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Ludzie wybitni, zasłużeni dla naszej 
Ojczyzny bohaterowie nie prze-
mijają. Pozostają nadal w naszej 
zbiorowej pamięci, w legendzie pie-
lęgnowanej w każdym pokoleniu, 
żyją w tradycji lokalnej. Do takich 
postaci należy Tadeusz Kościusz-
ko. Wyrazem hołdu miasta Bochni 
dla niego było po I wojnie świato-

wej nazwanie jego imieniem głównej ulicy wychodzącej z bo-
cheńskiego rynku w kierunku Brzeska. Także Brzesko nadało 
imię Tadeusza Kościuszki kolejnemu odcinkowi tej samej ulicy 
(obecnie autostrady E-4). Imię Tadeusza Kościuszki nosi także 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Targowisku, a w tradycji 
lokalnej zachowała się pamięć o tym, że kiedy Tadeusz Ko-
ściuszko jechał do Kra-
kowa, aby tam na rynku 
złożyć Ojczyźnie naszej 
uroczystą przysięgę, 
zatrzymał się w dworze 
w Krakuszowicach pod 
Bochnią i tam powstały 
pierwsze zręby uniwer-
sału, który następnie 
ogłosił w Połańcu. 

 15 października b.r. minie 195 lat od jego śmierci. Z tej 
okazji pan Ryszard Mirosław Sławczyński z Oddziału Wro-
cławskiego naszego Stowarzyszenia przygotował artykuł po-
święcony Mereczowszczyźnie – miejscu urodzenia Tadeusza 
Kościuszki, który niżej zamieszczamy.

* * *

Mereczowszczyzna – tajemniczo, ale nie obco brzmiąca 
nazwa – to dawna wieś i folwark położone na Polesiu, około 
170 kilometrów na wchód od Brześcia – jadąc przez Kobryń, 
Iwacewicze w kierunku Baranowicz. Dzisiaj to terytorium 
Białorusi. Z lekcji historii pamiętamy o kopcu Kościusz-
ki w Krakowie, że serce Naczelnika znajduje się na Zamku 

Ryszard Mirosław Sławczyński (Wrocław)

Mereczowszczyzna na Kresach
miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki

Królewskim w Warszawie, ale już nie każdy wie, że urodził 
się, jak wielu innych wybitnych Polaków, na Kresach, że to 
tam, zanim trafił do Szkoły Rycerskiej w Warszawie, pobierał 
wraz ze starszym bratem pierwsze nauki w Kolegium Pijarów 
w Lubieszowie na Wołyniu. Na Kresach przez długie, długie 
lata – począwszy od początku XVI wieku, kiedy to król Polski 
Zygmunt I Stary nadał swojemu dworzaninowi Konstantemu, 
zwanemu Kostiuszko, dobra w Siechnowiczach na Polesiu – 
znajdowało się rodowe gniazdo Kościuszków. Teren jest tu ni-
zinny, porośnięty rozłogami i starymi lasami sosnowymi, a na 
łąkach wypasają się krowy, nad którymi dostojnie krążą białe 
bociany. Jesienią wiją się nad rozległymi polami białe kłęby 
dymów pochodzące z ognisk na kartofliskach. Ale Polesie to 
przede wszystkim kraina jezior, bagien i sieć dziko płynących 
rzek na czele z największą – Prypecią.

W pierwszej połowie XVIII wieku folwark Mereczowsz-
czyzna był własnością Sapiehów. Posiadłość objął jako zastaw 
miecznik brzeski – Ludwik Kościuszko i zamieszkał tu wraz 
z żoną Teklą z Ratomskich. W drewnianym dworku przyszły 
na świat dzieci państwa Kościuszków: dwie dziewczynki, 
Anna i Katarzyna oraz Józef i najmłodszy Tadeusz. Później-
szy „kapitan korpusu kadetów, pułkownik i generał lejtnant 
wojsk amerykańskich, „Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 
Narodowej” urodził się mroźnego poranka 4 lutego 1746 roku. 
Ochrzczony został kilka dni później w kościele rzymskokato-
lickim p.w. Świętej Trójcy w Kosowie Poleskim. W świątyni, 
po lewej stronie, obok chóru, znajduje się chrzcielnica oraz 
odlany w brązie tekst metryki pochodzącej z księgi parafial-
nej, a powyżej umieszczono podobiznę Naczelnika. W rze-
czywistości ochrzczono go w drewnianym kościółku z 1520 
roku, który znajdował się w tym samym miejscu co obecny. 
Pożar strawił jednak starą świątynię, a nową wzniesiono w la-
tach 1877 – 1878. Z wieży kościoła, gdzie w 1888 roku za-
wieszono dzwon zakupiony ze składek parafian w Wągrowcu, 
rozpościera się przepiękny widok na miasteczko i najbliższą 
okolicę. W okresie międzywojnia – jak pisze Michał Marczak 
w „Przewodniku po Polesiu” wydanym w 1935 roku w Brze-
ściu nad Bugiem – w Kosowie Poleskim było kilka hotelików, 
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największy „Kupiecki” przy ulicy T. Kościuszki, restauracja 
„Baczyńskich” w Klubie Oficerów Rezerwy oraz Dom Ludo-
wy przy skręcie do Mereczowszczyzny. Wśród ważniejszych 
obiektów należy również wymienić: szpital powiatowy, urząd 
pocztowy, posterunek Policji Państwowej oraz parowy tartak. 
W okolicy powstało wiele gospodarstw rolnych prowadzonych 
przez osadników wojskowych. Z wieży kościoła widać poło-
żoną w bliskim sąsiedztwie Kosowa Poleskiego Mereczowsz-
czyznę wraz ze stawami pełnymi ryb, nad które często i licznie 
przyjeżdżają okoliczni rybacy. Tadeusz Kościuszko żył na Me-
reczowszczyźnie w latach 1746 – 1755, a następnie po powro-
cie ze szkoły w Lubieszowie od 1760 do 1764 roku. W 1764 
roku właściciele dóbr kosowskich Flemingowie wykupili 
Mereczowszczyznę, a Tadeusz wraz z matką przeniósł się do 
Siechnowicz. Rok później w grudniu 1765 roku młody Tadeusz 
wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie, 
której hymnem była pieśń biskupa Ignacego Krasickiego p.t. 
„Hymn do miłości Ojczyzny” zaczynająca się od słów: Święta 
miłości kochanej Ojczyzny,/Czują cię tylko umysły poczciwe?

Wraz z upływem lat wieś jak i folwark Mereczowszczyzna 
przestały istnieć. W okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego parterowy dworek był miejscem pamięci o Naczelniku. 
W sierpniu 1942 roku został spalony przez partyzantów so-
wieckich, a otaczające go stare drzewa wycięto. W miejscu, 
gdzie stał dwór, umieszczono po II wojnie światowej głaz z in-
skrypcją w języku rosyjskim: W domu stojącym na tym miejscu 
urodził się T. Kościuszko, wybitny działacz polityczny Polski. 

Po upływie ponad sześćdziesięciu lat dworek, z okazji 
dwustudziesięciolecia Insurekcji i dwieście pięćdziesiątej 
rocznicy urodzin Naczelnika zrekonstruowano (w 2004 roku) 
i znajduje się tu obecnie muzeum T. Kościuszki, gdzie zawie-
rane są również związki małżeńskie. Został wybudowany do-
kładnie w miejscu starego, na niewielkim wzniesieniu, na pod-
murówce kamiennej, a jego frontowa ściana jest skierowana 
na południe. Kryty wysokim dachem łanowym z dwoma bia-
łymi kominami jest klasycznym dworkiem polskim tamtego 
czasu. Dawniej otoczony drzewami – jak widać na grafice Na-
poleona Ordy z 1846 roku – które chroniły od wiatru i słońca. 
W bliskim sąsiedztwie za dworkiem znajdują się nieduże sta-
wy rybne, za którymi niegdyś stały zabudowania folwarczne. 
Obecnie znajduje się tu nowo wybudowany hotelik, a obok 
na postawionym słupie drewnianym bociany założyły gniaz-
do. Przed dworem musiała być kiedyś również i brama na 
wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszyst-
kich w gościnę zaprasza – zgodnie ze staropolskim powie-
dzeniem Gość w dom, Bóg w dom. Wchodząc z niedużego 
ganku do sieni, zauważymy podłogę drewnianą dobrze na-
woskowaną, oprócz drzwi wejściowych jest czworo innych. 
Jedne z nich prowadzą do piwnicy, jedne do kuchni dworskiej 
(na wprost od wejścia), gdzie stoi duży piec chlebowy, na-
tomiast drzwi na lewo i prawo do pokoi gościnnych, jadalni 
i sypialni. W sieni na ścianach dostrzec można rogi jelonka, 
głowę dzika czy wypchanego sokoła bacznie spoglądającego 
na wszystkich wchodzących. Jest tu eksponowana wystawa 
starych zdjęć przedstawiających Kosowo Poleskie sprzed II 
wojny. Kierując się na prawo, wejdziemy do pomieszczenia 
z kominkiem, na którym zawieszono kopię szabli Naczel-
nika, jego podobiznę odlaną w mosiądzu oraz odznaczenia, 
w tym krzyż Virtuti Militari. Jest też herb rodowy Kościusz-
ków „Roch III” z drzewem genealogicznym. Wzdłuż ścian 

w gablotach umieszczono różne przedmioty: wyszczerbiony 
talerz, wiele niedużych elementów kafli pochodzących ze 
zniszczonych pieców oraz kolorowe, małe butelki znalezio-
ne w trakcie prac budowlanych. W gablotach znajdują się 
również medale pamiątkowe, banknoty z wizerunkiem Ko-
ściuszki, sukmany z końca XVIII wieku oraz buty oficerskie 
(rekonstrukcje). Na ścianach nie mogło oczywiście zabrak-
nąć kos powstańczych. Pod eksponatami podpisy wyłącznie 
w języku białoruskim. W jadalni (jest to największe pomiesz-
czenie nie licząc kuchni) stoi między oknami piękna kanapa, 
nad nią portret Naczelnika, zresztą obrazów na ścianach jest 
więcej. Przy stole znajdują się dwa fotele, stoi tu również kre-
dens, w którym przechowywano naczynia stołowe. To w tym 
pomieszczeniu zawierane są związki małżeńskie.

Najciekawszym pokojem jest jednak pokój dziecięcy. Tu 
w rogu pod sufitem został zawieszony obraz Matki Boskiej. 
Mała kołyska stoi pod oknem, w bliskim sąsiedztwie łóżka, 
na którym ułożono piramidalnie kilka haftowanych poduszek. 
Jest jeszcze szafa, mały stolik, a na podłodze dywanik koloru 
czerwonego. Nad łóżkiem znajdują się podobizny rodziców 
Tadeusza. Pokój dziecięcy sąsiaduje z kuchnią dworską, w któ-
rej stoi stół, krzesła, ławy, są tu dzieże, maselnica, przeróżne 
miedziane naczynia, waga oraz kilka stojących na piecu żela-
zek na duszę. Z kuchni można wyjść nie tylko do sieni i poko-
ju dziecięcego, ale też oddzielnymi drzwiami opuścić dworek. 
Będąc już na zewnątrz, kiedy obrócimy się przez lewe ramię, 
naszym oczom ukaże się widok na ruiny pałacu Pusłowskich. 
Wzniesiono go dla Wandalina Pusłowskiego w 1838 roku, 
według projektu znanego architekta Franciszka Jaszczołda. 
Fasada liczy 120 metrów długości, a cały obiekt posiadał po-
noć osiemdziesiąt osiem komnat. Wybudowana w stylu neo-
gotyku rezydencja przypomina zamki angielskie. W okresie 
II Rzeczpospolitej w pałacu mieściły się biura Starostwa Ko-
sowskiego i Wydziału Sejmikowego, a w sierpniu 1942 roku 
rezydencję spotkał dokładnie ten sam los co dworek – została 
spalona przez partyzantów sowieckich. Obecnie obiekt jest 
otoczony wysokim drewnianym płotem, a wewnątrz prowadzi 
się prace zabezpieczające budowlę przed dalszą dewastacją.

Niestety nie zachowały się przekazy o tym, czy Kościusz-
ko po opuszczeniu Mereczowszczyzny bywał tu, ale na pewno 
nie raz, nie dwa wracał do tego miejsca pamięcią. Zapewne 
i wtedy kiedy był w Ameryce, i kiedy był przywódcą Insu-
rekcji, i wtedy kiedy przebywał w niewoli rosyjskiej w Sankt 
Petersburgu. Tu przecież spędził dzieciństwo, tu uczył się 
chodzić, siodłać konia, łowić ryby i od ojca pobierał pierwsze 
lekcje fechtunku. Mógł też wspomnieć Mereczowszczyznę, 
choć przez chwilę, gdy 2 kwietnia 1817 roku w wieku siedem-
dziesięciu jeden lat pisał testament, w którym uwalniał w swej 
wsi dziedzicznej Siechnowicze włościan na wieczne czasy od 
pańszczyzny, robocizny i daniny. 

Naczelnik T. Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku 
w Solurze w Szwajcarii a prochy jego, po uzyskaniu zgody 
cara Rosji Aleksandra I, przewieziono w czerwcu 1918 roku 
do Krakowa gdzie odbyły się dwudniowe uroczystości pogrze-
bowe. Spoczął w Krypcie św. Leonarda na Wawelu.

Ryszard Mirosław Sławczyński jest poetą, publicystą, wy-
dawcą, podróżnikiem, miłośnikiem Odry i popularyzatorem 
kultury Kresów Wschodnich. Założył i prowadzi Oficynę Wy-
dawniczą Akwedukt.
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Na zaproszenie p. Rena-
ty Buśko ze Stowarzyszenia 
„Rodzina Ponarska” oraz 
Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej Ja-
nina Kęsek, Grażyna i Bog-
dan Potępowie oraz Andrzej 
Całka z Bochni spędzili 
w Olsztynie kilka dni od 18 
do 21 kwietnia. Podczas 
spotkania w siedzibie Tow. 
Miłośników Wilna w dniu 19 
kwietnia Janina Kęsek mówi-
ła o Bochniakach na Litwie 
w I poł. XX w., natomiast 

Grażyna Potępa zaprezentowała temat Wilnianie w Bochni po 
1945 roku. W poprzednim numerze prezentowaliśmy artykuł 
Grażyny Potępa „Wilnianie w Bochni”.

 Obecność Bochniaków w Wilnie w XX wieku dotyczy 
głównie dwóch środowisk: duchowieństwa i wojskowych. 
Ludność cywilna to przede wszystkim rodziny wojskowych 
oraz ci, którzy dostali tu pracę i to spowodowało, że osiedlili 
się tak daleko od rodzinnych stron.

 Ostra Brama – symbol Wilna, dla nas tak bardzo łączy się 
z obecnością w Wilnie naszego rodaka, zakonnika, karmeli-
ty O. Andrzeja Gdowskiego (1871-1948), który urodził się 
w Jasieniu Brzeskim k/Bochni 3 października 1871 r. Pierwsze 
lata jego klasztornego życia związane są z klasztorem w Czer-
nej k/Krakowa. Tu 5 maja 1888 otrzymał habit karmelitański, 
a w rok później złożył śluby zakonne. Sześć lat później 7 lipca 
1895 przyjął święcenia kapłańskie. W dalszych latach pełnił 
różne funkcje w domach zakonnych w Czernej, w Wadowi-
cach i we Lwowie. Od 1936 był proboszczem ostrobramskim. 
Właśnie wtedy 31 stycznia 1936 roku karmelici po blisko stu 
latach odzyskali kościół św. Teresy i Ostra Bramę (w 1845 zo-
stali wyrzuceni z Wilna) i ponownie objęli pieczę nad Ostrą 
Bramą i cudownym wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Tą ważną funkcję nie tylko proboszcza, ale i kustosza Ostrej 
Bramy powierzono O. Andrzejowi od Jezusa Gdowskiemu. 
Do Wilna przybył ze Lwowa, gdzie do tej pory był tam przeło-
żonym klasztoru karmelitów.

Od 1939 aż do śmierci w 1948 r. był wikariuszem prowin-
cjonalnym dla klasztorów w Wilnie i Miadziole. W latach oku-
pacji angażował się w ratowanie Żydów. Wielu z nich ukrywał 
na terenie klasztoru, starał się dla nich o t.zw. papiery aryjskie. 
Najbardziej znana jest sprawa pomocy dla pary Żydów Her-
mana Adlera i śpiewaczki operowej Anity Distler z Wiednia. 
Dzięki fałszywym paszportom, o które postarał się dla nich o. 
Andrzej mogli wyjechać z Wilna i dalej przez Warszawę na 
Węgry. Tu internowani do obozu w Bergen-Belsen, a kolejno 
do innego obozu w pobliżu granicy szwajcarskiej, szczęśliwie 
doczekali końca wojny. Herman Adler utrwalił postać ojca 
Andrzeja i jego bohaterską postawę w książce Ostra Brama 
wydanej w Zurichu w 1945 r.1

Janina Kęsek

Bochniacy w Wilnie i na Ziemi Wileńskiej
W akcji pomocy Żydom pomagał O. Gdowskiemu Antoni 

Schmidt feldfebel Wermachtu, który z tego powodu w 1942 r. 
został aresztowany i stracony przez gestapo. W tym samym 
roku uwięziony został o. Andrzej Gdowski wraz z całą wspól-
notą wileńskich karmelitów. Przez kilka miesięcy wraz z in-
nymi przebywał we więzieniu na Łukiszkach. Po siedmiu 
miesiącach przewieziono go do obozu pracy w Poniewieżyku 
k/Kowna. O. Andrzej już po siedemdziesiątce nie miał sił do 
ciężkiej, fizycznej pracy, dlatego przeniesiono go do obozu 
w Szałtupiu. Zwolniony został w 1944 r. Zmarł 16 marca 1948 
w Wilnie. W dniu 15 września 2006 r. w Wileńskim Państwo-
wym Muzeum Żydowskim im. Gaona odbyło się uroczyste 
nadania O. Andrzejowi Gdowskiemu „post mortem” Krzyża 
Zasługi za Ratowanie Osób w Niebezpieczeństwie Śmierci2.

Tuż przed wojną i w latach okupacji byli w Wilnie nasi ro-
dacy redemptoryści: ojcowie Władysław Całka, Ludwik Frąś, 
Stanisław Grela oraz Józef Piotrowski.

W sierpniu 1933 roku uroczyście świętowano jubileusz 
pięćdziesięciolecia powrotu redemptorystów do Polski i zało-
żenia klasztoru w Mościskach. W tym też roku prowincjałem 
został ojciec Franciszek Marcinek i pełnił te funkcję nieprze-
rwanie aż do roku 1947. Objął prowincję w trudnym położeniu 
materialnym wobec ciążących na niej olbrzymich długów za-
ciągniętych w związku z budową toruńskiego juwenatu. Mimo 
to nowemu prowincjałowi udało się przeprowadzić fundacje 
trzech klasztorów: w Zamościu, Wilnie i we Lwowie.

W 1934 roku rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru re-
demptorystów w Wilnie na Pośpieszce. Ta wileńska fundacja 
miała być wotum dziękczynnym za odzyskanie niepodległości 
przez Polskę i ocalenie od bolszewickiej pożogi w pamiętnym 
roku 1920. Kamień węgielny pod kościół i klasztor poświę-
cił bp. Romuald Jałbrzykowski w dniu 15 sierpnia 1936 roku 
w rocznicę „cudu nad Wisłą”. Nowo wznoszony kościół miał 
mieć wezwanie Matki Bożej Zwycięskiej co też wyraźnie pod-
kreślało intencje inwestorów. Fundusze zapewniała Polonia 
amerykańska i ofiarność Wilnian. W latach 1936-1939 zdoła-
no zalać fundamenty pod przyszły kościół oraz wystawić duży 
dwupiętrowy budynek klasztorny, w którym urządzono tymcza-
sowa kaplicę. Kaplica ta do czasu wzniesienia kościoła miała 
spełniać rolę publicznej świątyni. Była to pilna potrzeba duszpa-
sterska, ponieważ w promieniu kilku kilometrów nie było inne-
go kościoła. Kaplica została poświęcona 15 sierpnia 1939 roku.

Dzięki tej fundacji redemptoryści zintensyfikowali aposto-
lat misyjno-rekolekcyjny w archidiecezji wileńskiej oraz posłu-
gę duszpasterską na przedmieściach Wilna. Budowę kościoła 
i klasztoru prowadził z wielkim oddaniem ojciec Franciszek 
Świątek (1889-1976) przy pomocy specjalnego komitetu, w skład 
którego weszły osoby o najwyższym autorytecie m. in. rektorzy 
Uniwersytetu Stefana Batorego Marian Zdziechowski i Witold 
Stankiewicz oraz wojewoda wileński Ludwik Bociański…3

W latach 1939-1945 na czele Polskiej Prowincji Redemp-
torystów stał nieprzerwanie ojciec Franciszek Marcinek. Mimo 
swego podeszłego wieku i trudności komunikacyjnych docie-
rał do wszystkich funkcjonujących w czasie wojny klasztorów 
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z wyjątkiem placówki w Wilnie, które kilkakrotnie było przed-
miotem politycznych i militarnych przetargów pomiędzy Litwą, 
Trzecią Rzeszą i ZSRR. Tak daleka podróż przekraczała fizycz-
ne możliwości prowincjała, który jednakże starał się utrzymy-
wać z wileńskimi współbraćmi stały kontakt listowny4.

Dom klasztorny w Wilnie był najdalej na wschód wysunię-
tą placówką redemptorystów w latach 1939-1945. Na czele tej 
wileńskiej wspólnoty stał ciągle bardzo już schorowany ojciec 
Franciszek Świątek. W marcu 1942 r. zastąpił go na tym sta-
nowisku ojciec Ludwik Frąś. Pozostali ojcowie to: Władysław 
Całka i Jan Dochniak (byli konsultorami domowymi) oraz 
Marcin Nuckowski i Stanisław Grela. W jeszcze nieskończo-
nym świeżo wybudowanym klasztorze redemptoryści prze-
żywali ciężko rządy to Sowietów, to Litwinów i Niemców, 
którzy w lipcu 1941 roku włączyli Wileńszczyznę do tzw. Ge-
neralnego Okręgu Litwy wchodzącego w skład Komisariatu 
Rzeszy Wschód (Reichskommissariat Ostland). Antypolski 
i antykomunistyczny terror nasilał się z każdym miesiącem, 
w końcu w 1942 roku doprowadził do rozproszenia wspólnoty 
wileńskich redemptorystów.

(…) w obliczu nazistowskich represji i groźby aresztowa-
nia ojcowie i bracia mieszkali osobno, rozsiani po okolicznych 
wioskach u zaprzyjaźnionych rodzin. Dla zaufanych osób spra-
wowali sakramenty, a niektórzy potajemnie wyjeżdżali nawet 
na prace rekolekcyjne. Mimo życia poza wspólnotą rozproszeni 
redemptoryści wileńscy starali się zachowywać wszystkie prze-
pisane przez regułę modlitwy i ćwiczenia pobożne oraz zakonny 
rozkład dnia. Jeszcze do tego czasu redemptoryści prowadzili 
rekolekcje. Starali się wypełniać te obowiązki nawet trzej współ-
bracia, (ojcowie Marcin Nuckowski, Jan Dochniak i Władysław 
Całka oraz brat Jan Filipek) którzy w marcu 1942 zostali uwię-
zieni na Łukiszkach…5 Trzeba pamiętać, ze redemptoryści to za-
kon misyjny i głoszenie misji czy rekolekcji to ich priorytetowe 
zadanie. Dlatego więc zaraz po uwolnieniu O. Władysław Cał-
ka na zaproszenie proboszcza Stanisława Traczewskiego prze-
prowadził rekolekcje wielkopostne w podwileńskiej Kalwarii 
w dniach 19-22 kwietnia 1943 roku. Ostatnie rekolekcje odpra-
wili redemptoryści w swojej kaplicy w Wielkim Tygodniu 1944 
(czy 1943?) roku. Nauki głosił o. Władysław Całka. (…) Do 
klasztoru na Pośpieszce wszyscy redemptoryści powrócili do-
piero latem 1944 roku, kiedy Wilno oswobodzone od Niemców 
znalazło się po raz wtóry pod rządami Sowietów, którzy rozpo-
częli podstępną walkę z Armią Krajową i strukturami Polskiego 
Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie. W ramach masowej 
akcji repatriacyjnej Polaków z Wileńszczyzny od marca 1945 do 
maja 1946 cała wspólnota redemptorystów wileńskich wyjecha-
ła z rządzonego przez Sowietów Wilna. Dalszy rozwój fundacji 
został ostatecznie zahamowany, a na terenie ZSRR pozostał je-
dynie Franciszek Świątek (…) 6

 O. Ludwik Frąś (1901-1953) Urodził się 16 sierpnia 
1901 r. w Uściu Solnym k. Bochni, pierwsza profesja 2 sierp-
nia 1919 r., święcenia kapłańskie 18 lipca 1926 r. Był socju-
szem dyrektora małego seminarium w Toruniu (1926-1927) Od 
1927 r. studiował historię oraz geografię na UJ w Krakowie. 
Egzamin magisterski złożył w 1931 r., a rok później uzyskał 
doktorat za prace Obrona Zbaraża 1649 W latach 1932-1939 
uczył historii i geografii w małym seminarium w Toruniu, tu-
taj też organizował Straż Honorową MBNP. W latach okupacji 
przebywał w Wilnie. Tu prowadził działalność duszpasterską 
w kaplicy klasztornej na Pospieszce, uczył religii w Wierszubi-

cach, głosił rekolekcje w. in. oficerom polskim internowanym 
w Kalwarii oraz zorganizował w klasztorze tajne nauczanie 
w zakresie gimnazjum. Od 1942 r. pełnił funkcję przełożonego 
rozproszonej wspólnoty wileńskiej. W lipcu 1945 wyjechał do 

Krakowa i rozpoczął wykłady we 
wznowionym małym seminarium. 
Jednak już w styczniu 1946 został 
przełożonym klasztoru redempto-
rystów w Bardzie Śląskim, w któ-
rym przebywali jeszcze redempto-
ryści niemieccy. W grudniu 1947 
został mianowany prowincjałem. 
Był niestrudzonym propagatorem 
kultu MBNP. Zajmował się historią 
wojskowości pisząc szereg artyku-
łów i książek z tego zakresu. Zmarł 
12 kwietnia 1953 w Krakowie.7

 Również z Uścia Solnego 
pochodził redemptorysta O. Stanisław Grela. Urodził się 17 
kwietnia 1912 r. Pierwszą profesję odbył 2 sierpnia 1931 r. 
a prezbiteriat 20 czerwca 1937. Redemptorysta O. Grela od 
początku był obecny we wileńskiej wspólnocie. W 1942 unik-

nął aresztowania i przez dwa lata 
(podobnie jak inni redemptoryści 
pozostający na wolności (Frąś, 
Dochniak i Świątek) ukrywał się 
u znajomych z podwileńskich 
okolic. W domu swych gospoda-
rzy sprawował potajemnie sakra-
menty. Dla zaufanych odprawiał 
Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale 
czy inne nabożeństwa. Dzieci z są-
siedztwa przygotowywał do I Ko-
munii św. W tych warunkach wio-
sną 1944 r. przygotował do pierw-
szej komunii św. grupę 40 dzieci8.

