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13 marca 2013 r. nowy papież, Jorge Mario Begoglio, 

przyjmując imię Franciszka, świadomie nawiązał do idei 

Franciszka z Asyżu, świętego który od 800 lat fascynuje lu-

dzi całego świata. Od niego rozpoczęła się jedna z głównych 

szkół duchowości, która przynosi owoce na różnorodnych 

płaszczyznach życia. Biedaczyna (poverello) z Asyżu to jedna 

z najpiękniejszych duchowo postaci średniowiecza jaśnieją-

ca niezmiennie tym samym niezwykłym blaskiem świętości do 

dnia dzisiejszego. Nazywano go słońcem człowieczego rodu, 

gigantem świętości, który wszystkich ludzi, rośliny i zwierzęta 

uznawał za braci, kochał świat i jego przyrodę sercem pełnym 

miłości. Warto dzisiaj przyjrzeć się sylwetce tego najpopular-

niejszego świętego, patrona przyrody i ekologii.

Życie i działalność
Urodził się w Asyżu (Umbria) w 1181 lub 1182 roku 

w rodzinie bogatego kupca tekstylnego, Piotra di Bernardone. 

W młodości nie myślał o żadnej ascezie, a tym bardziej o za-

konnym życiu. Ojciec uczył go zbijać majątek, a matka wycho-

wywała w atmosferze legend rycerskich prowansalskich pieśni 

i romansów. Próżny i zuchwały, korzystał z uroków młodości, 

słynął w okolicy z wystawnych ubiorów i hulaszczych zabaw 

z przyjaciółmi. Marzył o karierze rycerskiej. W wieku 21 lat 

wziął udział w wojnie Asyżu z Perugią i dostał się do niewoli. 

Tam zachorował i po roku wypuszczono go z więzienia. Od 

tego czasu rozpoczął się prawie pięcioletni okres przemiany 

duchowej Franciszka.

Pewnego razu, zatopiony w modlitwie w kościele San Da-

miano w Asyżu, usłyszał niezwykłe słowa. To mówił do nie-

go sam Chrystus z ikony krzyża: Franciszku, idź i odbuduj 

Stanisław Kobiela

Św. Franciszek z Asyżu
Kościół mój. Pierwszy hagiograf Franciszka, Tomasz Celano, 

który tę niezwykłą scenę opisał, podaje, że Franciszek prośbę 

Chrystusa zrozumiał dosłownie i zabrał sie do remontu tego 

kościoła. Aby zdobyć pieniądze na materiał, sprzedał konia 

i kilka beli sukna ze sklepu ojca. Ten rozwścieczony uwięził 

go, a następnie zaprowadził przed sąd miejscowego biskupa 

Gwidona, żądając, aby syn zrzekł się po nim dziedziczenia. 

Tam doszło do dramatycznego wydarzenia. Franciszek roze-

brał się do naga, ubranie złożył przed ojcem, oświadczył, że 

już nie ma ojca i zrzekł się dziedziczenia po nim czegokol-

wiek.

Od tego czasu rozpoczął pokutnicze życie. Chodził w ere-

mickim habicie, potem w plebejskiej tunice, remontował koś-

cioły i kapliczki w okolicy Asyżu: San Damiano, San Pietro, 

kaplicę Matki Bożej Anielskiej w Porcjunkuli i nawoływał 

mieszkańców miast i wsi do pokuty. W swoich publicznych 

wystąpieniach musiał być sugestywny i przekonywający, sko-

ro w niedługim czasie dołączyli do niego ludzie z różnych sfer 

społecznych. Kiedy było ich dwunastu, udał się w Rzymie 

do papieża z prośbą o zatwierdzenie nowej wspólnoty (może 

zakonu). Papież Innocenty III dwukrotnie wydał ustną zgodę 

(w 1209 r. i 1215 r.), a papież Honoriusz III zatwierdził wspól-

notę pisemnie, w bulli „Cum dilecti” w 1219 r.

Bracia, którzy dla pokory przyjęli nazwę braci mniejszych 

(minorytów), podjęli ożywioną działalność najpierw na terenie 

Italii, później w innych krajach europejskich i afrykańskich 

(głownie Maroku, gdzie pięciu minorytów poniosło męczeń-

ską śmierć). Św. Franciszek w specjalnej misji udał się przez 

Cypr i Syrię do Egiptu, do obozu Waltera de Brienne, oblega-

jącego Damiettę. Z obozu krzyżowców dostał się do saraceń-

Giotto – Kazanie św. Franciszka do ptaków Giotto-  Sen papieża Innocentego III  
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skiego miasta i gorąco przekonywał samego sułtana Saladyna 

do przyjęcia religii chrześcijańskiej. Oczywiście misja ta za-

kończyła się niepowodzeniem. W 1221 r. ułożył dla swojego 

zgromadzenia nową, a może kolejną regułę (nazwaną później 

regula prima albo regula non bullata), ale po dwóch latach 

Kuria Rzymska narzuciła zakonowi szereg złagodzeń, które 

zawarte zostały w następnej regule (regula bullata) z 1223 r. 

zatwierdzonej bullą papieża Honoriusza III „Solet annuere”. 

Od tego czasu św. Franciszek odsunął się od czynnego ży-

cia i poświecił prawie wyłącznie mistycznej kontemplacji na 

górze Alwerni, gdzie w 1224 r. otrzymał stygmaty. Na kilka lat 

przed śmiercią, na prośbę Clary degli Sciffi, pochodzącej z bo-

gatego szlacheckiego rodu, ułożył wspólnie z kardynałem Hu-

golino Segni regułę dla zakonu Ubogich Pań, opartą na regule 

benedyktyńskiej, i w ten sposób powstał zakon klarysek. Za-

łożył także Trzeci Świecki Zakon Franciszkański tak zwanych 

tercjarzy. Przed śmiercią napisał testament, w którym oświad-

czył braciom wolę kontynuowania wytyczonej przez niego 

drogi. Złożony chorobą oczu, zmarł w Asyżu  4 października 

1226 r. prawie zupełnie niewidomy in odore sanctitatis. Dwa 

lata po śmierci został kanonizowany.

 Piękna duchowo postać poverella (biedaczyny) z Asy-

żu inspirowała poetów, malarzy i muzyków1. Fascynowało 

ich przede wszystkim to, że ten nędznie odziany człowiek, 

nazywany stultus et phantasticus, którego gawiedź uliczna 

obrzucała błotem i lżyła szyderczym śmiechem, poprzez sze 

rzenie na wzór Chrystusa, ewangelicznych zasad, a zwłasz-

cza najprostszej zasady braterstwa, potrafił przykładem swo-

im porwać tak wielkie rzesze ludzi, wyzwolić ich inicjatywę 

i energię w najbardziej postępowym wówczas i pozytywnym 

kierunku. Może językiem współczesnej psychologii ten feno-

men można by nazwać social facilitation, czyli społeczne uła-

twienie sprawiające, że zachowanie się jednostki ośmiela ogół 

do odtwarzania i powtarzania jej czynności, ale sądzę, że te 

przemiany w jego słuchaczach spowodowała głębia duchowo-

ści tego świętego człowieka. Bronił on prawdy integralnej, nie 

znosił kompromisów, przyjmował Ewangelię totalnie i wcielał 

ją w życie.

Najstarsza legenda o św. Franciszku, „Speculum perfec-

tionis” (Zwierciadło doskonałości), powstała prawdopodobnie 

już w 1227 r., a autorstwo jej przypisuje się bratu Leonowi, 

spowiednikowi i sekretarzowi Świętego. Drukiem opubliko-

wał ją w 1898 r. Paul Sabatier. Pierwszy życiorys św. Francisz-

ka napisał Tomasz Celano w latach 1228-1229, na polecenie 

papieża Grzegorza IX z okazji kanonizacji. Znana jest także 

anonimowa „Legenda trium sociorum”, której autorami byli 

podobno towarzysze św. Franciszka: Leon, Angelo i Rufino. 

Najbardziej znany jest hagiograficzny zbiorek krótkich, uro-

czych opowiadań z życia Świętego - „Fioretti” czyli „Kwiatki 

św. Franciszka”. 

 Dla zrozumienia dzieła św. Franciszka powinniśmy po-

znać środowisko, w jakim działał, a więc żywiołowy rozwój 

średniowiecznych miast i nowych wartości oraz ówczesną sy-

tuację w Kościele katolickim.

Miasta w średniowieczu
W drugiej połowie XII wieku dotychczasowy podział feu-

dalnego społeczeństwa na modlących się, wojujących i pracu-

jących ulega gwałtownym zmianom. Powstają miasta, nowe 

silne ośrodki życia gospodarczego i politycznego oraz wspól-

nota ludzi wolnych. Mieszczanie nie są najniższą warstwą 

społeczną pracujących, bowiem w ich kręgi wnika szlachta. 

Drobne rycerstwo oddaje się zajęciom miejskim. 

 Nowa zasada umowy społecznej „libertas et lux” łączy 

ludzi teoretycznie równych, a nie zwierzchników z podwład-

nymi. W świat feudalnych przysiąg lennych wdziera się de-

mokracja. Bez względu na pochodzenie mieszczanie stawali 

się wolni, jeśli przeżyli w obrębie murów miejskich jeden rok. 

Rozkwita rzemiosło i uprawa roli. Odzyskują swoją wartość 

prace odznaczające się największą produktywnością. Rozwi-

ja się handel, ale kupiec jest jeszcze przedmiotem nieufności, 

a nawet zgorszenia, bo się bogaci bez widocznego wysiłku, 

wyłudza pieniądze i, wbrew nakazom miłosierdzia, odsprze-

daje bliźnim z zarobkiem to, czego oni potrzebują.

 Zalety nowego ustroju społeczno-ekonomicznego zakłó-

cają więc nowe formy wyzysku. Powstaje konkurencja i ry-

walizacja pomiędzy różnymi warstwami, zwłaszcza między 

arystokracją kupców a demokracją rzemieślników. Walczą 

ze sobą miasta o prawo składu i inne przywileje. Wielu tra-

ci swoje majątki i powiększa rzesze nędzarzy, włóczących się 

po miastach i oblegających centra życia wielkomiejskiego, 

a zwłaszcza kościoły. Każde nabożeństwo gromadziło w świą-

tyni największy przepych obok największej nędzy. 

Kryzys w Kościele
Objawy trwającego od VI wieku kryzysu w Kościele ka-

tolickim nasiliły się z końcem X wieku. Bogacenie się kleru, 

symonia (sprzedaż urzędów kościelnych) nieprzestrzeganie ce-

libatu (konkubinat), dziedziczenie dóbr kościelnych przez po-

tomstwo księży prowadzą do zeświecczenia stanu duchowne-

go, od najwyższych hierarchów kościelnych, aż po ubogi kler. 

Społeczeństwo nie ma już zaufania do instytucji kościelnych. 

Na terenie Niemiec, Francji, czy Italii książę-biskup zarządza 

swoimi terytoriami, zawiera pokój lub prowadzi wojnę niczym 

dostojnik feudalny. To samo dzieje się w zakonach, zwłaszcza 

w zakonie benedyktynów, którzy sto lat wcześniej zaczynali 

reformę Kościoła. Deklasuje się niższy kler, którego bardziej 

pociąga zainteresowanie sprawami doczesnymi niż głoszenie 

Dobrej Nowiny. Przepaść pomiędzy duchowieństwem a niż-

szymi warstwami społecznymi pogłębia jeszcze niski stopień 

wykształcenia księży.

Walka o powrót do ewangelicznego Kościoła
Coraz częściej odzywają się hasła powrotu do pierwotne-

go Kościoła i czasów apostolskich. Spontanicznie powstają 

bractwa pokutne i inne wspólnoty religijne, które skupiają się 

przy klasztorach, kościołach czy kaplicach. Możemy w nich 

poszukiwać genezy dwóch wielkich zakonów żebraczych: 

franciszkanów i dominikanów. W ówczesnej nowelistyce, 

dramaturgii i dydaktyce coraz częściej widoczna jest krytyka 

duchowieństwa. Szczególnym szyderstwem odznaczały się 

popularne pieśni waganckie „Carmina burana”, będące satyrą 

na chciwych i skąpych prałatów. 

Nie wszystkie jednak grupy nawiązujące do ewangelicz-

nego ubóstwa i egalitaryzmu pozostały w obrębie ortodoksji. 

Kościół tolerował sekty i herezje do XI wieku. Ruch sekciar-

ski był wtedy słaby, a Kościół czuł swoją siłę i potęgę. W XI 

wieku ruchy te przybrały na sile i wtedy wkroczyła inkwizy-

cja. Pomimo licznych podobieństw, ruchy heretyckie nie miały 

jednolitego programu ideologicznego. Nieraz dochodziło mię-
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dzy nimi do otwartych konfliktów. Waldensi, głoszący pokorę 

i dobrowolne ubóstwo, odcinali się zdecydowanie od ruchu 

Katarów czy Albigensów, godzących w naukę Kościoła kato-

lickiego i istotę małżeństwa2. 
Popularność tych wspólnot wiązała się nie tyle z ich dok-

tryną, ile z praktyką życia ewangelicznego i apostolskiego. 

Swoim skromnym i pracowitym trybem życia zasłużyli sobie 

Katarowie na określenie Les bon hommes (dobrzy ludzie). 

Proste pobożne życie znaczyło dla ówczesnych ludzi więcej 

niż doktryny kościelne, oparte na scholastycznej argumenta-

cji. Próby reform papieża Innocentego III, sfinalizowane na IV 

soborze laterańskim w 1215 r., dotyczyły naprawienia sytuacji 

wśród kleru3. Papież, idąc na dalekie ustępstwa, zmierzał do 

włączenia ruchu ewangeliczno-apostolskiego w ramy ortodok-

sji kościelnej i pokonywał trudności stawiane mu przez hierar-

chię kościelną.

Początki inkwizycji 
Pewna część bractw świeckich uzyskała papieską aproba-

tę. Wobec pozostałych, które nie podporządkowały się woli 

Stolicy Apostolskiej zastosował Innocenty III energiczne 

środki przymusu. Uznał, że władca nie ma prawa zmuszać lu-

dzi innej wiary, np. Żydów, do przejścia na chrześcijaństwo, 

powinien natomiast dbać, by wierni chrześcijanie realizowali 

swoje przyrzeczenie, złożone przy chrzcie. Jeśli takiej troski 

nie wykazują, należy ich przymusić do powrotu na łono Koś-

cioła drogą represji, ale powinien to uczynić władca zgodnie 

z zasadą, że Kościół brzydzi się krwi (Ecclesia abhorret a san-

guine). Prawo rzymskie uznawało herezję za zbrodnię zdrady 

stanu (crimen laese maiestatis), która karaną była śmiercią. 

Cesarz Fryderyk II Rudobrody ustanowił w 1224 roku prawo, 

że herezja karana będzie spaleniem na stosie. 

 Dopiero rozgrywki polityczne pomiędzy papiestwem, 

a Fryderykiem II Rudobrodym (słynny spór o inwestyturę) do-

prowadziły do utworzenia w 1231 r. przez papieża Grzegorza 

IX specjalnych kościelnych komisarzy. Rok ten uważać nale-

ży za datę założenia inkwizycji, która w równe 20 lat później 

zapisze się po raz pierwszy krwawymi zgłoskami na kartach 

historii (w 1251 r. wprowadzono w procesie inkwizycyjnym 

tortury). 

Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim (Mt 19,21)
W łonie Kościoła podejmowano próby przywrócenia daw-

nej prostoty i ubóstwa, opierając się na słowach Chrystusa: 

Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim…potem przyjdź 

i chodź za Mną (Mateusz 19,21). Zasadę tę przyjęło Zgro-

madzenie pustelników osiadłych w 1098 r. w Sisterium; ża-

den z mnichów nie będzie posiadał własności indywidualnej, 

a wszystko będzie należało do wspólnoty. Cystersi, którzy 

w X wieku oddzielili się od benedyktynów, wprowadzili su-

rową i praktyczną regułę. Ich kościoły, zgodnie z zasadą mini-

malizmu, były skromne, surowe, w prostym stylu wczesnego 

gotyku, bez wież i dzwonów, naczynia liturgiczne nie były ze 

złota, ani srebra. Według reguły św. Bernarda z Clairvaux, nie 

wyrzekali się jednak własności zbiorowej. Ziemia była dla 

cystersów warsztatem pracy. Także i waldensi nie odrzucali 

własności zbiorowej. 

Wyrzekanie się li tylko własności indywidualnej w star-

szych, bogatych instytucjach zakonnych stawało się czystą 

fikcją, bowiem w życiu codziennym konwentu trudno było od-

dzielić własność indywidualną od własności wspólnej zakon-

nej. Konieczność utrzymywania tej ostatniej tłumaczono obo-

wiązkiem szerzenia boskiego kultu i cywilizacji, co wymagało 

odpowiednich środków finansowych. Klasztory zamieniały się 

w warowne twierdze lub zamki rycerskie. Budowane na wzgó-

rzach, z dala od miast, musiały być samowystarczalne, miały 

więc w swoim otoczeniu rożne budynki gospodarcze i po-

mocnicze. Wspaniały klasztor benedyktyński na Monte Cas-

sino miał piękne marmurowe kolumny, greckie mozaiki i był 

przykładem takiego właśnie przepychu. Opactwo św. Marcina 

w Tournai, liczące 61 mnichów, miało pod koniec XIII wieku 

majątek obejmujący 5000 ha ziemi ornej, 350 ha lasu i ponad 

20 budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Niezwykłość ubóstwa franciszkańskiego
Św. Franciszek rozumiał i praktykował ubóstwo, w do-

słownym ewangelicznym znaczeniu, jako porzucenie wszyst-

kiego dla miłości Chrystusa. Opróżnić serce z wszystkiego, co 

jest przyziemne, by stworzyć w nim miejsce tylko dla Boga. 

Jego koncepcja była tak idealna, że zawierała nie tylko wy-

rzeczenie się wszystkich rzeczy materialnych, ale także du-

chowych, czyli studiowania nauk świeckich, niemówiących 

bezpośrednio o Bogu. Może Franciszek opierał się na dawnej 

tradycji eremickiej, według której źródłem nauki jest jedynie 

ciekawość, i nauka taka odwraca od Boga. Uczoność, stojąca 

w sprzeczności z franciszkańską prostotą i pokorą, nie była 

potrzebna do prawdy, którą można poznać w drodze natchnie-

nia przez Boga4. Według Ewangelii bogactwo nie było złem 

samym w sobie, lecz stawało się nim dopiero wtedy, gdy bu-

dziło chciwość (Łukasz XII.13-21), albo było przyczyną ego-

istycznego używania, które skłaniało do zapominania o nędzy 

innych (Łukasz XVI, 19-31). Podobne wersety możemy zna-

leźć także w Ewangelii św. Mateusza: nie możecie Bogu służyć 

i mamonie, czy w Ewangelii św. Marka: łatwiej wielbłądowi 

przejść przez ucho igielne niźli bogaczowi wejść do królestwa 

niebieskiego. 

Do czasów św. Franciszka i św. Dominika wyrzeczenie się 

własności bez ograniczenia było w zasadzie nieznane. Orygi-

nalność koncepcji ubóstwa franciszkańskiego polega przede 

wszystkim na odrzuceniu nie tylko własności indywidualnej, 

ale również własności zbiorowej (konwentualnej). Twierdzenia 

niektórych dostojników kościelnych, np. kardynała Jacquesa 

de Vitry, że bracia mniejsi żyją według wzoru pierwszej gminy 

chrześcijańskiej, nie mogły być uznane jako prawdziwe, gdyż 

pierwsze gminy chrześcijańskie miały wszystko wspólne5.

Papiestwo godziło się na praktykowanie indywidualnego 

ubóstwa6, ale grupowe wyrzeczenie się własności, jako zbyt 

rewolucyjne, budziło nieufność. Na czym miało polegać fran-

ciszkańskie wyrzeczenie się grupowej (zbiorowej) własności? 

W regule z 1223 r. znajdujemy odpowiedź: niech będą jako 

pielgrzymi i przechodnie, korzystającymi z ofiarności ludzkiej 

…i nigdy nie szukają własności, a rzeczy których używają nie 

należą do nich. Kontynuator idei franciszkańskiej, Giovanni 

Fidanza (św. Bonawentura), odróżniał własność ( dominium) 

od użytkowania (usus) zwłaszcza w odniesieniu do przedmio-

tów codziennego użytku (odzież, pożywienie), bo takie są wa-

runki ludzkiego istnienia, dyktowane nakazami rozumu. Użyt-

kowanie tych rzeczy musi być jednak ograniczone do przed-

miotów skromnych, odpowiadających wymogom ubóstwa. 

Musi więc to być użytkowanie ubogie (usus pauper), podobne 
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do tego, o którym pisze św. Paweł w liście do Tymoteusza: 

skoro mamy się czym pożywić i przyodziać poprzestawajmy na 

tym (VI wers. – Reg.I, cap.IX ).

Akt wyrzeczenia się własności (renunciatio saeculi)
Pierwsza reguła życia św. Franciszka opiera się na trzech 

ewangelicznych wersetach: Jeżeli chcesz być doskonały, idź, 

sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 

skarb w niebie. A potem przyjdź i idź za mną (Mateusz XIX,21). 

Nie zabierajcie niczego w drogę, ani laski, ani torby podróż-

nej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też dwóch tunik (Łu-

kasz IX,3). Jeżeli kto chce iść za mną, niechaj się wyrzeknie 

siebie samego, weźmie krzyż swój i postępuje za mną (Mateusz 

XVI,24).

Franciszek zerwał z domem rodzinnym i chciwym ojcem. 

Wyrzeczenie się przez niego własności miało przebieg drama-

tyczny. To zerwanie z siebie szat ma znaczenie symboliczne. 

Oznacza zmianę trybu życia, odejście ze środowiska kupie-

ckiego. Spośród tych, którzy przyłączyli się do Franciszka, 

prawie połowa posiadała pochodzenie arystokratyczne lub 

szlacheckie, czasem wywodziła się z bogatego kupiectwa7. 

Sprzedawali swoje majątki, a uzyskane pieniądze rozdawa-

li cisnącym się tłumom nędzarzy i od tej pory nazywali się 

braćmi mniejszymi (fratres minores). Najstarsze kroniki za-

konu nie notują, aby wyrzekanie się własności miało przebieg 

tak gwałtowny, jak to uczynił Franciszek. Najczęściej prak-

tykowanym sposobem było jednak opuszczanie swoich dóbr 

i przyłączanie się do zgromadzenia. 

 

Kapliczka Portiuncula
Skoro bracia mniejsi odrzucali zarówno własność indy-

widualną jak i zbiorową, to niebawem zrodziło się pytanie, 

kto jest właścicielem rzeczy, które bracia mniejsi użytkują. 

Pierwszym stałym ich mieszkaniem była waląca się chatka 

w Rivo Torto, ale ich stamtąd szybko przepędzono. Problem 

użytkowania pojawił się w chwili, gdy nieliczne jeszcze zgro-

madzenie otrzymało od benedyktynów z Monte Subasio małą, 

zaniedbaną kapliczkę Portiuncula, leżącą dwie mile od Asyżu, 

która kiedyś stanowiła kolonię zakonną wielkiego klasztoru 

na Monte Cassino. Aby nie było żadnej wątpliwości św. Fran-

ciszek posyłał co roku opatowi klasztoru kosz pełen ryb jako 

czynsz dzierżawny, zaś opat dawał franciszkanom butlę oliwy 

(unum vas plenum oleo) jako pokwitowanie. 

Domy i mieszkania braci mniejszych
Wędrowny tryb życia pierwszych minorytów wiązał się 

z krótkotrwałym użytkowaniem nieruchomości jako schronie-

nia na nocny spoczynek. Nocowali, gdzie się zdarzyło. Cza-

sem, gdy dopisało im szczęście, znajdowali za uśpioną wsią 

ciepłe jeszcze piece, służące do wypieku chleba, w miastach 

nocowali w niszach kościelnych albo w oficynach dla służby. 

Nieraz musieli spędzać noce pod gwiaździstym niebem albo 

w nieprzyjemnych umbryjskich grotach i pieczarach. 

 Pierwsze stałe domki z gliny, sitowia i wikliny bracia za-

częli budować wokół Portiunculi. Przypominały raczej szałasy 

(habitacula paupercula), co świadczyć miało o ich tymcza-

sowym charakterze. W miarę rozszerzania się zgromadzenia 

powstawały podobne osiedla w różnych miejscach Umbrii 

i Perugii. Czasem ofiarowywano im gościnę w istniejących 

już domach. Zgodnie z wolą św. Franciszka nazywano je loca 

a nie „monasteria” czy „claustra”, aby bracia z czasem nie 

uważali ich za swoją własność. Mieściły one 8-10 braci, a je-

śli były większe, to budowano przepierzenia z gliny, słomy 

lub sitowia. Domy te były własnością fundatorów i nie była to 

czysta fikcja, gdyż zdarzały się przypadki wypędzenia z nich 

braci. Taki stan prawny nie dawał więc żadnej gwarancji, ale 

św. Franciszek pamiętał o słowach Ewangelii św. : Lisy mają 

swoje nory, a ptaki niebieskie swe gniazda, lecz Syn Człowie-

czy nie ma gdzie głowy położyć (Łukasz IX,56).

 Skromne i ubogie miały być wszystkie przedmioty co-

dziennego użytku, z którymi stykali się minoryci. Ubóstwo 

ich, połączone ze średniowieczna ascezą, było tak wielkie, że 

kiedy bracia mieli pod głową wiązkę słomy, obciągniętą po-

targanym workiem, wydawało się im – czytamy w Speculum 

perfectionis - że śpią na miękkich materacach. W kustodii oks-

fordzkiej była tak wielka surowość życia, że bracia sypiali bez 

poduszek. 

Ubiór braci mniejszych 
Probierzem ubóstwa musiał być także ubogi strój. W XIII-

wiecznych rękopisach iluminowanych ubóstwo utożsamiano 

z łachmanami. Jedynym ubraniem minorytów była: tunika, 

płaszcz z kapturem, spodnie i pasek. W takim stroju , dzierżąc 

kij w ręku, przemierzał Franciszek z towarzyszami górzystą 

Umbrię. Aby bracia jeszcze bardziej przypominali nędzarzy, 

zalecał św. Franciszek, aby łatali swoje płaszcze kawałkami 

wysłużonych worków. Skargi minorytów z północnych pro-

wincji na ostry klimat i inne niespodzianki aury sprawiły, że 

w drugiej regule zakonnej z 1223 r. św. Franciszek upoważ-

nił kustoszów, aby sami decydowali o odzieży braci według 

miejsc i czasów zimnych okolic. 

 Sporna w świetle źródeł była kwestia noszenia przez braci 

obuwia. ,,Legenda trium sociorum” informuje, że św. Franciszek 

przed ułożeniem pierwszej reguły zakonnej używał butów. Inne 

źródła w zdecydowanej większości podają, że minoryci chodzili 

boso. Pierwsza reguła nic na ten temat nie mówi, natomiast re-

gula bullata podaje, że buty mogą nosić jedynie ci, którzy zmu-

szeni są do tego koniecznością (ostrym klimatem, chorobą albo 

jakąś inną ważną przyczyną). Bracia nie mogli także jeździć 

konno, z wyjątkiem choroby lub wielkiej potrzeby.

Pożywienie
W regule zakonnej nie było jakichś szczególnych zaka-

zów dotyczących rodzaju mniszego menu. Wśród darów skła-

danych przez ludność były najczęściej: chleb, rzepa, fasola, 

orzechy i owoce. Bracia mogli spożywać wszelkie potrawy, 

ale powinni – zgodnie z Ewangelią – uważać, by obżarstwo 

i opilstwo ani troski ziemskie nie obciążały ich serc (Łukasz 

XXI,34). Chociaż nie było zakazów, bracia nie chcieli spoży-

wać potraw mięsnych i ryb częściej niż trzy razy w tygodniu. 

Św. Franciszek, który prowadził bardzo surowy, ascetyczny 

tryb życia, na łożu śmierci poprosił o wiązkę pietruszki i ciast-

ko migdałowe, aby – jak powiedział – i jego ciało miało jakąś 

radość.

Stosunek św. Franciszka do pieniądza
Ideę wyzbycia się własności indywidualnej i zbiorowej 

wiązał także św. Franciszka z potępieniem pieniądza, którego 

wartość przyrównywał do wartości gnoju lub bezużytecznych 

kamieni. Dostrzegając jego niszczycielską i demoniczną siłę, 
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zalecał braciom uciekać od pieniądza jak od diabła lub jado-

witego węża. Pieniądz był dla niego dowodem nadmiaru i zapa-

su na przyszłość. Niewątpliwie, na ukształtowanie się takiego 

skrajnego poglądu musiały wpłynąć przykre wspomnienia ze 

sklepu tekstylnego jego ojca. Mówił bowiem, że pieniądz jest 

symbolem świata handlu, zysków, skąpstwa i lichwy. Zakazał 

braciom przyjmowania pieniędzy jako wynagrodzenia za pracę. 

Reguła przewidziała tylko dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy 

dotyczył potrzeb chorych braci, drugi zbierania pieniężnej jał-

mużny, przeznaczonej w całości na potrzeby trędowatych.

Dostrzegając zagrożenia w realizacji tych wyjątków, cof-

nął je i w drugiej regule wprowadził nieco sztuczną instytucję 

przyjaciela duchowego (amicus spiritualis), która w później-

szym okresie przekształciła się w funkcję skarbnika zgromadze-

nia. W krótkim czasie narastać zaczęły kolejne trudności. Nie 

ominęły one samego Franciszka, kiedy w 1212 lub 1213 roku 

wracał okrętem z Syrii do Italii jako „pasażer na gapę”. Inny 

przypadek dotyczył minorytów wysłanych do Maroka, gdzie 

ludność udzielała im jałmużny jedynie w formie pieniężnej.

Praca fizyczna braci mniejszych
Naturalną konsekwencją ubóstwa była praca fizyczna. 

Miała ona stanowić podstawowe źródło utrzymania braci. Wy-

nagrodzeniem za pracę powinny być środki żywności, przy-

słowiowa kromka chleba lub łyżka strawy. Za pomoc w pracy 

na roli przynosili bracia zboże, rzepę i orzechy8. Nie było to 

wynagrodzenie w dosłownym znaczeniu, rodzące roszczenie 

o zapłatę, a raczej dobrowolny datek, nie będący jednakże jał-

mużną.

Już św. Augustyn w „De civitate Dei” i „De opere mo-

nachorum” przypominał, że Bóg nakazał ludziom pracować 

i praca fizyczna powinna cieszyć się takim samym szacunkiem 

jak praca umysłowa i cytował św. Pawła kto nie pracuje, niech 

też nie je. Praca fizyczna miała więc swoją wartość. Doceniał 

ją Chrystus i Apostołowie. Wartość tę dostrzegał św. Benedykt 

z Nursji, wyznający dewizę ora et labora, i cystersi. 

 Praca fizyczna miała wyzwalać i duchowo udoskonalać 

jednostki. Obie reguły franciszkańskie podkreślają, że wszy-

scy bracia powinni pracować nie dla chciwości, otrzymania 

zapłaty za pracę, lecz dla przykładu i odpędzenia próżnowa-

nia (repellenda otiositas), gdyż jest ono źródłem grzechu. 

Franciszkańskie hasło nie było skierowane do padającego 

ze zmęczenia chłopa, obrabiającego pańską ziemię, ani do 

wyzyskiwanego robotnika najemnego, ale do pędzącego 

próżniaczy, a dostatni tryb życia, feudała świeckiego i wy-

sokiej rangi dostojnika kościelnego. Potępienie próżnowania 

zawierało w sobie niebezpieczną krytykę średniowiecznego 

establishmentu.

Rodzaje prac wykonywanych przez braci mniejszych
Już w I regule z 1221 roku znajdujemy cały katalog prac 

i zawodów, których nie powinni wykonywać bracia. Nie mogli 

sprawować urzędu wywołującego zgorszenie lub przynoszą-

cego duszy szkodę, pełnić funkcji podkomorzego, kanclerza, 

ponieważ jako minoryci (bracia mniejsi) powinni wyrzekać się 

zaszczytów i wszelkich dostojeństw. Chodziło przecież o to, 

jak pisze XVI wieczny hiszpański kronikarz, Marek z Ulisbo-

ny, by mocno zapuścili korzeń pokory i umartwienia samych 

siebie. Mogli więc usługiwać chorym, a zwłaszcza trędowa-

tym i wykonywać prace podobnego rodzaju. Reguła zakonna 

nie precyzowała dokładnie, jakie prace powinni bracia wyko-

nywać. 

W miastach naprawiali kościoły, wynajmowali się do służ-

by. Św. Franciszek zamiatał okoliczne świątynie, odbudował 

zniszczony kościółek św. Damiana, a przez pewien czas słu-

żył w klasztorze jako kuchcik (pomocnik kucharza). Pracę fi-

zyczną przyjmował z radością i umilał ją sobie śpiewaniem 

prowansalskich romansów. Brat Idzi (Aegidius) zarabiał roz-

noszeniem wody, podejmował się także grzebania zmarłych. 

Inni bracia pomagali wieśniakom w orce, żniwach, winobraniu 

i zbieraniu oliwek. Na wsiach spotykali się zawsze z życzli-

wym przyjęciem, w miastach natomiast byli często przedmio-

tem kpin i niestosownych żartów.

Wędrówka po okolicy ustała z chwilą wprowadzenia bullą 

papieską „Cum secundum” z 22 września 1220 roku zasady 

stabilitatis loci. Rozwijają więc bracia pracę chałupniczą, wy-

konując przedmioty proste do własnego użytku albo przezna-

czone na wymianę. Św. Franciszek rzeźbił drewniane czary 

dla użytku braci, później wyrabiał hostie. Brat Idzi wyplatał 

wiklinowe koszyki, a brat Jałowiec (Juniperus) szydłem na-

prawiał sandały. 

Opieka nad trędowatymi
Wśród prac nieproduktywnych na plan pierwszy wybija-

ła się opieka nad chorymi i pielęgnowanie trędowatych. Trąd 

(łac.lepra) - zakaźna choroba skóry i nerwów, przywleczona 

ze Wschodu przez powracających pielgrzymów i krzyżow-

ców, pozostawiała w Europie straszne ślady swojej obecności 

w licznych koloniach trędowatych (leprozoriach). W świecie 

chrześcijańskim trąd uznawano za symbol cierpienia, a trędo-

watych za ludzi poświęconych Bogu. Lektura Pisma Świętego 

i legendy średniowieczne urobiły przekonania, że skrwawio-

ne ciało trędowatego obrazuje rany Chrystusa. Umacniała je 

okoliczność, że trąd przywędrował z Ziemi Świętej. Dlatego 

chorobę tę poczytywano za szczególny dowód łaski bożej. 

Nazywano go „donum Dei” (dar Boży), a dotkniętych trądem 

„carissimi pauperes Dei” (najdroższymi biedakami Boga). 

Kościół świadomie podniecał te nastroje, w celu zapewnienia 

dla trędowatych jałmużny.

Obawa przed zarażeniem była jednak tak wielka, że izolo-

wano chorych od reszty środowiska w koloniach, w których 

wiedli smutny żywot. Nie wolno było im opuszczać leprozo-

riów z wyjątkiem świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 

Odmienny strój i grzechotki miały z daleka ostrzegać przed 

zbliżaniem się trędowatego.

Opiekę nad nimi zainicjował Kościół katolicki. Powstawa-

ły kobiece i męskie bractwa łazarzowe (lazaryści), opiekujące 

się trędowatymi. Fundatorami przytułków, osiedli, szpitali i la-

zaretów były osoby prywatne i Stolica Apostolska. Za życia 

św. Franciszka było we Francji ok. 2000 takich miejsc, w kilka 

lat później Mateusz z Paryża notuje w swojej „Kronice” 19000 

takich kolonii. Zakon franciszkański upowszechnił i umasowił 

akcje charytatywne wobec trędowatych. 

