturze światowej, zawiera 
ponad 100 000 haseł. Słownik ten pomnażający wiedzę o ła-
cińskich źródłach kultury duchowej Polaków uzyskał Nagro-
dę Fundacji Nauki Polskiej („polskiego nobla”) w dziedzinie 
nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej I stopnia, a w 1999 r. Laur Jagielloński.  

Inną epokową pracą prof. dr hab. Janusza Sondla jest mo-
nografia Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół 
rzymsko-katolicki, która poświęcona jest historii UJ jego 
związkom z kościołem rzymsko-katolickim. O książce pisali-
śmy szeroko na łamach „Wiadomości Bocheńskich”. Wydaje 
też Profesor publikacje poświęcone nauce prawa rzymskiego 
w świecie współczesnym. Współpracuje z naukowcami w Ge-
tyndze, Kolonii i Rzymie. W Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie i Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Su-
chej Beskidzkiej prowadzi wykłady z prawa w turystyce. Wy-
dał obszerne studium pt. Odpowiedzialność karna w turystyce.

Profesor Sondel związany jest bardzo mocno z Bochnią. 
W latach 60-tych organizował bocheńskie harcerstwo w du-

chu czysto polskim, był jednym z współzałożycieli Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Bochni i wieloletnim przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Spółdzielni. W Stowarzyszeniu Bochniaków 
działał od początku lat 70-tych. Przez wiele kadencji był prze-
wodniczącym zespołu arbitrów Głównego Sądu Koleżeńskie-
go. Kilkakrotnie uczestniczył w „Domu Bochniaków” w spo-
tkaniach autorskich na temat prac nad „Słownikiem” i omó-
wionej wyżej monografii. 

Teofil Wojciechowski – dr habilitowany, znany polski hi-
storyk, przez wiele lat pracował jako starszy kustosz w Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Wydał wiele niezwykle 
interesujących publikacji naukowych w „Studiach i Materia-
łach do dziejów żup solnych w Polsce” na temat bocheńskiej 
kopalni soli. Jest autorem kilku prac o bocheńskiej kopal-
ni soli, o orkiestrze salinarnej, publikuje rozprawy naukowe 
w Krakowskim Roczniku Archiwalnym, ostatnia o reformacji 
w Bochni była omawiana na łamach „Wiadomości Bocheń-
skich” na początku 2011 r. Dr Wojciechowski napisał mono-
grafię bieszczadzkiej wsi Polana, gdzie ścierały się, ale także 
w duchu tolerancji dobrze funkcjonowały trzy wyznania reli-
gijne. W 2003 r. ukazała się znakomita monografia Kościel-
ne dzieje Bochni w czasach staropolskich, której ciąg dalszy 
– niedługo się ukaże.

Dr Wojciechowski był samorządowcem, burmistrzem 
Bochni (1990-1998), następnie członkiem Kolegium IPN 
w kadencji do 2007 r. i w obecnej kadencji. Współpracuje 
z Oddziałem Bocheńskim Światowego Związku Żołnierzy AK 
i broni piórem i słowem wartości polskich.

Wanda Wątorska – profesor muzyki w klasie fortepianu 
w bocheńskiej szkole muzycznej. Od kwietnia 1975 r. dyrektor 
szkoły, podjęła rozbudowę szkoły w bardzo trudnych warun-
kach, bez pomocy organizacyjnej i finansowej ze strony władz 
miasta Bochni i powiatu, a nawet wbrew intencjom ówczesnej 
władzy, która zamierzała zlokalizować przed budynkiem blok 
wielofunkcyjny. Dzięki stanowczości, uporowi i pozyskaniu 
środków resortowych ukończyła inwestycję powiększając 
trzykrotnie pierwotną powierzchnię szkoły i stworzyła bazę do 
rozwoju młodych talentów z powiatu bocheńskiego i brzeskie-
go . Po przejściu na emeryturę zaangażowała się społecznie 
w nauczanie muzyczne dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
i fizycznie w stopniu umiarkowanym i znacznym w Cerekwi 
i Bochni.

Józef Piotrowicz – znany polski historyk. Dr Józef Pio-
trowicz do emerytury pracował naukowo jako starszy kustosz 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Opublikował wiele 
znakomitych, niezwykle wartościowych prac, dotyczących ko-
palni soli w Bochni i Wieliczce, w „Studiach i Materiałach do 
dziejów żup solnych w Wieliczce”. Jest pierwszym biografem 
prof. Stanisława Fischera. W rozprawie „Geneza górnictwa 
solnego w Polsce” przedstawia ze swadą wytrawnego history-
ka mnóstwo zagadnień dotyczących obu kopalni, przedstawia 
okoliczności rozpoczęcia w Bochni produkcję soli kamien-
nej na szerokiej panoramie początków przemysłu górniczego 
w Europie. Jest współautorem wydanej w 1988 r. monografii 
„Dzieje żup krakowskich”, a w w 2009 r. opublikował na ła-
mach „Wiadomości Bocheńskich” artykuł Początki kopalni 
soli w Bochni w świetle faktów i legendy o pierścieniu księż-
nej Kingi.
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Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji nauko-
wych, m.in. w organizowanych przez Stowarzyszenie sesjach 
naukowych w 1983 r. 1992 r. 2008 r.

Kazimierz Blotko – aktywny działacz Oddziału Warszaw-
skiego Stowarzyszenia, w czasie okupacji uczeń Offentlische 
Handelschule w Bochni, pamiętnikarz, od 1957 r. doradca 
Ministra Komunikacji. Zaangażowany w harcerstwie doszedł 
do stopnia podharcmistrza, był prezesem Klubu Motorowego 
LOK, jest członkiem honorowym Polskiego Zwiazku Węd-
karskiego, w 2011 r. napisał 3-tomowy pamiętnik Moje życie. 
Współpracuje z redakcją „Wiadomości Bocheńskie” i zamiesz-
cza swoje artykuły na łamach kwartalnika.

Halina Sieprawska – członek Oddziału Warszawskiego 
od 1958 roku, organizatorka wielu spotkań okolicznościowych 
Oddziału. Od 2002 r. jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
Oddziału.

Adam Porębski – ur. 14.06.1925 r. członek Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia od 1995 r. inspirator wielu wspo-
mnień z okresu międzywojennego, autor wielu spotkań wspo-
mnieniowych w Oddziale Warszawskim, doskonały gawędziarz.

Bożena Superat – pochodzi z Lipnicy Murowanej, czło-
nek założyciel Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia 
w 1969 r. wieloletni sekretarz Oddziału, aktywna działaczka 
Stowarzyszenia, organizatorka wielu cennych przedsięwzięć. 
W 1996 r. będąc w Londynie włączyła się samorzutnie do 
ogłoszonej przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów akcji 
inwentaryzowania polskich grobów w Wielkiej Brytanii, uzna-
jąc, że polskie cmentarze, zawarte na nich inskrypcje i doku-
mentacja stanowią świetne źródło do poznawania dziejów 
naszego narodu. Przewertowała i sprawdziła setki kartotek, 
wykonała stosowne spisy i indeksy do grobów znajdujących 
się na cmentarzach: w South Ealing, Acton, Greenford, Han-
well Westminster, Gunnesbury. Na tym ostatnim ekshumowa-
ne zostały i przewiezione do Polski prochy dowódcy Armii 
Krajowej gen. Bora Komorowskiego i wielu innych. W 1997 
roku otrzymała za wykonaną trudną pracę Krzyż Zasługi PMK 
z rąk Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Rada Miejska w Bochni na wniosek Oddziałów Krakow-
skiego, Warszawskiego i Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Polskiego 
Związku Piłki Ręcznej w Krakowie i Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie nadała w czerwcu 2011 r. Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Bochni imię Władysława Stawiarskiego. 
Uchwała Rady uprawomocniła się we wrześniu b.r. Poniżej 
podajemy notę biograficzną tego wybitnego i utalentowane-
go bocheńskiego sportowca, animatora życia kulturalnego 
w Bochni po zakończeniu II wojny światowej i wychowawcy 
wielu pokoleń polskich sportowców, członka honorowego na-
szego Stowarzyszenia.

* * * 

Władysław Stawiarski (1922-2007) był postacią niezwykle 
barwną. Utalentowany i wszechstronny sportowiec od wcze-
snej młodości był krzewicielem sportu w Dębicy, Tarnowie, 
szczególnie w Bochni, a następnie w Krakowie, jako kierow-
nik Katedry Gier Sportowych i Rekreacyjnych i wieloletni 
dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie. Poniósł wielkie zasługi w two-
rzeniu w trudnych powojennych warunkach sportu w Bochni, 
był legendą piłki ręcznej, współzałożycielem bocheńskiego 
klubu sportowego i autorem wielu jego sukcesów sportowych. 
Działał także aktywnie w krzewieniu kultury głównie na niwie 
teatralnej w powojennej Bochni. 

Urodził się 7 maja 1922 roku w Ciężkowicach koło Jaworz-
na w rodzinie kolejarza. W związku ze zmianą miejsca pracy 

Stanisław Kobiela

Władysław Stawiarski (1922-2007)
Patron Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni

ojca rodzina Stawiarskich 
przeniosła się do Dębicy. 
W 1934 r. Władysław dostał 
się do Juwenatu Zgromadze-
nia Ojców Redemptorystów 
w Toruniu. Po jego ukończe-
niu w związku z trudną sytu-
acja rodzinną (przedwczesna 
śmierć ojca) i przeprowadze-
niem się matki (rodowitej 
bochnianki) do Bochni przy-
jechał do Bochni i zamieszkał 
w domu rodzinnym przy ulicy 
Wiśnickiej 1. Matka z renty 
wdowiej z trudem utrzymy-
wała siebie i dzieci. Włady-
sław z powodu braku miejsc 
w bursie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Bochni 
dostał się do Gimnazjum i Liceum w Tarnowie i zamieszkał 
w bursie gimnazjalnej przy ul. Tertila. W czasie nauki dał się 
poznać nie tylko jako dobry uczeń, ale także utalentowany 
sportowiec grając w reprezentacji tego Liceum w siatkówkę. 
Ubiegał się o niego tarnowski klub sportowy „Tempo” i Sta-
wiarski występował przez pewien czas w jego barwach, ale 
pod pseudonimem, gdyż oficjalne występy uczniów w klubach 
sportowych były zakazane. W lipcu 1939 r. odbył ogólnopol-
ski kurs szybowcowy w Ustianowej koło Ustrzyk Górnych. 
W tym okresie dobrze pływał i w jego pamięci z tego okresu 
pozostało przepłynięcie wpław Jeziora Rożnowskiego.

Władysław Stawiarski
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W czasie wojny przebywał w Bochni. Zmobilizowany 
przez władze niemieckie do niewolniczej pracy w Baudien-
ście w 1940 r. pracował przy odwadnianiu terenów w rejonie 
Krzeczowa, a pod koniec wojny przy kopaniu okopów w Ku-
rowie i w okolicach Krzęczkowa. W wolnych chwilach grywał 
wraz z kolegami w piłkę ręczną na placu przy ul. Sienkiewi-
cza i w siatkówkę na placu Gazaris, gdzie z biegiem czasu Sta-
wiarski z kolegami wybudował boisko do siatkówki.

Po wojnie zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólno-
kształcącym w Bochni w 1945 r. i zapisał się na Studium Wy-
chowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1948 r. Dojeżdżając na 
studia z Bochni do Krakowa utrzymywał nadal kontakt ze śro-
dowiskiem sportowym w Bochni. Był jednym z animatorów 
powstania w Bochni klubu sportowego „Olympia-Sokół” 
(przemianowanego następnie na „Górnik-Bochnia”). Grał 
w szczypiorniaka i koszykówkę. Za sprawą Stawiarskiego 
w sezonie 1949/1950 bocheński klub sportowy zgłosił do roz-
grywek okręgu krakowskiego zespół piłki siatkowej, sekcję 
szczypiorniaka (piłka ręczna 11-osobowa) i sekcję koszykówki 
do rozgrywek mistrzowskich. W porównaniu do krakowskiego 
AZS-u, Cracovii i Olszy były to bardzo odważne i ambitne de-
cyzje. Wygrane mecze koszykówki z AZS-Kraków i na Śląsku 
w siatkówkę o mistrzostwo Zrzeszenia Sportowego „Górnik” 
w tym sezonie potwierdziły słuszność tych decyzji. Bocheński 
zespół zdobył mistrzostwo w klasie B i awansował do klasy 
A po pamiętnym meczu w Olkuszu. W klasie A zespół grał 
przez kilka następnych lat zawsze będąc groźny dla przeciwni-
ków doprowadzając w 1954 r. do mistrzostwa okręgu krakow-
skiego, a w 1963 r. do ligi okręgowej, a następnie do krakow-
sko-rzeszowskiej ligii międzywojewódzkiej. W tym samym 
sezonie 1949/50 sekcja szczypiorniaka zdobyła mistrzostwo 
w klasie B i następnie w klasie A przez długie lata zajmowa-
ła miejsce w czołówce okręgu jako „najlepsza drużyna po-
zakrakowska” i przegrała jedynie mecz z Kuźnią Raciborską 
– przyszłym wicemistrzem Polski. W sezonie 1951/52 sekcja 
bocheńskiego klubu zdobyła mistrzostwo klasy wojewódzkiej 
i w nagrodę za rewelacyjną postawę Górnik-Bochnia otrzymał 
z Polskiego Związku organizację półfinałów mistrzostw Polski 
przy 3000 widowni. W 1958 r. uzyskał awans do II ligi w „je-
denastce”, w 1961 r. zdobył II miejsce w finale pucharu ZPRP, 
w 1962 r. II miejsce w finale pucharu ZPRP, a w 1987 r. uzy-
skał awans do II ligi w „siódemce”. Na wszystkie te sukcesy 
w znacznym stopniu zapracował prof. Władysław Stawiarski, 
czy to czynnym udziałem w rozgrywkach czy też opracowa-
niem strategii i życzliwą doradą. W tamtym okresie, a także 
i później, utrzymywał serdeczne kontakty z zawodnikami 
BKS-Bochnia i jego działaczami i sympatykami m.in. Marią 
i Stanisławem Chełmeckimi, Stanisławem Gawłowiczem, dr 
Władysławem Krupą, Januszem Łączyńskim, dr Henrykiem 
Maniakiem i ks. Antonim Czaplińskim z którym był spokrew-
niony po kądzieli i który kazał mu nazywać go „wujem”.

W dniu 3 Maja 1945 r. Władysław Stawiarski prowadził 
młodzież Liceum bocheńskiego na defiladzie z okazji Święta 
3 Maja, a po defiladzie wystartował w Bochni do biegu ulicz-
nego. Zdobył II miejsce po Aleksandrze Urbanie, a przed Ta-
deuszem Hojnikiem. Z końcem czerwca 1945 roku Krakowski 
Okręgowy Związek LA zorganizował zawody lekkoatletyczne 
w Bochni w których także wystąpił Władysław Stawiarski. 
Pociągała go lekka atletyka. Próbował on wielu różnych lek-

W. Stawiarski (z prawej) na mecie biegu ulicznego w Bochni w Święto 
3 Maja 1946 r.

Defilada w Święto 3 Maja 1945 r. W. Stawiarski prowadzi grupę 
uczniów bocheńskiego Gimnazjum i Liceum

„Stary dzwon” – akt II. W. Stawiarski w roli partyzanta.
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koatletycznych konkurencji. Czterokrotnie zdobywał mistrzo-
stwo Krakowa w pięcioboju. W 1948 r. zdobył trzeci wynik 
w Polsce. Startował także w 10-boju zdobywając 3 miejsce. 
Występował także z powodzeniem w parach sportowych na 
lodzie z Zofią Bocheńską (późniejszym profesorem AWF 
w Krakowie), a w 1950 r. zorganizował sekcję brydża sporto-
wego w Bochni.

Studia w Krakowie musiał łączyć z pracą, aby się utrzy-
mać. Pracował jako akwizytor w prywatnej firmie cukierniczej 
„Pischinger”, a po studiach przez rok jako inspektor sportu 
w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej. Fascynowała go 
piłka ręczna. Uważał, że ta dyscyplina sportu ma swoją specy-
fikę, dynamikę, rozwija refleks, szybkość i waleczność.

Za namową trenera Emila Dudzińskiego przyjął w 1949 
roku proponowaną mu posadę starszego asystenta na Akade-
mii Wychowania Fizycznego. Z żalem rozstając się z lekką 
atletyką wybrał dziedzinę gier sportowych (siatkówka, koszy-
kówka, szczypiorniak). Przez kilka lat pracował jako trener 
sekcji koszykówki kobiet i mężczyzn w AZS-Kraków godząc 
tę pracę z obowiązkami dydaktycznymi na Uczelni. AZS-Kra-
ków uzyskiwał w tym czasie najlepsze wyniki sportowe w kra-
ju. Na funkcji trenera, Stawiarski dał się poznać jako człowiek 
absolutnie wyjątkowy, o wysokich kwalifikacjach szkolenio-
wych i moralnych. Przyjął zaproszenie do trenowania kadry 
narodowej i w latach 1954-1957 był II trenerem kadry narodo-
wej w „jedenastce” reprezentacji kobiet. Był lektorem Komi-
sji Metodyczno-Trenerskiej przy Międzynarodowej Federacji 
Piłki Ręcznej.

Na uczelni (AWF w Krakowie) pełnił różne odpowiedzial-
ne stanowiska. Doktorat obronił w 1969 roku, a w 1972 r. uzy-
skał stopień docenta etatowego i został kierownikiem Katedry 
Gier Sportowych i Rekreacyjnych. Wydał drukiem 27 opra-
cowań naukowych i dydaktycznych, pisał skrypty i podręcz-
niki dla studentów. Był promotorem 500 prac magisterskich, 
4 doktorskich i recenzentem prac doktorskich obronionych na 
AWF w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Przez 
trzy kadencje (1972-1981) był dziekanem Wydziału Wycho-
wania Fizycznego AWF w Krakowie. W tym czasie przepro-
wadził 100 przewodów doktorskich. 

Bardzo lubiany przez studentów, uczestniczył w życiu stu-
denckim, często także w Juwenaliach. Otwarty na wszystkie 
problemy i życzliwy dla młodzieży, nie tolerował bylejakości 
i chamstwa.

Doc. dr Władysław Stawiarski posiada ogromny dorobek 
dydaktyczny. Opracował kilkanaście programów nauczania 
m.in. na zamówienie Departamentu Szkolnictwa Wyższe-
go GKKFiS, dostosowanych do istniejących na uczelniach 
sportowych kierunków i prowadzonych specjalizacji. Potrafił 
świetnie wiązać teorię z praktyką. Dzięki specjalizacjom spor-
towym prowadzonym przez W. Stawiarskiego stopień trene-
ra II klasy zdobyło ponad 300 absolwentów WSWF i AWF 
w Krakowie, z których wielu prowadziło reprezentację Polski 
(E.Surdyka, J. Mikułowski, S. Majorek, B. Fulara, Z. Barnaś, 
J. Uzarowicz).

Za jego wieloletnią działalność na polu piłki ręcznej został 
uhonorowany hasłem osobowym w Małej Encyklopedii Sportu 
(1985), Złotą i Diamentową Odznaką Polskiego Związku Piłki 
Ręcznej (1970, 1988) i Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej (1962). Posiada wiele odznaczeń państwo-
wych i resortowych. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 

Polski otrzymał w 1990 roku. Zmarł w 2007 r. i pochowany 
został na cmentarzu komunalnym w Bochni. 

Władysław Stawiarski urodzony koło Jaworzna, krakowia-
nin z wyboru związany był bardzo mocno i w sposób szcze-
gólny z Bochnią i ziemią bocheńską. Tu spędził znaczną część 
okupacji, tutaj złożył w 1945 r. maturę i tutaj rozwijał w spo-
sób niezwykle aktywny sport. Wspierał swoich bocheńskich 
kolegów występując w barwach Bocheńskiego Klubu Sporto-
wego o czym wyżej napisałem. 

W czasie studiów już w 1945 r. związał się pracą organi-
zacyjną z Kołem Studentów Ziemi Bocheńskiej, który działał 
w ramach „Bratniaka” przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Bę-
dąc zapalonym sportowcem, zachęcony przez polonistkę prof. 
Wiesławę Kotową, która dostrzegła w nim talent aktorski, włą-
czył się także od 1945 r. w organizowanie życia kulturalnego 
w Bochni, a głównie życia teatralnego. Już pod koniec okupa-
cji razem z Wojciechem Pacułą zorganizował „tajne” jasełka 
w prywatnym domu dla kilkudziesięciu osób. 

Jasełka te powtórzone zostały dla ogromnej widowni w Bo-
że Narodzenie w 1945 r. w kinoteatrze „Raj” (późniejsza „Ju-
trzenka” a obecnie Oratorium św. Kingi). W akcie III „W sta-
jence betlejemskiej” wprowadził rolę Powstańca Warszawskie-
go, który oddając pokłon Świętej Rodzinie recytował wiersz 
napisany przez lek. Henryka Maniaka (por. Wiadomości Bo-
cheńskie nr 4 (75) 2007). Jasełka te budzące uczucia religijno-
patriotyczne były owacyjnie przyjęte. Kilkakrotnie powtarzane 
weszły na stałe do historii życia teatralnego w Bochni. Zaraz 
potem razem z Wojciechem Pacułą przygotowali „Wieczór 
polskiej pieśni i poezji”. Do organizowania życia kulturalnego 
w Bochni włączył Stawiarski Koło Ziemi Bocheńskiej Brat-
niej Pomocy Studentów UJ, angażując znakomitego skrzypka 
Mieczysława Petera, Tadeusza Hargesheimera gimnazjalnego 
profesora muzyki. Reżyserią zajął się Marian Zieliński i An-
tonina Kuc-Maniakowa oraz Stanisław Wójcik (b. żołnierz 
ZWZ-AK Obwodu „Wieloryb”, który aresztowany został nie-
bawem przez NKWD i zesłany do ZSRR). Także Stawiarski 
i Jerzy Katlewicz zorganizowali w Bochni widowisko biblij-
no-religijnego do tekstu Lucjana Rydka „Betlejem polskie”. 

Stawiarski rozwijając życie teatralne budził w bocheńskim 
społeczeństwie wartości patriotyczne. Występował w „Wie-
czorze literatury polskiej”, w komedii Fredry „Pan Jowialski”, 
„Wieczorze piosenki i humoru” (1946) „Podwieczorkach przy 
mikrofonie” reżyserowanych przez Zbigniewa Jaworskiego 
(ps. Jacuś Zajączek). Sławę w Bochni przyniosła mu rola par-
tyzanta w „Starym Dzwonie” i w balu „Noc na Hawajach”. 

Na początku lat 50-tych władze administracyjne rozwią-
zały „Bratniak” uznając to stowarzyszenie za negatywnie 
nastawione do ustroju w Polsce. Władysław Stawiarski był 
przesłuchiwany na UB. Tym samym rozwiązane zostało Koło 
Studentów Ziemi Bocheńskiej, którego Akademicki Zespół 
Artystyczny pod kierunkiem Stawiarskiego firmował w Boch-
ni działalność teatralną.

Także żona Władysława Stawiarskiego Zofia pochodziła 
z Bochni. Stawiarscy bywali w Bochni często. Kiedy złożona 
została obłożną chorobą na kilkanaście lat, Władysław opie-
kował się nią troskliwie aż do jej śmierci, co także świadczy 
o jego postawie życiowej.

Był aktywnym działaczem Oddziału Krakowskiego Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Świetnie czuł się w tym środowisku, w gronie kolegów 
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z Bochni, którzy w tym życiu sportowym Bochni aktywnie 
uczestniczyli (Marian Sołtys, Aleksander Urban, bracia Ło-
patowie, Jerzy Katlewicz). Pisał artykuły wspomnieniowe do 
„Wiadomości Bocheńskich”, które dzisiaj są cennym materia-
łem źródłowym i dają obraz tamtych powojennych lat. Ostatni 
swój artykuł przygotowany na tydzień przed śmiercią zakoń-
czył słowami: Świat naszej młodości był całkowicie odmienny 
od dzisiejszego, pełnego brutalności i otaczającego chamstwa 
na wszystkich szczeblach warstw społecznych. Niewątpliwie ze 
względu na dramatyczne dziejowe wydarzenia, podstawy egzy-
stencji w tamtych czasach były niesłychanie trudne, ale te nie-
dostatki wynagradzała nam niepowtarzalna – nacechowana 
romantyzmem – atmosfera, nic więc dziwnego, że tak chętnie 
wracamy do wspomnień z dawnych, minionych już bezpowrot-
nie lat w Bochni. 

XXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w dniu 29 marca 2003 r. 
w uznaniu jego zasług dla Bochni i Ziemi Bocheńskiej w krze-
wieniu sportu i rozwijaniu życia kulturalnego nadał Władysławo-
wi Stawiarskiemu godność członka honorowego Stowarzyszenia. 

Władysław Stawiarski zmarł na początku grudnia 2007 r. 
i pochowany został w grobowcu rodzinnym obok żony Zofii 
na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej w Bochni. 
Msza Święta w Bazylice św. Mikołaja i ceremonia pogrze-
bowa były wielką manifestacją społeczeństwa bocheńskiego, 
które w ten sposób żegnało najbardziej utalentowanego i za-
służonego sportowca bocheńskiego. 

NASZ HINDuSKI DOM
Obóz w Valivade stał się dla nas domem na kilka lat. Miejsco-
wość ta jest położona blisko (kilka kilometrów) miasta Koh-
lapur. Niedaleko naszego obozu płynęła rzeka Panchaganga. 
W obozie był kościół z małą wieżyczką, ściany z plecionej 
maty z obrazem Matki Boskiej Wileńskiej. Sporo ludzi chodzi-
ło do kościoła. Na wszystkich nabo-
żeństwach i uroczystościach śpiewał 
obozowy mieszany chór. W Wielki 
Piątek ubrano Grób Pana Jezusa, straż 
pełnili harcerze. Inni harcerze stali 
koło nich i wachlarzami z liści palmo-
wych odpędzali roje much. W Wielką 
Sobotę święciliśmy pokarmy, a więc 
owoce, bułeczki i jajka. Do stołu wiel-
kanocnego zasiadało siedem osób. 
Myśli nasze biegły do Polski.

Boże Ciało było uroczystym 
dniem, procesja szła główną ulicą obo-
zu. Małe dziewczynki sypały kwiaty 
przed księdzem z monstrancją, któ-
ry szedł pod baldachimem. Upał był 
bardzo dokuczliwy. Także w Valivade 
przystąpiłam do sakramentu bierzmo-
wania. Przyjechał angielski biskup, 
a kościół był pełen kandydatów do 
bierzmowania w różnym wieku.

Wielkim wydarzeniem był u nas 
ślub katolickiej pary hinduskiej. Pan-
na młoda miała na sobie białą suk-
nię z welonem, pan młody wystąpił 
w czarnym garniturze. Ja z siostrą Krysią i kuzynką Lidką 
byłyśmy druhnami. Zaproszono nas potem na skromne przy-
jęcie – słodycze i lemoniada. Pamiętam też drugi ślub: Polka 
wychodziła za mąż za bogatego Japończyka. Szli wśród ja-
zgotu piszczałek, aż ksiądz wyszedł z kościoła zobaczyć co 
się dzieje.

Barbara Marszałek (Kraków)

Wspomnienia z zesłania cz. 3

DZIEŃ W VAlIVADE
Ciemności nocy kończyły się o godzinie szóstej i natychmiast 
robił się jasny słoneczny dzień. Wstawaliśmy wtedy i gasiliśmy 
małą lampkę stojącą na podłodze i sprawdzaliśmy czy gdzieś 
nie ukryły się żmije, skorpiony lub jadowite pająki. Do mycia 
służyła nam miednica. Z trudem, wachlując pokrywką, zapa-

laliśmy w piecyku węgiel drzewny. 
Wodę gotowało się w garnku zwanym 
„rynką”, bez uchwytów. Na śniadanie 
dostawaliśmy bułkę z masłem, rozpły-
wającym się pod wpływem promieni 
słonecznych, banana. Gorącą wodę 
słodziliśmy melasą i dodawaliśmy do 
niej sok z cytryny. Cukru nie było. 

Raz wracałam ze sklepu i na ta-
lerzu miałam półpłynne masło, nagle 
zostałam uderzona w głowę i coś po-
rwało mi masło z talerza. Był to sęp, 
ale masło spłynęło mu po szponach. 
Kiedyś byłam na łące i jadłam małe 
ciastko, nagle znowu sęp uderzył mnie 
w głowę i wyrwał mi z ręki ciastko 
mocno kalecząc mi palec.

Do szkoły nie było daleko. Ściany 
szkoły zrobione były z mat, które zdo-
biliśmy wzorami kaszubskimi, które 
wycinaliśmy z kolorowego papieru. 
Na ścianie głównej był Krzyż i Orzeł 
w koronie. Książek do nauki w szkole 
podstawowej, do której chodziłam pra-
wie nie było. Do pisania używaliśmy 

tabliczek i rysików. W pewnym czasie, na bazarze niedaleko 
obozu, można było kupić zeszyty i ołówki. Uczono nas wszyst-
kich przedmiotów, śpiewaliśmy dużo pieśni legionowych i har-
cerskich. Lekcje odrabialiśmy wieczorem przy lampie naftowej.  
Od początku był w obozie mały szpital. Pracował tam nie-
miecki lekarz, ten sam, który wyleczył mnie z malarii. Później 

Autorka wspomnień (z prawej) z siostrą Krysią.
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powstał większy szpital, leczono w nim różne choroby tropi-
kalne. Pracowało w nim trzech lekarzy (sybiraków), były też 
pielęgniarki. Choremu trzeba było przynosić wyżywienie. Pa-
miętam siostrę Lalę. W obozie były organizowane bezpłatne 
kursy kosmetyczne, fryzjerskie, krawieckie, pisania na maszy-
nie. Ja ukończyłam kurs krawiecki i pisania na maszynie.

Na obiad zawsze był ryż, a do niego bardzo ostra drobna 
fasolka w pikantnym sosie paprykowym, albo drobny makaron 
w takim samym sosie, na drugie danie dostawaliśmy owoce, 
a więc mango lub banany, pomarańcze, papaje skrapiane cy-
tryną, a do picia przegotowaną wodę z cytryną. Czasem Hin-
dusi, wieczorem roznosili lemoniadę z lodem i lekko słodkawe 
placki z mąki dżugarowej. Obrotni Polacy otworzyli, w obo-
zie, sklepiki i budki z mięsem, ale wszystko było bardzo dro-
gie. Raz Mamusia kupiła puszkę parówek, która „wybuchła” 
przy otwieraniu. Parówki jednak dały się zjeść.

W upalne dni, po obiedzie, kładliśmy się na zlanej wodą 
podłodze, a raczej ubitej ziemi i odpoczywaliśmy. W takim 
upale nie dało się dosłownie nic robić. W gorące dni wcze-
snym rankiem, z mamusią i ciocią, chodziliśmy do wąwozu 
znajdującego się około dwa kilometry od obozu, gdzie z wy-
sokiej góry spływał wodospad. Było to chłodne miejsce i nie 
było tam złośliwych małp. Natomiast blisko obozu była duża 
łąka z rozłożystymi drzewami, które dawały dużo cienia, ale 
gdy tylko zjawiliśmy się przybiegały duże szympansy, wycho-
dziły na drzewo i po chwili na nasze głowy załatwiały fizjolo-
giczne potrzeby. Dlatego rzadko korzystaliśmy z tej łąki.

Dużą rozrywką była szeroka rzeka Panchaganga, niestety 
nie było tam drzew. Starsi chłopcy zrobili coś w rodzaju błot-
nistej ślizgawki do której ustawiała się kolejka dzieci. Na środ-
ku rzeki była zalana wodą mała świątynia. Chłopcy wpływali 
do środka, ale było to bardzo ryzykowne. Jeden z chłopców, 
brat mojej koleżanki, utopił się. W porze monsunowej rzeka 
wylewała, aż woda podchodziła pod bloki obozu. Padał deszcz 
bez przerwy wiele dni i grube krople uderzały z hukiem o li-
ście bananów co utrudniało zasypianie. W pierwszych dniach 
deszczu wszystkie rośliny rozwijały się szybko i na liściach 
powoju, nie wiadomo skąd, zjawiły się zielone gąsienice z kol-
cem na odwłoku, które żywiły się tymi liśćmi. Do mieszkania 
wchodziły żaby, a za nimi wąż, który na nie polował. Przeważ-
nie działo się to w nocy i nawet nasza stale paląca się lampka 
nie odstraszała go. Na szczęście zadomowione mangusty od-
straszały intruzów.

HINDuSKI CyRK 
Atrakcją był przyjazd cyrku hinduskiego, na plac poza obo-
zem. Pokazywali różne sztuki na wysokim bambusie. Hindus 
kładł się na plecach na tym bambusie, przykrył się przeście-
radłem i tak leżał dłuższy czas wzbudzając podziw widzów, 
albo brał dziecko i na szczycie bambusu rozhuśtał je bardzo 
– co budziło przerażenie widzów i spowodowało koniec tego 
pokazu. Byli też i Hindusi z wężami, którym przygrywali na 
swoich piszczałkach, a węże kiwały się w takt melodii. Raz 
przyjechała matka z córką, która demonstrowała taniec rąk 
niezrozumiały dla nas.

EGZOTyCZNE OByCZAJE
W „oblewany poniedziałek” chłopcy wykorzystali wodę 
w zbiorniku przeciw-pożarowym do kąpieli oraz oblewania 
wodą. Niedługo potem było święto hinduskie, podczas którego 
oblewali się farbami, w czym chętnie uczestniczyli nasi chłop-
cy. Duże święta hinduskie były ogłaszane głośnym bębnieniem. 
Zobaczyliśmy słonie, pomalowane farbami, chłopcy hinduscy 
siedzieli na nich, za nimi kroczyli Hindusi. Wszyscy szli w kie-
runku rzeki. Byliśmy ciekawi co będzie dalej. Ale kiedy do rze-
ki weszły słonie i jakiś Hindus, stopniowo zanurzał się w wo-
dzie – była to ofiara bogom, przerażeni wróciliśmy do obozu.

W tym czasie ogromnym przeżyciem była śmierć gen. 
W. Sikorskiego. Odbyła się w obozie uroczysta Msza żałobna 
i panował powszechny smutek, był on bowiem dla nas jakimś 
oparciem i nadzieją.