W wileński Zgromadzeniu Redemptorystów był także, od 
samego początku nasz rodak z Bochni O. Władysław Cał-
ka (1897-1969). Urodził się 4 listopada w rodzinie Andrzeja 
i Katarzyny z Więcków. W domu rodzinnym w Kolanowie 
panowała religijna atmosfera. Matka wychowywała dzieci 

religijnie, co niewątpliwe wpłynęło 
na wybór drogi życiowej młodego 
Władysława. Po ukończeniu szkół 
w Bochni, za namowa stryja ks. An-
drzeja Całki wstąpił jesienią 1912 r. 
do Zgromadzenia Redemptorystów 
w Tuchowie. Śluby wieczyste zło-
żył 2 sierpnia 1921 r., a święcenia 
kapłańskie otrzymał 28 czerwca 
1925 r. Jego pierwsza placówką 
był Kraków. Ten okres okazał się 

dość istotny ze względu na to, że 
O. Władysław był wówczas spo-
wiednikiem Rozalii Celakówny 

obecnie Sługi Bożej. Po niedługim pobycie w Krakowie, prze-
niesiony został do Torunia. Zachowana z tego czasu korespon-
dencja pomiędzy O. Władysławem a Rozalią Celakówną jest 
ważną dokumentacją w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej. 
W 1837 r. władze klasztorne skierowały O. Władysława do 

O. Ludwik Frąś

O. Stanisław Grela

O. Władysław Całka
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Wilna, do powstającej tam nowej placówki redemptorystów. 
W marcu 1942 r. O. Władysław wraz z kilkoma współbraćmi 
został aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 
Podczas pobytu w więzieniu prowadził dziennik w małym 
kieszonkowym notesie, z którym udało mu się szczęśliwe po 
kilku miesiącach wyjść z więzienia. Dziennik O. Całki jest 
unikalnym dokumentem historycznym ukazującym więzienną 
codzienność oraz martyrologię duchowieństwa polskiego na 
Wileńszczyźnie w latach okupacji. W dzienniku O. Władysła-
wa wymienieni są m. in. współwięźniowie, którzy zamordo-
wani zostali w Ponarach k/Wilna. Po uwolnieniu O. Włady-
sław powrócił do klasztoru. Zaangażował się w konspiracyjna 
działalność wileńskiej AK. W 1945 r. zmuszony do wyjazdu 
wraz ze współbraćmi opuścił Wilno. Pracował w Zamościu, 
Paczkowie, Warszawie, Głogowie i w Bardzie Śląskim. Tam 
zmarł 7 grudnia 1969 r. i na prośnę rodziny pochowany zo-
stał w Bochni na cmentarzu św. Rozalii. We wrześniu 2011 r. 
w pobliżu jego grobu ustawiono pomnik ku czci ofiar Zbrodni 
Ponarskiej. Kamień fundowało Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Tablica ufundowana przez 
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska jest jedyną taką tablicą 
w Małopolsce9.

 Przez krótko, w latach 30-tych XX w. przebywał w Wilnie 
O. Aleksander Piotrowski (1882-1940) znany i ceniony reko-
lekcjonista. Urodził się 23 stycznia w Lipnicy Murowanej. Naj-
pierw ukończył Seminarium Duchowne, (święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca 1907 r.) Był kapłanem w diecezji tarnow-
skiej. Pracował jako wikariusz w Przecławiu i Lubzinie. Do-
piero po kilku latach pracy jako ksiądz diecezjalny wstąpił do 
klasztoru redemptorystów zapewne pod wpływem misji. Jesie-
nią 1912 r. rozpoczął nowicjat w Mościskach. Zgodnie z misyj-
nym charakterem zakonu O. Piotrowski głosił misje i rekolek-
cje pracując w różnych placówkach, w Tuchowie, Krakowie, 
Maksymówce, Warszawie i w latach 30-tych XX w Wilnie. O. 
Aleksander był także pisarzem, szczególnie propagował kult 
świętych. Był także inicjatorem periodyku Cześć Świętych 
Pańskich. Na swoim koncie ma ok. 30 artykułów i pozycji 
książkowych łącznie. Parafrazując Rotę Marii Konopnickiej 
napisał w 1927 r. do muzyki Nowowiejskiego tekst Roty kato-
lików polskich, śpiewanej do tej pory wszędzie tam gdzie żyją 
Polacy, szczególnie popularnej w kręgach polonijnych. Tekst 
O. Aleksandra Piotrowskiego zaczyna się od słów

Nie rzucim Chryste świątyń Twych
Nie damy pogrześć wiary
Próżne zakusy duchów złych
I próżne ich zamiary…

O. Aleksander Piotrowski zmarł w Warszawie 14 września 
1940 r. 10

 Drugim poza duchowieństwem silnym skupiskiem Boch-
niaków było środowisko wojskowych. Byli to przeważnie 
dawni legioniści i żołnierze WP walczący w 1920 r. na froncie 
litewsko-białoruskim. Długo by wyliczać tych żołnierzy naj-
pierw Legionów Polskich, potem WP, którzy walczyli w tych 
stronach. Warto jednak przypomnieć postać por. Olgi Stawec-
kiej, (1896-1933) niezwykłej kobiety- żołnierza, obrończyni 
Lwowa, Wilna i Warszawy, odznaczonej Krzyżem Walecz-
nych, żony kpt. Józefa Popkowskiego, a w końcu zakonnicy 
Siostry Eligii w klasztorze sióstr Serafitek w Czechowicach, 
potem w Oświęcimiu. To wszystko zamyka się w krótki, bo za-

ledwie 37 –letnim życiu Olgi. Urodziła się w Bochni 11 listo-
pada, w rodzinie urzędnika kolei Michała i Marii z domu Dep-
ta. W 1914 r. mając zaledwie 17 lat wraz z bratem wstąpiła do 
2 Brygady Leg. Pol. Brała udział w kampanii karpackiej i już 
wykazała się męstwem niezwykłym jak na dziewczynę i to tak 
młodą. Po roku na kategoryczne życzenie matki wróciła do 
Bochni. W tym też czasie zmarł jej ojciec, a niedługo później 
brat Franciszek. Drugi brat Edward był w Legionach. Olga 
była więc jedyną opiekunką matki. Pozostając w domu dojeż-
dżała do Krakowa na kurs sanitariuszek, a po jego ukończeniu 
przez trzy lata pracowała w szpitalach w Bochni i w Krakowie. 
Jesienią 1918 r. kiedy Ukraińcy zaatakowali Lwów Olga opu-
ściła dom i prace w szpitalu. Zaczęła organizować w Krakowie 
oddział złożony początkowo z kilkunastu koleżanek. Z tą gru-

pa dziewcząt dołączyła do tworzo-
nej przez mjr Aleksandrę Zagórską 
Ochotniczej Legii Kobiet. Wkrótce 
było ich 50, a w końcu ok. 600 Le-
gion Kobiecy walczył w obronie 
Lwowa i Stanisławowa. Za walki 
o Lwów otrzymała odznakę „Orląt” 
i stopień podporucznika. W stycz-
niu 1920 r. po odchodzącej do War-
szawy mjr Zagórskiej otrzymała 

dowództwo nad lwowskim od-
działem OLK, ale już w kwietniu 
tegoż roku dostała rozkaz udania 

się do Wilna, by tam przeorganizować oddział kobiecy. Z tym 
oddziałem brała udział w walkach o Wilno w lipcu 1920 r. Po 
wycofaniu się z Wilna batalion, mimo dużych strat, pomaga 
bronić Grodna. Udział Olgi Staweckiej w walkach o Wilno był 
wysoko oceniony przez zwierzchnie władze wojskowe. Awan-
sowała do stopnia porucznika i odznaczona została Krzyżem 
Walecznych. Latem 1920 r. brała udział w walkach pod Be-
rezyną. Pod naporem kontrofensywy bolszewickiej batalion 
OLK osłaniał cofające się WP. Przez krótki czas batalion OLK 
pełni służbę w Białymstoku ale w końcu musiała wycofać się 
pod Warszawę. Batalion, którym dowodzi por. Stawecka był 
bardzo osłabiony w lipcowych walkach; 30 kobiet dostało 
się do niewoli, kilkanaście zostało zabitych i wiele rannych. 
Olga Stawecka też była ranna w prawe płuco. Niedoleczona, 
co później okaże się tragiczne w skutkach, wraca do służby 
i już w Warszawie w biurze werbunkowym przyjmuje ochot-
niczki do batalionu liniowego Legii Kobiet. Olga Stawecka 
w Warszawie dowodziła 600- osobowym oddziałem ochotni-
czek OLK. Miała liczne medale i odznaczenia wojskowe m. 
in. „Stanęli w potrzebie. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym 
1920 r. wzięła ślub ze starszym od niej o 12 lat kpt. Józefem 
Popkowskim w Krakowie, w kościele Mariackim. Małżeń-
stwo było bardzo krótkie i nieudane. Po zakończeniu działań 
wojennych Olga w lutym 1921 r. poprosiła o bezterminowy 
urlop, a niedługo później o zwolnienie ze służby wojskowej. 
Równocześnie podjęła działania skuteczne o unieważnienie 
małżeństwa kościelnego. Definitywnie zamknęła ten rozdział 
życia, a rozpoczęła nowy w czerwcu 1922 r.w klasztorze Se-
rafitek w Czechowicach, potem w Oświęcimiu. W klasztorze 
pod imieniem siostra Eligia spędziła sześć lat. Niedoleczo-
na rana w płuco, która otrzymała pod Wilnem spowodowała 
gruźlicę. Leczenie i górskie powietrze nie pomogły, S. Eligia 
zmarła w Białce Tatrzańskiej 7 stycznia 1933 r. w 37 r. życia. 

Por. Olga Stawecka
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Pogrzeb obył się w Oświęcimiu 10 stycznia 1933 r. i nietypo-
wo dla zakonnicy był to pogrzeb z asystą wojskową. Trumnę 
nieśli oficerowie WP. Na trumnie położono czapkę wojskową, 
szablę i proporczyk OLK. Przy składaniu trumny do grobu 
odezwała się salwa honorowa11.

 Wielu innych żołnierz, którzy 
walczyli w Legionach, czy w wojnie 
1920 r. na Wileńszczyźnie pozostało 
w swoich pułkach, które po wojnie 
stacjonowały w Wilnie, Grodnie, 
Słonimie czy Łucku. Do tych za-
wodowych oficerów dołączały ich 
rodziny przenosząc się z Bochni 
i okolicy na drugi koniec Polski, do 
dalekiego Wilna, Grodna, Słonimia 
czy Łucka. Pomiędzy Bochniakami 
zawsze była i jest do dziś silna więź, 
poczucie wspólnoty, szczególnie nasilające się w oderwaniu 
od rodzinnych stron. W 1936 r. powstało w Warszawie Sto-
warzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 
działające do dziś. Zarząd główny Stowarzyszenia mieści się 
w Bochni. Tu też działa Oddział Bocheński Stowarzyszenia. 
Inne oddziały działają w Krakowie, Katowicach, Warszawie, 
Wrocławiu i Gdańsku. Przed wojna były jeszcze oddziały we 
Lwowie i Wilnie. Właśnie ten Wi-
leński Oddział tworzyli Bochniacy 
z tych wojskowych środowisk kilku 
litewskich miast. W/w. Oddział za-
wiązał się w Wilnie w 1938 r., a in-
auguracyjne spotkanie odbyło się 
w Sali Uniwersytetu im. Króla Ste-
fana Batorego. Na czele wileńskie-
go Oddziału stał kpt. Józef Rajca. 
W Wilnie pracował w służbie cywil-
nej jako urzędnik działu personalne-
go Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 
Kpt. Józef Rajca (ur. W 1895 w Sza-
rowie k/Bochni, absolwent bocheńskiego gimnazjum) miał 
przeszłość legionową. Jako żołnierz 2 p.p. Legionów Polskich 
brał udział w kampanii karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej, 
aż do przejścia II Brygady Leg. Pol. pod Rarańczą na Ukrainę. 
W 1918. Był członkiem POW w Bochni, a potem żołnierzem 
WP. Uczestniczył w wojnie bolszewickiej 1920 r. Po wojnie 
ukończył studia na AGH w Kra-
kowie i przeszedł do służby cy-
wilnej. Odznaczony był Orderem 
Virtuti Militari V kl. I czterokrot-
nie Krzyżem Walecznych. Oprócz 
kpt Rajcy, we władzach Oddziału 
byli dr Józef Sułek z Dyrekcji 
Kolei oraz urzędnik skarbowy 
Franciszek Stahl.12 Z Kołem 
Wileńskim i równocześnie z War-
szawskim związany był kpt. Mie-
czysław Golas który urodził się 
w 1898 r. we Lwowie, ale w swo-
ich latach gimnazjalnych związany był z Bochnią Jeszcze 
jako gimnazjalista działał w Bochni w konspiracyjnej organi-
zacji „Promieniści” i w skautingu. W czasie I wojny świato-
wej zmobilizowany do armii austriackiej walczył na froncie 

włoskim, a później francuskim. Tu brał udział w bitwie pod 
Verdun w 1917 r. W listopadzie 1918 r. przedostał się z grupą 
żołnierzy polskich z Salzburga do Polski. W 1919 r. walczył 
z Ukraińcami pod Przemyślem i Lwowem, gdzie był ranny. 

Jesienią 1919 ponownie na froncie jako 
d-ca kompanii w 4 p. Strzelców Podha-
lańskich. Z tym pułkiem odbył kampanię 
w 1920 roku. W latach 1921-1932 służył 
w Wilnie. Kiedy w 1938 r. zawiązał się 
w Wilnie Oddział Stowarzyszenia Boch-
niaków, kpt. Mieczysław Golas pełnił 
obowiązki dowódcy żandarmerii wojsko-
wej w Białymstoku, ale ściśle z tym od-
działem współpracował13.

 Koło wileńskie, tworzyło kilka środo-
wisk bocheńskich w samym Wilnie, ale też 
w Grodnie, Łucku, Lidzie i w Słonimie.

 W Grodnie środowisko bocheńskie tworzyli ofi-
cerowie WP (D.O.K. III Grodno) a tu najaktywniejsi: 
mjr dyplomowany Władysław Krogulski, lekarz wete-
rynarii mjr Leon Matolski, por Stanisław Piwowar-
ski i profesor Andrzej Rokosz. Wszyscy w/w, oprócz 
prof. Andrzeja Rokosza zginęli w Katyniu wiosną 1940 r.

W Łucku aktywni w tym środowisku byli płk. Mieczysław 
Piekło, były żołnierz Legionów Pol-
skich, bohater spod Rarańczy, później-
szy dowódca dywizjonu artylerii lekkiej 
Łuck-Równe. W 1939 r. płk. Piekło był 
oficerem sztabu 27 DP Kowel. W Łucku 
był lekarzem wojskowym (w Dyw. Art. 
Lekkiej?) Zygmunt Landfisz syn Moj-
żesza, nauczyciela religii dla uczniów 
gimnazjum w Bochni, pochodzenia ży-
dowskiego. Też i on oraz nadleśniczy 
Ludwik Rajca, aktywnie włączyli się 
w działalność Koła Wileńskiego jako 
reprezentanci środowiska Bochniaków 

w Łucku. Ludwik Rajca (brat kpt. Józefa Rajcy?) rodem 
z Szarowa pod Bochnią w 1918 r. jako gimnazjalista (18-lat) 
wstąpił ochotniczo do 5 kompanii 4 p.p. Legionów Polskich 
(wkrótce już było to Wojsko Polskie) Brał z tym pułkiem 
udział w walkach o Lwów. Dopiero po wojnie zdawał matu-
rę (w 1920) i studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 

w Poznaniu. Lidę w Wileńskim Od-
dziale Stow. Bochniaków reprezen-
tował tamtejszy sędzia powiatowy, 
a nasz rodak Henryk Sowa, który 
w 1918 r. w Bochni był zastępcą ko-
mendanta POW, potem (żołnierzem 
polskim w wojnie bolszewickiej 
1920 r.) Dopiero po wojnie kończył 
studia prawnicze, robił aplikacje sę-
dziowska i właśnie w latach 30-tych 
pracował w Lidzie na stanowisku sę-
dziego powiatowego.

 W Słonimie stacjonowały dwa 
pułki piechoty 79 i 80 p. p. 20 dywizji WP. Słonim w woj. nowo-
grodzkim (dziś na Białorusi) był wówczas niedużym zaledwie 10 
tysięcznym miastem. Mieszkańcy miasta bardzo zróżnicowani 
pod względem narodowościowym i wyznaniowym: ponad 60% 

Kpt. Józef Rajca Mjr Leon Matolski

Kpt. Mieczysław Golas

Płk. Marian TurkowskiMjr Władysław Krogulski

Ludwik Rajca
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mieszkańców stanowili Żydzi, Polacy ponad 20%. Reszta to Ro-
sjanie, Białorusini i Tatarzy. Mimo, że było to małe miasteczko 
mało wówczas aż trzy parafie rzymsko-katolickie, synagoga i 18 
bożnic. Miał też jako jedno z nielicznych miast kresowych te-
atr i operę. Stacjonowanie tu dwóch pułku piechoty i batalionu 
saperów oraz zamieszkanie licznych rodzin wojskowych nadało 
temu niedużemu miasteczku specy-
ficzny charakter. Ludność miejscowa 
życzliwie odnosiła się do wojsko-
wych czego wyrazem może być i to, 
że społeczeństwo Ziemi Słonimskiej 
ufundowało sztandar dla 79 p. p. no-
szącemu nazwę „Pułk Strzelców Sło-
nimskich” 14.

Dowódcą tego pułku, długolet-
nim był płk. Marian Turkowski 
(1894-1948) pochodził z Iwkowej 
(niegdyś pow. bocheński, dziś brze-
ski) absolwent bocheńskiego gimna-
zjum, żołnierz Legionów Polskich (2pp. Potem 3 p.p.) Ran-
ny pod Kostiuchnówka. Potem w niewoli rosyjskiej, z której 
uciekł. Obok gen. Waleriana Czumy bardzo zaangażowany 
w tworzenie Wojska Polskiego na Wschodzie tzw. 5 Bryga-
dy Syberyjskiej. Po 1918 r. w WP. 
Od stycznia 1919 w Białostockim 
Pułku Strzelców, a od październi-
ka 1921 r. już jako pułkownik do-
wodził 79 Pułkiem Strzelców im. 
Lwa Sapiehy w Słonimiu przez12 
lat. Potem na różnych placówkach, 
a w latach 1935-1938 był komen-
dantem Centrum Wyszkolenia Pie-
choty w Rembertowie. We wrześniu 
1939 r. dowodził 3 Dywizja Piechoty 
w składzie Grupy Operacyjnej gen. 
Skwarczyńskiego i w trakcie bitwy 
pod Iłżą ranny dostał się do niewoli- 
już do końca wojny był w oflagu w Murnau. Po uwolnieniu 
w 1945 r. wrócił do kraju. W WP był szefem Departamentu 
Piechoty i Kawalerii MON, wkrótce dowódcą 7 Dywizji Pie-
choty. W 1946 mianowany został generałem brygady. Zmarł 
30 września 1948 r. (w niejasnych okolicznościach) i pocho-
wany został na cmentarzu wojsko-
wym na Powązkach.

W 79 p.p służył także rodem 
z Ziemi Bocheńskiej por. Franci-
szek Słonina i por. Leon Mączka 
który urodził się w 1913 r. w Kró-
lówce k/Bochnia (rodzinna wieś 
poety, prekursora romantyzmu-Ka-
zimierza Brodzińskiego) Zawodowy 
wojskowy. Ukończył Szkołę Pod-
chorążych Piechoty w Komorowie 
w 1934, potem w 79 p. p. w Słoni-
miu. W 1939 r. z tym pułkiem brał 
udział w walkach w rej. Mławy i w obronie Warszawy. Dostał 
się do niewolo i do oflagu w Woldenbergu. Po wojnie miesz-
kał we Wrocławiu i tam aktywnie uczestniczył w tworzeniu 
wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośni-

ków Ziemi Bocheńskiej. Pisał tez ciekawe wspomnienia publi-
kowane na łamach „Wiadomości Bocheńskich”15.

W 80 p. p. służył mjr Tadeusz Lelo z Bochni, kpt. Ze-
non Sawka także Bochniak, kpt. Podołowski oraz kpt. Ka-
rol Babraj późniejszy współzałożyciel i sekretarz Oddziału 
Wrocławskiego Stow. Bochniaków. W Urzędzie Skarbowym 

w Słonimie pracował Marian Pio-
trowicz z Bochni. On także należał 
do Wileńskiego Koła Bochniaków16.

Poza tymi wymienionymi naszy-
mi rodakami w Wilnie i na Ziemi 
Wileńskiej, których dało się przy-
pisać czy to do duchownych, czy 
do wojskowych, było niewątpliwe 
wiele osób cywilnych, którzy czy to 
z powodu pracy, czy z powodów ro-
dzinnych czy jeszcze innych znaleźli 
się na gościnnej Wileńszczyźnie. Ta-
kich przykładów można by tu przy-

toczyć wiele, ale może warto tu wspomnieć o jednym nauczy-
cielu w Mińsku Litewskim pochodzącym z bardzo odległego 
zakątka Polski, bo ze Śląska Cieszyńskiego, co nie znaczy, że 
nie był też związanym z Bochnią. Był nim Ludwik Kobie-

la (1897- 1945) Pochodził z niedużej 
wsi Zarzecze ulokowanej w zakolu 
Wisły na Śląsku Cieszyńskim. Ukoń-
czył gimnazjum polskie w Cieszynie 
w 1917 r., potem polonistykę i ger-
manistykę na UJ. Jego pierwszą po-
sadą nauczycielską było gimnazjum 
w Mińsku Litewskim. Tam uczył 
w latach 1919-1920. Zachowała się 
w rodzinnych zbiorach fotografia 
zbiorowa nauczycieli i uczniów klasy 
VIII tego Gimnazjum. Na rewersie fo-
tografii jest dedykacja dla Najwesel-
szego nauczyciela… od uczniów klasy 

VIII. Ludwik Kobiela był człowiekiem pogodnym, skorym 
do żartów. Wystarczy dodać, że to ojciec znanego polskiego 
komika Bogumiła Kobieli, który w swojej grze aktorskiej in-
spirował się wielokrotnie żartami ojca, jego mimiką i żartobli-
wym sposobem bycia. W pracy pedagogicznej Kobieli Mińsk 
był pierwszą placówką. Potem była szkoła w Grójcu, w Białej 
k/Bielska i polskie gimnazjum w Orłowej na Zaolziu. Naj-
dłużej jednak, bo13 lat (w latach 1926-1939) pracował jako 
nauczyciel i wychowawca w Katowicach, wnosząc niemały 
wkład w krzewienie polskości w wielu na wpół zniemczałych 
rodzinach. Oprócz pracy pedagogicznej Ludwik Kobiela zaj-
mował się badaniem folkloru śląskiego oraz pisarstwem. Pisał 
krótkie utwory sceniczne dla teatrzyków szkolnych, żartobli-
we wierszyki i bajki oraz powieści jak Bastion, czy Żabi kraj. 
W tych dwóch powieściach oraz w artykułach do Zarania 
Śląskiego, Kalendarza Śląskiego czy periodyku Polska Za-
chodnia, mocno akcentował polskość Śląska co sprzeciwia-
ło się niemieckiej propagandzie o germańskim pochodzeniu 
Ślązaków. W 1939 r. tuż przed wkroczeniem Niemców do 
Katowic, został uprzedzony, że jego nazwisko jest na liście 
osób do aresztowania. Zabrał więc rodzinę tj. żonę i dwóch 
kilkuletnich synów Bogumiła i Marka i przyjechał do Bochni 
w rodzinne strony teścia. Tu przeżyli lata okupacji. W Bochni 

Por. St. Piwowarski Płk. Mieczysław Piekło

Kpt. Karol Babraj Por. Leon Mączka

Ludwik Kobiela



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  9jesień 2012

WB nr 3 (94)

pracował Kobiela z firmie zajmującej się sprzedażą węgla. Po 
wojnie wrócił do Katowic, ale wkrótce zmarł (1945 r.) w wie-
ku 48 lat. Był członkiem Związku Literatów Polskich oraz 
prezesem Śląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Całe swoje życie czuł się serdecznie związany z rodzin-
ną wsią Zarzecze. Jeździł tam we wakacje, czy ferie, bardzo 
często dopóki żyła matka Zuzanna. Po jej śmierci rzadziej. 
Po wojnie w 1954 r. wieś Zarzecze została zlikwidowana. Jak 
wspomniałam znajdowała się w zakolu Wisły. Postanowiły 
władze utworzyć tam zalew (Zalew Goczałkowicki) Miesz-
kańców wsi ewakuowano. Dostali jako rekompensatę działki 
budowlane w różnych wsiach w okolicy Chybia, Pszczyny, 
Bielska. Żabi kraj, wiecznie zielona przez częste powodzie 
wieś rodzinna Kobieli znalazła się na dnie wielkiego jeziora17.

Wszyscy mamy nasze „Małe Ojczyzny”. My mamy Boch-
nię, Państwo ukochane Wilno wprawdzie za granicą, ale moż-
na tam pojechać, zobaczyć i powspominać. Towarzystwo Mi-
łośników Zarzecza, które działa na Śląsku Cieszyńskim jest 
czymś niezwykłym. Ich Mała Ojczyzna nie istnieje, kochają 
tylko wspomnienie o niej.

PRZYPISY
1 Bartoszewski Wł., Ten jest z ojczyzny mojej, s. 96 oraz Rzecznik praso-

wy Krakowskiej Prowincji OCD@Biuro Prasowe KEP 2006
2 Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa. Praca zbioro-

wa pod red. Cz. Gila OCD, Kraków 2005

W więzieniu
Od 1945 do 1946 roku organizacja rosła w siłę. Jednak w ma-
ju 1946 do organizacji w Żarach przyjęto niesprawdzonego 
członka – tajnego współpracownika UB. Rozpracował on 
struktury WiN-u, wiedział o wszystkich ich członkach i więk-
szości kierowników tej organizacji. Stało się!

W maju 1946 roku, nocą, zaczęły się aresztowania w Ża-
rach. Pierwszego wzięto „Sulimę”, następnie dowódców po-
mniejszych grup winowskich w różnych miejscowościach po-
wiatu. W Lipinkach Łużyckich uwięziono kapitana Jana Le-
wickiego, „Zawiszę”. 3 czerwca rano gdy jechałem do pracy 
w majątku w Jabłonowie, na drodze do bramy dojazdowej i ja 
zostałem zatrzymany przez tajniaków UB. Wylegitymowano 
mnie i odstawiono do Żagania.