Św. Franciszek udzielał hojnie jałmużny dla trędowatych, ale 

na początku swojej działalności widok trędowatego, wyłaniające-

go się z głuszy leśnej, napawał go takim obrzydzeniem, że zatykał 

sobie nos i zawracał, wybierając nieraz okrężną drogę9. 

Później jednak przezwyciężył odrazę do ropiejących ran 

tych nieszczęśników i oddał się całkowicie ich pielęgnowa-

niu. Opisał w swoim Testamencie: „kiedy byłem w grzechach, 
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zbyt przykry był dla mnie widok trędowatego i sam Pan wpro-

wadził mnie pomiędzy nich i czyniłem miłosierdzie nad nimi. 

A gdy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się kiedyś nie-

przyjemne… zamieniło się w słodycz duszy i ciała (fuit mihi in 

dulcedinem animi et corporis – Opuscula 77). Dawał dowody 

pokory, braterstwa i życzliwości, jadając z nimi z jednej misy. 

„Speculum perfectionis”, opisuje widok świeżych, cieknących 

ran trędowatego ucztującego razem z Franciszkiem, a opis ten 

kończy hymnem pochwalnym i słowami: opisał to ten, który to 

wszystko widział i przysięga, że podał prawdę. Opiekując się 

trędowatymi, bracia mniejsi prali skrwawioną odzież chorych, 

obmywali ich ciała, gdyż wtedy trędowaci odczuwali prawdzi-

wą ulgę, prowadzili ich gospodarstwa domowe i pośredniczyli 

w kontaktach ze zdrowymi ludźmi.

 Heroiczne akty franciszkańskiej odwagi i pokory przejmo-

wali także panujący i osoby postawione na najwyższym świecz-

niku hierarchii społecznej. Papież Grzegorz IX utrzymywał na 

swoich dworach w Lugdunie i Lateranie trędowatych, których 

sam pielęgnował. Podobnie czynił król Francji Ludwik IX 

Święty i królowa Elżbieta Węgierska. Także jej córka ducissa 

Cunegundis (św. Kinga), żona Bolesława Wstydliwego – pisze 

Stanisław Wasylewski: z rozkoszą owija członki chore owrzo-

działym lepurom, wypłukuje ich trędowate plugastwa, ociera 

zagniłości, a niedołężnych na ręku dźwiga10 .

Jałmużna
Określenie „zakon żebraczy” mógł oznaczać, że bracia 

mniejsi żyli wyłącznie z jałmużny i w wielu pozycjach hagio-

graficznych tak się o zakonie franciszkańskim pisze. W isto-

cie rzeczy franciszkanie żyli głównie z dobrowolnych datków, 

które otrzymywali za świadczoną chętnie i bezpłatnie pracę 

lub usługi wykonywane na rzecz społeczeństwa. Św. Franci-

szek tych dobrowolnych datków nigdy nie traktował jako jał-

mużny i dał temu wyraz w Testamencie w słowach: a gdy nam 

nie dano zapłaty, zwracaliśmy się do stołu pańskiego, prosząc 

o jałmużnę od drzwi do drzwi. 

 Św. Bonawentura wśród różnych przyczyn żebrania (ubó-

stwo, kalectwo choroba, lenistwo) wymienia dwie, dla których 

kwestowali bracia mniejsi. Żebrali oni z potrzeby naśladowa-

nia Chrystusa (pro Christo imitando) i z potrzeby ewangeliza-

cji społeczeństwa (pro Christo evangelizando). Św. Franciszek 

zalecał kwestowanie na wzór Chrystusa: i żył z jałmużny sam 

i Najświętsza Panna i uczniowie jego. 

 Dla miłości ubóstwa i z miłości do Chrystusa - podkreślał 

Franciszek - należy pokonać własnego siebie, upokorzyć się 

i zniżyć do żebrania. To dowód doskonałości. Kwestowanie 

miało także na celu zaoszczędzenie i zdobycie więcej czasu na 

prowadzenie akcji apostolskiej. Pierwszym minorytom żebra-

nie nie przychodziło łatwo, zwłaszcza że wielu z nich wywo-

dziło się z warstwy szlacheckiej i bogatego kupiectwa. Obawa 

przed kpinami, szyderstwem i poniżeniem powstrzymywała 

braci od kwesty. Aby więc własnym przykładem zachęcić 

braci, św. Franciszek początkowo żebrał sam per amore di 

Dio, biorąc sobie do asysty jednego lub dwóch braci. Później, 

zachęceni przykładem żebrali wszyscy. Umacniało to więź 

łączącą ich ze społeczeństwem. Jerzy Kłoczowski wysuwa 

wniosek, że ludzie, składając ofiary dla żebrzących mnichów, 

wiązali się z nimi niejako automatycznie silniej i traktowali 

konwent franciszkański jako instytucję własną, a nie narzuco-

ną z zewnątrz.

Jałmużna składała się początkowo wyłącznie z chleba, ja-

rzyn, czasem zniszczonej odzieży. Nie wiemy jaka była duża, 

ale wiadomo, że miała wystarczyć, zgodnie z Ewangelią, na 

jeden dzień: Nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, bo dzień ju-

trzejszy sam o siebie troszczyć się będzie (Mateusz VI, 34)

Stosunek papiestwa do św. Franciszka
Od sprawy Piotra Waldo Kościół z ogromną nieufnością 

i podejrzliwością odnosił się do tych ruchów społecznych, 

które głosiły podobne hasła. Franciszek zdawał sobie spra-

wę z tego, że może podzielić los Piotra Waldo. Uświadamiał 

sobie, że ruch ubogich tylko wtedy będzie mógł pozostać 

w granicach ortodoksji, jeśli nie będzie występował przeciw-

ko ustrojowi Stolicy Apostolskiej. Dlatego, krytykując trwałe 

zwyrodnienia deklarował jednocześnie posłuszeństwo wobec 

Kościoła i papieża.

Żaden z papieży nie szafował tak bezwzględnie klątwą i in-

terdyktem, zmuszając wszystkich do posłuchu, jak Innocenty 

III. Ten, niewątpliwie najwybitniejszy i kontrowersyjny pa-

pież średniowiecza, ogłosił IV krucjatę, która zdobyła i złupiła 

Konstantynopol, za co potępił krzyżowców. Nie powstrzymał 

tragicznej w skutkach krucjaty dziecięcej z 1212 r., w wyniku 

której dzieci zostały sprzedane muzułmanom w niewolę. Roz-

bił opozycję katarów, a następnie albigensów, kierując prze-

ciwko nim w 1208 r. krucjatę pod dowództwem Szymona de 

Monfort, a kiedy doniesiono mu o wycięciu „ostrzem miecza” 

w Beziers 20000 heretyków, nie zważając na wiek i płeć, po-

prosił o więcej. Magna Charta Libertatum w Anglii (przyszły 

fundament swobód obywatelskich) wywołała jego niepohamo-

wany gniew. Zwołał IV sobór laterański w 1215 r., który potę-

pił wszystkie tezy wolnościowe ruchów heretyckich, ale jed-

nocześnie potępił rozwiązłość panującą w stanie duchownym. 

Zdawał sobie sprawę z sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł 

się Kościół, i wiedział, że uzdrowienie należy rozpocząć od 

duchowieństwa11.

 Kiedy Franciszek stanął przed obliczem papieża Inno-

centego III, ten ambitny polityk być może wtedy zorientował 

się, ze może naprawić błąd popełniony wobec Piotra Waldo 

(Waldesa). Wyklęci przez papieża waldensi stali się siłą rzeczy 

ośrodkiem akcji antypapieskiej. Bracia mniejsi mogli stanowić 

obronę papiestwa. Mimo dość opryskliwego przyjęcia i znanej 

u niego niechęci do mnożenia zakonów, dał wreszcie zgodę na 

kontynuację dotychczasowej działalności pod trzema warun-

kami. Franciszkanie mieli przyjąć tonsurę, a Franciszek świę-

cenia diakonatu, złożyć na ręce Franciszka ślub posłuszeństwa 

i ograniczyć tematykę kazań do omawiania zagadnień mo-

ralnych, nawoływać do pokuty. Nie wolno im było poruszać 

problemów dogmatycznych, gdyż, jak argumentował papież, 

nie mieli oni ani wyższych świeceń, ani teologicznego przy-

gotowania. W ten sposób Stolica Apostolska zabezpieczyła się 

przed zejściem zgromadzenia minorytów na drogę herezji. 

 Mimo tych ograniczeń zgoda Innocentego III na konty-

nuację działalności Franciszka musiała szokować i można 

było ją wytłumaczyć jedynie proroczym snem papieża w noc 

poprzedzającą spotkanie dwóch postaci o całkowicie prze-

ciwstawnych charakterach i stylu życia. Innocenty III miał 

we śnie zobaczyć walącą się bazylikę św. Jana na Lateranie, 

matkę wszystkich kościołów i małego, niepozornego zakon-

nika, podpierającego ją swoimi ramionami, żeby nie runęła. 

To nie papież podtrzymuje kościół, żeby nie runął, ale mały, 
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niepozorny zakonnik, w którym papież rozpoznaje przybyłego 

do niego następnego dnia Franciszka. Innocenty III był papie-

żem potężnym, miał ogromną wiedzę teologiczną oraz wielką 

władzę polityczną – mówił na audiencji generalnej 27 stycznia 

2010 r. papież Benedykt XVI - jednakże to nie on odnowił 

Kościół, ale mały, niepozorny zakonnik: św. Franciszek, po-

wołany przez Boga. 

W 1223 r. nowy papież Honoriusz III zatwierdził bullą re-

gułę braci mniejszych, ale różniła się ona zasadniczo od pro-

pozycji św. Franciszka. Tekst pełen lirycznej poezji zastąpiono 

suchymi prawniczymi zwrotami, zniknęła większość ważnych 

cytatów z Ewangelii Świętej. Ubóstwo franciszkańskie za-

mknięte zostało w złotej klatce.

Fenomen Świętego Franciszka
Dla ruchu franciszkańskiego niezwykle ważne jest sprzę-

żenie przewrotu ewangelicznego z przemianami, jakie w struk-

turze społecznej w tym czasie się dokonywały. Wspólnoty 

miejskie, łączące ludzi wolnych, przezwyciężyły trójdzielną 

hierarchię społeczeństwa, a w tym właśnie środowisku fran-

ciszkanie odegrali główną rolę.

 Posłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej nie oznacza-

ło, aby św. Franciszek miał akceptować anormalną sytuację 

w Kościele. Znany pisarz katolicki i kaznodzieja, o. Apolo-

niusz Żynel (1914-1987), przedstawiając duchową sylwetkę 

św. Franciszka z Asyżu, napisał: Nie był on ślepym dewotem 

adorującym wszystko co kościelne, lecz człowiekiem ewan-

gelicznej wiary, dla którego rzeczywista obecność Chrystusa 

w Kościele była ponad grzechami jego sług. Miał oczy szeroko 

otwarte na wszystkie przejawy życia kościelnego12. 

 Zakon św. Franciszka nie mieścił się w stanowej struktu-

rze Kościoła. Minoryci nie należeli wprawdzie do żadnej kon-

gregacji mniszej, nie byli księżmi, mimo że posiadali zakonny 

statut prawny –regułę zakonną13. Przebywali oni wśród ludu, 

pracowali fizycznie, kwestowali i wygłaszali kazania poza 

kościołem. Dotąd nie widziano mnichów służących w domach 

ludzi świeckich, nie widziano ludzi świeckich wygłaszających 

kazania, i to nie w kościele ale na miejskim rynku14. Według 

tradycyjnych pojęć wiążących kapłana z określonym kościo-

łem było to szokujące, oburzające i godzące w odwieczny po-

rządek prawny i stanowy Kościoła. 

Miejscowy kler obawiał się, jak można przypuszczać, nie 

tyle penetracji parafii przez intruzów, ile publicznej konfronta-

cji życia parafialnego duchowieństwa z ideałami ewangelicz-

nego apostolstwa. Przykład ich życia i działalność pierwszych 

minorytów przyczynił się niewątpliwie do podniesienia obsłu-

gi duszpasterskiej głównie w parafiach miejskich. 

Pozostawiali w tyle dawne zakony, nieprzystosowane do 

nowych czasów. Klientami „nowej Ewangelii”, jak to wów-

czas nazywano, byli ci, którzy zakładali korporacje, gminy, 

uniwersytety. W tych najbardziej dynamicznych kręgach spo-

łeczeństwa (mieszczaństwo, środowiska intelektualne) hasła 

powrotu do pierwotnego Kościoła, Ewangelii i czasów apo-

stolskich spotykały się z najsilniejszym oddźwiękiem. Budzi-

ły one w ludziach poczucie osobistej wolności, swobodnego 

wyboru pracy. 

Do minorytów mogli przystąpić wszyscy bez względu na 

pochodzenie, przynależność klasową, poziom umysłowy. De-

cydowały swobodny wybór i zaangażowanie religijne. Nie było 

tytułów, ani dyskryminacji. Wszyscy byli równi, tak w prawach 

jak i obowiązkach. Powstawała nowa wspólnota ludzi wolnych 

i równych. Bracia mniejsi otwierali się na świat, gotowi byli 

poznawać i przyjmować jego różnorodność. Nie odrzucali 

nikogo, nie uznawali kompromisów i szli ścieżką własnej 

prawdy. Św. Franciszek przeciwstawił się zdecydowanie 

średniowiecznym poglądom, że rozbójnik, wilk, heretyk 

i innowierca mają znajdować się poza nawiasem prawa. Ten 

franciszkański egalitaryzm promieniował na całe feudalne 

społeczeństwo.

Odnosił się on także do Saracenów. Potępiał zdecydowa-

nie krucjaty i odnoszenie się chrześcijańskich władców do 

Saracenów. Zalecał rozwiązywanie sporów drogą pokojo-

wą. Próba nawrócenia sułtana Saladyna w celu zakończenia 

wojny jest wprawdzie naiwna, ale jakże symboliczna. Jako 

zwolennik pacyfizmu widział możliwość współpracy róż-

nych narodów i różnych ideologii. Na gruncie europejskim 

efektem takiej działalności miała być Magna Charta Asyżu, 

podpisana przez obywateli tego miasta 9 listopada 1210 r. 

ustalająca warunki trwałego pokoju. Ostatecznie - zakony 

franciszkański i dominikański stały się najbardziej sprawny-

mi i oddanymi narzędziami papiestwa w integracyjnej i uni-

wersalnej jego misji.

Późniejsze lata pokazały, że ustawicznie podejmowane 

były działania, aby złagodzić zasady, jakie wytyczył swojemu 

zgromadzeniu św. Franciszek. Doświadczyli tego już niedługo 

po śmierci św. Franciszka jego pierwsi uczniowie, a w sto lat 

po śmierci Biedaczyny z Asyżu potwierdził to Dante w „Bo-

skiej Komedii”. 

Lecz ślad na wierzchu samym odciśnięty

Jego obwodu – dziś już zaniedbany

Gdzie był smak przedni, tam dziś same męty

Rodzina, co szła prosto w tor obrany

Teraz już z prawej zawróciła ścieżki

I kto szedł naprzód, wstecz idzie zbłąkany

(„Raj” – pieśń XII 112-113

przekł. Aliny Świderskiej 1947 r.)

Stanisław Kobiela

Przypisy:
1 Malarze to głównie: Giotto (freski), Cimabue, Ghirlanda-

jo, Dűrer, Adone Doni, Allegri Pomponio, Lionello Spada, Be-

nozzo Gozzoli, Sasetta, Fra Angelico da Fiesole, Berlinghieri, 

Van Dyck, Robera, Murillo, Wyspiański. Pisarze: Guilelmo da 

Griciano z Ascoli (fr. Pacificus), Celano Thomas, Jacopone di 

Todi, Władysław Syrokomla, Stanisław Witkiewicz, Jan Kas-

prowicz. Muzycy: Franciszek Liszt.
2 Christopher Dawson uważa, że ruch Katharów nie był 

herezją lecz konkurencyjną religią, przejętą z Półwyspu Bał-

kańskiego za pośrednictwem paulicjan i bogomiłów. Religia 

ta uważała cały świat materialny za twór szatana, potępiała 

małżeństwo i rodzenie dzieci jako rzeczy grzeszne. Nie wolno 

było jeść niczego, co było owocem seksualnego rozmnażania 

się. Szczytem doskonałości była endura (zamorzenie się gło-

dem), ale te ascetyczne zasady obowiązywały jedynie „dosko-

nałych”, którzy przyjęli sakrament consolamentum „chrzest 

duchem i ogniem”. Pozostali, czyli „wierni”, nie uprawiali 

ascezy, ani też nie korzystali z przywilejów (Dawson Ch. – 

Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1969) 
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3 IV sobór laterański wprowadził darmowe szkoły przykościel-

ne, stałe objazdy diecezji przez dobrze przygotowanych kaznodzie-

jów, wzmocnił administrację kościelną. Wtedy także wprowadzono 

obowiązek corocznej spowiedzi w kościele parafialnym – zob. Jerzy 

Kłoczowski – Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1965 s. 273).
4 W testamencie pisze św. Franciszek: Nikt mi nie wskazy-

wał co mam robić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinie-

nem żyć według świętej Ewangelii.
5 Wszyscy, którzy przyjęli wiarę, tworzyli jedną rodzinę 

i mieli wszystko wspólne. Dzieje Apostolskie II.44 s. 265).
6 Papież Honoriusz III rozdał cały swój majątek ubogim.
7 Z arystokracji lub środowisk szlacheckich wywodzili się: 

Bernardus de Quintavalle, Illuminato (właściciel Rocca Acca-

rina), Rufinus z Asyżu, Ricardus de Marca, Angelus Tancredi, 

Clara Scifi, Z bogatego mieszczaństwa pochodzili: Aegidius, 

Piotr z Katanii, Jan Parenti - prof. prawa z Bolonii i sędzia 

w Civitta Castellana (Analecta Franciscana t.II s.6).
8 W latach następnych, kiedy próbowano obejść regułę św. 

Franciszka, przynosili bracia do konwentu szlachetne kamie-

nie, złoto i srebro, tłumacząc, że przynoszą przecież tylko su-

rowiec służący do wyrobów rzemieślniczych.).

9 Legenda trium sociorum, cap. IV.
10 zob. Stanisław Wasylewski, Klasztor i kobieta, Lwów-

Poznań, s. 38,
11 Dawał temu wyraz w pasjonującym traktacie ascetycz-

nym „De contemtu mundi”
12 O. Apoloniusz Żynel OFMConv – Słońce człowieczego 

rodu. Duchowa sylwetka św. Franciszka z Asyżu, Warszawa 

ATK 1989, zob. także A. Żynel, Franciszek z Asyżu kontesta-

tor?, Znak nr 193-194, nr 7-8 1970, Kraków s.880.
13 Brahmer twierdzi, że bracia mnisi w założeniu św. Fran-

ciszka mieli być instytucją świecką (Brahmer M, Św. Franci-

szek z Asyżu we współczesnej literaturze francuskiej, „Przegląd 

Współczesny” 1927 nr 22 s. 388).
14 Na przełomie XXI i XII w. pojawił się w Andega-

wenii, Turenii i Poitou pseudokaznodzieja Robert z Ar-

bissel, który boso, w łachmanach chodził po tych terenach 

i nakłaniał do pokuty i ascezy, ale jednocześnie tolerował 

rozpustę, złodziejstwo i pijaństwo. Chodził z nim tłum po-

kutników, który objadał okoliczne wsie. Podobnie zacho-

wywał się niejaki Norbert z Xanten, ale były to przypadki 

incydentalne. 

Roman Kucharski (Radłów)

Losy prof. Franciszka Habury i jego rodziny
W roku obecnym 27 sierpnia przypada 170 rocznica uro-

dzin prof. Franciszka Habury, wybitnego pedagoga, wycho-

wawcy, szkolnego inspektora okręgowego, działacza społecz-

nego znanego  wielu pożytecznych inicjatyw i radnego m. 

Tarnowa. Dla mieszkańców Ziemi Radłowskiej jest to powód 

do dumy, bo właśnie w Woli Radłowskiej, w rodzinie chłop-

skiej, 170 lat temu urodził się Franciszek Habura syn Jana 

i Marianny Jagiełło. W tych trudnych czasach zaborów, gdy na 

wsiach,  powszechna była przysłowiowa „nędza galicyjska”, 

dzięki stanowczości ojca Jana Habury, który zachęcał syna do 

kontynuowani nauki w Tarnowie i potem na studiach w Kra-

kowie, a także dzięki zdolnościom i wytrwałej pracy Franci-

szek Habura został pedagogiem znanym i cenionym nie tylko 

w Tarnowie i Bochni, ale w całej Galicji.

Franciszek Habura jako uczeń klasy VIII tarnowskiego 

gimnazjum, w lutym 1863 r. udał się do obozu powstańczego 

w Ojcowie. Z oddziałem płk. Apolinarego Kurowskiego brał 

udział w bitwie miechowskiej, którą szczęśliwie przeżył. Jesz-

cze wiosna 1863 r wrócił do Galicji. Maturę zdawał w gim-

nazjum św. Anny w Krakowie w lipcu tegoż roku. Po matu-

rze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, ale po 

pierwszym roku zrezygnował i przeniósł się na studia do Kra-

kowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował filologię kla-

syczną, polska i niemiecką. Po studiach podjął prace w szkol-

nictwie. Najpierw krótko pracował w gimnazjum w Samborze, 

a od 1869 do 1872 w gimnazjum w Bochni. Te lata pobytu 

w Bochni były dla Fr. Habury bardzo ważne. W tym czasie po-

znał swoją przyszłą narzeczoną i żonę dwudziestojednoletnią 

Jadwigę Hanuszównę, córkę znanego bocheńskiego malarza 

Feliksa Hanusza i Julii z Bendykiewiczów. Po roku narzeczeń-

stwa młodzi wzięli ślub w kościele św. Mikołaja w Bochni 22 

października 1870 r. Ślubu udzielał ks. Walenty Danek z No-

wego Wiśnicza, a świadkami byli: Romuald Żurowski (we-

teran powstania listopadowego1831, powstania na Węgrzech 

1848 i członek Bocheńskiej Ławy Obwodowej w 1863 r.) 

i Nikodem Goyski herbu Doliwa, urzędnik starostwa powia-

towego w Bochni.

4 sierpnia 1871 r. młodym małżonkom urodził się syn. Na 

chrzcie 27 sierpnia w kościele św. Mikołaja w Bochni nadano 

mu imiona: Kazimierz Erazm. Chrzestnymi byli: właściciel 

dóbr Erazm Darski i Julia Hanuszowa babcia dziecka. Asystę 

przy chrzcie tworzyli: Feliks Hanusz (artysta malarz, dziadek 

dziecka) i Weronika Daczyńska (siostra Julii Hanuszowej) 

oraz  notariusz Antoni Hanusz (żołnierz z 1863 r., brat Jadwigi 

Haburowej) i Maria Daczyńska.

W tym też roku w maju odsłonięto na bocheńskim rynku  

pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Podczas  tej uroczystości 

prof. Habura wygłosił długą mowę, która wydana była dru-

kiem przez bocheńskiego wydawcę, drukarza i księgarza Wa-

rzyńca Pisza (Mowa przy odsłonięciu pomnika Kazimierzowi 

Wielkiemu wystawionego przez obywateli w Bochni dnia 29 

maja 1871 r.) 

W 1872 r. , latem, po zakończeniu roku szkolnego prof. 

Habura  przeniesiony został z bocheńskiego gimnazjum do re-

nomowanego c. k. gimnazjum w Tarnowie. Stąd też niezbędna 

była przeprowadzka  całej rodziny  do Tarnowa. Zamieszkali 

w jednej z kamienic „na Burku” (Zamieście 44) Dnia 8 lutego 

1873 r. państwu Haburom urodziła się córka, której nadano 

imiona: Helena, Julia, Maria. Dwa lata później, 10 stycznia 

1875 r. urodził się drugi syn Juliusz Bronisław. W tarnowskiej 
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katedrze ochrzcił go ks. Jan Giełdanowski, prepozyt i infułat 

katedry. Niestety 30 czerwca 1876 r. , ku rozpaczy rodziców, 

Juliusz zmarł mając zaledwie półtora roku. Haburowie mieli 

jeszcze jednego syna zmarłego w dzieciństwie, ale ta sprawa 

wymaga jeszcze dokładnej kwerendy. 

Franciszek Habura napisał kilka prac wydanych drukiem:, Po-

winszowania i wiersze pamiątkowe dla młodzieży, Tarnów 1886 

w księgarni Menkesa w Tarnowie i drugie pośmiertne wydanie tej 

książki pod zmienionym nieco tytułem  Powinszowania dla mło-

dzieży i wiersze pamiątkowe dla starszych osób wydane w Tarno-

wie w 1925 r. nakładem Zygmunta Jelenia. Prof. Habura napisał 

też rozprawę Pan Tadeusz a Iliada wydaną w Krakwie w 1874 r. 

W jego tłumaczeniu ukazało się dzieło Tytusa Liwiusza „Dziejów 

Rzymskich”, od założenia miasta, księga pierwsza, z łacińskiego 

na polski język przełożył prof. filologii klasycznej i literatury pol-

skiej, wydana w 1888 w Tarnowie u Karola Raschki. 

Franciszek Habura  zmarł w Tarnowie w 1921 r. i pocho-

wany jest obok swej żony Jadwigi w grobowcu rodzinnym 

na starym tarnowskim cmentarzu.  Najstarszy syn Haburów, 

Kazimierz, ukończył szkoły w Tanowie, z bardzo dobrym 

wynikiem i podjął  studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na 

Wydziale Prawa.

Dyplom doktora praw uzyskał 2 maja 1894 r. Znał biegle 

j. francuski i niemiecki. Praktykę sądową odbył w c. k. Sądzie 

Obwodowym w Tarnowie. Od maja 1895 praktykę kontynu-

ował przy c. k. Sądzie Krajowym w Krakowie. W latach na-

stępnych odbywał  aplikację adwokacką w Łańcucie i w Rze-

szowie, którą od lutego 1898 r. kontynuował w Krakowie. 

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości,  od 25 grudnia 

1898 r. , przeniesiony został do Sądu w Dobczycach i miano-

wany adiunktem sadowym, a od października 1899 r. otrzymał 

upoważnienie do pracy jako sędzia samoistny w Dobczycach. 

Tam też złożył przysięgę służbową. W dniu 8 kwietnia 1988 

r. ożenił się z Zofią Żelechowską. Od 1911 r. rozpoczęły się 

jego kłopoty ze zdrowiem, co w konsekwencji doprowadziło 

do przedwczesnej emerytury.

(Ciąg dalszy losów rodziny Haburów 

w następnym numerze.)

Kinga Magdoń

Planty bocheńskie – wizytówką miasta? cz.1.

Pani Kinga Magdoń obroniła w 2011 roku na Wydziale Ar-

chitektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

pracę inżynierską pt. „Planty salinarne. Przestrzeń zieleni pub-

licznej. Aranżacja miasta soli – Bochnia”. Przedmiotem pracy są 

więc bocheńskie Planty – publiczna zieleń miejska, a więc – jak 

pisze Autorka – miejsce unikatowe pod względem historycznym, 

które powinno przemawiać współcześnie poprzez indywidualizm 

regionu. Teren ten jest dzisiaj mocno zaniedbany i zdekompono-

wany, a przecież zostały one wpisane do małopolskiego rejestru 

zabytków pod numerem A – 238 w dniu 11.12.1981 roku.

Celem pracy jest nawiązanie do górniczego rodowodu Plant,  

pokazanie pierwotnego założenia Salinarnego Ogrodu Spacerowe-

go, zharmonizowanie istniejących tutaj obiektów kulturowych i ota-

czających ich budynków, które dawniej były wkomponowane w to 

– dzisiaj zabytkowe - założenie architektoniczne, a obecnie  adapto-

wane zostały dla celów innych, mieszkalnych, bądź komercyjnych, 

niekoniecznie zasługujących na otoczenie ich cenną zielenią.

Zachodzi konieczność uporządkowania i odnowienia tego 

terenu, stworzenia czytelnej i przejrzystej idei nawiązującej 

do historii i ówczesnej kompozycji przestrzennej. Należy dać 

mieszkańcom, turystom i kuracjuszom bocheńskiego uzdro-

wiska odpowiednie warunki do rekreacji i miłego przeby-

wania w tym zielonym parku o dużych walorach przyrodni-

czych i historycznych, powiązanych ściśle z tradycją górniczą.

Planty mogą znakomicie promować nasze miasto i powinny być 

jego piękną wizytówką. Publikacja fragmentów tej ciekawej i war-

tościowej pracy pozwoli nam zrozumieć jak ważne dla Bochni są 

Planty i w jaki sposób władze samorządowe mogą już teraz rozpo-

cząć ich pielęgnacje, bez ponoszenia wielkich kosztów. 

* * *

Planty w Małopolsce
Od najdawniejszych czasów parki i ogrody powstawały na 

skutek pragnienia człowieka otaczania się pięknem, ładem i har-

monią. Szczególnie w XIX wieku rozwijają się miejskie ogrody 

publiczne, przy czym na początku miały one charakter spacero-

wo-wypoczynkowy. Późniejsze rozwiązania cechuje bardziej 

zróżnicowany program użytkowy i większe wyposażenie inwe-

stycyjne. I tak miejskie ogrody publiczne powstawały w Często-

chowie, Łodzi, Tarnowie, Warszawie i Krakowie. Inny rodzaj 

ogrodów publicznych stanowiły Planty. Cechą charakterystyczną 

było miejsce ich powstawania. Zakładano je na terenie dawnych 

fortyfikacji miejskich, posiadały formę pierścienia i stanowiły 

publiczne parki dla mieszkańców miasta.

Krakowskie Planty
W tym czasie tj. na początku XIX wieku Kraków był otoczo-

ny podwójnym murem i basztami, a przestrzeń zewnętrzna, która 

oddzielała miasto od przedmieść, stanowiła wysypisko śmieci, 

była terenem zarosłym pokrzywami, łopianem i innym zielskiem. 

Kiedy w 1804 roku Kraków został ogłoszony miastem otwartym, 

dnia 18 stycznia 1807 r. rozpoczęto burzenie murów i baszt, po-

zostawiając niewielki ich fragment między ulicą Szpitalną i św. 

Jana. Na miejscu murów i fos powstały Planty, czyli pas zieleni 

okalający pierścieniem całe Śródmieście. Nazwa Plant pochodzi 

od plantowania czyli wyrównywania wałów i fos. Planty Kra-

kowskie założone w latach 1820-1830 posiadają powierzchnię 35 

ha, a długość ich wynosi ponad 3 km. Urządzono na ich terenie 

miejsca wypoczynkowe, zbudowano altany i kioski, wzniesiono 

wiele pomników. Szczególnie zasłużyły się dwie osoby: profesor 

Feliks Radwański i szlachcic Florian Straszewski. Tu, gdzie dziś 

stoi obelisk poświęcony Straszewskiemu (u wylotu ul. Lubicz), 

dawniej był słup z wyrytą datą 1822 – datą założenia Plant.

W drugiej połowie XIX wieku, kiedy podrosły kasztanowce, 

klony, lipy, jesiony, Planty stały się ulubionym miejscem space-

rów i rozrywek, odbywały się na nich zabawy ogrodowe, koncer-

ty i iluminacje. Uroku Plantom dodawały fontanny oraz sadzaw-

ki. W 1880 roku magistrat podjął uchwałę o upiększeniu Plant 
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pomnikami zasłużonych Polaków: przy ul. Basztowej wzniesio-

no pomnik poświęcony Bohdanowi Zaleskiemu, przedstawiają-

cy ślepego harfiarza i przewodnika, u wylotu ul. Krowoderskiej 

– pomnik Królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, obok Filhar-

monii pomnik ku czci Adama Mickiewicza, przedstawiający Gra-

żynę i Litawora oraz szereg innych.

Planty Krakowskie uznane zostały za zabytek, w związku 

z czym pieczołowicie są chronione. Zachowuje się więc wszyst-

kie style, tj. klasycystyczny w rejonie Dworca Głównego, roman-

tyczny – w okolicach Filharmonii, secesyjny – pod Wawelem, 

sceniczny – między ulicami Krowoderską a Szczepańską.

W latach 90 XX wieku podjęto decyzję o rewaloryzacji za-

łożenia, według projektu profesora Janusza Bogdanowskiego, 

przywrócono małą architekturę, charakterystyczne ławki, lampy, 

ogrodzenia, kamienne murki zarysowały dawny przebieg murów 

obronnych, rozmieszczenie bram miejskich i baszt. Należy przy-

znać, że nie ma drugiego miasta w Polsce, które chlubiłoby się 

podobnym parkiem.

Tarnowskie Planty Kolejowe
Również Tarnowskie Planty Kolejowe, zwane kiedyś Ksią-

żęcymi, powstały w drugiej połowie XIX wieku dzięki rodzinie 

Sanguszków. Z czasem zaniedbane, w 1889 roku przeszły pod 

zarząd Miasta. Zatrudniono ogrodnika, wytyczono alejki space-

rowe, staw zasypano. Po ośmiu latach Planty oddano w użytko-

wanie „Korpusu wakacyjnego”, dowodzonego przez działacza 

sportowego Ignacego Przybyłkiewicza, który urządził boisko 

sportowe (obecnie MKS), a to przyciągnęło publiczność. W okre-

sie międzywojennym Planty otoczono żelaznym ogrodzeniem. 

W 10 rocznicę odrodzenia Polski zasadzono dąb. Drzewo to nie 

dochowało się do naszych czasów, ale na jego miejsce posadzono 

następny. Na uwagę  zasługuje ponadto drzewostan: rosną potęż-

ne kasztanowce i inne drzewa oraz płożące się sumaki octowce 

i surmia o ponad metrowej średnicy. Z uwagi na zabytkowe drze-

wa w 1993 roku Planty zostały uznane za pomnik przyrody. Park 

ten zwany Plantami Kolejowymi posiada powierzchnię 2,3 ha, 

jest pod stałą opieką magistratu, dzięki czemu odnowione nie-

dawno alejki i ławki zachęcają mieszkańców Tarnowa do space-

rów i wypoczynku.

Bocheńskie Planty Salinarne
Trzecim miastem w Małopolsce, które chlubić się może po-

siadaniem Plant, jest Bochnia. Najsilniej związane z historią tego 

miasta i jego górniczą przeszłością powstały one na terenie daw-

nego zespołu zamku żupnego, na miejscu starych średniowiecz-

nych murów od strony północnej. Kiedyś był to rozległy plac 

i pełnił ważną funkcję handlową. Ulica Regis i jej przedłużenie, 

ulica Konstytucji  3 Maja, należały do niego do 1785 roku. Po-

czątek bocheńskich plant przypada na rok 1868, a więc są one 

najmłodsze z wymienionych plant.

Na zlecenie Żupy solnej w Bochni adaptacji tego terenu doko-

nał Carl Bauer opiekun Ogrodu Botanicznego we Lwowie. Kom-

pozycja parkowa składała się z kwater i rabat obsadzonych kwia-

tami, drzewami i krzewami. Dzięki tym zmianom po kilku latach 

można było podziwiać piękny park. Posadzone kwiaty, krzewy 

oraz drzewa nadały parkowi niecodzienny wygląd, a miasto uczy-

niły bardziej atrakcyjne. Nakreślony przez Bauera plan dostępny 

jest w zbiorach bocheńskiego Muzeum. Z czasem park posze-

rzono i dziś sięga do ulicy Tadeusza Czackiego. Wg informacji 

ikonograficznych na przełomie XIX / XX wieku przez Planty 

płynął potok, zwany Storynką, Orynką lub Horynką, wypływa-

jący ze Srebrnej Góry, na której stoi szyb Campi. Potok ten jest 

obecnie skanalizowany. Na plantach znajdowała się zabudowa 

drewniana jak i murowana, były obiekty ściśle związane z Żupą 

Solną: Oranżeria, Lodownia, warsztaty, szopa, stajnia, magazyn 

materiałów. Zachowały się lodownia i warsztaty obecnie budynki 

mieszkalne wielorodzinne. Ogólny kształt i układ Plant został za-

chowany lecz zmieniały się kształty kwater i alejki drugorzędne. 