WyPRAWA DO KOlHAPuR
Z obozu mogliśmy swobodnie wychodzić i poruszać się po 
okolicy. Raz ja i kuzyn Leszek oraz koleżanka Irena poszliśmy 
do odległego o kilka kilometrów miasta Kohlapur. Doszliśmy 
do pałacu maharadży na zewnątrz bardzo ładny, ale niedo-
stępny dla obcych. Zwiedziliśmy targ pełen stosów papryki 
czerwonej, zapach był tak ostry, że zaczęliśmy kaszleć i mu-
sieliśmy opuścić to miejsce. Kuzyn Leszek zaprzyjaźnił się 
z Hindusem mieszkającym w Kolhapur, który zaprosił nas do 
siebie. Był to obszerny jakby barak, zadaszony blachą, wzdłuż 
ścian siedziały, w kucki, liczne kobiety zajęte swoimi spra-
wami. Były bardzo zdziwione naszym przyjściem. Znajomy 
Hindus miał tam bardzo mało miejsca – na rozłożenie maty. 
Prawdopodobnie była to jakaś wspólnota. Byliśmy tam krótko. 
W Kolhapur poszliśmy „na ciastka”. Wydawało się nam, że 
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będą smaczne, ale okazało się, że były one z jakimiś ziołami 
i dla nas nie nadawały się do jedzenia.

POlSKA ORGANIZACJA HARCERSKA
Pod koniec roku 1946, do obozu przyjechało dwóch Pola-
ków – wojskowych druh Pancewicz i Zdzisław Peszkowski 
PS.”Ryś”. Mieli oni za zadanie założenie organizacji harcer-
skiej. Od razu zgłosiło się dużo chętnych. Utworzono drużyny 
harcerskie i zastępy. Ja znalazłam się w drużynie „Puszcza”. 
Obozowisko harcerskie zorganizowano w Chandoli (nie pa-
miętam dokładnie pisowni), nad małą rzeką. Miejsce wybrali 
starsi harcerze. Wybudowali ze sznurów most wiszący, po któ-
rym przechodziło się do tego obozu, częściowo zanurzając się 
w wodzie, bo most był nisko zawieszony. Kuchnię obozową 
urządzono obok strumyka – kawałek blachy ułożony na ka-
mieniach. Drzewo do palenia przynosiliśmy z dżungli. Starsi 
harcerze byli bardzo pomysłowi. Rozbili namioty półkoliście 
wokół placu apelowego. Z bambusów wybudowali prycze. 

Na środku obozu palono stale duże ognisko dla odstra-
szenia dzikich zwierząt. W nocy zorganizowano warty, war-
townik danej drużyny musiał obejść obóz dookoła. Jako 
„broń” służył długi, gruby kij. Ja będąc na warcie w nocy 
zobaczyłam olbrzymiego pająka, który szedł w moim kie-
runku. Nogi miał bardzo grube. Uderzyłam go swoim ki-
jem, aż zatrzeszczało. Poszłam dalej, a gdy wróciłam po pa-
jąku nie było śladu, tylko mrówki chodziły w tym miejscu. 
 Rano, moja drużyna, ruszyła do dżungli, pod opieką dwóch 
starszych harcerzy, jeden miał maczetę. Droga była bardzo 
trudna. Trzeba było pokonywać duże głazy. Gdy byliśmy na 
szczycie jednego z tych głazów usłyszeliśmy okropny ryk. 
Wszyscy chcieli uciekać, ale do obozu było daleko i starsi 
harcerze polecili nam nie ruszać się i cicho siedzieć. Gdy ryk 
ucichł, po jakimś czasie ruszyliśmy dalej. 

Roślinność była bardzo gęsta i trzeba było maczetą wyrą-
bywać ścieżkę. Pojawiła się duża polana, bez trawy, a ziemia 
była barwy różowej. Po przejściu tej polany dotarliśmy do 
miejsca, gdzie można było urządzić nocleg. Było tam dużo su-
chej trawy, którą zebraliśmy na posłanie, wcześniej uderzając 
kijami aby przepłoszyć węże. Rozpaliliśmy duże ognisko, za-
bezpieczając je kręgiem kamieni, aby nie zapaliła się ta sucha 

trawa. Obok było małe oczko wodne. Suchy prowiant i woda 
przegotowana w menażkach były kolacją. Zapadliśmy w głę-
boki sen, jedynie strażnicy czuwali. 

Rano była pobudka i okazało się, niedaleko na skale wisiał 
olbrzymi rój pszczół. Odsunęliśmy się jak najdalej. Okazało 
się, że rozbiliśmy ten obóz nad urwiskiem na skraju dżungli. 
Chętnym pozwolono wejść do dżungli. Kilka koleżanek i ja 
znaleźliśmy zejście na dół i tam zastała nas przejmująca cisza 
i ciemność. Na szczęście nie byłyśmy tak odważne i szybko 
powróciliśmy do góry do obozowiska. Nastąpił powrót do 
głównego obozowiska w Chandoli. Po drodze, na dużej pola-
nie rosły duże kwiaty w kolorze fioletowym, zaczęły się wy-
ścigi aby zdobyć te kwiaty. W drodze powrotnej musieliśmy 
znowu przejść przez te ogromne głazy. Z ulgą wróciliśmy do 
obozowiska. Polecono nam przygotować się do zawodów na 
następny dzień. Przyjechał, na inspekcję „wódz” Ryś (Zdzi-
sław Peszkowski). Staraliśmy się zachować porządek i mokre 
mundury kładliśmy na prześcieradle i kładliśmy się na tych 
mundurach, które po półgodziny były w ten sposób „wypraso-
wane”. Zawody rozgrywano między drużynami. Były to więc 
skoki w workach, bieg z cytryną na łyżce, zjadanie ciastka na 
nitce itp. Wieczorem urządziliśmy wspólne ognisko, były gło-
śne śpiewy i opowiadania. Po dwóch tygodniach wróciliśmy 
autobusem, barwnie pomalowanym, do obozu Valivade.

Do obozu, na rowerze, często przyjeżdżała feministka hin-
duska, która robiła dużo zamieszania i była pośmiewiskiem 
dla Hindusów. Pewnego razu przyjechała pobita, aby skorzy-
stać z naszego ambulatorium. 

NIEPODlEGłOŚć INDII I ŚMIERć GANDIEGO
W dniu 15 sierpnia 1947 roku Indie odzyskały niepodległość 
po 300 latach niewoli angielskiej. Hindusi stali się odtąd mniej 
życzliwi wobec nas, nie wychodziliśmy poza teren obozu. 
Zdarzały się wypadki szczucia małp na Polaków. Większość 
Hindusów nie odróżniała Polaków od Anglików, których nie-
nawidzili. Wyświetlano nam okolicznościowy film o dniu nie-
podległości (Indian Independence Day). 

W lutym 1948 roku został zamordowany Gandhi co spo-
wodowało duże rozruchy, napady i podpalenia. Nad Kolhapur 
widać było w nocy łuny ognia i było słychać okropne wrzaski. 
Byliśmy zaprzyjaźnieni z Hindusami-muzułmanami mieszka-
jącymi tuż za obozem i radziliśmy im aby, w razie potrzeby, 
schronili się w naszym obozie, który był równie bezbronny. 
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lIKWIDACJA OBOZu
Od marca 1947 roku, powoli obóz był przygotowywany do 
likwidacji. Do obozu przyjechał delegat z Polski i namawiał 
nas usilnie do powrotu do kraju – obiecując „złote góry”. Bab-
cia z Polski napisała, że chciała by nas zobaczyć. Mamusia 
długo się wahała, można bowiem było zapisać się na wyjazd 
do Afryki lub Australii. Znajome kobiety z obozu przychodzi-
ły i kategorycznie odradzały nam powrót do Polski. Mamu-
sia jednak zadecydowała powrócić do kraju, tym bardziej, że 
z Krakowa krewni napisali, że nas przyjmą do swego mieszka-
nia. W Polsce nie mieliśmy mieszkania, byliśmy bezdomni.

Od marca 1947 roku, wyjeżdżały z obozu grupy do An-
glii. Były to rodziny żołnierzy gen. W. Andersa, którzy osiedli 
w Anglii. 

Przygotowywaliśmy się do wyjazdu do Polski. Można 
było zabrać tylko 20 kg. na osobę i żadnego zwierzęcia, a my 
mieliśmy niedużego, przywiązanego do nas bardzo pieska 
„Pimpka” który zawsze był z nami. Na szczęście kuzyn Le-
szek znalazł Hindusa, który chętnie go zabrał. Obóz pustoszał, 
wyjechała następna grupa rodzin do Anglii.

DO POlSKI
20 tego lutego 1948 r., w ogromnym upale, przygotowaliśmy 
do podróży suchy prowiant. Dostaliśmy równocześnie od 
Babci list, że nas oczekuje. W poniedziałek 23 lutego 1948 r., 
zawieziono nas na stację kolejową w Kohlapur. Było to już 
ostatnie auto. Na stacji było dużo Hindusów, którzy zachowy-
wali się agresywnie. Natomiast znajomi Hindusi z Valivade 
przyszli na stację z owocami i z płaczem nas żegnali. Było to 
bardzo wzruszające. 

Po dwóch dniach dojechaliśmy do miasta Pune i przesie-
dlono nas do wojskowego pociągu, nareszcie dano nam ko-
lację: zupę, dwa kartofle, dwa jajka i dwa keksy na osobę, 
oraz herbatę. Dojechaliśmy do Bombaju (Mumbai) i zaraz 
załadowano nas na statek amerykański „Gen. MB Stewart”. 
Otrzymaliśmy kabinę przy samym dziobie. Codziennie otrzy-
mywaliśmy śniadanie, obiad i kolację. Każdy na obiad miał 
swoją tacę z przegródkami, do których dawano „po chochli” 
każdego dania. Po załadowaniu wszystkich, na następny dzień 
okręt wypłynął z portu do zatoki. Na okręcie zaszczepiono 
wszystkich przeciwko żółtej febrze.

29 lutego statek wyruszył na pełne morze. Zaczęło nami 
kołysać, wielu z nas się rozchorowało na „morską chorobę”. 
Morze było granatowe, widzieliśmy wiele latających ryb. 

W nocy przepływaliśmy przez równik. Uroczystości żadnej 
nie było, tylko dostaliśmy na następny dzień zaświadczenia z  
Imperium Neptuni Regis.

Dopłynęliśmy do Mombasu. Teren dookoła pagórkowaty, 
zalesiony palmami. Było bardzo gorąco i parno. Długo sta-
liśmy w porcie. W morzu było pełno ryb-pił. Widziałam jak 
olbrzymi srebrzysty rekin wyskoczył z wody było to dla mnie 
duże przeżycie. W dali za portem widać było domy miesz-
kalne, natomiast w porcie było dużo dźwigów i magazynów. 
Okręt opuścili ci, którzy zapisali się do Afryki. Na ich miejsce 
przyszli tzw. „afrykańcy” (sybiracy), którzy z Teheranu zostali 
przewiezieni do Afryki, a teraz wracali do Polski. 

Płynęliśmy w kierunku morza Śródziemnego. Morze było 
bardzo wzburzone, płynęliśmy wyprzedzając inne okręty. 
13 marca w nocy minęliśmy Aden (Jemen). Przez kanał Sueski 
przepłynęliśmy ocierając się o burtę mijanego statku. Z jednej 
strony kanału widać było pustynię i piramidy, a z drugiej drze-
wa i ładne domki. Było coraz chłodniej, wiatr był bardzo silny 
i z trudem można było się poruszać po pokładzie. Okręt był 
otoczony przez liczne łodzie Arabów, którzy oferowali sprze-
daż różnych towarów. Dopłynęliśmy do Port Said’u, w którym 
widziałam dwa wraki zatopionych okrętów. 

Po jakimś czasie (20 marzec 1948) dopłynęliśmy do Ge-
nui. Tłumy Włochów przyglądały się nam. Wyładowano nas 
„Indian” i z bagażami umieszczono nas, w pociągu, (w por-
cie), w wagonach towarowych. Przewieziona nas na dworzec 
towarowy w Genui. Dostaliśmy materace (bez słomy), po dwa, 
dziurawe koce na osobę, a miały to być nowe oraz prowiant na 
dziesięć dni. Czekaliśmy na tym dworcu na pociąg z Polski, 
który nas miał zabrać do Kraju. Ciepłą wodę braliśmy z pa-
rowozu. Z Indii mieliśmy papierosy, które wymienialiśmy na 
owoce, chleb i inne potrzebne artykuły. 

Wreszcie 27 marca 1948 roku przyjechał, z Polski, po-
ciąg PCK, który zabrał nas do Kraju. Dostaliśmy, w pociągu, 
zupę, wszystkim bardzo smakowała. 28 marca odjechaliśmy 
z Genui. Po drodze pociąg zatrzymywał się na różnych sta-
cjach, ale nie wolno nam było wychodzić. 31 marca 1948 roku 
przejechaliśmy granicę w Międzylesiu. Tutaj jakiś milicjant 
zobaczywszy nas – repatriantów powiedział głośno: „Po co-
ście przyjechali”. Po pewnym czasie zrozumiałam co miał na 
myśli. Rozmawiałam tam też z kolejarzem, który przed rokiem 
wyjechał z Valivade. Nie radził nam szczerze rozmawiać z ob-
cymi oraz nie osiedlać się na ziemiach odzyskanych.

WRESZCIE W łAPCZyCy 
Dalej dojechaliśmy do Dziedzic i czekaliśmy na naszą babcię, 
która miała nas tam oczekiwać. Razem z babcią dojechaliśmy 
do Krakowa do wuja Stanisława Trzaski, który zabrał nas do 
swego mieszkania, gdzie czekali na nas liczni krewni. Po paru 
dniach pobytu w Polsce pojechaliśmy do Łapczycy aby zoba-
czyć rodzinę ojca i dom w którym mieszkał. Siostra ojca Anna 
Migdał przyjęła nas bardzo serdecznie i od tej pory często jeź-
dziliśmy tam na wakacje, czując się jak u siebie w domu.

I tak zakończyła się nasza tułaczka po ośmiu latach. Wyje-
chaliśmy na Wschód, a wróciliśmy z Zachodu.

Wspomnienia i dokładne daty są wzięte z dzienniczka, któ-
ry prowadziłam, jako dziewczynka, na bieżąco, od września 
1944 roku. Stąd i styl wspomnień jest prosty.

Barbara Marszałek
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PRZED NAWAłą
O możliwym wybuchu wojny z Niemcami mówiono i pisano 
w ówczesnej prasie coraz częściej; słyszałem o tym również 
z głośników radiowych które zainstalował sąsiad na zewnątrz 
domu od zachodniej strony pan Józef Grabas. Nie przywią-
zywałem do tego specjalnej wagi – uważając, że to problem 
dorosłych. Byłem wtedy uczniem II klasy szkoły powszechnej 
im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni. Temat potraktowa-
łem poważnie dopiero jesienią 1938 r. gdy moja wychowaw-
czyni p. Jadwiga Waszyńska ogłosiła zbiórkę drobnych datków 
pieniężnych na pomoc dla Polaków zamieszkujących Zaolzie, 
które Niemcy ( nie bez pomocy n. Rządu) bez wypowiedzenia 
wojny, po zbrojnym napadzie włączyli do Rzeszy Niemieckiej 
– część przyznając Polsce. Ten napad z 1 października 1938 
na Czechosłowację, dla Polaków nie oznaczał nic dobrego. 
Pomyślałem, że pani Waszyńska, która jest żoną kapitana WP 
wie dobrze co mówi.

Wiosną 1939 r. wybuch wojny z Niemcami stawał się co-
raz bardziej realny. Świadczyły o tym częstsze ćwiczenia woj-
skowe, które nazywaliśmy „manewrami” coraz częściej róż-
ne jednostki wojskowe wykorzystywały plac i zabudowania 
naszego sąsiada pana Jana Sondla dla ustawienia tam kuchni 
polowej dla wojska odbywającego w okolicy swoje manew-
ry. Rozklejano afisze, że jesteśmy „ silni, zwarci, gotowi”, że 
nie oddamy ani guzika. Nie przekonywały one jednak ludno-
ści – naszych rodziców i starszych, pamiętających poprzednią 
wojnę. Większość żyła jednak nadzieją, że do wojny nie doj-
dzie, że nie pozwolą na to nasi sojusznicy Anglia i Francja. Te 
wiadomości radio podawało często.

Mimo różnych zapewnień niepewność rosła z dnia na dzień. 
Widziałem jak rodzina, sąsiedzi gromadzą zapasy podstawo-
wych artykułów spożywczych: mąki, kaszy, cukru. Kupowa-
no „suchary” nowy rodzaj żywności podpatrzony u polskich 
żołnierzy. Niepewność, obawy i strach objął wszystkich gdy 
zobowiązano właścicieli domów do zaklejenia szyb okiennych 
taśmami z papieru aby uniknąć rozsypki szyb w razie wstrzą-
sów powstałych po zrzuceniu bomb czy pocisków artylerii.

Dla obrony przed trującymi gazami, gdyby ich użył napast-
nik wbrew międzynarodowym zakazom, w każdej rodzinie przy-
gotowywano tampony z waty i gazy dla osłaniania twarzy i no-
sa. Zalecano chować skrzętnie brzytwy, noże kuchenne i tasaki.

W poszczególnych gospodarstwach przygotowywano pry-
mitywne schrony, piwnice murowane na zewnątrz i te pod-
ziemne opróżniano z zapasów zimowych, miały one stanowić 
miejsce dla przebywania, odpoczynku, snu.

Z okien naszego mieszkania miałem dobry widok na „dro-
gę” – ulicę Czerwieniec, przy której mieszkałem i na „gości-
niec” (ul. Brodzińskiego), który był częścią głównej trasy Wro-
cław-Kraków –Bochnia–Tarnów-Lwów. Ta trasa w okolicy 
mojego domu biegła równolegle do drogi w odległości około 
50 metrów. Obie te trasy odgradzały zabudowania gospodar-
stwa pana Gaika – dom, obory, stajnie, stodoła i spichlerze.

Ruch był duży. Wojsko w grupach, a nawet pojedynczo 
szło na wschód pieszo, korzystało z taborów. Drewniane 
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wozy zaprzężono w konie – to najczęstszy środek lokomocji. 
Samochody i motocykle należały do rzadkości. Zmęczenie, 
brak snu, właściwego wyżywienia i odpoczynku, kąpieli wi-
dać było u wszystkich idących. Sąsiedzi, a również my mło-
dzi chłopcy staraliśmy się pomóc umęczonym, dać wodę do 
picia, umożliwić umycie, urozmaicić wojskowe wyżywienie 
mlekiem, owocami. Najgorzej było z wodą. W najbliższym, 
sąsiedztwie znajdowały się trzy studnie. Gminna, przy drodze 
i dwie pana Gaika i pana Grabiasa. Strażackim beczkowozem 
dowoził wodę z wiejskiej niezawodnej studni we wsi pan 
Piechnik. To musiało wystarczyć. Z dnia na dzień na drogach 
było coraz gęściej. Mieszkańcy ze Śląska, w obawie przed re-
presjami opuścili swoje domostwa i sami nie wiedzieli dokąd 
idą. Zatrzymywali się z rodzinami na parę dni dla odpoczynku 
i nabrania sił.

1 września wybuchła wojna. Do grupy pierwszych ucieki-
nierów dołączyli w dniach 2-3 września nasi ojcowie, bracia, 
sąsiedzi. Każdy dźwigał tobół z żywnością, ubraniem, osobi-
stą bielizną, środkami higieny. Szli na wschód, nie wiadomo 
dokąd. Żegnaliśmy się z nimi ze łzami w oczach. Z moich 
najbliższych z rodziny poszli: Tatuś, bracia Mamusi, a moi 
wujkowie Janek, Tadziu zamieszkali w naszym domu. Wujko-
wie Henryk i Władek Więckowie oraz wujek Bacik zostawili 
swoje rodziny w domach, które po ciężkiej pracy wykończyli 
w ubiegłym roku w zachodniej części Kolanowa na granicy 
z sąsiednimi Chodenicami.

Przeżywaliśmy bardzo trudne chwile. Ja – dziewięciolatek 
jestem jedynym męskim przedstawicielem dwu rodzin. Staram 
się pomóc w czym mogę. Ale to nie wiele. Babcia, mamusia, 
ciocia Alusia jak ją nazywaliśmy – to od nich zależała nasza 
najbliższa i dalsza przyszłość. Z męskiego sąsiedztwa zostali 
tylko staruszkowie panowie Gaik, Struzik, Kawalec, Mucha 
z kalekim synem Marianem, pan Chwałkowski. Ale żadna 
z tych rodzin nie miała takiego skarbu, którym dla nas była 
moja siostrzyczka, roczna Elunia.

Od poniedziałku 4 września ruch ludności jakby zmalał. 
Cywilni „ uciekinierzy” już chyba przeszli. Ostatnimi były 
małe grupki zdezorganizowanego wojska i pojedynczy żoł-
nierze. Niektórzy zrzucali mundury otrzymując w zamian od 
okolicznych mieszkańców cywilne ubrania. Nie mieli siły iść 
dalej, a w cywilnym ubraniu mogli uniknąć niewoli.

Coraz częściej słychać było wybuchy bomb, pocisków ar-
tylerii ciężkiej, serie karabinów maszynowych. Nikt nie wie-
dział co nas czeka dziś albo jutro. Radio u pana Grabasia nie 
odbierało Nadchodziły sprzeczne informacje od przygodnych 
ludzi. Szeptano, że np. w Cikowicach i Damienicach (za Rabą) 
są już wojska niemieckie, inni mówili, że wojsko niemieckie 
opanowało południowo – zachodnią górzystą część powiatu. 
Nikt nie twierdził tego z całą pewnością, ale odgłosy wybu-
chów stawały się jednak coraz głośniejsze, a więc musiały po-
chodzić z miejsc coraz bliższych.

uCIECZKI I POWROTy
6-go września, w środę w południe byliśmy już niemal pewni, 
że lada moment spotkamy się z nacierającym frontem. Mimo 
wcześniejszych ustaleń, że na okres działań wojennych każdy 
z mieszkańców zostanie w swoim domowym schronie – zmie-
niono decyzję. Bezpieczniej będzie oddalić się od głównej 
trasy na wschód – to jest od Gościńca (dziś Brodzińskiego) 
i „drogi” (dziś ul. Czerwieniec) i udać do centrum wsi (Kola-
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nowa). Główna droga (dziś ul. Kolanowska) biegnie w kierun-
ku południowym w głębokim wąwozie (3 – 5 m) a zabudowa-
nia gospodarcze od strony zachodniej są dość wysoko. Tam 
wąwóz stanowi na odcinku 300 – 400 m naturalne schronisko; 
ewentualne pociski przelatywać będą wysoko ponad naszymi 
głowami bo przecież nieprzyjaciel nadejdzie od zachodu.

Najważniejszym argumentem dla podjęcia takiej decyzji 
była zachęta miejscowego autorytetu – pana Michała Piechni-
ka, wzorowego gospodarza, kilkakrotnego sołtysa Kolanowa. 
Miał on w swoim obejściu dwie duże podziemne piwnice be-
tonowe, jego budynki gospodarcze były murowane. Studnia 
w samym gospodarstwie i po drugiej stronie ulicy gwaranto-
wały wodę. Nikomu nie zabraknie mleka, owoców i innych 
posiłków. Każdy z przybywających może liczyć na pomoc 
i opiekę. W licznej grupie mogliśmy się czuć raźniej i liczyć na 
wzajemną pomoc. Każdy z małym tobołkiem z odrobiną żyw-
ności, ręcznikiem, kawałkiem mydła, częściami ubioru, ko-
cem, kolejno z najbliższymi opuszczał swoją ojcowiznę i szedł 
do pana Piechnika. Także i my ze łzami w oczach opuściliśmy 
nasz kochany dom i udaliśmy się do domostwa pana Piechnika. 
Nikt nie wiedział czy wróci i czy zastanie jeszcze swój dom.

Kiedy dotarliśmy na miejsce okazało się, że obie piwnice 
były prawie w połowie zapełnione ale każdy mógł liczyć, że 
znajdzie dla siebie miejsce. Były tam kobiety z dziećmi i lu-
dzie starsi, fizycznie niesprawni. Głosy rozpaczy, modlitwy, 
pieśni nabożne, odmawianie różańca czy litanii mieszały się 
z płaczem dzieci i ogólnym lamentem. Słychać było typowy 
dla bocheńskich parafian refren: O Matko Boska, Pani Bocheń-
ska, pociesz nas – ratuj Królowo Polska. Nie było rozmów; 
wszyscy wystraszeni, zapłakani w nabożnych pieśniach i mo-
dlitwie widzieli swoje ocalenie. Od czasu do czasu z zewnątrz, 
czasem z bliska a czasem z większej odległości słychać poje-
dyncze strzały, krótkie serie karabinów maszynowych.

Po około dwóch godzinach zrobiło się na zewnątrz spo-
kojniej. Bardziej odważni wyszli z kryjówki, rozglądali się po 
okolicy. Nikt z wychodzących nie widział żadnego żołnierza 
ani polskiego ani niemieckiego. Odgłosy strzałów słychać 
było już ze strony wschodniej, od centrum miasta albo i z dal-
sza. Niektórzy opuszczają schron, wracają do swoich domów.

A więc koniec walki, polskie wojsko przegrało starcie – nie 
dało odporu napastnikom. Po tym smutnym stwierdzeniu rów-
nież i my z najbliższymi sąsiadami powróciliśmy do swoich 
pieleszy. Jest prawie godzina 22.00. Dochodząc do „Chmiel-
nika” (skrzyżowanie ulic Brodzińskiego i Kolanowskiej) wi-
dzimy w części północnej w rejonie szybu Campi duży pożar 
i ogromną łunę. To palą się budynki gospodarcze Dobranow-
skich – oznajmia któraś z kobiet znających ten teren.

Stojący na „Chmielniku” jakiś nieznajomy mężczyzna 
mówi: Pod lasem, obok domu Nowotnika – (skrzyżowanie dro-
gi do Dąbrowicy przy granicy Kolanowa z Łapczycą) został 
zastrzelony polski żołnierz. Była to prawdziwa informacja, ale 
kto ją podał nie wiedzieliśmy; skoro wymienił nazwisko pana 
Nowotnika, musiał znać teren i mieszkańców. Mijamy zabu-
dowania: duży dom i sad pani Wsołkowej, dalej willę prof. 
Lipińskiego, zabudowania p. Michała Migdała, Jana Sondla 
i wreszcie widzę nasz dom a za nim następne; Grabiasów, Sie-
dlarzów, Józefa Gaika.

Najbliższy nasz sąsiad od strony północnej – już za drogą 
czyli w Bochni – to pan Franciszek Gaik. W tej okolicy spaliła 
się tylko drewniana szopa gospodarcza p. Migdała, ale dom, 

obory, stodoła, wozownia nie zostały naruszone. Pocieszyło 
nas to i uspokoiło. Wchodzimy do obszernej babcinej izby 
i tam siadamy przy stole. Stres nie pozwała nam położyć się 
do łóżek. Po 23.00 znowu z zachodu wychodzi coraz głośniej-
sza strzelanina. Jesteśmy zrozpaczeni. Teraz odgłosy są dużo 
większe niż wieczorem i docierają do nas szybciej; w powie-
trzu świszczą kule karabinów maszynowych, po zderzeniu się 
z sobą wystrzelają w górę roziskrzone naboje niczym petardy. 
Bez większego namysłu decydujemy się na ponowną ucieczkę 
do gospodarstwa Piechnika. Za moment jesteśmy już w kom-
plecie z sąsiadami, którzy także chcą dostać się do zabudować 
pana Piechnika. Słyszymy z daleka jakieś krzyki, ale w ob-
cym języku. Świst pojedynczych nabojów i pocisków tuż nad 
głowami skulonych uciekających dowodzi, ze jest już bardzo 
niebezpiecznie. Biegniemy drogą, na szczęście ma ona dość 
mocny spad i czym jesteśmy dalej od własnego domu tym 
kule są coraz wyżej nad naszymi głowami. Dość bezpiecznie 
czujemy się już w wąwozie – kule przelatują wysoko, piwnice 
– schrony – już blisko.

Dopadamy do piwnicy natłoczonej jeszcze bardziej niż 
poprzednio. Sceneria taka sama jak poprzednio: nabożne pie-
śni, litanie różańcowe, modlitwy. Płacz i lament nie ustają na 
moment, wszyscy wykończeni fizycznie i psychicznie. Strze-
lanina, która teraz trwa na zewnątrz, jest głośna słychać ją wy-
raźnie. Nikt nie ma odwagi wychylić się poza drzwi choćby po 
to by wpuścić trochę świeżego powietrza. Duchota ogromna. 
Wszyscy przepoceni, niedomyci. Duże są kłopoty z małymi 
dziećmi, one tego nie rozumieją. Po około 1, 5 godzinie strze-
lanina staje się coraz dalsza, słychać ją mniej; ludzkich głosów 
nie słychać. Starsi oceniają, że to już są ostatnie potyczki na 
wschodnich terenach Bochni – a więc 2-3 km od naszej sie-
dziby. Jakiś nieznany dobija się do naszej piwnicy, ale drzwi 
od wewnątrz nikt nie chce odryglować. Podaje swoje nazwi-
sko, nic to nikomu nie mówi. Dalej nikt nie otwiera. W kom-
pletnej ciszy słyszymy kroki i głos pana Piechnika – możecie 
wychodzić. Z radością choć smutni wychodzimy na zewnątrz. 
Nikt nie pyta o nic – każdy wsłuchuje się w zupełną ciszę i de-
cyduje na powrót do własnego domu. W dość licznej grupie 
sąsiadów również i my opuszczamy gościnny schron. Cisza 
kompletna, jeżeli słychać odgłos strzału to naprawdę z dale-
ka i tylko od wschodu. Do naszej grupy dołączyła teraz rów-
nież ciocia Bacikowa ze swoimi dziećmi, już gimnazjalistami 
– Stasią i Poldkiem. Jest trochę raźniej. 

Zmęczeni idziemy pod górę, dochodzimy do Chmielni-
ka. Z tego miejsca mamy dobry widok na całą południowo-
wschodnią część Bochni. Widoczna przestrzeń na wschód to 
przecież ponad 3 kilometry. Żadnego ognia, ani łun nie widać 
– a więc front cały jest już poza miastem. Nie jestem pewien; 
może poranne mgły przesłoniły ogień. Z „Chmielnika” jest 
również dobry widok w kierunku na północ i na zachód. Tam 
na dużej przestrzeni uprawnych pól stał samotnie niezamiesz-
kały dom pana Struzika. Nie ma go już – dopalają się już jego 
resztki. Łuna w rejonie Campi wyraźnie zaczyna niknąć.

Z Chmielnika mamy względnie dobry widok na część za-
chodnią Kolanowa. Zapatrzeni na wschód i północ dopiero 
teraz dostrzegamy ogromny odblask dużego pożaru. Wznie-
sienie, gęsta zabudowa, zadrzewiony teren przydomowych 
ogródków, nie pozwalają rozpoznać co się pali i jak daleko 
jest to źródło ognia. Nikt nie ma wątpliwości; to palą się naj-
większe w terenie gospodarstwa Pachutów, Całki i cały szereg 
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domów z zabudowaniami nowo powstającego wiejskiego osie-
dla. Domy, budynki gospodarcze, obory, stodoły to powstałe 
w ostatnim okresie nowe gospodarstwa braci Więcków, Ka-
walca, Nowaka, Klimka i jeszcze innych kilkunastu, których 
nazwiska nie pamiętam. Wiem, że właściciel ostatniej małej 
chatki nazywał się Czekaj.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym nie do końca pozna-
nym nieszczęściem ale domyślać się nie jest trudno. Tragedia 
dosięgła rejon nowo powstający z jedyną drogą gliniastą nie-
utwardzoną, w szczerych polach. Teren wydał się bezpieczny 
bo o kilkaset metrów od głównego gościńca. Rodziny tam 
zamieszkałe nie opuszczały swoich domostw, nie posiadały 
schronów byli przekonani, zresztą nie tylko sami, że w tym 
odludziu będzie bezpiecznie. 

Zawiedli się niestety wszyscy. Ten rejon został zniszczo-
ny. Cała nasza rodzina w szczególności ciocia Bacikowa jest 
zmartwiona bo przecież tam mieszkają ze swoimi najbliższy-
mi jej rodzeni bracia – Władysław i Henryk Więckowie. Oni 
uciekli na wschód – jak w całej Polsce – zostały tylko ich żony 
i dzieci.

ODWAżNy ZWIAD
Widok tej łuny w zachodniej części Kolanowa przyspieszył 
nasz powrót. Ciocia Bacikowa, wyraźnie utrapiona, zbolała 
– oświadczyła, że samotnie pójdzie w ten podejrzany teren. 
Jeżeli tam istotnie miał miejsce pożar, którego łunę jeszcze 
możemy oglądać to będzie starała się dowiedzieć gdzie są 
mieszkańcy – co z nimi – zapewne potrzebują pomocy. Ten 
zamiar cioci wszyscy uznali za bardzo słuszny ale ryzykowny. 
Przecież tam już są wojska niemieckie – to jest teren działań 
– front. Atakujące wojska każdą cywilną osobę, którą spotkają 
na terenie mogą potraktować bardzo ostro. Odejściu cioci naj-
bardziej przeciwne były jej dzieci, Stasia i Poldek próbowali 
mamę powstrzymać, ale jej stanowczość i wiara w pomyślność 
wyprawy, ryzykownej i niebezpiecznej zwyciężyła. Ze łzami 
w oczach żegnając odchodzącą „zwiadowczynię” doradzali-
śmy, żeby unikała spotkań z żołnierzami i nieznajomymi cy-
wilami, żeby mimo panujących ciemności starała się poruszać 
jak najbardziej cicho. Ze swej strony zapewniali że modlić się 
będą do Bocheńskiej Królowej Polski o pomyślność w ryzy-
kownej akcji i bezpieczny powrót.