W czasie przesłuchania byłem bity pałką po plecach przez 
czterech funkcjonariuszy UB. Kazano mi się rozebrać i poło-
żyć na podstawionych krzesłach. Jeden z oprawców trzymał 
mnie za głowę, inny za plecy, trzeci za nogi, a następny bił 
metalowym prętem po gołych piętach. Ból był nie do zniesie-
nia, nie tylko w nogach, ale i w głowie. W ten sposób chcie-

Michał Jakimow

Tak było… cz. 3
Moje wspomnienia z czasów 
dwudziestolecia międzywojennego, 
wojny i powojnia

li uzyskać moje przyznanie się do przynależności do WiN-u 
oraz ujawnienia innych członków organizacji. Tak męczono 
mnie przez trzy dni (noce i przerwy w śledztwie spędzałem 
w ciemnej piwnicy). Następnie przetransportowany zostałem 
do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we 
Wrocławiu. Tu kontynuowano śledztwo, przesłuchując kilka-
dziesiąt razy przez wiele godzin, w tym w porze nocnej. Kiedy 
odmawiałem wyjaśnień, bądź składałem niezgodne z oczeki-
waniami funkcjonariusza UB, por. Bilskiego, ten kazał dwóm 
innym pracownikom, aby bili mnie pięściami po twarzy. Skut-
kiem tego utraciłem przednie zęby.

Przez cały czas siedmiomiesięcznego śledztwa byłem 
w pojedynczej celi. Noce spędzałem na samej pryczy, bez ja-
kiejkolwiek pościeli. W dzień nie wolno było się na niej kłaść 
– strażnik co chwilę zaglądał, sprawdzając, czy nie śpię. Nocą 
zaś, o różnych godzinach, budzono mnie i prowadzono kory-
tarzem na górę, na przesłuchania. Chcieli wymusić przyznanie 
się do działalności w WiN, unikania służby wojskowej oraz do 
szpiegostwa na rzecz Rządu Rzeczypospolitej w Anglii. Śled-
czy polecił strażnikowi, by żywiono mnie słonymi śledziami, 
a sam, podczas przesłuchań, ostentacyjnie spożywał posiłek 
i pił herbatę. Jednak wytrwałem! Po powrocie do celi, aby 
ugasić nieznośne pragnienie, wodę brałem ze znajdującej się 
w celi muszli klozetowej.

Do dwóch pierwszych zarzutów przyznałem się, ale ostatni 
stanowczo odrzuciłem, więc przesłuchania trwały nadal. Do-
piero w połowie grudnia w obecności prokuratora Prokuratury 
Wojskowej poinformowano mnie o zakończeniu śledztwa. Spo-
rządzono akt oskarżenia. Zostałem przeniesiony do innej celi, 
w której – ku mojemu zdumieniu – zastałem łóżko z materacem 
przykrytym prześcieradłem, poduszką i kocem w powłoczce. 

3 Sadowski M. CSsR, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków 

2005, s. 32
4 Sadowski M. CSsR, Redemptoryści… (op. cit.) s. 44
5 Sadowski M. CSsR, Redemptoryści… (op. cit.) s. 64
6 Tamże
7 Owczarski A. CSsR, Bibliografia redemptorystów polskich (1883-2008) 

s. 61-64
8 Sadowski M. CSsR, Redemptoryści…op. cit. s. 504
9.Sadowski M. CSsR, Redemptoryści…op. cit. s. 503
10 Owczarski A. CSsR, Bibliografia …op. cit. s. 171-173
11 s.Maksymiliana Gustyn CMBB, Rys biograficzny Leopoldyny Stawec-

kiej- siostry Eligii serafitki, Kraków 2006
12 Kobiela St., Historia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 

Bocheńskiej (Wiadomości Bocheńskie R.VIII/1996 nr 2 s. 30
13 Informacje od córki M. Golasa, Zofii Milarskiej z Tarnobrzega
14 Kobiela St., Historia… op.cit.
15 Leon Mączka opublikował na łamach „Wiadomości Bocheńskich” kilka 

ciekawych i wartościowych artykułów: Z bochniakami – za druty (o pobycie 

w oflagu Woldenberg) nr 4 (22) 1994, Kazimierz z Królówki (o Kazimierzu 

Brodzińskim) nr1 (24) 1995, W nowogródzkiej stronie (o oddziale Bochnia-

ków w Słonimie) nr 3 (35) 1997, Od Lubeki do Królówki (nr 4 (40) 1998, 

Słowo o Wacławie (o prof. Wacławie Korcie) nr 1 (45) 2000, Wrocław-moje 

miasto nr 3 (47) 2000, Oficerskie urlopy nr 1 (49) 2001,
16 Kobiela St. Historia..op.cit.
17 Nowak Z., Ludwik Kobiela. Opracowanie o patronie Szkoły Podstawo-

wej nr 2 w Chybiu, Chybie 2002
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upragniona chwila. Wyprowadzono mnie z celi na dziedziniec, 
gdzie już czekały samochody, którymi ja i moi współtowarzysze 
zostaliśmy przetransportowani na bocznicę kolejową. Wsiedli-
śmy do wagonów z małymi okratowanymi oknami. Ich szyby 
były matowe, więc niczego nie mogliśmy przez nie zobaczyć.

Jechaliśmy dość długo, w końcu pociąg zatrzymał się. Gdy 
wysiadaliśmy, zauważyłem napis „Wronki”. Słynne ciężkie 
więzienie, znane jeszcze sprzed wojny. Otoczeni kordonem mi-
licji i KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) ruszyli-
śmy. Wkrótce ujrzeliśmy wysokie mury ogrodzenia i wieżyczki 
strażnicze, a potem duży, szary budynek więzienia, które na dłu-
gie lata miało być naszym domem. Miałem wówczas dopiero 29 
lat i strach mnie ogarnął. Jak ja tu wytrzymam, co mnie czeka?

Na rozmyślania jednak nie było czasu. Duże, żelazne wrota 
rozsunęły się i wpędzono nas do środka. Zaczął się „cyrk”: powi-
tano nas okrzykami „wy, czarna reakcja”, „bandyci”, „zaplute kar-
ły”. Każdy ze strażników miał pałkę w ręce i kiedy grupami wpę-
dzano nas, nowo przybyłych, na nasze plecy spadły pierwsze razy.

W dużym hallu kazano nam się rozebrać i oddać ubrania do 
depozytu. W zamian otrzymaliśmy więzienne drelichy, bieliznę, 
drewniaki, czepek na głowę, aluminiową miskę, łyżkę i garnu-
szek. Z tym ekwipunkiem popędzono nas po schodach. Prze-
mieszczaliśmy się wśród szpaleru strażników, bijących pałkami 
gdzie popadło. Tak dotarliśmy na pierwsze piętro, na którym na-
stępna grupa oddziałowych rozkazała nam ustawić się twarzą do 
ściany. Nie wolno było rozmawiać. Otworzono cele i po czterech 
wpuszczano do każdej. Drzwi zamknęły się na długie lata…

Byłem tym wszystkim przerażony. Po zapoznaniu się 
z więziennym regulaminem i współwięźniami powoli zaczą-
łem się przyzwyczajać do nowych warunków. Raz w miesiącu 
przysługiwało mi 20 minut widzenia z siostrą (mama zmar-
ła w 1946 roku) i paczka żywnościowa z ograniczoną ilością 
zawartości. Codziennie, na przeznaczonym do tego placu, 
odbywałem dwudziestominutowy spacer i – to wszystko. Ani 

mnie, ani moich towarzyszy nie obej-
mowała amnestia, choć w czasie mego 
pobytu w więzieniu było ich kilka. Nie 
wolno było również brać nas do pracy.

Było tak, że do celi, w której sie-
działem, dokwaterowano w miejsce 
zabranego więźnia nowego współto-
warzysza. Ja miałem zaszczyt siedzieć 
wraz z moim dowódcą, pułkownikiem 
Tomaszewskim, któremu karę śmierci 
w drodze łaski zamieniono na więzie-
nie. Podczas rozmowy musieliśmy mó-
wić cicho, bo w celi trzeba było uważać 
na kapusiów, którzy od razu podsłucha-
ne treści donosili dyżurnemu oddziału.

Co kilka tygodni przenoszono nas 
do innej celi. W jednym roku przez 

dłuższy czas siedziałem razem z moim szwagrem, kapitanem 
Lewickim, profesorem Kotem z Bochni i wieloma innym woj-
skowymi, nauczycielami, a nawet z księdzem, który był kape-
lanem AK, a potem WiN-u. Tak, towarzystwo było doborowe 
i tematów do rozmów czy dyskusji nie brakowało!

Jedzenie bywało różne. Na śniadanie porcja czarnego chle-
ba i kawa zbożowa, na obiad – na przykład kasza ze śmier-
dzącym dorszem (wtedy powiedziałem sobie, że po wyjściu 
na wolność nigdy już kaszy jaglanej nie włożę do ust!), zupa 

Wyżywienie było jak domowe. Rano dostałem obfite śniada-
nie: kanapki z masłem i wędliną oraz słodką kawę z mlekiem, 
na obiad smaczną zupę, ziemniaki z kotletem i sałatką, zaś 
wieczorem znowu kanapki i słodką herbatę. I tak nas dożywiali 
przez dziesięć dni, otrzymałem nawet paczkę żywnościową od 
mojej siostry! Obsługa więzienna szeptała: „Co to za szychy?” 
W tym czasie co dwa dni przychodził fryzjer i likwidował 
mój zarost. Odżywionych, ogolonych zaprowadzono w dniu 2 
stycznia 1947 roku na pokazowy proces. Głównymi „aktorami” 
stali się więzieni prezesi zrzeszenia WiN.

Duża sala była szczelnie wypełniona ludźmi – przybyli 
członkowie rodzin oskarżonych, dziennikarze, sprawozdaw-
cy, kamerzyści. Wprowadzono nas pod eskortą Milicji Oby-
watelskiej, niczym ciężkich przestępców. Zarzut? Usiłowanie 
zmienienia przemocą ustroju polskiego państwa poprzez dzia-
łalność w strukturach WiN i rozprowadzanie konspiracyjnej 
prasy. Na ławie oskarżonych zasiedli: pułkownik Tomaszew-
ski, major Orlicki oraz podporucznicy, prezesi poszczególnych 
organizacji powiatowych. W sumie było nas dziesięciu. Człon-
kami Wojskowego Sądu Rejonowego byli:

1. Ppłk. Ochnio Bronisław – przewodniczący
2. Kpt. Lercel Tadeusz – sędzia
3. Ppor. Wątrucki Edward – ławnik
4. Por. Bukowiński Zygmunt – protokolant
5. Kpt. Marszałek Stanisław – oskarżyciel
6. Ppor. Pestkiewicz Edward – oskarżyciel
Mieliśmy czterech obrońców z urzędu oraz dodatkowo ad-

wokatów opłaconych przez rodziny oskarżonych.
Rozprawa trwała trzy dni, a 4 stycznia 1947 roku zapadły 

wyroki. Pułkownik Tomaszewski i major Orlicki skazani zo-
stali na karę śmierci, pozostali – na długoletnie więzienie oraz 
utratę wszystkich praw obywatelskich i honorowych na okres 
trzech lat po odbyciu kary. Potem, na wniosek obrońców, Rada 
Państwa karę śmierci zmieniła na 15 lat więzienia.

Po wysłuchaniu wyroku zostali-
śmy odprowadzeni z więzienia UB do 
śledczego, przy ulicy Kleczkowskiej 
we Wrocławiu, gdzie mieliśmy czekać 
na uprawomocnienie się werdyktu. Tu 
były trzy oddziały: A, przeznaczony 
dla skazańców oraz B i C – dla pozo-
stałych. Umieszczono mnie w cztero-
osobowej celi oddziału B na I piętrze. 
Warunki miałem znośne, choć psy-
chicznie się wykańczałem – nie wsku-
tek więziennej dyscypliny, ale z powo-
du często wykonywanych egzekucji.

Odbywały się one rano. W tym 
dniu poranny apel był opóźniony, 
bo korytarzem na parterze prowa-
dzono wówczas skazańców. W każ-
dej celi panował smutek i przygnębienie. To przecież byli 
nasi koledzy, przyjaciele, oficerowie różnych stopni, na-
uczyciele, księża… Modliliśmy się o zbawienie ich dusz. 
W pewnej chwili słychać było salwę plutonu egzekucyjne-
go, a potem pojedyncze strzały jego dowódcy. Liczyliśmy je 
i wiedzieliśmy, ilu więźniów w tym dniu odeszło na zawsze.

Modliłem się, prosząc Boga o jak najrychlejsze uprawo-
mocnienie się mojego wyroku i wyjście z więzienia, w którym 
takie egzekucje bardzo często się odbywały. Wreszcie nadeszła 

Autor z bratem Tadeuszem, żołnierzem
dyw. gen. Maczka i wnuczką Anią.
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z marchwi pastewnej lub brukwi czy fasolowa. Do wszystkich 
zup były dodawane ziemniaki. Kolacja to była zazwyczaj po-
wtórka porannego posiłku. I tak mijał rok za rokiem.

Liczyłem, ile mi jeszcze pozostało do odsiedzenia. Aby 
przez zakratowane okno zobaczyć skrawek świata, musiałem 
stanąć na taborecie. Ale biada, gdy ujrzał to zaglądający przez 
judasza (czyli mały wizjer w drzwiach celi) strażnik – karcer 
pewny! A jeśli nawet udało się spojrzeć przez kraty, to świat ze-
wnętrzny ograniczał się do czubków topoli i kawałka nieba…

Spaliśmy na betonie. Było jedno łóżko, które na noc pod-
nosiło się do góry, aby je założyć na hak przy ścianie. Roz-
kładało się pseudosiennik wypchany cienką warstwą startej 
słomy na betonowej posadzce i de facto spaliśmy na twardym, 
zimnym betonie. Zmorą były spadające z sufitu i żywiące się 
naszą krwią pluskwy.

W czwartym roku odbywania kary dość liczna grupa więź-
niów, wśród nich i ja, została wywołana z cel. Po sprawdzeniu 
nazwisk wyprowadzono nas na zewnątrz i pod strażą ruszyli-
śmy w kierunku stacji kolejowej, gdzie czekały wagony, do 
których zostaliśmy załadowani. Pociąg ruszył. Nie wiedzieli-
śmy, co to wszystko ma znaczyć i dokąd jesteśmy transporto-
wani. Po krótkim czasie skład zatrzymał się na stacji Potulice. 
Okazało się, że nasza kolumna zmierza do dużego, o łagod-
niejszym rygorze, obozu. Baraki ze sporymi oknami, piętrowe 
łóżka w przestronnych pomieszczeniach – wszystko wygląda-
ło o wiele lepiej niż w dotychczasowym więzieniu. Otrzymali-
śmy pierwszy posiłek, a rano zostaliśmy przydzieleni do pracy. 
Mnie skierowano do magazynu odzieżowego. Sytuacja nasza 
poprawiła się: mogliśmy chodzić po całym obozie, mieliśmy 
względną swobodę. Taka sielanka trwała ponad pół roku.

W obozie było pełno kapusiów, jednak szybko ich rozpra-
cowaliśmy. Podjęliśmy pewne dość ryzykowne zadanie. W po-
rozumieniu z obozowym lekarzem dentystą (także więźniem), 
od którego otrzymaliśmy igły do zastrzyków, skonstruowali-
śmy matrycę z napisem: „Kapuś”. W nocy jednemu śpiącemu 
donosicielowi na czole zaznaczyliśmy nazwę jego „zajęcia”. 
Rano zaczęła się awantura, komendant zarządził apel, wzy-
wając sprawców do ujawnienia się. Wszyscy byli solidarni, 
nikt nie wystąpił z szeregu. Za karę skończyła się swoboda, 
a wkrótce do obozu zajechały samochody więźniarki, znowu 
zostaliśmy załadowani i odwiezieni na dworzec, tym razem do 
wagonów. Głodni, bo – chcąc dodatkowo nas zgnębić – po-
zbawiono nas posiłku, wiezieni byliśmy całą dobę. W końcu 
dotarliśmy do celu – pod ścisłym kordonem doprowadzono 
nas do ciężkiej izolatki więziennej w Strzelcach Opolskich. 
Było to już moje czwarte więzienie…

Zbici, obrzuceni wyzwiskami, zostaliśmy pozbawieni 
wszystkich praw. Zastosowano obostrzony rygor. W jednej, 
pięcio- lub sześcioosobowej celi początkowo umieszczono 
15 osób. Kiedy zaprotestowaliśmy, wpadło trzech strażników 
i starszy sierżant oddziałowy, najgorszy oprawca, z krzykiem: 
„Co wam się nie podoba? Za ciasno wam?”. Dodał jeszcze 
pięciu ludzi, tak że byliśmy zbici jak śledzie w beczce. Sie-
dzieliśmy w kucki jeden przy drugim, brakowało powietrza. 
Ja ulokowałem się w środku celi i pilnowałem swego miejsca, 
nie było takie złe. Najgorzej miał ten, który znalazł się w kąci-
ku obok drzwi, gdzie stał tak zwany „kibel”, przeznaczony do 
załatwiana potrzeb naturalnych…

Zostaliśmy pozbawieni spacerów, pisania listów, paczek 
żywnościowych, widzenia się z rodziną, pracy. O wyżywie-

niu lepiej nie wspominać – trzy razy dziennie kawałek chleba, 
w południe wodnista zupa. Jeden rok pobytu w strzeleckim 
więzieniu to tak, jakbym siedział trzy lata we wrocławskim 
– byłem cieniem człowieka, blady, wychudzony… Cud, że 
mój organizm to wytrzymał!

Na tydzień przed zwolnieniem z więzienia przeniesiono 
mnie na ogólną dużą celę z piętrowymi łóżkami. Zaraz na dru-
gi dzień razem z innymi współwięźniami zostałem zabrany 
do pracy poza mury. Porządkowaliśmy podobny do strzelnicy 
plac. Pomimo tylu ciężkich przeżyć nagromadziło się we mnie 
wiele energii. Zdawało mi się, że gołymi rękami powyrywam 
niemałe drzewka – samosiejki! Chciałem się wyładować, więc 
solidnie wykonałem powierzone mi zadanie. Przez parę dni 
pracowałem też w bibliotece, z czego byłem bardzo zadowo-
lony. Sam mogłem korzystać z książek, miałem też styczność 
z ludźmi, którym je wypożyczałem. Jednak trwało to krótko.

Nadszedł kres mojej kary. W dniu 4 czerwca 1951 roku 
wydano z depozytu moje ubranie i – po załatwieniu wszyst-
kich formalności – znów byłem wolnym człowiekiem. For-
malnie wolnym. Koszmar bowiem tak szybko się nie skoń-
czył. Jeszcze długi, długi czas w mojej psychice tkwiło to, co 
tam, za murami czterech więzień przeżyłem, wracało w maka-
brycznych snach, wspomnieniach…

Obecnie jestem już w sędziwym wieku, ukończyłem 92 
lata życia. Pomimo przejścia bardzo poważnej choroby – uda-
ru lewej półkuli mózgu i spowodowanego nią częściowego 
niedowładu prawych kończyn, z całego serca dziękuję Miło-
siernemu Stwórcy za wszystkie okazane mi łaski. Z mojego 
pokolenia pozostałem sam. Mieszkam z córką, pracownicą 
bocheńskiego ZUS i zięciem, zastępcą kierownika w prywat-
nej firmie oraz wnukami; syn, obecnie emeryt, jest w Trzebi-
ni. Synowa jeszcze pracuje – w tamtejszej Rafinerii. Wszyscy 
bardzo troszczą się o moje zdrowie.

Patrzę na młode pokolenie, na moje wnuki. Oni wszyscy 
żyją w wolnym, niepodległym, bezpiecznym kraju. Oby nigdy, 
żadne z nich i w ogóle żaden człowiek na świecie nie musiał 
cierpieć tak jak ja!

Przypominam sobie czasem słowa znajdujące się przy wej-
ściu do szkoły w Śremie: Obyś w każdy dzień stawał się coraz 
bardziej użyteczny, a szkoła uzna, żeś przyczynił się do jej ozdoby. 

KONIEC

W gronie przyjaciół pod pomnikiem gen. Okulickiego w Bochni.
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Szli na śmierć dlatego
Że tak bardzo kochali życie
Stanisław Dygat

Czytelnicy „Wiadomości Bocheńskich” znają postać płk 
dypl. dr Tadeusza Kazimierza Alojzego Jakubowskiego (1890-
1940), absolwenta bocheńskiego gimna-
zjum (1909), współzałożyciela i pierwszego 
prezesa Stowarzyszenia Bochniaków (1936-
1939), który w 1911 r. stworzył powiatowe 
struktury Związku Walki Czynnej w Bochni 
i Brzesku, w 1913 r. założył w Bochni Zwią-
zek Strzelecki, a z chwilą wybuchu Wojny 
Światowej w 1914 r. wyprowadził do legio-
nów ponad 1000 wyszkolonych ochotników 
z podległych mu organizacji strzeleckich, 
walczył w II Brygadzie Legionów Polskich, 
a za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Pisali-
śmy o nim wielokrotnie na łamach nasze-
go kwartalnika, a zwłaszcza w numerach 
poświęconych historii Stowarzyszenia cz. 
I (1936-1939) – WB nr 2 (29) z 1996 r. i cz. 
II (1956-1972) – WB nr 2 (70) z 2006 r.1

W t e j  l eg ionowe j ,  pa t r io t yc z -
nej i rodzinnej tradycji wyrósł jego jedyny syn Kazi-
mierz Jakubowski, żołnierz warszawskiego Kedywu, któ-
ry stał się jednym z wielu bohaterów pokolenia Kolum-
bów, walczących z Niemcami w okupowanej Warszawie.

* * *

DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLnE
Kazimierz, Wiktor Jakubowski urodził się 20 stycznia 1921 r. 
w Krakowie. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej z oko-
lic Tarnopola, sięgającej korzeniami do 1800 roku. Drugie 
imię Wiktor otrzymał po swoim dziadku Wiktorze Jakubow-
skim (1851-1920), który w latach 1909-1914 był c.k. radcą 

Stanisław Kobiela

„Kazik” Jakubowski (1921–1944)
żołnierz warszawskiego Kedywu jeden z warszawskich Kolumbów

skarbowym w Bochni. Ojciec Kazimierza Tadeusz w randze 
podpułkownika dyplomowanego z tytułem doktora praw był 
w latach 20-tych XX w. sędzią śledczym do spraw specjalnych 
w Wojskowym Sądzie Okręgowym Korpusu nr 5 w Krakowie. 
Matka Józefa Łucka jako żona sędziego-pułkownika zapewne 
nie pracowała zawodowo, ale zajmowała się domem i wycho-
waniem syna. Na początku lat 30-tych Tadeusz Jakubowski 

otrzymał stanowisko kierownicze w jednej 
z agend Ministerstwa Skarbu. Państwo Ja-
kubowscy przenieśli się do Warszawy i za-
mieszkali na Żoliborzu przy ulicy Felińskie-
go 36/4.

Tam właśnie na oficerskim Żolibo-
rzu upłynęły dziecięce i młodzieńcze lata 
Kazika Jakubowskiego. Zaprzyjaźnił się 
tam ze starszym od niego o 4 lata Stanisła-
wem Sosabowskim, synem płk Stanisława 
Sosabowskiego, dowódcy 21 pp „Dzieci 
Warszawy”, a od 1941 r. dowódcy polsko-
brytyjskiej I Brygady Spadochronowej 
w Wielkiej Brytanii. Przyjaźń ta utrwaliła 
się w tragicznych walkach w obronie War-
szawy we wrześniu 1939 r. i latach okupacji 
niemieckiej w Polsce, w czasie wspólnych 
akcji partyzanckich podejmowanych prze-
ciwko Niemcom w okupowanej stolicy.

Wybuch wojny tragicznie zaważył na losach rodziny Ja-
kubowskich. Ojciec z powodu przeżyć wojennych zmarł 
w 1940 r. w Bukareszcie w wieku 50 lat. Nie wiemy czy mat-
ka Kazimierza przeżyła. 18-letni chłopiec, aby się utrzymać, 
musiał podjąć pracę spedytora. W nieznanych okolicznościach 
w tym samym mieszkaniu, zamieszkała jego stryjeczna krew-
na Zofia Jadwiga Jakubowska, córka dr praw Fryderyka Jaku-
bowskiego i Romany z d. Meixner urodzona w Wiedniu. Mło-
dzi zakochali się i 28 kwietnia 1943 r. po uzyskaniu z Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej dyspensy od pokrewieństwa nr 
2034 z 15 kwietnia 1943 r. pobrali się. Ślubu w kościele pod 
wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 
udzielił im miejscowy wikariusz ks. Wacław Galasik, a jed-
nym ze świadków był Antoni Wojciechowski, który w konspi-
racji nosił pseudonim „Antek” 2.

W WARSZAWSKIEJ KOnSPIRACJI
Oboje zaprzysiężeni byli od grudnia 1939 roku, prawdopodob-
nie w Tajnej Organizacji Wojskowej. Kazimierz Jakubowski 
miał pseudonim „Kazik”, jego żona „Zośka”. Stanisław So-
sabowski ps.” Stasinek” także związany był z TOW, ale już 
w lutym 1940 r. zaprzysiężony został w ZWZ i prowadził 
konspiracyjny werbunek w środowisku żoliborskiej młodzie-
ży, a więc tam gdzie mieszkał. Najpierw był dowódcą patro-
lu, później dowódcą plutonu oddziału “Fabryka”-” Warszta-
ty” w pułku “Baszta”, następnie dowódcą zespołu bojowego 

Kazimierz Jakubowski, ps. „Kazik”

Dom przy ul. Felińskiego 36.
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Okręgu Warszawa-Miasto TOW, a od marca 1943 r. w war-
szawskim Kedywie i uważany za jednego z najbardziej bojo-
wych żołnierzy warszawskiego Kedywu.

Ani prof. Strzembosz, ani nikt inny nie podaje w jakich 
oddziałach rozpoczynał swoją działalność dywersyjno-bojową 
Kazimierz Jakubowski. Nie możemy więc z całą pewnością po-
wiedzieć czy Kazimierz Jakubowski walczył razem ze „Stasin-
kiem” w tym samym oddziale pułku „Baszta”, chociaż brawu-
ra z jaką uczestniczył w tych akcjach pod pseudonimem „Ka-
zik” (o czym piszę niżej) wskazywać może właśnie na niego3.