Początkowo kwatery miały kształty obłe, nieregularne, dziś są 

zgeometryzowane. Na pierwszych planach widoczne jest ścisłe 

połączenie Zamku z Plantami, dziś już w ogóle niezaznaczone. 

 Teren dawnego Stawu Salinarnego powstał w 1722, wi-

doczny jest na planie Vincenta Vanpe z 1792 roku, jeszcze przed 

założeniem Plant. Kształt stawu zmieniał się, był powiększany 

i odwrotnie, miał kształty nieregularne, później zgeometryzowa-

ne, o jego istnieniu świadczy kamienna figura Św. Jana Nepomu-

cena z 1905 roku, fundacja górników. Na terenie Plant znajduje 

się bardzo cenny historycznie drzewostan w szczególności po 

dwóch stronach zabytkowej altany w historycznej części założe-

nia. Są to dwa piękne  i okazałe pomniki przyrody, Buki pospolite 

„Atropunicea” liczące ponad 20 metrów wysokości. Owe zabytki 

przyrody powinny być pielęgnowane i godnie chronione. Ochro-

na pomnikowa uznawana jest za najstarszą, świadomie wprowa-

dzoną formę ochrony przyrody. Były one w przeszłości i są nadal 

ulubionym miejscem wypoczynku bochnian, spacerów dorosłych 

i zabaw dzieci. 

Planty to nazwa  XIX wieczna, oznaczająca zieleńce zakła-

dane na miejscu wyburzonych fortyfikacji,  zasypanych fos itd.  

Planty w Bochni powstały na terenie dawnego zespołu zamku 

żupnego i placu salinarnego. Planty w Małopolsce posiadają 

wspólne cechy, które je łączą: czas powstania XIX wiek, zabyt-

kowy drzewostan, wspólne gatunki drzew: (kasztanowce, dęby, 

buki czy jesiony). Trzy przedstawione obiekty parkowe przeszły 

liczne przemiany mniej lub bardziej korzystne.

c.d.n.

Planty krakowskie / Planty tarnowskie / Planty bocheńskie. Sędziwe starodrzewie przy alejach – najprawdziwsi i najstarsi świadkowie 

historii założeń, ale czy odpowiednio pielęgnowane i doceniane przez Nas? Fot. Kinga Magdoń
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Zrodzona z potrzeby serca idea orderu „Błękitnej Nieza-

pominajki” stała się przepiękną rzeczywistością. Pragnęłam 

bowiem, aby dzieci doceniały trud swoich nauczycieli i do-

broczyńców, którzy nie szczędzili wysiłku, aby one mogły być 

szczęśliwe i przygotowane do podejmowania właściwych de-

cyzji na drodze swojego życia.

Goszcząc na koloni dziecięcej w Złockiem – własność 

obiektów Bruk-Betu, gdzie państwo Witkowscy zapraszają też 

dzieci polonijne z Litwy, Ukrainy i Białorusi, byłam świad-

kiem niezwykle wzruszającego momentu. Otóż te dzieci nie 

mając nic bardziej wartościowego, zebrały bukiet polnych 

kwiatów i ofiarowały go pani Marii Witkowskiej, dzięki której 

mogły tam spędzić wakacje. Wśród tych kwiatów dostrzegłam 

maleńką błękitną niezapominajkę i to był właśnie moment, 

w którym postanowiłam uwiecznić ją w formie Orderu Błę-

kitnej Niezapominajki, którą dzieci będą wręczać swoim do-

broczyńcom. 

„Za gorące serce życzliwe dzieciom”
Aby urzeczywistnić swoje pragnienie, zadzwoniłam do 

dyr. szkoły w Brzeźnicy, pani Ewy Czajkowskiej z zapytaniem 

czy ma zdolne dziecko, które mogłoby wykonać order z mode-

liny. Pani Ewa podjęła natychmiastowe działania i pod opieką 

nauczyciela plastyki Pani Joanny Samek uczennica Patrycja 

Grabowska wykonała 3 ordery z modeliny, piękne kolorowe 

z uśmiechniętą twarzyczką dziecka, a trwało to zaledwie 4 dni. 

Ponieważ zaplanowana była wycieczka szkolna do Niecieczy 

– dzieci postanowiły nagrodzić panią Marię Witkowską Orde-

rem za jej gorące serce. Tak więc pierwsze uroczyste wręcze-

nie orderów odbyło się 26 X 2006 roku w Niecieczy na scenie 

zespołu teatralnego „Niecieczanie”. Uczestniczyły także w tej 

uroczystości dzieci Zespołu Szkół Gimnnych w Nieszkowi-

cach Wielkich, które pani Maria zaprosiła. 

Nagrodzona Orderem pani Maria Witkowska to człowiek 

wielkiego serca, bezgranicznie oddana sprawom patriotyczne-

go wychowania dzieci i młodzieży. 

Drugą osobą, która w tym dniu otrzymała Order była pani 

Zofia Wiśniewska – zasłużona emerytowana nauczycielka 

z Bochni, która zebrała i wydała 14 tomików „Baśni i Legend 

Ziemi Bocheńskiej”, aby dzieci mogły poznać swoją „Małą 

Ojczyznę”. 

Od roku 2007 siedzibą kapituły stała się Bochnia, a order 

z modeliny został zastąpiony metalowym. Widnieje na nim 

twarzyczka dziecka z oczkami z niezapominajek, a wokoło 

napis „Order Błękitnej Niezapominajki”. Zaprojektowała go 

nauczycielka plastyki z Zespołu Szkół Gminnych w Borku 

pani Agnieszka Kapturkiewicz. Postanowiłem dążyć do tego, 

aby powstała Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki.  

Przy pomocy nauczycieli kilku szkół utworzono Zarząd 

Kapituły, którego przewodniczącą została Patrycja Grabow-

ska z Zespołu Szkół Gminnych w Brzeźnicy. Krzysztof Wit-

kowski – wiceprzewodniczący z Publicznego Katolickiego 

Zespołu Szkół z Niecieczy. Hubert Kycia – sekretarz z Pub-

licznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Dagmara Kukla 

Eleonora Chmielarska

Bocheńska Niezapominajka
– członek zarządu z Zespołu Szkół Gminnych z Nieszkowic 

Wielkich. Marta Podsiad – członek zarządu z Zespołu Szkół 

Gminnych w Brzeźnicy. Uwzględniono aby każdego roku 

w kwietniu Zarząd Kapituły wyłonił kandydatów do nagrody 

„Orderu Błękitnej Niezapominajki”. 

Dzieci wybierają swoich dobroczyńców z udokumentowa-

niem ich bezinteresownej działalności na rzecz wychowania 

młodego pokolenia. Wysyłają prośby z podpisem dzieci danej 

szkoły do siedziby Kapituły. Po rozpatrzeniu wniosków i usta-

leniu listy laureatów sekretarz Kapituły wysyła kandydatom 

nominacje z zawiadomieniem o dacie i miejscu uroczystego 

wręczenia „Orderu Błękitnej Niezapominajki”. 

Tymczasem Zarząd Kapituły z pomocą swych wychowań-

ców – nauczycieli opracowuje laudacje dla każdego otrzymu-

jącego Order. Ogłosiłam też międzyszkolny konkurs na wiersz 

o „niezapominajce”. Fragment najpiękniejszego z nich wid-

nieje na legitymacji Orderu. Autorką wiersza jest uczennica 

Szkoły w Nieszkowiach Wielkich Agnieszka Stożek, a brzmi 

on tak:

Niezapominajko śliczny kwiatuszku,

Rośniesz w mym kraju i w mym serduszku,

Z zachwytem na Ciebie spoglądam,

I błękit Twój oglądam.

Gdy promienienie słońca lekko Cię ogrzeją,

Niebieskie płatki do wszystkich się śmieją. 

Ustalono też datę wręczenia orderu, a jest to dzień 15 maja, 

„Święto Polskiej Niezapominajki”. Wręczenie orderu odbywa 

się bardzo uroczyście według zasad regulaminu. Wchodzi 

orszak, na czele którego dziewczynka przebrana za „Nieza-

pominajkę” niesie na srebrnej tacy ordery i legitymacje. Po 

odczytaniu laudacji laureat otrzymuje ordery i bukiecik nieza-

pominajek. Po rozdaniu orderów następuje część artystyczna 

w wykonaniu dzieci, które w repertuarze mają śpiew lub grę 

na fortepianie. Nad całością imprezy czuwa pani Ala Moćko 

– nauczycielka z Zespołu Szkół Gminnych w Borku. 

Trzecią osobą którą dzieci nagrodziły orderem była pani 

Wanda Wątorska – długoletnia dyrektorka szkoły Muzycznej 

w Bochni. Na emeryturze zajęła się dziećmi specjalnej tro-

ski. Stworzyła dla nich zespół instrumentalny i sobie tylko 

znanymi metodami docierała do najgłębszych pokładów ich 

świadomości, wydobywając talenty i uwrażliwia je na piękno 

muzyki. 

Czwartym laureatem orderu była pani Maria Pletty – in-

struktorka ZHP z okresu międzywojennego w Bochni, która 

po wojnie reaktywowała związek i przez 23 lata prowadziła 

obozy dla dzieci i młodzieży. 

Spośród 28 osób które otrzymały order w następnych la-

tach na szczególne wyróżnienie zasługują: pan Józef Nizioł 

– były rektor Politechniki Krakowskiej, pani Anna Dymna 

– która jest bezgranicznie oddana sprawom dzieci specjalnej 

troski. pan Kazimierz Witkowski, długoletni dyrektor Zespołu 

Teatralnego „Niecieczanie”. Teatr ten szczyci się działalnością 

ponad 100-letnią. pan Marek Kania – lekarz kardiolog prowa-
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dzący od lat w szkołach pogadanki pt. „Szanuj swoje serce”. 

Ks. Stanisław Adamczyk, założyciel oraz dyrygent chłopięce-

go chóru Pueri Cantores Santi Nicoali w Bochni. pan Adam 

Migdał – ludowy artysta, przyjaciel dzieci i wielki patriota, 

który jest właścicielem Galerii Rzeźb w Brzeźnicy koło Boch-

ni. 

Pozostałe osoby również zapisały się w sercach dzieci nie-

zapomnianymi zasługami, gdyż każda z nich dała ze swego 

serca wszystko co miała najlepszego, aby dzieciom rozświet-

lić drogę w ich dorosłe życie. Z głębi serca im za tę działal-

ność dziękuję, a także wszystkim którzy w jakikolwiek sposób 

wspierali to wspaniałe dzieło, aby stawało się coraz doskonal-

sze dla dobra dzieci. 

Należy podkreślić że cała ta akcja działa dzięki wsparciu 

ludzi dobrej woli, dlatego też serdecznie dziękuję władzom 

miasta, powiatu i gminy za wsparcie finansowe. Mam nadzie-

ję że idea ta stanie się powszechna w całej Polsce, bo przecież 

w każdym zakątku naszej Ojczyzny są ludzi którym leży na 

sercu dobro dzieci. Niech niezapominajka swymi niebieskimi 

oczkami wypatruje tych najszlachetniejszych spośród szla-

chetnych. 

Na koniec przytoczę jeszcze słowa wypowiedziane przez 

pana rektora Józefa Nizioła: „Żadne z dotychczasowych od-

znaczeń nie poruszyły mego serca tak jak moment w którym 

dziecięce rączki zawieszały mi na szyi order Błękitnej Nie-

zapominajki. To była najpiękniejsza chwila w moim życiu”. 

Takich wspaniałych chwil życzę jeszcze wielu szlachetnym 

osobom, które swym sercem dzielą się z najmłodszymi. 

Eleonora Chmielarska

Janusz Żarek 

Japonia – kraj wyspiarzy 
„Podróże  kształcą

i uczą tolerancji”

Wyspy Japońskie to nadwodna część potężnego łańcucha 

górskiego wyrastającego z dna Oceanu Spokojnego, u wschod-

nich wybrzeży Azji. Leżą one w strefie dużej aktywności sej-

smicznej, dlatego od początku swojej historii, Japończycy 

zmagają się z siłami przyrody – z trzęsieniami ziemi, wybu-

chami wulkanów, niszczycielskimi falami tsunami i groźnymi 

tajfunami. Rocznie występuje tu około 1000 do 3000 trzęsień 

ziemi o różnej sile, a co kilka lat mają one charakter katastro-

falny. Z tego powodu w wielu japońskich hotelach, na ścia-

nach w pobliżu lóżek, umocowane są duże latarki, aby po 

wyłączeniu prądu, w czasie trzęsienia ziemi, ułatwić miesz-

kańcom ucieczkę. 

Na terytorium Japonii istnieje około 160 wulkanów, w tym 

ponad 50 czynnych, a także uderzają w ten kraj trzy lub cztery 

tajfuny w ciągu roku. Głównym powodem tych kataklizmów 

jest położenie japońskiego archipelagu w miejscu gwałtowne-

go ścierania się trzech płyt tektonicznych – Pacyficznej, Fili-

pińskiej i Euroazjatyckiej. 

Japonia składa się z czterech wielkich wysp: Kiusiu, Si-

koku, Honsiu i Hokkaido oraz z około 4 tysięcy małych wysp 

i wysepek. Tworzą one łuk o długości 2500 km. oddzielony od 

kontynentu azjatyckiego głownie przez Morze Japońskie. Od 

wschodu i południa Japonię oblewają wody Oceanu Spokojne-

go , a wzdłuż wybrzeży ciągnie się głęboki rów tektoniczny – 

Rów Japoński. Postrzępiona linia brzegowa Wysp Japońskich 

jest długa na 27 tysięcy km. co powoduje, ze są one zaliczane 

do najbardziej malowniczych miejsc na naszej planecie. Na 

czterech największych wyspach dominują górskie pasma, po-

przecinane wieloma dolinami. Powierzchnia Japonii liczy 380 

tys.km2,   a liczba mieszkańców wynosi obecnie 125 mln. 

Historia powstania i rozwoju tego kraju jest długa i skom-

plikowana. Początek państwa japońskiego to związek plemien-

ny, a następnie królestwo na wyspie Honsiu , które powstało 

w VII wieku p.n.e. Państwem rządzili na przemian cesarze , 

szoguni, a także, w pewnym stopniu samuraje. Przez kilka wie-

ków Japonia żyła w izolacji od świata , a religią Japończyków 

był shintoizm. Następnie, pod wpływem kultury chińskiej, 

przejęli oni pismo , a coraz więcej zwolenników zyskiwał bud-

dyzm. W 1542 roku do Japonii przybyli pierwsi Europejczycy, 

kupcy portugalscy z Makau, a wraz z nimi chrześcijaństwo 

. W XVI wieku kraj był rozbity na zwalczające się księstwa 

feudalne. Po ponownym zjednoczeniu , do Japonii przypły-

wali kupcy z różnych krajów europejskich. Przez ponad 200 

lat władzę pełniła słynna dynastia szogunów Takugawa, a od 

1868 roku znowu cesarz, który zachował boski kult. 

Japonia zaczęła odnosić sukcesy militarne i terytorialne 

kosztem Chin i Korei, stając się pierwszą potęgą na Dalekim 

Wschodzie. W 1931 roku zajęła Mandżurię , w 1937 roku roz-

poczęła podbój Chin, a w 1940 roku podpisała pakt z Niem-

cami hitlerowskimi i z Włochami. W 1941 roku poprzez atak 

na Pearl Harbor, Japonia włączyła się do II wojny światowej 

i wojska japońskie zajęły całą Azję Południowo – Wschodnią 

oraz znaczną część Oceanii, zagrażając Indiom i Australii. 

Od 1942 roku Japonia zaczęła jednak tracić zdobyte teryto-

ria , ale nie chciała skapitulować. 6 sierpnia 1945 roku samolot 

amerykański zrzucił bombę atomową na Hiroszimę, zaś trzy 
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dni później, na Nagasaki. Główną przyczyną tych ataków była 

prawdopodobnie obawa , ze według obliczeń amerykańskich 

, w razie kontynuowania wojny , Stany Zjednoczone i Japo-

nia mogły stracić około 2 mln żołnierzy, a Związek Radziecki 

mógł zająć dużą część Japonii. 

Po nalotach i wkroczeniu wojsk radzieckich do Mandżurii, 

Japonia skapitulowała i rozpoczęła się okupacja kraju przez 

wojska amerykańskie . W 1946 roku cesarz Hirohito zrzekł 

się boskiego statusu i parlament uchwalił demokratyczną kon-

stytucję . W 1951 roku Japonia podpisała traktat pokojowy 

z mocarstwami zachodnimi oraz układ japońsko- amerykański 

i wojska amerykańskie opuściły Japonię. Gospodarka kraju 

zaczęła się dynamicznie rozwijać i Japonia stała się trzecią po-

tęgą przemysłową współczesnego świata. 

Obecnie Japonia jest dziedziczna monarchią konstytucyj-

ną. Głową państwa jest cesarz symbolizujący jedność państwa 

i narodu. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego par-

lamentu , a władzę wykonawcza sprawuje rząd. 

Olbrzymia większość Japończyków wyznaje Buddyzm 

i Shintoizm. Pojęcie religii zawiera w Japonii zupełnie inne 

treści niż w kulturze zachodniej. Nie ma tu japońskiego odpo-

wiednika Biblii czy Koranu, nie ma również świętych pism, 

doktryn i dogmatów. Większość Japończyków wyznaje za-

równo buddyzm jak i shintoizm. Buddyjskie kaplice i shintoi-

styczne chramy są budowane najczęściej obok siebie, a ludzie 

wstępują na krótką modlitwę do świątyń obu wyznań. Prze-

ciętny Japończyk może brać ślub w shintoistycznym chramie, 

chować bliskich na buddyjskim cmentarzu , a nawet obchodzić 

w grudniu Boże Narodzenie. 

Buddyzm to religia i system filozoficzny bardzo popular-

ny w krajach Dalekiego Wschodu, którego twórca był Budda, 

książę żyjący w latach 560- 480 p.n.e. Zniechęcony do życia 

świeckiego opuścił dom oraz rodzinę i stał się wędrownym 

ascetą.  Po latach umartwień podjął jednak długotrwałe me-

dytacje i doszedł do wniosku, że przyczyną bólu i cierpienia 

jest pożądanie. Zmierzanie właściwą drogą życiową dopro-

wadza do nirwany czyli do wygaśnięcia wszelkich pragnień 

i pożądań. Shintoizm jest religią naturalną, która wyłoniła się 

z pierwotnych wierzeń animistycznych, kultu dla sił przyro-

dy, kultu gór, kultu płodności, a także kultu przodków. Religia 

ta posiada wielką różnorodność form i koncentruje się przede 

wszystkim na sprawach doczesnych. 

Nasza podróż po Japonii ogranicza się do zwiedzania dwóch 

wysp, największej wyspy Honsiu oraz wyspy Kiusiu, a zaczy-

na się na tokijskim lotnisku Narita. Tokio, stolica Japonii, leży 

w środkowej części Honsiu nad Zatoką Tokijską. Cała aglome-

racja tokijska stanowi prefekturę stołeczną  i jest największym 

miastem świata liczącym około 30 mln. mieszkańców. 

Po noclegu w hotelu wyruszamy na zwiedzanie miasta. 

Zaczynamy od Pałacu Cesarskiego, rezydencji cesarza i jego 

rodziny, ale oglądamy go tylko z zewnątrz, bowiem jest on 

udostępniony do zwiedzania dwa razu w roku. Pałac to niski 

budynek z betonu zbudowany w 1970 roku w miejscu pięk-

nej drewnianej rezydencji , zniszczonej przez amerykańskich 

pilotów w 1945 roku. Tereny wokół budynku są ogrodzone 

murami z kamienia , systemem fos oraz drzewami. Następnie 

udajemy się metrem do Harajuku gdzie znajduje się najwięk-

szy w Tokio chram shinto, Meiji. Zwiedzamy także dzielnicę 

handlową pełną butików i galerii, oraz dzielnicę rozrywkowo 

– handlową Shibuya i wracamy metrem do hotelu. 

Następnego dnia, w dalszym ciągu, zwiedzamy Tokio i za-

czynamy od Asakusa, najstarszej dzielnicy miasta. Tutaj już 

w 628 roku zbudowano pierwszą  świątynię buddyjską Senso 

– ji. Ta piękna świątynia stała się ulubionym sanktuarium sa-

murajów i szogunów. Oglądamy ją i przechodzimy na ulicę 

Nakamize, przy której mieszczą się m.in. sklepy z pamiątkami 

oraz z buddyjskimi i shintoistycznymi dewocjonaliami. 

Po przerwie, poświęconej na obiad, jedziemy nowoczesną 

kolejką, bez motorniczego, na wyspę Odaiba sztucznie usypa-

ną na środku zatoki morskiej. Zwiedzamy dzielnicę zaprojek-

towaną i budowaną na miarę XXI wieku, gdzie znajduje się 

m.in. salon samochodowy Toyoty, replika nowojorskiej Statuy 

Wolności , oryginalne architektonicznie centrum handlowe 

i wieżowiec, na szczycie którego zbudowano punkt widoko-

wy. 

Po południu udajemy się do Ginzy, najelegantszej dziel-

nicy Tokio, pełnej luksusowych sklepów, restauracji i barów. 

Jest tu również zabytkowy budynek słynnego teatru Kabuki, 

w którym oglądamy godzinny spektakl mówiony po japońsku. 

Mimo, że nie rozumiemy ani słowa, to historyczne stroje ak-

torów, ich poruszanie się, gestykulacja, mimika i bardzo ory-

ginalny i wyrazisty sposób rozmowy budzi zainteresowanie 

widza, a nawet pozwala na zrozumienie niektórych kwestii 

wypowiadanych przez aktorów. 

Następny dzień poświęcamy na wycieczkę do Parku Na-

rodowego Góry Fudżi i do miasta Hakowe leżącego u podnóża 

góry. Udajemy się tam autobusem rejsowym i wyjeżdżamy ko-

lejką linową na wzgórze, na którym znajduje się platforma wi-

dokowa , skąd widać stożkowaty szczyt Fuji-Yamy ( 3776 m).

Schodząca do Oceanu Spokojnego , uważana za świętą , 

góra pochodzenia wulkanicznego, w czasie ostatniej erupcji 

w 1707 roku, zasypała grubą warstwą popiołu odległa o 100 

km, część Tokio. 

Oficjalny sezon wspinaczkowy na szczyt Fuji-Yamy trwa 

od 1 lipca do 31 sierpnia i tylko w tym okresie schroniska gór-

skie i punkty usługowe wzdłuż szlaku, są czynne. Nasza wy-

cieczka odbywa się we wrześniu co praktycznie uniemożliwia 

zdobycie szczytu tej góry. Pozostawia to u nas pewien niedosyt 

, tym bardziej, iż jak twierdzi przewodnik trasa prowadząc na 

szczyt nie jest zbyt trudna. Oglądamy zatem górę z platformy 

widokowej i robimy zdjęcia mimo częściowego zachmurzenia. 

Na zakończenie pobytu odbywamy spacer po mieście Hakone. 

Wieczorem wracamy do Tokio. 

W czasie dalszego zwiedzania wyspy Honsiu, jedziemy 

kolejką podmiejską do, leżącego nad Pacyfikiem, miasta Ka-
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makura. Było to niegdyś duże miasto, siedziba walecznego 

narodu szogunów Minamoto. Oglądamy buddyjską świątynię 

Kotokuin, przy której stoi słynny 11 – metrowy posąg Bud-

dy z brązu, do wnętrza którego można wejść. Odwiedzamy 

również chram shinto położony w malowniczym parku. Pobyt 

w Kamakurze kończymy spacerem nad brzegiem oceanu gdzie 

ustawione są duże tablice metalowe z ostrzeżeniem przed tsu-

nami, w języku japońskim i angielskim. Wieczorem wracamy 

do Tokio. 

Następnym miastem, którym odwiedzamy jest Nikko, ośro-

dek kultu z pięknymi świątyniami. Nikko było siedzibą potęż-

nego rodu szogunów Takugawa i stolicą Japonii. Objeżdżamy 

autokarem to zabytkowe miasto zatrzymując się przy najcie-

kawszych budynkach. Przechodzimy m.in. aleją wysadzaną 

wielowiekowymi cedrami do mauzoleum jednego z władców 

Japonii szoguna Tokugawa Jeyasu. 

Oglądamy również, uznaną za arcydzieło, słynną i naj-

piękniejszą w Japonii bramę Yomei-mon, skarb dziedzictwa 

narodowego. Zdobią ją kolorowe płaskorzeźby i oryginalne 

malowidła. Zwiedzamy tez z przepychem zdobiony kompleks 

świątynny, w skład którego wchodzi świątynia buddyjska 

Rinnoji, chram Toshogu i chram Futarasan. Po zakończeniu 

objazdu miasta, wyjeżdżamy licznymi serpentynami na szczyt 

wygasłego wulkanu, z postojem nad jeziorem Chuzenji oraz 

przy wodospadzie Kegon.

W kolejnym dniu udajemy się japońskim superekspresem 

zwanym shinkansen ( pociąg – pocisk ) jadącym z szybko-

ścią 300 km na godz. , do miasta Hiroszima. Pociągi te właś-

ciwie nigdy się nie spóźniają , a roczne średnie odchylenie od 

rozkładu jazdy wynosi 36 sekund ( włączając sezon tajfunów 

i zimę). Shinkansen potrzebuje ponad 5 km torów , żeby cał-

kowicie wyhamować , a zakręty muszą być bardzo łagodne. 

Po zakwaterowaniu w hotelu odbywamy najpierw rejs stat-

kiem na wyspę Miyajima, jedno ze świętych miejsc w kra-

ju. Znajduje się na niej, zbudowany na palach, słynny chram 

stojący w wodzie, Itsuku-shima. Najbardziej znaną ikoną kul-

tury Japonii i religii shintoistycznej jest karmazynowa torii, 

świątynna brama górująca nad wodą. Jej zdjęcia znajdują się 

niemal w każdym folderze i przewodniku turystycznym. po-

święconym Japonii. 

Po powrocie do miasta jedziemy do parku założonego w po-

bliżu epicentrum wybuchu bomby atomowej. 6 sierpnia 1945 

roku o godzinie 8.15 zrzucono ją na Hiroszimę. W wyniku ata-

ku zginęło około 200 tys. osób. Miasto zostało wybrane za cel 

ataku atomowego ze względu na swoje militarne znaczenie, 

jako okręg przemysłowy, miejsce magazynów wojskowych oraz 

ośrodek dowodzenia armią japońską w czasie II wojny świa-

towej. Mieszkańcy, którzy przeżyli odbudowali i rozbudowali 

Hiroszimę bardzo szybko, pozostawiając kilka miejsc upamięt-

niających atak bombowy. Zachował się m.in. słynny budynek ze 

szkieletem kopuły. Jest to jedna z niewielu konstrukcji, których 

nie zniszczyła straszliwa siła. Zwiedzamy Park oraz Muzeum 

Pamięci i Pokoju. W Muzeum dominują zdjęcia z bombardowa-

nia, zdjęcia miasta po ataku atomowym oraz dowody skutków 

niszczycielskiej siły. Oglądamy  również Ogień Pokoju i Dzwon 

Pokoju. Wszystkie te miejsca i przedmioty robią na zwiedzają-

cych olbrzymie wrażenie i stanowią przestrogę przed możliwoś-

cią wybuchu wojny atomowej. 

W kolejnym dniu opuszczamy wyspę Honsiu i wyjeżdża-

my pociągiem shinkansen na wyspę Kiusiu, do miasta Nagasa-

ki. Trzy dni po ataku na Hiroszimę ,spadla bomba atomowa na 

Nagasaki , zabijając 150 tys. ludzi. Używając prawidłowych 

określeń, na to miasto została zrzucona bomba z ładunkiem 

plutonowym prawie dwa razy silniejsza od bomby uranowej 

zrzuconej na Hiroszimę. 

Mimo, że Amerykanie mierzyli w nowoczesną stocznię 

Mitsubishi ,bomba eksplodowała nad wioską Urakami oko-

ło 3 km od planowanego celu. Dzięki temu, zniszczeniu nie 

uległo całe miasto, ale kilkaset metrów od miejsca eksplozji 

stał największy przybytek chrześcijaństwa w Japonii, rzymsko 

–katolicki  kościół Urakami. Został on całkowicie zniszczony , 

ocalał jedynie obraz Matki Boskiej. Po odbudowaniu kościoła 

w 1958 roku , wydzielono osobna kaplicę , w której znajduje 

się ocalały obraz, a przed kościołem ustawiono popiersie Jana 

Pawła II. W czasie pobytu w Nagasaki zwiedzamy kościół 

i kaplicę.

Nagasaki jest jednym z najciekawszych miast Japonii, ru-

chliwym międzynarodowym portem, położonym na stromych 
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wzgórzach. Ciekawym fragmentem historii tego miasta jest 

pobyt i działalność kupca Thomasa Glovena, Szkota z pocho-

dzenia, który wspomagał Nagasaki w realizacji nowoczesnych 

inwestycji w drugiej połowie XIX wieku. Glover zawarł zwią-

zek małżeński z gejszą. Zainspirowało to  podobno znakomite-

go włoskiego kompozytora Giacomo Pucciniego , do napisania 

opery Madame Butterfly. Jak wiadomo , akcja opery odbywa 

się w Nagasaki, a jej treścią jest tragiczna miłość gejszy  Cho- 

cho – san , zwaną także Butterfly ( motyl ), do porucznika 

Pinkertona z marynarki USA. 

W Nagasaki zwiedzamy również położone na wzgórzu 

Ogrody Glogera gdzie stoi jego rezydencja z 1863 roku i inne 

budynki w stylu zachodnim z elementami architektury japoń-

skiej. Znajduje się tam także pomnik Pucciniego. Następnie 

odwiedzamy różne części pięknie położonego miasta oraz Mu-

zeum Bomby Atomowej, w którym są wystawione fotografie 

i przedmioty związane z atakiem atomowym.

W Parku Pokoju ustawiono szereg oryginalnych pomników 

jak np. pomnik kobiety i  mężczyzny trzymających się za ręce , 

z zarysem ich ciał, ponieważ  wyparowały one w czasie wybu-

chu bomby. Najbardziej znaną i podziwianą jest Statua Pokoju 

- duży posąg mężczyzny wskazującego prawą ręką ku niebu 

(ostrzegającego przed zagrożeniem atomowym) i  z lewą ręką 

uniesioną nad ziemią (symbolizującą pokój). 

Następnego dnia, pociągiem shinkansen, wracamy na wy-

spę Honsiu i udajemy się do Kioto, miasta setek zabytkowych 

świątyń buddyjskich, chramów i ogrodów. Kioto to dawna 

stolica cesarska, nie zniszczona w czasie II wojny światowej, 

słynąca pięknymi zabytkami japońskiej architektury. Stany 

Zjednoczone, biorąc pod uwagę olbrzymią wartość historycz-

nego dziedzictwa, podjęły decyzję aby nie bombardować tych 

okolic. 

Po przyjeździe udajemy się do ryokanu, tradycyjnego 

drewnianego pensjonatu prowadzonego przez japońską rodzi-

nę. Następnie odbywamy spacer do centrum tkactwa, gdzie 

zapoznajemy się z technikami wyrobu cennych japońskich 

tkanin oraz bierzemy udział w specjalnym pokazie mody, pod-

czas którego modelki prezentują wspaniałe kimona. 

Kimono, mimo, że tak się powszechnie sądzi , nie zostało 

wynalezione w Japonii, lecz wywodzi się z chińskiego dwo-

ru. W VIII wieku, japoński dwór cesarski przejął chiński styl 

szaty p’ao. Kimono zostało poddane zmianom, które uczyniły 

z niego prawdziwie japoński strój podziwiany w wielu kra-

jach świata. Wieczorem wracamy na wspólną kolację, złożoną 

z wielu przysmaków japońskiej kuchni i spędzamy noc na fu-

torach czyli materacach i pościeli, rozłożonych bezpośrednio 

na bardzo czystych podłogach.  

Drugi dzień pobytu w Kioto przeznaczamy na zwiedza-

nie autokarem najsłynniejszych zabytków. Po zakwaterowa-

niu w hotelu udajemy się do pięknego Złotego Pawilonu, do 

zamku szoguna Takugawy- Nijo oraz do świątyni  Kiyomizu 

stojącej na 139 palach. Zwiedzamy też świątynię Heian, która 

jest mniejszą repliką dawnego pałacu cesarskiego.

Po południu odwiedzamy centrum Sztuki Rękodzieła, 

w którym można kupić atrakcyjne pamiątki oraz wyroby sztuki 

ludowej. Wieczorem spacerujemy po nastrojowej ulicy gejsz 

– Gion, oglądamy przedstawienie w teatrze  Gion Corner, po-

znajemy tajniki ceremonii parzenia herbaty i sztuki układania 

kwiatów – ikebany. Na zakończenie podziwiamy taniec gejsz 

przy starej dworskiej muzyce. 

W kolejnym dniu jedziemy pociągiem do miasta Nara, 

pierwszej stolicy Japonii. Znajdują się w nim różne świąty-

nie i pagody. Zwiedzamy m.in. świątynię Todai-ji, uważaną 

za największą na świecie drewnianą budowlę, z posągiem 

Wielkiego Buddy. Odwiedzamy również chram Kasu-

ga Taisha powstały w 710 roku n.e., którego budynki były 

wielokrotnie wznoszone na nowo, według zasad shintoi-

zmu , który głosi, że konstrukcje sakralne powinny być cy-

klicznie rozbierane i ponownie stawiane. Udajemy się także 

do Muzeum Narodowego, którego prezentuje liczne sta-

rożytne wizerunki Buddy oraz znaleziska archeologiczne. 

Po południu przenosimy się do Osaki, która jest miastem 

przemysłowo- handlowym. Jeździmy po mieście metrem oraz 

spacerujemy po ulicach i bulwarach. Odwiedzamy m.in. ol-

brzymie podziemne centrum handlowe i wyjeżdżamy na ta-

ras widokowy usytuowany na 41 piętrze gmachu Umeda Sky 

Building, skąd można podziwiać panoramę miasta. Wieczo-

rem wracamy pociągiem do Kioto. Następny dzień spędzamy 

jeszcze w Kioto chodząc indywidualnie po mieście o i robiąc 

drobne zakupy. W ostatnim dniu pobytu jedziemy na lotnisko 

Kansai położone blisko Osaki. Zbudowano je na sztucznej wy-

spie, aby odciążyć tokijskie lotnisko Narita. 
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Stanisław Kobiela

Ravensbrűck 
w pamiętniku Marii Mach-Jarymowicz cz.3

Przebyte cierpienia zbyt wielką nienawiścią zatruwały 

nasze dusze, byśmy były zdolne modlić się i przebaczać nie-

przyjaciołom naszym. Nie czułyśmy się zbyt silne nerwowo 

by wytrzymać ten wstrząs. Ze szlochem, zaciskający m gardło 

przystępowałyśmy w Szwecji do spowiednika, który musiał na 

swe barki wziąć całe nasze nienawiści, zalewające dusze. To 

był groźny i najpowszechniejszy grzech w obozie. Uczucie nie-

nawiści dla normalnego człowieka jest obcym, powinno być 

obcym, gdyż pozbawia go ludzkich cech czyniąc brutalnym, 

zapalając w sercu straszliwe pragnienie zemsty. I my, nierzad-

ko łagodne i naprawdę dobre z gruntu kobiety nauczyłyśmy 

się nienawidzieć tak strasznie, że życzenia wszystkiego naj-

gorszego najstraszniejszego życia i okropnej śmierci wyrywały 

się często z naszych ust, a modlitwy potworne w swej grozie 

o karę, były dla nas pocieszeniem codziennym. Klęcząc przy 

konfesjonale spowiadałyśmy się że nawet teraz trudno nam po-

jąć słowa Chrystusa - przebaczajcie nieprzyjaciołom i czyńcie 

dobrze tym, którzy was nienawidzą. Wiara czyni cuda, wiara 

w miłosierdzie i sprawiedliwość Bożą pozwoliła nam zrzucać 

z siebie cały ciężar ravensbrűckich grzechów. Msza św. i Ko-

munia była dalszym ciągiem modlitwy o godne przystąpie-

nie do Sakramentów oraz z głębin duszy płynącym hymnem 

wdzięczności za cudowne ocalenie.