Ciocia obiecała, ze powróci za dwie godziny. Mamy na 
nią czekać. Odległość nie jest duża (ok. 800 m). Powrót musi 
przecież nastąpić jeszcze przed świtem 

Najmocniej odejście cioci przeżywały dzieci – Stasia i Po-
ldzik. Jesteśmy wszyscy w babcinej „izbie”. Zawsze było tu 
przytulnie – ciepło – choć było zimno, jakaś taka swojska. 
Izba jest dość duża – dwa okna, wejście do wewnątrz z sieni. 
Pod oknami długa solidna ława i duży stół a przy ścianach we-
wnętrznych otomana od strony południowej i łóżko przy ścianie 
wewnętrznej od strony północnej, można trochę odpocząć. Nur-
tuje nas obawa, że ryzyko było zbyt duże. Może powinniśmy 
bardziej nalegać, aby zrezygnowała z wyjścia z domu. Z drugiej 
strony może się okazać, że jej przyjście uratuje komuś życie.

Jesteśmy świadomi, że tam gdzie poszła ciocia, w ciągu 
paru zaledwie godzin pierwszego dnia wojny wielu straciło 
cały dorobek życia. Ciężko pracowali uprawiając ziemię swo-
ją i dzierżawioną od magistratu na terenie tzw. Zapusty ( dziś 
teren ogródków działkowych). Dobra gleba ale teren górzy-
sty, ciężka orka, zwózka plonów. Główna droga dojazdowa do 

centrum „zapusty” to wąska zagłębiona dróżka – dwa wozy 
się na niej nie wyminą. Podłoże miękkie, koleiny po deszczach 
głębokie. Ten główny trakt Zapusty ma długość ok. 500 m 
a różnice poziomów to na około 50 -60 m.

W tym ciężkim trudnym terenie obok istniejących już 
gospodarstw pp. Pachuty i Całki; gospodarstw pod każdym 
względem wzorcowych niemal przed samym wybuchem woj-
ny założyli swoje gospodarstwa Henryk i Władysław Więcek, 
bracia – górnik i kowal, Nowak – górnik, Kawalec – kolejarz. 
Nie pamiętam innych, ale byli to z pewnością górnicy, kole-
jarze, pracownicy miejscowych cegielni, fabryki naczyń ka-
miennych. Drugi ich zawód to rolnictwo.

Przed kilkoma laty powstały tu nowe domy, warsztaty, 
stajnie, stodoły, obory – całe obejścia. Wszystko wykonali 
własnymi rękoma. W pierwszym dniu wojny stracili wszyst-
ko, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą nic – są na „uciekinierce”. 
Dowiedzą się o tym po powrocie – można sobie wyobrazić ich 
ból na twarzach i łzy w oczach.

W izbie w której siedzimy babcia, mamusia z roczną El-
żunią, Stasia i Poldziu i ja najmłodszy nie ma prawie żadnych 
rozmów. Każdy w ukryciu liczył upływające kolejne minuty 
nie mogąc się doczekać tej ostatniej, sto dwudziestej w której 
winna wrócić ciocia. Czasem na moment wbiegła któraś z są-
siadek – Chwałkowska, Grabiasowa. Szpilkowa sprawdzając 
czy jesteśmy już w komplecie. Ta ich ciekawość, choć szczera, 
zrozumiała, wytłumaczalna – jak podsłuchałem – denerwowa-
ła starszych, bo ten niepokój udzielał się dzieciom nieobecnej 
i tak już wystarczająco zmartwionych.

Na dworze jest już kompletnie ciemno – dobiegała druga 
godzina oczekiwania. Atmosfera stawała się coraz bardziej 
nerwowa. A może za mało czasu daliśmy jej na powrót? Tyl-
ko dwie godziny. To była straszna noc, tym straszniejsza, że 
na zewnątrz była gęsta mgła, a może dym unoszący się nad 
pogorzeliskiem. W tej ciszy słychać każdy szmer. Na szczę-
ście nie słychać strzałów. Nie pamiętam jak długo czekaliśmy. 
Wreszcie wpadają do uszu odgłosy jakichś kroków. To chód 
kobiety – mówi ciocia Alusia. Nie omyliła się. Słychać krzy-
ki Stasi i Poldka, którzy wyszli do furtki: Mamusia wróciła! 
Zapanowała radość nie do opisania. Uściskom i całusom nie 
było końca, ale przyzwyczajeni do ciszy nikt tej radości nie 
wyrażał głośno.

Ciocia widać cieszy się ze szczęśliwego powrotu, że za-
stała swoje dzieci i nas wszystkich w komplecie – ale widać 
wyraźnie smutek, boleść na jej twarzy. To co zobaczyła było 
przerażające. Spaliło się ponad 20 gospodarstw – domy miesz-
kalne, budynki gospodarcze, cały sprzęt rolniczy: w wielkich 
męczarniach padło bydło, konie, drobny inwentarz. Stodo-
ły, pełne zboża jeszcze nie wymłóconego przestały istnieć, 
teraz są tu tylko tlące się zwałowiska – a drażniący, specy-
ficzny swąd palącego się zboża nie pozwala oddychać i ten 
swąd będzie roznosił się w powietrzu jeszcze trzy miesiące. 
 W tej odwrotnej tragicznej wyprawie ciocia nie była samot-
na. Zaraz po wyjściu z naszego domu spotkała wychodzące-
go z gospodarstwa pani Siedlarzowej – swojego rówieśnika 
– pana Nowaka, który będąc częstym gościem rodziny Siedla-
rzów akurat w tym samym co ciocia czasie – widząc ogromną 
łunę szedł tam, bo tam było jego mieszkanie, tam byli jego 
rodzice. Ta przypadkowa dwójka zwiadowców na miejsce po-
żaru doszła szybko; w ciemnościach które dodatkowo powięk-
szały dym i mgła. Pierwszy spalony dom – to właśnie stojący 
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po lewej stronie drogi dom rodziny pana Nowaka. Sterczał tyl-
ko ceglany komin; z prawej strony duży obszar dwu najwięk-
szych gospodarstw. Gęsty żywopłot z głogu, duży sad drzew 
owocowych ochronił domy właścicieli. Spaliły się natomiast 
budynki gospodarcze, stajnie, obory, chlewy, wielka nowo zbu-
dowana stodoła pana Pachuty zniesiona z powierzchni. Niena-
ruszone zostały tylko potężne betonowe słupy – stanowiące 
podstawy najnowocześniejszej w okolicy konstrukcji stodoły.

Po lewej stronie drogi za panem Nowakiem spłonęły dwa 
domy, nie pamiętam nazwisk mieszkańców ale utrzymał się 
dom, b. ubogi kryty słomianą strzechą, dom rodziny p. Włady-
gi. Za opisanym tu kawałkiem rejonu cała lewa strona tej dro-
gi którą wtedy nazywano „Górnym gościńcem” aż do granic 
z Łapczycą nie była zabudowana to były uprawne pola wła-
sności m.in. Pachutów i J. Sondla.

Wywiadowcy – amatorzy- ciocia z panem Nowakiem 
przeszli jeszcze za pogorzelisko Pachutów około 100 m. Tam 
mieszkali bracia – Henryk i Jan Więcek z rodzinami. Duży 
dwurodzinny dom, stodoła, obora, wozownia, budynek warsz-
tatu stolarskiego, ślusarni przestały istnieć, została tylko muro-
wana kuźnia. Przy studni padły dwie okaleczone krowy i koń. 
Koń był własnością prawdopodobnie pana Pachuty bo tylko 
on i pan Całka byli posiadaczami tych zwierząt w tym rejonie. 
Dalej w stronę Łapczycy nie było dane iść naszym zwiadow-
com. Widzieli tylko sylwetkę ocalonych domów pana Kawalca 
i pana Czekaja. 

Zwiadowcy zostali zatrzymani przez niemiecki patrol. 
Było to trzech uzbrojonych żołnierzy, zażądali dokumentów 
ale tych zwiadowcy ze sobą nie mieli. Jeden z tych żołnierzy 
znał dość dobrze język polski. On przekazał, że są potraktowa-

ni jak szpiedzy bo pobyt osób niezamieszkałych na tym terenie 
jest niedopuszczalny i zagrożony karą śmierci. Nie mając przy 
sobie dokumentów muszą być zaprowadzeni do komendanta, 
który zdecyduje o ich losie. Złączeni ze sobą kajdankami od-
ważni zwiadowcy doprowadzeni zostali do komendanta.

Rezydował on w bojowym samochodzie zaparkowanym 
koło domu pani Świgostowej: to był dom odgrodzony polną 
drogą od zabudowań pierwszego spalonego gospodarstwa p. 
Całki. Komendant po wysłuchaniu raportu dowódcy patrolu 
i rozpaczliwego płaczu cioci pokazującej, że czeka na nią zo-
stawione u znajomych dwoje małych dzieci nie słuchał wcale 
wyjaśnień; powtarzał tylko co chwilę kiwając głową ja, ja… 
ja, ja aż wreszcie ku wielkiemu zdziwieniu zatrzymanych na-
kazał uwolnić oboje z kajdanek i grożąc palcem wskazał kie-
runek marszu na wschód – do swoich. Odchodząc któryś z żoł-
nierzy śląską gwarą wymówił Tutej żadny Polak nie zabity.  
 Nasi odważni zwiadowcy w czasie oględzin terenu nie spo-
tkali nikogo z mieszkańców – wszyscy, jak mówił jeden żoł-
nierz, uciekli przed pożarem i pochowali się u dalszych sąsia-
dów. Za kilka dni okazało się, że w sąsiedniej Łapczycy został 
zastrzelony pan J. Nowak właściciel pierwszego spalonego 
domu – ojciec zwiadowcy.

Głośną stała się też wiadomość, że w czasie tej strasznej 
nocy najmłodszy syn pana Pachuty młodszy ode mnie Ka-
zio w ostatniej chwili – wypuścił z płonącej stajni dwa konie 
i źrebaka ratując je przed straszliwą śmiercią. Mówiono długo 
o tym szlachetnym wyczynie małolata.

C.D.N.

Na kartach historii naszego kraju po-
jawiały się niejednokrotnie kobiety, któ-
re z bronią w ręku walczyły o wolność 
Polski. W czasie zrywów niepodległo-
ściowych, powstań (vide: powstanie 
warszawskie) takich przykładów było 
najwięcej. Jedną z nich była bochnianka 
porucznik Olga Leopoldyna Stawecka, 
której niezwykłe losy przedstawiam ni-

żej, prosząc czytelników pamiętających być może ze wspomnień swoich 
dziadków tę rodzinę, Olgę i jej braci o dorzucenie garści wspomnień, 
które uzupełnią ten ciekawy życiorys „bocheńskiej Emilii Plater”.

* * *
DZIECIŃSTWO
Leopoldyna Julia Stawecka urodziła się 11 listopada 1896 r. 
w Bochni, w wielodzietnej rodzinie Michała i Marii z domu Dep-
ta. Była piątym z kolei ich dzieckiem. Miała czworo braci Wła-
dysława, Franciszka, Stanisława i Edwarda oraz siostrę Marię. 
Wprawdzie na chrzcie świętym otrzymała imiona Leopoldyna Ju-
lia, to jednak zarówno w rodzinie jak i najbliższym jej otoczeniu 

Stanisław Kobiela

Por. Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933)

Legionowa amazonka – zakonnica
przyjęło się imię Olga. Rodzina Staweckich mieszkała na Pode-
dworzu pod numerem 907. Lubiła urozmaicone tereny pobliskie-
go Krzęczkowa, rozciągające się stąd rozległe krajobrazy, czyste 
powietrze i pęd wiatru i po latach wspominała ten beztroski okres: 
chowana wśród tego bogactwa przyrody dzikiej kocham całym 
sercem każdą trawkę polną i każdy kwiatek1. Może właśnie wtedy 
w dzieciństwie, zafascynowana przyrodą, przebywaniem w sa-
motności, tajemnych rozmowach z wyimaginowanym świętym, 
któremu częstokroć zwierzała się ze swoich uczuć, zachłysnęła 
się tym poczuciem wolności, które tak mocno charakteryzuje jej 
późniejsze życie duchowe i społeczne. 

Ojciec jej pracował na kolei, był powszechnie szanowanym 
pracownikiem, ale kiedy po wypadku przeszedł na rentę, sfrustro-
wany zaangażował się w ruchu socjalistycznym. Poświęcił się no-
wej idei zapominając nieraz o żonie i dzieciach. Cały ciężar utrzy-
mania, a głównie wychowania dzieci spoczywał na matce, kobie-
cie głęboko religijnej. W atmosferze tych rodzinnych konfliktów 
i sprzeczności charakterów kształtowały się w psychice dziew-
czynki takie cechy charakteru jak: męstwo, siła woli, odwaga, sta-
nowczość, wrażliwość i zdolność przezwyciężania przeciwności.
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W ZWIąZKu STRZElECKIM
Olga ukończyła w Bochni szkołę powszechną wydziałową im. 
Królowej Barbary prawdopodobnie w 1910 r. i zapewne w 1911 r. 
rozpoczęła naukę w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim w Bochni, którego dyrektorem był Józef Kurowski2 Już 
wtedy jej wielką pasją stała się miłość do 
Ojczyzny. Z chwilą powstania w Bochni 
Związku Strzeleckiego w 1913 r. zaan-
gażowała się bez reszty w tę działalność, 
a jego założyciel młody prawnik, absol-
went bocheńskiego gimnazjum z 1909 r. 
Tadeusz Jakubowski miał wrodzony dar 
wciągania ludzi do pracy patriotycznej3. 
Olga Stawecka uczęszczała na spotkania 
organizowane przez Związek i wykła-
dy w czytelni „Życie” przy obecnej uli-
cy księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie 
mieściła się siedziba Związku. Kontakty 
bocheńskiego „Strzelca” z krakowską 
organizacją strzelecką były bardzo silne 
poprzez osobę Tadeusza Jakubowskiego4. 

Prawdopodobnie niedługo po wybu-
chu Wielkiej Wojny, może jeszcze w lipcu 
albo sierpniu 1914 r. 18-letnia Olga wy-
jechała do Krakowa i tam zaangażowała 
się w zbieraniu przez Związek Strzelecki 
środków finansowych na wyposażenie 
tworzących się na Oleandrach polskich 
oddziałów legionowych. Młode dziew-
częta zajmowały się zbieraniem ekwipun-
ku i szyciem mundurów, starsze kierowa-
no do pracy w koszarach. Obowiązywał 
jednak stanowczy zakaz przyjmowania 
kobiet do służby liniowej. 

W MęSKIM PRZEBRANIu
Stawecka wpadła więc na szalony po-
mysł, aby w męskim przebraniu wstąpić 
do formowanego w Krakowie 1 pułku 
piechoty Legionów Polskich. W zapa-
le wojennym i chęci służenia ojczyźnie 
z szablą lub karabinem w ręku udało się 
jej wykorzystać pośpiech mobilizacyjny 
i pod męskim nazwiskiem, w żołnierskim 
mundurze, z zawadiacko, krótko obcięty-
mi włosami wyruszyła na front szlakiem 
bojowym 1 Pułku Legionów Polskich. 
Stawecka nie była w tym czasie wyjąt-
kiem. W podobny sposób wyruszyła jako 
rekrut z innymi ochotnikami równolatka 
Staweckiej Wanda Gertz działaczka war-
szawskiego skautingu. W lubelskich ko-
szarach musiała jednak stanąć przed ko-
misją lekarską. Nie mając wyboru wyjawiła szeptem swoją płeć 
jednemu z oficerów. który jednak nie odesłał jej do domu, lecz 
załatwił pracę ordynansa dowódcy pułku majora Brzozy, powia-
domionego wcześniej o kamuflażu Gertzówny. 

Stawecka z szablą w ręku walczyła na szlaku I Brygady Le-
gionów Polskich. W swoich wspomnieniach zapisała: Dusza 
i ciało było wolne – u ramion podniosły się złamane skrzydła, sen 

ziścił sie, byłam żołnierzem polskim i szłam na bój za świętą spra-
wę, niczego więcej nie pragnęłam. W niedługim czasie, w jednej 
z potyczek, została ciężko ranna. Wtedy właśnie, w czasie opa-
trunku, wyszedł na jaw jej kamuflaż. Leczenie rany wyłączyło ją 
z walk na okres kilku miesięcy.

ZNOWu W BOCHNI
W 1915 roku zmarł jej ojciec. Olga wró-
ciła do Bochni do owdowiałej matki, ale 
nie długo siedziała w domu. Zapisała się 
na kurs sanitariuszek w Krakowie, zorga-
nizowany przez Naczelny Komitet Naro-
dowy. Zamieszkała u siostry Marii w Kra-
kowie i po ukończeniu kursu podjęła pra-
cę w szpitalu wojskowym. Tam dotarła do 
niej wiadomość o śmierci brata Francisz-
ka i chorobie matki. Powróciła do Bochni, 
aby opiekować się matką, podjęła także 
pracę w miejscowym austriackim szpitalu.

ZAJęCIE lWOWA
PRZEZ uKRAIŃCóW
1 listopada 1918 r. o godzinie 3.30 nad ra-
nem ukraińskie oddziały atamana Dmytra 
Wytowskiego zajęły znaczną część Lwo-
wa. Można było się spodziewać takiego 
rozwoju wypadków biorąc pod uwagę 
aspiracje niepodległościowe Ukraińców, 
którzy już 18 października 1918 r. utwo-
rzyli w Narodnym Domu we Lwowie 
Ukraińską Radę Narodową, następnego 
dnia ogłosili zjednoczenie Galicji Wschod-
niej z Łemkowszczyną (aż po Nowy Sącz) 
i Północnej Bukowiny oraz Rusi Zakarpac-
kiej. Polacy we Lwowie mogli przypusz-
czać, że Austriacy pomagają Ukraińcom 
w przygotowaniu akcji zbrojnej. Formacje 
wojskowe złożone z Ukraińców w rejonie 
Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa rosły 
w siłę (ponad 5000 żołnierzy), natomiast 
żołnierzy narodowości polskiej w wojsku 
austriackim stale ubywało, bowiem prze-
noszono ich na front włoski. W rejonie 
Lwowa pozostało ich nie więcej niż około 
tysiąca. Niestety skłócone kierownictwa 
tajnych polskich organizacji wojskowych 
nie dostrzegały niebezpieczeństwa. Łudzi-
ły się nadzieją, że wszystko rozwiążą czyn-
niki polityczne przy stole rokowań. Jedy-
nie dowódca lwowskiej POW związany 
rodzinnie z Bochnią 27-letni por. Ludwik 
de Laveaux (późniejszy general brygady 
i dowódca twierdzy Modlin w 1939 r.) 

domagał się wyłonienia wspólnego kierownictwa polskich oddzia-
łów i mimo, że był zbywany sloganem, iż „strach ma wielkie oczy” 
ogłosił mobilizację lwowskiej POW 30 października 1918 r5. 

ORlęTA lWOWSKIE
Wiadomość o zajęciu znacznej części Lwowa, w tym ważniejszych 
obiektów strategicznych, przez Ukraińców i rozpoczęcie walk 
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z Polakami jak grom z jasnego nieba dotarła do Krakowa i innych 
miast centralnej Polski. W obronie Lwowa stanęły słabo uzbrojo-
ne polskie oddziały ochotnicze, w większości uczniowie i studen-
ci, a także, lwowscy batiarzy. Wśród nich śmierć zbierała obfite 
żniwo. Krwawiący Lwów-Semper Fidelis wołał o pomoc z głębi 
kraju, a przecież niepodległej Polski wtedy jeszcze nie było. Dzię-
ki bohaterskiej postawie lwowskiej młodzieży – orląt lwowskich 
– w połowie listopada 1918 r. ukształtowała się stabilna linia fron-
tu przecinająca miasto. Działała już naczelna Komenda Obrony 
Lwowa z kpt. Mączyńskim na czele i dwie polskie grupy taktycz-
ne jedna pod dowództwem kapitana Tatar-Trześniowskiego i druga 
kapitana Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Po trzech tygodniach 
walk polskie oddziały liczyły 6022 żołnierzy w tym 1326 ofice-
rów i podoficerów oraz 3817 szeregowych. Odsiecz polska jednak 
była konieczna, gdyż Ukraińcy zaczęli ściągać do Lwowa posiłki. 
Uwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski, tworzący dopiero zręby 
polskiej państwowości, nie mając armii zdawał 
sobie sprawę, że bez pomocy sprawa Lwowa 
będzie przegrana. Skierował więc do generała 
Bolesława Roji w Krakowie rozkaz przygoto-
wania odsieczy Lwowa.

NA ODSIECZ lWOWA
9 listopada 1918 r. z Krakowa do Przemy-
śla wyruszył z pomocą transport 6 pocią-
gów, w liczbie 140 oficerów i 1228 żołnierzy 
(w szpicy jechał pociąg pancerny). Stamtąd od-
działy polskie pod dowództwem majora Juliana 
Stachiewicza i ppłk Michała Karaszewicza-To-
karzewskiego dotarły do Lwowa 19 listopada. 
Przybywały także oddziały polskie z różnych 
miast polskich. 21 listopada przybyła kompa-
nia por. Feliksa Jędrychowskiego z Bochni, 
która wraz z kompanią por. Kaszy z Jarosławia 
i por. Krudowskiego z Krakowa6 połączyła się 
w grupę kpt. Ludwika de Laveaux. Do Lwowa przybył uformo-
wany w Bochni z b. legionistów i działaczy POW 15 Pułk Pie-
choty W.P. znany pod nazwą „Wilki” 7. Nie pozostała bierna Olga 
Stawecka. Zorganizowała oddział kobiecy złożony ze studentek 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dołączyła do oddziałów jadących 
na odsiecz. 21 listopada rozpoczął sie szturm oddziałów polskich. 
Olga chciała walczyć z Ukraińcami razem ze swoim bratem, ale 
na to nie uzyskała zgody. Wstąpiła więc do Milicji Obywatelskiej 

utworzonej we Lwowie przez majora Aleksandrę Zagórską już 
4 listopada 1918 r.. Oddziały milicyjne przekształciły się w grud-
niu 1918 r. w Ochotnicza Legię Kobiet.

W I OCHOTNICZEJ lEGII KOBIET
Służba w lwowskiej OLK nie była łatwa. Stawecka pisze o tych 
niewygodach: Karmiono nas burakami pastewnymi, mróz szalo-
ny, bez okrycia, (mimo to) ochoczo spełniałyśmy co nam rozkaza-
no. Inne legionistki podziwiały jej zapał, a jednocześnie prawość 
charakteru i pobożność. Olga niejednokrotnie odszukiwała brata 
Edwarda i razem z nim walczyła, o czym Edward wspominał: 
Nieraz spędzała ze mną w okopach po kilka godzin pod ogniem 
artylerii i karabinów maszynowych.

Walczyła także w szeregach OLK. W walkach o Lwów Po-
lki nie były przecież tylko sanitariuszkami i kurierkami. Wal-
czyły w żeńskich bojowych plutonach Ochotniczej Legii Kobiet 

z karabinem w ręku. Wykazywały się odwagą 
i dyscypliną. Były tam nie tylko słuchaczki 
uniwersytetów, ale także robotnice, konduk-
torki, córki dozorców, panny z tzw. dobrych 
domów. Każda z nich miała swój pseudonim. 
Na Cmentarzu Obrońców Lwowa spoczywa 
66 dziewcząt i kobiet, które walcząc w tej for-
macji zginęły na polu chwały. Kornel Maku-
szyński w „Purpurowej księdze” wspomniał: 
Tu leżą i panienki słodkie i kobiety serdeczne, 
pomordowane, na pozycji poległe albo tyfu-
sem pobite; lwice i wilczyce, a z pozoru anioły. 
A w maju 1939 napisał: Cmentarz lwowskich 
bohaterów nie jest miejscem ponurym, gdzie się 
krwawe odprawia Zaduszki; jest to pole chwa-
ły, łąka życia, na które spod ziemi, spod darni 
grobów, jak przeczyste źródło bije promienisty 
blask. Na tym dziwnym cmentarzu czasem tylko 
oczy napełniają się łzami, ale dusze napełniają 

się dumą, bo rośnie tu radość rozkwiecona. Na te groby powinni 
z daleka przychodzić pielgrzymi, aby się uczyć miłości Ojczyzny8.

Warto dodać, że w okresie międzywojennym jednym z najbar-
dziej ofiarnych organizatorów i działaczy Straży Mogił Polskich 
Bohaterów we Lwowie był związany z Bochnią i naszym Stowa-
rzyszeniem gen. Walerian Czuma.

SłużBA KuRIERSKA I WARTOWNICZA
W Snopkowie pod Lwowem Stawecka przeszła do służby łącz-
nikowej jako kurierka. Kurierki i sanitariuszki najczęściej gi-
nęły z ręki ukraińskich strzelców wyborowych. Od takiej kuli 
prosto w serce zginęła w styczniu 1919 roku bochnianka, starsza 
o rok od Staweckiej, Janina Prus-Niewiadomska w chwili kiedy 
w czasie krwawych walk na Persenkówce, na „reducie śmierci” 
nazwanej później „polskimi Termopilami” w scenerii płonące-
go dworu pochyliła się nad rannym żołnierzem9. Tam ważył się 
los miasta okrążonego ciasnym pierścieniem wojsk ukraińskich. 
Tej strategicznej pozycji broniło 300 żołnierzy polskich pod do-
wództwem kpt Abrahama. 

Kiedy walki o Lwów przybrały charakter walk pozycyjnych 
Olga Stawecka została komendantką oddziału wartowniczego 
OLK, podlegającego Komendzie Miejskiej Straży Obywatel-
skiej kpt. Wita Sulimirskiego przy Urzędzie Gospodarczym we 
Lwowie. Może tam właśnie zdała tzw. maturę wojskową. W tym 
czasie dużo czytała. Lubiła powieści Elizy Orzeszkowej, Heleny 
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Mniszek, Gabrieli Zapolskiej. Zafascynowana już wcześniej twór-
czością Zapolskiej nawiązała z nią korespondencję, która przero-
dziła się w serdeczną przyjaźń10. We Lwowie, jeśli tylko służba 
wojskowa na to pozwalała odwiedzała schorowaną Zapolską 
w jej mieszkaniu, rozmawiała na temat wartości i ideałów w życiu 
człowieka, zwierzała ze swoich przeżyć, a ona tak jak wcześniej 
w listach nazywała ją Drogim Pazikiem, zapewne z powodu jej 
złocistych, krótko ostrzyżonych włosów. Później Stawecka zapi-
sała w notatniku: Zapolska dała mi wiele z siebie, bardzo wiele, 
dała mi oręż do walki i kazała wyjść z niej niezwyciężoną. 

 W marcu 1919 r. kiedy nasiliły się ataki nieprzyjaciela Sta-
wecka ponownie znalazła się na froncie – walczyła w pierwszej 
linii pod Leodyką. Ataki te zostały szczęśliwie odparte. Za udział 
w trudnych walkach o Lwów otrzymała odznakę „Orlęta”.

KOMENDANTKA ODDZIAłu OlK W STANISłAWOWIE
Dowództwo Armii Wschodniej we Lwowie doceniało zaanga-
żowanie Ochotniczej Legii Kobiet i postanowiło rozszerzyć jej 
struktury na inne miasta Galicji Wschodniej. Zauważono także 
niezwykłe zdolności organizacyjne, zaangażowanie w walce 
i odwagę 23-letniej Olgi. Na początku czerwca 1919 r. gdy Pola-
cy zajęli Lwów Olga Stawecka w stopniu sierżanta mianowana 
została komendantką 50-osobowego oddziału OLK i skierowana 
do Stanisławowa w celu zorganizowania służby wartowniczej 
w magazynach Wojskowego Urzędu Gospodarczego, Banku 
Hipotecznego i w gmachu Dyrekcji Okręgu Skarbowego. Nie-
długo potrafiła powiększyć stan liczebny 
oddziału do 100 osób. Pod rządami Sta-
weckiej stał się formacją ściśle wojskową, 
skoszarowaną, zaprowiantowaną, umun-
durowaną i uzbrojoną. 
 Służba wartownicza nie była łatwa. Każda 
wartowniczka pełniła służbę przez 24 go-
dziny, następnie miała 24 godziny wolne 
od służby, ale wtedy musiała odbyć 4 go-
dziny musztry i 2 godziny nauki. Ponadto 
wartowniczki, zarówno we Lwowie, Stani-
sławowie czy Wilnie ustawicznie narażone 
były na różnego rodzaju uszczypliwe do-
cinki, a nawet szykany osób postronnych, 
dla których „baba-żołnierz” wydawała 
się czymś śmiesznym i niepojętym. Tę 
niechęć potęgował rozkaz wyszukiwania 
i doprowadzania na komisję wojskową 
ukrywających się przed poborem męż-
czyzn. Aby uchronić legionistki przed 
niesłusznymi posądzeniami o niemoralne 
prowadzenie się, czy też tworzenie za-
lążków domów publicznych dowództwo OLK domagało się od 
nowo przyjmowanych świadectwa moralności. W przypadku 
przyłapania legionistki na intymnych rozmowach z mężczyznami 
karano je naganą, aresztem, a nawet chłostą. Oddział Staweckiej 
szybko zaprowadził w Stanisławowie ład i porządek i skutecznie 
zapobiegał grabieżom mienia.

Na czele I OlK we lwOwIe
Obowiązki komendantki I Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie 
pełniła major Aleksandra Bitschan-Zagórska od 4 listopada 1918 
roku. Przeżyła śmierć swojego 14-letniego syna Jurka Bitschana, 
jednego z najmłodszych obrońców Lwowa, który ostrzeliwany 

całą noc z 20/21 listopada na posterunku zginął rankiem 21 listo-
pada 1918 r. od dwóch eksplodujących ukraińskich pocisków w re-
jonie cmentarza Łyczakowskiego. W walkach o Lwów zginęło 439 
Polaków. Co trzeci z nich nie ukończył 25 roku życia. Upamiętnił 
ich poeta Artur Oppman w przejmującym wierszu „Orlątko”:

O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów,
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew – to za nasz Lwów!

Ja biłem się tak samo
Jak starsi – mamo chwal!
... Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal!...

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat...
O, nie płacz nad twym synem,
Co za Ojczyznę padł!...

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal....
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal!

W styczniu 1920 r. Stawecka objęła 
dowództwo kompanii batalionu wartow-
niczego we Lwowie, a kiedy w marcu 
1920 r. komendantka OLK mjr Aleksandra 
Bitschan-Zagórska udała się na urlop dla 
poratowania zdrowia Stawecka przejęła 
dowodzenie I Ochotniczej Legii Kobiet 
we Lwowie. Wg opinii ppłk Aleksandry 
Zagórskiej z 23 sierpnia 1921 r. Olga Sta-
wecka pełniła służbę z narażeniem życia, 
za co otrzymała kilkakrotnie rozkazy po-
chwalne. Pod jej kierunkiem legionistki 
przeprowadziły akcję ugaszenia wielkiego 
pożaru, jaki wybuchł na lotnisku we Lwo-
wie i zagrażał całemu miastu. 

 22 listopada 1920 roku Marszałek 
Józef Piłsudski odznaczył miasto orde-
rem Virtuti Militari „za zasługi położone 
dla polskości tego grodu i jego przynależ-
ności do Polski”. Lwów-Semper Fidelis 
(Lwów zawsze wierny) stał się symbolem 
zbiorowego obywatelskiego bohaterstwa.

W OBRONIE WIlNA
PRZED BOlSZEWICKą NAWAłą
W maju 1920 r. wojska polskie dotarły do Kijowa. Władze bol-
szewickiej Rosji przygotowywały kontrofensywę, która miała na 
celu zniszczenie odradzającej się Polski. Wobec nowego zagroże-
nia zrodziła się m.in. potrzeba utworzenia jednolitej organizacyj-
nie formacji Ochotniczej Legii Kobiet. Od maja 1919 r. działała 
w Wilnie II Ochotnicza Legia Kobiet (2 OLK) dowodzona przez 
wspomnianą już Wandę Gertz. 26 maja liczyła ona 10 legionistek, 
ale już na początku 1920 r. stan wileńskiej OLK wynosił 585 le-
gionistek. OLK była skoszarowana w Wilnie przy ul. Wielka Po-

Przy mogile brata.
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hulanka 18. Niespodziewana choroba oderwała Olgę Stawecką na 
trzy miesiące od prac organizacyjnych, ale już 5 lipca Stawecka 
skierowana została do Wilna z rozkazem reorganizacji działającej 
przy dowództwie Frontu Litewsko-Białoruskiego Wileńskiej Legii 
Kobiet (2 OLK). Wobec trudnej sytuacji na froncie wschodnim 
w połowie 1920 r. stosunek do OLK uległ zasadniczej zmianie. 
Właśnie po dwumiesięcznym szkoleniu 
OLK sformowało kobiecy batalion. Do-
wództwo Frontu wydało rozkaz obsadze-
nia obrony Wilna wszelkimi dostępnym 
środkami. 70 kilometrową linię obrony 
miasta podzielono na trzy odcinki. Trze-
ciego odcinka miał bronić por. Eugeniusz 
Olejniczakowski dysponujący 450 żołnie-
rzami w tym połową batalionu kobiecego 
w liczbie 250 legionistek. Legionistki po-
dzielono na dwie kompanie, które miały 
zatrzymać bolszewickie hordy kawalerii 
Gaj Chana nacierające od wschodu i połu-
dnia. Do starcia doszło 14 lipca 1920 r. Na 
czele jednej kompanii szturmowej stanęła 
Wanda Gertzówna, na czele drugiej, na 
odcinku od Kinolówki do Pogir, Olga Sta-
wecka. W czasie zażartych walk osłaniając 
wycofujące się oddziały polskie została 
ranna w prawe płuco. Uczestniczyła w tra-
gicznym wycofywaniu się oddziałów pol-
skich do Grodna. Tam, jeszcze nie całkiem 
zdrowa zorganizowała służbę wartowniczą 
przy obiektach wojskowych. Za udział 
w walkach w obronie Wilna otrzymała 
krzyż walecznych. Awansowała do stopnia 
podporucznika.

W BITWIE WARSZAWSKIEJ 19�0 R.
W szalonym tempie wróg zbliżał się do 
Warszawy. Z 400 legionistek uformowa-
no batalion liniowy podzielony na dwie 
kompanie i oddział karabinów maszy-
nowych. Dowództwo powierzono kapi-
tanowi Rudzkiemu. 14 sierpnia 1920 r. 
Ochotnicza Legia Kobiet na rozkaz do-
wódcy obrony miasta gen. Zawadzkiego 
miała na peryferiach Pragi powstrzymać 
bolszewickie oddziały zachęcane przez 
swoich komisarzy, że w Warszawie cze-
kolada leży na ulicach. Wyruszające do 
boju legionistki żegnał tłum ciekaw-
skich, a obecny w nim nuncjusz papie-
ski Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI) znakiem krzyża 
błogosławił idące na śmiertelny bój dziewczęta. W tej grupie 
szła, pomimo ciągłego osłabienia po ranie, Olga Stawecka.