Jan Bagiński „Socha” w swoich wspomnieniach charakte-
ryzuje to młodzieżowe, żoliborskie środowisko, a o swoich ko-
legach „Antku” (Antonim Wojciechowskim) i „Kaziku” (Kazi-
mierzu Jakubowskim) pisze: Ich wciągnęło to tak, że nie mieli 
zamiaru się uczyć nawet w podchorążówce. Mieli w głowie 
tylko strzelanie. Podobny do nich był Krzysztof Sobieszczański 
„Kolumb” bojowy, ale awanturniczy. Także łączniczka Danu-
ta Mancewicz wspomina, iż za wszelką cenę chciała dostać 
się do „Baszty”, a kiedy celu dopięła przekazywała meldun-
ki i rozkazy od „Stasinka” do dowódców podgrup: „Kazika” 
(Kazimierza Jakubowskiego) i „Lecha” (Lecha Zubrzyckiego). 
W podobny sposób do „Baszty” trafiła Zosia Czechowska, 
późniejsza łączniczka, która w dramatycznych okolicznościach 
uratuje życie Jackowi Jakubowskiemu, synowi „Kazika” 4.

W AKCJACH ZBROJnyCH BATALIOnu „BASZTA”
Batalion Ochrony Sztabu nazwany skrótem „Ba-szta” powstał 
w kręgach harcerskich Żoliborza, pierwotnie jako dwie kom-
panie: „Kotłownia” i „Warsztaty”, które w 1941 połączyły się 
w jeden oddział pod nazwą „Fabryka”. Od 8 grudnia 1939 r. 
podporządkowany był Komendantowi SZP gen. Michałowi 
Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi, a od wiosny 1942 r. Ko-
mendzie Głównej AK. Przy batalionie utworzono w stycz-
niu 1942 r. szkołę podchorążych rezerwy. 
Akcje „Baszty” były przede wszystkim na-
stawione na zdobywanie broni i lekarstw. 
Tomasz Strzembosz pisząc o tych akcjach 
wielokrotnie wymienia „Kazika”, ale nie po-
daje obok pseudonimu żadnego nazwiska.

Pierwszy z tej serii napad na strażnika 
firmy „Obhut” przeprowadzony został przez 
pięciu żołnierzy „Orła” pod dowództwem 
„Kazika” w dniu 20 listopada 1942 r. Atak się 
udał, ale strażnik nie miał przy sobie broni. 
Zabrano mu jedynie dokumenty. 26 listopada 
1942 sześciu żołnierzy z kompanii „Goliata” 
w tym „Kazik” rozbroiło na ulicy Emilii Pla-
ter żołnierza Wehrmachtu w pełnym uzbro-
jeniu. W jesieni 1942 r. 10-osobowa grupa 
ludzi z „Baszty” pod dowództwem „Kazika” 
wpadła do mieszkania volksdeutscha Konra-
da Szemrowitza przy ul. Furmańskiej 7 i zabrała mu ważne 
dokumenty, które przekazała komórce legalizacyjnej KG. Kil-
ka dni później grupa pod dowództwem „Kazika” wpadła do 
mieszkania agenta Gestapo Jana Bohma pobiła go i zabrała 
dokumenty.

POWSTAnIE KEDyWu
Kedyw (Kierownictwo Dywersji) Armii Krajowej powołał 
do życia gen. Stefan Rowecki „Grot” rozkazem z 22 stycznia 

1943: „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”. Stworzył 
nową strukturę do zadań której należało planowanie i orga-
nizowanie akcji dywersyjnych i sabotażowych, szkolenie do-
wódców zespołów i patroli dywersyjno-sabotażowych, zaopa-
trywanie ich w środki walki i udzielanie wszechstronnej po-
mocy, a jednocześnie sprawowanie nad nimi pełnego nadzoru. 
Włączył do Kedywu działający od 1940 r. „Związek Odwetu” 
(ZO), „Wachlarz” (organizujący dywersję i sabotaż od 1941 r. 
na terenach wschodnich Polski) i Tajną Organizację Wojsko-
wą. Dowództwo Kedywu powierzył płk Augustowi Emilowi 
Fieldorfowi „Nil”. 1.02.1944 r. kierownictwo przejął ppłk Jan 
Mazurkiewicz „Radosław”. Oddziały dywersyjno-sabotażowe 
w okręgach AK poddane zostały pod rozkazy komendantów 
tych okręgów, z wyłączeniem Kedywu Komendy Głównej AK.

Do zadań patroli bojowych należało m.in. organizowanie 
napadów w celu odbicia aresztowanych, likwidacja zdrajców, 
zdobywanie broni i osłona patroli dywersyjnych. Patrole dy-
wersyjne organizować miały przerwy w komunikacji kolejowej, 
drogowej, telefonicznej i telegraficznej okupanta, niszczyć tory 
kolejowe i mosty. Zadaniem patroli sabotażowych było przede 
wszystkim uszkadzanie parowozów i taboru kolejowego.

W Kedywie Okręgu Warszawskiego posiadającym własne 
dowództwo i sztab działały centralne (warszawskie) i podwar-
szawskie oddziały dywersyjno-bojowe, obwodowe, rejonowe 
oddziały dywersyjno-bojowe oraz komórki i grupy sabotażo-
we. Wśród centralnych (warszawskich) oddziałów znalazły się 
oddziały „Jotesa”, „Mieczysława”, „Chwackiego”, „Andrzeja” 
i „Kobiece Patrole Minerskie”. Każdy z nich liczył od kilku do 
kilkudziesięciu żołnierzy.

GRuPA „AnDRZEJA”
Najliczniejsza była grupa „Andrzeja” (90-osobowa) dowo-
dzona przez por. dr Józefa Rybickiego „Andrzeja” 5 wyłonio-

na ze scalenia Tajnej Organizacji Wojsko-
wej (TOW) z AK, która osiągnęła zdolność 
bojową już na początku II kwartału 1943 r. 
Nie była to zwarta jednostka dzieląca się na 
sekcje lub patrole. Składała się z trzech sa-
modzielnych grup-zespołów dywersyjno-bo-
jowych bardzo luźno powiązanych ze sobą 
osobą dowódcy oddziału. Były tam: Grupa 
„Wola” (dowódca Edward Hryniewicz „Su-
pełek”), Grupa „Śródmieście-Mokotów” 
(dowódca Zdzisław Zajdler „Żbik”) i Grupa 
„Żoliborz” (dowódca ppor. lek. Stanisław 
Sosabowski ps.„Stasinek”) działająca od po-
czątku 1942 r. Ta ostatnia liczyła pierwotnie 
30 żołnierzy ze środowisk inteligenckich 
i składała się z dwóch zespołów, po kilku lub 
kilkunastu żołnierzy. Pierwszym dowodził 
pchor. Kazimierz Jakubowski „Kazik” 6, dru-

gim pchor. Lech Zubrzycki „Lech”. Od maja 1944 r. grupa 
„Andrzeja” zmieniła nazwę na Oddział Dyspozycyjny „A” 
– Kedyw-Kolegium.

AKCJE KOłO GETTA
Gen. „Grot” zlecił Kedywowi zorganizowanie pomocy dla 
przygotowującej się do walki w getcie Żydowskiej Organi-
zacji Bojowej. Była to nie tylko pomoc instruktażowa (orga-
nizacja, wyszkolenie bojowe i taktyka dywersyjno-bojowa, 

Stanisław Sosabowski, ps. „Stasinek”
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żarówka w której byli „Stasinek”, (Stanisław Sosabowski), 
por. „Onufry” (Jerzy Trószyński), „Kazik” (Kazimierz Jaku-
bowski), „Antek” (Antoni Wojciechowski), pchor. „Socha” 
(Jan Bagiński), „Kolumb” (Krzysztof Sobieszczański), „Pu-
chy” (Stanisław Czechowski), „Janusz” (Janusz Płachtowski) 
i „Fred” (NN). Przebieg akcji powtarzam za Strzemboszem8. 
Z szoferki wysiadł „Onufry” przebrany w mundur SS i zażądał 
otwarcia bramy. Dozorca oraz pięciu policjantów granatowych 
odmówiło, tłumacząc, że skład jest już nieczynny i dopiero pod 
groźbą pistoletu ulegli. W kantorze rozbrojono policjantów, 
kierownika magazynu i podoficera Wehrmachtu, zerwano po-
łączenia telefoniczne, zamknięto jeńców w wartowni pod stra-
żą i rozpoczęto akcję niszczenia. „Puchy” i „Janusz” odkręcili 
zawory rur dopływowych do zbiorników i spuścili ropę i ben-
zynę do prostokątnego otworu z cegieł. „Stasinek” przylepił 
ładunki plastykowe do dwóch największych z ośmiu zbiorni-
ków, a „Onufry” ułożył trzy ładunki termitowe pomiędzy becz-
kami z benzyną. Na dany znak zapalili lonty, a na ściekającą 
ze zbiorników ropę upadła rzucona przez „Stasinka” butelka 
z benzyną o natychmiastowym zapalniku. Buchnął płomień. 
Oddział szybko odjechał mijając po drodze posterunki Werk-
schutzu i Wehrmachtu, które strzegły licznych znajdujących 
się w tym rejonie magazynów. W budynku administracyjnym 
pozostali zamknięci niemiecki komisarz podoficer, policjanci 
i portier.

Cała akcja trwała 20 minut. Za chwilę rozległ się potężny 
grzmot detonacji i ponad dachy domów trysnął oślepiający ję-
zor ognia. Ulice i okoliczne baraki spowił gryzący dym – pło-
nęły tysiące litrów materiałów pędnych. Pożar trwał całą noc. 
Dodatkowo spłonęły doszczętnie dwa wagony-cysterny, a żar 
był tak wielki, że powstało poważne zagrożenie dla znajdują-
cego się 100 metrów dalej składu benzyny „Drago” 9.

PRZyGOTOWAnIA DO LIKWIDACJI „PAnIEnKI”
Sebastian Pawlika pisze na portalu internetowym Historia.org.
pl, że „Akcja pod Arsenałem” i „Zamach na Kutscherę” były 
najlepiej znanymi akcjami w okupowanej Warszawie, ale zda-
niem prof. Władysława Bartoszewskiego na miano najlepiej 
przeprowadzonej akcji w Warszawie zasłużył zamach na do-
wódcę wartowni Bahnschutzu na Dworcu Zachodnim – Kar-
la Schmalza „Panienkę”, który był jednym z największych 
oprawców ludności Warszawy „postrachem Woli i Ochoty”. 
Opis tej akcji znamy ze sprawozdania „Kazika” sporządzone-
go dla potrzeb warszawskiego Kedywu. Na tym sprawozdaniu 
oparli się Tomasz Strzembosz, S. Likiernik, Sebastian Pawlina 
i Mateusz Biskup „Biszop10.

Feldfebel Karl Schmalz ze względu na swoją specyficzną 
urodę otrzymał przydomek „Panienka”. Był to postawny brunet 
o smagłej cerze. Podobno, przebrany za kobietę wyłapywał na to-
rach tych, którzy zbierali kawałki rozsypanego z wagonów węgla.

W sprawozdaniu z przygotowania tej akcji „Kazik” opisał 
jego zbrodnicze czyny: Typowy zboczeniec, kat, morderca, 
zbrodniarz – typ w normalnym niemieckim społeczeństwie wy-
bitnie patologiczny. Z sadystyczną rozkoszą znęca się nad swo-
imi ofiarami, sam własnoręcznie katuje i morduje. Ofiarami 
jego padają pracownicy kolejowi, chłopcy znajdujący się na to-
rze i inni, którzy mieli pecha dostać się na jego wartownię, któ-
ra była przedstawicielką i wykonawczynią prawa niemieckie-
go. Sądzi i wyrokuje sam – za najdrobniejsze przewinienie zna 

konstruowanie bomb, granatów i butelek zapalających), ale 
także plan akcji uderzeniowej pod murami getta uzgodniony 
z ŻOB już dwa miesiące przed wybuchem powstania w get-
cie. Akcje wykonania wyłomu w murze miały na celu umożli-
wienie przebicia się oddziałów ŻOB i Żydowskiego Związku 
Wojskowego. Nie przyniosły one zaplanowanych efektów, ale 
miały istotne znaczenie dla oblężonych w getcie powstańców 
oraz dla tych mieszkańców Warszawy, którzy boleśnie odczu-
wali swoją bezradność7. Nie wiemy czy „Kazik” brał udział 
w tych pierwszych akcjach kwietniowych. Były one jednak 
kontynuowane nawet po dniu 8 maja, w którym dowództwo 
ŻOB popełniło zbiorowe samobójstwo. W sprawozdaniu 
Kedywu za maj 1943 r. opisana jest akcja koło getta w dniu 
15 maja 1943 r. na ulicy Bonifraterskiej (róg Muranowskiej). 
Wiązkę granatów w kompanię SS (po 2 granaty) rzucili w no-
cy trzej żołnierze Kedywu OK. AK z grupy „Andrzeja”: „Sta-
sinek” (Stanisław Sosabowski), „Kazik” (Kazimierz Jakubow-
ski) i „Antek” (Antoni Wojciechowski). Żołnierze warszaw-
skiego Kedywu docierali kanałami do wnętrza getta dostarcza-
jąc powstańcom broń, materiały wybuchowe i wyprowadzili 
z oblężonej dzielnicy wielu jej mieszkańców.

AKCJE PALEnIA SKłADóW nIEMIECKICH
Oddziały Kedywu warszawskiego rozpoczęły szeroko zakro-
jone akcje palenia składów niemieckich już 29 czerwca 1943 r. 
od podpalenia budynku magazynu wojskowego przy ulicy Go-
styńskiej. 26 lipca 1943 r. spaliły skład materiałów pędnych 
przy ul. Żelaznej 61 a 31 lipca 1943 r. wielki skład materiałów 
rafinerii „Karpaty” na Woli przy ul. Gniewkowskiej 47. Skład 
ten zaopatrywał niemieckie wojsko, policję i administrację. 
Straty były więc ogromne, przewyższały rozmiarem wszystkie 
poprzednie zniszczenia. Dym z płonących zbiorników – pisze 
Strzembosz – widoczny był w całej Warszawie, co wywarło 
ogromne wrażenie. Akcję przeprowadził żoliborski pluton 
„Stasinka” (Stanisława Sosabowskiego). Skład otoczony był 
parkanem z grubej siatki 6-metrowej wysokości. Około 19-tej 
pod bramę składu od ulicy Gniewkowskiej podjechała cię-

Płoną magazyny materiałów pędnych przy ul. Gniewkowskiej 47.
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tylko jedną karę – karę śmierci. Ma on na sumieniu około 200 
ofiar, jest postrachem okolic, potwornym zjawiskiem na Woli”.

Schmalz zdając sobie sprawę, że może być na niego przy-
gotowany zamach przez polskie podziemie stał się bardzo 
ostrożny. Murowany budynek wartowni Bahnschutzu znajdo-
wał się obok torów kolejowych biegnących z Dworca Główne-
go na Dworzec Zachodni w odległości 300 m od nie strzeżo-
nego wiaduktu, leżącego u wylotu ul. Niemcewicza. Otoczo-
ny był drutem kolczastym. Niedaleko znajdowały się koszary 
niemieckie w Domu Akademickim na placu Narutowicza. Nie 
było to dobre miejsce do przeprowadzenia akcji likwidacyjnej. 
Mimo to uznano, że wyrok śmierci na „Panienkę” powinien 
być tam właśnie wykonany. Zadanie to powierzono „Stasin-
kowi” (Stanisławowi Sosabowskiemu) dowódcy grupy żoli-
borskiej, który na dowódcę akcji wyznaczył swojego zastępcę 
„Kazika” (Kazimierza Jakubowskiego). Do przeprowadzenia 
akcji „Kazik” potrzebował jeszcze jednego munduru żołnierza 
Wehrmachtu. Brawurowy opis zdobycia tego munduru podaje 
Sebastian Pawlina na portalu HISTORIA.ORG.PL. Szczegól-
nie ważny był aspekt czasowy. Akcja nie mogła trwać dłużej 
niż 10 minut i musiała być przeprowadzona w okresie, kiedy 
na stacji nie stał żaden pociąg.

„Kazik” dokonał szczegółowego rozpoznania terenu. 
W pobliżu wartowni był otoczony płotem budynek Towa-
rzystwa Asfaltowego, skład opałowy, budynek semaforowy 
i gmach firmy „Severin”, a od strony północnej – nasyp kole-
jowy. „Kazik” zamierzał opanować najpierw budynek fabryki 
„Severin”. Dwaj kolejarze mieli poinformować, kiedy „Pa-
nienka” będzie na wartowni.

W akcji miało wziąć udział 18 ludzi z grupy żoliborskiej 
„Stasinka” i grupy czerniakowskiej „Żbika”. Mieli oni siedem 
pistoletów maszynowych i każdy z nich broń krótką. Na sy-
gnał czekali w czterech mieszkaniach na Żoliborzu. Akcja na 
„Panienkę” była trudna i niebezpieczna. Od zamachu na Fran-

za Kutscherę nie minął jeszcze miesiąc. „Monter” obawiał się, 
że zamachowcy napotkają zbyt duże oddziały wroga z uwagi 
na bliskość niemieckich koszar. Szef warszawskiego Kedywu 
dr Rybicki postanowił jednak podjąć ryzyko. Pierwszy termin 
zaplanowany na 1 marca został odwołany. 4 marca około 9.00 
rano potwierdzono, że „Panienka” będzie na wartowni. O 9.30 
grupa likwidacyjna była na miejscu. Musiała czekać, aż jeden 
z dwóch kolejarzy przyniesie wiadomość, że „Panienka” jest 
już na wartowni.

Po godzinie oczekiwania potwierdzono przybycie „Pa-
nienki” na wartownię. Teraz grupa przystąpiła do opanowania 
budynku fabryki „Severin”, w której pracowało stu pracowni-
ków. Wszyscy na widok uzbrojonych zamachowców poddali 
się. Umieszczono ich w jednym pomieszczeniu. „Kazik” po-
lecił właścicielowi fabryki Niemcowi Severinowi podciągnię-
cie betoniarek jak najbliżej wartowni, aby ich głośna praca 
zagłuszyła strzały. Wybito także dziurę w płocie, aby ludzie 
„Kazika” mogli podejść do wartowni. Ubezpieczenie stanowi-
li: Stanisław Likiernik „Staszek”, Zygmunt Siennicki „Bor”, 
„Lech”, Andrzej Englert “Andrzejek” i jeden żołnierz z Woli 
o nieznanym pseudonimie.

SPRyTny KAMuFLAż
O 11:05 przystąpiono do następnego etapu akcji. Krzysztof 
Sobieszczański „Kolumb” i Jan Barszczewski „Janek” prze-
brani w niemieckie mundury i wyposażeni w peemy weszli 
przez bramę przy ulicy Niemcewicza prowadząc ze sobą 
– bijąc i popychając – „zakrwawionego i umazanego błotem 
udającego schwytanego przez patrol „złodzieja kolejowego” 
Antoniego Wojciechowskiego „Antka”. Cała trójka skiero-
wała się do wartowni, a od tyłu podchodzili Kazimierz Jaku-
bowski „Kazik”, Leon Zubrzycki „Lech”, Józef Tomaszewski 
„Klemens”, Aleksander Kabański „Brzozowski”, Jan Dryla 
„Tońko”, Zenon Popko-Popkowicz „Mikołaj” oraz Andrzej 

Likwidacja „Panienki” w kadrach serialu telewizyjnego „Kolumbowie”.
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Sosabowskiego „Stasinka” (studia medyczne), albo Kazimie-
rza Jakubowskiego „Kazika”. Wielu jednak uważa, że w po-
wieści w postaci Zygmunta połączył Kazika” i Stasinka”. 
W znakomitym serialu telewizyjnym Janusza Morgensterna 
„Kolumbowie” w odcinku II „Żegnaj Baśka” przedstawiona 
jest z niewielkimi modyfikacjami cała akcja, która doprowa-
dziła do zlikwidowania „Panienki”. Zygmunta gra Jan Englert, 
Jerzego – Władysław Kowalski, a Stanisława Skiernika „Ko-
lumba” – Jerzy Matałowski.

SMuTny EPILOG
Dzięki pomysłowości „Kazika”, fantazji, odwadze i brawurze 
jej uczestników akcja „Panienka” jest dzisiaj oceniana jako naj-
lepiej przeprowadzona akcja zbrojna w okupowanej Warszawie. 
Niestety zamachowcy darowali życie jednemu z bahnschutzów, 
Letererowi (Lernerowi) świadkowi tej akcji. Ten akt łaski przy-
niósł tragiczne żniwo śmierci. 30 marca 1944 roku świadek ten 
rozpoznał na ulicy Żelaznej lub w tramwaju „Kazika” (wersje 
zatrzymania go przez Niemców różnią się). Niemcy znaleź-
li przy nim legitymację ze zdjęciem bahnschutza Schmalza.

Decyzja kolegów była natychmiastowa: Jedziemy go odbić! 
– wspomina Bagiński – „Antek” mówi: Ja 
rąbnę w nich samochodem i co będzie, to 
będzie. Pojechaliśmy, wiedziałem, że szan-
sa jest niewielka, żeby z tego wyjść z ży-
ciem. Stanisław Likiernik pisał: Gdybym 
wiedział, że zginę w akcji, też bym poszedł.

Akcja odbicia nie doszła jednak do 
skutku. Zanim dotarli, Niemcy zabrali Ja-
kubowskiego. Łączniczka Zofia Czechow-
ska pobiegła do mieszkania „Kazika” aby 
zabrać jego żonę i kilkumiesięcznego ich 
synka Jacka. Liczyły się dosłownie se-
kundy.. Zofia Jakubowska nie zdążyła 
opuścić mieszkania, ale Czechowska bły-
skawicznie zawinęła dziecko, wzięła je 
na ręce i wybiegła z mieszkania. Zapyta-
ła stojącego w bramie Niemca czy może 
przejść – pisze w swoim Dzienniku Zofia 
Jankowska – a on wziął jej dokument i po-

zwolił. Nie zatrzymywana przez nikogo wyszła z kamienicy 
przy ulicy Felińskiego (kilka miesięcy wcześniej w egzekucji 
ulicznej zginął jej brat Stanisław Czechowski, złapany z ry-
sunkami, które przedstawiały sposób odlewania skorup grana-
tów). Stanisław Likiernik przypuszczał, że Niemiec, który pil-
nował wyjścia myślał, że Czechowska wychodzi z dzieckiem 
z innego mieszkania. Nie wiedział, że Czechowska ratuje życie 
dziecku „Kazika” i „Zośki”. Przyszła do nas – pisze dalej Zo-
fia Jankowska – Zamknęliśmy ją w naszej piwnicy, a dziecko 
przebraliśmy inaczej i nadeszła niania, którą udało się zatrzy-
mać przy wyjściu z kościoła i skierować do nas. Wkrótce przy-
jechali po Zosię, podobno zawrócili już z wiaduktu. Dokument 
jej mieli. Gdy weszli do jej mieszkania, zapytali matki: „Jest 
tu Zofia Cz. z dzieckiem?” – Mieszka tu, ale dziecka nie ma.. 
Popieklili się trochę i odjechali. Przyszła Stefa ze szkoły, za-
brała nianię z dzieckiem i odwiozła do Śródmieścia, a stamtąd 
do Milanówka. Towarzyszy Kazika udało się w czas ostrzec11.

Kazimierz i Zofia Jakubowscy zostali zamęczeni w więzie-
niu Gestapo na Alei Szucha 25. Nie wiemy czy zmarli w śledz-
twie, czy zostali rozstrzelani w ruinach getta, gdzie od 1943 r. 

Jakubiec “Rymwid” Przecięli kolczasty drut i weszli do wartow-
ni tylnymi drzwiami. W tym czasie „Kolumb”, „Janek” i „An-
tek” byli już w środku wartowni, a „Kolumb” znający dobrze 
język niemiecki wyjaśniał okoliczności schwytania „złodzieja”.

HänDE HOCH!
W kulminacyjnym momencie wpadł do kancelarii wartowni 
„Kazik” i zawołał „Hände hoch!” „Panienka” chwycił za broń, 
ale „Kolumb” strzałem z peemu położył go trupem. „Antek” 
i „Janek” zastrzelili dwóch towarzyszy „Panienki”. W sąsied-
nim pokoju „Brzozowski” i „Klemens” zastrzelili dwóch ko-
lejnych Niemców. W ostatnim pokoju pozostał jeszcze jeden 
bahnschutz, niejaki Luterer, (zdaniem Strzembosza nazywał się 
Lerner), który szybko poddał się. Pomógł im w zbieraniu broni. 
Gdy zadzwonił telefon powiedział, że Schmalz nie może teraz 
podejść. Zamachowcy darowali mu życie – co niebawem przy-
niosło tragiczne skutki – i związanego pozostawili na wartow-
ni. Teraz pod budynek wartowni mogła podjechać ciężarówka.

„Teraz już tylko sekundy... – pisze nieznany autor relacji 
dołączonej do raportu „Kazika” – Chłopcy niosą broń i mun-
dury z wartowni, robotnicy miejscowi pomagają ładować ckm 
i amunicję – samochód już warczy na ga-
zie. Już ruszamy, chłopcy wskakują w bie-
gu, rzucając jeszcze do środka części 
umundurowania bahnschutzów. Są wszy-
scy. W biegu wsiadają nasi wartownicy 
z terenu – każda sekunda droga, przecież 
tuż obok kilkuset szwabów uzbrojonych po 
zęby siedzi w Domu Akademickim – budy 
w pogotowiu. Już wyjeżdżamy z terenu 
Dworca.. Ulica Niemcewicza – wiraż – 
Grójecka i.. pełny gaz! Zadanie wykonano.

Na ciężarówkę – pisze „Kazik” w ra-
porcie z wykonania wyroku śmierci – za-
brano jeden ckm „Maxim” z sześcioma 
pełnymi taśmami, skrzynkę z amunicją 
do ckm (ok. 1600 sztuk), dwa razy MP 40 
plus osiem pełnych magazynków, dzie-
więć karabinów Mauser, piętnaście kb ka-
waleryjskich, ok. 1500 sztuk amunicji do 
pistoletów kal. 9 mm, cztery pistolety kal. 7,65, dwie rakiet-
nice, 600 sztuk amunicji kal. 7, 9, cztery granaty niemieckie, 
cztery niekompletne mundury kolejarzy, hełmy, ładownice, 
bagnety. Po około ośmiu minutach od rozpoczęcia akcji od-
dział wycofał się i „rozpłynął” w mieście.

Za wykonanie zadania „Kazik” został awansowany do 
stopnia podporucznika czasu wojny, natomiast „Antek”, „Ja-
nek” i „Kolumb” zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych. 
Została również udzielona pochwała całemu patrolowi, którą 
na ręce T. Wiwatowskiego przesłał J. R. Rybicki – szef war-
szawskiego Kedywu.