Autorka „Pamiętnika” nie wymienia po nazwisku zbrod-

niarzy Ravensbrűcku, może nawet nie interesowała się ich po-

wojennymi losami. Nie była świadkiem na żadnym z siedmiu 

procesów toczących się w Hamburgu, a także w Polsce. Opisu-

jąc popełniane w obozie zbrodnie nie wskazuje nikogo, komu 

należało by je przypisać, ale w sposób zdecydowany i jasny, 

opierając się na własnych obserwacjach, pokazuje ludobój-

stwo popełniane w tym obozie, ich rozmiar, zanim odbyły się 

pierwsze procesy zbrodniarzy Ravensbrűck i zanim ukazały 

się pierwsze opracowania na ten temat i dlatego wartości pa-

miętnika nie da się przecenić. 

68 lat po zakończeniu II wojny światowej hitlerowskie 

obozy koncentracyjne kojarzą się najczęściej z największym 

z nich KL Auschwitz-Birkenau. Wielu z nas nie wie, że na 

terenie III Rzeszy Niemieckiej i państw okupowanych w la-

tach 1933 1945 reżym hitlerowski utworzył ok.12.000 obozów 

i podobozów, że wśród nich były obozy zagłady przeznaczone 

wyłącznie do zagłady Żydów (m.in. Bełżec, Treblinka, Chełm 

nad Nerem, Sobibór, Birkenau) i obozy koncentracyjne t.zw. 

kacety przeznaczone do zagłady i niewolniczej pracy dla Rze-

szy Niemieckiej (m.in. Dachau, Gusen, Buchenwald, Oranien-

burg, Ravensbrűck, Neuengamme, Mittelbau-Dora, Gross-

Rosen, Mauthausen, Sachsenhausen, Stutthof, Majdanek, 

Auschwitz-Birkenau). Każda z tych „fabryk śmierci” liczyła 

dziesiątki podobozów i komand roboczych.

Na przestrzeni 68 lat wiedza na temat ścigania i kara-

nia zbrodni ludobójstwa popełnianego także na terenie tych 

obozów zawęziła się do uniwersalnego skrótu – Norymbergi 

- a właściwie do głównego procesu norymberskiego, w któ-

rym Międzynarodowy Trybunał Wojskowy (International Mi-

litary Tribunal of the Major War Criminals) osądził głównych 

zbrodniarzy wojennych. A przecież w tej samej Norymber-

dze odbyło się od 20 listopada 1945 r. do 14 kwietnia 1949 r. 

13 procesów (t.zw. norymberskich) wytoczonych przeciwko 

osobom odpowiedzialnym za zbrodnie nazistowskie z czasu 

III Rzeszy1. W 83 procesach zbiorowych odbywających się 

przez Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau 

energiczny prokurator William Denson doprowadził do skaza-

nia na najwyższą karę 177 nazistów z Dachau, Flossenburga, 

Mauthausen i 97 posłał na szubienicę. W strefie brytyjskiej po 

słynnym procesie „40 bestii z Belsen” odbyło się w Hamburgu 

siedem procesów zbiorowych załogi KL Ravensbrűck. Łącz-

nie w procesach odbywanych w strefach zachodnich wydano 

806 wyroków śmierci, z których wykonano 486. W strefie ra-

dzieckiej wyroków śmierci było wielokrotnie więcej, ale tam 

statystyk nie prowadzono, albo ich do tej pory nie ujawniono. 

W sowieckich obozach dla nazistów, przypominających sybe-

ryjskie gułagi z powodu głodu, zimna i epidemii śmiertelność 

zbierała bogate żniwo. Oblicza się, że zmarło tam nie mniej 

niż 42000 nazistów. Wobec skali hitlerowskiego ludobójstwa 

zawsze będzie to tylko pewien procent ukaranych. 

Joshua M. Greene2 wykorzystując archiwum Densona do-

konał niezwykle ciekawej rekonstrukcji procesów, które odby-

wały się w Dachau. Nadał jej atmosferę i napięcie prawniczego 

thrillera. Spróbujmy więc w o wiele skromniejszym wymiarze 

przyjrzeć się nieco bliżej losom tych, którzy dziesiątkom ty-

sięcy uwięzionych kobiet i dzieci stworzyli w obozie Ravens-

brűck piekło i pokazać okoliczności i przebieg pierwszego 

procesu przeciwko członkom załogi obozu w Ravensbrűck, 

który odbywał się w Hamburgu od 5 grudnia 1946 r. do 3 lu-

tego 1947 roku.. 

Maria Mach-Jarymowicz rozpoczynała swój pamiętnik 

od ewakuacji więźniarek z KL Ravensbrűck. A jak wyglądała 

„ewakuacja” zbrodniarzy? Pamiętnik będzie nam w tym opisie 

bardzo pomocny. 

* * *

Kierunki ucieczki
W kwietniu 1945 roku dogorywała III Rzesza Niemiecka. 

Sytuacja w obozach koncentracyjnych była przerażająca. Pa-

nował tam potworny głód i wybuchały epidemie, zwłaszcza 

tyfus. Terror obozowy zbierał jeszcze więcej ofiar niż do tej 

pory. Nikt po drugiej stronie drutów nie miał pojęcia o praw-

dziwej skali grozy, którą świat dopiero poznawał z chwilą ot-

warcia bram obozów. Ci zbrodniarze, którzy nie poszli jako 

eskorta „marszów śmierci” ratowali się teraz – jak szczury 

z tonącego okrętu - paniczną ucieczką. 

 Wiadomości o tym co działo się z Niemcami na terenach 

opanowanych przez Armię Czerwoną były dla nich tak prze-

rażające, że wybierali kierunek ucieczki na zachód, północ lub 

południe, czyli tam gdzie dotarły wojska brytyjskie lub amery-

kańskie. Ale i tam nie było łatwo uratować życie. Gdy któryś 
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z uciekinierów został schwytany, 

zabijano go na miejscu, albo pę-

dzono na czworakach do więzienia 

i rozstrzeliwano.

 W dniu 55 urodzin Hitlera 30 

kwietnia 1945 r. wojska brytyjskie 

podchodziły pod Bremę i Ham-

burg, a oddziały amerykańskie 

gen. Pattona, po brawurowym za-

jęciu Bawarii już 20 kwietnia 1945 

r. opanowały teren Liberca, Czeskiej Lipy i Teplic. Armia 

Czerwona posuwała się w takim tempie, że lada chwila drogi 

wiodące na południe mogły zostać całkowicie odcięte.

Salto mortale dr Trommera
29 kwietnia 1945 r. pozostali w obozie SS-mani i nadzor-

czynie3 załadowali się do ciężarówki, którą kierować miał dr 

Richard Hans Trommer lekarz SS z Ravensbrűck, w randze 

SS-Haupstrurmfuhrera (kapitana)4 . Uciekinierzy w ponurym 

nastroju opuścili bramę obozu. Tuż przed wyjazdem wyłączyli 

w obozie światło, wodę i zamknęli bramę obozu, pozostawia-

jąc chore więźniarki bez żywności. W czasie jazdy dr Trom-

mer powiedział do obecnych w samochodzie, że w żadnym 

przypadku nie da się uwięzić. Prowadząc dalej samochód, za-

żył truciznę i po chwili skręcił gwałtownie na rosnące przy 

drodze drzewo. Zginął na miejscu. Żołnierze z brytyjskiej 

Royal Military Police wyłapali wszystkich pozostałych, którzy 

usiłowali ukryć się w pobliskich lasach. Pierwszy odnalezio-

ny został Ludwig Ramdohr, szef oddziału politycznego KL. 

Ravensbrűck. Być może wśród schwytanych był Fritz Suh-

ren, komendant obozu w latach 1942-1945 w randze SS Hau-

psturmfuhrera i Hans Pflaum (SS Oberscharfuhrer - sierżant) 

kierownik obozowego biura pracy, gdyż w tym czasie pojawiła 

się informacja o internowaniu ich w obozie dla internowanych 

zbrodniarzy wojennych w Neuengamme5. Byli odpowiedzialni 

za przeprowadzanie selekcje wśród więźniarek.

Przygotowania do procesu załogi KL Ravensbrűck 
Brytyjczycy, którzy w listopadzie i grudniu 1945 r. prze-

prowadzili w Lűneburgu pierwszy po wojnie wielki proces 

40-tu „bestii z Belsen” z komendantem tego obozu Josephem 

Kramerem i Irmą Grese na czele, zamierzali urządzić w Ham-

burgu w jesieni następnego roku, proces o podobnej skali 

i znaczeniu, tym razem z komendantem obozu Fritzem Suh-

renem w roli głównej. Max Koegel6 pierwszy komendant KL 

Ravensbrűck (1940-1942) i najbardziej krwawa nadzorczyni 

komendantka obozu Maria Mandel (1939-1942)7 nie mogli 

wystąpić w tym procesie, ponieważ Koegel po odwołaniu go 

z Ravensbrűck pełnił funkcję komendanta obozu na Majdan-

ku, a potem w KL Flossenburg.

Schwytany przez Amerykanów niedaleko Norymbergi 

26 czerwca 1946 r. i osadzony w więzieniu w Norymberdze, 

następnego dnia powiesił się w celi więziennej. Maria Mandel 

po dramatycznej ucieczce z KL Műhldorf ukryła się na farmie 

w północnej Bawarii. 10 sierpnia 1945 r. aresztowana przez 

amerykańską MP siedziała w więzieniu Landsberg, potem 

w obozie dla nazistów PWE Dachau, skąd 5 września 1946 r. 

ekstradowana była w grupie 77 nazistów do Polski przez Re-

gensburg i czeskie Budziejowice. Pobita na jednym z postojów 

przez Czeszki, byłe więźniarki jednego z kacetów, 8 września 

1945 r. dostała się do więzienia w polskim Cieszynie, gdzie 

w ciągu trzech miesięcy doszła do zdrowia. 29 listopada 1946 

przewieziona została do więzienia Montelupich w Krakowie 

i tam oczekiwała na proces załogi KL Auschwitz-Birkenau, 

który rozpoczął się w jesieni 1947 w Krakowie przed Najwyż-

szym Trybunałem Narodowym7.

Plan Fritza Suhnera
16 listopada 1946 r. Fritz Suhren i Hans Pflaum w niewy-

jaśnionych do końca okolicznościach zbiegli z PWE Neuen-

gamme i ukryli się w Bawarii. Suhren pod fałszywym nazwi-

skiem Herbert Pakusch pracował w miejscowym browarze 

w miejscowości Eppenschlag. W wyniku donosu Amerykanie 

aresztowali ich dopiero w 1949 r. po rozpoznaniu przez byłe 

więźniarki z KL Ravensbrűck. Przekazani zostali do strefy 

francuskiej. 10 marca 1950 r. Francuski Trybunał Wojskowy 

w Rastatt skazał obu zbrodniarzy na karę śmierci. Obaj zostali 

rozstrzelani 12 lipca 1950 r. przez pluton egzekucyjny w lesie 

koło Rastatt8. 

Jest jeszcze inna – ale moim zdaniem - nieprawdopodob-

na wersja ucieczki do Bawarii. W KL Ravensbrűck więzio-

na była Odette Sansom, która w 1942 roku zrzucona została 

jako brytyjski szpieg SOE na tereny Vichy. W Cannes zorga-

nizowała siatkę wywiadowczą. Podlegała agentowi Peterowi 

Churchillowi. Zdradzona, została aresztowana. W czasie tortur 

w więzieniu Vichy we Frennes (zdzieranie paznokci), wyka-

zała ogromny hart ducha. Skazana w czerwcu 1943 r. na karę 

śmierci, odesłana została wraz z czterema koleżankami z SOE 

do KL Ravensbrűck. Nie podzieliła losu, rozstrzelanych tam 

w lutym 1945 r. agentek SOE Violette Szabo, Denise Bloch, 

Cecily Lefort i Lilian Rolfe tylko dlatego, że wmówiła Suh-

renowi, iż jest żoną Petera Churchilla, siostrzeńca premiera 

Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Ani jej małżeństwo 

ani pokrewieństwo Petera z premierem Churchillem nie było 

prawdziwe, ale Suhren dał się na to nabrać. Stała się więc jego 

osobistą więźniarką i zakładniczką.

 Opuszczając rzekomo 3 maja 1945 r. obóz pięknym, czar-

nym Mercedesem-Benz zabrał ze sobą Odette (inni mówią, że 

zgarnął ją po drodze kilka kilometrów za obozem) i skierował 

się nie do strefy brytyjskiej, ale amerykańskiej. Miał nadzieję, 

że Odette poręczy za niego, że opisze jak dobrze ją traktował 

i że ona uratuje mu życie. Próbował rozegrać z Amerykana-

mi ten atut.Srodze się jednak zawiódł. Rozpoznany przez byłe 

więźniarki z Ravensbrűck został internowany i przekazany do 

strefy francuskiej. Ta wersja ucieczki Suhrena razi swoją na-

iwnością. 

3 maja 1945 r. byli już w obozie Rosjanie. Jeśli wierzył 

Suhren, że Odette była spowinowacona z premierem Chur-

chillem, to trudno zrozumieć, dlaczego nie pozostał w strefie 

brytyjskiej, ale szukał szczęścia u Amerykanów w Bawarii, 

oddalonej od KL Ravensbrűck o ok.600 km. Czyżby liczył, że 

Strażnicy z Buchenwalda

Max Koegel Fritz Suhren Hans Pflaum
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Odette będzie milczeć? Niemcy nie uciekali z obozów lśnią-

cymi limuzynami, ale najczęściej przebrani za prostych żoł-

nierzy Wehrmachtu albo w cywilnych ubraniach. Gdyby Suh-

ren został aresztowany w maju, a nawet w czerwcu 1945 r., to 

dlaczego Amerykanie mieli by go trzymać u siebie aż 5 lat, 

i przekazać Francuzom dopiero w 1950 r. Warto dodać, że 

Odette była świadkiem na I procesie załogi KL Ravensbrűck 

w Hamburgu w 1946/47 9.

Początek I procesu załogi KL Ravensbrűck w Hamburgu
Pierwszy proces załogi KL Ravensbrűck odbywał się 

w obszernym ratuszu (Curio Haus) w Hamburgu. Rozpoczął 

się w 5 grudnia 1946 r. i trwał do 3 lutego 1947 roku. Oskar-

żonych przywożono na rozprawy z hamburskiego więzienia 

Fuhlsbűttel karetką więzienną. Na ławie oskarżonych zasiadło 

16 osób.

Z lewej strony mężczyźni (trzech SS-manów, sześciu leka-

rzy), z prawej siedem kobiet, w tym trzy nadzorczynie obozo-

we, jedna pielęgniarka, i trzy więźniarki funkcyjne. Mężczyźni 

ubrani byli w szare półwojskowe ubrania, kobiety miały na 

sobie obozowe uniformy składające się z wojskowych bluz 

i szarych spódnic. Dwie więźniarki funkcyjne Carmen Mory 

i Vera Salvequart miały narzucone ładne, kosztowne futra. 

Każdy oskarżony miał zawieszoną na szyi tablicę, na której 

wypisany był jego kolejny numer.

Oskarżenie wnosił major Stewart i kapitan de Cuhna, 

w asystencji Angielki Miss Very Attkins. Oskarżonych bro-

niła przystojna paryska adwokatka w randze majora Madame 

Chalefour.

Publiczność z ciekawością przyglądała się oskarżonym 

mężczyznom i kobietom, bez pięknych mundurów i świecą-

cych odznak i butów z błyszczącymi cholewami, za to z de-

prymującymi tabliczkami z numerami. Ponumerowani od 1 do 

16-tu. Był w tym jakiś wydźwięk dziejowej sprawiedliwości. 

Wszystkim im groziła kara śmierci przez powieszenie. Na py-

tanie Trybunału czy przyznają się do winy, wszyscy odpowie-

dzieli, że są niewinni (non guilty). W procesie zeznawać miało 

20-tu świadków, a wśród nich cztery Polki: Helena Dziedzicka, 

Wiesława Żurkowska, Helena Piasecka i Maria Adamska.

Oskarżeni i ich zbrodnicze konto
 A oto sylwetki oskarżonych:

[Nr 1] Joseph Schwarzhuber, ponury i milczący, rozpoczy-

nał swoją karierę obozową od obozu w Dachau (1933 r.) Pełnił 

odpowiedzialne funkcje w KL Sachsenhausen i KL Auschwitz, 

a do KL Ravensbrűck przybył 12 stycznia 1945 r., a więc na 

trzy i pół miesiąca przed oswobodzeniem obozu. Objął sta-

nowisko zastępcy komendanta obozu Fritza Suhrena. W mar-

cu i kwietniu 1945 r. wysłał 3500 więźniów do Jugendlagru, 

gdzie zostali oni rozstrzelani. W toku procesu przyznał, że brał 

udział w popełnianych zbrodniach. Podobno po zeznaniach 

holenderskiej działaczki ruch oporu Cornelii „Corrie” ten 

Boom poprosił ją o przebaczenie. Zawahałam się – wspomina 

Cornelia - a potem wyciągnęłam rękę i wybaczyłam mu i ni-

gdy nie wiadomo jak silne jest oddziaływanie Boga10.

[nr 2] Ludwig Ramdohr szef obozowego oddziału poli-

tycznego (Politische Abteilung), oficer zawodowy policji. 

Miał zdegenerowaną twarz, ryży zarost i maleńkie, zapadnięte 

oczy. To on przeprowadzał w obozie śledztwa i brutalnie prze-

słuchiwał więźniarki. Zanim doszło do pierwszych przesłu-

chań kazał kilka tygodni więzić delikwentki w celach bunkra 

o głodzie i chłodzie, niejednokrotnie w ciemnicy. Liczył na to, 

że po takim okresie łatwiej będzie wydobyć z więźniarek po-

trzebne mu informacje. Miał cały repertuar tortur. Często sto-

sował polewanie lodowatą wodą z hydrantu przeciwpożarowe-

go pod dużym ciśnieniem. Stosował także bicie, a wtedy wpa-

dał w szał: Piana występowała mu na usta, bił, kopał, chwy-

tał za włosy ciągnąc po ziemi, wkładał palce ofiary między 

drzwi i przyciskał je, dusił chustką. Kazał także wstrzykiwać 

przesłuchiwanej narkotyki, aby łatwiej wydobyć obciążające 

zeznania. W toku procesu okazało się, że Ramdohr potrafił 

być także delikatny, sentymentalny i uczuciowy. Jego krewni 

i przyjaciele zeznali, że martwego kanarka swojej teściowej 

delikatnie włożył do małej skrzyneczki, pokrył płatkami róży 

i pogrzebał pod krzakiem róży, innym razem idąc ulicą odska-

kiwał, aby nie rozdeptać ślimaka, albo biedronki. W oczach 

jego bliskich pozostał jako kochany, łagodny Ludwig. 

[Nr 3] Trzecim na ławie oskarżonych był Gustaw Binder, 

krawiec z zawodu, kierownik warsztatu krawieckiego w obo-

zie. Podobnie jak Schwarzhuber, przeszedł on w 1933 r. w Da-

chau, pod kierunkiem Theodora Eickego, szkołę brutalności. 

„Nie było dnia – zeznała Holenderka, jedna z byłych więźnia-

rek, ażeby nas nie bił, a uspokajał się dopiero na widok krwi. 

Bił kobiety stołkiem, a wiele więźniarek z warsztatu miało bli-

Ława oskarzonych w I procesie załogi KL Ravensbrűck

Od lewej: Dorothea Binz, Margareta Mewes, Elisabeth Marschall

Greta Bösel, Vera Satrequart, Eugenia von Skene na ławie oskarżonych Joseph Schwarzhuber Ludwig Ramdohr Gustaw Binder
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zny po nożycach, którym rzucał na oślep kiedy był zdenerwo-

wany. Kazał rozbierać się do naga i stać na deszczu. Słuchał 

obciążających go zeznań świadków z kamienną twarzą.

[Nr 4] Następny był dentysta Martin Hellinger. Nie leczył 

jednak więźniarek, ale wyrywał ze szczęk zamordowanych 

złoto. Był obecny przy każdej egzekucji i gdy tylko lekarz 

stwierdził zgon ofiary, Hellinger zaglądał trupom w usta i wy-

rywał złote zęby i plomby, aby nie dostały się w niepowołane 

ręce. Pracował w pobliżu krematorium i godzinami przeglądał 

zwłoki przed spaleniem.

[Nr 5] Dorothea Binz, 24 letnia Niemka, szczupła, jasna 

blondynka, o niebieskich oczach i bardzo bladej cerze, a także 

o kołyszącym się chodzie. Przybyła do pracy w KL Ravens-

brűck w 1939 r. w wieku zaledwie 19 lat. Przedtem pracowała 

jako pomywaczka. Po roku pracy w kuchni obozowej dostała 

wreszcie obozowy mundur, buty z cho-

lewami, pistolet i szpicrutę – atrybuty 

władzy. Szybko udowodniła, że potrafi 

robić użytek ze szpicruty, paska, drew-

nianej pałki, a nawet motyki, którą po-

trafiła zabijać więźniarki w komandach 

pracujących poza obozem. Nazywana 

przez więźniarki Theodoritą lub Theą 

stała się postrachem obozu, co spra-

wiało jej prawdziwą Schadenfreude. 

Po odejściu Marii Mandel na stanowi-

sko Lagerfűhrerin obozu kobiecego KL 

Auschwitz-Birkenau (we wrześniu 1942 r.), pełniła funkcję 

kierowniczki obozowego bunkra, a od 

połowy 1943 r. do końca wojny, stano-

wisko komisarycznej Oberaufseherin 

KL Ravensbrűck. Odpowiedzialna była 

za selekcje do gazu, wylewanie na nagie 

więźniarki wiader zimnej wody w celu 

tamowania funkcji oddechowych, za 9-

dniowe głodówki bez jedzenia i wody 

i inne tortury w bunkrze. Znajdował 

się on, (bunkier) – pisze Maria Mach-

Jarymowicz - po prawej stronie placu 

lagrowego – duży półpiętrowy, muro-

wany budynek z małymi zakratowanymi 

okienkami. To był areszt, miejsce tortur, w którym wymuszano 

na skazanych zeznania. Do bunkra szło się na różne przewi-

nienia np. za sporządzenie sobie prymitywnych kart do gry 

(dość częste) za kradzież towarzyszce chleba, za zdenerwowa-

ną odpowiedź urzędniczce lub blokowej Niemce, za umyślne 

podarcie ręcznika, prześcieradła, sukni, uszkodzenie sprzętu. 

Najmniejsza kara tygodniowego aresztu, pobytu w ciemni-

cy, obiad raz na tydzień, co dzień rano 1/3 kg chleba i 2 razy 

dziennie kawa, spanie na podłodze, 1 cienki koc. Najgorzej 

było w zimie, po tygodniowym pobycie przychodziły na blok 

więźniarki z odmrożonymi kończynami, nie mówiąc o nerkach 

i przeziębieniach. To wszystko był fraszką w porównaniu z tym 

co przechodziły więźniarki w bunkrze od 2-6 miesięcy. Powra-

cały szkielety, a ile było wypadków śmierci to wiadomym jest 

tylko obsłudze bunkra i milczącym jak grób bibelforszerkom. 

Podobnie jak Maria Mandel także Binz przeszła kurs bokser-

ski, którego celem było zadawanie jak najbardziej bolesnych 

uderzeń w środek twarzy i inne delikatne części ciała. Swoimi 

zeznaniami najbardziej obciążyły ją Polki Halina Dziedzicka 

i Poniatowska. Składając zeznania 24 kwietnia 1946 r. przed 

Wacławem Wierzbowskim z Polskich Sił Zbrojnych 5 Jed-

nostki Śledczej ds. internowania ludności cywilnej w obozach 

koncentracyjnych Binz opisała szczegółowo wygląd bunkra 

(Zellenblock) i nie oszczędzała ani Ludwika Ramdohra, ani 

Marii Mandel. Pośrednio przyznała się, że używała psa w pra-

cy z więźniarkami, ale stanowczo twierdziła, że więźniarki 

biła tylko ręką. 

 [Nr 6] Tuż obok siedziała nadzorczyni obozowa Margare-

te Mewes Pochodziła z Fürstenburga, miejscowości leżącej po 

drugiej stronie jeziora. Po pracy wracała codziennie do swo-

jego domu. Więźniarka Isa Vermehren, powołana jako świa-

dek zeznała iż oskarżona była „przyzwoita” i „nieprzekupna”. 

Vermehren należała jednak do kategorii uprzywilejowanych 

grup więźniarek. Nie można więc tych zeznań traktować bez-

krytycznie11.

 [Nr 7] Siódmą oskarżoną była Grete Bösel, (Boesel, Böse, 

Böseln lub Bösen) ur. w 1908 r. w Wuppertalu nadzorczyni 

obozowa z zawodu pielęgniarka. Sprawowała swoją funkcję 

w obozie od grudnia 1944 r. do stycznia 1945 r. i po chorobie 

tyfusowej od marca 1945 r. Była kierowniczką obozowej służ-

by pracy. Biła i katowała więźniarki na każdym kroku. Na roz-

prawie przypomniano jej słowa: Jeśli (więźniowie) nie mogą 

już pracować, niech gniją. W lutym i marcu 1945 r. przepro-

wadzała selekcje niezdolnych do pracy więźniarek do komór 

gazowych, do czego przyznała się w śledztwie i w czasie 

rozprawy, ale jednocześnie mocno obciążyła Schwarzhubera 

i Randohra. Uciekła z obozu razem z mężem.

Kolejne trzy kobiety siedzące na ławie oskarżonych były 

więźniarkami funkcyjnymi. Dostały się do obozu jako podej-

rzane o szpiegostwo przeciwko III Rzeszy, albo za naruszenie 

ustaw norymberskich. Szybko potrafiły wślizgnął się w łaski 

władz obozowych. Obejmując odpowiedzialne funkcje w apa-

racie więźniarskim dały się we znaki tysiącom kobiet uwięzio-

nych w tym obozie.

[Nr 8] Eugenia von Skene (ur. 30 października 1906) 

- więźniarka funkcyjna, obozowa telefonistka, która aresz-

towana została przez Gestapo pod zarzutem szpiegostwa na 

rzecz Wielkiej Brytanii. Od 28 października 1939 przebywała 

w obozie, pełniąc funkcję starszej w bloku karnym (kapo), aż 

do wyzwolenia obozu. Miała wśród więźniarek opinię brutal-

nej i nadużywającej władzy12. 

[Nr 9] Carmen Mory z numerem 9 na piersiach budziła 

największe zainteresowanie prasy i radia. Dziennikarze na-

zwali ją „Czarnym Aniołem Ravensbrücku”(The Black Angel) 

i „Matą Hari II wojny światowej”. Była to przystojna 40 letnia 

brunetka o wełnistych włosach, starannie ubrana. Miała na sobie 

Dorothea Binz

Elisabeth Marschall          Dorothea Binz                     Margareta Mewes            Greta Bösel
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narzucone drogie futro i zachowy-

wała się niezwykle nonszalancko. 

Urodziła się w 1906 r. w Adel-

boden w Szwajcarii. Ojciec był 

znanym lekarzem w Bernie a mat-

ka pochodziła z Filipin. Rodzi-

ce byli protestantami, a Carmen 

przeszła na katolicyzm. Studio-

wała w Szwajcarii, Francji, Ho-

landii i Anglii. Mówiła płynnie 

czterema językami. Była kobietą 

o nieokiełznanym, niezrówno-

ważonym temperamencie. W dzieciństwie marzyła o karie-

rze piosenkarki, ale bardziej pociągało ją życie pełne ryzyka, 

intryg, przygód i tajemniczości. Była idealną kandydatką na 

szpiega. I rzeczywiście w 1934 r. w Niemczech zaoferowa-

ła swoje szpiegowskie usługi Gestapo. Od 1936 r. we Francji 

inwigilowała emigrantów. Później otrzymała zadanie rozpra-

cowania Linii Maginota. W 1939 r. schwytana przez wywiad 

francuski próbowała uratować życie twierdząc, że jest podwój-

nym agentem (brytyjskim i niemieckim). Mimo to, skazana 

została na karę śmierci, ale po wejściu Niemców do Francji 

premier Lebrun ją ułaskawił 7 czerwca 1940 r. W jesieni 1940 

r. Niemcy aresztowali ją w Tours na podstawie jej pisemnego 

oświadczenia, że jest podwójnym agentem. Przeszła więzienie 

paryskie Cherche-Midi i więzienie we Frennes. Zwolniona na 

polecenie Heydricha, została jednak ponownie aresztowana 

i w lutym 1941 r. wysłana z wyrokiem śmierci do obozu KL 

Ravensbrűck. Tam została więźniarką funkcyjną (kapo) i pra-

cowała w obozowym rewirze.

Nadzorowała Blok 10 dla pacjentek z gruźlicą i chorych 

umysłowo. Wtedy ujawniła swoją brutalną i sadystyczną natu-

rę. Jedna z respondentek Urszuli Wińskiej relacjonuje: 

Mory zapaliła światło i otworzyła drzwi. Potworny smród 

uderzył jak bicz. W małym pokoju leżało na podłodze około 

trzydzieści kobiet. Niektóre były nagie, inne w krótkich koszu-

lach dziennych. Wszystkie miały na piersi wypisany chemicz-

nym ołówkiem duży numer obozowy. Kilka tych istot zwlokło 

się z podłogi, zbiło w gromadkę na środku pokoju. Poznałam 

dziewczęta z mojego bloku. „Widzę - mówi Mory - że jesteś 

przerażona!!! Ty jeszcze doznasz wrażeń”. Z kieszeni wyciąg-

nęła strzykawkę i zaśmiała się: „Te wszystkie gnojowe robaki 

umierają, ale ja jestem humanitarna. Zamiast zastrzyku, umie-

rają po ludzku. Mają ciepło, bo ogrzewa ich własny smród. 

Żreć nie daję. Czasem rzucam kromkę chleba. Co się wtedy 

dzieje! To trzeba zobaczyć! Ale największą zabawę mam, gdy 

widzę, jak zżerają własny kał. Wiesz, one myślą, że żrą cze-

koladę, a ja je w tym upewniam. Po takim żarciu trzeba im 

dać wody”. Następnie Mory otworzyła drzwi łazienki, zapaliła 

światło. Na posadzce leżały nagie trupy kobiet. W brodzikach 

po dwie siedziały młode, zmarłe Cyganiątka o starczym wy-

razie twarzy. „Radzę trzymać pysk. Chyba, że będzie ci miło 

znaleźć się wśród moich pacjentek” - zawołała za mną Mory, 

gdy wychodziłam13. 

Z dr Treite brała udział w eksterminacji umysłowo chorych 

więźniarek. Miała opinię donosicielki, na usługach obozowe-

go Gestapo. Bali się jej nawet SS-mani i nadzorczynie obo-

zowe. Podobno w lutym 1945 r. miała być uśmiercona przez 

więźniarki i kierownictwo obozu prowadziło śledztwo w tej 

sprawie. Aby uchronić ją od niechybnego samosądu, Ludwig 

Ramdohr wysłał ją w lutym 1945 r. do podobozu Barth, gdzie 

została nadzorczynią rewiru. W ciągu pierwszych tygodni 

zapanowała nad całym podobozem i jego komendantką Her-

mann. Jak zeznały na procesie byłe więźniarki zwracała się 

tam do Polek: „Ty polska świnio, polska bandytko!” 

 Po wojnie – jako była więźniarka posługując się innym 

nazwiskiem - zgłosiła się do brytyjskiej Military Police (MP) 

w pobliżu Hamburga, oferując swoje usługi tłumaczki i po-

moc w ściganiu nazistowskich przestępców wojennych, co 

przyczyniło się do jej zguby. Pewnego dnia Mory wyjechała 

z patrolem MP w celu wyszukania nazistów w grupie zatrzy-

manych osób. Ani w dokumentacji sędziego brytyjskiego Joh-

na Da Cunha (John Da Cunha Papers) ani w artykule zamiesz-

czonym w „Der Spiegel” nr 4/1947 nie podano miejsca, w któ-

rym ta konfrontacja miała się dokonać, ale mógł to być obóz 

dla nazistów w Recklinghausen, gdzie przeprowadzano takie 

konfrontacje. Mory rozpoznała komendantkę Binz i wskaza-

ła ją dowódcy patrolu. Doszło do gwałtownej sceny, podczas 

której załamana, ale i zaskoczona niezwykłą zamianą miejsc 

Dorothea Binz wykrzyknęła: „Mory”. Nazwisko Mory - po-

twora z Ravensbrück, znał jeden z członków owego patrolu. 

Powiadomił swoich przełożonych o tym co usłyszał i po prze-

prowadzonym śledztwie Carmen Mory została zdemaskowana 

i aresztowana 5 października 1945 r. 

 W czasie procesu Carmen Mory wzbudzała sensację swo-

im teatralnym zachowaniem. Stale pisała kartki do swojego 

obrońcy, krzykiem zaprzeczała zeznaniom świadków. Na znak 

protestu przeciwko skuwaniu jej jednymi kajdankami z Do-

rotheą Binz przy przechodzeniu z aresztu na salę sądową za-

groziła głodówką i protest wygrała. Twierdziła, że jest ofiarą 

hitleryzmu. W więzieniu zachowywała się agresywnie. Posiłek 

bożonarodzeniowy wylała na głowę strażnika.

[Nr 10] W drugim rzędzie siedziała Vera Salvequart, ur. 

1919 r. Czeszka sudecka, pielęgniarka z zawodu, niedoszła le-

karka (2 semestry medycyny), która do obozu trafiła z powo-

du naruszenia ustaw norymberskich. Aresztowana za miłość 

z Żydem Christiansenem, siedziała przez kilka miesięcy w KL 

Flossenburg. Aresztowana ponownie w 1942 r. odbyła karę 2 

lat więzienia. Trzeci raz aresztowana została 11 listopada 1944 

r. i umieszczona w KL Theresiendtasdt, potem przeniesiona do 

więzienia Berlin-Alexanderplatz, a następnie do KL Ravens-

brűck. Została obozowym kapo i jako więźniarka-pielęgniarka 

Carmen Mory

Identyfikacja  nazistów w obozie w Recklinghausen
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brała udział w selekcjach i gazowaniu kobiet i dzieci. Od lu-

tego 1945 r. roznosiła wśród więźniarek „biały proszek” albo 

wykonywała zastrzyki, rzekomo dla dodania więźniarkom 

sił przed transportem, po których więźniarki masowo umie-

rały. Zabijając jedne, dawała innym ciepłą odzież, herbatę, 

żywność, zwalniała z apeli, a nawet sfałszowała listę kobiet 

przeznaczonych do egzekucji. Ramdohr rozpoczął śledztwo 

w tej sprawie, ale więźniowie z męskiej części obozu ukryli 

ją aż do wyzwolenia. Po wojnie przebywała w amerykańskim 

obozie, a potem pod fałszywym nazwiskiem Anna Markova 

pracowała jako kierowniczka biura ds. prześladowanych raso-

wo w Hofheim am Taunus. Postawiono jej zarzut defraudacji, 

więc przeniosła się do Kolonii i tam została aresztowana przez 

Brytyjczyków i doprowadzona do „Civil Internment Camp“ 

w Paderborn-Staumühle. W czasie procesu, bez uzgodnienia 

z adwokatem, wysłała list do jednego ze świadków, sugerując 

mu co powinien zeznać. Świadek ten ujawnił przed Trybuna-

łem to zdarzenie, które bardzo zaszkodziło oskarżonej.