Po bitwie legionistki otrzymały kolejny rozkaz poszukiwa-
nia bolszewickich żołnierzy rozproszonych w lasach i rejonie 
Otwocka i Świdra. Było to żmudne i niebezpieczne zadanie. 
Jedna z legionistek wspominała: Każdy dzień wypełniały nam 
walki nad Świdrem, wyszukiwanie band bolszewickich w lasach 
radzymińskich, forsowne marsze po piachach wśród niebywałej 
spiekoty. Po bitwie Stawecka awansowała do stopnia porucz-
nika, a w grudniu 1920 r. objęła dowództwo nad działającą od 

maja 1920 r. Warszawską Ochotniczą Legią Kobiet. 31 grudnia 
1920 r. otrzymała odznakę honorową OLK „Za trud ofiarny”

Jedną w takich legionistek walczących w Bitwie Warszawskiej 
uwiecznił na pierwszym planie Wojciech Kossak w obrazie pt. 
Cud nad Wisłą. Inne legionistki pojawiły się na ekranie znakomi-
tego filmu Jerzego Hoffmana Bitwa Warszawska 1920 r. wypro-

dukowanego w b.r. W roli Oli Raniewskiej 
z Warszawskiej Ochotniczej Legii Kobiet 
(która z Olgą Stawecka ma wiele wspólne-
go) wystąpiła aktorka Natasza Urbańska.

PO WOJNIE
Po wojnie polsko-bolszewickiej w kręgach 
wojskowych dał się zauważyć zanik ide-
ałów, co Olga Stawecka odczuwała bardzo 
boleśnie. Ostatecznie zraziła się do pracy 
w wojsku, kiedy dowiedziała się o po-
myśle przeniesienia Ochotniczych Legii 
Kobiet do służby pomocniczej. W stycz-
niu 1921 r. złożyła podanie o zwolnienia 
ze służby wojskowej, a w razie odmo-
wy o bezterminowy urlop. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych odrzuciło jej prośbę 
o zwolnienie, natomiast udzieliło jej urlo-
pu. 3 marca 1921 r. Olga Stawecka opu-
ściła wojsko i Warszawę. Przeniosła się do 
Wilna, a następnie do rodzinnej Bochni.

W III POWSTANIu ŚląSKIM
Aktywnie zaangażowała się w akcji plebiscy-
towej na Górnym Śląsku. Przewidywała wy-
buch kolejnego trzeciego powstania śląskie-
go, które rzeczywiście rozpoczęło się w nocy 
z 2 na 3 maja 1921 r. Walczyła w nim ofiar-
nie i z wielka odwagą do końca lipca 1921 
roku. Na tym zakończyła ten bardzo ważny 
wojenny rozdział w jej życiu. 28 września 
1921 r. otrzymała dyplom „Dla Odważnych 
i Ofiarnych Kobiet Polek 1920 r.”, a w lu-
tym 1922 r. odznaczona została Krzyżem 
Walecznych. W tym samym okresie zaprzy-
jaźniła się z pisarką Helena Mniszkówną.

NIEuDANE MAłżEŃSTWO
Stawecką fascynowali ludzie, którzy wier-
ni swoim ideałom bez reszty chcieli po-
święcić się Ojczyźnie. Podziwiała Józefa 
Piłsudskiego, majora Aleksandrę Bitschan-
Zagórską. Także z tych powodów obdarzy-

ła miłością romantyczną 12 lat od niej starszego kapitana Józe-
fa Popkowskiego: Od pierwszej chwili dziwne wywarł na mnie 
wrażenie – pisała po latach w swoim notatniku.. Dobry, subtelny, 
porwał mnie swą szlachetną duszą pełną ideałów oraz zdrowymi 
zasadami. Widziałam w nim odbicie własnej duszy.

17 lutego 1920 r. odbył się ich ślub. Bardzo szybko mał-
żeństwo to okazało się wielkim rozczarowaniem dla obojga 
małżonków. Niemal chorobliwie zazdrosny mąż chciał ją ode-
rwać od jej środowiska. Ona porucznik Wojska Polskiego nie 
wyobrażała sobie przeistoczenia w gospodynię domową i rezy-
gnacji ze swoich ideałów i zaangażowania na rzecz Ojczyzny. 
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Ponadto po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ujawniły 
się w wielu kręgach także wojskowych inne namiętności, jak 
chęć zrobienia kariery, zdobycia dobrych synekur, jak to zresz-
tą dzieje się po każdej rewolucji, której przyświecały najpięk-
niejsze ideały, po każdym przewrocie politycznym czy trans-
formacji ustrojowych nie tylko w Polsce. Pojawia się wtedy 
u osób wiernych pierwotnym ideom pytanie o sens egzystencji.

Półtora roku po zawarciu niespełnionego małżeństwa Olga 
Stawecka podjęła starania o jego unieważnienie przed sądem bi-
skupim w Lublinie. Po dwóch latach 12 sierpnia 1924 r. otrzy-
mała z Watykanu dyspensę – matrimonium 
ratum non consumatum

W żEŃSKICH ZAKONACH
Jeszcze przed oficjalnym rozwiązaniem 
małżeństwa Olga Stawecka wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Odbyła tam formację 
i rozpoczęła postulat pracując w szkole lu-
dowej prowadzonej przez siostry zakonne. 
Sprawa unieważnienia małżeństwa przecią-
gała się, więc nie mogła zostać dopuszczo-
na do t.zw. obłóczyn i 27 grudnia 1923 r. 
musiała Zgromadzenie to opuścić.

Po unieważnieniu małżeństwa 15 li-
stopada 1924 r. wstąpiła do Zgromadzenia 
Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek 
w Oświęcimiu. Tam rozpoczęła nowicjat 
i przyjęła imię zakonne Maria Eligia. Wkrót-
ce ujawniły się początki gruźlicy po ranie, 
którą otrzymała na wojnie. Przerwała nowicjat, zamieszkała w do-
mu zakonnym w Chodzieży, w województwie poznańskim, następ-
nie wyjechała do sanatorium. Dopiero w połowie 1928 r. złożyła 
pierwszą profesję zakonną. Rozpoczęła pracę jako wychowawczy-
ni w domu dziecka w Oświęcimiu, odbywając jednocześnie kurs 
pedagogiczny. Choroba płuc odezwała się jednak ponownie. 

Leczona była w Białce Tatrzańskiej a następnie w szpitalach 
w Nowym Targu i Zakopanem, ale kuracja nie przyniosła efektów. 
Na łożu śmierci złożyła śluby zakonne. Zmarła 7 stycznia 1933 r. 
w Białce Tatrzańskiej. Uroczysty pogrzeb w asyście żołnierzy 
Wojska Polskiego odbył się na cmentarzu parafialnym w Oświę-
cimiu. Pochowana została w kwaterze sióstr serafitek. Niezwykły 
pogrzeb zakonnicy porucznika Wojska Polskiego opisany został 
w „Dzwonie Niedzielnym” w 1933 r.: Obok miejscowego ducho-
wieństwa można było zauważyć burmistrza miasta, komendanta 
miejscowego garnizonu, delegacje związków i stowarzyszeń oraz 
rzesze miejscowego społeczeństwa. Honory wojskowe oddała 
zmarłej kompania honorowa W.P. a towarzyszki z pól bitewnych 
złożyły na trumnie proporczyk OLK. Trumnę nieśli do grobu ofi-
cerowie W.P. Autor artykułu kończy swoją relację słowami: Ona 
zasłużyła sobie na cześć głęboką i twardą jak głębokim i mocnym 
był jej czysty i twardy charakter i tej legionistki i tej zakonnicy 
przykładnej. Jej wreszcie należy się z naszej strony gorące wes-
tchnienie do Boga o nagrodę wieczną za wierną Jemu do końca 
służbę11. Olga Leopoldyna Stawecka odznaczona była 19 lipca 
1919 r. odznaką honorową „Orlęta”, 31 grudnia 1920 r. odznaką 
honorową Ochotniczej Legii Kobiet „Za trud ofiarny”, w lutym 
1922 r. Krzyżem Walecznych, w 1931 r. pamiątkowym „Medalem 
za Wojnę 1918-1920” i 10 lutego 1932 r. odznaką „Za Dzielną 
i Wierną Służbę dla Ojczyzny”.

W 1933 r. w „Kurierze Warszawskim” Helena Mniszek 
zamieściła wspomnienie o Oldze Staweckiej-Siostrze Eligii 
i charakterystykę jej postaci: Natura bujna i egzaltowana, peł-
na entuzjazmu dla wszystkiego, co piękne i wzniosłe, natura 
nie powszednio bogata, bohaterska, szczera i słoneczna peł-
na polotów (...) Nie często spotyka się ducha podobnego Ol-
dze -Siostrze Eligii, ducha, który jest zdolny wznieść się ponad 
pospolitość i szarzyznę życia materialnego, ducha, w którym 
rozkrzewia się i kwitnie ideał (...) Duchu jasny, znajdź tam, 
dokąd uleciałeś, to wszystko, czegoś nie dosięgnął na ziemi12 

Przypisy:
1 Notatnik (pamiętnik) siostry Eligii. Archiwum 

Generalne Sióstr Serafitek w Krakowie tom 4.
2 Do Seminarium przyjmowano dziewczęta po 

ukończeniu szkoły powszechnej wydziałowej i ukoń-
czeniu 15-go roku życia.

3 Tadeusz Jakubowski kilka lat wcześniej założył 
w Bochni tajną organizację paramilitarną Związek 
Walki Czynnej podległą centrali w Lwowie, rozwi-
nął jej struktury w powiecie bocheńskim i brzeskim. 
Kiedy władze austriackie zgodziły się na tworzenie 
w Galicji paramilitarnych związków strzeleckich na 
wzór organizacji tyrolskich Jakubowski de facto pod 
szyldem bocheńskiego Związku Strzeleckiego ukrył 
cele i zadania świetnie zorganizowanego już, niele-
galnego Związku Walki Czynnej. Związek Strzelecki 
w Bochni powstał 6 stycznia 1913 r.

4 Jakubowski studiował prawo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

5 zob. Stanisław Sławomir Nicieja – Lwowskie 
Orlęta. Czyn i legenda, Iskry, Warszawa 2009 s. 27.

6 zapewne chodzi o Stefana Marcelego Krudow-
skiego absolwenta bocheńskiego Gimnazjum, aktyw-
nego działacza Związku Strzeleckiego w Bochni i 

Krakowie PS. „Orlik”)
7 Ryszard Rybka, Sztandar 15 pp „Wilków [w: Wiadomości Bocheńskie nr 3 

(47)2000.] W pułku tym był m.in. Jan Jarosz z Krzęczkowa.
8 Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa, Lwów 1939 r. s. 42-43, Ni-

cieja op.cit. s. 31,105. 
9 Janina Kęsek, Stanęli w potrzebie [w: Wiadomości Bocheńskie nr 3 (47) 

2000 s. 15.
10 autorzy noty o  L.S. w Polskim Słowniku Biograficznym t. XVII/1 Je-

rzy Adam Radomski i Mariusz Ryńca podają, że kiedy mąż Gabrieli Zapolskiej 
Stanisław Janowski został ranny w 1917 r. i leczył się w szpitalu wojskowym w 
Krakowie Stawecka opiekowała się nim.

11 „Dzwon Niedzielny”  nr 7 z 29 stycznia 1933 r. 
12  Helena Mniszek, Siostra Eligia [w: „Kurier Warszawski”  R.113 nr 79 z 1933 r.]
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1. Waldemar Rozynkowski, Porucznik Leopodyna Stawecka (1896-1933) - w zako-

nie siostra Eligia. Szkic biograficzny [w: Nad Bałtykiem: w kręgu polityki, gospodarki, 
problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku: księga jubileuszowa po-
święcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu: zbiór studiów pod red. Zbi-
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wia Jabłońska, Porucznik – zakonnica, [w: „Przewodnik Katolicki”, 1968, nr 48, s. 447.

3. Maksymiliana Gustyn, Rys biograficzny Leopoldyny Staweckiej. Siostry 
Eligii, Kraków 2006. Zob. http://www.serafitki.pl/news.php?s=n&cat=5&id=20
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(47)2000]

Fotografie pochodzą z Archiwum Zgromadzenia Sióstr 
Serafitek w Krakowie.
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Pani Michalina Pięchowa, aktywny członek Stowarzysze-
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, od lat pisze 
i maluje. Pierwsza Jej pasja zaowocowała wydaniem dwóch 
książek będących zbiorem reportaży, esejów, wspomnień i wy-
wiadów wcześniej publikowanych w bocheńskich pismach, 
również w Wiadomościach Bocheńskich. Drugą eksponowała 
na czternastu wystawach w Tarnowie, Bochni, Nowym Wiśni-
czu i Chełmie k/Bochni. W b.r. wystawę prac M. Pięchowej 
zorganizowało Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Dyrektorem Centrum jest Pan Łukasz Mateja, natomiast 
Jego żona, Pani Katarzyna Mateja, kieruje od dwóch lat Miej-
skim Domem Kultury w Bochni. Państwo Matejowie są absol-
wentami Akademii Muzycznej w Krakowie. Mieszkańcy na-
szego miasta mogli poznać Pana Łukasza jako utalentowanego 
wykonawcę muzyki organowej, związanego z krakowskim Ze-
społem Szkół Muzycznych II stopnia, na koncertach inaugu-
rujących Dni Bochni, organizowanych przez MDK w kościele 
św. Pawła Apostoła, mającym wysokiej klasy organy. Efektem 
współpracy MDK w Bochni i CKIT w Wieliczce są również 
Koncerty Papieskie z udziałem zespołów chóralnych i muzycz-
nych obu miast oraz zawodowych artystów scen muzycznych.

Wystawa łączyła dwa tematy; kwiatowe impresje Micha-
liny Pięchowej i abstrakcyjne malarstwo Jej wnuczki – Kin-
gi Magdoń, studentki piątego roku Architektury Krajobrazu 
Politechniki Krakowskiej. Wystawie nadano tytuł Od wiosny 
do jesieni. – Czyżby to była aluzja do młodości i nowator-
stwa drugiej autorki? Kinga w odróżnieniu od Pani Michali-
ny – malarki kwiatów, wybiera tematy od martwej natury po 
pejzaż malując różnymi technikami w abstrakcyjnej wizji gry 
kolorów.

Wernisaż odbył się 20 sierpnia 2011 o godzinie 17, na 
którym zgromadzona publiczność mogła również docenić sta-
ranne przygotowanie wystawy. Zadbano też o uroczyste jej 
otwarcie. 

Ewelina Mroczek

Kulturalne kontakty bocheńsko-wielickie

Z koncertem pieśni wystąpił tenor Krzysztof Michalski 
przy akompaniamencie fortepianowym Anny Głowa-Łobo-
dzińskiej. Obrazy eksponowano w kilku salach. Elegancki 
i tematyczny sposób urządzenia ekspozycji przez gospoda-
rzy świadczył o perfekcjonizmie, dobrym smaku i chęci usa-
tysfakcjonowania autorek wystawy oraz ich gości. Z Bochni 
przyjechało wiele zaprzyjaźnionych osób, pośród nich, prze-
wodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Łucja Satoła-To-
karczyk. Na podkreślenie zasługuje fakt przybycia na werni-
saż i spotkanie z Panią Michaliną kilku bochnianek, dawnych 
Jej uczennic z Liceum Pedagogicznego, obecnie pracujących 
i mieszkających w Wieliczce oraz Jej pierwszego maturzysty 
z Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie.

Ten udany wieczór – w ciepłej, serdecznej 
atmosferze i dbałości o piękno – to zasługa Dy-
rektora Centrum i Jego pracowników, którzy po-
nadto ugościli zebranych przy tzw. szwedzkim 
stole.

Cieszy kulturalna współpraca Bochni i Wie-
liczki. W ubiegłym roku (15 czerwca) w sa-
lach Stowarzyszenia Bochniaków prezentował 
z powodzeniem swoje cenione malarstwo Pan 
Henryk Kozubski – zwany nestorem i wielic-
kim Chagallem – członek Art. Klubu przy CKIT 
w Wieliczce (WB nr 2-3 2010). Sekcje brydżowa 
i szachowa Stowarzyszenia wspólnie z wielicki-
mi organizują co roku turnieje. W ostatniej rywa-
lizacji przewagę zdobyła Wieliczka.

To tylko niektóre przykłady kontaktów kul-
turalnych miast bliskich sobie historią i tradycją 
wynikającą z posiadania wielkiego skarbu – soli 
kamiennej.
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W dniach 13-15 sierpnia w Bochni oraz we wsi Lubo-
mierz (gmina Łapanów), w rodzinnym domu Galasów, odbyło 
się spotkanie rodziny Piotra Galasa z okazji 100-lecia domu 
w Lubomierzu. Dom ten jest obecnie własnością p. Danuty 
Albińskiej, wnuczki Piotra Galasa; w pięknie odremontowa-
nym wnętrzu, zachowującym stary styl i ducha dawnych lat, 
przetrwały liczne meble i drobiazgi z życia codziennego sta-
nowiące pamiątki rodzinne.

W spotkaniu wzięli udział:
– wnukowie Piotra Galasa (z rodzinami): Elżbieta Jamro-

zik i Monika Szczucka-Smagowicz – córki Barbary Stefań-
skiej z d. Galas; Danuta Albińska – córka Marii Albińskiej 
z d. Galas; Marek Przybyłowicz – syn Aliny Przybyłowicz 
z d. Galas; oraz Jerzy Szkolnicki – wnuk Marii Sukiennickiej 
z d. Dańkowskiej (siostry Michaliny Galasowej);

– najstarsi żyjący członkowie rodziny: Jacek Krzyszkowski 
(syn Janiny Krzyszkowskiej z d. Dańkowskiej – siostry Micha-
liny Galasowej) i Antoni Sukiennicki (syn Marii Sukiennickiej 
z d. Dańkowskiej – siostry Michaliny Galasowej);

Elżbieta Jamrozik

Zjazd rodziny Piotra Galasa
Program spotkania przewidywał:
a) pobyt w Lubomierzu i spacery śladami Piotra Galasa 

w jego rodzinnej wsi
b) pobyt w Bochni obejmujący:
– spotkanie z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego 

w Bochni, nauczycielami i pracownikami biblioteki; zwiedza-
nie Liceum, biblioteki i sali poświęconej pamięci P. Galasa,

– zwiedzanie muzeum bocheńskiego, gdzie grupa była opro-
wadzana przez p. J. Kęsek, wnuczkę prof. Fischera, który był 
bliskim przyjacielem P. Galasa; na jej ręce Antoni Sukiennicki 
przekazał parę dokumentów rodzinnych o wartości muzealnej, 

– złożenie kwiatów na cmentarzu na grobie Piotra i Mi-
chaliny Galasów, przy grobowcu rodziny Dańkowskich (gdzie 
spoczywają rodzice Michaliny, jej brat oraz siostry Rozalia 
i Janina Krzyszkowska z mężem), oraz na grobach ich przyja-
ciół (m.in. Stanisławy Marcińskiej),

– spacer po mieście, wspólne zdjęcie pod domem na ul Go-
łębiej, gdzie mieszkali Piotr i Michalina Galasowie. 

c) pobyt w Łapanowie, gdzie 15.08 odbyła się msza 
w intencji rodziny Dańkowskich i Galasów, a także Marii 
i Kazimierza Albińskich (rodziców Danuty), w rocznicę ich 

ślubu w starym kościele w Łapanowie. 
Rodzina złożyła także kwiaty na cmen-
tarzu w Łapanowie, gdzie leżą rodzice 
Piotra (Marcin i Maria) oraz ksiądz Józef 
Dańkowski, wuj Michaliny Galasowej.

Spotkanie było ogromnie wzruszające 
dla wszystkich członków rodziny, zarówno 
starszych, jak młodszych. Pozwoliło – co 
uważamy za najważniejsze – wspólnie po-
wrócić do rodzinnej przeszłości, wzajemnie 
uzupełniając rozmaite jej wątki, do czego 
przyczyniły się w szczególności opowie-
ści najstarszych żyjących członków rodzi-
ny, a także odnaleźć członków rodziny na 
wspólnie oglądanych starych fotografiach. 
Nam – wnukom Piotra Galasa – dało okazję 
do lepszego poznania przeszłości zarów-
no naszych dziadków, jak też związanej 
z Bochnią rodziny Dańkowskich, co po-
zwoli nam przekazać z kolei naszym dzie-
ciom wspólną rodzinną historię.
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Wyrobiska górnicze, od czasu ich wykonania, spełniają w 
kopalni różnorodne funkcje. Są więc szyby służące do udo-
stępnienia złoża, podłużnie umożliwiające jego rozcinkę, szy-
biki łączące różne poziomy oraz skracające drogi transportowe 
i wreszcie komory eksploatacyjne. Większość z nich pełni kil-
ka funkcji jednocześnie, bowiem szyb to także droga dopływu, 
czy wypływu powietrza z kopalni, zjazdu załogi, albo trans-
portu materiałów. Podłużnia natomiast jest drogą transporto-
wą i wentylacyjną. W związku z tym często nazwa wyrobiska 
górniczego jest określeniem pełnionej przez nie funkcji, np. 
Wyntloch, to szyb służący do przewietrzania podziemnych 
rejonów kopalni.

Ludzie podziemnego, solnego świata w swej codziennej 
pracy pokonywali wiele trudności. Bijąc kolejne wyrobiska 
napotykali na coraz to nowe przeszkody. Te ciągłe zmagania 
stały się w końcu tak naturalne, że postanowili uwiecznić je w 
nazwach efektów swej pracy. Durszlag to nazwa szybu, która 
obrazuje jego stan, a zarazem charakteryzuje teren, w jakim 
został wybity: teren grząski, zawodniony, a więc i szyb mokry, 
w wielu miejscach przeciekający.

Rozwijająca się myśl techniczna pozwalała nieco ulżyć 
ciężkiej, górniczej pracy. Najpierw sprawiły to najprostsze 
maszyny napędzane siłą ludzkich mięśni. Potem, wraz z głę-
bokością szybów i szybików kopalnianych, bardziej skompli-
kowane i większe, a więc i cięższe, co też stało się powodem 
wprowadzenia koni do wnętrza kopalni. W wyeksploatowa-
nych komorach powstają więc dla nich stajnie, a w ich są-
siedztwie miejsca składowania siana i końskiego obornika. 
Jedna z komór żupy nosi więc nazwę Podgnoje. Konie często 
wykonywały swą pracę w miejscach bardzo odległych od staj-
ni. Codziennie były tam doprowadzane i odprowadzane. Przez 
długi okres podziemnej służby w żupie przemierzały kręte i 
ciasne korytarze, dlatego wyrobiska te zaczęto z czasem nazy-
wać Końską Drogą.

Użyte przed chwilą określenie: żupa, także nie od zawsze 
funkcjonuje w górniczym słowniku. Od kiedy więc mamy do 
czynienia z tą nazwą? Otóż w drugiej połowie IX wieku ksią-
żęta wielkomorawscy zajęli kraj Wiślan tj. dzisiejszą Małopol-
skę, a więc i tereny bocheńskie. Tworząc ten odrębny okręg 
administracyjno – gospodarczy, nazwali go żupą, a jego za-
rządcę żupanem. Możliwe, że od niego pochodzi nazwa żupy, 
jak i też nazwa urzędu, czyli żupnika. 

Trudno dostępne komory, ze względu na gabaryty chodni-
ków dojściowych, nastręczały wielu problemów, szczególnie 
zaś, kiedy prowadziły po wzniosie. Zachowany do dzisiaj ciąg 
komunikacyjny łączący poziom Danielowiec z poziomem Au-
gust, we wschodniej części kopalni, nosi nazwę Drogi Kalwa-
ryjskiej lub Zejścia Kalwaria.

W wielu miejscach na poziomie August sól należała do 
najczystszych. Zwano ją najpierw królewską, a później szy-
bikową. W eksploatowanych tu komorach widać na ścianach 

Tomasz Migdas

Płaszcze, Śmierdziuchy, Błagaj...  cz.1
W kręgu nazewnictwa podziemnych wyrobisk kopalni soli w Bochni

ślady innego sposobu wydobywania soli niż odbijanie bał-
wanów. Polegał on na skrobaniu warstwy solnej dla uniknię-
cia zbyt wielkiej ilości odpadów. Pamiątką po tych pracach 
jest komora o nazwie Skrobak. Jeszcze inne nazwy, jak np. 
Zamorsko przypominają, że w tej komorze wydobywano sól 
dla krajów zamorskich. Dowodem na to, że nasza sól podró-
żowała za morze, był kanał Raba – Wisła zbudowany przez 
Kazimierza Wielkiego, a odnowiony za Stefana Batorego. Na-
zwa Podmoście – piątego poziomu naszej żupy - wywodzi się 
od szczególnego sposobu wydobywania soli w tym miejscu, 
stosowanego prawdopodobnie przez jednego z inżynierów au-
striackich, a polegającego na budowie pomostów służących do 
urabiania soli w wyższych partiach. 

Mnóstwo nazw wyrobisk pochodzi także od nazwisk waż-
niejszych urzędników kopalnianych, szczególnie z okresu ad-
ministracji austriackiej (Hrdina, Tesch, Stanetti). Podobna 
sytuacja miała miejsce w okresie staropolskim (Bętkowice, 
Ważyn). Wiele nazw powstało dla uczczenia osobistości życia 
politycznego (August, lobkowicz). Ważną okazją do nada-
nia nazwy była także nobilitacja znanej osoby. W roku 1794 
nobilitowany został Antoni Friedhuber. Otrzymał on wówczas 
przydomek „von Grubenthal”. Mieliśmy więc w Bochni ko-
morę Grubenthal.

Kolejne wyrobiska posiadają nazwy topograficzne (Campi 
– Polny). W tym przypadku nazwa wiąże się z lokalizacją szy-
bu. Podobne pochodzenie posiada nazwa szybu Targ, który 
zgłębiony został w miejscu handlu solą, na placu targowym. 
Liczną grupę stanowią nazwy nadawane prawdopodobnie 
przez samych górników. Często wynikają one z charakteru 
wyrobisk, warunków pracy, czy własności fizjograficznych 
terenu (Śmierdziuchy, Gazaris, Piec Długi).

Ze względu na charakter pracy oraz czyhające pod ziemią 
liczne zagrożenia, załoga górnicza odznaczała się szczególną 
religijnością. Na drogach dojścia górników do miejsc ich pra-
cy zakładano wiele kaplic, a w pewnym okresie działalności 
żupy modlitwa przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu 
była obowiązkowa. Kaplicom tym nadawano patronów, stąd 
ich nazwy: (św. Kingi, św. Aniołów Stróżów, św. Józefa, św. 
Barbary). Swój wpływ na nazewnictwo wyrobisk wywarły 
także ważne wydarzenia z życia Kościoła. Wymownym tego 
przykładem było wybicie w bocheńskiej żupie nowego szybi-
ka o nazwie Kardynał po otrzymaniu przez pierwszego bisku-
pa polskiego kapelusza kardynalskiego. 

Nazwy wyrobisk są często informacją pomocniczą o czasie 
ich powstania, pełnionej funkcji, czy o ich charakterystycz-
nych cechach (dotyczy to szczególnie okresu staropolskiego). 

W nazewnictwie wyrobisk bardzo często dochodziło do 
zmian. Zazwyczaj miało to miejsce w przełomowych momen-
tach dziejów, a także, kiedy chciano np. uczcić nowego dygni-
tarza. Wówczas w miejsce starej nazwy pojawiało się nazwi-
sko wyróżnionej osobistości.



KOPAlNIA SOlIZejście Kalwaria

Podszybie szybu Sutoris

Podłużnia August



W BOCHNI

Poziom Podmoście – wschód

Podłużnia August – zachód

Komora Stanetti

Komora Ważyn
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Po roku 1772 nazwy wyrobisk górniczych pochodzą naj-
częściej od imion i nazwisk członków rodziny cesarskiej, 
żupnych urzędników i austriackich dostojników. W okresie 
tym oprócz funkcjonujących już określeń takich jak: komora, 
piec, chodnik, działo, szyb powstały także nowe: podłużnia, 
poprzecznia, przebitka.

Urzędnicy zarządzający żupą byli w większości ludźmi 
wywodzącymi się z mieszczaństwa, bogatej oraz średnio bo-
gatej szlachty, ale i właścicielami okolicznych i dalszych miej-
scowości. W wielu przypadkach nazwa wyrobiska nie wiąże 
się bezpośrednio z nazwiskiem urzędnika, lecz z jego posia-
dłością, np. nazwa Proszówki wskazuje na urzędnika żupnego 
Stanisława Sudo, właściciela tejże wsi. Swoje miejsce w pod-
ziemnej rzeczywistości mają także ważne obiekty powierzch-
niowe: Ratusz, Kazalnica. Jak się jednak okazuje, nie tylko 
ważne, czego przykładem jest Stara Kamienica. Ten fakt zda-
je się wskazywać, jak bardzo mieszkańcy miasta identyfikowa-
li się z żupą. Trudno chyba o bardziej przemawiające dowody 
nierozerwalności tych „dwóch światów” ludzkiego bytowania.

Warto w tym miejscu nadmienić, jakie są źródła przedsta-
wionych dotychczas informacji. Duża ilość nazw starych wy-
robisk zachowała się w pamięci górników, zasadniczym jed-
nak ich źródłem są stare akta i mapy. Jeśli chodzi o te ostatnie, 
to najwięcej ich powstało i zachowało się w czasach austriac-
kich. Historycy górnictwa oceniają, że są one najbogatszym 
źródłem informacji o losach bocheńskiej żupy od XVIII, aż do 
połowy XIX wieku. Z dokumentami tymi wiążą się również 
pewne zjawiska niekorzystne.

Zarządcy salin kreśląc mapy, w większości przypadków 
nadawali wyrobiskom nazwy austriackich urzędników, zamie-
niając w ten sposób istniejące wcześniej nazwy polskie. Po od-
zyskaniu niepodległości reguła ta przestała obowiązywać. Moż-
na jednak przypuszczać, że niektóre z wyrobisk nie posiadają 
swych pierwotnych nazw. Nie wiedząc jakie były wcześniej-
sze, nadano im zupełnie nowe. Zanim zajmiemy się charakte-
rystyką kilkunastu postaci, których imiona, czy nazwiska po-
służyły do nadania nazwy wyrobiskom, należy dodać parę słów 
na temat różnych funkcji i urzędów w administracji żupnej.

żupnik – urzędnik administracji królewskiej, od połowy 
XIII wieku zawiadujący całą gospodarką solną jako admini-
strator, w sposób tzw. z „wiernej ręki” pobierający stałą pen-
sję, później jako dzierżawca przedsiębiorstwa za uzgodnionym 
z władcą czynszem, ponoszący wszystkie koszty produkcji. 

Za swoją działalność odpowiadał tylko przed panującym. 
Ze względu na zbyt dużą wartość, jaką żupy stanowiły dla 
skarbu państwa, kontrakty z żupnikami dosyć mocno ograni-
czały ich uprawnienia. Żupnik jako dzierżawca zobowiązany 
był co roku odprowadzać określoną w kontrakcie sumę do 
skarbu państwa, a także wydawać sól suchedniową, darowi-
zny, pensje pieniężne i „czynsze wieczyste”, zgodnie z pen-
sjonarzem zatwierdzonym przez króla. Po opłaceniu czynszu 
dzierżawnego musiał także wydawać określone ilości soli lub 
gotówkę różnym instytucjom, jak np. szpitalom, kościołom, 
klasztorom. Obowiązek ten posiadał również w stosunku do 
różnych dygnitarzy i osób prywatnych. Kontrakt z królem 
określał także wielkość produkcji, precyzując przy tym ilość 
poszczególnych gatunków soli, jaką wolno było wydobyć w 
ciągu roku. Władca zabezpieczał się w ten sposób przed ra-
bunkową gospodarką żupami. 

W Bochni jurysdykcja żupnika odnosiła się także do władzy 
sądowniczej nad pracownikami żupy i do prerogatywy handlo-
wej, pozwalającej im skupić w swoich rękach dystrybucję soli, 
którą prawdopodobnie przejęli po mincerzach książęcych. Po-
nadto jeden raz w roku musiał ponosić ciężar goszczenia króla i 
jego dworu. Żupnik sprawujący urząd powierzony do rąk wier-
nych posiadał podobne obowiązki, lecz swoboda jego była bar-
dziej ograniczona, ponieważ zawsze musiał się liczyć z możli-
wością otrzymania nieprzewidzianych zarządzeń monarszych.

Powróćmy do owej wspomnianej wyżej soli suchedniowej, 
albo szlacheckiej, bo i tak ją nazywano. Czy nazwie tej należy 
przypisać jakieś szczególne znaczenie? Otóż przywilej ten zo-
stał szlachcie nadany postanowieniem statutów nieszawskich w 
1454 roku, kiedy to doszło do wojny z Zakonem Krzyżackim. 
Za cenę tego przywileju szlachta wzięła udział w wojnie. Ze-
zwalał on szlachcie na zakup soli z żup królewskich trzy razy 
do roku w tzw. „suche dni”, w określonej ilości i po cenie dużo 
niższej, niż obowiązywała kupców. I tak wydobycie jednego 
bałwana soli kosztowało w owym czasie 56 złotych, podczas 
gdy szlachta kupowała go za 12 złotych. Wydobycie beczki soli 
kosztowało 12 złotych, a szlachta płaciła za nią 4 złote. Sól ta 
miała służyć tylko na potrzeby własne szlachty, a nie na handel. 
Szlachta korzystała z tego prawa od XV wieku, aż do 1772 roku.

Podżupek – zastępca żupnika w zarządzie kopalń i w są-
dzie górniczym. Był generalnym organizatorem prac podziem-
nych i naziemnych. Sprawował osobny nadzór nad produkcją i 
nad całym personelem technicznym i administracyjnym. Orga-
nizował też sprzedaż soli. 