AKCJA „PAnIEnKA” W LITERATuRZE I FILMIE
Roman Bratny w powieści Kolumbowie dość wiernie opi-
sał tę akcję, chociaż zauważyć można także pewne różnice, 
jak choćby nazwisko „Panienki” Malz oraz samotnej uciecz-
ce „Kolumba” przed pościgiem Niemców. Bratny w postaci 
Stanisława Skiernika „Kolumba” odmalował losy Stanisława 
Likiernika „Staszka” „Machabeusza” i Krzysztofa Sobiesz-
czańskiego „Kolumba”, a w postaci Zygmunta – Stanisława 

Łączniczka Zofia Czechowska.
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najczęściej mordowano więźniów Gestapo. Na cmentarzu Po-
wązkowskim w części wojskowej pomiędzy Mogiłą Symbo-
liczną a tablicami Szarych Szeregów ustawiono w 1995 r. dwa 
niskie graniastosłupy o wysokości 1, 20 o podstawie trójkąta 
obłożone czarnym marmurem na którym wyryte są imiona, na-
zwiska, pseudonimy lata urodzenia i śmierci żołnierzy Oddzia-
łu Dyspozycyjnego „A”-Kolegium, którzy wchodzili w skład 
batalionu „Zośka” w czasie Powstania Warszawskiego. Na 
tablicy 1 zatytułowanej: „Polegli w akcjach zbrojnych w cza-
sie okupacji i w Powstaniu Warszawskim” znajdującej się na 
lewym graniastosłupie są nazwiska: Kazimierz Jakubowski 
„Kazik” 1921-1944 i Zofia Jakubowska „Zośka” (1915-1944).

Syn „Kazika” Jacek Tadeusz Jakubowski przeżył wojnę. 
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych i mieszka w Arlington w stanie Wirgi-
nia. Ma 27-letniego syna Sebastiana. 

Serdecznie dziękuję panu Lechowi Jakubowskiemu z Warsza-
wy bratankowi Tadeusza Jakubowskiego za jego poszukiwania 
genealogiczne i cenne informacje o rodzinie Jakubowskich, które 
przekazał do tego artykułu i do archiwum naszego Stowarzyszenia.

Przypisy:
1 Tadeusz Jakubowski urodził się w Kołomyi uczył się w bocheńskim 

gimnazjum, w którym w 1909 r. złożył z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. 
W okresie nauki w gimnazjum w 1905 r. związał się z tajną organizacją mło-
dzieży postępowo-niepodległościowej „Promień” i współdziałał przy zakłada-
niu miejscowej organizacji frakcji rewolucyjnej PPS. Organizując kolportaż 
nielegalnej prasy i literatury i wygłaszając odczyty dla młodzieży gimnazjalnej 
i rzemieślniczej przyczynił się do założenia Czytelni Robotniczej i Domu Ro-
botniczego. W 1911 r. już w czasie studiów na Wydziale Prawa UJ wstąpił do 
Związku Walki Czynnej założonego w 1908 r. przez Kazimierza Sosnkowskiego 
we Lwowie, którego celem – pod ideowym przywództwem Józefa Piłsudskiego 
– było przygotowanie polskich kadr wojskowych. Jakubowski działał w Krako-
wie a od listopada 1912 r. był komendantem ZWC obwodu Bochnia-Brzesko. 

W 1913 r. utworzył bocheński Związek Strzelecki, legalną organizację 
paramilitarną i wprowadził do niego kadry działaczy ZWC. Dzięki niespo-
żytej energii i niezwykłemu talentowi organizacyjnemu Jakubowski założył 
w powiecie bocheńskim i brzeskim 21 organizacji strzeleckich przygotowując 
dobrze wyszkolone kadry przyszłego wojska polskiego. 

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Tadeusz Jakubowski wyprowadził 
z podległych mu organizacji strzeleckich ponad 1000 ludzi do Legionów. 
Najwięcej z nich poszło z Tadeuszem Jakubowskim do 2 pp. Legionów, który 
w Kołomyi przekształcił się w II Brygadę Legionów Polskich. Przeszli z nim 
kampanię bukowińską a następnie wołyńską. Był dowódcą 6 pp, w 1915 r. 
walczył pod Kołodią, a za męstwo okazane w bitwie pod Kuklami otrzymał 
Krzyż Żelazny. Za udział i męstwo na polu walki w wojnie polsko-bolszewic-
kiej otrzymał krzyż Virtuti Militari nr 6318. 

W 1919 r. uzyskał doktorat na Wydziale Prawa UJ i następnie pracował 
w randze podpułkownika dypl. jako sędzia w Wojskowym Sądzie Okręgowym 
Korpusu nr 5 w Krakowie. W Krakowie ożenił się z Józefą Łucką i z małżeń-
stwa tego urodził się im 20.01.1921 w Krakowie syn Kazimierz, Wiktor Jaku-
bowski (późniejszy żołnierz Armii Krajowej podporucznik ps.” Kazik”, które-
mu poświęcamy ten artykuł. Na początku lat 30-tych cała rodzina przeniosła się 
do Warszawy gdzie Tadeusz Jakubowski pełnił ważne stanowiska w Minister-
stwie Skarbu. Mieszkali na warszawskim Żoliborzu przy ul. Felińskiego 36/4.

Już z końcem 1935 roku Tadeusz Jakubowski zaangażował się w two-
rzenie w Warszawie struktur Zrzeszenia Bochniaków wykorzystując swoje 
kontakty koleżeńskie z ławy szkolnej i z legionów z dużą liczbą Bochniaków 
mieszkających w Warszawie, Lwowie, Wilnie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi 
i Katowicach i doprowadził w czerwcu 1936 roku do utworzenia ogólnopol-
skiej organizacji Stowarzyszenia Bochniaków. Jednocześnie z powodzeniem 
zakończył swoje starania w Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłuże-
niowej o umorzenia znacznej części długu miasta Bochni i uzyskania 5-letniej 
karencji na spłatę pozostałej, dzięki czemu Bochnia mogła po latach zapaści 
podjąć konieczne inwestycje, a tym samym zmniejszyć bezrobocie.

Po wybuchu wojny Tadeusz Jakubowski jako wysoki urzędnik skarbo-
wy musiał ewakuować się do Rumunii. Na skutek przeżyć wojennych zmarł 
w Bukareszcie 3 września 1940 r. w wieku 50 lat. Tam został pochowany z na-
leżnymi honorami wojskowymi. Podobno serce jego przewiezione do Warsza-
wy i spoczywa na cmentarzu powązkowskim wraz z żoną i matką. 

2 Akt ślubu nr 47z 28 kwietnia 1943 r. z parafii św. Stanisława Kostki 
w Warszawie na Żoliborzu).

3 Trudno uznać, że rwący się do walki z okupantem Kazimierz Jakubowski 
zaprzysiężony w grudniu 1939 r. pozostawał bezczynny aż do marca 1943 r., 
albo że wykonywał w konspiracji podrzędne zadania, a z chwilą zorganizowa-
nia Kedywu został dowódcą patrolu i zastępcą „Stasinka”, nie mając wcześniej 
żadnego doświadczenia w dywersji. Ponadto ze wspomnień Jana Bagińskiego 
„Sochy” wynika, że w podchorążówce zorganizowanej w strukturze „Basz-
ty” szkolił się „Kazik” Jakubowski, a więc musiał być żołnierzem „Baszty”.

4 Tomasz Stańczyk, Na Żoliborzu oficerskim „Rzeczpospolita” nr 136 
z 12.06.2004 r. 

5 W listopadzie 1943 r. po aresztowaniu i zamordowaniu szefa Kedywu 
Okręgu Warszawskiego kpt/mjr Jerzego Lewińskiego „Chuchry” Rybicki zo-
stał awansowany na szefa Kedywu Okręgu Warszawskiego)

6 W zespole (patrolu) dowodzonym przez „Kazika” byli: Stanisław Likier-
nik „Staszek, „Machabeusz”, ur. 1921, Krzysztof Sobieszczański „Kolumb” 
ur. 1916, Jan Barszczewski ur. 1921 „Janek” w konsp. od XI 1940 r. zginął 11 
sierpnia 1944 r. w czasie PW w Stawkach, Krzyż VM i KW, Antoni Wojcie-
chowski „Antek” ur. 1920 w konsp. od 1939 r., zamordowany w szpitalu św. 
Łazarza 6 sierpnia 44 w czasie PW). Dowódca „Kazika” w grupie żoliborskiej 
Stanisław Sosabowski „Stasinek”, w wyniku ran odniesionych w Powsta-
niu Warszawskim stracił drugie oko 4 sierpnia 1944 r., życie uratowała mu 
żona, która wyciągnęła go z powstańczego szpitala „Pod Krzywą Latarnią”, 
wyprowadzając go z grupą rannych kanałami. Rannych, których nie dało się 
uratować Niemcy spalili żywcem. Staraniem ojca gen. Sosabowskiego i gen. 
Eisenhowera został ściągnięty do Wielkiej Brytanii, gdzie mimo braku wzroku 
ukończył studia medyczne. Zmarł 6.11.2000 r. (Krzyż VM) 

7 Zaplanowano tylko jedno uderzenie, gdyż przewidywano, że powstanie 
trwać będzie tylko kilka dni, ale wobec przedłużenia walk powstańczych wy-
konano ich w kwietniu łącznie pięć: od ul. Bonifraterskiej, Okopowej, Leszno, 
Orlej, Świętojerskiej – zob. Strzembosz – 291.

8 Strzembosz s 324)
9 Strzembosz powołuję się na „Biuletyn Informacyjny z 26 VIII 1943 

wyd.” P” i na broszurę konspiracyjną „Polska karząca”, która podaje, że 
spłonęły trzy zbiorniki paliwa po 150 000 litrów benzyny, cztery zbiorniki 
po 100 000 litrów i jeden – 60 000 litrów, jeden – 30 000 litrów, 2000 beczek 
żeliwnych z 200 000 litrów., 200 beczek smarów wagi 20 000 kg i 2 cysterny-
wagony z benzyną.)

10 Tomasz Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, 
Warszawa 1983 s. 448-449, S. Likiernik, Diabelne szczęście czy palec boży?, 
Warszawa 1994, s. 94. Mateusz Biskup „Biszop” Zabić Panienkę.

11 Może więc Zofia Czechowska mieszkała u swojej matki przy ul. Fe-
lińskiego i ta informacja zwiodła niemieckiego wartownika? Z cytowanych 
w artykule wspomnień Zofii Jankowskiej wynika, że przy ul. Felińskiego 
36 mieszkała Zofia Czechowska i jej matka. Przed wybuchem Powstania 
Zofia Czechowska mieszkała przy ul. Wilsona 4/16. Musiała więc, po tym 
tragicznym wydarzeniu, zmienić mieszkanie, aby nie wpaść w ręce Niemców. 
Brała udział w Powstaniu Warszawskim i w nocy 16/17 września 1944 r. uda-
ło się jej przeprawić przez Wisłę.

Więzienie Gestapo przy Alei Szucha 25.
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„Podróże kształcą i uczą tolerancji”

Kenia jest krajem leżącym w środkowo-wschodniej Afry-
ce, o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Jak twierdzą autorzy 
przewodnika „Pascal”, Kenia jest jedną z największych atrak-
cji turystycznych świata. W jej krajobrazie dominują wyżyny, 
ale występują także faliste sawanny, kratery wulkanów z ma-
sywem Mount Kenya ( 5199 m), lasy, pustynie, jeziora, bardzo 
atrakcyjny Wielki Rów Wschodni ( część systemu Wielkich 
Rowów Afrykańskich) i piękne plaże Oceanu Indyjskiego. 

Niektóre badania archeologiczne dowodzą, że te tereny 
Afryki Wschodniej są kolebką ludzkości, bowiem tutaj wła-
śnie pojawili się pierwsi ludzie (1, 6 ml lat temu homo erectus, 
a 300 tys.lat temu homo sapiens) .

W czasach kolonialnych władzę w Kenii sprawowa-
li przede wszystkim Arabowie, Portugalczycy i Brytyjczy-
cy. Często najeźdźcy rozprawiali się z tubylcami brutalnie. 
Np. Portugalczyk Vasco da Gama ze swoja flotą dwukrotnie 
w XVI wieku najechał Mombasę. Te „wizyty” kończyły się 
rzezią tubylców, grabieżą i pożarami. 

W 1963 roku Kenia uzyskała niepodległość a znany dzia-
łacz Jomo Kenyatta został premierem a następnie prezyden-
tem. Obecnie Kenia jest republiką z systemem wielopartyjnym.

27-milionowe społeczeństwo tego kraju składa się z około 

30 grup plemiennych, a każda z nich mówi własnym językiem, 
co powoduje, że jest to państwo bardzo zróżnicowane również 
kulturowo i językowo. Od tysięcy lat na tereny obecnej Kenii 
migrowały różne grupy etniczne z sąsiednich obszarów Afry-
ki a także z Azji. Najbardziej znane z nich to Kuszyci, Niloci 
i Bantu. Obecnie popularną grupą są Masajowie przybyli znad 
Nilu, plemię o tradycjach wojennych i myśliwskich.

W Kenii mieszka także kilkadziesiąt tysięcy ludzi pocho-
dzenia europejskiego, w tym nieliczna Polonia. Polacy przy-

Janusz Żarek

Kenia – Afryka w miniaturze
bywali do Kenii w czasie II wojny światowej korzystając z po-
parcia polskiego rządu w Londynie. 

Pewną ciekawostką jest fakt, że przyszły prezydent Kenii 
Jomo Kenyatta był studentem wybitnego polskiego etnografa 
prof. Bronisława Malinowskiego, który prowadził w Kenii ba-
dania na rzecz Instytutu Kultur i Języków w Londynie. Keny-
atta pisał u niego pracę dyplomową z antropologii. 

Do Nairobi, stolicy Kenii przylatujemy późnym wieczo-
rem i zostajemy zakwaterowani w hotelu średniej klasy. W na-
stępnym dniu nasza niezbyt liczna grupa ośmiu osób zwiedza 
miasto. Nairobi liczy ponad 3 mln mieszkańców i w dalszym 
ciągu rozwija się w wyniku napływu ludności wiejskiej. Jest 
ono jednym z najważniejszych miast Afryki, ośrodkiem biz-
nesu podobnym do miast europejskich. Wśród mieszkańców 
Nairobi są przedstawiciele różnych narodów np. Arabowie, 
Hindusi, Pakistańczycy, Japończycy, Amerykanie a także Eu-
ropejczycy. Najbardziej liczną grupą rdzennych Afrykanów są 
członkowie plemienia Kikuyu. 

Nairobi jest również miastem ogrodów i parków przy czym 
większość drzew i krzewów sprowadzono z dalekich krajów 
np. z Australii czy Brazylii. Miasto dba o rozwój turystyki bu-
dując ekskluzywne hotele, wiele obiektów sportowych, mar-
ketów, restauracji i sklepów, w których można nabyć towary 
z różnych krajów i pamiątki z Kenii.Powstają też świątynie 
różnych religii. Zwiedzamy jedną z nich, piękny indyjski me-

czet Jamia Mosque. W restauracji w której po-
stanawiamy zjeść obiad, podano danie złożone 
z kawałków mięsa różnych zwierząt żyjących 
w Kenii, nawet mięso z krokodyla. Większość 
z nas zrezygnowała z tej „atrakcji” protestu-
jąc w ten sposób, choć raczej nieskutecznie, 
przeciw snobistycznej i bezmyślnej reklamie. 
Drugi dzień pobytu w Nairobi poświęciliśmy 
m.in na odwiedzenie kolekcji ornitologicznej 
w Muzeum Narodowym, bowiem w Kenii 
żyje, oprócz wielu gatunków ciekawych zwie-
rząt, duża ilość pięknych i nieznanych w Eu-
ropie ptaków .

Zwiedzamy także galerię Współczesnej 
Sztuki wschodnio- afrykańskiej, na której 
znajdują się, przede wszystkim, prace arty-
stów z Kenii, Tanzanii i Ugandy. 

Następnego dnia opuszczamy Nairobii 
i udajemy się na północ nad słone jezioro Na-
kuru, które leży na terenie Wielkiego Rowu. 

Tworzy ono wraz z otaczającym terenem park narodowy je-
ziora Nakuru ( Lake Nakuru National Park) . Jezioro słynie 
z tego, że żyją tu olbrzymie ilości różowych flamingów. Na-
ukowcy twierdzą, że w pewnym momencie było ich około 
dwa miliony, bowiem w ciepłych wodach Nakuru znajduje się 
przysmak flamingów, algi oraz plankton zwierzęcy.

Gromadzą się tutaj również stada białych pelikanów, które 
nie żyją w przyjaźni z flamingami, czym bardzo martwią się 
ekolodzy. Zalesione okolice wokół jeziora są podobno siedzi-
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bą około 400 gatunków ptaków, w tym przylatujących na zimę 
ptaków europejskich.

Na tych terenach żyją również inne zwierzęta. Przy brze-
gach jeziora kąpią się hipopotamy, a w lasach i sawannach 
występują przywożone z innych okolic Kenii nosorożce, ży-

rafy, lwy, pantery, bawoły afrykańskie, guźce, zebry, antylopy, 
szakale i strusie. Park słynie też z olbrzymich pytonów. Nasza 
grupa porusza się specjalnym samochodem terenowym głów-
nie w pobliżu jeziora. Wysiadamy w celu zrobienia zdjęć, ze 
względu na bezpieczeństwo, tylko na otwartej przestrzeni. 
Wprawdzie w parku działa oddział strażników ale zajmują się 
oni głównie kłusownictwem, które w dalszym ciągu występuje 
w Kenii. 

W następnym dniu jedziemy w kierunku południowo-za-
chodnim do rezerwatu Maasai Mara położonego przy grani-
cy z Tanzanią i sąsiadującego ze znanym 
parkiem narodowym Serengeti leżącym już 
w Tanzanii. Po obu stronach granicy, której 
na szczęście nie przestrzegają zwierzęta, 
odbywa się, jak piszą autorzy niektórych 
przewodników, najwspanialszy spektakl 
dzikiej przyrody.

Rezerwat Maasai Mara powstał w 1961 
roku na obszarze 1,8 tys km2. Łącznie z par-
kiem Serengeti obejmuje 3.2 tys.km2 terenu 
na którym żyje około 2 mln zwierząt mię-
sożernych i roślinożernych przemieszczają-
cych się głownie w poszukiwaniu jedzenia. 
Tereny te tworzą trawiaste pofałdowane 
sawanny, lasy akacjowe i cierniste krzewy. 
Rezerwat leży na wysokości około 2000 m 
n.p.m i dlatego mimo, że równik dzieli Ke-
nię na dwie prawie równe części, nie panu-
ją tu duże upały. Noc spędzamy w krytych 
strzechą chatkach o czystych wnętrzach i łóżkach chronionych 
moskitierami. 

W kolejnym dniu bierzemy udział w tzw. fotograficznym 
safari. Od rana jeździmy na terenie rezerwatu dwoma samo-
chodami z drewnianymi konstrukcjami pozwalającymi robić 
zdjęcia na stojąco w samochodzie. W każdym pojeździe jest 
kierowca i strażnik. Kierowcy starają się jeździć wyznaczony-
mi szlakami i zatrzymują się gdy chcemy zrobić zdjęcia. Z sa-
mochodu nie wolno wysiadać, gdyż istnieje możliwość ataku 
ze strony niektórych zwierząt. Jak wyjaśnił nam kierowca, 

nawet drapieżniki nie atakują samochodów i ludzi będących 
w środku. Takie zachowania zwierząt wynika prawdopodobnie 
z tego, że uważają one pojazdy za zbyt dużych przeciwników, 
a poza tym nie lubią zapachu spalin. Jedynym wyjątkiem od 
tych zasad jest możliwość uderzenia trąbą w stojący lub poru-
szający się samochód, przez będącego w złym humorze słonia.

Wielkim i bardzo ciekawym przeżyciem jest spotkanie 
z pięknymi zwierzętami żyjącymi na wolności i zachowujący-
mi się, mimo naszej obecności, w sposób naturalny. W cza-
sie zwiedzania rezerwatu obserwujemy lwy zjadające resztki 
upolowanej zebry, skradające się gepardy, wędrujące lamparty, 
cętkowane hieny, szakale, słonie, żyrafy, guźce, antylopy gnu, 
nosorożce, impale, bawoły, gazele, a w granicznej rzece Mara 
kąpiące się hipopotamy.

Rezerwat zwiedzamy przez półtora dnia z przerwami na 
posiłki, które można spożyć w ośrodkach na jego terenie.

Na zakończenie pobytu w Maasai Mara odwiedzamy wio-
skę Masajów. Członkowie tego walecznego plemienia to wy-
socy i szczupli mężczyźni polujący, jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu, na dzikie zwierzęta. W tych czasach odżywiali się głów-
nie mlekiem i krwią bydła, walczyli z innymi plemionami, po-
gardzali obcymi, szczególnie Europejczykami, o których mó-
wili, że są pozawijani w ubrania. Uważali też, że całe bydło 
Bóg podarował Masajom. Znana była ich niechęć do zmiany 
stylu życia, ale zostali do tego zmuszeni w wyniku uzyskania 
niepodległości przez Kenię. 

Obecnie mężczyźni i kobiety zajmują się hodowlą bydła, 
wyrobem i sprzedażą pamiątek ( naszyjniki, metalowa biżute-
ria, dzidy, tarcze, różne wyroby z drewna, pracują w turystyce, 
w hotelach lub przenoszą się w inne rejony Kenii. 

Następnym celem naszej wycieczki jest zwiedzanie, poło-

żonej blisko Nairobi, dawnej posiadłości Karen Blixen pisarki 
duńskiej, znanej autorki i bohaterki popularnej książki „Poże-
gnanie z Afryką”. O jej burzliwym życiu, romansie z myśli-
wym i pilotem Hattonem i 17 letnim życiu na plantacji kawy, 
nakręcono również film, w którym wystąpili świetni aktorzy 
Meryl Streep i Robert Redford. 

Popularyzacja tej ciekawej opowieści doprowadziła do 
tego, że obecnie duża liczba turystów odwiedza dom-muzeum 
Karen Blixen. Znajdują się w nim niektóre autentyczne meble, 
pamiątki po Karen i zdjęcia jej oraz Hattuna, a także zdjęcia 
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roku przez Portugalczyków w celu obrony miasta. Jej mury 
o wysokości 15 m i grubości 2, 5 m robią wrażenie. Twierdza 
jest obecnie przeznaczona na muzeum rękodzieła. W mieście 
są również świątynie różnych wyznań, m.in. katolicka kate-
dra Ducha Świętego, katedra anglikańska, hinduska świątynia 
Śiwy, meczety, czy świątynia Sikhów. Zwiedzamy je, a następ-
nie robimy zakupy drobnych pamiątek w dzielnicy handlowej 
W następnych dwóch dniach pływamy w oceanie i basenie 
hotelowym. 

Ostatnią miejscowością, którą odwiedzamy jest Malindi 
małe miasteczko leżące na północ od Mombasy, też nad oce-
anem. Miasteczko to słynie z hoteli, barów, i klubów nocnych. 
W latach 30 przebywał tu Ernest Hemingway aby łowić ryby 

oceaniczne. W 1498 roku Vasco da Gama postawił na niewiel-
kim przylądku kamienny krzyż upamiętniający jego wizytę. 
W Malindi są także plaże niechronione przez rafę koralową, 
do których docierają wielkie fale wykorzystywane przez mi-
łośników surfingu. Nasza grupa odwiedza też Snake Park, 
w którym można obserwować różne gatunki wężów. 

W ostatnim dniu pobytu odlatujemy z Mombasy do Nairo-
bii pełni wrażeń i ciekawych przeżyć.

Prof. dr hab. Janusz Żarek, emerytowany profesor AWF 
w Krakowie jest autorem wielu prac naukowych dotyczących 
teorii sportu i piłki ręcznej.
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głównych bohaterów filmu i ekspozycja rekwizytów używa-
nych w filmie. 

W dalszej podróży przenosimy się na północny-wschód 
do rezerwatu Kora aby zapoznać się z działalnością interesu-
jących i odważnych ludzi, z małżeństwem Adamsonów. Ich 
życie w Kenii jest znane dzięki napisanej przez Joy Adamson 
trylogii „Elza z afrykańskiego buszu”. Książki przetłumaczo-
no na wiele języków, a także nakręcono film pod tym samym 
tytułem, wyświetlany również w Polsce. Adamsonowie zaj-
mowali się ochroną przyrody, a szczególnie opiekowali się 
młodymi drapieżnikami, które ratowali po utracie rodziców 
i uczyli życia w naturze. Ich praca zaczęła się w 1956 roku, 
gdy Georg Adamson ratując życie postrzelił lwicę, która go 
zaatakowała. Adamsonowie zajęli się trzema osieroconymi 
lwiątkami. Jedno z nich imieniem Elza stało się bohaterką 
książek i filmu.

Joy założyła fundację a George opiekował się osierocony-
mi kociętami, które odtąd przywożono do nich z całej okoli-
cy. Uczyli oboje młode lwy i lamparty życia w naturalnych 
warunkach, a potem wypuszczali je na wolność. Joy zginęła 
w 1980 roku zamordowana przez kłusownika, a George kil-
ka lat później został zastrzelony przez Somalijczyków, którzy 
najechali te tereny. Zwiedzamy kolonialny dom Adamsonów, 
w którym zgromadzono pamiątki po słynnej parze i okolice, 
w których żyły młode zwierzęta. 

Po powrocie do Nairobi, następnego dnia wieczorem, uda-
jemy się nocnym pociągiem nad wybrzeże Oceanu Indyjskie-
go do Mombasy. Po przyjeździe około godz. 10 zostajemy 
zakwaterowani w hotelu położonym nad oceanem. Mombasa, 
ważne miasto portowe i znany kurort wschodniej Afryki, leży 
na niewielkiej wyspie. Przechodziła on w historii różne koleje 
losu. Ze względu na swoje położenie napływało do niej dużo 
imigrantów, przedstawiciele wielu plemion z głębi Kenii oraz 
handlujący różnymi towarami kupcy arabscy, chińscy, perscy 
i portugalscy. W zależności od pory roku wieją tu wiatry mon-
sunowe z różnych kierunków, a więc kupcy przypływający 
łodziami żaglowymi z północy przywozili swoje towary, gdy 
wiatry wiały z północnego-wschodu, a wracali wioząc m.in. 
kość słoniową i niewolników pchani monsunami południowo-
wschodnimi. 