[Nr 11] Elisabeth Marschall (nr 11) przełożona pielęg-

niarek w KL Ravensbrűck (Oberschwester) była najstarszą 

z oskarżonych. Miała 61 lat (ur. 24 maja 1886 w Meiningen) 

i siwe starannie zaczesane włosy. W noce poprzedzające eg-

zekucje wybierała z kartoteki chorych nazwiska kobiet, prze-

znaczonych do likwidacji. Sporządzała listy mordowanych. 

Uczestniczyła podczas zbrodniczych eksperymentów pseudo-

medycznych i wraz z dr Percivalem Treite brała udział w loso-

wej selekcji 800 kobiet, które wysłano do KL Auschwitz. 

Ostatnie miejsca na ławie oskarżonych zajmowali obozo-

wi lekarze odpowiedzialni w równym stopniu za przeprowa-

dzanie eksperymentów pseudomedycznych i selekcje chorych 

więźniarek:

[Nr 12] Gerhard Schied-

lausky, ojciec sześciorga dzie-

ci, doktor nauk medycznych, 

[Nr 13] Percival Treite, Anglik 

z pochodzenia i początkowo 

antynazista, ginekolog, autor 10 

prac naukowych w tej dziedzi-

nie. Po wysłaniu swojej rodziny 

do Szwajcarii nagle wstąpił do 

SS, a w obozie stał się „rozmyśl-

nie okrutny”. [Nr 14] dr Rolf 

Rosenthal, alkoholik, przepro-

wadzał aborcje w 8 miesiącu ciąży, [Nr 15] dr Adolf Winkel-

mann i [Nr 16] Martin Hellinger, dentysta, który wprawdzie 

bezpośrednio nie maltretował on więźniarek, ale brał pośred-

nio udział w zbrodniach popełnionych w tym ostatnim obozie, 

usuwając zmarłym złote zęby i mostki. Wszyscy oni odpowia-

dali za udział w selekcjach i przeprowadzanie pseudomedycz-

nych operacji na więźniarkach.

Ogłoszenie wyroku
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Trybu-

nał udał się na naradę. Wyrok ogłoszono 3 lutego 1947 roku. 

Zarówno treść wyroku jak i forma jego ogłoszenia, wywołały 

wielkie wrażenie na oskarżonych i publiczności. Na kilka go-

dzin przed ogłoszeniem wyroku (inne źródła podają, że 1 lu-

tego 1947 r.) oskarżony dr Adolf Winkelmann zmarł na atak 

serca. Wyrok ogłoszono w późnych godzinach nocnych. 

 Oskarżonych wprowadzało pojedynczo trzech wojsko-

wych policjantów. Każdego oświetlano reflektorami i w gro-

bowej ciszy przewodniczący składu sędziowskiego (Judge 

Advocate) odczytywał ponurą formułkę wyroku, w której przy 

wyroku śmierci mówił, że skazanego zabierze się do więzie-

nia, a stamtąd na miejsce stracenia, gdzie go powieszą za szy-

ję, póki nie umrze. (hanged by the neck until you are dead) 

 Na karę śmierci skazani zostali Johann Schwarzhuber, Lu-

dwig Ramdohr, Gustaw Binder, Dorothea Binz, Greta Bosel, 

Carmen Mory, Vera Salvequart, Elisabeth Marschall, Rolf Ro-

senthal, Percy Treite, Gerhard Schiedlausky. Heinrich Peters 

i Martin Hellinger skazani zostali na karę 15 lat więzienia, 

a Margareta Mewes i Eugenia von Skene na karę 10 lat wię-

zienia. Skazańcy patrzyli ponuro przed siebie. Jeden ze skaza-

nych na śmierć lekarzy rozpłakał się. Carmen Mory wyszep-

Z lewej Elisabeth Marschall, w środku z nr 10 Vera Salvequart

dr. Rolf Rosenthal

Vera Salvequart Carmen Mory

Ogłoszenie wyroków śmierci - 3 luty 1947

Dorothe BinzDorothe Binz
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tała „mein Gott” i uczyniła ręką znak krzyża, co uchwyciła 

kamera filmowa.

 Wszyscy skazani na śmierć zbrodniarze złożyli prośby 

o łaskę i darowanie im życia, ale gen. Montgomery podobnie 

jak w przypadku zbrodniarzy z Belsen nie ułaskawił nikogo. 

Carmen Mory, mimo odrzucenia jej prośby, usiłowała podwa-

żyć wyrok twierdząc, ze jest obywatelką szwajcarską i tylko 

tamtejszy sąd może decydować o jej winie i karze. Pisała do 

ambasady szwajcarskiej, a gdy to zawiodło zwróciła się do In-

telligence Service, przypominając swoją wywiadowczą prze-

szłość. Miała dwóch braci, którzy służyli w Royal Navy, jeden 

na Dalekim Wschodzie, ale nic nie wskórała. 

Samobójstwa zbrodniarzy
8 kwietnia 1947 r. wieczorem Carmen Mory ubłagała 

jednego ze strażników więziennych, aby sprowadził jej buty, 

ponieważ jest jej bardzo zimno zwłaszcza w nocy. Strażnik 

niechętnie spełnił jednak jej życzenie. Nad ranem dwaj straż-

nicy, którzy całą noc pilnowali skazanej w celi, zauważyli pod 

jej łóżkiem kałużę krwi. Na ratunek było za późno.  Carmen 

Mory nie żyła. Przecięła sobie żyły w okolicy nadgarstków ka-

wałkiem żyletki ukrytym w podeszwie jej buta. Tego samego 

dnia 9 kwietnia 1947 r. otruł się w celi więziennej dr Percival 

Treite, a jak podaje „Der Spiegel” w nr 16/1947 podobną jak 

Mory próbę samobójstwa podjęła Dorothea Binz, ale została 

w porę odratowana. Od chwili ogłoszenia wyroku skazańcy 

byli codziennie badani przez więziennego lekarza, a co trzy 

dni zmieniali celę. 

Egzekucja
W związku ze zbliżającym się terminem wykonania egze-

kucji sprowadzono z Wielkiej Brytanii angielskiego kata Al-

berta Pierrepointa, tego samego, który wykonał wyroki śmier-

ci na zbrodniarzach z Belsen i przewieziono skazańców do 

więzienia Hameln w Dolnej Saksonii, odległego od Hamburga 

o 166 km. 2 maja 1947 r. kat Pierrepoint powiesił kolejno trzy 

kobiety: Dorotę Binz (9.01). Elisabeth Marschall (9.31), Gre-

tę Bösel (9.55). Vera Salvequart w ostatniej chwili uzyskała 

odroczenie wyroku śmierci twierdząc, że ukradła plany rakiet 

V2 produkowanych w Ravensbrück przed 1944, w celu prze-

kazania ich Brytyjczykom. Czasowo wstrzymano wykonanie 

wyroku . 

3 maja 1947 roku odbyła się egzekucja mężczyzn ska-

zanych w tym procesie: Josepha Schwarzhubera (9.01), Lu-

dwiga Ramdohra (9.01), Gustawa Bindera (9.01), Gerharda 

Schiedlausky’ego (9.37), Rolfa Rosenthala (9.37). Przez dwa 

miesiące Vera żyła nadzieją uratowania życia, ale jej prośba 

została odrzucona i 26 czerwca 1947 r. w więzieniu Hameln 

została stracona. Pochowano ją na cmentarzu Wehl w Ha-

meln14. 

Msza za Dorotkę
Na jednym z portali internetowych ukazała się kilka lat 

temu informacja, że jest w Polsce rodzina, która od 1952 roku 

w dniu 4 marca zamawia Mszę Świętą za duszę straconej 

w Hameln Dorothei Binz. „Dają za Dorotkę” pisze anoni-

mowy autor tej informacji, nie podając, ani jej nazwiska, ani 

nawet imienia. Liczą na to, że Pan Bóg będzie wiedział o kogo 

chodzi. Binz w przystępie dobrego humoru uległa błaganiom 

pewnej 20 letniej Polki przeznaczonej do komory gazowej, 

skinęła ręką i powiedziała „Loos” ratując jej w ten sposób 

życie. Gdy Polka dowiedziała się jaką śmiercią zginęła Binz 

z rąk Pierrepointa daje teraz na msze „za dusze Dorotki”. I tak 

jest, co roku, po dziś dzień, bo rodzina owej Polki zawdzięcza 

jej swoje istnienie.

Takie przypadki dobrego humoru czasem zdarzały się 

wśród SS-manów i obozowych nadzorczyń. Przy całej 

potworności popełnianych czynów zdarzało się, że któryś 

z rasy panów darował komuś życie, albo wstrzymał rękę 

wyciągniętą z pejczem, ale nie wynikało to z jego dobroci, ale 

z kaprysu i poczucia pełni władzy nad drugim człowiekiem. 

Nawet Schwarzhuber uratował przed zagładą wielu Żydów 

z obozu familijnego w KL Auschwitz, kiedy tam pracował, bo 

kochał ich muzykę.

 * * *

To ludobójstwo w obozach popełniali nie tylko psychopaci 

i zboczeńcy, ale setki i tysiące funkcjonariuszy obozowych, 

którzy – jak – tłumaczyli się przed sądami – wykonywali „tyl-

ko normalną pracę” czyli to, czego wymagała od nich ideolo-

gia III Rzeszy. Oni nawet uważali że czynili dobro, że chcieli 

świat uczynić lepszym! Służyli celom rasowego „oczysz-

czenia” Rzeszy z „podludzi”. Byli inżynierami społeczny-

mi, zdeterminowanymi budować doskonalszą rzeczywistość. 

Piękne hasła (pilność, uczciwość, porządek, rzetelna praca, 

trzeźwość, prawdomówność, ofiarność, czystość środowiska, 

miłość do ojczyzny) były bezwzględnie wykorzystywane jako 

droga ku wolności, zwodziły i dawały początek morderczej 

karierze. Naziści lepili charaktery młodych Niemców i Nie-

mek z najgorszej, najbardziej złowrogiej, nazistowskiej gli-

ny, przeprowadzali ich przez szkołę brutalności (Schule der 

Gewalt) i w ten sposób tworzyli wzorowych, fanatycznych, 

twardych i bezlitosnych nadzorców i nadzorczynie obozowe. 

W świecie odwróconej moralności w obozach koncentracyj-

Joseph Schwarzhuber

dr Percival Treite
Carmen Mory przecięła 
sobie żyły w nadgarstkach

Dorothe Binz
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nych wszystko było możliwe, a odrażające zbrodnie nagradza-

no medalami „za zasługi wojenne”. W połowie stycznia 1945 

r. liczba zatrudnionych w obozach koncentracyjnych wynosiła 

37674 mężczyzn i 3508 kobiet. Słusznie pisał były więzień 

Auschwitz Hermann Langbein, że podstawowym warun-

kiem pracy w obozach koncentracyjnych było pożegnanie się 

z własnym sumieniem, całkowite podporządkowanie własnej 

osobowości, tak zwanej „woli Fuhrera”. 

 Maria Mach-Jarymowicz zamieszcza w swoim pamiętniku 

wymowną balladę anonimowego autora, którą warto przedsta-

wić na zakończenie tych rozważań.

Ballada o dwudziestu dwóch mordercach

Dwudziestu dwóch morderców

Zawiśnie w Norymberdze,

Choć każdy z tych morderców

Miał dobrotliwe serce:

Jeden chodował kwiatki,

Drugi miłował dziatki,

Trzeci do nart miał zapał,

Czwarty motylki łapał,

Piąty śpiewał piosneczki

Szósty lubił wycieczki,

Siódmy miał żonę pobożną

Ósmy grał w piłkę nożną,

 Dziewiąty kochał cnotę,

 Dziesiąty – rybki złote,

 Jedenasty ubogich wspierał

 Dwunasty znaczki zbierał,

Trzynasty pościł przed świętem,

Czternasty był abstynentem

Piętnasty malował konie

Szesnasty grał na puzonie,

 Siedemnasty układał fraszki

 Osiemnasty dożywiał ptaszki,

 Dziewiętnasty pogardzał groszem

 Dwudziesty był jaroszem,

Dwudziesty pierwszy

Pisał liryczne wiersze.

Wreszcie dwudziesty drugi

W Kościele leżał, jak długi.

 Dwudziestu dwóch morderców

 Zawiśnie w Norymberdze,

 Choć każdy z tych morderców

 Miał dobrotliwe serce.

 Dwudziestu dwóch morderców

Na szubienicy stracą,

A każdy z tych morderców

Będzie się pytał : „Za co?”

 Gdy Fűhrer rozkaże - mówił Reichsfűhrer SS Heinrich 

Himmler - pójdziemy za nim bez zastanowienia, bez skrupu-

łów moralnych, gdyż odpowiedzialność ponoszę ja, i Hitler. 

Nazizm dał im możliwość zdobycia władzy. Dla niejednego 

z nich nie lada pokusę stanowiło „być panem życia i śmier-

ci”. Należysz do rasy panów, więc możesz czerpać korzyści, 

możesz być drobnym „Fűhrerem” przynajmniej w małym 

kręgu. – pisał w latach 70-tych XX w. były lekarz SS dr Hans 

Munch, jedyny uniewinniony w procesie załogi KL Auschwitz 

w Krakowie (1947 r.).

 To system nazistowski sprawił, że coś takiego było możli-

we. System ponosił główny ciężar winy. Przy innym systemie 

wielu późniejszych oprawców mogłoby być zdolnymi do czy-

nienia dobra. Poszukując odpowiedzi na pytanie dlaczego tak 

potworne czyny mogły się zdarzyć, nie możemy pozwolić so-

bie na współczucie dla ich sprawców. Oni byli odpowiedzialni 

za swoje czyny.

 KONIEC

 Stanisław Kobiela

 

Przypisy:
1 I. Proces lekarzy (, w którym sądzona m.in.była Herta Ober-

hauser,), II.proces Milcha, III. Proces prawników, IV. Proces SS-

WVHA (USA vs. Oswald Pohl i inni), V. Proces Flicka (też oficj. 

USA vs. Friedrich Flick i inni),VI. Proces IG Farben, VII. Proces 

dowódców na Bałkanach (proces o mord zakładników),VIII. Pro-

ces RuSHA, IX. Proces Einsatzgruppen (USA vs. Otto Ohlendorf 

i inni),X. Proces Kruppa, XI. Proces ministerstw, XII. Proces 

wyższego dowództwa (proces generałów),
2 Joshua M. Greene – Sprawiedliwość w Dachau. Opo-

wieść o procesach nazistów, Świat książki 2012
3 Kathrin Kompisch twierdzi, że do końca, tj. do 30 kwiet-

nia 1945, po zajęciu obozu przez Armię Czerwoną 2000 cho-

rych kobiet i dzieci pilnowało osiem, wciąż pozostających tam 

nadzorczyń, a wśród nich była również główna nadzorczyni 

Dorothea Binz – zob. Kathrin Kompisch, Sprawczynie, Pró-

szyński i Spółka, Warszawa 2012,s.273, Jest to całkowicie 

błędna informacja. Nie można jednak wykluczyć, że nadzor-

czynie te wyjechały razem z dr Trommerem 29 kwietnia 1945 

r. z wyjątkiem Dorothei Binz, która w tym czasie nadzorowała 

jeden z marszów śmierci i była daleko poza obozem. Aresz-

towana została 23 maja 1945 r. i umieszczona w obozie Re-

cklinghausen (dawny podobóz Buchenwaldu).
4 Dr Trommer, lekarz SS w randze Hauptsurmfűhrera 

w obozach koncentracyjnych Flossenbürg, Neuengamme i Ra-

vensbrück. W tym ostatnim obozie i podobozie Uckermark od 

lutego 1945 przeprowadzał selekcje chorych i niezdolnych 

do pracy kobiet do komór gazowych. Odpowiedzialny za se-

lekcje organizowane w obozie, jeszcze w lutym i marcu 1945 

r. uśmiercił około 4600 więźniarek, wśród nich wiele Polek 

z Powstania Warszawskiego. Dostarczał także biały, trujący 

proszek, którym esesmani i więźniarki funkcyjne (m.in. Vera 

Salvequart) mordowały chore więźniarki w lazarecie obozo-

wym.
5 Obozy dla internowanych zbrodniarzy wojennych two-

rzone były na terenie oswobodzonych już obozów koncentra-

cyjnych. takich jak. np. Neuengamme, Buchenwald, Dachau 

i w byłych hitlerowskich więzieniach np. Landsberg i oflagach 

np. Murnau. Murowane przez Niemców budynki nadawa-

ły się do takiej roli doskonale. np. więzienie dla zbrodniarzy 

wojennych w Dachau urządzone na terenie Dachau nosiło na-

zwę 29 PWE Dachau i każdy z więźniów otrzymywał numer 

więzienny. W podobnym obozie zlokalizowanym w b. oflagu 

VIIA Murnau, pełnił służbę w administracji obozu Bochnianin 

Aleksander Wilowski. 
6 Max Koegel (ur.1895 w Bawarii, ochotnik w I w.ś. potem 

przewodnik górski, sklepikarz, kilka razy bankrutował, ska-
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Ksiądz Jan Szewczyk (ur.1908), syn organisty, pochodził 

z okolic Bochni. Po święceniach kapłańskich, przyjętych we 

Lwowie w 1936 roku, był zatrudniony jako wikary i katecheta 

w Tartakowie. Wskutek działań wojennych znalazł się w Brze-

żanach. Tam też pracował. Na przedwiośniu 1940 r. przejął 

parafię rykowską w powiecie Złoczów. Zamieszkał u Goli-

czów w Zarwanicy, a po roku przeniósł się do Kutnych w tejże 

miejscowości. Do odległego o 5 km kościoła w Rykowie do-

jeżdżał swoim sfatygowanym rowerem – damką. Pan Michał 

Kutny miał wtedy 14 lat. Doskonale pamięta kapłana gorliwe-

go w swej posłudze, a sympatycznego i skromnego swojaka, 

który cały swój dobytek pomieścił w jednej walizce. Niewy-

magający lokator i stołownik wtajemniczał Michałka  w se-

krety wypiekania opłatków, uczył funkcjonowania detektora, 

pozwalał asystować przy rysowaniu wizerunku Chrystusa… 

Około 25 czerwca 1941 r. ksiądz został porwany przez So-

wietów, gdy pieszo na skróty wracał z kościoła. Widziała to 

znajoma Ukrainka. Wrzucono go na samochód i zawieziono 

do złoczowskiego więzienia. Siedemnastoletnia Stefania, sio-

stra Michała, poszła z Zarwanicy pytać tam o niego, zaświad-

czyć, że ksiądz nie jest żadnym szpiegiem. Nie chciano z nią 

rozmawiać. Chodziła znów, gdy już weszli Niemcy i odkry-

to zmasakrowane ciała. Rozpoznała go po skarpetach, które 

sama cerowała. Identyfikację potwierdził szewc z Zarwanicy. 

Znał buty księdza, poznał łatę przez siebie zrobioną. Stefania 

była też świadkiem rozpoznania zwłok złoczowskiego lekarza 

- dr. Golicza -  przez jego żonę. To był krewny sąsiadów, do-

brodziej Zarwanicy. Zorganizował tam w lecie ochronkę dla 

dzieci, leczył.

Pan Michał Kutny nie uczestniczył w pogrzebie ofiar. 

Rodzice mu nie pozwolili. Szczegółów dobrze nie zna. Ma 

zdjęcie dziewięciorga znanych mu młodych ludzi  z Zarwa-

Romana Szczepkowska (Wrocław)

Złoczowskie sprawy i nie tylko 
nicy, w większości jego krewnych, którzy stoją nad niedużą 

ukwieconą mogiłą1 listopada 1942 roku. Na krzyżu wisi wie-

niec z szarfą i tablica z wykazem 16 zidentyfikowanych Po-

laków zamordowanych przez NKWD, wśród nich ksiądz Jan 

Szewczyk. Z prawej strony na mogile – zdjęcie księdza. Takie 

samo ma też Pan Michał. Może ta mogiła to był po prostu grób 

księdza Jana? Nie zachował się.  Na szarfie był napis, który 

przez całe życie pamiętała Stefania: ZGINĘLI MĘCZEŃSKĄ 

ŚMIERCIĄ – POLEGŁYM RODAKOM. Tuż za mogiłą wi-

dać gmach mauzoleum polskich ofiar wojny polsko-ukraiń-

skiej 1918-1919 r.

Pan Michał odwiedził rodzinne strony po 33 latach w 1977 

r. Widział na złoczowskim cmentarzu wielką zbiorową mogiłę 

sowieckich ofiar z czerwca 1941. Była zarośnięta chwastami, 

przejechana chyba przez czołg -utrwalił się ślad gąsienicy. Po-

środku tkwił pochylony zardzewiały krzyż z zamalowaną na 

czarno tablicą epitafijną.                                                                                  

Swoje wspomnienia pan Michał Kutny spisał w kilku nie-

wydanych tomach. Pewne fragmenty opublikowano mu w Ga-

zecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej. Chciałby wydać cho-

ciaż jeden tom, ten uwzględniający także burzliwe lata wojny. 

Niestety, nie ma na to środków materialnych. Dobrze, że dzię-

ki niemu, choć trochę my  poznaliśmy tego okrutnie zgładzo-

nego, a bardzo wartościowego syna Ziemi Bocheńskiej. Może 

tu, w tych stronach,  zachował się jakiś przekaz rodzinny lub 

sąsiedzki o nim? Może  ktoś  podzieli się tą wiedzą z nami. 

W ten sposób stwarza się szansa, by  ks. Jana Szewczyka przy-

pomnieli sobie lub też poznali inni jego krajanie. 

Zbiorowa mogiła, którą widział pan Kutny w latach sie-

demdziesiątych, jest oddalona od mauzoleum o kilka metrów. 

To nie jest ta z archiwalnego zdjęcia, lecz ta druga, wielka. 

Kryje prochy 611 niezidentyfikowanych ofiar NKWD – Po-

zany za oszustwo. W 1933 Koegel rozpoczął służbę obozową 

jako strażnik w Dachau, potem komendant obozów koncen-

tracyjnych: Ravensbrück, Majdanek i Flossenbürg w randze 

z SS-Obersturmbannführera.
7 Stanisław Kobiela, Proces załogi KL Auschwitz-Birkenau 

w Krakowie w 1947 r., Wiadomości Bocheńskie nr 1/2008, 2-

3/2008, 4/2008, 1/2009, 2/2009, 4/2009
8 Podobno mieli przy sobie kosztowności skradzione z KL 

Ravensbrűck: dolary, funty, złote protezy, broszki i pierścienie 

z diamentami. Nie wydaje się to jednak prawdopodobne, gdyż 

w chwili internowania i umieszczenia w PWE Neuengamme 

musieli być dobrze wielokrotnie przeszukani. 
9 Odette Sansom i jej rozstrzelane cztery koleżanki były 

bohaterkami II wojny światowej. Odette odznaczona zosta-

ła w 1946 r. w Wielkiej Brytanii Orderem Jerzego (George 

Cross), a we Francji Legią Honorową (Chevalier de la Legion 

d’honneur) za pracę we francuskim ruchu oporu. Po wojnie 

wyszła za mąż za Petera Churchilla. Przyznała jednak: ze 

wszystkich nas najodważniejsza była Violette Szabo.
10 Cornelia „Carrie” ten Boom, Tramp for the Lord, 1978

11 Po odbyciu kary Mewes żyła następnie w Hameln oraz 

Körbecke, gdzie pracowała jako kelnerka. W 1968 wyszła za 

mąż i żyła jeszcze 30 lat. Zmarła w 1998, nie budząc do tego 

czasu niczyjego zainteresowania. Erpel, Simone: Im Gefolge 

der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück. Begleit-

band zur Ausstellung. Berlin 2007, ISBN 978-3-938690-19-2
12 Z więzienia zwolniono ją 21 grudnia 1951 w związku 

z amnestią bożonarodzeniową.
13 Urszula Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia 

z Ravensbrűck, Marpress Gdańsk wyd.II 2006 s.200
14 Silke Schafer w pracy Zum Selbstverstandniss von Frau-

en im Konzentrationslager. Das Lager Ravensbrűck, 2002 po-

wołuje protokoły egzekucji skazanych w procesie załogi KL 
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laków, Ukraińców i Żydów, spośród 649 ekshumowanych, 

zgładzonych w czerwcu 1941 w więzieniu funkcjonującym 

na terenie dawnego Zamku Sobieskich w Złoczowie. Jest 

na niej pomnik, dzieło rzeźbiarza - syna jednego z zamor-

dowanych.

Na złoczowskim cmentarzu zachowała się jeszcze jedna 

zbiorowa mogiła ofiar sowieckich katów – mogiła zidenty-

fikowanych Polaków. Niełatwo trafić do niej, znajduje się 

w głębi cmentarza. Biedna, wymaga odnowienia i popra-

wienia wykazu zmarłych zgodnie z tym, który uzyskaliśmy 

dzięki panu Kutnemu. Pierwszy, właściwy wykaz usunięto, 

gdy Złoczów   po raz kolejny został wcielony do ZSRR. 

Obecna treść napisu trochę mija się z prawdą. Wiadomo, 

że w tej mogile złożono 10 trumien. Pokazały to zdjęcia 

z pamiętnego pogrzebu 6 lipca 1941 roku, które dostaliśmy 

od wnuczki zamordowanej Lucyny Adamieckiej. Zapewne 

pozostałych rozpoznanych Polaków pochowano w jakichś 

oddzielnych grobach. Także 22 rozpoznanych Ukraińców. 

Tylu ich policzyliśmy na podstawie opublikowanych ukra-

ińskich źródeł.

Sowieccy oprawcy uciekając, pozostawili całą dokumen-

tację więzienną. Znaleziona teczka więźnia była dowodem, że 

nie wywieziono go wcześniej, że go właśnie tu zamordowano. 

Niektóre teczki zabrały rodziny ofiar, a z wieloma nie ma kon-

taktu.  Część teczek pozostała  w Złoczowie i prawdopodob-

nie została wykorzystana przy robieniu wykazów osób zgła-

dzonych. Taki artystycznie wykonany niepełny wykaz można 

zobaczyć w muzeum działającym na złoczowskim zamku. 

Niestety, zastosowano nie tylko transkrypcję, ale także zabieg 

podobny do tłumaczenia na język ukraiński. I tak np. Szczepan 

Mokrzycki jest tam zapisany jako Stepan Mokryćkyj. To dzia-

dek metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego…

W ten sposób nieuświadomiony gość muzeum znajdzie 

na tym wykazie samych Ukraińców. Wykazy polskojęzyczne 

zawierają wiele błędów, są też niepełne i różnią się między 

sobą. Nie mamy jednak wątpliwości, że Polaków zginęło naj-

więcej. Z pewnością byli wśród tych, których w Złoczowie 

nie ekshumowano. Przecież początkowo przede wszystkim 

Polaków aresztowano i trzymano w więzieniu, także zabijano 

ich. Pierwszych dziesięciu rozstrzelano już  we wrześniu 1939 

roku: zastępcę prokuratora miejskiego, naczelnika polskiego   

więzienia i jego zastępcę, pracownika starostwa (sądząc po 

nazwisku – samego starostę)    oraz funkcjonariuszy  policji 

państwowej.

Nie wszystkie nazwiska znamy. Niewielu pozostało świad-

ków tamtych czasów. Są to przeważnie ci, którzy wówczas 

byli dziećmi. Napotykając różne niejasności i nieporozu-

mienia, poszukujemy wiadomości, także tych przekazanych 

współczesnym przez starsze pokolenia: o mogiłach ofiar so-

wieckiej zbrodni w Złoczowie, o pogrzebie, a przede wszyst-

kim o polskich ofiarach. Chcielibyśmy tych zamordowanych 

ludzi upamiętnić tam na miejscu. Czynimy o to starania, bo 

trudno nam pogodzić się z treścią tablicy informującej na zło-

czowskim zamku, że zginęło tam 649 obywateli ukraińskich. 

Trudno przejść do porządku dziennego nad tym, że nie wspo-

mniano  o Polakach. 

Romana Szczepkowska

Prezes Klubu „ZłOCZÓW” TMLiKPW

we Wrocławiu

Janusz Ciećkiewicz (Kraków)

Krótka historia budowy 
jachtu pełnomorskiego w Bochni

Tego jeszcze nie było w Bochni! Pierwszą informacje 

o tym, podała ówczesna „Gazeta Południowa” w 1975r, że 

w Bochni, leżącej daleko od morza, wybudowany został jacht 

pełnomorski. Przecież w Bochni nie było tego typu specjali-

stycznych zakładów, zatem to musiała być amatorska robota. 

I była, ponieważ projektantem i właścicielem był mój brat Ry-

szard. Muszę przyznać,, że byłem zaskoczony tą wiadomością 

kiedy dowiedziałem się o tym. Wiedziałem, że zajmuje się ma-

larstwem i ceramiką, że posiada w bibliotece dużo książek ma-

rynistycznych, ale nie przypuszczałem, że interesuje się aż tak 

poważnie żeglarstwem. Głębiej nie zainteresowałem się Jego 

hobby, ponieważ przypuszczałem że to może będzie mała łód-

ka do pływania po jeziorach: Rożnowskim lub Czchowskim. 

Pomyliłem się jednak, gdyż przy następnej wizycie w Boch-

ni dowiedziałem się więcej – brat buduje większą jednostkę 

– jacht pełnomorski. „Na stocznię” jachtową wybrał zaplecze 

warsztatu stolarskiego Józefa Musiała przy ul. Krakowskiej. 

Odwiedziłem to miejsce i co zobaczyłem?- Wśród kur i kogu-

tów, duże rusztowanie, na spodzie stępka jachtu a wokół masa 

różnych materiałów. Do budowy zakupił między innymi dro-

gie drewno: mahoń i heban z Afryki, materiały trudno dostęp-

Ryszard Ciećkiewicz z prawej
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ne na ówczesne czasy. Jak je załatwił?, nie dowiedziałem się, 

musiała to być tajemnica Ryszarda.

Budował długo, około czterech lat, ponieważ oprócz żeglar-

stwa zajmował się malarstwem i ceramiką. Każdy element jach-

tu musiał dokładnie przestudiować i dostosować do posiadanej 

literatury technicznej. Jako amator podjął się trudnego zadania, 

albowiem podejmując się budowy takiego jachtu, chyba nie 

zdawał sobie sprawy, że to nie byle „łódka” tylko jacht pełno-

morski. Elementy jachtu wykonywał własnoręcznie lub z pomo-

cą miejscowych stolarzy. Nie wykonał natomiast dokumentacji 

technicznej, przez co nie mógł otrzymać certyfikatu żeglarskie-

go Urzędu Morskiego, pozwalającego na pływanie po morzu.

Jacht był już gotowy, a z powodu braku dokumentacji 

pływać nie mógł. Trzeba było uzupełnić braki, które wyko-

nał z pomocą zatrudnionych specjalistów z Urzędu Morskie-

go, odtwarzając  cały proces technologiczny budowy jachtu. 

W ten sposób przebrnął ostatecznie przez wszystkie trudno-

ści i mając już certyfikat, w październiku 1975r zorganizował 

„wielką” uroczystość ochrzczenia jachtu. Uroczystość odbyła 

się na zapleczu stolarni, gdzie zebrało się liczne grono  Boch-

niaków, przedstawicieli  Urzędu Morskiego i Jacht Clubu. 

Matką chrzestną była żona Ryszarda- Dorota- wypowiadając 

tradycyjne słowa: Nadaję Ci imię Cyganeria, pływaj po mo-

rzach i oceanach, rozbijając o burtę butelkę szampana. Były 

jeszcze przemówienia zaproszonych gości i samego autora. Po 

części oficjalnej, zebrani przenieśli się na poczęstunek do lo-

kalu  na ul. Węgierską 6.

Chrzest odbył się na lądzie daleko od morza. Teraz  trzeba 

było jacht przetransportować setki kilometrów. To był następ-

ny  problem i trudności w transporcie. Z powodu wielkości 

jachtu, trzeba było omijać wiadukty, co też wydłużyło drogę 

do morza. „Cyganeria” odbędzie swój dziewiczy rejs jeszcze 

w tym samym roku po Bałtyku. Ambicją Ryszarda był pla-

nowany rejs  po Adriatyku, ale tego pomysłu nie zrealizował 

i pływał tylko po Bałtyku.  

Janusz Ciećkiewicz

Stanisław Kobiela

Oferta promocyjna Bochni?
Wreszcie po długiej zimie mamy piękną wiosnę, a więc 

początek sezonu turystycznego. Zwiedzanie Polski to dzisiaj 

wygodny i przyjemny sposób spędzania wolnego czasu. Poru-

szamy się własnymi samochodami po coraz lepszych drogach, 

możemy łatwo znaleźć hotel, czy motel, dobrą restaurację, bar, 

czy knajpkę z dobrą polską kuchnią. 

Pierwszorzędną jednak sprawą będzie wybór trasy wy-

cieczki z mapy i internetu.  Wystarczy kliknąć nazwę miejsco-

wości i możemy odnaleźć kompendium wiedzy o danym mie-

ście i jego atrakcjach. Najbardziej popularna będzie zawsze 

informacja z Wikipedii czyli Wolnej Encyklopedii;  o prze-

szłości miasta, jego dniu dzisiejszym, atrakcjach i wygodach, 

które decydują czy turyście opłaci się w tym mieście zatrzy-

mać i czy zobaczy coś, co przykuje jego uwagę, albo przyspo-

rzy mu miłych, a może nawet niezwykłych wrażeń intelektu-

alnych, artystycznych lub estetycznych.   

Spróbujmy więc zastanowić się, czy obraz Bochni nakre-

ślony w Wikipedii jest pełny i na tyle atrakcyjny by przyciąg-

nąć do naszego miasta turystów i co nasze miasto mogłoby 

zrobić, aby ten wizerunek poprawić. Rozpoczynamy od histo-

rii Bochni. Czytamy, że za panowania Kazimierza Wielkiego 

powstał  ratusz, umocnienia obronne z basztami i czterema 

bramami, szpital-przytułek dla górników oraz rozpoczęto bu-

dowę okazałej Bazyliki mniejszej pod wezwaniem św. Mikoła-

ja, a miasto odwdzięczyło się królowi wybudowaniem pomni-

ka w 1871 r., który stoi na bocheńskim rynku.

Poddajmy analizie to jedno zdanie, a zobaczymy ile w nim 

jest błędów, uproszczeń i oczywistych braków. Kościół muro-

wany został wybudowany w latach 1440-1445, a więc w cza-

sach jagiellońskich i nie była to bazylika mniejsza, gdyż tytuł 

ten kościół parafialny otrzymał dopiero w 1998 roku. Nie była 

to pierwsza świątynia w tym miejscu.  Pierwszą kapliczkę dla 

górników ufundowała księżna Grzymisława matka Bolesława 

Wstydliwego w 1251 roku, potem księżna Kinga, żona Bole-

sława ufundowała w tym miejscu drewniany kościół, 

Wspomniany zdawkowo szpital-przytułek dla górników 

był pierwszą w Polsce instytucją opieki nad robotnikiem (gór-

nikiem) i zachował się nawet przywilej fundacyjny tej instytu-

cji,  przetłumaczony z łaciny na język polski przez Stanisława 

Fischera. 