Bachmistrzostwo – urząd bachmistrzowski – instytucja 
administrująca i otwierająca nowe szyby, jako nowe kopalnie, 
zabezpieczająca jednocześnie prawa panującego do własno-
ści tych przedsiębiorstw. Po roku 1368 (po przeprowadzonej 
przez Kazimierza Wielkiego reformie górnictwa solnego) 
bachmistrz, jako urzędnik królewski zajmował się sprawami 
technicznymi w kopalni traktowanej jako przedsiębiorstwo 
obejmujące wszystkie dotychczasowe szyby. Od tego czasu re-
prezentował interesy monarchy, właściciela przedsiębiorstwa, 
wobec dzierżawców żup. 

Był to przywilej dziedziczny, który można było darować, 
sprzedać, czy zastawić, a wartość jego dochodziła do tysiąca 
grzywien. Wielkich fortun na urzędzie tym dorobiły się mię-
dzy innymi takie rody jak: Bonerowie, Wielopolscy, Jordano-
wie, Bochnerowie, Morsztynowie, Lubomirscy. Ordynacja z 
1368 roku wymienia trzech bachmistrzów bocheńskich: Kutę, 
Bulejnę i Piotra Penaka. Rozszerzające się podziemne kopalnie 
w pewnym czasie połączyły się ze sobą tworząc jedną całość. 
W sposób niejako naturalny wygasły więc odrębne dziedzicz-
ne bachmistrzostwa, a techniczne kierownictwo nad kopalnią 
objął jeden bachmistrz. 

Amtman – nowa nazwa podżupka od czasów, kiedy żupy 
krakowskie objęły pod zarząd władze austriackie ( 07. 06. 
1772 r. – w wyniku I rozbioru Polski ). 

Bergrecht – przywilej gwarantujący dziedziczny i wieczy-
sty czynsz cotygodniowy dla przedsiębiorców – bachmistrzów, 
którzy sfinansowali zgłębienie szybu. Wypłacano go pod wa-
runkiem, że szyb dotarł do złoża.

c.d.n.

Foto: ze zbiorów Kopalni Soli w Bochni
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 Byłem współuczestnikiem obozu wędrownego w 1968 r., 
szlakami Podhala z młodzieżą tzw. trudną społecznie nieprzy-
stosowaną pozostającą w kręgu zainteresowania ówczesnego 
wymiaru sprawiedliwości, krótko mówiąc, będącymi osobo-
wością ze skazą w życiorysie. Społecznie nieprzystosowani to 
brzmi eufeministycznie. Pośród szesnastu uczestników obozu, 
zaledwie trzech chłopców gdzieś pracowało, a dwóch czegoś 
się tam uczyło. Za to kilku spośród tych siedemnastolatków 
miało w zawieszeniu poprawczak, a prawie każdy był pod 
nadzorem kuratora. Sam „kwiat” specjaliści od awantur, bi-
jatyk i wielu innych złych i niedobrych rzeczy. Postanowiłem 
napisać o tym jako przykład sposobu zainteresowania dla dzi-
siejszej młodzieży, że są jeszcze tematy ciekawe, że jest jesz-
cze w życiu coś szlachetnego, a nie tylko rozróby itp.

Decyzją Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP z 1 lip-
ca 1968 r. zezwolono na taki obóz, który odbył się w dniach 
od 9.07 do 22.07.1968 r. Oficjalna nazwa brzmiała „Obóz wę-
drowny dla młodzieży starszej – Beskid Sądecki-Pieniny-Gor-
ce-Tatry. Komendantem obozu mianowany został mój szwa-
gier, Harcmistrz Eugeniusz Stachura, turysta i taternik z za-
miłowania i doświadczony organizator obozów harcerskich 
i kolonii zuchowych w ZHP. Do zespołu kadrowego powołał 
również swojego brata Jaśka jako instruktora pomocniczego 
oraz mnie jako kwatermistrza odpowiedzialnego za finanse 
i prowiant. Jednym słowem rodzinna sprawdzona kadra. Do 
naszych obowiązków jako kadry było skompletowanie całości 
obozu pod względem wyposażenia i wyżywienia oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa chłopaków i nas.

Podejmując się roli wychowawcy ponosiłem do pewnego 
stopnia ryzyko, ponieważ młodzi nie przystosowani do trud-
nych i surowych warunków, mogli spowodować różne nie-
przewidziane sytuacje. Zwyciężyła moja ciekawość oraz chęć 
odbycia planowanej i ciekawej trasy turystycznej. Wczesnym 
rankiem spotkaliśmy się na dworcu autobusowym, gdzie po 
ostatecznej odprawie wyjechaliśmy do Krynicy Górskiej.

Marsz rozpoczęliśmy ostrym podej-
ściem w górę niebieskim szlakiem do 
Krzyżowej, a dalej czerwonym szlakiem 
przez „Diabelski Kamień” na szczyt Ja-
worzyny. Wszyscy szli zwartą i zdyscy-
plinowaną grupą, może dlatego, że się 
jeszcze nie poznali. Na ostatnim podej-
ściu grupa zaczęła się rwać. Kilku chło-
paków odczuwało już zmęczenie, bo 
nie mieli jeszcze dostatecznej zaprawy 
górskiej. Późnym popołudniem dotarli-
śmy do szczytu góry, gdzie na polanie 
rozbiliśmy obóz i poczyniliśmy przygo-
towania do noclegu. Pomimo wielkiego 
zmęczenia widać było w ich oczach za-
dowolenie – i o to nam chodziło. Oko-
ło godz.23 chłopcy rozpalili ognisko 
i długo toczyły się przy nim rozmowy. 
Ranek przywitał nas piękną pogodą. 

Janusz Ciećkiewicz (Kraków)

Ze skazą w życiorysie

Celem była Hala Łabowska. Trasa wiodła czerwonym szla-
kiem przez Bukową, Runek, i Jachówkę. Było wśród uczest-
ników kilku maruderów. Ciężkie plecaki dawały im w kość. 
Solidarnie jednak pomagali jedni drugim, co było dla nas po-
cieszające, że dalej nie będzie tak źle. Frapujące było dla nas 
rodzenie się zbiorowości i odpowiedzialności. Tak dotarliśmy 
do schroniska na Hali Łabowskiej. Planowaliśmy tutaj biwak. 
Niestety po godzinnym spokoju zaczęło się dziać coś niedo-
brego. Na terenie schroniska wybuchła awantura z udziałem 
naszych chłopaków. Sprowokowali ją turyści, którzy chcieli 
zająć miejsca przy stole jadalnym. Zaczęło się od pysków-
ki, potem posypały się wulgarne słowa. Gienek natychmiast 
zarządził wymarsz na dalszą trasę, co oczywiście wywołało 
niezadowolenie chłopaków. Pozostał on jednak nieugięty 
w swoim postanowieniu i poszliśmy dalej. Ten marsz miał być 
najlepszym środkiem na pohamowanie ich agresji i uspoko-
jenia napiętej sytuacji. Poszliśmy czerwonym szlakiem przez 
Halę Jaworzyna, Cyrlę do Rytra. Minęliśmy ruiny Zamku 
Ryterskiego. Zeszliśmy stromym zboczem nad rzekę Poprad 
gdzie zjedliśmy posiłek, a po kąpieli nabraliśmy nowych sił do 
dalszej mozolnej drogi na Prehybę. W Rytrze uzupełniliśmy 
prowiant i niebieskim szlakiem ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Burza z gwałtowną ulewą popsuła wszystkim humory. Nie-
którzy chłopcy przemoczeni zaczęli się buntować i odmawiać 
dalszego marszu. Ulewa opóźniła marsz, ochłodziło się, zapa-
dał już zmrok, było nam ciężko iść dalej. Na Prehybę doszli-
śmy już w zupełnej ciemności około godz. 22.00. Kolumna 
uczestników była mocno rozciągnięta, a ci co dotarli do schro-
niska usiedli na podłodze i zasnęli tak do rana. Ja zamykałem 
pochód i dotarłem do schroniska ostatni około północy. Razem 
z Gienkiem zrobiliśmy jeszcze tzw. cichy apel i stwierdziliśmy 
pełny stan grupy, ale brakowało Jaśka członka naszej kadry. 
Nocne poszukiwania nie dały rezultatu, wobec czego odłoży-
liśmy akcję poszukiwania do rana. Rankiem zostaliśmy zasko-
czeni. Jasiek sam pojawił się w schronisku, tłumacząc się, że 
zbyt ciężki plecak dał mu taki wycisk, że usiadł pod drzewem 
niedaleko schroniska i pod pałatką przespał do rana.

Obóz rozbiliśmy na polanie i przystąpiliśmy do codzien-
nych rutynowych zajęć. Dotychczasowe trasy były bardzo mę-
czące, dlatego postanowiliśmy odpocząć i spędzić w tym miej-
scu dwa dni. Znudziły się im widocznie obowiązki obozowe, 
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bo zauważyłem, że zaczynają się ujawniać tzw. miejskie nawy-
ki – brakowało im pospolitych ulicznych rozrób. Zaczęły się 
samosądy z błahych powodów, wymierzano „sprawiedliwość” 
na własną rękę. Było to groźne, ponieważ nasi podopieczni 
dobrze władali ostrymi narzędziami, a nie wiadomo co jeszcze 
im mogło wpaść do głowy. Musieliśmy bardzo szybko zadzia-
łać aby opanować każdą taką niebezpieczną sytuację. Gienek 
wpadł na dobry pomysł. Na zastępowego wybrał największe-
go rozrabiacza i tym uspokoił całe towarzystwo, ale czy na 
długo?

Najedzeni, wypoczęci po dwóch dniach swobody, wy-
ruszyliśmy na następny etap naszego marszu. Trasa biegła 
czerwonym szlakiem przez Przysłop, Dzwonkówkę, Groń do 
Krościenka. Był to długi etap marszu, dlatego robiliśmy częste 
odpoczynki i do Krościenka dotarliśmy późnym popołudniem. 
Biwak rozbiliśmy na polu namiotowym nad Dunajcem. Pod-
czas zajęć obozowych odwiedzili nas turyści z sąsiedniego 
obozu z zarzutem o nielegalności naszego obozu. Mieli obawy, 
ponieważ poprzedniej nocy ktoś napadł na ich obóz. Zniszczo-
no im namioty i pobito uczestników. Wyjaśniliśmy im naszą 
sytuację, że późno przyszliśmy, urzędy były nieczynne, dlate-
go byliśmy dla nich „intruzami”. Postanowiliśmy pertraktować 
z nimi i zaoferowaliśmy im pomoc w razie konfliktowej sytu-
acji. A nasza grupa tylko czekała na taką okazję. Widzieliśmy 
u nich podniecenie i chęć działania. Z wielkim zapałem zabrali 
się do przygotowania zasadzek i obrony na wypadek powro-
tu nieznanych typów. Poszliśmy spać za wyjątkiem jednego 
wartownika mającego czuwać nad sytuacją. Rano usłyszałem 
głośny harmider, otóż wartownik zaspał i mieli do niego pre-
tensje, za co wymierzyli mu wg nich sprawiedliwą chłostę. 
Byli mocno zawiedzeni, mieli pecha bo nic przez tę noc się 
nie wydarzyło.

Piętnastego lipca wyszliśmy na Trzy Korony przez Prze-
łęcz Szopka. Widoki były wspaniałe, bo trafiliśmy na dobrą 
słoneczną pogodę. W dole podziwialiśmy Sromowce Niżne, 
błyszczącą wstęgę Dunajca, a w oddali widoczne były Tatry, 
miejsce ostatniego etapu naszej wędrówki. Staliśmy zafascy-
nowani patrząc na rozległą panoramę i różne formacje krasowe 
Pienin. Widziałem twarze chłopców. Nie było w nich zmęcze-

nia, ale ogromne zadowolenie i upaja-
nie się tą niezwykłą chwilą. Powrócili-
śmy do obozowiska przez Górę Zamko-
wą. Po apelu wieczornym długo jeszcze 
mówili o swoich przeżyciach, ponieważ 
nigdy nie widzieli takich zjawisk przy-
rodniczych. Możliwe, że właśnie wtedy 
nastąpiła u nich metamorfoza, że zrozu-
mieli wyższość świata przyrody nad ich 
złymi nawykami.

Zmęczenie u naszych chłopaków 
ujawniało się coraz bardziej i chcąc 
zachować u nich kondycję, zrezygno-
waliśmy z wyjścia na Turbacz. Baliśmy 
się także, że przy większym skupisku 
turystów w schronisku na Turbaczu, 
zmęczenie może znów wywołać u nich 
agresję. Biwakowaliśmy gdzieś koło 
Frydmanu przez jeden dzień. Potem 
autobusem przyjechaliśmy do Nowego 
Targu. Bałem się w tym powiatowym 

mieście jakichś incydentów i nie omyliłem się. Na posterunku 
MO, na który nas wezwano okazało się, że „nasi” wdali się 
w konflikt z Cyganami. „Anioł Stróż” czuwał jednak nad nami 
i obeszło się bez żadnych konsekwencji. Mogliśmy ich zabrać 
i jak najszybciej opuścić miasto.

Z Nowego Targu pojechaliśmy do Zakopanego. Tam uzu-
pełniliśmy prowiant i następnym autobusem dojechaliśmy do 
Wodogrzmotów Mickiewicza. Stąd zielonym szlakiem poszli-
śmy do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Uznaliśmy, że jest 
to miejsce w miarę odludne dlatego też znowu musieliśmy 
zrezygnować z oglądania widoków w Dolinie Strążyskiej, 
z Giewontu i Kasprowego Wierchu. Szlak do Doliny Pięciu 
Stawów jest długi i mozolny, po obu stronach bardzo wysokie 
góry, które chłopcy zobaczyli pierwszy raz w życiu z bliska. 
U celu marszruty było schronisko. Ucieszyłem się, że będę 
miał okazje do solidnego wypoczynku, niestety uciecha nie 
trwała długo. Podczas posiłku kierowniczka schroniska pani 
Krzeptowska zrobiła raban, że na strychu grasują złodzieje. 
Domyśliliśmy się z Gienkiem kto może być tymi złodziejami. 
Okazało się, że dwóch naszych brakuje, postanowili „zwie-
dzić” schronisko, a gdy zrobił się szum ulotnili się. Gienek 
natychmiast zarządził tzw. cichy alarm. Pomimo buntu i szme-
rów niezadowolenia ustalił karną marszrutę do Morskiego Oka 
przez Szpiglasową Przełęcz. Pogoda w górach jest zmienna 
i zaczął padać deszcz, szlak do przejścia bardzo trudny ale 
decyzja komendanta była nieodwołalna. Pod Przełęczą Szpi-
glasową dołączyło do nas dwóch „zwiedzających” schronisko. 
Uciekali oni ze schroniska zboczem Opalonego Wierchu, ry-
zykując przy tym wypadkiem, narażając siebie i kadrę za nich 
odpowiedzialną. Zostali oni odpowiednio potraktowani przez 
pozostałych chłopaków za to, że musieli przez nich opuścić 
schronisko i iść dalej. Wejście na Przełęcz Szpiglasową było 
strome i śliskie, niektórym trzeba było pomagać. Skończyło 
się dobrze, wszyscy znaleźli się na Przełęczy. Zejście do schro-
niska w Morskim Oku było już bezpieczne i bardzo ciekawe 
widokowo. Trudności mieliśmy z ulokowaniem obozowiczów 
na nocleg, ponieważ byliśmy intruzami. Udało się jakoś po-
godzić problem z noclegiem. Niektórzy pozostali w schro-
nisku, a część poniżej schroniska w namiocie. Tutaj powstał 
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kolejny incydent. Nasi podopieczni 
nie mogli się pogodzić z obecnymi 
w namiocie turystami, ale jakoś udało 
się nam załagodzić powstałą sytuację. 
Następny dzień był słoneczny i Gienek 
zarządził wycieczkę wysokogórską na 
najwyższy szczyt w Tatrach na Rysy. 
Nie była ona przewidywana w progra-
mie obozu, ale być tutaj i nie zobaczyć 
Tatr z najwyższego szczytu byłoby 
niepowetowaną stratą. Wyruszyliśmy 
czerwonym szlakiem na morenę Czar-
nego Stawu nad Morskim Okiem. Tu-
taj Gienek opowiedział swoje górskie 
przygody i zapoznał chłopaków ze 
ścianami na których trenował wspi-
naczkę. Idąc wyżej, zatrzymaliśmy się 
na Buli, ponieważ zaczął padać śnieg. 
Zmiana pogody zmusiła nas do prze-
grupowania się. Wytypowaliśmy naj-
bardziej odpornych fizycznie i zabez-
pieczonych w odpowiedni ubiór i buty. 
Pięciu poszło z nami na szczyt, a reszta 
zeszła z Jaśkiem do schroniska. Śnieg w lipcu był atrakcją 
przyrodniczą dla chłopców, bawili się jak dzieci. Szliśmy do 
góry, a im wyżej tym więcej było śniegu. Pod samym szczy-
tem był już lód, a skały były ciekawie oszronione zmarzliną. 
Ryzykowaliśmy bardzo wyjściem na sam szczyt, ale opłaci-
ło się bo pomimo trudności i niezwykłej pogody zdobyliśmy 
wszyscy szczyt Rysów. Niepowodzeniem była bardzo gęsta 
mgła przez którą chłopcy nie zobaczyli panoramy Tatr pol-
skich i słowackich. To niepowodzenie wyładowali na popier-
siu Lenina „odpowiednio” go traktując tak, że w przyszłości 
musiał mocno zzielenieć.

Po krótkim odpoczynku i braku nadziei, że mgła ustąpi 
wróciliśmy do schroniska. Emocji było dużo więc rozprawiali 
o przygodach w górach do późnych godzin nocnych. Pociesza-
jące było dla nas poprawne zachowanie chłopaków. Poskutko-
wał górski system reedukacji młodych, bowiem przedkłada-
liśmy wyższość dobra nad złem, a Tatry i zmagania z poko-
naniem szczytów także w tym pomogły. Pobyt nad Morskim 
Okiem zakończyliśmy zejściem na polanę Palenica, na której 
postanowiliśmy zorganizować ostatni już biwak. Wówczas po-
lana Palenica była polem namiotowym dla turystów, a dzisiaj 
stanowi parking dla pojazdów. Pole namiotowe było miejscem 
mało zaludnionym, zatem mniej obawialiśmy się o nieprzewi-
dziane incydenty. Była piękna słoneczna pogoda, każdy zaj-
mował się swoimi sprawami, a może nawet martwili się że 
zbliża się koniec górskiej przygody. Zaryzykowaliśmy więc 
pokazanie chłopakom miasta Zakopanego. Na biwaku pozo-
stało zaledwie kilku, najbardziej zmęczonych pod „wodzą” 
instruktora Jaśka. Z resztą pojechaliśmy autobusem do Zako-
panego. Zobaczyli słynny deptak na Krupówkach, Gubałówkę 
i piękną panoramę Tatr. Mieliśmy nareszcie spokój, ponieważ 
ciekawość przedkładali nad rozróby. Zaniepokoiły nas jednak 
czarne chmury na tle panoramy Tatr. Trzeba było wracać. Au-
tobusem do Porońca, dalej pieszo. Była godzina 23.00 gdy do-
padła nas ulewa.

To co zobaczyliśmy na biwaku przerosło naszą wyobraź-
nię. Namioty nasze pływały, wewnątrz nich było ok. 20 cm. 

wody w której prawie po pas zanurzeni siedzieli nasi uczest-
nicy obozu i śpiewali harcerskie piosenki. Sytuacja była po-
ważna, prowiant zalany, posłania zalane wodą, a była noc 
więc musieliśmy coś postanowić. Ulokowaliśmy chłopaków 
w pobliskiej jednostce WOP gdzie udało się im przenocować. 
Pomimo chłodu, przemoczenia żaden z nich nie zachorował, 
a przy tych poważnych niewygodach nikt nie rozrabiał. Naza-
jutrz rano już w pełnym słońcu wszyscy suszyli wszystko co 
było mokre, ale najgorzej było z żywnością. Tylko w jednym 
namiocie uratowało się trochę prowiantu, którym sprawiedli-
wie podzieliliśmy się. Na biwaku nie było żadnego sklepu. 21 
lipca 1968 roku był ostatnim dniem naszej górskiej wędrówki. 
Na apelu komendant Gienek podziękował wszystkim za wy-
trzymałość, dotrwanie do końca obozu i życzył aby spełniło 
się ich marzenie wzięcia udziału w następnych górskich wę-
drówkach. Powróciliśmy do Krakowa 22 lipca 1968 roku, cali, 
zdrowi i pełni niesamowitych wrażeń i przygód.

Była to wielka wyprawa w góry, wielka niewiadoma przy-
goda, która trwała tylko dwa tygodnie, a wpisała się dobrze 
w naszą pamięć: kapryśna pogoda, bardzo ciężkie plecaki, 
błoto na trasach, mokre namioty, pokonywanie zmęczenia na 
przekór sobie i światu. Oni młodzi prawie wszyscy byli prze-
korni, ale nie byli źli.

Otwarliśmy przed nimi perspektywę innego świata, 
w którym można żyć nie szkodząc innym. Można przeżyć 
niebezpieczeństwo i męska przygodę bez potrzeby ryzy-
kowania poprawczakiem. Uświadomili, że niekoniecznie 
trzeba dać komuś po gębie żeby zostać bohaterem. Wróci-
li z obozu zadowoleni, pełni wrażeń. To był sukces ich sa-
mych, a także mówiąc nieskromnie i nas jako wychowaw-
ców tej trudnej młodzieży ze skazą w swoim życiorysie. 
Opisałem tą niezwykłą przygodę w hołdzie dla Komendanta 
naszego obozu wędrownego Harcmistrza Eugeniusza Sta-
chury, który bardzo kochał góry i zginął tragicznie w Tatrach 
Słowackich na „Pośredniej Grani” – 28 września 2000 roku. 
Cześć jego pamięci.
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W dniu 15 września br. odbyła się uroczystość patriotycz-
na dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci redemp-
torysty o. Władysława Całki (1897-1969) z Bochni, więźnia 
wileńskich Łukiszek.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 mszą św. w ko-
ściele pw. św. Pawła Ap. w intencji o. Władysława Całki 
i ofiar Zbrodni Ponarskiej. Głównym celebransem był ks. bi-
skup Wiesław Lechowicz. W koncelebrze uczestniczyli: ks. 
prof. dr Tadeusz Krahel z Białegostoku, ks. Jan Nowakow-
ski (proboszcz parafii pw. św. Pawła Ap.), ks. dr Krzysztof 
Bojko (kapelan Stowarzyszeń Kresowych i Sybiraków), oraz 
redemptoryści: o. Marian Brudzisz z Krakowa, o. Sylwester 
Cabała z Warszawy, o. Grzegorz Ruszaj rodem z Lipnicy 
Murowanej (sekretarz Prowincji Polskiej Redemptorystów 
w Warszawie), o. Bolesław Słota z Bielska-Białej i inni. Ho-
milię wygłosił proboszcz ks. Jan Nowakowski. Do oprawy 
liturgicznej mszy św. włączyła się rodzina o. Władysława, tek-
sty pierwszego i drugiego czytania – Teresa Całka, śpiew – Jo-
lanta Kamionka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
władz Miasta i Powiatu, bocheńskich szkół, Stowarzyszenia 
Rodzina Ponarska, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej w Legnicy z prezesem Tadeuszem Kisielem i Wal-
demarem Świrkowskim, Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, poczty sztandarowe bocheńskich 
hutników i strażaków OSP Kolanów oraz zaproszeni goście 
m. in.: z Olsztyna pani Renata Buśko z synem Aleksandrem 
(Warszawa), Krzysztof Jankowski.

Po mszy św., około godz. 16.30 na pobliskim cmentarzu 
św. Rozalii odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pona-
rskiej ufundowanej przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. 
Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum im. prof. Stanisła-
wa Fischera w Bochni Jan Flasza. Hymn państwowy odegrała 
orkiestra górnicza Kopali Soli w Bochni. Po przemówieniu 
burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, głos zabrała Maria 
Wieloch prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. W swoim 
wystąpieniu mówiła o nieznanej na ogół, na naszym terenie 
Zbrodni Ponarskiej oraz uświadomiła, że Bochnia jest pierw-
szym miastem w województwie małopolskim, a dwudziestym 
drugim w Polsce, gdzie ustawiona została tablica upamiętnia-
jąca ofiary Zbrodni Ponarskiej. 

Głaz na którym umieszczona jest tablica ufundowało Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Zofia Całka z Łodzi – sio-
stra o. Władysława, pani Maria Wieloch prezes Stowarzysze-
nia Rodzina Ponarska i burmistrz Miasta Bochnia pan Stefan 
Kolawiński. Modlitwę za ofiary Zbrodni Ponarskiej i za ś.p. o. 
Władysława prowadził ks. biskup Wiesław Lechowicz. Pod-
czas składania kwiatów odezwały się werble a na zakończenie 
uroczystości na cmentarzu orkiestra górnicza wykonała wią-
zankę pieśni patriotycznych. 

Janina Kęsek, Grażyna Potępa

Tablica Ponarska
Uroczystość patriotyczna dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej i pamięci 
redemptorysty o. Władysława Całki z Bochni więźnia wileńskich Łukiszek
Bochnia 15 września 2011

Następnym punktem programu był Czwartkowy Wieczór 
Pamięci w bocheńskim muzeum. Złożyły się na niego trzy 
wykłady: Ks. prof. dr Tadeusza Krahela (Archidiecezjalne 
Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku) Martyrolo-
gia duchowieństwa polskiego w archidiecezji wileńskiej w la-
tach 1939-1945, Grażyny Potępa (Muzeum w Bochni) Ojciec 
Władysław Całka redemptorysta z Bochni i Janiny Kęsek (Mu-
zeum w Bochni) Dziennik więzienny o. Władysława Całki 

Z okazji uroczystego Czwartkowego Wieczoru Pamięci 
zorganizowana była w muzeum nieduża ekspozycja fotografii 
i pamiątek pozostałych po o. Władysławie, wypożyczonych 
przez rodzinę Całków i Kamionków.

W wystawie również przedstawiono pamiątki po Stani-
sławie Wielochu zamordowanym w Ponarach, udostępnione 
przez jego córkę Marię.

* * *
Władysław Całka urodził się 4 listopada 1897 r. w pod-

bocheńskiej wsi Kolanów, gdzie rodzice Andrzej i Katarzyna 
Więcek posiadali niewielkie gospodarstwo. Ochrzczony zo-
stał 10 listopada 1897 r. w kościele św. Mikołaja w Bochni. 
Wychowywany był w atmosferze religijnej co niewątpliwie 
zaważyło później na wyborze jego drogi życiowej. Matka 
Władysława wpoiła mu we wczesnym dzieciństwie kult Matki 

Przy pomniku stoją przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina 
Ponarska: Maria Wieloch – prezes i Waldemar Świrkowski;

fot. Michał Potępa
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Bożej Nieustającej Pomocy. Po ukończeniu szkół w Bochni 
Władysław, za namową stryja księdza Alojzego Całki, podjął 
decyzję o wstąpieniu w październiku 1912 r. do Zgromadzenia 
Redemptorystów w Tuchowie. Śluby wieczyste złożył 2. sierp-
nia 1921 r., a święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie 28. 
czerwca 1925 r. Pierwszymi placówkami, gdzie skierowano 
go po studiach, były Kraków i Toruń. Podczas pobytu w Kra-
kowie był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Rozalii 
Celakówny, obecnie sługi bożej. W 1937 r. wyjechał do Wilna, 
gdzie redemptoryści zakładali nową placówkę klasztorną. 

Wybuch drugiej wojny światowej pokrzyżował plany zwią-
zane z budową kościoła klasztornego 
i rozwinięciem działalności misyjnej. 
W marcu 1942 r. zakonnicy, a wśród 
nich o. Władysław Całka, zostali 
aresztowani i osadzeni w więzieniu 
na wileńskich Łukiszkach. Podczas 
pobytu w więzieniu o. Władysław 
prowadził dziennik, który zachował 
się i jest obecnie w posiadaniu ro-
dziny. Zapiski więzienne prowadzo-
ne w małym kieszonkowym notesie 
zajmują 57 kart i obejmują czas od 
26 marca do 9 lipca 1942. 

Tekst pisany jest ręcznie ołów-
kiem kopiowym. Jest on niezwykłym 
źródłem historycznym i prawdopo-
dobnie jedynym zapisem więziennej 
codzienności na Łukiszkach, marty-
rologii duchowieństwa polskiego na 
Wileńszczyźnie w tym czasie oraz 
świadectwem wiary uwięzionego 
kapłana. Wielu współwięźniów o. 

Władysława, którzy w jego dzienniku wymieniani 
są z nazwiska, wywożonych było na śmierć do Po-
nar pod Wilnem. O. Władysław nie pisze wprost 
o Zbrodni Ponarskiej i trudno powiedzieć na ile 
był wówczas świadomy masowych mordów do-
konywanych na Polakach, Żydach, Białorusinach 
i przedstawicielach innych narodowości na Wi-
leńszczyźnie. 

Ponary to miejsce największej kaźni na Kre-
sach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej 
gdzie w latach 1941-1944 rozstrzelanych zostało 
około 100 tys. osób. Była to kiedyś podwileńska 
miejscowość letniskowa, położona wśród wzgórz 
pokrytych pięknym lasem – obecnie włączona 
w obręb miasta. Po wkroczeniu wojsk sowieckich 
do Wilna władze zaplanowały wykorzystanie sła-
bo zaludnionego terenu do budowy bazy paliw 
płynnych dla powstającego w pobliżu lotniska. 
Wykopano sześć ogromnych dołów o głęboko-
ści 5-7 m i średnicy 25-30 m. Budowę przerwał 
wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. 
Niemcy po wkroczeniu do Wilna 23 czerwca 
1941 r. zwrócili uwagę na ogromne doły zlokali-
zowane w lasach w słabo zaludnionym terenie, 
które idealnie nadawały się do zaplanowanych 
przez nich akcji eksterminacyjnych. Do przeprowa-

dzenia akcji powołano specjalny ochotniczy oddział litewski 
Ypatingas Burys, który w założeniu miał liczyć około 50-60 
członków, jednak Litwinów chętnych do rozstrzeliwania lu-
dzi było tak wielu, że oddział rozrósł się do ponad 500 osób. 

Pierwsza egzekucja w Ponarach miała miejsce 11 lipca 
1941 r. W Ponarach zamordowano polską elitę kulturalną i in-
telektualną Wilna – profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, 
naukowców, nauczycieli, księży, prawników, lekarzy, duże 
grupy młodzieży wileńskiej oraz członków konspiracji Pol-
skiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Związku Wol-
nych Polaków oraz innych organizacji. W czasie egzekucji nad 

Delegacja Stowarzyszenia Bochniaków: Stanisław Kobiela, Dorota Korta i Józef Mączka;
fot. A. Kocot-Maciuszek.

W pierwszym rzędzie rodzina O. Władysława Całki; fot. A. Kocot-Maciuszek.
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dołami śmierci litewskie oddziały, tzw. strzelcy ponarscy, sły-
nący z wyjątkowego okrucieństwa, byli z reguły pijani i okrut-
nie znęcali się nad więźniami. Kazali rozbierać się do naga, 
okaleczali, szczuli psami, rannych wrzucano do dołów, gdzie 
dusili się pod stertą zabitych… Pani Helena Pasierbska w swej 
książce Wileńskie Ponary pisze: „potocznie używane słowo 
rozstrzelanie nie jest adekwatne do tego co działo się z Po-
lakami przywiezionymi do kaźni…niecelne trafienia powo-
dujące długotrwałe konanie…torturowanie przed końcowym 
momentem egzekucji…pogardliwe traktowanie skazańców…
zasługują na określenie „mordowania”. Natomiast okaleczanie 
ciał oraz rozbijanie kolbą karabinów głów nieżyjących już Po-
laków świadczą o niesłychanym barbarzyństwie szaulisów”. 

W 1943 r., wobec przepełnionych już dołów śmierci, za-
rządzono spalenie zwłok, co miało na celu nie tylko częściowe 
opróżnienie dołów, lecz także zatarcie śladów bestialskiej dzia-
łalności oprawców. Wyznaczono do tego osiemdziesięciooso-
bową grupę więźniów, przetrzymywanych w jednym z dołów, 
w którym zbudowano coś w rodzaju prymitywnego bunkra. 
Od grudnia 1943 r. do kwietnia 1944 r. wydobyto i spalono 
około 68 tys. zwłok. 15 kwietnia 1944 r. więźniowie z bunkra, 
mimo straży i wielu zabezpieczeń uciekli przez tunel wydrą-
żony gołymi rękami w dnie dołu. Uratowało życie 13 z nich 
i po wojnie złożyli swoje zeznania na temat Ponar. Ostatnia 
egzekucja w Ponarach odbyła się 5 lipca 1944 r., a w nocy 
z 6 na 7 lipca rozpoczęło się powstanie wileńskie. Głównym 
świadkiem bestialskich mordów był Kazimierz Sakowicz, 
mieszkaniec Ponar, dziennikarz i AK-owiec Kazimierz Sako-

wicz zginął 5 lipca 1944 r. z rąk tzw. „nieznanych sprawców” 
i jest pochowany na Rossie jako żołnierz AK. 

W czasach PRL-u nie wolno było mówić o Ponarach. Do-
piero po 1990 r. rodziny ofiar ponarskich z inicjatywy Heleny 
Pasierbskiej założyły Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”, 
które prowadzi akcję upowszechniania wiedzy o kaźni pona-
rskiej. W Ponarach powstało miejsce pamięci – granitowy po-
mnik przystosowany do odprawiania polowych mszy św., oto-
czony murem, na którym umieszczone są tablice z nazwiskami 
kilkuset ofiar zbrodni. W Warszawie, na Powązkach, znajduje 
się Krzyż Ponarski oraz tablica informacyjna, zaś w kościo-
łach kilkunastu miast Polski zostały wmurowane tablice upa-
miętniające ofiary Ponar

Niewidomo czy wśród ofiar Zbrodni Ponarskiej byli boch-
niacy. Nie jest to wykluczone ponieważ w Wilnie była dość 
duża grupa osób z Bochni i powiatu bocheńskiego (głównie 
byli dawni żołnierze Legionów Polskich wówczas już Wojska 
Polskiego), która zawiązała w Wilnie oddział Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Wileńskiej. Inauguracyjne 
zebranie tego koła odbyło się na Uniwersytecie im. Stefana 
Batorego w 1938 roku. We władzach Koła Wileńskiego zaan-
gażowani byli: kapitan Józef Rajca, kawaler orderu Virtuti Mi-
litari V kl. urzędnik Ministerstwa Poczt i Telefonów, dr Józef 
Sułek z Dyrekcji Kolei Państwowych oraz Franciszek Stahl, 
urzędnik skarbowy. 