Nasz kilkudniowy pobyt nad Oceanem Indyjskim przypa-
dał na wrzesień kiedy wiatry wieją od południowego wschodu, 
ale jednak zawsze od strony oceanu w kierunku lądu. Piękne 
plaże pokryte białym piaskiem, ozdobione palmami kokoso-
wymi i wydmami są chronione przed wysokimi falami przez 
rafy koralowe wysunięte kilka kilometrów w głąb oceanu, 

W pierwszym dniu pobytu zwiedzamy miasto. Ciekawym 
zabytkiem jest Fort Jesus – stara twierdza wzniesiona w 1593 
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66 lat minęło od wyda-
rzeń, które chcę dzisiaj przy-
pomnieć. Jeszcze przed wy-
buchem wojny razem z ko-
legami z sąsiedztwa ul. Wi-
śnickiej, Gipsowej i Uzborni 
utworzyliśmy zgraną paczkę 
kilku lub kilkunastoletnich 
przyjaciół, która mimo oku-
pacyjnej grozy i panującego 
terroru żyła własnym życiem. 
Interesowaliśmy się wszyst-
kim, co mogło zaciekawić 
wypuszczonego spod kon-
troli rodziców chłopca. Na-

szą wielką pasją był sport i kiedy tylko nadarzała się okazja 
próbowaliśmy sił w wielu dyscyplinach sportowych; biegi, 
skok w dal, siatkówka, piłka ręczna i nożna. Po wycofaniu się 
Niemców w styczniu 1945 roku jako pierwsi wdrapaliśmy się 
na dach budynku „Sokoła”, gdzie złożyliśmy ślubowanie, że 
doprowadzimy do odtworzenia tej szlachetnej i znanej przed 
wojną w Bochni organizacji. Najwięcej energii w tym kie-
runku wykazywał Władek Stawiarski, mój sąsiad z ulicy Wi-
śnickiej, a ponieważ był człowiekiem upartym, angażując do 
tych działań przedwojennych działaczy „Sokoła” doprowadził 
do utworzenia „Olimpii-Sokół”. Pisałem już o tym w kilku 
artykułach, więc zainteresowanych odsyłam do nich. Dzisiaj 
chciałbym przypomnieć inną postać.

W naszej paczce był Eugeniusz Broniczewski. Jego star-
szy brat Władysław Broniszewski walczył w partyzantce od 
1942 r., a pod koniec wojny i po wojnie w oddziale „Salwy”, 
działającym w rejonie Wiśnicza, Pogwizdowa i Nieprześni.

Pamiętam jak w roku 1945 na furmankach jechali ulicą Wi-
śnicka ci „ludzie z lasu” rozweseleni, ze śpiewem. Wiwatowa-
li, że ujawnili się w wyniku ogłoszonej amnestii. Byli pełni na-
dziei na spokojne życie, bez potrzeby ciągłego ukrywania się, 
na założenie własnych rodzin. Widziałem uśmiechnięte twarze 
tych ludzi. Kilka dni później Genek Broniszewski powiedział 
mi, że brat jego Władek został aresztowany przez UB, ale po-
tem, kiedy prowadzono go do sądu udało mu się uciec. Był 
to bowiem czwartek czyli dzień targowy w Bochni. Na rynku 
był tłum ludzi. Władek wskoczył pomiędzy rozstawione kosze 
z towarem i wmieszał się w tłum. Po kilku dniach Genek po-
dał mi więcej szczegółów. Powiedział, że brat przyłączył się 
do tych, którzy się nie ujawnili, że po tym co przeszedł w bu-
dynku UB przy ul. Krakowskiej nie wróci już do domu. Po 
aresztowaniu był bardzo maltretowany w budynku UB, bity, 
szczuty psem. Z Krakowa przyjechała kobieta-funkcjonariusz-
ka UB, podobno specjalistka od wyrafinowanych tortur i ona 
go przesłuchiwała. Władek jest obecnie bezpieczny i ukrywa 
się u swojej „dziewczyny” w Dąbrowicy.

Po jakimś czasie, a było to w jesieni 1945 r. Genek Broni-
szewski zaproponował nam wycieczkę do lasu w Dąbrowicy 
na spotkanie z jego bratem. Musieliśmy przysiąc, że nikomu 

Marian Sołtys (Kraków)

Wspomnienie o Władku Broniszewskim
o tym nie powiemy. Jednej niedzieli udaliśmy się niby na spa-
cer przez Las Kolanowski, różnymi ścieżkami. W lesie Dąbro-
wickim usiedliśmy na małej polanie i tam czekaliśmy. Niedłu-
go pojawił się Władek ubrany po cywilnemu. W rękach trzy-
mał 10-strzałowy karabin marki „Bergman”. Po serdecznym 
przywitaniu Władek wypytywał nas o to czy gramy w piłkę, 
czy chodzimy do szkoły, co robimy po szkole. Następnie za-
czął pytać jak zachowuje się milicja i UB. W końcu zapytał 
nas czy nie chcemy sobie postrzelać z karabinu. Była to pro-
pozycja nie do odrzucenia. Pokazał z czego składa się karabin, 
jak należy trzymać karabin i jak celować.

Przy pożegnaniu powiedział, że wybiera się z kolegami za 
granicę, by dalej walczyć o wolną Polskę. Przez więcej niż rok 
nie miałem o nim żadnej wiadomości. Dopiero w zimie 1946 r. 
ktoś powiedział, że Władek został zdradzony. Ubowcy otoczy-
li dom jego dziewczyny, gdzie mieszkał i nie mając wyjścia 
popełnił samobójstwo.

Staraniem rodziny udało się urządzić skromną uroczystość 
pogrzebową i pochować go w Bochni na Starym Cmentarzu.

Miałem także innego kolegę Jerzego Koniecznego, z tego 
samego oddziału „Salwy”. Po ujawnieniu chodził do gimna-
zjum w Bochni, a po maturze podjął pracę na PKP. Mieszkał 
w Krakowie, miał żonę i dzieci. Wracając z jakiejś wyciecz-
ki na Węgrzech, zginął razem z żoną w katastrofie kolejowej 
w Polsce. Może ktoś z Czytelników mógłby coś więcej o tych 
Bochniakach powiedzieć.
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Maria Mach-Jarymowicz (1907-2002) urodziła się w Gdo-
wie w 1907 r. Była najstarszą córką Aleksandra Macha. Mia-
ła młodszą siostrę Kazimierę i brata Józefa. Matka zmarła na 
gruźlicę w 1910 r. w Skawinie. Ojciec ożenił się z mieszkan-
ką Kolanowa Heleną. Z małżeństwa tego urodziła się Janina 
Mach i bliźnięta Władysław i Irena. Ojciec zginął tragicznie 
podczas przeglądu broni w 1918 r. w czasie służby na punkcie 
granicznym nad rzeką Przemszą (w tzw. Trójkącie Trzech Ce-
sarzy). Macocha Marii Helena Mach znalazła się w tragicznym 
położeniu. Musiała opuścić służbowe mieszkanie. Wychowa-
niem Marii zajęły się jej ciotki pani Brańska żona aptekarza 
w Krakowie i jej siostra mieszkająca w Toruniu. Macocha Ma-
rii Helena wyszła ponownie za mąż i z małżeństwa z p. Fur-
dzikiem miała syna Aleksandra. 

Maria Mach była dziewczynką bardzo zdolną i pilną w na-
uce. W Toruniu ukończyła seminarium nauczycielskie, zdoby-
ła biegłą znajomość trzech języków w tym francuskiego. Tam 
także rozpoczęła pracę nauczycielską jako polonistka. Jesz-
cze będąc uczennicą seminarium zaangażowała się w pracy 
w harcerstwie. Co roku w czasie wakacji odwiedzała w Boch-
ni swoją macochę Helenę Mach-Furdzik i swoich własnych 
i przyrodnich braci i siostry. 

Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. i zajęciu Torunia zosta-
ła aresztowana przez Gestapo jako polska patriotka i harcerka 
i osadzona w miejscowym forcie, a następnie przewieziona do 
obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, którego 
budowę właśnie w 1939 r. ukończono. Była więc jedną z pierw-
szych więźniarek z Polski osadzonych w tym obozie. Musiała 
tam znosić rygory obozowego życia, głód, poniewierkę i szy-
kany SS-manów i obozowych nadzorczyń. Za jakieś drobne na-
ruszenie obozowego regulaminu znalazła się na bloku karnym, 
ale szczęśliwie udało się jej przeżyć. Potem dostała się do pra-
cy w obozowej kuchni. Kiedy rozeszła się w 1940 r. wieść, że 
przybył transport więźniarek z Małopolski poszukiwała kobiet 
z Bochni. Niedługo dowiedziała się, że w jednym z baraków 
jest Bochnianka. Była to dr filozofii Urszula Wińska, nauczy-
cielka bocheńskiego Seminarium im. Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej. Wyczerpana długim transportem znajdowała się 
w bardzo złej kondycji fizycznej. Maria Mach nawiązała z nią 
kontakt, przynosiła ukradkiem z obozowej kuchni liście i głę-
bie z kapusty, obierzyny z marchewki i ziemniaków. Nawiązany 
w takich warunkach serdeczny kontakt utrzymywały ze sobą 
przez cały 5-letni okres uwięzienia. W związku ze stanem za-
palnym palców została odsunięta od pracy w kuchni, ale nie-
bawem przeniesiona został do obozowej szwalni, gdzie praco-
wała także pani Urszula Wińska. Więźniarki szyły tam bieliznę 
i mundury dla niemieckich żołnierzy. Pani Maria wciągnęła 
się do pracy sabotażowej polegającej m.in. na przecinaniu 
żyletką całych szpuli nici. W 1943 lub 1944 r. poddana była 
w obozie pseudonaukowym eksperymentom medycznym doty-
czącym płodności kobiet. Wyszła z nich okaleczona na zawsze. 
Warunki obozowego życia, a także przebieg ewakuacji do 
Szwecji przeprowadzonej dzięki akcji podjętej przez hr Folke 
Bernadotte opisała w 1945 r. w ręcznie spisanym pamiętniku. 

Stanisław Kobiela

Ravensbrück w pamiętniku Marii Mach-Jarymowicz
Późną jesienią 1945 r. powróciła do Polski do Torunia. 

Podjęła tam pracę nauczycielską, wyszła za mąż za pana Ja-
rymowicza z Sambora, którego narzeczoną była jeszcze przed 
wojną. Dzieci nie mieli. Pani Maria mieszkała z mężem i jego 
siostrą w Toruniu, ale na każde wakacje przyjeżdżała do Boch-
ni do swojej macochy Heleny Mach-Furdzik, a po jej śmierci 
do przyrodniej siostry Janiny Mach-Mazur, która mieszkała 
wówczas przy ulicy Romana 15. W Bochni mieszkał także jej 
przyrodni brat Władysław Mach. W Toruniu aktywnie działała 
w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Po śmierci szwagier-
ki i męża przez kilkanaście lat mieszkała aż do śmierci samot-
nie. Odwiedzała ją co roku jej przyrodnia wnuczka pani Teresa 
Mazur-Cieślicka z Bochni, która otrzymała od niej na pamiąt-
kę pamiętnik z Ravensbrück1. 

Inspiracją do napisania tego artykułu jest ten właśnie 
pamiętnik z pobytu w obozie koncentracyjnym Ravensbrűck 
i ewakuacji do Szwecji. Serdecznie dziękuję pani Teresie Ma-
zur-Cieślickiej za udostępnienie tego pamiętnika i dodatkowe 
informacje o Autorce.

* * *

Pamiętnik Marii Mach-Ja-
rymowicz jest ciekawym i nie-
zwykle cennym dokumentem 
epoki dymów i pieców kre-
matoryjnych. O jego wartości 
decyduje przede wszystkim 
czas jego powstawania, pięk-
ny literacki styl i doskonała 
zdolność obserwacji i zapa-
miętywania wielu szczegółów. 
Pierwsze strony „Pamiętni-
ka” zapisała Autorka w dniu 
24 maja 1945 r. kiedy znalazła 
się na życzliwej szwedzkiej 
ziemi z transportem ewakuowanych z Ravensbrück więźnia-
rek, a więc w miesiąc po opuszczeniu obozu. Jest to przej-
mujący, pełen dramatycznych wrażeń a jednocześnie nadziei 
na odzyskanie wolności opis ewakuacji z obozu za pośred-
nictwem Międzynarodowego i Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża. Czytamy dalej o rekonwalescencji w południowej 
Szwecji (Skanii) w miejscowościach Malmo, Lund, Kri-
stianstad, dalej o pobycie w miasteczku Wrangelsberg, aż do 
lipca 1945 roku. Na każdym jednak kroku Autorka wraca 
myślami do strasznych lat niewoli, czy to w chwili posiłku 
w gustownie urządzonej stołówce, przy stolikach nakrytych 
białymi serwetkami, czy w momencie udawania się na spo-
czynek nocny, czy w czasie spaceru po pełnym zielonych 
drzew i trawników parku, kiedy w Ravensbrück jedynym 
drzewem widocznym zza murów obozu była stara wierzba. 

To zderzenie normalności z czasem pogardy zaskoczy każ-
dego czytelnika. W obozie pani Maria przyjaźniła się z panią 
dr Urszulą Wińską. Po powrocie do Polski z wojennej tułaczki 
p. Urszula Wińska odwiedziła w Bochni rodzinę pani Marii 
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– p. Janinę Mach-Mazur – aby podziękować Marii Mach za 
okazaną jej dobroć w trudnych dla Urszuli Wińskiej chwi-
lach pobytu w obozie. Pani Marii Mach nie zastała jej jednak 
w Bochni, gdyż przebywała ona wtedy jeszcze w Szwecji. 
W „Pamiętniku” Marii Mach jest wiele wierszy Urszuli Wiń-
skiej, wśród nich słynny „Pacierz obozowy”, który odmawia-
ły wszystkie Polki szeptem na każdym apelu organizowanym 
przez władze obozowe.

OBóZ KOBIECy RAvEnSBRüCK
(FRAuEnKOnZEnTRATIOnLAGER)
85 kilometrów na północny zachód od Berlina leży miastecz-
ko Fürstenberg nad jeziorem Schwedt, przez które przepływa 
rzeka Hawela. W niedalekiej odległości od miasta i prywatne-
go majątku Heinricha Himmlera utworzono w 1939 r. kobiecy 
obóz koncentracyjny Ravensbrück, w którym w latach 1939-
1945 przebywało 132 000 kobiet 27 różnych narodowości. 
45 km na zachód od Ravensbrück znajdował się męski obóz 
koncentracyjny Sachsenhausen (Oranienburg). Więziono tutaj 
kobiety uznane przez III Rzeszę za wrogów państwa i narodu 
niemieckiego (mające nieprawidłową przynależność państwo-
wą, nieprawidłowe wyznanie – Świadków Jehowy nazywano 
wtedy Badaczkami Pisma Świętego – nieprawidłową orien-
tację seksualną, shańbienie rasy i szerzenie demoralizacji. 
Więźniarki skazane za przestępstwa kryminalne otrzymywały 
najczęściej funkcje kapo. 

Pierwotnie obóz kobiecy zbudowany został na terenie 
o pow. 100 x 200 m. otoczony 4-metrowym murem oplecio-
nym drutem kolczastym pod napięciem prądu elektrycznego. 
Przez środek terenu przebiegała główna ulica (Lagerstrasse) 
wzdłuż której stały zielone baraki. Dekoracją terenu były 
klomby czerwonej szałwi. Od 1941 roku do końca wojny obóz 
powiększono trzykrotnie, dobudowano obóz męski, powstało 
70 podobozów, warsztaty i fabryki produkujące dla zakładów 
Siemensa i Boscha. Wybudowano także t.zw. Jugendlager 1, 
5 km. od obozu (pierwotnie dla najmłodszych więźniarek), 
który później przeznaczony był do wyniszczania starych i cho-
rych kobiet. W 1942 r. wybudowano podobóz dla młodzieży 
tzw. Jugendschutzlager Uckermark.

MuSTERLAGER
Ravensbrück miał być wzorcowym obozem kobiecym (Mu-
sterlager) w którym odbywały się szkolenia kandydatek do 
funkcji nadzorczyń. W każdym miesiącu szkolono kilkaset 

kobiet. Nie była to tylko indoktrynacja w duchu narodowego 
socjalizmu i uczenie sztuki przekształcania młodych, niemiec-
kich dziewczyn w wyzute z uczuć ludzkich maszyny, ale także 
praktyczna nauka katowskiego zawodu: jak utrzymać porzą-
dek przy pomocy pejcza, jak zadawać razy, aby były najbole-
śniejsze, jak posługiwać się batem i kijem, jak zacierać ślady 

popełnionych poza mu-
rami obozu zbrodni etc. 

 Kathrin Kompisch 
w wydanej w b.r. książ-
ce „Sprawczynie” pisze, 
że gotowość jaką wyka-
zywały młode dziew-
czyny w zaangażowa-
niu do tej pracy nie wy-
nikała z naiwności czy 
skuszenia lecz z trzeź-
wej kalkulacji zysków 
i strat i chęci przeżycia 
przygody. Spora część 
kandydatek liczyła na 
to, że wreszcie może 
urzeczywistnić swoje 
chore fantazje seksualne 

i chęć dominacji bez obawy o jakiekolwiek sankcje2. Powsta-
wały wprawdzie nowe szkoły nadzorczyń SS w Holleischen 
w Sudetengau w Czechach, w obozie Stutthof koło Gdańska 
i w podobozie Langenbielau (obecnie Bielawa), ale palmę 
pierwszeństwa dzierżył do końca FKL Ravensbrück. Po ukoń-
czonym szkoleniu w Ravensbrück „absolwentki” były one 
kierowane do różnych innych obozów koncentracyjnych, a ta-
kie nazwiska jak Irma Grese i Elisabeth Volkenrath z Belsen, 
Jenny Barkmann i Gerda Steinhoff ze Stutthofu, Elsa Ehrich 
z Majdanka czy Maria Mandel (przed jej awansem do KL Au-
schwitz) i Dorothea Binz, które te szkolenia prowadziły, wryły 
się w pamięć tysięcy uwięzionych kobiet a także mężczyzn.

Do 1941 r. warunki obozowe były znośne, a podstawą wy-
niszczania uwięzionych był niezwykły rygor, praca ponad siły 
i dyscyplina. W miarę przybywania nowych transportów wzro-
sło zaludnienie, pogorszyły się warunki zdrowotne, wzrosła 
śmiertelność w związku z szerzeniem się epidemii, przystąpio-
no do pierwszych operacji doświadczalnych na więźniarkach, 
Przeprowadzono 86 operacji (w tym operowano 74 Polki). 
Wiele kobiet tych zbrodniczych operacji nie przeżyło, albo po-
zostało kalekami na całe życie. Około 140 kobiet narodowości 
romskiej i Sinti poddano sterylizacji. W ramach doświadczeń 
medycznych wstrzykiwano więźniarkom różne bakterie, wszy-
wano w rany kawałki potłuczonego szkła, zardzewiały drut 
czy gwoździe. Operacje przeprowadzali niemieccy lekarze dr 
Gebhardt, dr Fritz Fischer, dr Ralf Rosenthal, dr Schidlausky 
i dr Herta Oberhauser. Zwiększyły się selekcje więźniarek sta-
rych i chorych, które rozstrzeliwano poza murem obozu, a kie-
dy z końcem 1944 r. wybudowano komorę gazową uśmiercano 
cyklonem B. Mordowano także więźniarki zastrzykami fenolu 
wykonywanym prosto w serce. W Jugendlagrze składającym 
się z 5 bloków mieszkalnych było 8000 kobiet. Skoro jedy-
nym cele tego podobozu było wyniszczenie więźniarek sta-
rych i chorych dlatego racje żywnościowe były mikroskopijne. 
Udręczeniem był brak wody do picia i płukania misek. Kawy 
porannej nie dawano, a zupa z obierek brukwianych wydawana 

KL Ravensbrück.
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była raz dziennie. Potem zupć zastŕpiono ˝ kostki margaryny 
wielkoúci kostki cukru. Te warunki powodowaůy liczne epi-
demie: tyfus gůodowy, biegunki, opuchlizny nóg. Szůy wićc 
wićęniarki do rewiru w tym podobozie, skŕd juý powrotu nie 
byůo. W blokach roiůo sić od wszy. Jedynym ustępem dla 
więźniarek z 5 bloków był wspólny rów z dwiema deskami. 
Nadzorczynią w tym podobozie była Ruth Neudeck. Więźniar-
ka pełniąca funkcję kapo Czeszka Vera Salvequart roznosiła 
wśród chorych jako „lekarstwo” biały trujący proszek po któ-
rego zjedzeniu wszyscy w męczarniach umierali.

ZAłOGA OBOZu
Pierwszym komendantem obozu był Obersturbannfuhrer Otto 
Koegel, a od 1942 r. aż do ewakuacji obozu Haupsurmfuhrer 
Fritz Suhren. Jak w każdym innym obozie w biurze komen-
danta znajdował się Wydział Polityczny (Politische Abteilung) 
na czele którego stało kolejno kilku funkcjonariuszy obozo-
wych, a ostatnim był straszliwy Ludwig Ramdohr. 

Na czele żeńskiej załogi obozu, składającej się z nadzor-
czyń stała Oberaufseherin, której odpowiadała funkcja Schut-
zhaftlagerfuhrera w obozie męski. Od 1939 r. funkcję tę pełni-
ła Anna Zimmer nałogowa alkoholiczka. Od 1941 do czerwca 
1942 r. Oberaufseherin była raczej spokojna i zrównoważona 
Johanna Langefeld, która miała odwagę zwrócić się do Berlina 
z interwencją w sprawie kilku skazanych na śmierć więźniarek 
w tym 13-letniej dziewczynki i wybroniła ją od egzekucji. Od 
czerwca do października 1942 r. funkcję tę objęła wyjątkowo 
okrutna Maria Mandel, awansując na to stanowisko z funk-
cji kierowniczki bunkra (Zellenbau – obozowe więzienie), 
w którym, jak głosiła fama wymierzała osobiście karę chło-
sty po 25, 50 lub 75 uderzeń, stosowała wymyślne tortury jak 
np. oblewanie zimną wodą, wystawianie na mróz i osobiście 
mordowała więźniarki. Jak pisze dr Urszula Wińska okres rzą-
dów Marii Mandel w obozie należał do najstraszniejszych. Już 
15 maja zarządziła odebranie więźniarkom trepów i ciepłej 
odzieży. Pilnowała byśmy na apelach bosymi nogami stały na 
oszronionym piasku. Kazała wysypać ścieżki obozowe ostrym 
szutrem, aby biegnące boso więźniarki bardziej kaleczyły so-
bie stopy. Zorganizowała policję obozową złożoną z więźnia-
rek Niemek, które śledziły więźniarki, biły je i składały karne 
meldunki. Także za jej rządów – w lecie 1942 r. – rozpoczęto 
pseudomedyczne operacje doświadczalne na więźniarkach 
i egzekucje przez rozstrzelanie poza obozem3. W październiku 
1942 powróciła Langefeld i reżym obozowy zelżał, od kwiet-
nia 1943 r. funkcję Oberaufseherin pełniła nadzorczyni Klein, 
a po niej od sierpnia 1943 r. do kwietnia 1945 r. nadzorczyni 
Dorothea Binz. 

Na przestrzeni lat 1939 – 1945 przez 
obóz przeszło 132 000 kobiet. Dziesiątki 
tysięcy więźniarek zostało w tym obozie 
zamordowanych lub zmarło w wyniku 
operacji pseudomedycznych, głodu lub 
epidemii. W jesieni 1944 r. przybyło 
do obozu 12000 kobiet uczestniczek 
Powstania Warszawskiego. W wyni-
ku pertraktacji Międzynarodowego 
i Szwedzkiego Czerwonego Krzyża 
z Heinrichem Himmlerem i Szwedz-
kiego Oddziału Światowego Związku 
Żydów jeszcze przed wyzwoleniem 

obozu udało się rozwinąć akcję pomocy dla więźniów obozów 
koncentracyjnych, której finałem miała być ich ewakuacja.

POMOC CZERWOnEGO KRZyżA
Konwencja Genewska z 1864 r. (zmiany w 1906, 1929 r.) re-
gulowała sprawę wysyłania paczek jeńcom wojennym, ale nie 
dotyczyła ona uwięzionej ludności cywilnej. Ten problem po-
jawił się dopiero w czasie II wojny światowej. W wyniku sta-
rań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża udało się uzyskać 
zgodę w MSZ III Rzeszy na wysyłanie paczek osobom cywil-
nym, ale tylko na adresy indywidualne. Od 1943 r. rozpoczęła 
więc działalność Sekcja Paczek przy MCzK, której celem było 
stworzenie możliwie dużej bazy nazwisk. Trudności transpor-
towe na terenie Niemiec, gdzie toczyła się wojna pokonywano 
organizując własny transport. Kolumny samochodów MCzK 
pomalowanych na biało z symbolami Czerwonego Krzyża 
rozwoziły paczki do obozów koncentracyjnych, a wracając 
zabierał po drogach ewakuowanych więźniów, ratując ich 
w ten sposób od niechybnej śmierci. Jakkolwiek była to kro-
pla w morzu potrzeb, to jednak akcja ta miała duże znaczenie 
moralne: więźniowie mieli świadomość, że ktoś o nich pamię-
ta. Pierwsze samochody z paczkami do Ravensbrück przybyły 
30 marca 1945 r. Dowódca konwoju nie zastał komendanta 
obozu SS Hauptsturmfuhrera Fritza Suhrena.

BIAłE AuTOBuSy
Dopiero 3 kwietnia udało się zorganizować transport ewaku-
acyjny i 5 kwietnia samochody Międzynarodowego Krzyża 
wywiozły z Ravensbrück do Szwajcarii 299 Francuzek i jedną 
Polkę (Karolinę Lanckorońską) z bloku Francuzek. Pierwszy 
raz usłyszałyśmy o Szwedach 1 kwietnia 1945 r. – pisze pani 
Maria Mach-Jarymowicz – gdy w dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego przyjechali swymi białymi autobusami do Ravens-
brück, by zabrać pierwszy transport Francuzek. Naturalnie nie 
mogłyśmy widzieć ich bezpośrednio, ale sam fakt wywiezienia 
przez Szwedzki Czerwony Krzyż 300 Francuzek uczynił na la-
grze wstrząsające wrażenie Później przez niektóre z naszych 
dziewcząt dowiedziałyśmy się, że w Ravensbrück, poza mura-
mi przebywa Komisja Szwedzka, dochodziły do nas wieści, że 
prawdopodobnie i inne narodowości będą należeć do szczęśli-
wych wybrańców losu. Z początku nie chciałyśmy wierzyć, ba-
łyśmy się karmić wyobraźnię tak śmiałymi przypuszczeniami. 

W szczęśliwe ocalenie nie wierzyły także Francuzki. Do-
wódcę konwoju – pisze Wanda Kiedrzyńska – wzięły za kon-
wojenta do gazu. Były w stanie ostatecznego wyniszczenia, 
niektóre nie mogły same wejść do aut. Żywność otrzymaną 
na 3 dni od razu zjadły. Wywiezione 10 autokarami dotarły 

Białe autobusy Międzynarodowego i Szwedzkiego Czerwonego Krzyża.
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9 kwietnia do Szwajcarii. Z niepokojem i nieśmiałą nadzieją 
– czytamy w Pamiętniku – oczekiwałyśmy następnego przy-
jazdu aut Czerwonego Krzyża. Gdy przyjechali po Norweżki 
i Dunki uwierzyłyśmy, że akcja Czerwonego Krzyża jest praw-
dziwą. Szwedzi i Szwecja stała się złotem, nieosiągalnym, 
nieziszczalnym snem, który niespodziewanie, cudownie i nam 
Polkom, zawsze pomijanym i odtrącanym urzeczywistnił się. 
Rzeczywiście 7 kwietnia wczesnym rankiem autami Szwedz-
kiego Czerwonego Krzyża wyjechały z Ravensbrück Norweż-
ki i Dunki. 20 kwietnia 1945 r. zwolniono z obozu ponad 100 
niemieckich, austriackich i czeskich komunistek, które sie-
działy w więzieniach i obozie 12 i więcej lat. 