Najważniejszym dobrodziejstwem królewskim dla przy-

szłego rozwoju Bochni – o czym milczy Wikipedia – jest fak-

tyczna powtórna lokacja miasta, polegająca na usytuowaniu 

rynku o pow. (100 m. x 100 m.) poniżej kościoła, w bardziej 

dogodnym  terenie i wyprowadzeniu z niego dziewięciu ulic. 

Jakże przewidujący był ten znakomity król Polski, który uznał, 

że owalnicowy rynek z czasów pierwszej lokacji z 1253 r. ze 

stromymi zboczami od północy, południa i wschodu utrudnia 

komunikację kołową i handel solą i nie zapewnia perspekty-

wy rozwojowej miastu. Nowe rozwiązanie wprowadziło ład 

urbanistyczny i dzisiaj stanowi ciekawą zabytkową strukturę 

przestrzenną objętą ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Warto przy okazji dodać, że nazwy wielu wytyczonych 

wtedy ulic przetrwały ponad 500 lat zmieniając tylko nazwę 

łacińską na polską, jak np. ul. Biała (platea Alba), ul. Różana 

(Platea Rosarum), ul. Gołębia (Platea Colombarum), ul. Ko-

walska (platea Ferrifabrorum) ul. Krakowska (platea Craco-

viensis) etc. i jest to fenomenem na skalę światową, ale o tym 

także nie dowiemy się z Wikipedii. 

Nie znajdujemy też informacji, że kościół parafialny p.w. 

św. Mikołaja jest „zorientowany” wg kanonów średniowiecz-

nego budownictwa, czyli jego prezbiterium jest zwrócone na 

wschód (Orient), a więc twarzą do światła, a wschód słoń-

ca symbolizował  zwycięstwo  Chrystusa nad ciemnościa-

mi i złem. Nie pokazano także związku pomiędzy patronem 

kościoła św. Mikołajem a bocheńską kopalnią soli. Powinni-

śmy także wiedzieć, że bocheński rynek był kiedyś pochyły 

i dopiero przebudowa rynku z 1964 r. zniszczyła tę pochy-

łość rynkową, która np. w Sienie, Sandomierzu, Bardijowie 

czy Przemyślu uchodzi za niezwykłą atrakcję turystyczną. 
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     W kolejnym akapicie autor opracowania znowu całkowicie 

się pogubił. Wspomina, że w 1623 r. założono klasztor bernar-

dynów, że był kościół dominikanów z cudownym obrazem, 

do którego przybywało wielu pątników z Małopolski i miasto 

słynęło z tego obrazu, a potem, że po I rozbiorze Polski „nowa 

administracja zlikwidowała obydwa klasztory, rozebrano 

resztki obwarowań i ratusz”. Można by mniemać, że klasztor 

bernardynów nie miał własnego kościoła i zakonnicy korzy-

stali z kościoła parafialnego. Skoro zaborca zlikwidował oby-

dwa klasztory i rozebrał resztki murów i obwarowań – pomy-

śli czytelnik - to kościół dominikanów zapewne się uratował  

i dalej stoi w Bochni, tylko nie wiadomo w którym miejscu.

A może należało poinformować ile kościołów w Bochni 

było do czasów rozbiorów, kiedy zostały ufundowane które 

były kościołami zakonnymi i kiedy i z jakiego powodu znik-

nęły z mapy Bochni.

Nijaka jest także informacja o cudownym obrazie Matki Bo-

żej Bocheńskiej. Nie domagam się wiadomości w jaki sposób tra-

fił On do Bochni, ani też z jakiego powodu obcięto na nim ręce 

Maryi, ale należało przypomnieć, że 28 lipca 1637 r. w bocheń-

skim kościele dominikańskim p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny modlący się przed cudowną ikoną zauważyli, że  na 

czole Matki Bożej pojawił się krwawy pot, a z oczu popłynęły 

łzy. Cud ten powtórzył się 29 października 1637 r. i 15 maja 1638 

r. i to niezwykłe zjawisko łez i krwawego potu przyczyniło się do 

ogromnego wzrostu kultu bocheńskiej Madonny w Bochni, oko-

licy i całej Polsce, a Bochnia stała się przez jakiś czas ośrodkiem 

kultu konkurującym nawet z Jasną Górą. 

Marnie wygląda informacja o udziale bochnian w powsta-

niu listopadowym i styczniowym, a przecież tyle ciekawych  

spraw i postaci można by pokazać. Zdumienie budzi zdanie, iż 

(cytuję): Prawdziwe odrodzenie miasta miało miejsce dopiero 

u schyłku XIX wieku, w czasie gdy do Bochni sprowadzili się 

kolejni osadnicy.  Nie wiemy czy tymi tajemniczymi osadni-

kami u schyłku XIX wieku byli konkwistadorzy hiszpańscy, 

czy kosmici i jakimi właściwościami się odznaczali, skoro 

doprowadzili do? ,,prawdziwego odrodzenia miasta”. To „re-

welacja” degradująca istotę autonomii galicyjskiej,  która jak 

się nam do tej pory wydawało stworzyła dopiero warunki do  

szybkiego rozwoju.

Może czytelnik jeszcze nie ochłonął  ze zdumienia,  a tu 

kolejna sensacja o tajemniczej pierwszej bibliotece publicznej 

w Bochni w 1886 r. Zawsze myślałem, że do rozwoju kultural-

nego Bochni przyczyniło się utworzenie 8-klasowego gimna-

zjum w Bochni w 1888 r., a nie jakaś biblioteka. Najważniejszą 

informacją  pod rokiem 1913 godną uwiecznienia w Wikipedii 

uznano powstanie stałego  kina, a  nie utworzenie w Bochni 

Związku Strzeleckiego przez Tadeusza Jakubowskiego,  organi-

zacji,  która przygotowywała w powiecie bocheńskim i brzeskim 

kadry do legionów. Nie ma ani słowa o działalności w 1914 r. 

PKN-u, o udziale bocheńskich legionistów w kampanii buko-

wińskiej i wołyńskiej, w odsieczy Lwowa, w wojnie polsko-bol-

szewickiej. Nie dowiemy się, że por. Jan Słuszkiewicz legioni-

sta z Bochni opracował geodezyjną koncepcję budowy słynnej  

„Drogi legionów na przełęcz Pantyr”, która umożliwiła wejście 

do Doliny Bystrzycy i rozpoczęcie kampanii bukowińskiej. Za-

projektował także słynną Redutę Piłsudskiego na Polskiej Górze 

w czasie kampanii wołyńskiej.

Nie jest także ważna wg Wikipedii informacja, że 26 li-

stopada 1914 roku do Bochni weszła carska armia gen. Radki 

Dmitriewa i okupowała Bochnię aż do 12 grudnia 1914 r.  Nie 

widząc nic godnego uwagi w latach międzywojennych autor 

wykonuje nad nimi hiperbolę i przeskakuje do wybuchu wojny 

w 1939 r. Dowiadujemy się, że w 1939 r. odbyła się w Bochni 

jedna z pierwszych masowych egzekucji. A przecież nie była 

to „jedna z pierwszych”, ale pierwsza zbiorowa egzekucja 

w GG i odbyła się na wzgórzu Uzborni, gdzie jest pomnik po-

święcony ofiarom tej zbrodni. Powinna być także informacja, 

że jednej osobie udało się zbiec. Nie ma ani słowa o począt-

kach bocheńskiej konspiracji, krwawo rozbitej w  1940 i 1941 

roku ani o działającym od 1943 roku Obwodzie ZWZ-AK 

„Wieloryb” i jego powiatowej strukturze ani o zdobyciu wię-

zienia w Wiśniczu w lipcu 1944 r. przed oddział z tego Ob-

wodu i oswobodzeniu 120 więźniów politycznych ani o żonie 

„Ognia”, która się tutaj ukrywała przed UB w 1946 r.

Milczy Wikipedia na temat powstania w Bochni, Zakładu 

Produkcji Urządzeń Chłodniczych i Handlowych i Oddziału 

Blach Transformatorowych Huty im. Lenina, który po latach 

transformacji działa dzisiaj jako STALPRODUKT S.A. i jest jed-

nym z największych zakładów produkcyjnych w Małopolsce.

Dla podkreślenia atrakcyjności Bochni nie jest widocznie 

potrzebna informacja, że w  2000 roku bocheńska kopalni soli 

wpisana została na listę Pomników Historii, na której znajdu-

ją się takie zabytki jak Wawel, zespół zamkowy w Malborku 

czy gdańska Starówka, natomiast autor noty o Bochni roztkli-

wia się nad zabawnym epizodem, który okazał się  zupełnym 

niewypałem czyli o inicjatywach Ewy Demarczyk w Bochni 

w 1998 roku. Czytamy: W czerwcu 1999 roku na zaproszenie 

burmistrza Wojciecha Cholewy, Ewa Demarczyk przeniosła do 

Bochni swój teatr. Artystka razem z zespołem kontynuowała 

działalność w budynku dawnego przedszkola przy ul. Sienkie-

wicza. Rok później władze miasta w ramach Dni Bochni zor-

ganizowały cykl imprez „Ewa Demarczyk zaprasza do Boch-

ni”. Artystce został nadany tytuł „Honorowego Ambasadora 

Bochni”.

Po tej historycznej części noty, dalsze informacje są w ta-

kim samym stylu. O Muzeum im. S.Fischera dowiadujemy się 

tylko tyle, że odgrywa (ono) istotną rolę w życiu umysłowym 

miasta i powiatu, będąc ośrodkiem pracy naukowej, edukacyj-

nej i wydawniczej. Mieści się w dawnym klasztorze domini-

kanów – dwuskrzydłowym, późnobarokowym budynku, które-

go najstarsze fragmenty sięgać mogą XVI w. (dokładna data 

powstania nie jest znana), usytuowanym w narożnej działce 

wschodniej pierzei rynku. W 2000 budynek muzeum został 

wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.  

To tak, jakby ktoś chwalił kolor i kształt butelki starego wina, 

a nie mówił nic o smaku i aromacie jej zawartości. Nie dowie-

my się więc jakie są działy tego Muzeum, że jest  tu bezcenny 

zbiór ludowej rzeźby drewnianej, w galerii malarskiej obrazy 

Malczewskiego, Boznańskiej, Fałata, Makowskiego, a w dzia-

le egzotycznym m.in. ceramika chińska, instrumenty muzycz-

ne afrykańskie, rzeźby z hebanu etc. 

Nie ma ani słowa o działającym już  3 lata Muzeum Motyli 

„Arthropoda” w Bochni, w którym ekspozycja 4500 motyli 

i innych owadów  z całego świata ułożona jest według syste-

matyki Linneusza, że można tu zobaczyć przykłady mimikry, 

obojnactwa i procesu życiowego motyla  od gąsieniczki aż 

po piękną postać imago, że są tu jeszcze  skorpiony, pająki, 

szarańcza i inne niezwykłe owady czyli stawonogi (arthoro-

poda).
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Wywiad z Bochnianką, mistrzynią świata w slalomie

Wikipedia pod hasłem Bochnia wymienia tylko jedno 

stowarzyszenie - Stowarzyszenie Nowej Kultury, zawiązane 

podobno w listopadzie 2001 roku przez studentów Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczniów bocheńskiego I LO 

i liceum plastycznego w Nowym Wiśniczu. Nie ma natomiast 

ani Stowarzyszenia Civitas Christiana ani PTTK ani  Stowa-

rzyszenia Osób Niewidomych i Niedowidzących ani naszego 

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

i kilkunastu innych.

Tworzą w Bochni plastycy, spośród których kilku nie żyje 

od lat. Na żart zakrawa informacja kończąca akapit na temat 

kolei, iż dawniej istniała bocznica kolejowa do szybu Campi 

kopalni soli lecz została rozebrana, a jej pozostałości można 

zobaczyć  jeszcze w asfalcie ulicy Karosek i Wodociągowej. 

Ciekawy jestem, czy wiedząc o takiej atrakcji turystycznej (ten 

ślad w asfalcie), ktoś zdecyduje się zawitać do Bochni.  Gdy-

by jednak przyjechał to ze zdziwieniem dowie się, że obok 

tych śladów jest w Bochni jeszcze Stadion Sportowy im. dr 

Władysława Krupy, Hala Widowiskowo-Sportowa im. Wła-

dysława Stawiarskiego i Basen im. Jana Kota i całe mnóstwo 

innych ciekawych rzeczy, jak choćby wpisane do rejestru za-

bytków stare planty (trzecie w Małopolsce po Krakowie i Tar-

nowie, szkoda tylko, że tak zaniedbane),  jeden z najstarszych 

na świecie ,czynny do dzisiaj, cmentarz komunalny przy uli-

cy Orackiej z 1782 r. i cmentarz (kierkut) żydowski przy ul. 

Krzęczów.

Zamiast podziwiać ślady na asfalcie po bocznicy kolejowej do 

kopalni, wskazałbym na modrzewiową dzwonnicę, najcenniejszy 

kiedyś zabytek sakralny Bochni, która spaliła się w 1987 r., ale 

została zrekonstruowana i nawiązuje ona do cerkiewek wołyń-

skich albo na nieistniejący (przekształcony przez Austriaków 

w czynszowa tyrolską kamienicę)  zamek żupny, który był daw-

no temu renesansową rezydencją żupnika.  Można by jeszcze 

wspomnieć, że Bochnia jest miastem siedmiu wzgórz jak Rzym, 

że roztaczają się z nich panoramy na miasto, że jest kapliczka 

i cudowne źródełko na Murowiance i oczywiście lasek Uzbornia.  

Na końcu omawianej noty znajdują się nazwiska znanych ludzi 

związanych z Bochnią. Tutaj braki są ogromne i wymienianie kto 

jeszcze, zabrało by nam zbyt dużo czasu i miejsca. Nie przeczę, 

że autor krytykowanej noty o Bochni, którą zamieścił w Wikipe-

dii chciał dobrze i włożył dużo wysiłku, aby stworzyć atrakcyjną 

ofertę promującą Bochnię.  Szkoda tylko, że  nie konsultował 

z nikim swojego opracowania.   Redakcja

Pani Ewa Dyrda, córka państwa Haliny i Władysława Mar-

chewczyków, i wnuczka znanego i cenionego bocheńskiego 

piekarza Ludwika Sułkowskiego (piekarnia znajdowała się 

przy ulicy Wolnica 2), absolwentka Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Króla Wielkiego w klasie biologiczno-chemicznej  

z roku 1981/82; obecnie mieszka w Tychach na Śląsku gdzie 

pracuje jako specjalista w zakresie kardiologii; miłośniczka 

sportów zimowych, w ostatnim sezonie zdobyła – I Miejsce 

w Mistrzostwach Świata Lekarzy i Farmaceutów w nar-

ciarstwie alpejskim, w slalomie. Zbudowani tak imponują-

cym sukcesem poprosiliśmy panią Ewę o odpowiedź na kilka 

pytań o tym wydarzeniu.

EM: Proszę o przybliżenie idei i zasad organizacyjnych mi-

strzostw, w których osiągnęła Pani tak wspaniały rezultat.

ED:  Mistrzostwa Świata Lekarzy i Farmaceutów w nar-

ciarstwie alpejskim odbywają się corocznie w jednym z kra-

jów: Austrii, Włoszech lub w Niemczech. W tym roku były to 

Należy teraz zadać pytanie czy nasze miasto – które 

obchodzi obecnie jubileusz 760-lecia - ma być ofiarą 

i popychadłem w rękach amatorów historii?  Czy nie 

powinniśmy wspólnie z Wydziałem Promocji podjąć 

zdecydowane kroki, aby informacje na naszym Mieście 

krążące w internecie były w pełni wiarygodne i w spo-

sób ciekawy pokazane.

Pani Ewa Dyrda - druga od lewej
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już 40 mistrzostwa. Zawody na stokach Dolomitów w Corva-

rze zgromadziły ponad 100 lekarzy i farmaceutów z 7 krajów.

Jakie warunki muszą spełniać uczestnicy zawodów? 

Przepustką do uczestnictwa jest dyplom lekarza lub farma-

ceuty. Mistrzostwa świata zorganizowane są bardzo profesjo-

nalnie, na stokach z homologacją FIS, zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami w zawodach Pucharu Świata. Jeden przejazd 

w slalomie trwa około jednej minuty i jest bardzo wyczerpują-

cy. Zawody odbywają się w 3 konkurencjach; pierwszego dnia 

slalom dawniej nazywany specjalnym, w drugim dniu gigant 

i ostatniego dnia zawodów supergigant.

Czy Pani udział w zawodach był pierwszym, czy poprzedzi-

ły go wcześniejsze doświadczenia?

W Polsce jest niewiele stoków gdzie można zorganizować 

takie zawody, nie mówiąc już o treningach. Od początku sezo-

nu zimowego prawie w każdy weekend przygotowuję się do 

zawodów, trenując w pobliskich górach. Po raz drugi uczestni-

czyłam w Mistrzostwach Światach w ubiegłym roku w austria-

ckim Zauchensee i również stałam na podium w slalomie, ale 

na jego najniższym stopniu. Muszę dodać, że jestem również 

aktualną Mistrzynią Polski Lekarzy w gigancie.

Jak Panią uhonorowano? Jakie to uczucie zostać champio-

nem w skali światowej?

Za Mistrzostwo Świata otrzymałam piękny puchar, podob-

nie, lecz nieco mniejszy, dostałam za 3 miejsce w gigancie. 

Był też bankiet i sukces obwieściły tyskie media.

Zdobyciu mistrzostwa towarzyszy uczucie wielkiej satys-

fakcji i radości - po to się rywalizuje, aby wygrać!

Wiem od mamy Haliny że oprócz narciarstwa, również 

z mężem i synami uprawia Pani tenis ziemny, i to z sukcesami, 

świadczą o tym liczne dyplomy i puchary.

Ale sport uprawiam przede wszystkim dla zdrowia, własnej 

przyjemności. Jako lekarz kardiolog propaguję wśród moich 

pacjentów zdrowy tryb życia. -I chyba daję dobry przykład.

Dziękuję. Cała redakcja WB gratuluje.

 Życzymy sympatycznej Pani Doktor dalszych sukcesów 

w pracy zawodowej oraz kolejnych wyczynów na stokach nar-

ciarskich i na kortach.

Rozmawiała Ewelina Mroczek 

Stanisław M. Jankowski (Kraków)            

Ach, co to był za ślub...
Niewiele brakowało, a nie byłoby uroczystego połączenia 

młodych świętym węzłem małżeńskim. Niechęć do korespon-

dowania czy nadmiar obowiązków  -  nie dojdziesz po tylu 

latach. Nie mieli nic przeciwko udzieleniu ślubu przez księ-

dza Stanisława Giebułtowskiego, krewnego panny młodej, ale 

o zgodę do dziekana listu jak nie było, tak nie było. Czas ucie-

kał, a duszpasterz  z Bochni i proboszcz  parafii św. Szczepana  

w Krakowie czekali kto kogo przetrzyma ..

Ksiądz Stanisław sięgnął więc po pióro osobiście, list pomknął 

do Bochni i wkrótce wróciła stamtąd opieczętowana w parafii  ofi-

cjalna „delegacja”. Wystarczyło spisać  protokół przedślubny i mło-

dzi mogli ruszyć do kaplicy, przed cudowny obraz Matki Boskiej 

Piaskowej. I uklęknąć w tym samym miejscu, w którym padł na 

kolana król Jan III Sobieski przed wyprawą pod Wiedeń...

Drużki z włosami w loki skręconymi
Panna młoda pojawiła się przed ołtarzem w stroju  wyko-

nanym przez bocheńskiego krawca Ryparka, Czecha z pocho-

dzenia. Można powiedzieć, że przyszłą żonę Jana – po mie-

czu pochodzącego z rodziny niemiecko – czeskiej, Franciszka 

Józefa Matieyko i babki Marianny z Dolansky’ch,  do ślubu 

ubierał rodak,„ bardzo biegły w swoim kunszcie”. Mistrz Ry-

parek uszył dla Teodory Giebułtowskiej rodzaj kontusza z roz-

ciętymi na wyloty rękawami, 

z długim trenem z doskonale 

białego kaszmiru, białą je-

dwabną spódnicę, krótszą niż 

zwierzchnie ubranie. Drużki, 

z włosami w loki skręconymi, 

przyszły do kościoła w nie-

bieskich, płytkich trzewikach, 

miały na sobie białe kontusiki, 

wdziane na z błękitnej gazy sukienki bluzkowe, złotym pa-

skiem przepięte. „Wyglądało to prześlicznie” –  wspominali 

później uczestnicy uroczystości, która przejdzie do historii 

obecnej bazyliki NMP w Krakowie.

Pan młody, a równocześnie autor projektu kontusza swojej 

oblubienicy, ubrał się  „po polsku”, w czamarkę kontuszową 

na jasnej kamizelce z mory. „Matka nasza i babka Paulina 

– napisze we wspomnieniach rodzinnych siostrzenica panny 

młodej - Stanisława Serafińska – zdjęły noszoną żałobę i  przy-

wdziały popielate jedwabie.  Biały koronkowy czepiec babki, 

tuf ze strusich piór z fioletowym aksamitem u matki – dopeł-

niały uroczystego stroju....”

  Autorka tych słów, druhna w czasie ślubu - trzymała na 

tacce obrączki. Warto dodać, że przez całe lata zachowała się 

Ewa Dyrda - druga od lewej

Jan Matejko ok 1863 r.
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u Serafińskich szczerozłota szpila, którą przypięte były bukie-

ciki ślubne z inicjałami pary młodej i datą uroczystości: 21 XI 

1864 rp,  Ucztę weselną urządzono skromnie, ale ze stosowny-

mi toastami. Obok młodych siedział ksiądz Stanisław Giebuł-

towski, przy nim Ludwik Serafiński, krewny Teodory obecnie 

Matejkowej, na następnych krzesłach druhna Stanisława Sera-

fińska i drugi świadek ślubu, brat artysty - Franciszek.

Nikogo poza tym ani z kolegów artysty ani bliższych zna-

jomych nie było, nikt prawie o ślubie nie wiedział, bowiem 

nikogo, jak twierdzą ówcześni nie prosił ani nikomu nie wspo-

minał – napisze sekretarz Jana Matejki.  Dzień później  młodzi 

małżonkowie przyjmowali rodzinę na pięterku w domowych 

progach, przy ulicy Krupniczej , w mieszkaniu maleńkim , ale 

„ładnie i składnie urządzonym.

Tak wyglądały pierwsze godziny i dni wspólnego życia  

18-letniej  Teodory, córki Leonarda Giebułtowskiego, sędzie-

go z Bochni i coraz szybciej już w tym czasie maszerującego 

po sławę 26-letniego artysty malarza – Jana Alojzego Matejki. 

Młodzi mogli się pobrać, bo - jak podkreślają biografowie  ar-

tysty -  po raz pierwszy w życiu zawodowym dostał on  „więk-

sze pieniądze ( 10.000 guldenów ! ) za zakupiony przez Mau-

rycego Potockiego obraz „Kazanie Skargi” …

Edmund Marcin czy Zygmunt Hilary ?
Jednym z gości weselnych, wychylających toasty za 

szczęście bratowej i brata był Edmund Marcin Matejko. Do-

kładniej: starszy brat Jana  przedstawiający się imionami  Zyg-

munta Hilarego Matejki. Rodzina wiedziała , kim jest Edmund 

Marcin, a ukrywała datę i miejsce śmierci  Zygmunta Hilare-

go. Rozwiązania tajemnicy trwającego latami kłamstwa trzeba 

szukać w roku 1848. I z Krakowa przenieść nad Dunaj, do 

kolumny polskich ochotników, defilujących przed Muzeum 

Narodowym w Peszcie, jednym z dwóch miast z czasem połą-

czonych w Budapeszt.

Jest 25 dzień listopada, gdy mieszkańcy Pesztu  podziwiają 

i oklaskują Polaków, zdecydowanych wziąć udział w węgier-

skim powstaniu przeciwko Habsburgom.  „Przyszliśmy przy 

odgłosie bębnów naszych, odprowadzała nas, sztandarem juz 

osłoniętych, muzyka wojskowa, a od Muzeum do koszar to-

warzyszyło nam jedno, ciągnące się, nieustające, zachwytem 

nabrzmiałe „Eljen a Lengyel” – zapamięta defiladę legionista 

Zygmunt Miłkowski, w literaturze polskiej znany pod pseu-

donimem Teodor Tomasz  Jeż. A Edmund Matejko nawet pół 

wieku później wzbudzi podziw słuchaczy roztaczając przed 

ich oczami – jakby na obrazie brata Jana -  widok otoczonych 

węgierskimi cywilami kilkuset białych surdutów z kołnierzem 

i amarantowymi mankietami, czapek – konfederatek z pąso-

wym daszkiem, a spodni i płaszczy szaraczkowych.  Czapki 

i mundury defilujących ochotników skrwawią się  podczas 

chrztu w czasie szturmu twierdzy Arad na Wielkiej Nizinie 

Węgierskiej….

Nie tylko dwaj studenci z Krakowa
Nie mając dostępu do spisu legionistów z batalionu Wyso-

ckiego, nie można jednak napisać, że w walkach pod Arad brali 

udział: 20-letni Edmund Marcin i młodszy od niego o dwa lata 

Zygmunt Hilary Matejko. Ci dwaj studenci Uniwersytetu Ja-

giellońskiego z rodzinnego domu w Krakowie uciekli zaraz po 

pierwszych informacjach o powstaniu nad Dunajem i – jak poda-

je Eligiusz Kozłowski - „zaciągnęli się do Legionu Polskiego”.

Piszącemu te słowa nie udało się – jak dotąd - potwier-

dzić datowanej 16 listopada 1907 informacji w „Tygodniku 

Ilustrowanym”. Wspominając Zygmunta Hilarego napisał Lu-

cjan Rydel, że  Matejko został „rozsiekany przez rosyjskich 

czerkiesów pod  S. Manon”. Eligiusz Kozłowski twierdzi, że 

Zygmunt Hilary padł pod Szent Marton. Najprawdopodobniej 

chodzi o jedną miejscowość, a sprawa tylko w różnej pisow-

ni. Być może obaj autorzy myśleli o Szentmartonkata, nieda-

leko Hatvan, gdzie 1 kwietnia 1849 polski legion „pod naj-

większym ogniem karabinowym i działowym – jak pisze we 

wspomnieniach Zygmunt Miłkowski - przy okrzykach Węgrów 

„Niech żyją Polacy” przeszedł most za miastem.” .Do szturmu 

na Hatvan trzeba dodać bitwę  o zalesione wzgórza pomiędzy 

wsią Isaszeg a miasteczkiem Godollo. 6 kwietnia bił się tutaj 

cały Legion Wysockiego, więc pewnie też walczył legionista 

Edmund Marcin Matejko. Kłopot jednak z ustaleniem wszyst-

kich miejsc, które powinno się włączyć do jego wojennego 

życiorysu. Lucjan Rydel zapamiętał  „Zibo” i „Nagy – Bania”. 

Druga nazwa figuruje w spisie potyczek i bitew, zarejestro-

wanych w kampanii siedmiogrodzkiej Józefa Bema w latach 

1848- 49, a „Zibo” to chyba miasteczko o nazwie Zsibo nad 

rzeką Samosz; tu żołnierze  generała Józefa Bema starli się 

z wojskami austriackimi, dowodzonymi przez marszałka Fe-

liksa Jablonoskyego. 

Jan Matejko w przebraniu węglarza
Po klęsce  Powstania nad Dunajem Edmund Marcin Ma-

tejko wraca do Krakowa. Aresztują go Austriacy, dysponujący 

przekazanym przez władze Uniwersytetu spisem studentów 

z uczelni usuniętych za zamianę wykładów na bicie Austria-

ków.  Z rąk żandarmów ucieka, gdy go prowadzą pod kon-

wojem do rot aresztanckich w Komarnie, gdzie więziono b. 

uczestników walk na Węgrzech.. Austriacy ścigają go w Gali-

cji, pruska policja – w Poznańskim. Rusza więc Edmund Mar-

cin do Francji, w Grignon pod Paryżem kończy szkołę rolni-

czą, a później przez kilka lat pracuje jako dzierżawca w mająt-

kach na Wołyniu i Ukrainie. 

I pewnego dnia zjawia się  w Krakowie, legitymując doku-

mentami poległego na Węgrzech brata -  Zygmunta. Tak bez-

pieczniej pod warunkiem ukrycia prawdy przez rodzinę i tych, 

którzy dobrze znali obu braci… Z chwilą wybuchu powstania 

styczniowego b. porucznik z armii Bema - Edmund Matejko 

- nadal przedstawiający się imieniem Zygmunta -  nie ma trud-

ności z zapisaniem się – jakby to dzisiaj powiedzieć –  ,,do 

partyzantki”

„W ostatnich dniach stycznia 1863 przy ulicy Szpitalnej 

w domu „Pod Rakiem” na I piętrze założono jawne biuro wer-

bunkowe, do którego podążali gromadami ochotnicy, aby zapi-

sać się w szeregi powstańcze. W obszernej sali urzędował cały 

Komitet, przyjmując i zapisując nowozaciężnych, których na-

stępnie rozsyłano na kwatery. Tam wypłacano potrzebującym 

zaległy żołd.. dzielono na partie do wysyłki za kordon…Tłu-

my ciekawych zalegały tę część ulicy całymi dniami, a policja 

spełniała tylko czynności porządkowe, nie wdając się zupełnie 

w to, co się dzieje na górze – można przeczytać w drukowa-

nym wiele lat później pamiętniku Edwarda Weberfelda. 

W pamiętniku nie ma słowa o zakazie werbunku i uczestni-

ctwa w powstaniu w Królestwie  już 3 lutego wydanym przez 

Dyrekcję Policji w Krakowie. Podejrzani mogą stanąć przed 

sądem i usłyszeć wyrok od 1 roku do 10 lat więzienia. Po-
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nieważ „Czas” uznał wydarzenia w Królestwie za powstanie 

narodowe, władze austriackie wydają policjantom polecenie 

skonfiskowania całego nakładu i rewizji w domu „Pod Ra-

kiem” na Szpitalnej. Biuro werbunkowe przestaje istnieć, or-

ganizatorzy aresztowani. Ofensywa policyjna doprowadza do 

zamknięcia w Krakowie dwudziestu biur werbunkowych…  

Kilkanaście godzin później, z Krakowa w stronę Ojco-

wa ruszają grupy ochotników ”Pod Rakiem”, znajdujących 

się w spisach zwerbowanych, a z nimi przyjaciele, koledzy, 

znajomi. Nie ma dnia, a szczególnie nocy, aby nie próbowano 

przedzierać się w stronę granicy i przechodzić przez nią do 

Królestwa. Wzmożone patrole huzarów, policyjne zasadzki, 

aresztowania, nekrologi krakowian, poległych w walkach nie 

przerywają pełnych determinacji wypraw do obozów Langie-

wicza, Mierosławskiego, Kurowskiego.

Edmund – Zygmunt postanawia zabrać „do  lasu” młod-

szego z braci - Kazimierza.  „Bez pożegnania ze mną - skarży 

się Jan w liście do księdza Giebułtowskiego - bowiem starszy 

posłał młodszego po mnie, ten nie uwiadomił mnie i sam znikł” 

. Nie chcąc być podejrzewanym o brak patriotyzmu Jan Matej-

ko  - to zupełnie nieznany epizod w jego życiorysie – w prze-

braniu węglarza, razem z Józefem Szujskim, dowozi broń do 

obozu Langiewicza. I wesprze powstańców 500 guldenami, 

kwotą ogromną  na ówczesne  możliwości finansowe artysty..        

Nad Tanwią i pod Banachami
W marcu 1863 roku  na południowo – zachodnią Lubel-

szczyznę wkracza zgrupowanie pułkownika Leona Czechow-

skiego. „Każdy z dwóch naszych batalionów –  informuje „na-

oczny świadek” w korespondencji w „Gazecie Narodowej” - 

liczył cztery kompanie, a „odznaczała się pierwsza kompania 

drugiego batalionu, złożona z doborowej młodzieży, a znana 

pod nazwą „ trupie główki”, z powodu takich że odznak na 

kaskach”. Podczas potyczki pod Jedlinkiem kapitan Matejko 

dowodzi jedną z kompanii w batalionie Jana Żalplachty vel 

Zapałowicza. 

„Moskale rozpoczęli zaraz silny ogień, lecz kule ich szły 

górą – nasi, choć nie mieli tak daleko niosących sztućców [ 

sic ! ] strzelali z rzadka, lecz celnie i ubili moskalom 16 ludzi 

- można przeczytać w relacji „ naocznego świadka” - Podczas 

ognia kapitan Matejko wyprowadził kompanię brzegiem lasu 

i przed lasem ustawił, tak że stracił tam 3 ludzi zupełnie pra-

wie bez potrzeby. Równocześnie wysłano naszą konnicę, która 

pod strzały lecąc szarżę przypuszczała. W tej chwili jednak 

moskale zatrąbili do odwrotu i zabrawszy rannych cofnęli się 

w porządku...”

„Z  mgły porannej – pisze Józef Chołodecki w książce 

o Janie Żalplachta vel Zapałowiczu -  wyłonił się szeroki łań-

cuch tyralierów moskiewskich i uderzył na kompanie Lama 

i Ślaskiego. Tym pospieszyły w pomoc inne oddziały i wnet 

rozwinęła się żwawa palba, utarczka trwająca przez kilka go-

dzin. W kompanii Matejki padło od razu czterech partyzantów, 

gdy w zwartej kolumnie przebiegała przez otwartą polanę[... ] 

Koło południa uderzyli Moskale w bębny i cofnęli się. Ucichły 

strzały, a jasny krąg słoneczny, bijąc w lustr oręża, dodawał 

otuchy maszerującym ku Jedlinkom, powstańcom”

  Dalszą część  relacji „naoczny świadek” poświęca wal-

kom o most nad Tanwią i potyczce pod  wsią  Banachy. Nie 

udaje się - okupiony zresztą dużymi stratami - atak Polaków 

na bagnety.

  Kapitan Edmund – Zyg-

munt Matejko ( przedstawiany 

tutaj jako „N. Matejko”) jest 

obecny na polu walki pod-

czas ostatniej potyczki po-

wstańców, wycofujących  się  

w stronę  Huty Krzeszowskiej. 

Tam właśnie  - zdaniem Józefa 

Chołodeckiego -  pułkownik 

Leon Czechowski skierował 

swoje oddziały  „ widząc li-

czebną przewagę napływa-

jących zastępów rosyjskich 

i widząc silne znużenie podko-

mendnych”..

Niektórzy oficerowie Czechowskiego postanawiają nadal 

walczyć. W maju 1863 nad Tanwią pojawia się dowodzony 

przez Jana Żalplachtę vel Zapałowicza  oddział liczący ponad 

300 powstańców, głównie akademików „ i w ogóle inteligencji 

Lwowa”.  W tym samym czasie kapitan Matejko i jego brat  

Kazimierz są już kilkaset kilometrów dalej, w zorganizowa-

nych w Krakowie i Galicji oddziałach pułkownika Józefa Mi-

niewskiego.....

Młodzież rwała się do walki..
  Pułkownik Miniewski pod swoimi rozkazami ma 560 

ochotników, w większości nie przeszkolonych wojskowo. I – 

co bardziej niepokojące - nie wszyscy będą mogli strzelać. Na 

miejsce koncentracji dostarczono częściowo zardzewiałe kara-

biny i broń myśliwską w pięciu różnych kalibrach, natomiast 

amunicja jest tylko jednego kalibru. Nie ma dwóch obiecanych 

dział. a zamiast 34 - kawalerzyści dostali tylko 18 koni.