Koło Wileńskie utworzyło kilka placówek, z których naj-
lepiej zorganizowana była placówka w Słonimie, gdzie stacjo-
nował 80 p.p. 20 dywizji Wojska Polskiego. W skład tej pla-
cówki wchodzili oficerowie tego pułku: mjr Leno, kpt. Karol 
Babraj, kpt. Zenon Sawka, por. Leon Mączka, kpt. Podołow-
ski, por. Franciszek Słonina. W placówce w Grodnie działali 
bochniacy- oficerowie Wojska Polskiego mjr dypl. Władysław 
Krogulski, mjr Leon Matolski (zginął w Katyniu), por. Stani-
sław Piwowarczyk (zginął w Katyniu) i prof. Andrzej Rokosz. 
Z kołem wileńskim był także związany kpt. Mieczysław Go-
las, pełniący wówczas obowiązki dowódcy żandarmerii woj-
skowej w Białymstoku, płk. Mieczysław Piekło, dowódca 
dywizjonu artylerii lekkiej Łuck-Równe, Zygmunt Landfisch, 
sędzia powiatowy w Lidzie, Henryk Sowa i Ludwik Rajca 
nadleśniczy w Łucku. 

O. Władysław Całka mógł zginąć w Ponarch wraz z inny-
mi współtowarzyszami z więzienia. Szczęśliwie jednak dzięki 
staraniom prof. Janiny Hurynowicz, wybitnego polskiego neu-
rologa i psychiatry, oraz prof. dr Kazimierza Pelczara, onkolo-
ga, prezesa Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej, został 
zwolniony w dniu 24 lipca 1942 r. 

Po uwolnieniu z więzienia na Łukiszkach o. Władysław 
powrócił do klasztoru i zaangażował się w działalność konspi-
racyjną wileńskiej organizacji AK. W 1945 r. został zmuszony 
wraz z innymi redemptorystami do opuszczenia Wilna. Praco-
wał kolejno w Zamościu, Paczkowie, Warszawie, Gliwicach  
i Bardzie Śląskim, gdzie zmarł 7. grudnia 1969 r. Na prośbę 
rodziny pochowany został w Bochni na cmentarzu św. Rozalii.

Ustawienie w pobliżu grobu o. Władysława Całki tablicy 
poświęconej Ofiarom Zbrodni Ponarskiej uświadomi społe-
czeństwu miasta zbrodnię ludobójstwa popełnioną w podwi-
leńskich Ponarach w latach 1941-1944.

W tekście wykorzystano ulotkę „Ponary-miejsce zbrodni lu-
dobójstwa” opracowana przez p. Renatę Buśko i p. Jana Flaszę.Redemptorysta O. Władysaw Całka (1897-1969)
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Być kobietą…To może trochę przewrotny tytuł wystawy 
zorganizowanej staraniem Państwowego Archiwum w Krako-
wie Oddział w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej przy finansowej pomocy Starostwa 
Powiatowego w Bochni, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 
zapożyczony został z piosenki Alicji Majewskiej:

Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle będąc dzieckiem,
być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie..
Być kobietą, być kobietą – oszukiwać, dręczyć, zdradzać
nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać….
która dopiero w ostatniej zwrotce wyjaśnia:
Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę,
kiedy piorę ci koszule, albo.. naleśniki smażę..

To dobry tytuł, bo marzenia te spełnione i niespełnione 
spotykają się na wystawie z twardą, a może nawet chropawą 
rzeczywistością. Widzimy to zderzenie na wielu fotografiach 
dostojnych i wytwornych pań z epoki, w pięknych fryzurach 
i gustownej biżuterii, a gdy podchodzimy bliżej pewni, że od-
kryjemy jakąś nieznaną nam damę z wyższych sfer czytamy 
podpis, że to jest szwaczka, służąca, albo pracownica pocztowa.

Bo wyprawa do fotografa była w XIX lub na początku XX 
wieku niemniej ważna jak pójście do kościoła. Widzimy więc 
portrety zwłaszcza młodych kobiet – uzależnionych od mody, 
która w każdej epoce wynosiła na piedestał inny ideał pięk-
na. Dzisiaj z perspektywy XXI wieku patrzymy na tę zasty-
głą na planszach rewię nieco inaczej, ale możemy zgodzić się 
z twierdzeniem, że nie ma brzydkich kobiet, a są jedynie takie, 
które nie pasują do obowiązujących aktualnie kanonów mody 
(piękna).

W porównaniu do fotografii XIX-wiecznych widzimy 
modę lat 20-tych XX wieku, uproszczony krój bardziej wy-
godnej odzieży. Pojawia się dzianina, długie żakiety, wąskie 
spódnice i futrzane kołnierze. Kapelusze mają duże ronda, ale 
są też małe kapelusiki filcowe. Fryzury są skromne ułożone 
w miękkie fale i upięte w niski kok włosów, ale coraz częściej 
widać fryzury z krótkich włosów.

Szkoda, że zdjęcia nie są kolorowe, bo moglibyśmy zo-
baczyć jakie kolory nosiło się najczęściej, czy jak pisze Mag-
dalena Samozwaniec w sukniach wieczorowych wierzch rze-
czywiście był z granatowej gazy, batikowanej w żółte kwiaty 
i różowe motyle.

Moda lat 30-tych podkreśla w sylwetce, ubiorach i dodat-
kach naturalne walory kobiecości. Pojawiają się także kostiu-
my noszone na co dzień z żakietem przypominającym męską 
marynarkę i wąskie spódnice z kontrafałdą lub zaprasowa-
nymi fałdami. W klapach żakietu można zauważyć częściej 
sztuczne kwiaty. Panie noszą włosy dłuższe ułożone w pukle 
i fale stanowiące „wieczną” ondulację parową lub elektryczną. 
W każdej epoce fryzury nie mogły odbiegać od takich jakie 
nosiły ówczesne dyktatorki mody, a więc aktorki np. Theda 

Stanisław Kobiela

Być kobietą...
Portrety kobiet w wirze życia i dziejów

Bara, Pola Negri, Greta Gar-
bo, a w latach 30-tych Vivien 
Leigh słynna Scarlet O’Hara 
z Przeminęło z wiatrem.

Ale nie moda ma być le-
itmotivem wystawy, ale losy 
kobiet pochodzących z Boch-
ni i Ziemi Bocheńskiej w wi-
rze życia i dziejów, jak to 
stwierdza podtytuł wystawy.

 Dopiero podtytuł wy-
stawy wyjaśnia, że jest to 
ekspozycja portretów kobiet 
z Bochni i Ziemi Bocheń-
skiej w wirze życia i dziejów 
czyli fotograficzne portrety kobiet różnego wieku i stanu po-
chodzących z Bochni i Ziemi Bocheńskiej, albo, które pojawi-
ły się tutaj w niezwykłych nieraz okolicznościach w drugiej 
połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Z podpisów pod dziesiątkami zdjęć dowiadujemy się jaką 
rolę społeczną pełniły, czy ich życie ograniczało się do domu 
rodzinnego w charakterze żony i matki licznej gromadki dzie-
ci, czy wychodziły poza ten tradycyjny obszar i widoczne były 
w działalności charytatywnej, edukacyjnej, a może artystycz-
nej, albo naukowej.

Z zaciekawieniem pochylamy się nad fotografią znakomi-
tej bocheńskiej malarki pani Klementyny Mien, mieszkającej 
przy ulicy Bernardyńskiej, właścicielki oswojonego kruka i ko-
tów, do której – w połowie lat 50-tych XX wieku – kiedy była 
już sędziwą staruszką dzieci z sąsiedztwa rzucały kamieniami.

 Podziwiamy Franciszkę Platównę z Łapczycy operową 
primadonnę, niezrównaną odtwórczynię ról wagnerowskich 
Senty w Holendrze Tułaczu, Zyglindy i Brunhildy w tetralogii 
Pierścień Nibelunga, Kundry w Parsifalu, Wenus w Tannhau-
serze, Elsy w Lohengrinie i Ewy w Śpiewakach norymberskich 
dla której nie istniały żadne trudności techniczne. W latach 20-
tych XX wieku była rewelacją artystyczną na najwyższą skalę 
na scenach teatralnych świata. Na prośbę samego Mascagniego 
wystąpiła w 1927 r. w Zagrzebiu w roli Santuzzy w premierze 
jego Rycerskości wieśniaczej (dyrygował sam kompozytor). 
(WB. Nr 4 (79) 2008 s. 8-9)

Z innej fotografii uśmiecha się do nas młoda dziewczyna 
siedząca na miedzy t.zw. bocheńskiej „kolejki”. Zdjęcie po-
chodzi z 1942 r. To Maria Odyniec autorka wspaniałej mono-
grafii „Organy w Oliwie” i słynnej bocheńskiej sagi p.t. „Dom 
pod Campi”, zasłużona pisarka, która po 1945 roku wiele lat 
spędziła w komunistycznych więzieniach za działalność nie-
podległościową, a swoje wspomnienia z tamtego okresu opi-
sała w powieściach: Cela nr 32, Szlakiem dzikich gęsi, Między 
zmierzchem a świtem. Pisała także do „Wiadomości Bocheń-
skich” swoje „Zapiski wojenne”, które dzisiaj stanowią ko-

Jadwiga Wanda Dutkowska-Urbanek
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palnię wiadomości o bocheńskiej rzeczywistości okupacyjnej. 
W jednym z odcinków „Zapisków” opowiada o rozmowie 
z madame Marią Językową, żoną przykutego do fotela swym 
kalectwem prof. Emila Języka dyrektora bocheńskiego gimna-
zjum, który mimo kalectwa był organizatorem tajnego naucza-
nia w Bochni. Duża fotografia 
madame Językowej Belgijki, któ-
ra na przełomie XIX i XX wieku 
wyszła za mąż za dużo starszego 
od niej Rosjanina hrabiego Rosto-
wa znajduje się w pierwszej sali 
ekspozycji. Warto na nią zwrócić 
uwagę. W spokojnych podłuż-
nych oczach rosyjskiej hrabiny 
nie łatwo wyczytać tragedię jaką 
przeżyła w latach Wielkiej Wojny 
i rewolucji bolszewickiej. Maria 
Odyniec, która w czasie okupa-
cji pobierała u niej lekcje francu-
skiego zapisała jej wspomnienia 
malowane soczystą francuszczyzną, o europejskości pięknego 
Kijowa, czarach Krymu, bezmiarze stepów przemierzanych 
saniami, o przyjęciach i balach z akcentem pięknych Cyganek. 
Opowiadała o pięknie Bajkału – pisze Maria Odyniec – nad 
którym posiadali wielkie dobra i gdzie zaskoczyła ich wielka 
wojna 1914 rok. W tym czasie umiera mąż. Wybucha rewolu-
cja 1917 roku. Jej najstarszy syn Alex zostaje zamordowany 
we własnym pałacu, młodszy przebywający we francuskim 
internacie gubi się jej w nawałnicy rewolucji i wojny. W ma-
jątku jej przebywa wśród jeńców austriackich młody Polak, 
z którym po wielu trudach i niebezpieczeństwach przedosta-
je się do Polski w 1919 roku jako jego żona. I odtąd życie tej 
kobiety światowej, przyzwyczajonej do luksusu, toczy się sza-
ro, skromnie, bez wrażeń w tym powiatowym mieście. Jestem 
tak zasłuchana w jej zwierzenia, poddaję 
się tak sugestii jej słów, że zapominam 
o chwili obecnej. Puszysty kot o zielonych 
oczach przeciąga się bezceremonialnie na 
mych kolanach i pod pieszczotą mej dłoni 
– mruczy z zadowolenia. (WB. Nr 1 (14) 
1993 s. 23).Pamięta madame Językową 
pan Stanisław Dobranowski i ciekawie 
o niej opowiada zwiedzającym wystawę

Oglądamy wiele fotografii bocheń-
skich nauczycielek. Pamiętamy je jako pa-
nie w podeszłym wieku, ale tutaj widzimy 
piękne młode dziewczyny pełne zapału 
do pracy pedagogicznej. Jakby magiczną 
różdżką ktoś cofnął czas.

 Organizatorom udało się odgrzebać 
z niepamięci fotografię wspaniałej na-
uczycielki bocheńskiego gimnazjum Ży-
dówki dr filozofii Balbiny lustgarten, 
która zginęła w komorze gazowej obozu 
zagłady w Bełżcu.

W ekspozycji przewija się na każdym kroku udział dziew-
cząt i bocheńskich pań w działalności patriotycznej i wal-
ce o niepodległość Polski. Mieszkająca w Bochni Albina 
Wyspiańska ciotka Stanisława Wyspiańskiego przewoziła 
w 1863 r. broń i opatrunki dla powstańców. Maria Steczowicz 

była kurierką Tajnej Armii Polskiej w 1939 r. zorganizowała 
w domu rodziny Steczowiczów przy ul. Kolejowej punkt kon-
taktowy kurierów tatrzańskich, woziła na Węgry raporty pisa-
ne na bibułkach do papierosów, z powrotem pieniądze i inne 
rozkazy z Ambasady Polskiej w Budapeszcie do Bochni i Kra-
kowa. Tę niebezpieczną działalność konspiracyjną prowadziła 
nawet po aresztowaniu członków jej rodziny mając zawsze 
przy sobie fiolkę z cyjankiem potasu w razie wpadki.

Niezwykłą postacią związaną z Bochnią jest dr filologii 
polskiej urszula Wińska żona majora Tomasza Radwan-Wiń-
skiego, profesorka Seminarium Żeńskiego im. Klementyny 
z Tańskich-Hoffmanowej, która w październiku 1939 r. zorga-
nizowała pod szyldem niemieckiej szkoły rachunkowości „Of-
fentlische Handelschule” przy ulicy Gołębiej tajne nauczanie. 
Uwięziona w obozie koncentracyjnym Ravensbrűck niosła po-
moc duchową więźniarkom i w strasznych warunkach obozo-
wych organizowała działalność edukacyjną. Ułożyła modlitwę 
więźniarską „Credo obozowe” (cytowane na wystawie), które 
w czasie strasznych apeli i selekcji szeptały setki więźniarek, 
a zaczynało się od słów:

Wierzę w Polski zmartwychwstanie
i narodu odrodzenie.
Wierzę Stwórco nasz i Panie,
bo przez mękę i cierpienie
Duch się coraz w górę zbliża,
a do Ciebie droga krzyża
Nas prowadzi.

Cudem trzykrotnie uniknęła śmierci w obozie. Po wojnie 
pracowała naukowo na Uniwersytecie Gdańskim. Wydała 
wiele wspomnień obozowych m.in. wznowioną w ub.r. po 
raz drugi książkę Zwyciężyły wartości. Na rok przed śmier-
cią (zmarła w wieku 102 lat) otrzymała godność członka 
honorowego naszego Stowarzyszenia. Tablica pamiątkowa 

jej poświęcona znajduje się na budynku 
Urzędu Skarbowego przy ul. Gołębiej. Na 
wystawie odnajdujemy fotografie prof. 
Janiny Golemowej, która także uczyła 
w „Offentlische Handelschule”. Niestety 
zabrakło fotografii prof. Wiesławy Koto-
wej, Olgi Chylowej i wielu innych kobiet 
zaangażowanych w tajne nauczanie, ale te 
przeoczenia nie wynikają z braku wiedzy 
na ten temat lecz z przyspieszonego tempa 
prac nad ekspozycją.

Na wystawie podziwiamy postacie ko-
biet ze świata muzyki, a więc wspomnia-
ną już Franciszkę Platówną, Władysławę 
Markiewiczówną, pianistkę i kompozy-
torkę oraz znakomitego pedagoga, Wan-
dę Chomrańską nauczycielkę i dyrektora 
bocheńskiej Szkoły Muzycznej w latach 
1946-1953, Marię Steczyszyn członkinię 
bocheńskiego Chóru Koronacyjnego na-
zywaną ze względu na kryształowo czysty 

głos „słowikiem bocheńskim”. Jest także fotografia bochnian-
ki Julii z Dutkowskich-Fischerowej, tłumaczki dzieł Alojzego 
Jiraska z czeskiego na język polski, śpiewaczki dającej liczne 
recitale śpiewacze w Pradze a zwłaszcza w praskim „Domu 
Polskim”, gdzie promowała przed wojną muzykę polską.

Władysława Gernand (1848-1873)

Maria hr. Rostowa-Językowa
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Oprócz portretów in-
dywidualnych znajduje-
my na wystawie portrety 
zbiorowe uczennic Se-
minarium Żeńskiego im. 
Klementyny z Hańskich 
Hoffmanowej i konty-
nuatora tego Semina-
rium czyli Liceum Peda-
gogicznego w Bochni, 
dziewczęcych drużyn 
harcerskich i sokolich, 
uczennic Szkoły Kingi, 
Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, Stowarzy-
szenia Sług św. Zyty, 

Związku Kobiet Polskich, Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” 
a nawet Bocheńskiego Towarzystwa Cyklistów. W ekspozycji 
zadziwia nas ilość stowarzyszeń działających do 1939 r. na te-
renie Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Gdybyśmy ograniczyli się 
tylko do opieki charytatywnej nad biednymi, to odnajdujemy 
aż pięć stowarzyszeń i komitetów: Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Biednym, Komitet Niesienia pomocy Biednym, Ko-
mitet Wsparcia Biednych, Towarzystwo Opieki nad Sierotami 
Żydowskimi, Towarzystwo Dobroczynne Żydowskie. Towa-
rzystwo Szkoły Ludowej organizowało kursy gotowania, ra-
chunkowości, hodowli drobiu, używania ziół leczniczych, wy-
kłady na temat literatury polskiej i historii w zarysie. Prężnie 
działało Stowarzyszenie Sług św. Zyty zrzeszające bocheńskie 
służące oraz żony bocheńskich profesorów, które niosły w to 
środowisko kaganek oświaty. Stowarzyszenie miało w Bochni 
duży budynek i organizowało tam najrozmaitsze kursy, wykła-
dy i występy artystyczne.

Na wystawie nie brakuje towarzystw religijnych i bocheń-
skich zakonnic: Maria Teresa Ledóchowska, przełożona pielę-
gniarek siostra Maria Muszyńska, błogosławiona Marta Wiecka 
i Leopoldyna Stawecka, którą widzimy w stroju zakonnym, w in-
nym miejscu w mundurku uczennicy bocheńskiej szkoły, a która 
w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej zanim zosta-
ła zakonnicą walczyła mężnie dochodząc do rangi porucznika.

Zachowały się sceny z jasełek wystawianych przez p. prof. 
Emilię Słuszkiewicz, z których dochód przekazywano na ko-
mitet budowy kościoła szkolnego, z działalności krajoznaw-
czej, z popisów tanecznych i zespołu mandolinistek-uczennic 
Liceum Pedagogicznego w Bochni. Można by jeszcze długo 
opowiadać o wystawie, która zadziwia bogactwem treści i for-
mą prezentacji. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku 2012 
pojawi się możliwość zaprezentowania jej dalszego ciągu.

Wystawa otwarta była po raz pierwszy w salach Miejskie-
go Domu Kultury w Bochni, a obecnie w salach „Domu Boch-
niaków”. 11 grudnia b.r. po otwarciu wystawy pani Paulina 
Krzywda wygłosiła wykład pt. Kobieta próżna i dumna czy 
oświecona. Rzecz o edukacji oraz wychowaniu bochnianek 
w XIX i XX wieku. Pani Paulina Krzywda jest autorką scena-
riusza wystawy.

Wystawa czynna będzie do końca marca 2012 r. i można 
ją zwiedzać od poniedziałku do piątku od 10.00 do 11.30, 
a w niedziele od 12.00 do 14.00. O zmianie terminów będzie-
my informować Państwa na witrynie „Domu Bochniaków”. 
Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim w Święta spokoju,
moc radości  i śmiechu,
pod choinką prezentów
i udanych wypieków.

Niechaj   pachnie choinka,
przyniesiona wprost z lasu,
ustrojona bombkami,
kokardkami z atłasu.

 Stwórzmy  nastrój  jedyny,
najpiękniejszy na świecie,
wszak to dzień wyjątkowy,
narodziło się Dziecię.

 Pod jemiołą całusy,
takie szczere, niewinne,
serca  czyste, skruszone,
myśli  znowu  dziecinne.

Girlandami  uśmiechów,
i  czułymi słowami,
opleciemy świat wkoło,
w noc co skrzy się czarami.

***

Chciałabym, aby  nastrój Święta,
był z nami często, tak na co dzień,
ocieplał życie  naszym bliskim,
a radość była zawsze w modzie.

By  uśmiech śmieszną był kokardą,
przypiętą niby od parady,
umilkły wszystkie spory waśnie,
ręce garnęły się do zgody.

Rozmowy kwitły przy śniadaniu,
nie dotyczyły polityki,
wszyscy się czuli świetnie, zdrowo,
nikt się nie kłócił nigdy z nikim.    

Jeśli zaś będą  kwestie sporne,
to tylko drobne , bez znaczenia,
w czym jest przewaga Wielkanocy,
a w czym  Bożego Narodzenia.     

Jedne i drugie są okazją,
by się zamyślić nad istnieniem,
spotkać z bliskimi, zwolnić tempo,
wiadomo miłość wszystko zmienia.

   Halina Sułek-Kobiela

W świątecznym nastroju

Maria Odyniec
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„Totus corporibus nihil esse utilius sale et sole” (Ze wszyst-
kich ciał niema użyteczniejszego nad sól i słońce) pisał w swym 
dziele „Historia Naturalis” żyjący między 23 a 79 r. n.e. pisarz 
i historyk rzymski Pliniusz Starszy. Od zarania dziejów ludz-
kości sól stanowiła niezbędny element pożywienia i konserwa-
cji żywności, środków leczniczych i kosmetycznych, a przede 
wszystkim była ważnym środkiem płatniczym i symbolem 
bogactwa. W związku z tymi właściwościami soli obie saliny 
podkrakowskie znajdowały się stale w centrum zainteresowa-
nia panującego. Przybywały tu z jego polecenia jego urzędni-
cy w charakterze wyłącznie służbowym i niejako przy okazji 
mogli zwiedzić podziemne efekty pracy ludzkiej. Dopiero od 
przełomu XVIII i XIX – stulecia rozwinął się ruch wyciecz-
kowy, miłośników rodzącego się wówczas krajoznawstwa. 

W okresie staropolskim podziemia bocheńskiej saliny wi-
zytowali urzędnicy książęcy, a potem królewscy, a nieraz i sa-
mi władcy. Warto odnotować dwa pierwsze ślady takich poby-
tów królewskich. Pierwszy z nich to akt fundacyjny szpitala 
górniczego Świętego Krzyża wystawiony przez Kazimierza 
Wielkiego 26 lipca 1357 roku podczas jego pobytu w mie-
ście i kopalni bocheńskiej. Drugi odnajdujemy w słynnym 
XV – wiecznym dziele słynnego polskiego średniowiecznego 
kronikarza – historyka Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki 
sławnego Królestwa Polskiego (Annales seu Cronicae incliti 
Regni Poloniae). Pod rokiem 1428 Długosz odnotował wizytę 
króla Władysława Jagiełły wraz z jego dworem. 

Przykładem podobnej troski właściciela o podległe sobie 
dobra było powołanie przez króla polskiego Zygmunta I Sta-
rego zespołu pisarzy żupnych pod kierunkiem dyplomaty i fi-
nansisty Justa Lucjusza Decjusza, którzy mieli opisać żupy 
krakowskie pod kątem zbadania możliwości zwiększenia ska-
li eksploatacji podziemnych skarbów. Opis ten z 1518 roku 
– moim zdaniem – można by uznać za najstarszy informator 
turystyczny kopalni. Król Zygmunt I Stary przybył do Boch-
ni wraz z królową – małżonką Boną i królewiczem Zygmun-
tem Augustem w roku 1538 i przyjmowany był tradycyjnie, 
z ogromnym przepychem, na miejscowym zamku żupnym.. 
Podobną wizytę odbył król Stefan Batory, który wraz ze swo-
im dworem przybył do Bochni w 1578 roku. 

Od przełomu wieku XV i XVI na terenie obu żup podkra-
kowskich zaczynają pojawiać się też coraz liczniej różni cudzo-
ziemscy podróżnicy. Rezultatem tych odwiedzin były ich mniej 
lub bardziej szczegółowe opisy i relacje. W 1518 kopalnię bo-
cheńską zwiedził znany humanista Joachim Wadian, profesor 
sztuk wyzwolonych i były rektor uniwersytetu wiedeńskiego. 
Po podziemiach kopalni oprowadzał go i towarzyszące mu oso-
by, z polecenia żupnika krakowskiego Jana Bonera, podżupek 
bocheński Jan Oleśnicki herbu Dębno. Wadian w swej relacji 
krok po kroku oprowadza czytelnika po podziemiach kopalni, 
opisując i analizując wszystko to co widzi. Dzięki niej może-
my poznać emocje oraz wrażenia jakie towarzyszyły autorowi 
i jemu podobnym udającym się do podziemi. Nie brak więc 
tu obaw przed zjazdem w szybie i warunkami panującymi na 
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Goście w bocheńskiej żupie solnej
dole, stanu niepewności i zagubienia, ale równocześnie z cza-
sem pojawia się i zachwyt nad pięknem podziemnego świata. 
Podobna w treści jest relacja innego humanisty Jodoka Willi-
cha z Reszla. Był on członkiem poselstwa króla Czech i Węgier 
Ferdynanda Habsburga, które w 1543 roku przybyło na dwór 
Zygmunta II Augusta. Autor omawia w niej ponadto dość 
szeroko problem leczniczych właściwości wydobywanej soli. 
Dzieło to można uznać za jako najstarszy dowód naukowego 
zainteresowania kopalnią jako ośrodkiem sanatoryjnym. 

Z I połowy XVII wieku pochodzą dwie relacje, napisane 
wierszem. Autorem pierwszej z nich był Jan Achacy Kmita, 
pełniący różne funkcje urzędnicze na terenie miasta i kopalni 
bocheńskiej. Drugim był Andrzej Kanon, profesor teologii i fi-
lozofii, wykładowca w kolegiach jezuickich, który swe dzieło 
poświęcił sekretarzowi królewskiemu Filipowi Lipskiemu, 
uczestnikowi jednej z komisji sejmowych lustrujących obie 
żupy podkrakowskie. Obaj autorzy stworzyli poetycką, nie-
zwykle emocjonalną i pełną fantazyjnych wyobrażeń relację 
pobytu w podziemiach kopalni. 

 Od początków XVIII wieku na terenie kopalni pojawia-
li się coraz wyraźniej przedstawiciele świata nauki, których 
można było odnaleźć zarówno w grupie ówczesnych urzędni-
ków i specjalistów górniczych, jak i poza tym gronem. W gru-
pie tym szczególnie korzystnie zapisała się postać wielkiego 
reformatora obu salin podkrakowskich – Johana Gottfrieda 
Borlacha. Po roku 1772 salina bocheńska została włączona 
w obszar monarchii Habsburgów. Wiele cennych danych o ko-
palni zawiera m.in. relacja Aleksandra Heitera von Schonveth, 
głównego administratora Żup Krakowskich z ramienia władz 
w Wiedniu, spisana na okoliczność przejęcia kopalni przez 
władze austriackie. Godna uwagi jest relacja austriackiego le-
karza i przyrodnika Józefa Augusta Schultesa z 1806 r. będąca 
pokłosiem jego wizyty w bocheńskiej kopalni. 

W gronie zwiedzających kopalnię bocheńską cudzoziem-
skich urzędników, uczonych czy podróżników można znaleźć 
dwójkę znanych Polaków. Pierwszym z nich był Stanisław 
Staszic, zwany,, ojcem geologii polskiej” a drugim Hieronim 
Łabęcki, pionier badań nad historią górnictwa i hutnictwa na 
ziemiach polskich. Od połowy XIX wieku da się zauważyć 
stopniowy wzrost liczby odwiedzających. Dzięki zachowanej 
książce pamiątkowej bocheńskiej kopalni możemy przyjrzeć 
się im bliżej. Tradycyjnie już w salinie gościli urzędnicy ce-
sarscy jak i przedstawiciele krajowych władz galicyjskich; 
m.in. w 1895 roku podziemia kopalni zwiedził C.K. Namiest-
nik Galicji hrabia Kazimierz Badeni, późniejszy premier 
rządu austryjackiego. Pojawiały się też grupy młodzieżowe 
i akademickie. Coraz liczniej przybywali indywidualni i gru-
powi uczestnicy niezwykle modnych wówczas wycieczek 
krajoznawczych. Przybywali oni z terenu nie tylko monarchii 
austro-węgierskiej, ale też m.in. z terenu ówczesnych Niemiec 
i Rosji. Jednym z takich podróżników – pionierów krajoznaw-
stwa był historyk, etnograf i bibliotekarz Żegota Pauli. W swo-
im dzienniku z podróży pod datą 1 lipca 1840 r. odnotował 
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swój przyjazd do bocheńskiej kopalni. Znajdujemy tam opis 
zwiedzania kopalni, niewiele różniący się od relacji Wadiana. 

Lata II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) to okres który 
w dziejach bocheńskiej kopalni zapisał się jako czas ciągłej 
walki o jej utrzymanie. Wśród odwiedzających wówczas ko-
palnię bocheńską nie brakowało osób reprezentujących świat 
nauki czy polityki. 6 maja 1936 roku przybył do kopalni pry-
mas Polski kardynał August Hlont wraz z biskupem tarnow-
skim Franciszkiem Lisowskim w celu poświecenia nowej 
kaplicy w kopalni pod wezwaniem Św. Barbary. W okresie 
międzywojennym przyjeżdżali do kopalni uczniowie bocheń-
skiego gimnazjum na praktyczne lekcje fizyki czy chemii. 
Wycieczki do kopalni organizowało Koło Krajoznawcze im. 
Wincentego Pola, którego opiekunem był profesor gimnazjal-
ny Piotr Galas, a także Koło Krajoznawcze im. Wł. Tetma-
jera przy Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim 
im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Ciekawostką jest 
zachowany w tych archiwaliach ślad pobytu w bocheńskiej 
kopalni jugosłowiańskich studentów górnictwa wraz z opie-
kunami w roku 1923. Warto pamiętać też, że wybuch wojny 
uniemożliwił niestety finalizację bardzo już zaawansowanego 
wówczas projektu powołania przy bocheńskiej salinie sanato-
rium leczniczego dla kuracjuszy.

Po II wojnie światowej, w latach PRL – u, zachowały się 
także informacje o wizytach w kopalni osób z zewnątrz, choć 
nie były one liczne. Zorganizowano zwiedzano kopalni w roku 

1953 z okazji obchodów 700 rocznicę założenia miasta. W la-
tach 60 – tych zwiedzanie kopalni miało towarzyszyć ogól-
nopolskim obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego. W roku 
1971 po raz pierwszy obchodzono imprezę masową pod ha-
słem – Dni Bochni. Jednym z elementów bogatego wówczas 
programu artystyczno-kulturalnego była oczywiście możli-
wość zwiedzenia podziemi bocheńskiej kopalni. Dodatkowo 
zwiedzający mieli okazję po raz pierwszy obejrzeć specjalną 
wystawę jej poświęconą. W 1981 r. kopalnia wpisana została 
do rejestru obiektów zabytkowych, co oznaczało, że podlega 
ona ochronie prawnej jako zabytek. W czasie obchodów 730 
– lecia miasta Bochni w roku 1983 udostępniono do zwiedza-
nia kaplicę bł. Kingi, której przywrócono pierwotną funkcję. 
Wcześniej pełniła ona rolę niemalże magazynu, ale w grudniu 
1980 r. w czasie Barbórki odprawiono mszę święta, a w Wi-
gilię tradycyjną Pasterkę. W roku 1990, w którym zapadła 
decyzja o zakończeniu wydobycia soli kamiennej, na terenie 
kopalni pojawiały się sporadycznie osoby indywidualne lub 
zorganizowane grupy zwiedzających. Uczestnikiem jednej 
z takich grup, jako uczeń szkoły podstawowej, był sam autor 
tego artykułu. Zwiedził nie tylko podziemia ale zobaczył tak-
że wiele nieistniejących już obecnie obiektów przemysłowych 
zlokalizowanych w pobliżu szybu Campi. 

Powołanie z inicjatywy Kopalni Soli w Bochni Uzdrowi-
ska w formie spółki w 1995 roku dało nowy impuls do rozwo-
ju podziemnej turystyki w Bochni.

Z POlESIA DO łAGRu, Z łAGRu DO BOCHNI

,,Polesia czar to dzikie knieje i moczary’’- te słowa pio-
senki stanowią zwięzłą charakterystykę wschodnich ziem na-
leżących kiedyś do Polski. W tej uroczej krainie, we wsi Czar-
ne Łozy, ujrzała światło dzienne druga z kolei córka Anieli 
i Edwarda Komasów – Augustyna. To niecodzienne imię 
otrzymała przez szacunek dla wujka babci – biskupa o imie-
niu Augustyn. Rodzina Edwarda wywodziła się z Bochni, on 
sam urodził się w tym mieście, mieszkał w nim aż do wybu-
chu I wojny światowej. Wtedy wraz z dwoma swymi braćmi, 
poczuwając się do patriotycznego obowiązku, jako ochotnik 
wyruszył do Legionów. Po wojnie odznaczony orderami za 
waleczność powrócił do domu, w przeciwieństwie do dwóch 
braci, którzy zginęli, poświęcając swe młode życie Ojczyźnie.

Edwarda los rzucił na Polesie, do miasta Prużana, gdzie 
otrzymał posadę w starostwie. Tam też poznał polską nauczy-
cielkę, z którą zawarł związek małżeński. Wydawać by się 
mogło, że po trudach wojennych wreszcie przyszedł czas, by 
żyć i pracować w pokoju i domowym zaciszu.