ZATRZEć ŚLADy CZy EWAKuOWAć? 
Czytelnik mógłby zapytać kto i w jakich okolicznościach wy-
raził zgodę na ewakuację więźniów w tym Żydów z obozów 
koncentracyjnych jeszcze przed wyzwoleniem tych obozów 
przez wojska alianckie lub Rosjan. Czyżby w najwyższych 
kręgach narodowych socjalistów dojrzała myśl o zakończeniu 
akcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej? 

W kwietniu 1945 roku Trzecia Rzesza dogorywała, ale 
wszędzie trwało gorączkowe zacieranie śladów ludobójstwa 
hitlerowskiego. Niszczono dokumentację obozów koncentra-
cyjnych, przewożono więźniów w celu dezorientacji z obozu 
do obozu. Tragiczny był transport 220 matek z dziećmi i ko-
biet ciężarnych z Ravensbrück do Bergen-Belsen pod koniec 
marca 1945 r. Plany eksterminacji więźniów opracowane 
przez Heinricha Himmlera i Oswalda Pohla były gotowe do 
realizacji, np. w Gusen w podziemnych tunelach i instalacjach 
fabryki Bergkristall zainstalowano ładunki wybuchowe. Wy-
starczyło wpędzić więźniów i miejscową ludność do tych tu-
neli i wysadzić w powietrze. Zaminowane było wejście do fa-
bryki przeróbki syntetycznej nafty w Ebensee mieszczącej się 
w podziemnych grotach i olbrzymich kamiennych galeriach. 
Podobnych przykładów można by powołać o wiele więcej. 1 
kwietnia 1945 r. po południu zdemolowano w Ravensbrück 
komorę gazową. Wyraźny był rozkaz Hitlera, aby nie pozosta-
wić świadków popełnianych zbrodni. Okoliczności w jakich 
do akcji ratowania więźniów włączyli się Żydzi są tak cieka-
we, że warto poświęcić temu tematowi więcej uwagi.

ROZMOWA żyDA Z DIABłEM
Morderca setek tysięcy Żydów Heinrich Himmler świadomy 
był dramatycznej sytuacji III Rzeszy i swojej własnej. Usi-
łował więc poza plecami Hitlera zawrzeć pokój z aliantami 
i obrócić ich przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Już w lu-
tym 1945 r. prowadził w tej sprawie rozmowy ze szwedzkim 
arystokratą, bratankiem króla Gustawa V i potomkiem napole-
ońskiego marszałka hrabią Folke Bernadotte, który podjął się 
negocjacji pod warunkiem uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. 
Misja ta nie powiodła się, ale Himmler mimo to uwolnił kil-
kadziesiąt tysięcy więźniów wśród których połowę stanowi-
li Żydzi, aby pokazać, że nie jest potworem i skłonny jest do 
kompromisów.

Uważając Żydów jako ewentualną monetę wymienną za 
jego skórę 2 kwietnia 1945. kazał wykończyć więźniów krymi-
nalnych i szczególnie niebezpiecznych więźniów politycznych 
w obozie Ohrdurf a oszczędzić Żydów. W wyniku interwen-
cji MCzK w ostatnich dniach wojny zmieniał swoje rozkazy. 

Zgodził się, aby Duńczycy i Norwegowie ze wszystkich obo-
zów koncentracyjnych (było ich ok.4.500) zostali przewiezieni 
do obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem 
i otrzymywali tam stałą pomoc od Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża (paczki żywnościowe, lekarstwa i poprawa warunków 
sanitarnych) i tak też się stało. Hr. Bernadotte był pierwszym 
przedstawicielem organizacji humanitarnej, którego wpusz-
czono na teren tego obozu. Bernadotte usiłował wymóc na 
Himmlerze dalsze ustępstwa, a kontakt z nim był łatwiejszy, 
gdyż siedziba Szwedzkiego Czerwonego Krzyża znajdowała 
na w zamku Friedrichsruh pod Hamburgiem, dawnej rezyden-
cji „Żelaznego Kanclerza” Ottona von Bismarcka. 

Żołnierze sowieccy już w styczniu 1945 r. wkroczyli do 
Prus Wschodnich i szli na zachód, grabiąc, gwałcąc i paląc 
pisał David Stafford4. Z Prus Wschodnich, Pomorza i Ślą-
ska uciekało 8 mln niemieckich cywilów, z tego aż 3 mln 
przeszło przez Berlin znajdując tutaj miejsce krótkotrwałego 
odpoczynku lub wiecznego spoczynku. Naloty alianckie nie 
ustawały. Poruszanie się samochodem nie było łatwe. Dlate-
go hr. Bernadotte jeździł zawsze z dwoma kierowcami. Jeden 
prowadził samochód drugi obserwował niebo i w razie nalotu 
stukał w dach samochodu, aby jego pasażerowie mogli ukryć 
się w przydrożnym rowie. 

W sprawie wydostania z obozów więźniów istotną rolę 
odegrał także osobisty masażysta Himmlera Felix Kersten, 
nazywany przez Himmlera „magicznym Buddą” którego „cu-
downe ręce” dla Himmlera stały się od 1939 roku niezastą-
pione w uśmierzaniu napadowego bólu (nerwicy) żołądka5. 
Zaproponował on spotkanie w swojej willi w Gut Hartzwal-
de, niedaleko od obozu w Ravensbrück, z przedstawicielem 
szwedzkiego oddziału Światowego Kongresu Żydowskiego. 
Przewodniczący szwedzkiego oddziału Hillel Storch odmó-
wił, podobno w obawie o swoje życie (w niemieckich obozach 
koncentracyjnych zginęło 17 członków jego rodziny). Zgłosiło 
się więc kilku ochotników, spośród których wybrano Norber-
ta Masura, niemieckiego Żyda, który przed wybuchem wojny 
wyemigrował z Niemiec do Szwecji. Wyjazd uzgodniony zo-
stał z MSZ Szwecji.

Po otrzymaniu zapewnienia bezpieczeństwa 19 kwietnia 
1945 r. (w czwartek) Masur i Kersten wylecieli do Berlina rej-
sowym lotem ze Sztokholmu do Kopenhagi. Tam przesiedli 
się do samolotu oznakowanego swastykami i dotarli do Berli-
na. Nie był to bezpieczny lot, bowiem alianci panując na nie-
bie, dokonywali regularnych nalotów bombowych na Berlin 
i łatwo mogli zestrzelić samolot ze swastyką. Norbert Masur 
nie posiadał wizy, bo starania Żyda o wizę do III Rzeszy mo-
głyby zdekonspirować jego misję i Himmlera. Dlatego Gesta-
po zarządziło, iż mężczyzna w towarzystwie dr Kerstena ma 
być przyjęty na lotnisku bez kontroli paszportowej. Na gości 
oczekiwała limuzyna ze szwedzkiej ambasady, ale samochód 
szybko odprawiono, a po dwugodzinnym oczekiwaniu nadje-
chał samochód Gestapo. O 10.00 wieczór z lotniska Tempel-
hof przez morze ruin „widniejących jak duchy w poświacie 
księżyca” Kersten i Masur wyjechali z martwego miasta na 
autostradę, którą po 50 kilometrach dostali się do willi Kerste-
na (w połowie drogi z Berlina do Ravensbrück). Tam czekał 
na nich szef wywiadu SS Brigadefűhrer i Generalmajor der 
Polizei Walter Schellenberg, który powiedział, że 20 kwietnia 
Himmler będzie na przyjęciu urodzinowym Hitlera i przybę-
dzie dopiero po godzinie 2.30. Dodał, że Hitler jest wrogiem 
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wypuszczania więźniów z obozów i był wściekły, gdy Him-
mler w poprzednim roku zgodził się na wypuszczenie 2700 
więźniów z pewnego obozu do Szwajcarii. Masur nie mógł 
w nocy spać z powodu rychłego spotkania twarzą w twarz 
z jednym z największych morderców narodu żydowskie-
go. Rano rozmawiał z Schellenbergiem i wyczuwał ogrom-
ne przygnębienie rozmówcy. Następnie Kersten pokazał mu 
willę, w której pracowali więźniowie z obozu Badacze Pisma 
Świętego. 

Późnym wieczorem oczekiwali na Himmlera w milczeniu 
w świetle kilku migotliwych świec, ponieważ prąd elektrycz-
ny był wyłączony ze względu na naloty bombowe. Tuż po 
2.30 przybył Himmler z adjutantem dr Brandtem i pozdrowił 
Masura słowami Guten Tag! (a nie Heil Hitler!). Kersten pisał 
później: Tu, wokół stołu w moim domu w Hartzwalde usiedli 
w pokoju reprezentanci dwóch ras, które były z sobą na noże, 
jedna uważająca drugą za swego śmiertelnego wroga. Cienie 
martwych krążyły w tle. To była druzgocąca refleksja.

Himmler zaczął od scharakteryzowania Rosjan. Wyraził 
swoją nienawiść do bolszewizmu i przypomniał, że w Ame-
ryce uważa się, że Niemcy są ostatnim bastionem przed zale-
wem bolszewizmu. W dłuższym monologu oświadczył, że nikt 
nie został pokryty brudem w gazetach zagranicznych tak bar-
dzo jak ja, a zawsze opowiadałem się za ewakuacją więźniów. 
Nawet kraje głoszące serdeczność 
wobec Żydów nie chciały ich 
przyjąć. Stwierdził, że krematoria 
zbudowano z powodu epidemii 
panującej w obozach, a teraz z te-
go powodu każdy chce zakręcić 
pętlę wokół naszej szyi. Wszystkie 
te obozy nazywane przez wrogów 
III Rzeszy koncentracyjnymi były 
przecież „obozami szkoleniowy-
mi”, a jego osobistym marzeniem 
były obozy-miasta rządzone sa-
modzielnie przez Żydów jak The-
resienstadt. W obozach przebywa 
wielu kryminalistów i dzięki temu 
w III Rzeszy jest najniższy odsetek przestępczości. Na proś-
bę Masura podał obecny stan liczebny w niektórych obozach: 
w Ravensbrück 20 000, w Mauthausen 30 000, w Auschwitz 
150 000, w Belsen 50 000 i Buchenwaldzie 6000 więźniów. 
Masur wiedział, że są to wierutne kłamstwa. Nadszedł czas 
– zakończył – abyśmy my, narodowi socjaliści i wy, Żydzi, za-
kopali topór wojenny.

Masur nie wytrzymał i przypomniał Himmlerowi o zbrod-
niach popełnianych w obozach i podnosząc nieco głos zawo-
łał: Przelano zbyt wiele krwi! Wyczuł bowiem oznakę sła-
bości w słowach Himmlera. Poprosił o uwolnienie i pomoc 
w ewakuacji wszystkich Żydów z obozów znajdujących się 
blisko Skandynawii i Szwajcarii. Po naradzie w sąsiednim 
pokoju Himmler powrócił z Schellenbergiem i dr Brandtem 
i oświadczył, że wypuści 1000 kobiet z Ravensbrück za po-
średnictwem Czerwonego Krzyża pod warunkiem, że Ży-
dówki określone będą jako Polki. Nie może bowiem rozejść 
się wieść, że z obozów wypuszczane są Żydówki. Zgodził 
się także na zwolnienie 50 norweskich Żydów i odstawienie 
ich do granicy szwedzkiej, obiecał dokonać uczciwej rewizji 
wyroków zapadłych na więźniów z Grini i wypuszczenie ich 

na wolność, a także na zwolnienie pewnej liczby Holendrów. 
Zapowiedział wstrzymanie niemieckiej ewakuacji więźniów 
organizowanej przez komendantów obozów koncentracyjnych 
czyli t.zw. „marszów śmierci”. Obietnice te były wyraźnym 
zaprzeczeniem woli Hitlera. Masur ani Kersten nie wiedzieli, 
że w czasie urodzinowego przyjęcia w bunkrze Hitler dostał 
ataku szału i Himmler to zachowanie Führera widział6. Spo-
tkanie zakończyło się po 2, 5 godzinach. 

Naloty na Berlin odbywały się między godz. 5 – 7 rano. 
Z tego powodu Masur i Kersten wyjechał do Berlina dopiero 
o 10.00 drogą – jak pisze Masur – zapełnioną „strumieniem 
ludzkiej niedoli”. Niemcy w końcu doznali tego co zada-
li innym narodom. Słyszeli huk bombardowań, w Berlinie 
i widzieli „pole ruin gigantycznej proporcji”. W poselstwie 
szwedzkim Masur chciał spotkać się z hrabią Folke Berna-
dottem, szwedzkim arystokratą, który wcześniej pertraktował 
także z Himmlerem i doprowadził w połowie kwietnia do 
uwolnienia 423 duńskich Żydów z Theresienstadt, ale go nie 
zastał. Bernadotte miał bowiem tego dnia spotkać się także 
z Himmlerem. Na lotnisku otrzymali kamizelki bezpieczeń-
stwa t.zw. maewestki wsiedli do samolotu i po dwóch godzi-
nach lotu byli w Kopenhadze. Masur wyjechał do Elsynoru, 
a o 9.00 wieczorem był już w Szwecji. Tam czekał na niego 
telegram z ambasady z Berlina od hr. Bernadotte, że konwój 

autobusów jest już w drodze do 
Ravensbrück po 7000 więźniarek 
wszystkich narodowości, ale 50% 
stanowiły Żydówki.

To niezwykłe spotkanie Masur 
opisał w broszurce zatytułowa-
nej En Jude Talar Med Himmler, 
„Żyd rozmawia z Himmlerem,” 
Napisał w niej m.in., że wolny Żyd 
był sam na sam z budzącym strach 
i bezlitosnym szefem Gestapo, 
który miał na swym sumieniu ży-
cie pięciu milionów Żydów. Him-
mlera określił jako inteligentnego 
i wykształconego człowieka, któ-

ry spokojnie i racjonalnie z nim rozmawiał, co umożliwiło mu 
wytargowanie zwolnienia niektórych Żydów, czemu Hitler „w 
maniakalny sposób” sprzeciwiał się do końca. W argumentach 
Himmlera Masur nie dostrzegł żadnej wielkości myśli ani też 
logiki konstrukcji, tylko kłamstwa i uniki. Pisze także Masur, 
że Schellenberg zapewnił go, iż białe autobusy Czerwonego 
Krzyża zabiorą więźniarki z Ravensbrück do Danii i Szwecji. 
Masur odleciał do Kopenhagi i Sztokholmu. 

Z Pamiętników Felixa Kerstena (Nowy Jork, 1947) wy-
łania się sylwetka Himmlera, mężczyzny o wąskiej klatce 
piersiowej i nikłych policzkach, o wysokim, piskliwym głosie, 
przymilnym uśmiechu i oczach sowio niewinnych, z egzempla-
rzem Koranu zawsze pod ręką, człowieka, który wierzył, że był 
reinkarnacją Henryka Ptasznika (który w latach 876-935 zjed-
noczył państwo niemieckie) i Dżyngis-Chana. Kersten pisze, 
że w czasie rozmowy Himmler oskarżał Goebbelsa, że dążył 
on do zniszczenia europejskiego żydostwa, zgładzenia Żydów 
w Ameryce Łacińskiej i Północnej i włączenia Arabów jako 
wykonawców tego planu. Kersten widział także „niebieską 
teczkę” z historią chorób Hitlera (syfilis, postępujący paraliż, 
orgazmowe przemawianie) oraz plan jego grobu z salą, która 

Heinrich Himmler i Norbert Masur
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przynosiły w zamian gorącą kawę. Dopiero około 15.00 przy-
jechały pod bramę obozu autokary i auta ciężarowe Między-
narodowego Czerwonego Krzyża. Kawalkada składająca się 
z 36 przerobionych na ambulanse autobusów, 27 samochodów 
ciężarowych, 12 motocykli, 8 samochodów osobowych i jed-
nego pojazdu obsługi technicznej przybyła prosto ze Szwecji. 
W konwoju przybyło 309 wolontariuszy ze szwedzkiej armii. 
Przywieziono spore ilości paliwa, środki opatrunkowe, żyw-
ność. Samochody pomalowane były na biało i oznakowane 
symbolami czerwonego krzyża oraz szwedzkimi flagami.

PAMIęTny TRAnSPORT
Ostatni transport 5000 Polek wyruszył z obozu męskiego9. 
W transporcie tym znalazły się m.in. Polki z bloków 24, 16 
i 14. 26 kwietnia załadowano je do pociągu towarowego, po 
80 osób w każdym wagonie. W transporcie tym w niemieckich 
wstrętnych, bydlęcych wagonach, wśród huku dział i przez 
lasy meklemburskie i linie frontu alianckiego i rosyjskiego je-
chała w kierunku Lubeki także pani Maria Mach-Jarymowicz 
autorka Pamiętnika. Opisuje ona wrażenia i atmosferę z tej po-
dróży do wolności. Oddajmy jej zatem głos: „Przerażały nad-
latujące samoloty, huk dział artylerii przeciwlotniczej, ciągłe 
alarmy na stacjach kolejowych. Przeżyłyśmy dwie koszmarne 
noce w Neusterlitz i w Schwerin. Pierwszeństwo na torach 
miały transporty z bronią, działami i wojskiem. Niejednokrot-
nie pociąg ewakuacyjny musiał czekać na pustkowiu przez 
kilka dni, chociaż odległość pomiędzy Ravensbrück a Lubeką 
wynosiła zaledwie 200 km. Konwojenci nie dawali uwięzionym 
wody do picia, a więc na każdym postoju zdobywały wodę ze 
strumyków i rowów przydrożnych. Czasem tylko maszynista 
dawał im pewną ilość ciepłej wody, aby można było rozpu-
ścić w niej skondensowane mleko. Za wodę żądał amerykań-
skich papierosów, które więźniarki dostałyśmy w paczkach 
dostarczonych przez Kanadyjski Czerwony Krzyż. Były tam 
konserwy mięsne i rybne, ale nie było ani sucharów ani chle-
ba, a tego potrzeba było najwięcej. Pijąc nie gotowaną wodę 
i jedząc konserwy stałyśmy ciągle przed widmem tyfusu, które-
go straszliwie wlokło się z Ravensbrück. Drugą niebezpieczną 
rzeczą był niesamowity brud. Nie myłyśmy się przez kilka dni, 
mycie rąk raz na dobę należało do luksusu, jedzenie rękami 
oblepionymi brudem i zakażonymi często kałem potęgowało 
niebezpieczeństwo tyfusu plamistego, który w ostatnich cza-

sach szerzył się w obozie. Każde swędzenie, czy 
ukąszenie komara przejmowało nas dreszczem 
trwogi, że to wesz. 

30 kwietnia 1945 r. transport przybył wresz-
cie do Lubeki i Nyborg w Danii, gdzie więźniar-
ki uświadomiły sobie wreszcie, że są naprawdę 
uratowane. Na każdym postoju Duńczycy ob-
sypywali ich kwiatami. Serdeczne powitania 
płynęły z głębi serca. W Padborn do więźniar-
kę przyszedł ksiądz katolicki, który witał ich 
błogosławieństwem i modlitwą odmawianą po 
łacinie. Kiedy słowa Pater Noster doszły do nas 
znajdujących się w głębi wagonu wywołały 
fale wzruszenia i głębokiej wdzięczności dla 
Opatrzności, która w tak cudowny sposób oca-

liła nas. Tutaj młodzi mężczyźni z Czerwonego Krzyża brali 
na ręce jak dzieci nasze najbardziej wyniszczone koleżanki – 
owrzodziałe szkielety, które obejmowały ich za szyje i umiesz-

miałaby 355 metrów wysokości, 1500 metrów średnicy i po-
mieściłaby 300 000 osób. Hitler – pisał – był w skrajnie złym 
stanie zdrowia. Kersten zapisał, że jedna z ostatnich rozmów, 
jakie miał z Himmlerem była o „tajnej broni”, potężniejszej 
niż rakiety V-1 i V-2, która miała zakończyć wojnę. Jeden 
lub dwa strzały i miasta jak Nowy Jork lub Londyn po prostu 
znikną z powierzchni ziemi. O niezwykłym spotkaniu Himm-
lera z Żydem Masurem wspomniał także Walter Schellenberg 
w książce Labirynt wydanej w Nowym Jorku w 1956 r.

Wysiłki Norberta Masura były więc ściśle połączone z ak-
cją uwalniania więźniów prowadzoną przez hr Folke Ber-
nadotte. Może też chodziło o uświadomienie środowiskom 
żydowskim, że Himmler, w przeciwieństwie do Hitlera, jest 
człowiekiem elastycznym, chętnym do ustępstw i kompromi-
sów. Warto podkreślić niezwykłą odwagę Norberta Masura 
który zdecydował się na rozmowę z ciągle groźnym Himmle-
rem niemal w sercu III Rzeszy tuż pod Berlinem.

HR FOLKE BERnADOTTE I JEGO AKCJA
22 kwietnia o 6 rano Himmler spotkał się z hr. Bernadotte6. 
Był rozkojarzony, zmęczony nocnymi rozmowami z Masu-
rem, stukał paznokciem w przednie zęby. Zgodził się na ewa-
kuację skandynawskich więźniów z Neuengamme do Szwecji 
i na natychmiastowe wywiezienie przez Szwedzki Czerwony 
Krzyż wszystkich więźniarek z Ravensbrück7 Bernadotte tuż 
po porannym spotkaniu z Himmlerem natychmiast wydał sto-
sowne dyspozycje i tego samego dnia 22 kwietnia ambulan-
se Szwedzkiego Czerwonego Krzyża zabrały ok. 200 ciężko 
chorych i wyruszyły w kierunku miasteczka Padborg na pół-
noc od granicy duńsko-niemieckiej, a hr. Bernadotte osobiście 
kontrolował warunki do przyjęcia chorych z Ravensbrück. Po 
krótkim odpoczynku 23 kwietnia o 4 nad ranem samochody 
zabrały kolejną grupę 800 Francuzek i 350 Polek z bloku 29. 
24 kwietnia kolumna samochodów zabrała Belgijki i Holen-
derki i obłożnie chore.

PRZEBIEG EWAKuACJI
W tym czasie przybyły do Ravensbrück więźniarki z podobo-
zu Gruneberg i podobozu Siemensa (łącznie 3000 kobiet). Nie 
przeszły one przez ewidencję obozową. Jedna z tych więźnia-
rek opisała sceny, które się wówczas rozgrywały w obozie8. 
Ulokowano je częściowo w bloku karnym przeznaczonym na 
360 kobiet, częściowo na podwórku. Tłok był 
straszliwy. Błotniste podwórko zamieniono 
w zbiorowe latryny, ze względu na to, że la-
tryny w bloku były nieczynne. Te które noco-
wały na podwórzu nie otrzymały ani obozowej 
kawy, ani jedzenia. O 11.00 przybiegła komen-
dantka obozu kobiecego nadzorczyni Dorothea 
Binz aby dopchać tam następne więźniarki, ale 
okazało się to niemożliwe. Na jej rozkaz roz-
poczęto więc odczytywanie numerów i usta-
wianie kolumn. Obozowe strażniczki zdzierały 
więźniarkom numery i winkle. Po godzinie tych 
przygotowań odkomenderowano 300 kobiet 
na lagerstrasse. Tam wręczano każdej paczkę 
z Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża i kaza-
no się im zatrzymać koło trupiarni (totgang) pod opieką au-
fseherek, które naraz stały się dla nas bardzo miłe i uprzejme, 
przymawiały się o czekoladę, która była w paczkach, a nawet 

Hr. Folke Bernadotte.
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czali w ambulansach wysłanych ze szpitali. My zaś przesiedli-
śmy się z niemieckich wagonów do duńskiego pociągu, miękkie 
poduszki, siedzące miejsca dla wszystkich. Pierwszy posiłek na 
czystych talerzykach (ciepłe jedzenie, prawdziwe duńskie mle-
ko) wywołał nasz niebywały entuzjazm. Siostrom Czerwonego 
Krzyża, które tak bardzo się o nas troszczyły zbudowałyśmy 
w naszej pamięci i sercach pomniki wdzięczności i uznania. 
Do Danii i Szwecji wywieziono białymi autobusami i koleją 
około 8000 więźniarek.

MARSZE ŚMIERCI
W obozie pozostało jeszcze kilka tysięcy kobiet, przerażonych 
myślą, że obóz został zaminowany i lada chwila wyleci w po-
wietrze. Nikt nie wiedział wtedy, że Himmler uchylił rozkaz 
Hitlera o wysadzeniu wszystkich obozów koncentracyjnych 
i więzień. Nikt nie spał tej nocy oczekując na najgorsze. 
W nocy 27/28 kwietnia przy ulewnym deszczu personel obo-
zowy ewakuował duży transport Polek na zachód w kierunku 
Malchow. Białe autobusy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża 
nie mogły przedostać się do Ravensbrück po resztę Polek ze 
względu na front pod Szczecinem. Zbierały jednak po drodze 
zauważone Polki z ewakuowanego nocnego transportu. Przez 
Malchow dojechały do Lubeki. Jeszcze 28 kwietnia wyruszyły 
z obozu dwa piesze transporty po 1000 osób każdy (z bloków 
12-20 i 1-11). Z transportem tym wyszła grupa kobiet opero-
wanych doświadczalnie. Więźniarki na drogę nie dostały żad-
nego pożywienia, natomiast nadzorczynie i SS-mani wieźli 
przytroczone do rowerów kanadyjskie paczki, przeznaczone 
dla więźniarek. Wędrówka odbywała się po drogach zapcha-
nych wojskiem i sprzętem wojennym. Nadzorczynie obozowe 
i eskorta bezlitośnie mordowały słabe i ociągające się więź-
niarki. Naloty bombowe czyniły także spustoszenie w szere-
gach więźniarek. Panice ulegali SS-mani i obozowe nadzor-
czynie.

ROSJAnIE WCHODZą DO RAvEnSBRűCK
W obozie pozostały tylko chore i personel medyczny, składa-
jący się przede wszystkim z Polek (dr Janina Węgierska, Ma-
ria Bortnowska) i kilkanaście pielęgniarek i sanitariuszek. Re-
wir powierzono niemieckiej lekarce dr Kurt. Władze obozowe 
opuściły obóz 29 kwietnia zamykając za sobą bramę. Wyłączo-
no światło i wodę. Dzięki przezorności dr Węgierskiej nabrano 
wcześniej wodę do wiader i wanien. W nocy pojawił się jeszcze 
jeden biały autobus, który cudem przedarł się przez linię fron-
tu, który mógł zabrać 30 lżej chorych kobiet. Przy samocho-
dzie odbywały się dantejskie sceny. Chore, które ledwie stały 
na nogach czepiały się samochodu jak ostatniej deski ratunku.