4 maja w południe polski obóz pod Podlesiem otacza ro-

syjska piechota. „Wiara nasza przyjęła ją wesołemi okrzykami, 

chwycono za broń, strzelcy rozsypali się w tyralierkę i razili 

ogniem gęstym Moskwę .Tak strzelano do siebie nawzajem aż 

do wieczora, po czem moskale zabrawszy zabitych i rannych, 

cofnęli się w głąb kraju.[...] Zwinięto obóz i ruszono w po-

chód...” – czytamy w „Czasie” o potyczce pod Czyżówką.

5 maja w lasach olkuskich Polacy ustawiają się w trójkąt, 

z góry obserwując zakrzaczone łąki, od szóstej rano zajęte 

przez piechotę z pułków witebskich księcia Szachowskiego. 

Kawaleria czeka na rozkaz do ataku. „Młodzież rwie się do 

walki „ jak do tańcu”- to znowu ocena korespondenta „Cza-

su”. Powstańcy z grupy żuawów kładą na wale swoje czerwo-

ne czapki i do tego celu strzelają Moskale „będąc pewni, że 

czapki są na polskich głowach”. Pułkownik Francesco Nullo, 

dowódca Legii Zagranicznej w zgrupowaniu Miniewskiego, 

wzywa swoich do ataku na bagnety. Rusza kilkudziesięciu 

Francuzów i Włochów, za nimi żuawi. Nagle Nullo pada, tra-

fiony dwoma kulami: w pierś i śledzionę. Jego śmierć – jak się 

okaże - zniechęca do walki część Legii Zagranicznej. Po odej-

ściu wystraszonych Włochów rozbici zostają żuawi; większość 

z nich dostaje się do niewoli rosyjskiej albo - po przekroczeniu 

granicy – wpada w ręce austriackich huzarów. Podczas wy-

cofywania się spod  Krzykawki powstańcy najpierw ponoszą 

straty nad rzeką Białą, a później, zmęczeni i głodni, wchodzą 

na bagna. Grzęzną furgony i konie.

  „Oddział był tak znużony, że bić się było niepodobień-

stwem. Ładunki do tego zamokły, dezercja przerzedzała sze-

Jan Matejko - portet żony 

w sukni ślubnej
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regi – ujawnia korespondent „Czasu „. – Moskale parli coraz 

silniej, co najdzielniejsze, zostało ranne lub zabite. Oddział 

cały się rozpadł i część jego dotarła do granicy austriackiej, 

gdzie rozbrojoną i ujęta została, mała zaś reszta przedarła się 

w olkuskie...”

„Co dalej będzie, Bogu wiadomo…”
Nie ma Edmunda – Zygmunta i Kazimierza Matejków 

wśród powstańców, zdecydowanych walczyć na ziemi ol-

kuskiej, ani wśród ujętych na granicy.  7 maja  w drodze do 

Bochni jest już kolejny list Jana Matejki. 

   „Boże, pókiż nas tak trzymał będziesz ? –Ciągle krew 

się leje, a ciągle mało i mało.. Więc ja się boję, by nas ciem-

ność zbytnia nie ogarnęła - pisze Jan Matejko do księdza Gie-

bułtowskiego. - Zdaje się że niewielka różnica chwil naszych 

z onymi przeczuciami i powieściami Jana św…obyśmy tylko 

przetrwali szczęśliwie do chwili ostatniej…i upoili się blaskiem 

szczęścia, choć nie własnego – i to by wystarczyło. Życzę by-

śmy kiedyś o dzisiejszych chwilach tak mówili jak się mówi 

o przechodzących szkodach – nie zapominaj o mnie, bo jeśli 

kiedy, dzisiaj mi tego potrzeba – biedna dusza moja. Gdybyś 

mógł, odpraw Mszę św. za przyszłość naszą, Bóg ci zapłaci..”

Ten list powstaje kilka dni. Ksiądz Giebułtowski dowie się 

z dopisanego na końcu – a przecież najważniejszego w treści 

- jednego zdania. że „dziś, tj. 7, wrócili bracia zdrowi; cały 

oddział rozbity”..

List to dowód, że nie brakowało wiele, aby Jan Matejko 

miał w swoim życiorysie służbę w którymś z oddziałów po-

wstańczych i mógł o tym - na stare lata - pogadać z absol-

wentem tej samej uczelni i później wykładowcą – rzeźbiarzem 

Walerym Gadomskim czy swoimi braćmi.

Mógł również leżeć w jednej z setek mogił, jakie zosta-

ły po powstaniu.  Albo powędrować na Sybir, gdzie wysłano 

przynajmniej 80.000, a wg. innych badaczy nawet 300.000 

schwytanych i skazanych na zsyłkę -  a nie rozstrzelanych czy 

powieszonych - uczestników najbardziej wykrwawionego pol-

skiego powstania…

Nie strach przed śmiercią, ale inne były przyczyny nie do-

łączenia mistrza Jana do któregoś z oddziałów, nazywanych 

wówczas „partiami”, z dodaniem nazwiska dowódcy. 

„Ja czekam pieniędzy – muszę bardzo dużo załatwić spra-

wunków – pisał do Stanisława Giebułtowskiego - a uporząd-

kować jakoś swoje interesa. Bóg wie, ile przeciwieństw mną 

szarpie, waży się ciągle, zawsze jednak z dna tak sprzecznego 

kłębowiska myśli wypływa: „pójść”. Co dalej będzie, Bogu 

wiadomo, jeśli wrócę, nic nie stracę będzie widać wolą Bożą, 

aby iść po wytkniętej drodze, obranej dawno dla żywota, a je-

śli padnie mi los inny, toć nie pierwszy i nie ostatni: może dla 

mnie lepiej będzie, spełni się to, o com nieraz Boga prosił, by 

mnie zabrał przed dobiegnięciem lat ciężkich, stanowczych, by 

nie stać nieszczęściem dla ludzi „  

„Pozyskał zaufanie miejscowej ludności..”
Z góry skazane na klęskę powstanie 1863 roku  przechodzi 

do historii polskich powstań, zakończonych bardzo różnymi 

represjami.  

Kapitana Matejkę aresztują nie Rosjanie, ale... Austriacy. 

W nocy z 14/ 15 marca 1864 do swojej żony Teodory  brat Jan 

pisze, że wydane  5 lub 4 lata  wcześniej „Stroje w Polsce” 

dostarczył Zygmuntowi „do kolorowania, ma więc

[ brat ] jaką taką rozrywkę..”

Po opuszczeniu więzienia Edmund – Zygmunt uczy 

w szkole rolniczej w Czernichowie, żeni się z Kazimierą Wi-

taszewską, dzierżawi ziemię w Rabie Niżnej, później w Bień-

czycach pod Mogiłą. W jego nekrologu Lucjan Rydel przypo-

mni, że  „ była to postać szanowana, pełna życia i staropol-

skiego zacięcia. To też kółko przyjaciół spędzało u niego dłu-

gie zimowe wieczory, a siwowłosy staruszek, zawsze pogodny 

i rozmowny, lubił rozpowiadać  o starcy dziejach i przeżytych 

przygodach. Łączyły z ludem najserdeczniejsze stosunki, zaj-

mował się żywo szkołą miejscową, spieszył z pomocą i doradą 

w chorobie, kłopocie czy nieszczęściu, pozyskał sobie zaufanie 

i cześć miejscowej ludności....” 

O czym przeor rozmawiał z dyrektorem ?
Nie ma o tym  słowa w karmelitańskich kronikach ani we 

wspomnieniach przeora Romualda Kaczkowskiego. Idę o za-

kład: dolary przeciwko orzechom, że  bodaj jednym zdaniem 

o ślubie przypomniał, odwiedzając pierwszego dyrektora 

Szkoły Sztuk Pięknych – Jana Matejkę. Nie znamy  miejsca 

pierwszego spotkania. Być może wziął w nim udział  znany 

krakowski złotnik – Władysław Glixeli, gdyż to jego popro-

sił przeor Kaczkowski o wykonanie koron dla Matki Boskiej 

i Dzieciątka na cudownym obrazie w Kaplicy Matki Boskiej 

Piaskowej łaskami słynącej w kościele oo. Karmelitów na Pia-

sku.

Spotkali się na początku, może w połowie roku 1881. Na 

pewno przed 15 października, bo już wówczas korony były 

gotowe i swoim podpisem mógł przeor Kaczkowski sygnować 

list do Stolicy Apostolskiej. W archiwum klasztornym dobrze 

zabezpieczona przed złodziejami czekała zgoda na uroczystą 

koronację obrazu, ale był to dokument z datą 13 maja 1764.

Przeor Kaczkowski i wspierający go swoim podpisem pro-

wincjał zakonu karmelitów - Karol Mylaniak uznali, że pod 

koniec wieku XIX nie można organizować uroczystej koro-

nacji obrazu na podstawie dekretu wydanego ponad sto lat 

wcześniej. I zaczęło się oczekiwanie…

Z niepokojem czekali karmelici, autor projektu, wykonaw-

ca i donatorzy. Nie spisano ich nazwisk, a przeor Kaczkowski 

pisze tylko, że po rzuconym przez niego wezwaniu o finanso-

we wsparcie koronacji „ lud wierny przyjął z wdzięcznością te 

słowa i posypały się ofiary w pieniądzach i złotych przedmio-

tach(..) Nie zapisano nawet nazwiska „ubogiej służącej - jak 

zanotował kronikarz – która przyniosła cały swój zaoszczędzo-

ny kapitalik: dziesięć złotych reńskich…”

Jako najbezpieczniejsze miejsce dla koron uznano pałac 

arcybiskupi „ i nie można było wymyślić  zaszczytniejszego 

miejsca  ich przechowywania – oceniała „Gazeta Narodowa”

Z pomocą Matki Boskiej Piaskowej ?
Władysław Glixeli, jeden z najlepszych, nagradzanych 

medalami krakowskich złotników i starszy ich cechu dostoso-

wał się do każdego słowa projektu, zlecającego „„wykonanie 

podstawy wielkiej korony Matki Bożej, oczywiście szczerozło-

tej oraz nasadzanej szmaragdami na wzór korony Bolesława 

Chrobrego, a łuki oraz obręcze,  również szczerozłote, mają 

przypominać  -  koronę króla Zygmunta I.- zaprojektował Jan 

Matejko. -  Wierzch korony należy wykonać z amarantowego 

aksamitu, zdobionym przez cztery wielkie gwiazdy z brylanta-

mi, podtrzymywane przez czterech aniołków ze srebra oksydo-



WB nr 1-2 (96-97)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE34 WIOSNA-LATO  2013

wanego, opartych na diademie między kielichami lilii. Koronę 

powinien wieńczyć złoty krzyż z brylantami.”

- Wszystko wielkie, wspaniałe a symboliczne – ocenił pro-

jekt przeor Kaczkowski. I pochwalił „piętno geniuszu” arty-

sty projekt koron nazywając „pięknym świadectwem głębokiej  

wiary” Jana Matejki. W kronikach klasztornych nie ma słowa 

o tym, jakimi kwotami honorowano projektanta i wykonaw-

cę. Jest tylko informacja, ze „ na korony wydatkowano trzy 

tysiące złotych” Przeglądałem dokładnie spis toastów, wzno-

szonych na uczcie po koronacji obrazu 2 września 1883. Nie 

było toastu za zdrowie starszego cechu złotników - Władysła-

wa Glixeli ani za sukcesy dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych 

– Jana Matejki.

Przydało się przeglądanie starych gazet, bo nie wiedział-

bym, że  uznaną wówczas za arcydzieło „Bitwę pod Grunwal-

dem” właśnie w 1883 roku Jan Matejko ofiarował papieżowi 

Leonowi XIII…

A skoro mowa o współpracy malarza z o.o. Karmelitami 

i ślubie Teodory i Jana,  nie można nie wspomnieć o sukce-

sie „Kazania Skargi”, odczuwanym nie tylko finansowo, ale 

w czasie poślubnej podróży młodej pary do Paryża

„Mimo, że obraz .był dla Francuzów nie bardzo zrozu-

miały, wzbudził jednak duże zainteresowanie krytyki - przy-

pomina  Jan Bochnak w ‘Polskim Słowniku Biograficznym”. 

– Wytknięto wprawdzie artyście nadużywanie barwy czarnej 

i fioletowej, podkreślono jednak mistrzowską charakterysty-

kę. Pełnych życia postaci i stwierdzono ( Teofil Gautier ),że 

Matejko urzeczywistnia w pełni ideał szukany przez pp. Dela-

rochea i Gallanta. Zestawienie z tymi malarzami, uważanymi 

podówczas za arcymistrzów malarstwa historycznego, było 

bardzo zaszczytne dla Matejki, zupełnego nowicjusza na tere-

nie Paryża…”

Wracał do kraju ze złotym medalem za „Kazanie Skargi”. 

I zapewne inaczej oglądał odtąd swoje palce, gdy mu brat 

Zygmunt żartem wypominał, że nikt inny, a tylko cudami 

wsławiona Matka Boska Piaskowa pomaga malować rycerzy 

komuś, kto szabli nigdy nie trzymał w dłoniach…                                              

Stanisław M. Jankowski

------------------------------

  W artykule wykorzystano m. in:  Maryan Gorzkowski 

O artystycznych czynnościach Jana Matejki począwszy od  lat 

najmłodszych tj. od roku 1850 do końca roku 1881, Mieczy-

sław Treter –„ Matejko”  ,Edward Łepkowski Matejko, Jan 

Matejko - Listy do żony Teodory1863 – 1865”, Edward  Łep-

kowski   „Jan Matejko 1938-1983”, Władysław Łuszczkie-

wicz „Jan Matejko – szkic do portretu,  „Kraków w powstaniu 

styczniowym”,.  Józef Chołodecki- Białynia „Epizody z dzie-

jów Małopolski w XIX stuleciu”, Stanisława Serafińska ”Jan 

Matejko. Wspomnienia rodzinne”. Eligiusz Kozłowski „Spod 

Wawelu do powstania”.

Prasa: „Czas”, „Gazeta Narodowa”, „Tygodnik Ilu-

strowany”,  dwutygodnik „Na Piasku”, ”Nowa Reforma”, 

„Dziennik Warszawski”.

Stanisław Kobiela

B O C H N I A N A
Nazwy temporalne 
w gwarach polskich

W IX tomie Prac Towarzy-

stwa Kultury Języka ukazała 

się w 2012 r. praca prof. dr hab. 

Władysława Kupiszewskiego 

pt. „Wybrane nazwy tempo-

ralne w gwarach polskich”. To 

niezwykle interesujące opraco-

wanie  poświęcone jest nazwom 

temporalnym związanym z po-

rami dnia, zjawiskami świetlny-

mi w atmosferze i ważniejszymi pracami w gospodarstwie rol-

nym i pokazuje zróżnicowanie leksykalne i zmiany semantyczne, 

jakie dokonały się na obszarze Polski na przestrzeni wieków. Au-

tor oparł się na materiale gwarowym z 295 wsi, które oddalone 

były od siebie o około 30 km. zebranym przez siebie i  człon-

ków pracowni Dialektologicznej Zakładu Językoznawstwa PAN 

w Warszawie. Wziął pod uwagę fakt przesiedlenia po II wojnie 

światowej ludności z dawnych województw: lwowskiego, wołyń-

skiego, wileńskiego, nowogródzkiego i tarnopolskiego na teren 

województw zachodnich i północnych. Wykorzystał także „Kwe-

stionariusz do badań słownictwa ludowego w latach 1956-1962”  

pod red. W. Doroszewskiego.

Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski jest działaczem Od-

działu Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 

Ziemi Bocheńskiej. Od 2012 r. pełni funkcję skarbnika Oddzia-

łu. Jest także członkiem naszej sekcji skupiającej wychowanków 

bocheńskiej bursy gimnazjalnej. Omawiając książkę profesora 

Kupiszewskiego nie będziemy w stanie oddać w pełni walorów 

naukowych tego opracowania, ale postaramy się przybliżyć Czy-

telnikowi choćby w pewnym zakresie całe bogactwo określeń 

gwarowych, które w tej książce można znaleźć. 

Dzień, to czas od wschodu do zachodu słońca, czyli połowa 

doby i w całej Polsce występuje nazwa dzień, ale w pogranicz-

nych miejscowościach można zauważyć fonetykę obcą „deń”. 

W liczbie mnogiej są dni i dnie: ładne dni, złote dnie. Najczęściej 

jednak z liczebnikami dwa, trzy, cztery występują dni, a z przy-

miotnikami dnie, ale i tutaj widać wahania. Nazwa dzień wystę-

puje w naszym języku od czasów najdawniejszych, wykazując 

stabilność semantyczną, ale w gwarach pojawiają się nazwy 

zdrobniałe jak: dzionek, dzieniasek (z okolic Bochni), dniaszek.

Zorza, zjawisko świetlne występujące na niebie przed wscho-

dem lub zachodem słońca, będące rezultatem załamania i rozpro-

szenia w atmosferze promieni słonecznych, może był ranna, po-

ranna. W starożytności i u pogan awansowała nawet na boginię. 

Autor przypomniał, że czasem zjawisko to nazywane jest w ro-

dzaju nijakim jako zorze i takiej nazwy używali nasi najlepsi poe-

ci: Zawstydziło się licem rubinowym zorze (A. Mickiewicz), Choć 

wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, smutno mi Boże (J. Słowacki). 

Nazwa zorza ma także postać zarza, zara albo zorka i kojarzona 

jest z planetą Wenus – jutrzenką, gwiazdą poranną, wieczorną, 

albo gwiazdą zaranną. Jutrzenka to jednak przede wszystkim jas-

ność poprzedzająca ukazanie się słońca na horyzoncie czyli świ-

tanie. Wkrótce skały uwiecznił jutrzenki świt siny  - pisze nasz 
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krajan Kazimierz Brodziński. Czasem blask towarzyszący zacho-

dzącemu słońcu to łuna, ale najczęściej łuną nazywano odblask, 

czyli światło odbite np. od pożaru.

Świt, świtek, świtanie, albo przedświt („Przedświt” Zygmunta 

Krasińskiego) ma swoje odmiany: świtem, skoro świt, na świta-

niu, pod świtanie, świta. Jego synonimem jest prasłowiańska na-

zwa brzask i bryznąć (słońce bryznęło). W znaczeniu świtu używa 

się: widno się robi, dnieje, niewidok, dzień nadchodzi, rozwidnio-

nek. Po kolacji były tańce ledwie do białego dnia (J.Lelewel). 

Rano, raniuśko, raniutko, raniusieńko, z rana to pora dnia za-

raz po wschodzie słońca. To wyraz znany w całej słowiańszczyź-

nie (w językach polskim, czeskim, górnołużyckim, ukraińskim. 

Rzadsza jest nazwa poranek, o poranku, zranek, zaranek.

W podobny sposób autor omawia inne pory dnia, a więc 

wschód i zachód słońca, przedpołudnie, przedobiedzie, południe 

i obiad, popołudnie (poobiedzie, półodwieczerz). Odwieczerze to 

pora od obiadu do wieczora, a zmierzch i mrok (pamruk, pamrok), 

szarówka, szara godzina zapada po zachodzie słońca. Jedyne 

szczęście, kto w szarej godzinie z kilku przyjacioły usiadł przy ko-

minie (A.Mickiewicz). 

Wieczór, albo wierzerza to schyłek dnia po początek, a na-

zwa ogólnosłowiańska w języku polskim występuje nieprzerwa-

nie od czasów najdawniejszych. Moglibyśmy zapytać Autora, 

czy stąd właśnie pochodzi  nazwa Wieczernik (w Biblii w tłum. 

Jakuba Wujka). Noc może być u Kraszewskiego nocką letnią, 

gwiaździstą, księżycową. W gwarach znany jest też nocek i pół-

nocek. Kole północka mówią w Sandomierskiem, Poznańskiem 

i Radomskiem, a wela północka koło Bochni. Z północą wiąże się 

powszechne przekonanie o strachach: strachy straszą, strachy idą, 

duchy chodzą o północy, stukajo, rusajo, skaczo. Czasem są to 

diabły, czarty, czasem enigmatyczne „coś” co kusi, kusidło, cza-

sem zmora, mara. O północy pojawiają się biegunki, światełko, 

świetlik, pokutnik, utopec. Taki duch pojawia się w postaci chło-

pa bez głowy, kobiety w bieli, psa lub konia.

Druga część pracy  poświęcona jest nazwom temporal-

nym związanym z pracami na roli. Czas zasiewów zbóż ja-

rych – owsa i jęczmienia i ozimych – żyta i pszenicy,  to 

ogólnopolski siew, rzadziej sianie (l.mn. siania), siełba, siew-

ba. Sadzenie (l.mn. sadzenia) dotyczy czasu sadzenia ro-

ślin okopowych. Niszczenie chwastów to czas plewienia, 

a od Kalisza na wschód, aż do granicy to czas pielenia, plewidło.

Sianokosy, kośba, sianożęć, sianozbiór, albo sianobranie to przy-

jemniejsze prace gospodarskie. Odbywają się w czerwcu i po żni-

wach – z końcem sierpnia lub we wrześniu. Czas przed zbiorem 

nowych plonów to przednówek, a okres zbioru zbóż nazywany 

jest żniwami lub żniwowaniem. Wykopki to oczywiście czas ko-

pania ziemniaków, ale gdzieniegdzie czasem wykopki nazywane 

są kopidłami.

Autor omówił w pracy ponad 1000 nazw i liczne frazeologi-

zmy: do dnia, pod świt, dnieje, już był niewidok. Podał też w wie-

lu przypadkach liczbę mnogą. Pokazał wpływy obce na terenach 

przygranicznych, a także  zmianą znaczeń wyrazów. Od znacze-

nia podstawowego do znaczenia czasu (temporalne). Wyraz obiad 

(posiłek) oznacza także czas, w którym ten posiłek powinno się 

spożyć.

Analiza ta pokazuje bogactwo fonetyczne, a zwłaszcza lek-

sykalne, słowotwórcze i frazeologiczne gwar polskich, o wiele 

większe niż w języku ogólnym. Na zakończenie autor podaje spis 

zbadanych gwarowo miejscowości, podaje indeks omówionych 

wyrazów dający możliwość porównania wyrazów polskich z bia-

łoruskimi, bułgarskimi, chorwackimi, czeskimi, dolnołużyckimi, 

górnołużyckimi, macedońskimi, prasłowiańskimi, rosyjskimi, 

serbskimi, słowackimi, starocerkiewnymi-słowańskimi i ukraiń-

skimi oraz zamieszcza naniesioną na mapę Polski siatkę punktów 

dających pełno informację o miejscu pochodzenia każdego gwa-

rowego słowa.

Z Bochni w świat
W 2001 roku w Genewie ukazały się wspomnienia rodzinne 

Dolka Zwetschkenstiela p.t. „Z Bochni w świat”. Autor opisuje 

w nich przedwojenną Bochnię  i losy  rodziny znanego przed-

wojennego lekarza- stomatologa Bernarda  Zwetschkenstiela, 

urodzonego w 1850 r., który po ukończeniu bocheńskiego gim-

nazjum studiował w Wiedniu stomatologię, powrócił do Boch-

ni i tutaj ożenił się z Chają, córką Dawida. Mieli dwanaścioro 

dzieci. Po śmierci żony w 1895 

r. Bernard ożenił się ponownie 

i po raz drugi owdowiał. Wy-

jechał do Nowego Jorku, tam 

poznał nowoczesne techniki 

dentystyczne.  Powrócił do Pol-

ski i w wieku 36 lat ożenił się po 

raz trzeci, tym razem z Franią 

pochodzącą z Wilamowic, która 

była guwernantką na dworze Ti-

szafured nad Cisą. Mimo dużej 

różnicy wieku było to małżeń-

stwo bardzo udane, kochające 

się.  Niedługo przyszedł na świat syn Hugo, a po czterech latach 

Dolek czyli autor opracowania. 

Bernard   Zwetschkenstiel prowadził zakład dentystyczny 

mieszczący się na bocheńskim rynku w kamienicy wynajmo-

wanej od Józefa Jakubowicza w północnej pierzei rynkowej pod 

numerem 12. Tam także zamieszkał z rodziną  Zakład denty-

styczny prosperował bardzo dobrze. Pacjenci  leczyli się u Stiela 

(tak skracano nazwisko dentysty) najczęściej w czwartki w dzień 

jarmarków. Żydzi przychodzili tłumnie przed świętami Pesach, 

prosząc go o oczyszczenie protez z resztek pożywienia, które-

go nie wolno było spożywać podczas ośmiodniowego okresu 

świątecznego. Ceny usług dentystycznych nie były wysokie, 

ale najbardziej ceniono jego umiejętności stomatologiczne. Był 

on także specjalistą od dyfterytu wówczas śmiertelnej choroby.  

     Ojciec autora wspomnień należał do ludzi odważnych. Kie-

dy po I wojnie grasowały także po 

Bochni grupy żołnierzy rabujących 

sklepy i mieszkania żydowskie, 

przepędzał ich od drzwi zakładu 

szprycą cuchnącego karbolu, a kie-

dy w Bochni pojawiła się cholera, 

był on jednym z nielicznych, którzy 

wynosili zmarłych z domów, aby 

ich pochować. Miał swoje metody 

zabezpieczenia się przed zarazą. 

Na szyję zakładał wieniec z główek 

czosnku, mył ręce spirytusem i wy-

pijał kieliszek alkoholu. 

Autor zapamiętał spacery z ojcem nad Rabę, umiejętności 

pływackie ojca, skoki do wody z mostu kolejowego. Kiedy Do-

lek rozpoczął naukę w bocheńskim gimnazjum przyjaźnił się 

z wieloma kolegami. Działał w żydowskim klubie sportowym 

dr Bernard Zwetschkenstiel
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Anna Londo

Odszedł Żyd z „Wesela” - wspomnienie

„Machabi”.  Codzienne treningi o godzinie 5-tej rano i sprawność 

fizyczna jaką osiągnął  pomogła mu po latach przetrwać pobyt na 

Syberii. Ojciec Dolka zmarł w wyniku źle rozpoznanej choroby 

w szpitalu w Krakowie, a ponieważ nigdy nie dbał o pieniądze 

pozostawił żonę i dzieci bez żadnego zabezpieczenia. Wynajmo-

wanie zakładu  stomatologicznego innym dentystom okazało się 

nieopłacalne wskutek ich nieuczciwości, albo niedoświadczenia.

We wspomnieniach przewija się wiele ciekawych obrazków 

rodzajowych z Bochni. Jest m.in. opowieść o biedocie żydow-

skiej i wywodzącym się z niej Chasklu, 19-letnim, niezupełnie 

normalnym  chłopcu, który zakochany  w dorożkarskich koniach, 

gotów był za 50 groszy biec za dorożką na dworzec kolejowy, 

aby zanieść na peron bagaże podróżnego. 

     We wrześniu 1939 r. matka, Dolek i jego brat Hugo pod-

jęli decyzję o ucieczce na wschód. W Żółkwi zostali aresztowani 

przez Rosjan i wywiezieni na Syberię w rejon Krasnojarska. Pra-

wie połowa książki poświęcona jest temu  tematowi. Na Syberii 

Dolek poznał różne środowiska zesłańców:  pułkownika Białej 

Armii, poetę z Moskwy, Chińczyka z Mongolii, przeżył wiele 

niebezpiecznych sytuacji przy spławianiu drewna.  Gdy usłyszał 

o formowaniu się polskiej dywizji w Sielcach nad Oką, podjął 

decyzję wyjazdu. Brał udział w bitwie o oblężone przez Niem-

ców Lenino, a następnie szlakiem bojowym I Dywizji im. Tade-

usza Kościuszki dotarł do Berlina. Widział upokorzoną stolicę III 

Rzeszy, rabunki dokonywane przez rosyjskich żołnierzy. „Szcze-

gólnym wzięciem cieszyły się pończochy damskie. Nawet jeden 

z rosyjskich generałów napychał sobie nimi kieszenie ciesząc się, 

że za pończochy będzie się kochał z Niemkami. I rzeczywiście 

pary złożone z rosyjskich żołnierzy i niemieckich kobiet w wielu 

od 30 do 50 lat złączone miłosnym uściskiem, można było spot-

kać wszędzie na ulicach, a nawet na półkach składu wina, dokąd 

podjechaliśmy, aby zaopatrzyć się w jakiś dobry alkohol. W tym 

czasie obowiązywał już zakaz gwałtów na Niemkach wydany 

przez Żukowa. Jednak one same szukały okazji do współżycia, za 

co dostawały nie tylko pończochy, ale także chleb”

Po wojnie Dolek przyjechał do Warszawy. Dowiedział się, któ-

rym pociągiem powróci jego matka i tak do radosnego spotkania 

doszło już na terenie Polski.  Jego starania o przejście do rezerwy 

w końcu odniosło skutek. Wyjechał z matką do Wałbrzycha. Zało-

żył  tam zakład naprawy samochodów. Jego brat Hugo odnalazł się 

we Francji, gdzie ożenił się z jedną z córek bogatego Żyda Lipp-

mana i prowadził zakład fryzjerski. Rodzina Lippmanów załatwiła 

zaproszenie dla Dolka do Szwecji. Autor wspomnień wykorzystał 

swoje dawniejsze znajomości z oficerem milicji w Warszawie. Do-

stał paszport, a następnie wizę. W Szwecji musiał nauczyć się języ-

ka, chwytał się różnych zawodów. Ożenił się z Elfi Lippman i udało 

mu się tą samą drogą sprowadzić z Polski matkę. Założył zakład 

naprawy samochodów i specjalizował się z wymianie hamulców 

mechanicznych na hydrauliczne.  Planował też produkcję maszyn 

do tłuczenia orzechów i migdałów, produkował lalki z plastiku, 

a żona szyła dla nich stroje ludowe, zajmował się sprzedażą zegar-

ków, a nawet  chciał sprzedawać włoskie aparaty do wydłużania 

ludzi o 20 cm. Ale lekarze ortopedzi zakwestionowali ich skutecz-

ność twierdząc, że człowieka można wydłużyć, ale nie więcej niż 

o 10 cm. W 1978 r. zmarła matka. Mimo śmierci Frani (tak Dolek 

nazywał matkę) ten okres pełny przedsiębiorczości i interesujących 

pomysłów wspominał Dolek z wielkim sentymentem, bo spotkał 

tam wielu przyjaciół, wielu życzliwych ludzi, od których dozna-

wał pomocy na każdym kroku. „Nigdy też od żadnego Szweda, czy 

to chrześcijanina, czy Żyda, czy ateisty, nie usłyszałem wyzwiska 

obrażającego mnie jako Żyda”.  Rozwinął firmę, która obecnie eks-

portuje doskonałej jakości zegarki na rynki światowe pod nazwą 

Prestige de Geneve. W epilogu pisze: „Gdy pojawia się w moim 

życiu jakiś problem zwracam się do Pana Boga moją własną, uło-

żoną w dalekiej Syberii modlitwą, która nigdy nie pozostała bez od-

powiedzi”. Powraca też myślami do Bochni: „Bardzo mile wspomi-

nam Bochnię, w której spędziłem najpiękniejsze lata mojego życia. 

Nikt mnie tam nie obrażał, nie miałem tam żadnych problemów, 

miałem natomiast wielu przyjaznych kolegów. Bochnia zawsze po-

zostanie dla mnie moim wspaniałym rodzinnym miastem”.

Jerzy Nowak, aktor krakow-

ski, urodził się 20 czerwca 1923 

roku w Brzesku. Młode lata  spę-

dził w Bohorodczanach (dzisiaj 

Ukraina), gdzie ojciec jego Józef 

Nowak był starostą. Przyszły ar-

tysta zaznaczył okres wojenny 

działalnością w ruchu oporu. Stu-

dia ukończył w Krakowie na wy-

dziale aktorskim PWST, po czym 

w latach 1949 – 1955 związał się z Teatrem im. S. Wyspiańskie-

go w Katowicach, a w latach 1955-1974 - ze Starym Teatrem 

w Krakowie. W latach     1974 – 1991, już na emeryturze, 

pracował w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, a od 

1991 jako aktor senior w Starym Teatrze. 

Nie sposób wymienić  wszystkie jego role teatralne pod 

kierunkiem najwybitniejszych reżyserów: Tadeusza Kanto-

ra, Jerzego Grotowskiego, Lidii Zamkow, Andrzeja Wajdy, 

Jerzego Jarockiego i Konrada Swinarskiego. Zagrał także 

wiele ról filmowych, wśród których wymieńmy chociażby 

Zuckera w „Ziemi Obiecanej” (1974), hitlerowca Kleina 

w „Dezerterze” (1958), ślepego dziada w „Lawie”, oberżystę 

w „Czarnych chmurach” oraz wiele innych  ról drugoplano-

wych, których był mistrzem. Jednak najbardziej zapadł nam 

w pamięć jako Hirsz Singer w sztuce Romana Brandstaettera 

„Ja jestem Żyd z „Wesela”, w której zagrał ponad 600 razy.  

W roku 1992 na scenie Starego Teatru Andrzej Wajda 

przygotowywał „Wesele” Wyspiańskiego. Oglądając kolegę 

w  roli karczmarza z Bronowic, aktor Tadeusz Malak przy-

pomniał sobie tekst Romana Brandstaettera „Ja jestem Żyd 

z „Wesela” i wpadł na pomysł, aby po obejrzeniu „Wesela” 

widzowie zobaczyli, jak ten sam Żyd protestuje przeciwko 

upublicznieniu swojej osoby. Tadeusz Malak został reży-

serem przedstawienia oraz odtwórcą roli mecenasa Filipa 
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Wachschutza, natomiast główna rola została powie-

rzona Jerzemu Nowakowi. Aby udowodnić, że histo-

ria karczmarza z Bronowic jest prawdziwa, Tadeusz 

Malak starał się dowiedzieć więcej na temat praw-

dziwego Hirsza Singera i cóż odkrył? Traf chciał, że 

podczas wojny Roman Brandstaetter spotkał w Izra-

elu mecenasa Wachschutza - adwokata starego Sin-

gera i to on opowiedział mu, jak to „bidak z Bro-

nowic Małych” odwiedził go w kancelarii adwoka-

ckiej. Pan Malak odnalazł w archiwach krakowskich 

ślady potwierdzające rozwód Hirsza Singera oraz to, 

że trafił on do żydowskiego domu starców, o czym 

jest mowa w sztuce. Po odkryciu tych faktów poka-

zał scenariusz Jerzemu Nowakowi, który go chętnie 

zaakceptował, tym bardziej, że mógł zagrać rolę cha-

rakterystyczną. Premiera odbyła się w 1994 roku, 

w dniu jubileuszu 45 lecia pracy artystycznej Jerze-

go Nowaka. 

Bohaterem opowieści Brandstaettera jest kar-

czmarz Hirsz Singer, który wraz z żoną i córką Pepą  

został zaproszony na wesele poety Rydla. Jak pisze Wisła-

wa Szymborska w swoich „Lekturach nadobowiązkowych”, 

...„Pan Hirsz, spokojny obywatel i uczciwy kupiec, oraz jego 

córka Pepa, panienka przyzwoicie wychowana, znaleźli się 

w literaturze. (...) Taki wstyd, taka obmowa, na cały Kraków, 

na całą Galicję – za co, dlaczego? I nie dość, że poszkodo-

wany został na kupieckim honorze, jeszcze stracił nazwisko, 

bo wszyscy zaczęli o nim 

mówić Żyd z „Wesela”. 

Jak wyżej wspomniano, 

nie chciał już dłużej znosić 

tej hańby i rozwiódł się ze 

swoją żoną, w dużej mierze 

winiąc ją za swoje nieszczę-

ście.