Tymczasem nad Europą zbierały się chmury. Niemiecki fa-
szyzm zapuszczał coraz głębiej swoje macki, niczym żarłocz-
ny potwór żądał stale nowych ziem, w końcu zaatakował nasz 
kraj. Podstępnie porozumiawszy się z Sowietami, uderzył od 
zachodu. Siedemnaście dni później żołdacy radzieccy wkro-
czyli na wschodnie rubieże naszego kraju. Ukraińcy i Białoru-

Michalina Pięchowa

Zesłańcy
sini witali ich niczym wybawicieli. Rozgorzały antagonizmy 
narodowościowe i tajona do tej pory nienawiść do Polaków. 
Zapanowała nowa sytuacja, nowe przepisy, nowe zwyczaje. 
Na dawnych ziemiach polskich nie było miejsca dla tych, któ-
rzy od wieków je zamieszkiwali.

Edward, ojciec pięciorga dzieci, już 1 września 1939 roku 
nałożył mundur wojskowy i znalazł się w szeregach swego od-
działu. Niestety dezorganizacja, chaos, zamieszanie doprowa-
dziły do tego, że został ujęty wraz z innymi przez Sowietów. 
Ci wieźli pojmanych w kierunku wschodnim, nie wykluczone, 
że do Katynia. Uciekł z transportu i przedostał się do rodziny. 
Radość wszystkich nie trwała jednak długo.

Zima 1939 i 1940 roku była niezwykle sroga. Mróz na tam-
tych terenach przekraczał – 40 stopni, jak gdyby się wszystko 
sprzysięgło przeciw narodowi zaatakowanemu z dwu stron 
i ujarzmionemu na długi czas.

Dziesiąty dzień lutego, śnieg, mróz, zawieja. Pełna noc. 
Dały się słyszeć jakieś dziwne odgłosy, a potem walenie kol-
bami w drzwi domu Komasów. Wdarli się z krzykiem, kazali 
brać rzeczy najpotrzebniejsze. Wszyscy zostali aresztowa-
ni: matka, ojciec i pięcioro dzieci, najstarsza jedenastoletnia 
dziewczynka i najmłodszy, dwuletni Józio. Niewiele zabrali 
ze sobą na podstawione sanie, które dowiozły ich do szkoły, 
gdzie mieli czekać na pociąg, a dla rozgrzania otrzymali gorą-
cą wodę. Po kilku godzinach załadowani zostali do bydlęcych 
wagonów bez pieca, z otworem w podłodze. I tak zaczęła się 
gehenna zesłańców, która miała trwać kilka lat. Słabi i chorzy 
kończyli swój żywot, wtedy martwe ciała wyrzucano w pustym 
polu na śnieg, na pożarcie dzikich zwierząt. Podróż trwała trzy 
miesiące. Na miejsce przybyli 20 maja. Następnie kaci samo-
chodami wywieźli swe ofiary 70 kilometrów za Archangielsk.
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Świat łagrów usytuowanych wzdłuż Dźwiny (w j. ros. 
Dwina), w obwodzie archangielskim Gustaw Herling – Gru-
dziński nazwał,, Innym światem”, rządzącym się odrębny-
mi prawami, będącymi w opozycji do ogólnoludzkich zasad 
współegzystencji. Świat ten charakteryzował się zniewole-
niem jednostki, upodleniem przymusową, wyczerpującą pra-
cą w niezwykle złych warunkach. Od wrót obozu rozchodziły 
się na wszystkie strony czarne korowody więźniów – pochylo-
nych, skurczonych z zimna i wlokących za sobą ciężkie nogi 
– pisze G.Herling – Grudziński. „Przeżywszy obóz w Jerce-
wie, w oparciu o swe doświadczenia stwierdza, iż nieludzkie 
warunki życia i pracy odzierają ludzi z godności, pozbawiają 
szacunku dla siebie, odrzucają podstawowe zasady moralne.

Naszych zesłańców umieszczono w barakach, których ścia-
ny pokryte były śniegiem. Na zewnątrz panował mróz pięć-
dziesięciu lub siedemdziesięciu stopniowy. Praca bardzo ciężka 
w tajdze przy wyrębie drzew. Nikogo nie oszczędzono, nawet 
dzieci były też wykorzystywane. Kiedy w czasie pracy 9- let-
nia Jagusia – Augustynka odeszła na bok, by uzbierać nieco ja-
gód, nadzorujący chwycił ją i bił głową dziecka o pień drzewa. 
Przerażenie było ogromne, a jeszcze większy ból, który trwa 
do dziś. Małe dzieci zbierały gałęzie, układały drewno, w lecie 
i jesienią zbierały jagody oraz runo leśne. Obok pracy dotkli-
wy był głód. Na dobę każdy otrzymywał 20 dkg chleba i zupę, 
która w niczym jej nie przypominała. Niedożywienie, ciężka 
praca, zimno przyczyniały się do wyczerpania oraz chorób.

Zapytany przeze mnie pan Józef, jaki moment z poby-
tu w łagrze najmocniej przeżył, mówi: Po rocznym pobycie 
w Kargawinie wywieziono nas do Szengi, obozu dla więźniów. 
Szenga leży nad rzeką o tej samej nazwie, która wpada do 
Dźwiny, a ta do M. Białego W maju, w kantorze zgromadziło 
się około 100 więźniów w celu odmawiania litanii do Matki 
Bożej. Nagle zjawił się komendant obozu z enkawudzistą i ko-
misarzem. Podeszli do klęczącego ojca, jeden z nich chwycił 
go za brodę i zapytał, czy jest popem. Następnie kazał mu 
krzyż – lichtarzyk wrzucić do rzeki. Ojciec się nie zgodził, wte-
dy komisarz wyjął pistolet i przyłożył do jego piersi, na ten 
widok kilkuletni syn, który obok klęczał, zemdlał. Ojca jeszcze 
katowano, wybito wszystkie zęby i zdarto paznokcie.

Moja rozmówczyni, pani Augustyna, podaje mi ten krzyż. 
Patrzę na niego i uświadamiam sobie fakt, że żaden naród 
nie cierpiał tak, jak polski, żaden nie był prześladowany tak, 
jak my i to w różnych okresach naszej historii. W roku 1940 
przez łagry przewinęło się ogółem 8 milionów ludzi – pisze 
Anne Applebaum w książce,, Gułag”. Zaś w latach 1929 
– 1953 przeszło 18 milionów. Gułag to skrót nazwy Gławnoje 
Uprawlenie Łagieriej czyli Główny Zarząd Obozów. Z cza-
sem zaczęto tym mianem określać cały sowiecki system pracy 
niewolniczej, a więc obozy pracy, obozy karne, dla więźniów 
politycznych, dla kobiet, dzieci. 

Gułag utożsamiano w ogóle z represją tzn. aresztowaniem, 
przesłuchiwaniem, procesem transportem, przymusową pra-
cą i wygnaniem. Sieć obozów rozciągała się od wysp Morza 
Białego po Morze Czarne, od kręgu arktycznego po równiny 
Azji Centralnej, od Murmańska po Workutę i Kazachstan. Te-
reny pod Kołem Podbiegunowym, w europejskiej części Rosji 
określano mianem Sybiru, jakkolwiek ta geograficzna nazwa 
dotyczyła terenów położonych za Uralem.

Razem z ojcem pani Augustyny więziony i katowany był 
ksiądz katolicki, Polak. Po jakimś czasie wypuścili go prze-

konani, że będąc chory, pozbawiony sił, na mrozie zakończy 
życie. Przed opuszczeniem obozu przyszedł do baraku zajmo-
wanego przez rodzinę Komasów. Kiedy zobaczył obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, upadł na kolana i modlił się, by pan 
Edward wytrwał w wierze i nie załamał się. Pani Augustyna 
jest przekonana, iż swoje życie i powrót do Polski zawdzięcza-
ją modlitwie duchownego oraz opiece Matki Bożej, do Której 
codziennie zwraca się tymi słowami:

Matko Boża ufam Tobie
W każdy dzień i w każdej dobie.
Kiedy ogłoszono amnestię i zaczęła formować się armia 

Andersa, pan Edward zgłosił się do niej. Za nim podążyła 
żona z dziećmi. Byli już na pokładzie okrętu, gdy żandarmeria 
radziecka aresztowała ojca i osadziła w więzieniu.

Ponownie zgłosił się do wojska armii kościuszkowskiej. 
Przeszedł cały bojowy szlak od Lenino do Berlina. Był dwukrot-
nie ranny. W tym czasie osadzono panią Anielę z dziećmi w obo-
zie. Był rok 1943, skierowano ich na Ukrainę. Płynęli łodzią, 
którą sterowała chora matka, starsze córki wiosłowały, młodsze 
dzieci wylewały wodę. W pewnym momencie zaczęli się topić. 
Wtedy z drugiej łodzi przybył z pomocą młody mężczyzna.

Po przybyciu do następnego obozu przebywali w nim jesz-
cze dwa lata, dwa lata głodu, ciężkiej pracy udręki i tęskno-
ty. Dopiero w 1946 roku wrócili transportem do Polski. Wy-
czerpanych, znękanych, schorowanych, bezdomnych witała 
polska wiosna, jakże bliska i droga sercu, witał maj zielenią 
i kwieciem, ojczysta ziemia witała tułaczy. Pani Aniela wraz 
z jedenastoletnim synem, Józiem wysiadła w Bochni, odnala-
zła brata męża i tu postanowiła pozostać. Z Brzegu przybyły 
dzieci, a w końcu mąż. Radość ze spotkania oraz przeżycia 
tych potwornych lat była ogromna. Augustyna wkrótce zało-
żyła rodzinę, dziś jej bolesne wspomnienia osładza sześcioro 
dzieci, trzynaście wnuków i dziewięć prawnuków.

Dzieląc się swymi wspomnieniami, często się zamyśla, jak 
gdyby odgrzebywała w pamięci tamte chwile, z miłością mówi 
o matce, a z wielkim podziwem, szacunkiem i dumą o ojcu. 
Symbolem jego bohaterstwa, odwagi i wierności zasadom mo-
ralnym są medaliony i ordery, jest ich piętnaście w gablocie. 
Tyle pozostało z tamtych czasów prócz wspomnień i bólu.

Święta minęły, pozostało jednak przesłanie, które warto 
zapamiętać:

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się 
do swojego brata i wyciągasz do niego rękę – 
– jest Boże Narodzenie…
 Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, 
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, 
moralnego i duchowego ubóstwa – 
– jest Boże Narodzenie…
 Zawsze, kiedy sam, nie mając wiele, 
potrafisz dzielić się z innymi
i obdarzasz ich radością – 
– jest Boże Narodzenie…
 Zawsze, kiedy czynisz swoje serce
bezpiecznym domem
dla przestraszonych, utrudzonych,
odepchniętych i wzgardzonych
– jest Boże Narodzenie…
Zawsze, ilekroć pozwolisz,
by Bóg pokochał innych przez ciebie –
     – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie…
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We wrześniu b.r. na wniosek Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Rada Miejska w Bochni 
nadała imię rotmistrza Witolda Pileckiego fragmentowi nowej 
(północnej) obwodnicy Bochni na odcinku 
od Osiedla Niepodległości do ulicy Ofiar 
Katynia. Kim był rtm. Witold Pilecki nie 
trzeba przypominać. Tak piękna postać pa-
trioty zamordowanego w komunistycznym 
więzieniu skazana była przez ponad 40 lat 
na zapomnienie. Dzisiaj żyje w pamięci 
obecnego pokolenia Polaków.

Warto jednak przypomnieć niezwykłe 
związki jakie łączyły osobiście Rotmistrza 
z Bochnią i Ziemią Bocheńską, tym bar-
dziej, że w październiku b.r. Szkoła Podsta-
wowa w Jodłówce na wniosek Wójta Gminy 
Rzezawa, dyrekcji Szkoły, rodziców i grona 
pedagogicznego otrzymała podjętą w for-
mie aklamacji uchwałą Rady Gminy Rze-
zawa imię rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Na uroczyste spotkanie w szkole z tej okazji 
przybyli z Warszawy córka Rotmistrza Zo-
fia i syn Andrzej. Wśród licznie zebranych 
gości i władz Gminy byli także przedstawiciele naszego Sto-
warzyszenia. Powinniśmy także przypomnieć, że na elewacji 
„Domu Bochniaków” znajduje się od 2006 r. tablica poświę-
cona Rotmistrzowi, a przy dworku w Koryznówce – głaz z gra-
nitową płytą upamiętniającą jego pobyt w Koryznówce po bra-
wurowej ucieczce z KL Auschwitz. Historyk i as francuskiego 
wywiadu wojskowego Michael Foot w książce „Sześć twarzy 
odwagi” (Six faces of Courage) określił Witolda Pileckiego 
jako jednego z sześciu najodważniejszych  ludzi w okupowanej 
przez Niemców Europie.

* * *

W RODZINIE O PATRIOTyCZNyCH TRADyCJACH
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołuńcu nad jezio-
rem Ładoga w rodzinie o wielkich tradycjach patriotycznych. 
Dziadek jego Józef brał udział w powstaniu 1963 r. W wyni-
ku represji carskich utracił majątek na Litwie i znalazł się na 
Syberii. Ojciec Witolda był jednym z pięciorga dzieci Józefa. 
W 1910 r. rodzina przeniosła się z Ołuńca do Wilna.

Witold działał w nielegalnym skautingu w Wilnie a po-
tem w Orle. W1918 r. walczył na placówce w Ostrej Bramie 
w obronie Wilna. W następnych dwóch latach w oddziale 
legendarnego zagończyka Jerzego (Żorża) Dąbrowskiego 
znanego później pod pseudonimem „Łupaszka” toczył boje 
z bolszewikami. W jesieni 1920 r. zdał egzamin dojrzałości 
i studiował malarstwo na wydziale sztuk pięknych Uniwersy-
tetu Stefana Batorego. W Lidzie udzielał się w pracy w harcer-
stwie. W 1926 r. przejął majątek rodzinny Sukurcze pod Lidą 
i zajął się gospodarstwem. Studiował rolnictwo na uniwersy-

Stanisław Kobiela

Rotmistrz Witold Pilecki (1901 – 1948)
patronem bocheńskiej ulicy

tecie poznańskim. W 1926 r. otrzymał stopień podporucznika 
rezerwy, a w 1932 r. został dowódcą I Szwadronu PW lidzkie-
go w rejonie 4. pułku ułanów. 

W 1931 r. ożenił się z Marią Ostrowską 
i rok później urodził się im syn Andrzej, 
a później córka Zofia. Pilecki miał niezwy-
kle bogatą osobowość i niespożytą ener-
gię: zachwycał się przyrodą, fascynowały 
go konie, Malował, grał na pianinie i pisał 
wiersze. Lubił młodzież, ale był zwolenni-
kiem spartańskiego jej wychowania, uzna-
jąc, że ono kształtuje charakter młodego 
człowieka. Miał konia o imieniu „Bajka” 
na którym odnosił sukcesy w licznych za-
wodach hippicznych. W powiecie lidzkim 
założył Straż Ogniową, mleczarnię i kółko 
rolnicze oraz przygotował dwa plutony PW 
konne, które przekształciły się w szwadron 
„Krakusów”.

TAJNA ARMIA POlSKA
W 1939 r. walczył w Armii „Prusy”. Jego 
oddział dwukrotnie został rozbity. 9 listo-

pada 1939 r. założył w Warszawie w gronie kolegów Tajną 
Armię Polską (TAP). Komendantem jej został Jan Włodar-
kiewicz ps. „Darwicz”, Pilecki został inspektorem organiza-
cyjnym, a jego zastępcą Jan Dangel ps.”Smoleński”. Celem 
organizacji było kontynuowania walki o niepodległość i zwy-
cięstwo, o polityczne, moralne, gospodarcze i kulturalne od-
rodzenie państwa polskiego. System piątkowy miał uchronić 
organizację przed wpadką w ręce wroga. (W 1941 r. TAP pod-
porządkowała się SZP-ZWZ, na której czele stał gen. Stefan 
„Grot” Rowecki).

Po aresztowaniu dwóch członków TAP Witolda Surmac-
kiego ps. Stefan” i dr Władysława Deringa Pilecki powziął 
myśl dobrowolnego pójścia do obozu koncentracyjnego „Au-
schwitz” w celu rozpoznania struktury tego hitlerowskiego 
obozu i sposobu dostarczania tam więźniów. Okazało się bo-
wiem, że osoby aresztowane w Warszawie po przesłuchaniach 
przez gestapo na Alei Szucha albo na Pawiaku były wysyłane 
do obozu Auschwitz, który dopiero rozbudowywał się. Pomysł 
Pileckiego, aby dotrzeć za druty tego obozu, zdobyć niezbędne 
informacje o jego funkcjonowaniu, przekazać je władzom pol-
skim w Londynie, stworzyć tajną organizacje wśród więźniów, 
zorganizować ucieczki z obozu, albo rozeznać możliwość od-
bicia więźniów był niezwykłym dowodem determinacji i od-
wagi. Propozycję wykonania tego zadania zaakceptował szef 
wywiadu ZWZ Tadeusz Pełczyński.

OCHOTNIK DO Kl AuSCHWITZ
Z papierami wystawionymi na nazwisko Tomasza Serafiń-
skiego Pilecki dał się złapać w łapance ulicznej na Mokotowie 
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i w nocy z 21 na 22 września 1940 r. znalazł się w transporcie 
1905 więźniów do obozu Auschwitz. Fałszywe nazwisko Se-
rafiński zastąpione zostało numerem obozowym 4859. Zna-
lazł się w bloku 17a, którym rządził brutalny kryminalista 
niemiecki Aloiz Steller nazywany przez więźniów „Krwawym 
Alojzem”.

Pilecki zorganizował obozową konspirację Związek Or-
ganizacji Wojskowych (ZOW). Przyjął system konspiracyjny 
„górnych piątek” w taki sposób, że członkowie jednej piątki 
nie znali swoich kolegów z innych piątek. Byli to ludzie pewni 
o silnej motywacji działania, odporni na najbardziej brutalne 
śledztwo. W pierwszej piątce obok Pileckiego znaleźli się jego 
dwaj koledzy z TAP w Warszawie odnalezieni w Auschwitz, 
a ponadto rotmistrz Jerzy de Virion, Eugeniusz Obojski i Ro-
man Zagner. Pilecki budował konspirację w niezwykle trud-
nych warunkach reżymu obozowego, w systemie upokorzenia 
i załamania psychicznego więźniów, rozwijającej się sieci 
podsłuchów, donosicielstwa i inwigilacji. 

BuDOWA „GóRNyCH PIąTEK”
Już na początku 1941 r. Pilecki zbudował cztery „górne piąt-
ki”. W maju 1941 r. do czwartej wszedł m.in. Tadeusz Lech 
ps. „Sowa” z Bochni, który w Bochni razem z Włodzimierzem 
Podgórcem założył organizacje konspiracyjną Związek Walki 
o Wolność Polski i rozpoczął budowę tajnego podziemnego 
magazynu broni w lesie w Brzeźnicy. Od niego Pilecki dowie-
dział się, że prawdziwy Tomasz Serafiński żyje (zameldowany 
był w Krakowie przy ul. Salwatorskiej) i mieszka w rodzin-
nym dworku „Koryznówka” w Wiśniczu.

Na wiosnę 1942 r. powstały „górne piątki” w obozie kobie-
cym. Do pierwszej weszła Stanisława Rachwałowa, Antonina 
Piątkowska, Zofia Bratro, Helena Hoffmann i Wiktoria Kli-
maszewska. System obozowej konspiracji ZOW liczył łącznie 
ponad 500 osób, a w 1943 r. liczba ta podwoiła się.

Następnie Pilecki zorganizował system korespondencji 
ze światem zewnętrznym poza obozem przy pomocy gryp-
sów przekazywanych za pośrednictwem komanda mierników 
i elektryków, które pracowały poza obozem. Pilecki wykorzy-
stał też więźniów zwalnianych z obozu w szczególnych wy-
padkach, co zdarzało się tylko na początku funkcjonowania 
obozu. Dzięki temu pierwszy meldunek o zbrodniach doko-
nywanych w obozie dotarł do Komendanta Głównego ZWZ, 
a za jego pośrednictwem do rządu polskiego w Londynie już 
w marcu 1941 r. Po zniesieniu przez władze obozowe odpo-
wiedzialności zbiorowej za ucieczki z obozu Pilecki wyko-
rzystywał też uciekinierów z obozu do wynoszenia grypsów. 
W ten sposób za pośrednictwem uciekiniera Stefana Bieleckie-
go raport Pileckiego dotarł do dowództwa ZWZ w maju 1942 r. 

Brak odpowiedzi na propozycje zbombardowania szlaków 
prowadzących do Auschwitz skłonił Pileckiego do podjęcia 
decyzji o ucieczce z obozu w celu nakłonienia gen. „Grota” 
do zorganizowania akcji ratowania więźniów.

WIElKA uCIECZKA
W Wielki Poniedziałek w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. 
Witold Pilecki i jego dwaj koledzy Jan Redzej i Edward Cie-
sielski wydostali się z obozu przez piekarnię, w której wypie-
kano chleb dla załogi obozu. Uciekali brzegiem Wisły. Prze-
prawili się na drugą stronę rzeki. Pilecki wspominał, że szli 
nocą i kierowali się w stronę Bochni według gwiazd. Błądząc 

w lesie dotarli zamiast do kościoła w Porębie-Żegocie do ko-
ścioła w Alwerni. Stamtąd do Tyńca do Piotra Mazurkiewicza, 
a 1 maja 1943 r. zostali ostrzelani w Puszczy Niepołomickiej 
przez fortschutzów (niemieckich strażników leśnych). Pilecki 
został ranny w ramię. Uciekinierzy rozpierzchli się. Do Bochni, 
gdzie mieli zaplanowaną przystań w domu ogrodnika salinar-
nego Józefa Obory przy ul. Sądeckiej 30 dotarli 2 maja 1943 r.

DlACZEGO PIlECKI WyBRAł BOCHNIę?
Warto przypomnieć dlaczego Pilecki, niezwiązany z Bochnią 
uciekał do Bochni, a nie bezpośrednio do Warszawy, gdzie 
mieściła się komenda ZWZ-AK. Wyjaśnia to kolega Pileckiego 
Edmund Zabawski, zięć Józefa Obory, który był wtedy więź-
niem KL Auschwitz, w swoich powojennych wspomnieniach.

Pilecki wciągnął go do obozowej konspiracji, a następnie 
namówił do wspólnej ucieczki. Ostatecznie Zabawski zrezy-
gnował z ucieczki, świadomy tego, że w biurze obozowym są 
jego dane osobowe i adres i w razie ucieczki aresztowana zo-
stanie jego rodzina, ale nawiązał grypsem kontakt z rodziną, 
udzielił Pileckiemu niezbędnych wskazówek, a Pilecki zapi-
sał w swojej pamięci dokładnie plan miasta Bochni i drogę do 
domu Oborów. W Bochni nawiązał kontakt z ZWZ-AK. Jeden 
z działaczy konspiracyjnych Leon Wandasiewicz brat pani dr 
Urszuli Wińskiej (uwięzionej w obozie koncentracyjnym Ra-
vensbruck za prowadzenie działalności niepodległościowej) 
zaprowadził uciekinierów do Wiśnicza na Koryznówkę, gdzie 
poznał Tomasza Serafińskiego, którego nazwisko nosił. 

uDZIAł W WIŚNICKIM
ODDZIAlE DyWERSyJNyM „SyBIRAKA”
Przebywając na Koryznówce napisał słynne raporty oświę-
cimskie pokazujące szczegółowo ogrom hitlerowskich zbrod-
ni w obozie i nazwiska najbardziej zwyrodniałych zbrodniarzy 
oświęcimskich. Raporty te przekazał do Komendy Głównej 
Armii Krajowej. Nawiązał także kontakt z dowódcą oddziału 
dywersyjnego ZWZ-AK Andrzejem Możdżeniem ps.”Sybi-
rak”. Brał udział w jego akcjach sabotażowych w Rzezawie, 
Królówce i innych miejscowościach powiatu bocheńskiego 
i planował odbicie więźniów obozu przy pomocy 150-osobo-
wego oddziału wiśnickiego, postulował o bombardowanie szla-
ków kolejowych prowadzących do KL Auschwitz, ale plany te 
nie doszły do skutku. 23 sierpnia 1943 r. wyjechał do War-
szawy. Podejmował prace w kierownictwie Dywersji KG AK.

WAlKA Z KOMuNISTyCZNą AGENTuRą I ŚMIERć
Od wiosny 1944 r. należał do ścisłej grupy tworzącej się 
organizacji „NIE”, która miała zastąpić AK po zakończe-
niu okupacji niemieckiej na terenach zajętych przez Rosjan. 
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako dowódca re-
duty „Wolnej Rzeczypospolitej na rogu Alei Jerozolimskiej 
i Placu Starynkiewicza. Następnie był jeńcem obozu w Lams-
dorf i Murnau, a po wojnie służył w II Korpusie gen. Włady-
sława Andersa. Z końcem 1945 r. podjął się niebezpiecznej 
misji tworzenia siatki informacyjnej dla II Korpusu na tere-
nie Polski. Aresztowany na wiosnę 1947 roku w Warszawie, 
po długotrwałym śledztwie i procesie skazany został na karę 
śmierci i zastrzelony strzałem w tył głowy 25 maja 1948 r. 
mimo próśb rodziny i Ludmiły Serafińskiej żony Tomasza 
u premiera Józefa Cyrankiewicza. Pośmiertnie zrehabilitowa-
ny został 1 października 1990 r.
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W rocznicę 180-lecia
Olszynka Grochowska w narodowej legendzie

Największą i najważniejszą bitwą Powstania Listopadowego 
była bitwa pod Grochowem, na przedpolach Pragi na wschód 
od Wisły. Tutaj, w dniach 20-25 lutego 1831 r. powstańcza 
armia Królestwa Polskiego w sile ok. 30- 32 tysiące ludzi 
dysponując 90-120 działami stanęła przeciwko interwen-
cyjnej armii Cesarstwa Rosyjskiego, która przekroczywszy 
6 lutego granice Królestwa szła na Warszawę. Koncentracja 
Rosjan w rejonie Grochowa liczyła ok. 59 400 żołnierzy za-
prawionych w bojach i ok. 196 dział. Z bi-
twy grochowskiej do narodowej legendy 
przeszedł przede wszystkim bohaterski bój 
o niewielki lasek olchowy zwany Olszyn-
ką Grochowską – kluczową pozycję w linii 
obronnej Polaków: osłaniała ona centrum 
i prawe skrzydło armii polskiej. Rosja-
nie napotykając na zażarty opór wykonali 
na Olszynkę 4 duże natarcia* wspierane 
gęstym ogniem dział. Żołnierze obydwu 
stron wykazali się niezwykłą zaciętością 
w walce i pogardą śmierci: nieustępliwość 
i ówczesny sposób walki przyniosły krwa-
we żniwo – na polach bitewnych w rejonie 
Grochowa rany i śmierć znalazło 19 000. 
Po stronie polskiej śmiertelnie raniony zo-
stał, szczerze oddany sprawie powstańczej, 
utalentowany dowódca 2. Dywizji Piecho-
ty gen. Franciszek Żymirski pochodzący 
z Krakowa, natomiast, podczas prowadzonego kontrnatarcia 
polskiego na Olszynkę, odłamki granatu armatniego ciężko 
raniły w nogi dowódcę pierwszej linii wojsk i faktycznego 
wodza – gen. Józefa Chłopickiego. Moskale przełamali Polską 
obronę lecz było to „pyrrusowe zwycięstwo”. Ogromne stra-
ty, około 12 000 żołnierzy, złamały zdolność ofensywną ro-
syjskiego wojska. Jej głównodowodzący feldmarszałek Iwan 
Dybicz, który wyprawę do królestwa wyobrażał sobie jako 
„krótki spacer wojskowy…”, rezygnuje ze szturmu na miasto 
z marszu, przerywa działania wojenne i rozprasza swoje siły 
na kilka obozów u ujścia Wieprza.

 Bitwa Grochowska niewątpliwie przesądziła o dalszym 
trwaniu powstania, obaliła też mit o niezwyciężoności car-
skiej armii sławionej w powiedeńskiej Europie za zwycięstwa 
nad Napoleonem. Znawcy oceniają, iż w skali światowej pod 
względem liczebności uczestników i wykorzystania ognia bi-
twa ta była największą z bitew XIX w. pomiędzy 1815, a 1856 
rokiem. Waga tego wydarzenia na trwale pozostaje w świado-
mości narodowej i historycznej Polaków chociaż zaborca ostrą 
cenzurą i zakazami pod karą Sybiru (dot. stawiania krzyży) 
chciał zatrzeć pamięć bitwy, a budowaniem swoich pomników 
zmienić jej ocenę na świetne zwycięstwo moskiewskie. Miej-
sce bitwy dopiero 1916 roku oznaczono na trwale polskim 
drewnianym krzyżem, który w 1936 zamieniono na żelazny, 
wmurowany w kamienny grobowiec, kryjący szczątki pole-
głych. W latach 1931-49 na Grochowie inicjatywą społeczną 

wybudowano kościół-pomnik p.w. Najczystszego Serca Maryi. 
W 130 rocznicę Powstania Listopadowego wmurowano w je-
go przedsionku wielkie epitafium poświęcone uczestnikom bi-
twy, a wewnątrz umocowano kilka tablic upamiętniających 4 
pułki ułanów, które brały udział w bitwie. Co roku, 25 lutego, 
w kościele odprawiana jest msza św. w intencji poległych. 16 
lutego 2001 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał pole bi-
twy o Olszynkę Grochowską miejscem pamięci narodowej; 2 
lata wcześniej wytyczono tu Aleję Chwały z tablicami poświę-
conymi wybitnym postaciom z okresu Powstania Listopado-
wego. Dotychczas odsłonięto 30 tablic. 180-lecie bitwy, które 
wypadło w tym roku, uczczono wystawą czasową w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie pt. „Wiadoma światu ta sław-
na Olszyna… 180 Rocznica Bitwy Pod Grochowem”. Komisa-
rzem wystawy był dr Wojciech Krajewski, autor rocznicowej 

edycji „Grochów 1��1-�011”. Wojciech 
Krajewski jest pracownikiem naukowym 
MWP w stopniu starszego kustosza i m. 
in. autorem książki „Walka powietrzna nad 
Bochnią” wydanej przez Stowarzyszenie 
Bochniaków w 2006 r. Od czasu prac do-
kumentujących temat tej książki: zestrzele-
nie i upadek w sierpniu 1944 alianckiego 
Liberatora KG 890 w Nieszkowicach k/
Bochni, zaznaczyła się współpraca i kon-
takty W. Krajewskiego z naszym Stowa-
rzyszeniem. Na ostatnim wrześniowym 
spotkaniu w Domu Bochniaków dowie-
dzieliśmy się, że finalizuje on prace nad 
kolejną książką, tym razem o najbardziej 
znaczącym militarnie i politycznie wy-
darzeniu wojny polsko-rosyjskiej 1831 
– bitwie grochowskiej. Niebawem otrzy-
maliśmy kilka egzemplarzy tego pięknego 

graficznie i interesującego treścią wydania. Osobisty stosunek 
autora do tematu wyraził się w deklaratywnej dedykacji, która 
wzrusza swoją bezpośrednią wykładnią: Żołnierzom i oficerom 
Wojska Polskiego, uczestnikom Bitwy pod Grochowem 20-25 
lutego 1831, którzy mieli odwagę rzucić wyzwanie Imperium 
Rosyjskiemu, pracę niniejszą poświęcam. Już okładka książki 
przyciąga wzrok, bo na niej sławny obraz Wojciecha Kossaka 
„Olszynka Grochowska” w replice z roku 1928. Od razu do-
dam, że treść książki jest bogato zwizualizowana, co czyni ją 
prawie albumem. Ramą czasową są lata 1830 i 2011 – i to jest 
szczególnie interesujące. Wprawdzie autor w zwięzłym opisie 
dał obraz bitwy w jej preludium, przebiegu, dowódcach, siłach 
i stratach walczących stron – wszystko w logistycznych oraz 
topograficznych realiach dawnych i współczesnych – lecz 3/5 
pracy poświęca „krajobrazowi po bitwie”. Dokonuje „eksplo-
racji” jej śladów na polach Grochowa, w muzeach (najwięcej 
przechowuje MWP), w prywatnych zbiorach kolekcjonerów. 
On sam, jeszcze w b.r. (sic!), osobiście znalazł na prywatnej 
posesji, na przedpolu Olszynki dwa 12 funtowe granaty ar-
matnie, których pochodzenia właściciele nie byli świadomi. 
W zadumę wprawiają symbole i pamiątki. Oto „Krzyżyk z Ol-
szynki” zrobiony z gałązek olchy. Na skrzyżowaniu ramion 
krzyżyka, wzmocnionych złotymi okuciami, złota tabliczka 
z napisem: Olszynka – Dnia 25 lutego 1831. Przed laty ta-
kie krzyżyki znajdowano wśród domowych pamiątek. Artur 
Oppman ps. OR-OT, poeta legionowy ułożył 6 zwrotkowy 

BOCHN I ANA
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wiersz pt. „Krzyżyk z Olszynki”. W wymiarze heroicznym  
i patriotycznym bitwa jej bohaterowie mają swoje miejsce 
w pieśni, literaturze i sztuce. Malarstwu W. Kossaka w aspek-
cie bitwy grochowskiej, autor poświęcił jeden rozdział. Z opra-
cowania dowiadujemy się również o roli lekarzy, duchownych 
i kobiet. Były i cienie – błędy i wybujałe ambicje niektórych 
dowódców, maruderstwo. Lektura tej książki zadowoli wielu 
czytelników, również miłośników starej broni i munduru oraz 
rekonstrukcji historycznej.

* * *
W Powstaniu Listopadowym uczestniczyli Bochniacy. Byli 

to rdzenni mieszkańcy i tacy, którzy po powstaniu, w obawie 
przed represjami, chociaż z innych zaborów, trafili do Gali-
cji i Bochni: tutaj pozostali i tutaj ułożyli sobie życie. Pośród 
kilkudziesięciu nazwisk są osoby wybitne i zasłużone. Nadal 
aktywne społecznie lub politycznie. Wielu z nich uczestniczy-
ło później w spiskach galicyjskich, powstaniach 1846, 1848, 
a nawet 1863 roku. Ten temat wymaga niewątpliwie obszernej 
kwerendy.

Ewelina Mroczek
* W. Krajewki, Grochów 1831-2011 str. 6 podaje uważna lektura opisów 

bitwy pozwala stwierdzić, że (Olszynka) przechodziła z rąk do rąk nie cztery, 

ale aż kilkanaście razy.

PONTyfIKAT JANA PAWŁA II

,,Pontyfikat przełomu” – to tytuł wyjątkowej książki Tadeusza 
Skoczka. Spośród wielu opracowań, biografii, opowieści, al-
bumów, antologii modlitw i wierszy, które stale zasilają rynek 
wydawniczy, a dotyczą Papieża – Polaka, wspomniana publi-
kacja zasługuje na szczególną uwagę z wielu względów.We 
wstępie Autor wyjaśnia tytuł następującymi słowami: ,,Pon-
tyfikat Jana Pawła II przejdzie do historii 
Kościoła i zapisze się w dziejach ludzko-
ści jako przełomowy. Nie tylko z powodu 
wprowadzenia nas w trzecie tysiąclecie, 
nie tylko z powodu przełomu wieków. 
Stanie się zapewne przełomem moralnym 
dla wszystkich ludzi, dla rządzących i rzą-
dzonych, dla nauczycieli i uczniów, robot-
ników, rolników, inteligencji; dla młodych 
i starych, intelektualistów i ludzi prostych, 
dla elit i dla mas.” Kim jest Autor i dla-
czego wybrał ten temat, rozwijając go na 
ponad trzystu stronach.Tadeusz Skoczek 
– bochnianin, absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego w Bochni, studiował filologię 
polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
dziennikarstwo i religioznawstwo, doktor 
nauk humanistycznych – w czasie studiów 
związał się z kulturą młodzieżową i pisma-
mi akademickimi. Jako publicysta i krytyk 
literacki wypowiadał się na łamach krakowskich czasopism, 
zaczynając od „Życia Literackiego”, a kończąc na piśmie fi-
lozoficzno-artystycznym ,,Koniec Wieku”. W rodzinnym mie-
ście stworzył miesięcznik ,,Ziemia Bocheńska”, który cieszy 
się poczytnością już 20 lat, będąc największą gazetą lokalną 
Małopolski. Niemałe zasługi Tadeusz Skoczek położył na polu 
wydawniczym: założył Krakowskie Wydawnictwo Akade-

mickie „Alma – Art.”, Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą 
w Proszówkach oraz szereg innych; jest redaktorem dziesię-
ciotomowej,, Historii literatury światowej”, współredaktorem 
serii ,,Poeci Krakowa” i. Od 1995 roku związany z mediami 
pełnił szereg funkcji, między innymi był wiceprezesem TVP, 
kierownikiem Działu Rozwoju Telewizji Regionalnej [Mało-
polska], założył Instytut Mediów Regionalnych i Lokalnych 
oraz Instytut Władysława Orkana. Obecnie zajmuje stanowi-
sko dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W 2000 roku Tadeusz Skoczek wziął udział w Jubileuszu 
uniwersytetów, uczonych i pedagogów akademickich, zorga-
nizowanym przez Kongregację do spraw Wychowania Kato-
lickiego. Msza Święta sprawowana 10 września przez samego 
Jana Pawła II na Placu Św. Piotra stała się wielkim przeżyciem 
dla olbrzymiego grona wiernych, w tym także dla Autora tej 
książki, w której poświęcił sporo miejsca temu wydarzeniu. 
Przytacza fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego skierowane 
w Auli Pawła VI do uczonych, a tym samym do grupy nauczy-
cieli akademickich z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mocno podkreśla następują-
ce słowa Papieża:,, Proszę Boga, aby wasz pobyt w Wiecznym 
Mieście był szczególnym czasem umocnienia w tej wierze. 
Niechaj jej światło prowadzi was i inspiruje w trudzie poszu-
kiwania prawdy, pomnażania dobra i tworzenia piękna. „To 
spotkanie z Papieżem – Polakiem pozostawiło trwały ślad na 
duszy, skłoniło do głębokich refleksji, które pojawiają się na 
kartach tej książki. Niecodzienne wydarzenie: wysłuchanie 
nauk Ojca Świętego, spotkanie się z Nim, rozmowa, wręcze-
nie Janowi Pawłowi II przez Tadeusza Skoczka filmowych 
adaptacji „Trylogii” Henryka Sienkiewicza – stało się tematem 
rozważań na kartach tej książki. Czynnikiem porządkującym 
tekst jest chronologia wydarzeń. Autor jednak nie zamierza 
oceniać faktów, mówiąc o życiu, nauczaniu i dokonaniach 

Wielkiego Papieża, stara się przybliżyć 
Jego myśli, pragnienia oraz dążenia, stara 
się skłonić czytelnika do refleksji i prze-
myśleń, a tym samym wskazać właściwą 
drogę życia, drogę zalecaną przez Ojca 
Świętego. I tak rozdział pierwszy „Stał się 
cud” dotyczy wyboru Karola Wojtyły na 
papieża, a nawiązuje do słów proroczego 
wiersza Juliusza Słowackiego:

Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło – gdzie Bóg.
– - – - – - – - – - – - – - – - – - 
Jeśli rozkaże – to słońce stanie,
Bo moc – to cud...

Każdy następny rozdział mówi o spra-
wowaniu władzy Piotrowej przez Karola 

Wojtyłę, nauce głoszonej przez Niego, podróżach, spotka-
niach z wiernymi, pielgrzymkach do Polski, cierpieniu, cho-
robie i ostatnich chwilach tego wspaniałego Człowieka, za-
wsze uśmiechniętego i wyrozumiałego dla ludzkich ułomno-
ści. Opowieść o ,,Wielkim, Niezwykłym, Niepowtarzalnym” 
wzbogacono pięknymi, kolorowymi fotografiami ujmującymi 
postać Ojca Świętego w różnych miejscach, sytuacjach, na tle 
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przyrody, zabytków, dzieł sztuki, podkreślając w ten sposób 
silny z nimi związek Jana Pawła II. Nie brak też zdjęć ludzi 
pielgrzymujących do Papieża i przebywających w Jego oto-
czeniu. Oglądamy więc Ojca Świętego w Rzymie, podczas 
pielgrzymki do Ziemi Świętej, w różnych krajach świata, 
a także w Ziemi Ojczystej na tle przyrody tak bardzo umi-
łowanej przez Karola Wojtyłę. Postać Jego, od przyjścia na 
świat aż po odejście, przybliżają przytoczone cytaty z homilii 
Jana Pawła II, z Pisma Świętego, z próby ocen dokonywanych 
przez uczonych, filozofów, publicystów rzucone na tło [apla 
– podkład] krajobrazu: lazurowego nieba, spadających poto-
ków, samotnych krzyży przydrożnych, złotych łanów zbóż, 
kobierca jesiennego utkanego z wielobarwnych liści. One to 
potęgują nastrój zadumy, skłaniają do przemyślenia przekaza-
nego tekstu i decydują o wartości, o pięknie wydanej książki, 
która łączy w sobie cechy biografii z zaletami albumu. Oto je-
den z cytatów:,, Człowieku naszych czasów! Człowieku, któ-

Działający od 18 lat przy Stowarzyszeniu Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Komitet Ratowania Zabytko-
wej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni przy ul. Orac-
kiej, za zgodą burmistrza Bochni pana Stefana Kolawińskiego, 
zorganizował jak co roku, kwestę na cmentarzu w dniach 30 
i 31 października oraz 1 listopada b. r. Kwestowali członko-
wie i wolontariusze Stowarzyszenia, nauczyciele i uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego, a także członkowie Drużyny 
Ratowniczej Kopalni Soli „Bochnia”. Kwestujący oznaczeni 
identyfikatorami z nazwą Stowarzyszenia i z puszkami stali 
przy trzech bramach cmentarza: przy bramie głównej, bramie 
od ul. Polnej i bramie od strony ul. Karosek. Hojni ofiarodaw-
cy otrzymywali „Wiadomości Bocheńskie” i cegiełki na od-
nową starych nagrobków. Ogółem zebrano kwotę 7.948 zło-
tych i 41 groszy. W puszkach znalazło się też 1 Euro i 5 eu-
rocentów. Większą kwotę przekazał oddział Stowarzyszenia 
Bochniaków w Krakowie. Wszystkim rozumiejącym potrzeby 
i wspierającym działania Komitetu serdecznie dziękujemy. 

Kwestowali nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Na-
uczyciele: Teresa Chełmecka, Joanna Cygan, Anna Czubak, 
Kalina Kamionka, Anna Kłusek, Jolanta Kruk, Anna Kukuła, 
Magdalena Kutschera, Marcin Kwiatek, Anna Lisak, Tomasz 
Lysy, Urszula Mazur, Renata Paprota, Jerzy Pączek, Dorota 
Pietrzyk, Barbara Ptak, Aleksandra Rachwał, Elżbieta Rydz, 
Bogusława Strugała, Maria Szymkowska, Jan Witek. Ucznio-
wie z kl. 1a: Krzysztof Panna, Bartłomiej Góra, Katarzyna 
Michalczyk, Dominika Jewuła, Joanna Dumańska, Daria 
Mochel, Angelika Kluba, Maciej Słoniowski. Uczniowie z 
kl. 1d: Paulina Gawłowicz, Małgorzata Plewa, Ewelina Gał-
ka, Klaudia Szydłowska, Małgorzata Plewniak, Monika, Du-
dziak, Katarzyna Tworzydło, Kaja Kącka, Alicja Błażejczak. 
Uczniowie z kl. 1f: Monika Prokop, Agnieszka Stożek, Kata-

Janina Kęsek

Kwesta na cmentarzu

rzyna Domin, Joanna Ostręga, Paweł Nosal, Elżbieta Budzyn, 
Agnieszka Wrona, Kornelia Porębska, Aneta Tota, Karolina 
Grabias, Urszula Jawień, Kinga Koprowska, Karolina Bere-
ta, Magdalena Szymańska, Anna Kolarz, Mariola Panna, Beta 
Pieprzyk. Uczniowie z kl. 1h: Gabriela Seredyńska, Katarzy-
na Wołek, Sylwia Kita, Uczniowie z kl. 1i: Aneta Wójcik, 
Agnieszka Cholewa, Natalia Stawiarz, Dominika Starmach, 
Gabriela Czubek, Karolina Puławska, Renata Stachowicz, 
Klaudyna Łakoma, Kamila Słonina, Joanna Stefania, Edyta 
Spyrka, Lidia Trąba. Uczniowie z kl. 2c: Anna Krotos, Kata-
rzyna Tworzydło, Kinga Styczeń, Agnieszka Bajda, Aleksan-
dra Owsiak, Magdalena Wołowczyc, Michał Rudek, Mateusz 
Kędziora, Marcin Filipek, Dominika Fido, Karolina Ratajczak, 
Aleksandra Jakieła, Anna Cetnar, Katarzyna Dźwigaj, Gabrie-
la Mądalska, Alicja Trzaska, Anna Dziaduła, Katarzyna Wo-
łek, Agnieszka Wołowiec, Dorota Piwowarczyk, Dominika 
Misiura, Joanna Kramarz, Dominika Smoter, Katarzyna Ta-
bak. Uczniowie z kl. 2d: Aleksandra Mizera, Karolina Furtak. 
Uczniowie z kl. 2e: Joanna Cieśla, Kinga Czachór, Anna Wą-
groda, Agnieszka Górska. Uczniowie z kl. 2g: Marta Kubala, 
Klaudia Piotrkowska. Uczniowie z kl. 2h: Rafał Góral, Izabela 
Czyż, Dawid Broszkiewicz, Klara Nartowska. Uczniowie z 
kl. 3a: Gabriela Barwacz, Łukasz Dębosz, Jakub Duś, Sabina 
Hojecka, Magdalena Jaros, Aneta Kawala, Oliwia Ostrowska, 
Konrad Rysak, Marcelina Wójcik, Marcin Zygmunt. Ucznio-
wie z kl. 3b: Małgorzata Uss, Karolina Błąkała, Aleksandra 
Świerczek, Anna Kica, Iwona Kucybała, Adrian Janik, Klau-
dia Mizera, Magdalena Madej, Natalia Gola, Paulina Biernat, 
Bartosz Macheta. Uczniowie z kl. 3d: Agata Dziedzic, Pau-
lina Zym. Uczniowie z kl. 3e: Katarzyna Strzyż, Magdalena 
Maślaniec, Uczennica z kl. 3h: Elżbieta Hadała. Uczniowie z 
kl. 3i: Joanna Rataj, Aleksandra Szewczyk, Aneta Zagórska, 
Dominika Sułek.

Serdecznie dziękujemy też górnikom, członkom Drużyny 
Ratowniczej Kopalni Soli “Bochnia” panom Piotrowi Gaj-
kowi, Krzysztofowi Przybyłce, Piotrowi Janikowi, Robercie 
Kortcie, Bogdanowi Ćwikowi, Wacławowi Surmie.

Ze strony Stowarzyszenia kwestowali: Dorota Korta, Gra-
żyna Adamiec, Janina Solarczyk, Ewelina Mroczek, Janina 

ry żyjesz zanurzony w świecie, wierząc, że nad nim panujesz, 
gdy jesteś raczej jego ofiarą. Chrystus wyzwala cię z wszelkie-
go zniewolenia i posyła cię, abyś zdobył samego siebie, abyś 
zdobył miłość, która buduje i szuka dobra, miłość wymaga-
jąca, która sprawi, że będziesz budował, a nie niszczył swo-
je jutro, własną rodzinę, swoje środowisko, całe społeczeń-
stwo.‘’ – Z Placu Św. Piotra – w Wielką Niedzielę 1990 r. 
Artyzm w doborze cytatów, w ujęciu obiektów, żywość barw, 
subiektywne potraktowanie szczegółów, decydują o wartości 
książki,, Pontyfikat przełomu ‘’. Na piękno całości wpływa też 
poprawny, komunikatywny język oraz sugestywny styl, prze-
mawiający do wyobraźni czytelnika i do jego uczuć. Jednym 
słowem staranna edycja, walory poznawcze, wychowawcze 
oraz artystyczne skłaniają do tego, by sięgnąć po tę jedyną 
w swoim rodzaju pozycję.

Michalina Pięchowa
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Kęsek, Andrzej Całka, Krystyna Janus, Wiesława Góra, Anna 
Rakoczy, Anna Londo, Maria Jankowicz, Elżbieta Kozak, 
Maria Stachura, Andrzej Januszewski, Jarosław Przybyło, 
Mariusz Rudnik, Zbigniew Kurczak, Mieczysław Dębski, Sta-
nisław Mróz, Bogusław Dźwigaj, Stanisław Broszkiewicz, Jan 
Paluch.

Społeczne pieniądze przeznaczamy na renowację starych 
nagrobków, którymi od lat nikt się nie opiekuje, a ich stan wy-
maga natychmiastowej pomocy. Wybieramy do rewaloryzacji 
groby osób zasłużonych dla miasta i dla Ojczyzny, bohaterów 
powstań narodowych, artystów i uczonych. Wszystkie nasze 
działania uzgadniane są z Konserwatorem Wojewódzkim oraz 
z Zarządem Cmentarza. Koszty konserwacji są duże, często 
przekraczają kwotę dziesięciu tysięcy złotych. Stowarzyszenie 
na konserwację jednego pomnika przeznacza pieniądze z kwe-
sty z dwóch lat. W tym roku zleciliśmy konserwację nagrobka 
wybitnego naukowca, geologa Gejzy Bukowskiego.

GEJZA BuKOWSKI DE STOlZENBuRG (1���-19��)

Urodził się w Bochnia 28 XI jako syn Józefa Bukowskiego 
pułkownika szwoleżerów austriackich (rodem ze zmadziary-
zowanej rodziny polskiej ze Spisza) oraz Rozalii Mullbauer 
(córki inspektora lasów państwo-
wych) wychowanej w patriotycznym 
duchu polskim. 

W Bochni ukończył szkołę lu-
dową i niższe gimnazjum w Boch-
ni. Był uczniem b. dobrym o czym 
świadczyć może nagroda, jaka otrzy-
mał z rąk burmistrza Bochni Józefa 
Turka w 1869 roku. Jest to Chemia 
w obrazkach napisana przez Hipolita 
Witowskiego wg układu Johnstona, 
wydana w Krakowie w 1869 r. Na 
karcie tytułowej oprócz autografu Jó-
zefa Turka jest autograf dr Hoszarda 
oraz na karcie tytułowej podpis wła-
ściciela książki Gejzy Bukowskiego. 
Podpisał ją już w wieku dojrzałym, 
co świadczy, że cenił sobie ta książ-
kę i nie została zatracona jak książki 
z dzieciństwa.

Po nauce w Wyższym gimnazjum 
w Cieszynie złożył tam egzamin doj-
rzałości w 1877 r., poczym podjał 
studia na uniwersytecie we Wiedniu. 
Studiował nauki przyrodnicze, przede 
wszystkim geologię, mineralogię, 
paleontologię i zoologię. Po studiach 
pozostał na uczelni jako asystent prof. Neumayera do roku 
1888. Doktorat na podstawie dysertacji o budowie geologicz-
nej Jasnej Góry obronił w 1888 roku.

Od 1 stycznia 1889 przez 30 lat pracował w Państwowym 
Zakładzie Geologicznym we Wiedniu a od 1891 był członkiem 
Komisji Fizjograficznej AU Kraków. Jako pracownik Zakładu 
Geologicznego prowadził badania: w Sudetach na Morawach, 
Południowej Dalmacji od Dubrownika na południe do Baru, 
w Czarnogórze i stworzył pierwsza mapę geologiczna tego 

ciekawego terenu w skali 1:25.000 W latach 1886-1892 pro-
wadził badania na wyspach Morza Egejskiego i Azji Mniej-
szej. W 1887 prowadził badania na wyspie Rodos w ramach 
stypendium Uniwersytetu we Wiedniu 1888 w ramach stypen-
dium AU we Wiedniu prowadził badania na wyspach Kasos, 
Rodos i Samos oraz w Anatolii. W latach 1890-1891 odbył 
dwie podróże naukowe na zlecenie AU we Wiedniu do Anato-
lii. W tych podróżach towarzyszyła mu żona Katarzyna Wehr-
man Bukowska, która zostawiła pamiętniki Meine Reisen. pi-
sane gotykiem w kilku zeszytach. W czasie I wojny Bukowscy 
przebywali we Wiedniu. Pochodzą z tego czasu kartki pisane 
do matki do Bochn. W 1916 roku uzyskał tytuł starszego radcy 
górniczego

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zrezygnował 
z pracy we Wiedniu i 1 stycznia 1919 roku zgłosił się do two-
rzącego się wówczas Instytutu Geologicznego w Warszawie. 
Równocześnie był członkiem korespondentem Instytutu Geo-
logicznego we Wiedniu. W polskim Inst. geolog. pracował 
jeszcze przez 7 lat. Pracował wówczas nad Kilka uwag o tekto-
nice pasa mioceńskiego w okolicy Bochni (Sprawozda. Polsk. 
Inst. Geolog. W-wa 1921 Spostrzeżenia geologiczne w podkar-
packiej strefie okolic Bochni (Sprawozda. j. w. 1923), Badania 
na terenie mioceńskim na wschód od Bochni i na wschód od 
Wieliczki (Sprawozda. j.w. 1924)

1 IV 1926 przeszedł na emeryturę 
po 41 latach pracy, opublikował jesz-
cze: O budowie Rabka fliszu w okolicy 
Bochni (Sprawozda. j.w. 1926), Ob-
jaśnienie szczegółowej mapy geolo-
gicznej Podkarpacia w okolicy Boch-
ni i okolic. (Sprawozda. j.w. 1932)

Zmarł w Bochni i pochowany zo-
stał we wspólnym grobowcu z ojcem 
Józefem.

Konserwację pomnika Gejzy 
Bukowskiego przeprowadził p. Ja-
rosław Lis z Krakowa. O renowa-
cję zabytkowych nagrobków na 
naszym cmentarzu oprócz naszego 
Komitetu stara się Zarząd Cmen-
tarza. W ostatnich dwóch latach na 
zlecenie Zarządu Cmentarza wy-
konana została konserwacja dwóch 
zbiorowych grobów ofiar rabacji. 
z 1846 roku. Jeden z nich, w kształ-
cie wieloboku oznaczony charakte-
rystycznym krzyżem (stylizowanym 
na brzozowy) nie miał żadnych tablic 
ani inskrypcji. W powszechnej opinii 
uchodził za grób powstańców, ale 
nikt nie umiał określić jakich. Dzięki 

staraniom p. Danuty Rachwalskiej z Zarządu Cmentarza na od-
nowionym murze okalającym zbiorową mogiłę umieszczono 
tablice z nazwiskami pochowanej tam szlachty zamordowanej 
w 1846 roku. Na mogile posadzono niską zimozieloną zieleń 
zróżnicowaną kolorystycznie. Na wiosnę Komitet Ochrony 
Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni przy 
ul. Orackiej wytypuje do konserwacji pomnik najbardziej za-
grożony zniszczeniem i tym samym uratuje od zapomnienia 
kolejną postać.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  4�zima 2011

WB nr 4 (91)

MuZEuM IM. ST. FISCHERA
Po wakacyjnej przerwie, 1 września cykl wykładów czwart-
kowych rozpoczęła Janina Kęsek prezentując temat Pamięt-
niki bocheńskie (1939-1945) wojenne, jenieckie i z wojennej 
tułaczki. Było to już trzecie spotkanie poświęcone bocheńskim 
pamiętnikom. W poprzednich latach omawiane były najstarsze 
XIX-wieczne, następnie pamiętniki okresu międzywojennego 
i okupacyjne.

1� września miała miejsce uroczystość patriotyczna 
dla uczczenia ofiar Zbrodni Ponarskiej oraz redemptorysty 
z Bochni O. Władysława Całki. Uroczystości te są szerzej 
omówione w osobnym artykule.

�9 września odbyło się w muzeum specjalne czwartkowe 
spotkanie z cyklu „Oblicza medycyny”. Tym razem gościem 
muzeum był dr Przemysław Bąbel, który mówił O wierze, która 
czyni cuda. Efekt placebo w historii i teraźniejszości medycyny. 
Przemysław Bąbel jest psychologiem, adiunktem w Instytucie 
Psychologii UJ. Jest autorem licznych prac naukowych i po-
pularnonaukowych na temat bólu, pamięci, działania placebo 
oraz psychologii behawioralnej.. W roku 2008 otrzymał nagro-
dę Prezesa PAN „Złoty umysł-Mistrz Popularyzacji Wiedzy”.

�0 października dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej w Bie-
czu p. Marta Bartuś zaprezentowała temat Marcin Kromer 
(1512-1589) wybitny bieczanin. W roku 2012 Biecz będzie 
uroczyście obchodzić 500 urodziny najznakomitszego oby-
watela tego miasta. Marcin Kromer- historyk, poeta, prozaik, 
panegirysta, pisarz polityczny i dyplomata i jedna z najważ-
niejszych postaci na dworze Zygmunta Starego, a potem Zyg-
munta Augusta, zostawił po sobie bogaty dorobek pisarski. 
Dzieła Kromera znajdują się również w zbiorach bocheńskie-
go muzeum. 

� listopada Iwona Zawidzka zaprezentowała Wirtual-
ny spacer po wielu cmentarzach. Bardzo ciekawie mówiła 
o cmentarzach katolickich i innych chrześcijańskich, a także 
cmentarzach żydowskich i muzułmańskich. Obszarem jej wie-
loletnich badań były poza Polską także inne kraje słowiańskie 
oraz kraje Europy zachodniej. Temat omawiany był w różnych 
aspektach kulturowych. Uzupełnieniem wykładu były piękne 
slajdy wykonane przez Autorkę.

�4 listopada dyrektor muzeum Jan Flasza podczas Mu-
zealnego Wieczoru Pamięci przedstawił postać zasłużonego 
księgarza i wydawcy Waleriana Hillenbranda (1861-1947). 
Wykład uzupełniony slajdami przypomniał zasłużonego księ-
garza na tle współczesnej mu Bochni i ówczesnego życia spo-
łecznego i kulturalnego.

1 grudnia dr inż. Mariusz Klimek pracownik Stacji Na-
ukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
w Łazach k/Bochni wygłosił wykład Historia rzeczy zwykłych- 
termometr. Uświadomił słuchaczom, że termometr znany jest 
od III w. p. n. e, a jego prototypem był termoskop -dzieło grec-
kiego inżyniera Filona z Bizancjum.

�� października otwarta została wystawa polskiego plaka-
tu socrealistycznego 1949-1955. Ekspozycję zatytułowaną So-
cjalizm twórz wspólnotę twórz przygotowała Anetta Stachoń. 
W ekspozycji zaprezentowano 67 plakatów wypożyczonych 
z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawie towarzy-

K R O N I K A
szy barwny katalog prezentowanych plakatów. Tekst katalogu 
opracowała A. Stachoń w oparciu o pracę magisterską Gabrieli 
Wrony Język plakatu politycznego jako język władzy (Uniwer-
sytet Pedagogiczny Kraków 2010) Wystawa czynna będzie do 
15 stycznia 2012 r.

STOWARZySZENIE BOCHNIAKóW
I MIłOŚNIKóW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

Wydanie specjalne „Wiadomości Bocheńskich”
19 listopada odbył się XXIV Walny Zjazd Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Działalność 
Stowarzyszenia omówiona została w obszernym sprawozda-
niu z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji 2007-
2011 opublikowanym w wydaniu specjalnym „Wiadomości 
Bocheńskich” nr 3 (90) 2011, które zainteresowani Czytelnicy 
mogą nabyć w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00-11.00 w cenie 3 zł.

Spis treści „Wiadomości Bocheńskich za lata 19��-�011
Spis treści wszystkich numerów „Wiadomości Bocheńskich” 
wydanych w latach 1988-2011 ukazał się w listopadzie 2011 r. 
i można go nabyć w biurze Stowarzyszenia i bocheńskich kio-
skach w cenie 2,50 zł.

Z żalem zawiadamiamy,
że w sierpniu zmarła

mgr inż. Krystyna Witkowska-Gądek

Człowiek wielkiej życzliwości i wrażliwości,
osoba otwarta na sprawy ludzi, patriotka.

Urodzona w Niemczech, wychowana na Węgrzech,
 a od 1945 r. zamieszkała w Polsce we Wrocławiu.

Cześć Jej Pamięci
Zarząd SBiMZB Oddział Wrocław

żołnierze Września �9 – wykład Bartosza Wiśniewskiego
20 września p. Bartosz Wiśniewski – uczeń I L.O. w Bochni, 
pasjonat broni i umundurowania polskich żołnierzy przedwo-
jennych,  ubrany w mundur wojskowy ułana,  mówił intere-
sująco o polskich żołnierzach Września1939 r. oraz działa-
niach  wojennych w rejonie Bochni. W spotkaniu uczestniczył 
dr Wojciech Krajewski st. kustosz Muzeum Wojska Polskie-
go, który wysoko ocenił występ młodego prelegenta.

Kwiaty dla maestro Domańskiego
W związku z nowymi obowiązkami społecznymi  kolega Stani-
sław Domański zrezygnował 29 września 2011 r. z prowadzenia 
chóru naszego Stowarzyszenia. Przez 10 lat spotykaliśmy się, 
by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, kolędy, piosenki har-
cerskie i biesiadne. Kolega Stanisław doskonaląc nas w sztu-
ce wokalnej umiał stworzyć świetną atmosferę. Niecierpliwie 
czekaliśmy na kolejne spotkanie w każdy czwartek. Nasze 
koncerty zapoczątkowały w Bochni wspólne śpiewanie piose-
nek razem z publicznością, a nasze śpiewniki stawały się swo-
istymi bocheńskimi bestsellerami dla miłośników sztuki wo-
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kalnej. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, które na za-
wsze pozostaną w naszych sercach. Od początku października 
nasz chór prowadzi młoda i energiczna pani Sylwia Klejdysz.

Koncert pieśni patriotycznych
10 listopada odbył się w „Domu Bochniaków” koncert „Przyby-
li ułani pod okienko”, który prowadziła Ewelina Mroczek. Na tle 
słynnych żurawiejek i historii poszczególnych polskich pułków 
stworzyła interesujący komentarz do śpiewanych pieśni. Trady-
cyjnie przygotowaliśmy dla gości nowy śpiewnik w ilości 60 egz.
Chórem Bochniaków dyrygowała i akompaniowała na piani-
nie Sylwia Klejdysz. Gościnnie wystąpiły : Renata Parchej-
czuk kierowniczka chóru „Czerwone Maki” z Mińska i  Kry-
styna Dziurdzia kierowniczka chóru „Adoramus” z Chełmu. 
Wykonały one solo i w duecie kilka pieśni. Na zakończenie 
chór zaśpiewał piękną pieśń Jana Pietrzaka „Taki kraj”.  Nie-
zapomniany wieczór. Paniom Reginie, Krystynie i Sylwii wrę-
czono kwiaty.

Nowa inicjatywa Stowarzyszenia
– certyfikaty dla zasłużonych Bochnian
Stowarzyszenie doceniając wkład obywateli miasta Bochni 
w starannie wykonanie elewacji własnych kamienic w śród-
mieściu Bochni, co przyczynia się do podniesienia estetycz-
nego wyglądu naszego miasta i jego promocji postanowiło 
uhonorować ich certyfikatami naszego Stowarzyszenia. 10 li-
stopada przed rozpoczęciem koncertu piosenek patriotycznych 
w „Domu Bochniaków” kol. kol. Ewelina Mroczek, Dorota 
Korta i Stanisław Dobranowski w imieniu naszego Stowarzy-
szenia wręczyli certyfikaty państwu: Annie i Jackowi Ujej-
skim (Rynek 17-17a) Katarzynie Wincekowicz (Rynek 16), 
Adamowi Rybackiemu (Rynek 16), Adamowi Cichoniowi (ul. 
Kazimierza Wielkiego 16-18-20) Markowi i Rafałowi Kuc (ul. 
Kazimierza Wielkiego 20-22) i Andrzejowi Tarajko (ul. Kazi-
mierza Wielkiego). Działalność na tym polu będziemy konty-
nuować w latach następnych.

Andrzejki u Bochniaków
Z udziałem Chóru Bochniaków i władz naczelnych Stowa-
rzyszenia odbyły się w „Domu Bochniaków” tradycyjne An-
drzejki w miłej serdecznej atmosferze. Śpiewano stare i nowe 
pieśni biesiadne.

Spis treści Wiadomości Bocheńskich nr 4 (91) �011

1. XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków
   i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – s 2
2. Władysław Stawiarski (1922-2007). Patron Hali Widowiskowo
  -Sportowej w Bochni – Stanisław Kobiela s. 5
3. Wspomnienia z zesłania cz.3 – Barbara Marszałek (Kraków) s. 8
4. Kolanów 1939 cz. 1 – Władysław Kłóś (Częstochowa) s. 12
5. Por. Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933) Legionowa
  amazonka – zakonnica – Stanisław Kobiela s. 15
6. Kulturalne kontakty bocheńsko-wielickie – Ewelina Mroczek s. 21
7. Zjazd rodziny Piotra Galasa – Elżbieta Jamrozik s. 22
8. Płaszcze, Śmierdziuchy, Błagaj… W kręgu nazewnictwa
  podziemnych wyrobisk kopalni soli w Bochni – Tomasz Migdas s. 23
10. Ze skazą w życiorysie – Janusz Ciećkiewicz (Kraków) s. 27
11. Tablica Ponarska – Janina Kęsek, Grażyna Potępa s. 30
13. Być kobietą…. Portrety kobiet w wirze życia i dziejów
   – Stanisław Kobiela s. 33
14. Goście w bocheńskiej żupie solnej – Piotr Wszołek s. 36
15. Zesłańcy – Michalina Pięchowa s. 37
16. Rtm. Witold Pilecki patronem bocheńskiej ulicy
   – Stanisław Kobiela s. 39
17. BOCHNIANA s. 41

W 180 rocznicę. Olszynka Grochowska w narodowej legendzie
– Ewelina Mroczek
Pontyfikat Jana Pawła II – Michalina Pięchowa

18. Kwesta na cmentarzu – Janina Kesek s. 43
19. KRONIKA s. 45
21. Reportaż fotograficzny
22. Na okładce jesienny bocheński pejzaż – fot. Paweł Klasa

PODZIęKOWANIE

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej serdecznie dziękuje Przedsiębiorstwu MARMO Spół-
ka jawna G.K.K. Monetowie z Bochni za bezinteresowne 
przekazanie płyty granitowej dla Stowarzyszenia na tablicę 
pamiątkową z okazji 120 rocznicy założenia Towarzystwa 
Gimnastyczno-Strzeleckiego „Sokół” w Bochni. Tablica 
pamiątkowa odsłonięta została w czasie XXIV Walnego 
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w dniu 19 listopada 
2011 r. przez burmistrza Miasta Bochni pana Stefana Ko-
lawińskiego i wiceprezesa Stowarzyszenia Jana Palucha. 

PODZIęKOWANIE

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej serdecznie dziękuje państwu Teresie i Władysławowi 
Włodarczykom właścicielom Firmy IGLOO Zakład Elek-
tromechaniki Chłodniczej w Starym Wiśniczu za ufundo-
wanie i bezinteresowne wykonanie dla Stowarzyszenia 
gabloty na mundur i odznaczenia bojowe pochodzącego 
z Bochni pułkownika pilota obserwatora Adama Dąbrowy 
dowódcy dywizjonu bombowego 301 w Wielkiej Brytanii 
w czasie II wojny światowej, kawalera Srebrnego Krzy-
ża Virtuti Militari. Gablota z mundurem i odznaczeniami 
bojowymi odsłonięta została 19 listopada 2011 r. w czasie 
obrad XXIV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

Wystawa portretów bochnianek z XIX i XX wieku
11 grudnia otwarta została w „Domu Bochniaków” wystawa 
fotograficzna pt. Być kobietą. Portrety kobiet z Ziemi Bo-
cheńskiej w wirze życia i dziejów zorganizowana staraniem 
Państwowego Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni i na-
szego Stowarzyszenia i pomocy organizacyjnej, technicznej 
i finansowej Starostwa Powiatowego w Bochni. Scenariusz 
wystawy ułożyła pani Paulina Krzywda. Wygłosiła interesują-
cy wykład pt. Kobieta próżna i dumna czy oświecona? Artykuł 
o wystawie znajduje się w nin. numerze.



KWESTA NA BOCHEŃSKIM CMENTARZU – 2011

ODRESTAUROWANY GROBOWIEC GEJZY BUKOWSKIEGO – 2011



Wykład Bartosza Wiśniewskiego Kwiaty dla Stanisław Domańskiego

Koncert pieśni patriotycznych Andrzejki 2011