Jest 9 grudnia 2011 

roku. W Teatrze Starym za-

wsze komplet i o bilet trud-

no, więc mamy szczęście, 

że udaje się nam dostać na 

słynny spektakl. Dostajemy 

dodatkowe krzesła i siada-

my. W małej salce po le-

wej stronie od wejścia jest 

ciemno, na scenę wchodzą 

dwaj panowie, z których jeden siada do pianina i gra utwór 

- zapewne z tamtych czasów. Ten drugi to mecenas Wach-

schutz, który, porządkując zagracony pokój, snuje opowieść 

o weselu Rydla, o tym jak wszyscy w Krakowie tym wyda-

rzeniem żyli i cytowali sztukę Wyspiańskiego. Widzowi się 

zdaje, że postać mecenasa jest prawdziwa i że znaleźliśmy 

się w Krakowie na początku XX wieku. Po jakimś czasie 

pojawia się Hirsch Singer – Jerzy Nowak. Gra wspaniale, 

jesteśmy wszyscy zauroczeni tą nostalgiczną, smutną posta-

cią, opowiadającą o swoim dramacie. W spektaklu jednak 

nie brakuje humoru wplecionego w opowieść przedstawioną 

gwarą żydowską, opanowaną do perfekcji przez aktora jesz-

cze w szkole powszechnej na Kresach Wschodnich.

Jerzy Nowak zmarł 26 marca bieżącego roku w Warsza-

wie, nieco ponad rok od wyżej wspomnianego spektaklu. 

Straciliśmy w nim niezrównanego artystę, człowieka pełnego 

miłości do ludzi i teatru, wspaniałego aktora,  potrafiącego 

grać za darmo (po przedstawieniach „Ja jestem Żyd z „Wese-

la” odbywały się spotkania z publicznością, na które kupował 

wino za swoje pieniądze i częstował nim widzów), pedagoga 

i reżysera, człowieka niezwykle wrośniętego w pejzaż Kra-

kowa. Przez rodzinne koligacje związany był z Bochnią - od-

wiedzał tutaj swoją babcię Józefę, był siostrzeńcem bochnia-

nina Mariana Güntnera „Rentgena”, zamordowanego w Ka-

tyniu  („Wiadomości Bocheńskie” wiosna 2010), W 2010 był 

w Bochni z kuzynem Janem Güntnerem, aktorem współzało-

życielem ,,Piwnicy pod Baranami” na uroczystości odsłonię-

cia Tablicy Katyńskiej. Nalezał do Bocheńskiej Rodziny Ka-

tyńskiej, działającej przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Mi-

łośników Ziemi Bocheńskiej. Jerzy Nowak spoczął w Alei 

Zasłużonych, na cmentarzu rakowickim w Krakowie.

Jerzy Nowak i Jan Gűntner

Bochnia – kwiecień 2010. Od lewej: Ewelina Mroczek, Jerzy Nowak, 

Jan Gűntner, Stanisław Kobiela i Józef Piotrowicz. 
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Ewelina Mroczek

Czwartkowe spotkanie u Matejków
Dwa domy, dziś dwa muzea, miejsca spotkań miłośników 

przeszłości, którzy historię chcą poznawać i przeżywać nie tyl-

ko intelektualnie, ale i niemal fizycznie; wśród pamiątek, dzieł 

sztuki, ścian otaczających niegdyś ich wyjątkowych mieszkań-

ców w ich codziennym życiu. Pierwszy dom –Oddział Mu-

zeum Narodowego w Krakowie - nazwany „DOMEM JANA 

MATEJKI”, to okazała mieszczańska kamienica przy ulicy 

Floriańskiej 41, własność Artysty – tu w sali malarstwa odbyło 

się spotkanie, które jest tematem poniższej refleksji; i „KORY-

ZNÓWKA”, mały, prześliczny dworek w Wiśniczu niedaleko 

Bochni, przy drodze do Zamku, pełen rodzinnych portretów, 

fotografii, wiśnickich rysunków Matejki i stylowych mebli - 

pod pieczą pani Marii Serafińskiej Domańskiej i jej męża p. 

Stanisława Domańskiego. Muzeum Pamiątek po Janie Matejce 

Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie - zagościł na spot-

kaniu dzięki multimedialnej prezentacji. 

Informator kulturalny czyli „Muzealne Abecadło Krako-

wa” na pierwsze półrocze br. anonsuje krakowianom i tury-

stom ciekawą ofertę m.in. „CZWARTKI U MATEJKÓW” 

w cyklu spotkań na temat zagadnień związanych z twórczością 

i życiem Artysty w nawiązaniu do zbiorów Muzeum i przed-

stawia w krótkiej notatce autorów prowadzących, między nimi 

jest Janina Kęsek [JK] – st. Kustosz Muzeum im. Stanisława 

Fischera w Bochni, historyk. Autorka książek i artykułów do-

tyczących historii regionalnej oraz przygotowywanej do druku 

„Bochnia i obwód bocheński w latach powstania styczniowe-

go 1863-1864.” 7 marca wystąpiła z wykładem Jan Matejko 

i jego rodzina w wirze wydarzeń 1863–1864r. Temat przyciąg-

nął licznie słuchaczy, co podkreśliła Kustosz muzeum witając 

czwartkowych gości, chociaż spotkań z ogólno-miejskiego 

programu było wiele.

Pamiętna rocznica i wybitny artysta, autor wizji narodo-

wej historii przyjętej przez współczesnych i kolejne pokolenia 

Polaków. Niekwestionowany patriota. Ciekawy to więc temat: 

jak widział i jaki miał udział w powstańczym zrywie? Autorka 

dzięki bogatej bazie źródłowej stworzyła spójny, ciepło prze-

kazany, historyczny esej, rozszerzony obrazową opowieścią. 

Poszli do powstania bracia Jana (Zygmunt ps. Edmund, wete-

ran 1848 na Węgrzech, był w partii Dionizego Czachowskiego; 

Kazimierz - wraz z Janem przewozili broń i amunicję do obo-

zów powstańczych, Jan angażował się też finansowo). Uczest-

niczyły w ruchu, zaprzyjaźnione z młodym artystą, wówczas 

25-letnim, rodziny Giebułtowskich i Serafińskich – najbliżsi 

krewni jego narzeczonej Teodory Giebułtowskiej. Brat Teo-

dory zginął w tragicznej bitwie pod Miechowem, a szwagier, 

Leonard Serafiński, w galicyjskiej akcji wspierania walk był 

inicjatorem i członkiem Ławy Powstańczej w Bochni i Wiśni-

czu. Ta sugestywna relacja uplastyczniona rodzinnymi obraza-

mi i fotografiami trzech rodzin, pokazała polski patriotyczny 

dom w czasach powstania z jego nadziejami, uniesieniami, ale 

też lękiem i nieprzemijającą goryczą poniesionych strat.

Artysta przez 1863 rok malował dramatyczne w treści 

i scenie płótno „Kazanie Piotra Skargi”. Zrobiło wrażenie 

ogromne. Lucjan Siemieński w Czasie z 14 maja 1864 mocno 

napisze: Historia nasza ma już swego malarza! […], zaś Sta-

nisław Witkiewicz zauważa kontekst między tą „wielką kartą 

historyczną”, jak mówiono o dziele, a powstańczą golgotą, gdy 

pisze: „Skargę” maluje on w r. 1863, kiedy nad Polską, osią 

jego życia, treścią jego myśli, bólem i radością jego uczucia, 

szaleje burza krwawa, burza, w której Matejko przyjrzawszy się 

obozowi powstańczemu nie widzi już nic – prócz nieszczęścia 

i klęski. Matejko zamyka się w pracowni i topi swój ból w obra-

zie, […] Tak tworzy się arcydzieła. W 1864r. Mistrz rozpoczyna 

obraz „Polonia – 1863”. W lipcu tego pamiętnego Roku spłonął 

Wiśnicz pierwsze po Krakowie (miejsce) w jego sercu, a takie 

ładne przy tym, takie malownicze ze swoim starym ratuszem, 

i starymi podcieniami. […]. Tak się złożyło, że dzień przed ka-

tastrofą Matejko zrobił szkice starych domów wiśnickich – ich 

ciekawa architektura nie została utracona na zawsze.

Nie wyczerpawszy wszystkich wątków spotkania można 

o nim powiedzieć – było ciekawe i inspirujące. Po zakończe-

niu jeszcze pytano o różne szczegóły biograficzne z życia Ar-

tysty i o pamiątki wiśnickie. 

Ewelina Mroczek

Pani Janina Kęsek jest członkiem Zarządu Głównego Sto-

warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

oraz redakcji Wiadomości Bocheńskich.

Jan Matejko - Psalmy przeszłści, Hymn boleści, ok 1863
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Magdalena Janeczek (Oświęcim)

Śladami ucieczki Witolda Pileckiego, 
Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego
W 70. rocznicę ucieczki z KL Auschwitz

Rtm. Witold Pilecki, żołnierz AK, w czasie okupacji do-

browolnie dostał się do obozu w Oświęcimiu. Przebywał tam 

pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego właściciela dworku 

“Koryznówka” w Nowym Wiśniczu. W czasie ponad dwulet-

niego pobytu stworzył tam ruch oporu i przesyłał do dowódz-

twa AK pierwsze raporty o niemieckich zbrodniach. Z końcem 

kwietnia 1943 r. Witold Pilecki, Jan Redzej i Edward Ciesiel-

ski zbiegli z KL Auschwitz do Bochni, ukrywali się w domu 

państwa Józefa i Teofili Oborów przy ul. Sądeckiej 39, a na-

stępnie dostali się do Nowego Wiśnicza. Po wojnie rtm.Pilecki 

został przez władze komunistyczne skazany na śmierć.

*   *   *

Dla uczczenia 70. rocznicy ucieczki z KL Auschwitz Wi-

tolda Pileckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego Sto-

warzyszenie Auschwitz Memento zorganizuowało „rajd” szla-

kiem bohaterów. 26 kwietnia ok. 18:30 br. spod bramy „Arbeit 

macht frei” na terenie byłego niemieckiego obozu wyruszył na 

trasę śladami uciekinierów zespół FORTECA, grający patrio-

tyczno-historycznego rocka. Trasa wiodła z Oświęcimia przez 

Babice (zamek Lipowiec), Alwernię, Tyniec, Puszczę Niepo-

łomicką, Bochnię, do Nowego Wiśnicza. Przez kilka dni na 

trasie obecny był pan Andrzej Pilecki, syn Rotmistrza. Udało 

nam się też odnaleźć potomków rodzin, które pomagały ucie-

kinierom ryzykując życie.

Przez sześć dni pokonali 180 kilometrów. Rockmani ma-

szerowali przez lasy, przedzierali się przez bagna, nocowali 

pod gołym niebem. Starali się jak najwierniej odtworzyć wę-

drówkę rtm. Pileckiego i jego towarzyszy. Do tego stopnia, 

że przez ponad dobę nic nie jedli, podobnie jak historyczni 

uciekinierzy. 

Kilka razy muzycy musieli jednak zmienić trasę. Z po-

wodu wysokiego stanu wody nie przeprawili się przez Wisłę, 

skorzystali za to z kładki. Inaczej wyglądała też droga z Tyńca 

w stronę Puszczy Niepołomickiej. Obecnie jest na tym tere-

nie dzielnica Krakowa. To był najtrudniejszy odcinek. Mia-

sto rozrosło się i szliśmy w upale blisko 40 km przez osiedla 

– wspomina Maksymilian Migo, wokalista grupy. Marek Go-

łąbek przyznaje, że trasa była wyjątkowo trudna. – Mieliśmy 

kilka kryzysów, bolały nas nogi, dokuczały pęcherze, ale do-

szliśmy.

W kilku miejscach do uczestników rajdu przyłączył się An-

drzej Pilecki, syn Witolda. – Już 20 lat temu chciałem przejść 

tę trasę, ale kiedy zmarł przyjaciel, z którym to planowaliśmy, 

zrezygnowałem. Przyznaje, że wiadomość o zorganizowaniu 

rajdu szlakiem ucieczki ogromnie go ucieszyła. 

Rockmani i syn rotmistrza spotkali się z potomkami ro-

dzin, które pomagały uciekinierom m.in. z dziećmi Kazimie-

rza Buczka, przewodnika, który przeprowadził ich przez gra-

nicę Generalnej Guberni. – Udało się nam też znaleźć w Tyńcu 

potomków Piotra Mazurkiewicza, który w 1943 r. nakarmił ich 

i przenocował – dodaje Maksymilian. W “Domu Bochniaków” 

w Bochni spotkali się z panią Martą Orłowską, wnuczką Jó-

zefa i Teofili Oborów i ich prawnukami, a także z prof. Janu-

szem Żarkiem, który jako 14-letni chłopiec ze swoim ojcem 

Stanisławem Żarkiem dwukrotnie spotkał rotmistrza Pileckie-

go w domu państwa Oborów.

W Nowym Wiśniczu odwiedzili Marią Serafińską-Domań-

ską, córkę Tomasza Serafińskiego, żołnierza ZWZ-AK w tym 

rejonie. 

2 maja zakończył się rajd w Wiśniczu. Jednak nie do koń-

ca, bo jak sami mówią: „Wędrówka jest poszukiwaniem”. 

Mimo jasno określonego celu wyprawy - tylko fizycznego, po 

osiągnięciu mety, nasze umysły wciąż szukają. To co już zna-

leźliśmy, zakotwiczyło się w naszych sercach... ludzie, pejzaż 

przyrody, historia... Acz rangą najwyższą w całej tej podróży 

jest historia rotmistrza Witolda Pileckiego, która w tej wę-

drówce zespoliła grupę ludzi oddających cześć wielu tysiącom 

żołnierzy podziemia.

W Nowym Wiśniczu w pobliżu tablicy poświęconej rot-

mistrzowi muzycy zasadzili dąb pamięci. – Dzięki wyprawie 

powstał też pomysł na piosenkę poświęconą Pileckiemu. 

Podczas tych dni Stowarzyszenie Auschwitz Memento re-

alizowało film dokumentalny o tej wyprawie. Jego premiera 

odbędzie się już w czerwcu.

Źródło polska-zbrojna.pl, PAP, projektpilecki.pl

Złożenie kwiatów pod tablicą 

rtm Witolda Pileckiego - Dom Bochniaków
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K R O N I K A
MUZEUM IM. STANISŁAWA FISCHERA
Czwartkowe  Spotkania Muzealne

11 stycznia 2013 r. cykl ten rozpoczęła Anetta Stachoń wykła-

dem o Niezwykłych i osobliwych muzeach w Polsce i na świecie. 

Wykład wzbogacony był prezentacją niezwykłych slajdów.

14 lutego prof. dr hab. Mieczysław Rokosz  (Akademia Igna-

tianum w Krakowie)  wygłosił wykład Dziedzictwo kultury pol-

skiej i jego znaczenie dla współczesności. 

7 marca dr hab. Bogusław Krasnowolski wygłosił wykład Naj-

ważniejsze lokacje miejskie w Małopolsce w XIII i XIV wieku.

18 kwietnia dr Anna Niedźwiedź, pracownik naukowy Insty-

tutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, w wykładzie Zatań-

czyć na pogrzebie, mówiła o tradycji i współczesności pochów-

ków i pogrzebów w Ghanie

Z cyklu Z Bochni w świat, ze świata do Bochni, odbyło się 28 

lutego spotkanie z Wojciechem Salamonem, znanym bocheńskim 

fotografikiem, który słowem i obrazem przedstawił swoja podróż 

przez Ukrainę, Krym, Gruzję, Azerbejdżan i Armenię.

Wystawy

W omawianym okresie można było oglądać wystawę foto-

grafii Miloša  Greilsela Podziemny gotyk i czar nieznanego. Fo-

tografie pokazują nieczynne już kopalnie miedzi, rudy żelaza, 

srebra, rtęci, uranu, barytu, a także opali, gipsów i anhydrytów. 

Podziemne wyrobiska, przeważnie dziś już nieczynne, w fotogra-

fia B. Greisela, wydają się być gotyckimi katedrami. W gablo-

tach prezentowane są kruchy wydobywanych tam kopalin. Wy-

stawa wzbogacona jest pracami plastycznymi Jirko Čepila. Obaj 

artyści są członkami słowackiego Związku Górniczego „Spisz” 

z siedzibą w Spiskiej Nowej Wsi. Wystawa przygotowana zo-

stała przy współpracy z Muzeum w Spiskiej Nowej Wsi. Eks-

pozycja czynna będzie jeszcze do połowy maja. Zapraszamy! 

MUZEUM MOTYLI „ARTHROPODA”
Muzeum Motyli „Atrhropoda” w Bochni przy ul. Czackiego 

9 otrzymało w kwietniu b.r. prestiżową I nagrodę w Rankingu 

Turystycznym ZnaneNieznane.pl w kategorii „Oferta tworzona 

z pasją”. Autorem Rankingu jest Stowarzyszenie Wolna Przed-

siębiorczość w Świdnicy.

Według raportu rankingowego 

Muzeum Motyli „Arthropoda” po-

siada imponującą, największą stałą 

ekspozycję motyli świata w Polsce, 

liczącą ponad 4.500 okazów pocho-

dzących ze wszystkich stref zoogra-

ficznych. Prezentowana na dwóch 

piętrach kolekcja powstawała na 

przestrzeni ostatnich 32 lat i nadal 

jest systematycznie uzupełniana 

przez właścicieli muzeum. Zawiera ona przegląd motyli dzien-

nych i nocnych oraz ich podział ze względu na rodziny i rodza-

je motyli występujące na kontynentach świata, a także gatunki, 

których wygląd ilustrują różne zjawiska przyrodnicze. Zbiór tej 

przedstawia największą żyjącą grupę zwierząt na ziemi: stawono-

gi (Arthropoda), a wśród nich motyle dzienne i nocne, chrząszcze, 

skorpiony, modliszki, pluskwiaki. Klasyfikacja motyli oparta jest 

na systematyce Linneusza, który wprowadził łacińskie nazewni-

ctwo dwuimienie w opisie gatunku biologicznego. Wyodrębnione 

są także tematy: cykl życiowy motyla, sposoby ochrony motyla 

przed zagrożeniem (zjawisko mimikry i ubarwień kryptycznych), 

migracje motyli, wpływ uwarunkowań klimatycznych na rozwój 

poszczególnych rodzin motyli. Atrakcją ekspozycji są makrofo-

tografie skrzydeł motyla i główek chrząszczy. Oceny Muzeum 

dokonano metodą tajemniczego gościa (mystery guest). Dwupię-

trowy budynek jest stosunkowo mały, jednak dobrze przygoto-

wany i zabezpieczony, dojście odpowiednio oznakowane, teren 

dobrze utrzymany, wydzielone przy wejściu miejsce pierwszego 

kontaktu, informacje dla turysty. Pod względem czystości, goś-

cinności i przyjazności, obsługi i sprawności działania, a także 

przyjazności dla dzieci i rodzin obiekt uzyskał także bardzo dobry 

wynik.  Autorzy projektu sugerują większa promocję w internecie 

i wyjście z usługami na zewnątrz obiektu w formie  t.z.w „mobil-

nego muzeum”.

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW 
I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ
Koncert w „Domu Bochniaków”

12 marca b.r. gościliśmy w „Domu Bochniaków” Zespół Wo-

kalny im. Wacława z Szamotuł pod dyrekcją pana Łukasza Laxy, 

który w układzie czterogłosowym dał koncert pieśni górniczych 

i patriotycznych, a następnie pan Łukasz Laxy wykonał suitę wio-

lonczelową nr 1 G-dur Jana Sebastiana Bacha. 

Aj waj! Czyli historie z cynamonem

To fascynująca komediowa podróż w świat żydowskiej kul-

tury w towarzystwie doskonałych artystów Krakowskiego Tea-

tru Scena Stu wg scenariusza i reżyserii Rafała Kmity, a którą 

odbyli członkowie oddziału bocheńskiego naszego Stowarzysze-

nia w większości uczestnicy chóru. Wyjazd na spektakl 6 marca 

br. zorganizowała kol. Anna Londo, rezerwując bilety jeszcze 

w grudniu ub. roku(!). „Cymesowy musical” rozweselił, wpro-

wadził w miniony świat żydowskich ubogich dzielnic - znany 

z takich bestsellerów jak ,,Skrzypek na dachu”, ,,Sztukmistrz 

z Lublina”. Twórcy z Teatru Stu stworzyli niemniej fascynującą 

śpiewogrę, urzekając widownię anegdotą, piosenką, ekspresyjną 

muzyką i tańcem bez powielania wspomnianych music-hallo-

wych hitów. Spektakl nagrodzono na Festiwalu Komedii – Talia 

2005.    EM.

Inicjatywa zagospodarowania budynku „Pod zegarem”

W związku z informacją o możliwości zagospodarowania bu-

dynku „Pod Zegarem” przy bocheńskich plantach na rogu z ul. 

Regis, w którym mieściło się do niedawna Studium Medyczne, 

Stowarzyszenie uznając potrzebę wykorzystania tego budynku 

na cele edukacyjne lub kulturalne, ze względu na jego kluczową 

lokalizację zgłosiło z końcem kwietnia władzom samorządowym 

Bochni propozycję utworzenia i urządzenia w tym budynku Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Inicjatywa stworzenia ta-

kiej placówki edukacyjnej wyszła w 2010 roku od burmistrzów 

i wójtów powiatu bocheńskiego w związku z utworzeniem na 

tym terenie i w powiecie brzeskim kilku nowych szkół muzycz-

nych stopnia I.  Propozycja Stowarzyszenia, aby do tego celu wy-

korzystać budynek po byłym Pogotowiu Ratunkowym przy ul. 

Konstytucji 3 Maja nie została przyjęta przez Starostę Powiatu 

Bocheńskiego i budynek ten został wystawiony do sprzedaży. Po-

została więc druga wersja zaakceptowana wstępnie przez władze 
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samorządowe Bochni, aby wykorzystać właśnie ten budynek przy 

plantach i ul. Regis.

Niewielka odległość od PSM im. J. Żurawlewa stwarza moż-

liwość ścisłej współpracy tych dwóch szkół muzycznych, (kadra, 

wspólne użytkowanie sali amfiteatralnej PSM st I). Powstaje 

ponadto możliwość artystycznego wykorzystania altany na bo-

cheńskich plantach, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie 

estetyki tego miejsca. Dodatkowym elementem przemawiającym 

za taką właśnie decyzją jest  sprawa finansowania szkoły z bu-

dżetu Ministerstwa Kultury oraz stały dopływ uczniów z pozo-

stałych szkół muzycznych z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Gdyby propozycja ta napotkała na trudne do przezwyciężenia 

przeszkody,  Stowarzyszenie proponuje rozważenie przeniesienia 

do tego budynku niektórych agend MBP w Bochni, np. czytelni, 

albo sal audiowizualnych, ewentualnie sali spotkań z czytelnika-

mi.  Przy współpracy z MDK, znajdującym się po przeciwległej 

stronie ulicy, można by taką salę spotkań wykorzystać wspólnie. 

W ten sposób rozwiąże się  w znacznej mierze problem  Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Dzisiaj marzenia o budowie nowego gma-

chu biblioteki, w obecnym stanie finansów samorządów i pań-

stwa, są nierealne. O naszej propozycje powiadomiliśmy także 

Komisję Kultury Rady Miejskiej w Bochni. Czekamy na stano-

wisko.

Szlakiem ucieczki z KL Auschwitz
Z okazji 70 rocznicy ucieczki z KL Auchwitz rot. Witolda Pi-

leckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego Stowarzyszenie 

Auschwitz-Memento i Zespół „FORTECA” zorganizowali rajd 

szlakiem tej ucieczki. 1 i 2 maja gościliśmy w „Domu Bochnia-

ków” uczestników tego rajdu z panią Pauliną Wądrzyk prezesem 

Stowarzyszenia na czele i koordynatorem projektu panem Bog-

danem Wasztylem. Jako uciekinierzy wystąpili członkowie Ze-

społu „Forteca” panowie:  Maksymilian Migo, Marcin „Siano” 

Tucznio, Patryk Kruczek i Marek Gołąbek, którzy pieszo prze-

szli trasę od KL.Auschwitz do Bochni tj. 180 km. Towarzyszyła 

im ekipa filmowa: pp. Dariusz Walusiak reżyser i Michał Bożek 

– operator.  W „Domu Bochniaków” spotkali się z rodziną Jó-

zefa i Teofili Oborów, którzy udzielili schronienia rotmistrzowi 

Pileckiego  i jego kolegom na początku maja 1943 r. panią Martą 

Orłowską, wnuczką pp. Oborów, jej mężem i dziećmi (prawnu-

kami pp. Oborów) i prof. dr hab. Januszem Żarkiem, który jest je-

dyną w Bochni osobą pamiętającą postać Rotmistrza. Miał wtedy 

14 lat i towarzyszył swojemu ojcu Stanisławowi Żarkowi, który 

dwukrotnie odwiedzał uciekinierów. Przyszła także pani Maria 

Serafińska-Domańska z mężem Stanisławem Domańskim, cór-

ka Tomasza Serafińskiego,  pod którego nazwiskiem rtm. Pilecki 

przebywał w KL Auschwitz. Sfilmowano wizję lokalną w miej-

scu, w którym stał dom pp. Oborów (obecnie skrzyżowanie ul. 

Sądeckiej z ul. Gródek Wójtowski) i wywiady. Odtworzono także 

prawdopodobną drogę ucieczki, którą przebyli uciekinierzy od 

promu na Rabie do pp. Oborów i następnie do Wiśnicza. 2 maja 

goście złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą rotmistrzowi na ele-

wacji „Domu Bochniaków”. 

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także 

z okazji 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Jó-

zefa Poniatowskiego bohatera bitwy pod Zieleńcami,  w „Domu 

Bochniaków” odbyło się w dniu 9 maja wspólne spiewanie pieśni 

i piosenek patriotycznych. Zespół Śpiewaczy Bochniaków pod 

kierunkiem pani Sylwii Klejdysz z towarzyszeniem uczestniczą-

cych w spotkaniu gości zaśpiewał 19 patriotycznych pieśni.

Ponarski Wieczór Pamięci 

12 maja delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła kwiaty 

i zapaliła znicze pod pomnikiem ku czci ofiar zbrodni ponarskiej 

znajdującym się na cmentarzu św. Rozalii, a 14 maja odbył się 

w „Domu Bochniaków” Ponarski Wieczór Pamięci zorganizo-

wany staraniem naszego Stowarzyszenia i Gimnazjum nr 1 im. 

św. Kingi w Bochni. W programie artystycznym przygotowanym 

przez panie: Sławomirę Waśniowską, Bogumiłę Sroka, Marię 

Pawlik i Martę Brachuc wystąpili uczennice i uczniowie tego 

Gimnazjum, którzy czytali fragmenty „Dziennika więziennego” 

zakonnika Władysława Całki więźnia Łukiszek pochodzącego 

z Bochni, w którym opisał on okoliczności popełnienia tej zbrod-

ni.  Recytacje te połączone z  muzyką i wykonywanymi przez 

młodzież pieśniami stworzyły przejmującą i podniosłą atmosferę. 

Grał gimnazjalny zespół mandolinistów i gitarzystów. 

Spotkanie plenarne  Oddziału Warszawskiego

15 maja odbyło się w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie plenarne spotkanie 

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia.  Z Bochni w spotkaniu 

udział wzięli: prezes Stowarzyszenia Stanisław Kobiela i członek 

Zarządu Głównego Janina Kęsek. Spotkanie otworzył Józef Sze-

liga prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia. Tematem 

były sprawy bieżące Bochni. Oddział chciałby więcej wiedziać 

o działalności Stalproduktu zarówno z Kroniki Bocheńskiej jak 

i Wiadomości Bocheńskich, Krytycznie odniósł się Oddział  do 

organizacji przez samorząd uroczystości katynskich w kwietniu 

br. Przy ul. Ofiar Katynia jest wiele uschniętych dębów, urwanych 

patbiczek z nazwiskami. W Oddziale Warszawskim są Bochnia-

cy, którzy należą do Bocheńskiej Rodziny Katyńskiej i krytycz-

nych uwag w tej sprawie jest zbyt wiele, aby można było przejść 

obok nich obojętnie.

Rekordowa frekwencja na wystawie

W poprzednim numerze pisaliśmy o otwarciu w dniu 4 grud-

nia 2012 r. w „Domu Bochniaków” wystawy fotograficznej p.t. 

„Bochnia w latach powstania styczniowego 1863-1864.  Przygo-

towana została przez kol. Janinę Kęsek, która wykorzystała zbio-

ry Muzeum im. Stanisława Fischera, Narodowego Archiwum 

w Krakowie Oddział w Bochni, Muzeum Historii Fotografii 

w Krakowie, Muzeum Niepodległości, Muzeum st. Miasta War-

szawy, Muzeum Wojska Polskiego.  Wystawa czynna była do 31 

marca b.r. zwiedziło ją ponad 1130 osób w tym sporo młodzieży.  

Była ona także prezentowana we Wieliczce i Nowym Wiśniczu.

 

Współpraca z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W Gdańsku powstaje Muzeum II Wojny Światowej, nowo-

czesna placówka, w której pokazana została historia wojny jako 

największego kataklizmu XX wieku. Mimo upływu 70 lat temat 

ten jest wciąż aktualny. Nieprawdą jest – mówił Norman Davies -  

że historycy wiedzą wszystko o II wojnie światowej. Nieprawdą 

jest, że wszystkie problemy tego okresu zostały już rozwiązane. 

Dlatego potrzebne jest Muzeum II Wojny Światowej. W Euro-

pie nie ma takiej instytucji, która w tak kompleksowy sposób 

pokazywać będzie przebieg i charakter tej dziejowej hekatomby. 

W kwietniu gościliśmy w „Domu Bochniaków” przedstawicieli 

tego Muzeum II panów Waldemara Kowalskiego i Bartłomieja 
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Garbę. Rozmawialiśmy o wielu ważnych tematach „bocheńskich”, 

które mogą znaleźć się w zbiorach i ekspozycji muzealnej. Już 

w czerwcu odbędą się w Bochni pierwsze sesje zdjęciowe i filmo-

we rejestrujące miejsca, ludzi i wydarzenia z tamtych lat. Goście 

złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Leopolda Okulickiego.

Brydżowe reminiscencje

7 stycznia w Domu Bochniaków podsumowano X Turniej 

Długofalowy o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Od 9 stycznia do 19 grudnia 

2012 r. rozegrano 40 spotkań turniejowych, w których uczestni-

czyło 32 brydżystów z powiatu bocheńskiego, limanowskiego, 

nowosądeckiego i proszowickiego. Prowadzona klasyfikacja 

pozwoliła wyłonić zwycięzców w tej dyscyplinie. Pierwsze trzy 

miejsca zajęli w kolejności:

Wacław Wyżga 304 pkt, Bronisław Mucha 302 pkt, Jerzy 

Bursztyn 298 pkt. Zostali oni uhonorowani pucharami, któ-

re w imieniu prezesa Stowarzyszenia wręczył Jan Paluch wi-

ceprezes ZG Stowarzyszenia w obecności Kierownika Biura 

pani Krystyny Janus. Dalsze miejsca zajęli: Tadeusz Brzeski 

298 pkt, Józef Nastałek 294 pkt, Leszek Matusik 292 pkt, An-

drzej Liwoch 290 pkt, Honoriusz Piech 252,5 pkt, Jacek Piech 

251,5 pkt, Andrzej Sadowski 222,5 pkt, Wioletta Matusik 217 

pkt, Jan Paluch 2=13 pkt, Krzysztof Bielczyk 198 pkt, Andrzej 

Zawada 178 pkt. Rywalizacja była bardzo wyrównana i zacię-

ta, a ostateczne rozstrzygnięcia zapadły dopiero po ostatniej 

turniejowej rozgrywce. Uczestnicy turnieju wyrazili podzięko-

wanie za udostępnienie sali „Domu Bochniaków” jak również 

za dobrą organizację turniejowych zmagań.  Uroczyste spot-

kanie zakończono lampką szampana. Rozpoczęto kolejną XI 

edycję Turnieju w roku 2013.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA
Herkules Wiśnicki  2013 

3 maja w dniu Święta Narodowego, z okazji uchwalenia 

pierwszej w Europie, polskiej Konstytucji, w kaplicy zamku 

w Wiśniczu po uroczystej mszy św. została wręczona po raz 

26 statuetka Herkulesa Wiśnickiego. W tym roku laureatem tego 

wyróżnienia ustanowionego w 1995 r. przez Towarzystwo Miloś-

ników Wiśnicza został pan Marian Drożdż.     

Wyróżniony, urodził się w 1920 r. w Królówce. W 1928 r. 

zamieszkał z rodzicami i rodzeństwem w Nowym Wiśniczu i tu 

spędził młodość i tutaj wkraczał  w dorosłość. Od 1945 r mieszka 

w Gdańsku, ale utrzymuje  stały i żywy kontakt z ziemią wiśnicką. 

Od 1973 r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.       

Opisaniu lat spędzonych w Wiśniczu, osób i zdarzeń zatrzy-

manych w pamięci poświecił kilkuletni okres życia, będąc już na 

emeryturze. Jest autorem trzech kilkuodcinkowych  cykli  wspo-

mnieniowych drukowanych w latach od 1994 do 1998r. w mie-

sięczniku „Wiadomości Wiśnickie“. Marian Drożdż zaangażował 

się, także finansowo w prace przy powstaniu kaplicy św. Zyg-

munta  Szczęsnego Felińskiego dla Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi w domu parafialnym w Nowym Wiśniczu, która została 

poświęcona 22 października 2009 r.

Dla historii Wiśnicza  szczególne znaczenie mają  jego za-

pisy z okresu wojny. Marian Drożdż  współpracując z pod-

ziemnymi organizacjami ZWZ a później AK,  podjął w latach 

1942 – 1945 pracę  jako strażnik w niemieckim więzieniu 

w Wiśniczu, gdzie  jako zadanie specjalne miał  niesienie po-

mocy więźniom  politycznym. Był świadkiem przywiezienia 

tu m. in. ze Lwowa  dzieł sztuki polskiej zrabowanych przez hit-

lerowców na terenach wschodniej Polski. Wśród nich znajdowały 

się, co jest faktem jeszcze mało znanym, obrazy Jana Matejki: 

Rejtan, Batory pod Pskowem oraz Unia Lubelska.

Marian Drożdż przyczynił się do pogłębienia wiedzy o histo-

rii Nowego Wiśnicza.    

Herkules Wiśnicki  przyznawany jest jako wyróżnienie za pra-

cę społeczną na rzecz Wiśnicza. Wyróżnienie przyznaje  Kapituła 

Herkulesa Wiśnickiego na wniosek zabrania ogólnego członków 

Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

Rokrocznie Kapituła poszerza się o osoby wyróżnione. Od 

1995 roku Herkulesem Wiśnickim wyróżniono dwadzieścia czte-

ry osoby i dwie instytucje. Wyróżnienie stanowi statuetka przed-

stawiająca założyciela miasta Stanisława Lubomirskiego, wyko-

nana przez prof. Czesława Dźwigaja.

Nie siedź w domu, chodź z nami na spacer 

Od grudnia 2012 r. Towarzystwo Miłośników Wiśnicza orga-

nizuje grupowe spacery po malowniczych okolicach Ziemi Wiś-

nickiej ok. 2 – 4 km. Organizatorem i koordynatorem jest kol. 

Mieczysław Tworzydło. Spotykamy się w każdą sobotę o godzi-

nie 10.00 na parkingu poniżej kościoła. 19 maja przeszliśmy szlak 

pieszy w Połomiu do Kamienia Grzyba oglądając, przy pięknej 

pogodzie, tereny za Wisłą. W drodze powrotnej podziwialiśmy 

Beskid Wyspowy i Tatry. Po wakacjach zapraszamy na spaceru 

we wrześniu b.r.
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W hołdzie ofiarom zbrodni ponarskiej - 12 i 14 maja 2013

Zespół wokalny im. Wacława z Szamotuł - koncert pieśni górniczej i patriotycznej 12.03.2013

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
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70-rocznica ucieczki rtm W. Pileckiego, J. Redzeja i E. Ciesielskiego z KL Auschwitz 1 i 2 maja 2013 w Bochni

Herkules Wiśnicki 2013