Wspomniana wyżej Maria Bortnowska rozbiła zamki 
magazynów w których Polki odnalazły spore zapasy suszo-
nej brukwi, masła, mrożonego mięsa, chleb. Ściągnięto cho-
re z najwyższych prycz i zorganizowano opiekę nad nimi. 
30 kwietnia o godz. 11.30 od zachodu ukazały się forpoczty 
wojska radzieckiego na rowerach, a 1 maja Rosjanie wkroczyli 
na teren obozu. Na blokach rozwieszono flagi poszczególnych 
państw. Radości więźniarek nie dało się opisać – pisze Wanda 
Kiedrzyńska. Władzę nad obozem objęła komendantura so-
wiecka. Naprawiono szybko światło, piece i wodociągi. Sape-
rzy przystąpili do rozminowywania całego terenu obozu. Roz-
strzelano bez sądu niemiecką lekarkę dr Kurt, a władzę nad re-
wirem objęła Rosjanka dr Nikiforowa. Kuchnią i magazynem 

zarządzała Maria Bortnowska. W najbliższych dniach wiele 
kobiet zmarło z przejedzenia, bo wygłodzone organizmy nie 
były w stanie przyjąć pełnokalorycznych posiłków, a zwłasz-
cza tłuszczów. Stopniowo więźniarki opuszczały obóz. Zajęła 
się nimi gorzowska jednostka wojskowa, która przysłała sa-
mochody i następnie pociąg ambulans z Bydgoskiego Czer-
wonego Krzyża, który udało się podciągnąć do stacji Fürsten-
berg. Do końca z więźniarkami pozostała dr Janina Węgierska 
i dopiero 22 lipca wróciła do Polski. W literaturze obozowej 
w latach PRL-u skrzętnie omijano to, co działo się w obozach 
koncentracyjnych po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. 

Dzisiaj trzeba powiedzieć, że wyzwolenie Ravensbrück nie 
było tak radosne, jak mogło by się wydawać. Coraz częściej 
przypomina się, że pijani czerwonoarmiści gwałcili też więź-
niarki. Czasem rosyjski oficer uprzedzał by uważać na pro-
stych żołnierzy, ale nie gwarantował obrony. Mówiła o tym 
dr Alicja Gawlikowska-Świerczyńska w wywiadzie Dariusza 
Zaborka Kobiety Ravensbrück, opublikowanym w „Wysokich 
obcasach” 26.12.2011 r. a także byłe więźniarki na telewizyj-
nym portalu „Planete” p.t. „Opowiadania byłych więźniarek” 
(11.03.2009 r). My w osiem wybroniłyśmy się. Rosyjski oficer 
uprzedził nas, żeby uważać na żołnierzy, bo szli w naszą stro-
nę, w stronę obozu. Ja się bardziej bałam Rosjan niż Niemców, 
bo to była dzicz. Bo Niemcy nie byli nastawieni na te rzeczy, 
pracowali w obozie, bo mieli rozkaz, ale do tych spraw się nie 
dotknęli. Żołnierze niemieccy uciekali i żadnemu w głowie 
nie było, żeby to robić. Przedzierając się do Polski, spałyśmy 
w stodołach. Za Odrą polscy żołnierze na posterunku błagali 
nas, żebyśmy sobie poszły, bo nie są w stanie nas obronić – jak 
wpadną Rosjanie, to ich zastrzelą. I poszłyśmy, ale spotkały-
śmy Polaków też z obozu. Oni z nami szli i jakoś nas chronili. 
Mam jednak znajome, które były zgwałcone.

c.d.n.

Przypisy:
1 Pamiętnik składa się z dwóch zeszytów i liczy 123 strony.
2 Kathrin Kompisch, Sprawczynie, Warszawa 2012 s. 347-348)
3 Urszula Wińska, My się bronimy [w: Pamiętniki nauczycieli z obozów 

i więzień hitlerowskich 1939-1945, Warszawa 1962 s. 493]
4 David Stafford, Ostatni rozdział 1945. Zwycięstwo, Odwet, Wyzwolenie, 

Warszawa 2007 s. 180

Grupa więźniarek po przyjeździe do Ystadt – 1945 r.
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5 Przebieg tej rozmowy opisał Norbert Masur w broszurze wydanej 

w Szwecji w 1945 r. w wydawnictwie Bonniers En Jude Talar Med. Himmler 

Ze szwedzkiego na angielski przetłumaczyła Christina Gravdahl, a z angiel-

skiego na polski przełożył pracownik Uniwersytetu w Lund Andrzej Kobos. 

Zob. Frank Fox, A Jew Talks to Himmler, Zwoje 1/38, 2004, Żyd rozmawia 

z Himmlerem, Zwoje 2/39/2004 
6 David Stafford, s. 183.
7 Himmler wyraził życzenie spotkania się z Bernadotte jeszcze 23 kwiet-

nia w nocy w siedzibie szwedzkiego konsulatu w zniszczonej bombardowa-

niami od 1942 r. Lubece. Himmler tym razem chciał rozmawiać o (niereal-

nym) spotkaniu z Eisenhowerem. Był tak nierealny i rozkojarzony, że pytał 

czy ma ukłonić się Eisenhowerowi i pierwszy podać mu rękę, a kiedy o 2, 

30 wsiadł za kierownicę samochodu wjechał w zasieki otaczające budynek 

konsulatu. Zob. Stafford s. 183,
8 Po przybyciu kobiet uwolnionych z Ravensbrück zebrano ponad 500 

relacji-zeznań z pobytu w obozie. Cały ten zbiór przekazany do Uniwersytetu 

w Lund (Szwecja) z powodów biurokratycznych i bezduszności urzędniczej 

nie był udostępniony aż do 1995 r. Dopiero od niedawna na portalu interneto-

wym Uniwersytetu w Lund pojawiają się niektóre z tych relacji. Zeznania te 

mogą być jedynie identyfikowane numerem zeznania, gdyż nazwiska kobiet 

nie zostały tam ujawnione. Zeznania Polek od nr 111 do 242 są obecnie tłuma-

czone na język angielski. 
9 Wanda Kiedrzyńska, Ravensbrück, kobiecy obóz koncentracyjny, War-

szawa 1965 s. 238.
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BOCHN I ANA
HIsTORIA peWNegO NIeMCA
Dlaczego? To pytanie zasadnicze do problemu jednej z naj-
większych destrukcji i zbrodni jaka dotknęła Europę w minio-
nym stuleciu, a którą zwykło się określać mianem hitleryzmu, 
a dzisiaj częściej nazizmem. Jest sloganem podręcznikowym, 
iż nazizm był skutkiem antykomunizmu i niedoskonało-
ści wersalskiego układu polityczno-etnicznego, a pierwsze 
skrzypce w koncercie niezadowolonych grały, niewątpliwie, 
Niemcy. Lecz, czy fakt upokorzenia klęską w 1918 roku, chęć 
rewanżu i odzyskania strat to wystarczający motyw do zrozu-
mienia skali nienawiści i potworności: unicestwiania innych 
dla celów uświęconych pychą i samouwielbieniem (Niemcy 
ponad wszystko) przy zaangażowaniu się niemal całego spo-
łeczeństwa niemieckiego – gdyż sprzeciw nie uzewnętrzniony 
jest abstrakcją. 

W 73 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej zwraca-
my uwagę naszych czytelni-
ków na wydawnictwo Znaku 
z 2007 r. Historia pewnego 
Niemca. Wspomnienia 1914-
1933., autorstwa Sebastiana 
Haffnera. Książka jest auto-
biografią polityczną napisaną 
w 1939 r. w Anglii, dokąd 
Haffner, prawnik, dzienni-
karz i pisarz historyczny wy-
emigrował z hitlerowskich 
Niemiec. Do jej wydania 
doszło dopiero w roku 2000, 
w którym to syn pisarza Oli-
wer Pretzel, po śmierci ojca 
(1999), odnalazł manuskrypt przez przypadek w przestrzeni 
pod szufladami komody, …wśród licznych innych prac… Pu-
blikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, w Niem-

czech sprzedano 650 tys. egzemplarzy. Autentyzm tej opo-
wieści – inteligentnego, historycznego i psychologiczno-so-
cjologicznego studium na kanwie biograficznej, przenikania 
w społeczność niemiecką nazistowskich haseł i gwałtownego 
przepoczwarzenia się republiki weimarskiej w dyktaturę hitle-
rowców – zapewniają osobiste doznania, przemyślenia i jakiś 
też, chociaż mimowolny, udział Haffnera w tej przemianie, 
nazwanej przez jej sprawców – rewolucją. Wyjaśnienie owego 
udziału, który obciąża miliony Niemców tkwi w konformi-
zmie, bierności obliczonej na przetrwanie, braku wyobraźni, 
ale też (a może przede wszystkim) w bezbronności jednostki 
– nawet tej odpornej wewnętrznie na zmasowaną propagandę 
i stadne zachowania w sytuacji gdy każdy był gestapowcem 
drugiego – wobec wszechwładnego, potężnego i bezwzględne-
go państwa łamiącego ludzi bezprawiem i przy użyciu prawa. 
Zwykły przykład jego ojca, uznanego prawnika, z przekonań 
mieszczańskiego liberała z pruskim purytanizmem, zdecy-
dowanego przeciwnika Hitlera w domowych rozmowach. 
W 1933 był na emeryturze, wydawało się zatem, że znalazł się 
poza linią ognia. Jednego dnia przysłano mu pocztą urzędo-
wy kwestionariusz pełen zapytań dotyczących jego związków 
politycznych i zasług dla narodu, ostatnia formuła w zestawie 
brzmiała: czy zapewnia, iż bez zastrzeżeń opowiada się za rzą-
dem odrodzenia narodowego. Ot kwestionariusz, lecz obwa-
rowany paragrafem ustawy, w myśl którego niewypełnienie 
owego druku skutkuje utratą emerytury, co znaczyło pozba-
wienie starego człowieka środków do życia. Po kilku długich 
dniach wypełniony (!) kwestionariusz odesłano pocztą. Zła-
many w swych zasadach i godności ojciec autora niebawem 
pogrąży się w chorobie. – Zmasowany atak na wszystko i na 
wszystkich: brunatne błoto oblepiało bez wyjątku: Wszędzie 
sztandary ze swastyką, brunatne mundury, których nigdzie 
nie można było uniknąć: w autobusie w kawiarni, na ulicy, 
w Tiergarten – wszystko to zawłaszczało otoczenie niczym ja-
kaś armia okupacyjna. Nieprzerwane bicie w werble, muzyka 
marszowa dniem i nocą – zabawne…. Zniesiono administra-
cję kościelną, „biskupem Rzeszy” mianowano nazistowskie-
go pastora, na kościelnych wieżach załopotały sztandary ze 
swastyką. Surowej, a nawet przejmująco odważnej konstatacji 
poddany jest nacjonalizm w ogóle, a szczególnie nazistowski, 
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tu przenikliwość autora prowadzi go niemal do wróżebnej za-
powiedzi, nieodległej, znanej czytelnikowi przyszłości: – Nie-
miec, … zarażony nacjonalizmem przestaje być Niemcem, 
nieomal przestaje być w ogóle człowiekiem… Kiedy już raz 
uda się rozbudzić ustawiczną gotowość do mordu na bliźnich, 
a nawet uczynić z niej obowiązek, drobnostką wydaje się zmia-
na poszczególnych jej celów. Już dziś dosyć wyraźnie widać, że 
w miejsce „Żydów” można umieścić także „Czechów”, „Pola-
ków” czy kogokolwiek innego. Wszystko sprowadza się do sys-
tematycznego infekowania całego narodu niemieckiego bakcy-
lem, który sprawia, że zarażeni nim ludzie postępują z bliźnimi 
jak wilki: innymi słowy, do rozpętania i podżegania owych sa-
dystycznych instynktów, których stłumienie i zniweczenie było 
dziełem trwającego kilka tysięcy lat procesu cywilizacyjnego. 
Ostrzegawcze przesłanie książki jest uniwersalne, jej treścią 
można wypełnić ramy każdego totalitaryzmu bez względu na 
ideologię, symbolikę i geografię.

Książka na polskim rynku księgarskim ukazała się w tłu-
maczeniu Dariusza Guzika, doskonale oddającym jej wysoki 
poziom literacki, intelektualny i ekspresję wypowiedzi autora. 
Pan D. Guzik rodzinnie związany jest z Bochnią i niedaleką 
Żegociną, W 1991 ukończył klasę mat–fiz w bocheńskim Li-
ceum im. Króla Kazimierza Wielkiego, absolwent filologii ger-
mańskiej UJ, wykładowca akademicki. Jest rilkistą, tłumaczem 
pierwszej opublikowanej w języku polskim biografii Rainera 
Marii Rilkiego – książki Dżwięczące szkło pióra Donalda Pra-
tera i autorem 5-ciu innych opublikowanych przekładów z Ril-
kiego i o Rilkiem. Ponadto w jego dorobku są przekłady dwóch 
książek Charlotte Link, aktualnie w druku znajdują się dwa 
kolejne tłumaczenia książka Fritza Raddatza Był niezmordo-
wany. Rainer Maria Rilke i Sybille Berg Kiedy mężczyzna śpi.

 Ewelina Mroczek

NOWA puBlIKACJA pROf. DANIelA DuDy
Józef Poznański. Pierwszy Dyrektor Urzędu Morskiego. Przy-
czynek do dziejów administracji morskiej to najnowsza publi-
kacja Profesora Daniela Dudy, kapitana żeglugi wielkiej, pro-
fesora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Honorowego 
Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochni.

Najnowsza publikacja to kolejny dar dla tych, którzy są 
świadomi znaczenia dla naszych dziejów narodowych ewo-
lucji polskiej myśli morskiej i kształtujących ją wartości. Dla 
wszystkich, którym bliskie są niezwykłe polskie losy. To mo-
nograficzna prezentacja postaci i działalności Komandora Jó-
zefa Poznańskiego, specjalisty w zakresie prawa morskiego, 
logistyka, współtwórcy polskiej gospodarki morskiej, propa-
gatora budowy linii kolejowej na Półwyspie Helskim Puck – 
Hel, współautora projektu ustawy sejmowej o budowie portu 
morskiego w Gdyni – wreszcie: pierwszego dyrektora gdyń-
skiego Urzędu Morskiego. Poznajemy historię życia i dzieło 
głębokiego patrioty, którego losy w piękny i twórczy sposób 
łączą się z losami Polski pierwszej polowy połowy dwudzie-
stego wieku – szczególnie zaś z ideą jej niepodległości. 

Z kart publikacji wyłania się bogaty i wiele mówiący ob-
raz dzieła człowieka, który poświęcił cały swój wysiłek tro-
sce o rozwój Wybrzeża, o każdy aspekt gospodarki morskiej, 
o odpowiedni standard ruchu pasażerskiego, o rozwój żeglar-
stwa morskiego, o jak najwyższy standard współpracy z wła-

dzami państwa i wielkimi twórcami II RP i współpracę mię-
dzynarodową. To prawdziwe świadectwo pasji, kompetencji, 
miłości do trójmiasta i Polski. Pasji, kompetencji i miłości 
człowieka zaangażowanego w nieustanne wspieranie polskich 
dążeń niepodległościowych, w budowanie drugiej Rzeczpo-
spolitej, w prowadzenie intensywnej współpracy z Delegatu-
rą Rządu Londyńskiego i działalność konspiracyjną w czasie 
okupacji hitlerowskiej, w odbudowę, reorganizację i rozwój 
działalności najważniejszych portów i instytucji polskiej go-
spodarki morskiej i marynarki wojennej po jej zakończeniu. 

Publikacja nakreśla historię życia i zasadnicze idee dzia-
łalności polskiego erudyty, człowieka całe życie związane-
go z Ligą Morską, zachowującego systematyczne więzi ze 
Szkolą Morską, dzielącego się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z każdym, kto chciał i mógł z tego skorzystać dla dobra 
Polski. Ten niezwykły obraz spełnionego i twórczego życia 
przebija z każdej strony publikacji. Józef Poznański został 
odznaczony – między innymi – Orderem Odrodzenia Polski 
i francuską Legią Honorową.

7 lipca 2012 roku w Rewie, odbyła się uroczystość od-
słonięcia kolejnych tablic w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. 
Aleja została nazwana imieniem Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, a wśród odsłoniętych tablic i gwiazd Zasłużonych Ludzi 
Morza znalazła się gwiazda komandora Józefa Poznańskiego. 
Warto wspomnieć tutaj o jeszcze jednej niezwykle ciekawej 
i ważnej sprawie towarzyszącej książce: Pan Profesor jest 
jednym z inicjatorów wznowienia działalności Związku Pił-
sudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, reaktywowanego jako 
Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzy-
stwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. Oddział Gdański z siedzi-
bą w Gdyni. 06 listopada 2009 roku została podjęta uchwała 
o budowie w Gdyni pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Utworzono Komitet Honorowy Budowy Pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Gdyni, w skład którego powołany zo-
stał Pan Profesor, a w książce zawarte są informacje promo-
cyjne dotyczące tej idei. 

W czerwcu 1987 w Gdyni, w przemówieniu polskiego 
papieża przywołującym patriotyzm i głęboką mądrość ludzi, 
których spotkamy na kartach książka Profesora Daniela Dudy, 
padły słowa: „Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania 
się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie 
solidarności. Międzyludzkiej i międzynarodowej”. Dając temu 
świadectwo dziś, praca Pana Profesora jest jedną z ważnych 
odpowiedzi na naszą, tak głęboko ludzką, potrzebę szuka-
nia się nawzajem. Kolejną szansą i wezwaniem do spotkania 
i współpracy. I przypomnieniem o potrzebie solidarności.

Marta Krupska

Powyższą laudację wygłosiła Marta Krupska 12 lipca br. 
w MBP w Bochni na spotkaniu Autora książki z czytelnikami.

WspOMNIeNIA WłADysłAWA KOpACZA
Przemija pokolenie, któremu młodość zdarzyła się w czasach 
– dziś młodym, niełatwych do wyobrażenia – zagrożeń wojen-
nych, okrutnej okupacji i trudnych lat powojnia. Pokolenie to 
złożyło obfitą ofiarę. Ci, dla których los i czas był łaskawy, chcą 
jeszcze zdążyć z ocaleniem od zapomnienia tamtej historii.

W ostatnich dniach Stowarzyszenie otrzymało pocztową 
przesyłkę z niewielką publikacją (147 stron) pt. Terra Incognita 
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1945. Wspomnienia pioniera, autorstwa Władysława Kopa-
cza. Książkę przysłał syn autora, Woytek Kopacz. Dlaczego 
do nas? Otóż, Władysław Kopacz zmarły w 1996 roku w Śro-
dzie Śląskiej, gdzie mieszkał od 1945, pochodził z Dołuszyc 
k/Bochni; tu się urodził w 1921 i wychował w rodzinie bo-
cheńskiego górnika, stąd w ślad za swoim bratem Antonim 
poszedł w 1937 r. do Szkoły Podoficerskiej Piechoty nr 2 dla 
„Małoletnich” w Śremie Wielkopolskim (1). Od tego wyda-
rzenia rozpoczyna się opowieść doprowadzona w zasadzie do 
roku 1949.Wspomnienia są osobistą biografią, lecz w jej tle 
pozostają ciekawe wydarzenia i ludzie, którzy mieli wpływ na 
losy autora. Ludzie dobrzy i źli. Ci ostatni, może poddani zbyt 
trudnej próbie? Sam autor ceni takie cnoty jak: patriotyzm, 
godność własna, odpowiedzialność, życzliwość.W rozdzia-
le Jak zginąć, to z honorem pisze o uczestnictwie w walkach 
wrześniowych w okolicach Lwowa w 1939, swoich i dwóch 
kolegów ze Szkoły Podoficerskiej, bochniaków, Kazimierza 
Piechnika z Kobyla i Stefana Olszewskiego z Kolanowa. Dal-
szą opowieść można podzielić na okupacyjną i powojenną. 
Przed Kijowem uciekli z niewoli bolszewickiej. Po straszliwej 
poniewierce Władysław Kopacz dotarł do rodzinnego domu 
27 listopada 1939 roku. Potem były kontakty z konspiracją 
bocheńską, rozbitą aresz-
towaniami wiosną 1940. 
Wtedy z zamiarem pracy 
dla podziemnego wywia-
du decyduje się na wyjazd 
do Rzeszy, na tzw. roboty. 
Dla niego trwały 5 lat. Był 
jednym z niepoliczonej do 
dzisiaj armii przymusowych 
robotników. Jego doznania: 
nędza, upokorzenie, cięż-
ka praca, zagrożenie życia 
i zdrowia były udziałem ich 
wszystkich. Interesujące 
są reminiscencje na temat 
Ziem Zachodnich w 1945: 
zniszczone mosty, chaos, „wędrówka ludów” i wszechobec-
ność uzbrojonych band. On sam kilkakrotnie doświadczył 
zuchwalstwa „wyzwolicieli” o proweniencji tatarsko-mongol-
skiej. Z opresji w Środzie Śląskiej wyszedł, jak z humorem 
napisał: „Goły, ale wesoły”. Lecz w Poznaniu w drodze po-
wrotnej z robót! Zaatakowani zostaliśmy przez pijanych so-
wieckich żołnierzy. Rabowali dobytek, bili kolbami karabinów 
mężczyzn, kobiety i dzieci. Gwałcili i mordowali! …Uderzony 
w tył głowy, upadłem nieprzytomny na tory. Ktoś w ostatniej 
chwili odciąga mnie spod ruszającego pociągu. Inni nie mają 
takiego szczęścia. I dalej rozwija ten dramat …Przechodzę 
koło kobiety w podartej na strzępy koszuli. Stoi boso na pero-
nie. Chyba postradała zmysły. Ktoś mówi, że jest z Warszawy. 
Niemcy zabrali ją z łapanki. Przeżyła obóz koncentracyjny 
w Magdeburgu czy w Hanowerze, tu w Poznaniu, po wojnie 
„wyzwoliciele”…. W Bochni brakowało pracy, mieszkań, 
tysiące ludzi z miasta i powiatu wyjeżdżało na „ Ziemie Od-
zyskane”. Miastem, gdzie najliczniej osiedlili się bochniacy 
była Świdnica (2). Władysław Kopacz za namową koleżanki 
szkolnej, Bronki Pyszno pojechał za Wrocław. W dzisiejszym 
Ciechowie wyskoczyli z jadącego pociągu, gdyż zauważyli na 
drogowskazie, poniżej niemieckiej nazwy Dietzdorf, napis po 

polsku – Dołuszyce. Odnaleźli brata Bronki, Stanisława, byli 
też koledzy z Niemiec, a w nocy napad ruskich żołnierzy na 
całą wieś…., przez kilka nocy, dom był ostrzeliwany z broni 
maszynowej. Przeniósł się do sąsiedniego miasteczka, Środy 
Śląskiej i tutaj już pozostał. W rozdziale Tak rodziła się pol-
skość odnajdujemy obrazy z pionierskich poczynań, w których 
ofiarnie uczestniczył, pełniąc ważną funkcję w nowotworzonej 
administracji jako referent aprowizacji i handlu. Brakowało 
wszystkiego, nawet soli. Autentyzm spostrzeżeń z pierwszych 
lat kolonizowania „Dzikiego Zachodu”, uczestnika i świadka 
to główny walor wspomnień Terra Incognita 1945, napisanych 
bez upiększeń i martyrologicznej nuty. Dla współczesnych 
mieszkańców Środy Śl. są one dokumentem o czasach gdy 
Neumarkt wraz z całym Śląskiem stawało się Polską.

W notatce biograficznej umieszczonej na okładce książki, 
wydanej przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, tak napisano 
o naszym Krajanie: Starsi mieszkańcy miasta zapamiętali go 
jako wielkiego „społecznika”, wieloletniego instruktora mode-
larstwa lotniczego, inicjatora powstania pomnika poświęcone-
go żołnierzom polskim na średzkim rynku, budowy lotniska dla 
modeli latających na uwięzi, organizatora mistrzostw Polski 
modelarstwa oraz inicjatora przywrócenia dawnej świetności 
dzwonnicy kościoła św. Andrzeja w jej powojennej historii.

Ewelina Mroczek 

1 Elewem tej szkoły był Michał Jakimow, którego wspomnienia „Tak 
było...” drukujemy w tym i dwóch poprzednich numerach W B.

2 Do powiatu świdnickiego, do 31 maja 1948 r. przesiedlono 18024 miesz-
kańców powiatu bocheńskiego. (Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Wyd. 
1980 r., str. 490)

DZIeWCZęTA W MACIeJóWKACH
„Dziewczęta w maciejówkach” to nowa książka znanego kra-
kowskiego pisarza i publicysty Stanisława M. Jankowskiego, 
wydana w wydawnictwie TRIO w Warszawie, która przedsta-
wia losy kobiet walczących w szeregach Legionów Polskich, 
Polskiej Organizacji Wojskowej w Ochotniczej Legii Kobiet 
w wojnach: polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.

Niektóre z nich przeszły przeszkolenie jeszcze przed 
1914 r. na kursach strzeleckich i sanitarnych, inne do pracy 
niepodległościowej zgłaszały się w trakcie prowadzonych wo-
jen. Były wśród nich – pisze Autor – damy z wyższych sfer, 
studentki, a także dziewczęta, w których dokumentach wpisa-
no „tylko czyta”. Przewoziły broń i rozkazy przez frontowe 
granice, pracowały w wywiadzie wojskowym i służbie kurier-
skiej, walczyły w pierwszej linii na froncie. Nie wiadomo ile 
kobiet walczyło w Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie, Wil-
nie czy Warszawie. Może była to liczba 3500 – 4500 ochotni-
czek, a może 10000. W POW doliczono się 800 pań czynnie 
zaangażowanych w pracę niepodległościową. Komunistyczna 
cenzura po 1945 r. w wielu przypadkach zatarła wszelkie ślady. 

Przykładem zacierania pamięci po tych kobietach-boha-
terach było zamurowanie (prawdopodobnie w 1945 r.) tabli-
cy poświęconej pamięci sanitariuszki Janiny Prus-Niewia-
domskiej na korytarzu Gimnazjum nr 1 im. Księżnej Kingi 
(dawnej Szkoły Powszechnej im. bł. Kingi) odnalezionej po 
50 latach pod tynkiem dzięki poszukiwaniom historycznym 
Janiny Kęsek (zob. Janina Kęsek Stanęli w potrzebie, WB nr 
3 (47) 2000). Janina Prus-Niewiadomska była uczennicą tej 
bocheńskiej szkoły. Przyjechała do Lwowa 3 stycznia 1919 r. 
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i natychmiast skierowana została na Persenkówkę, gdzie w bi-
twie o Lwów trwały najcięższe walki. Po zdobyciu tej pozycji 
wojska ukraińskie mogłyby bezpośrednio zagrozić miastu. Dla-
tego walki trwały wiele godzin mimo zawieji śnieżnej i strat. 
Polacy ściągnęli posiłki: Legię Oficerską, Straż Obywatelską 
i 150 ozdrowieńców z lwowskich szpitali. Na „reducie śmierci” 
przy dworku Persenkówki, zionącej ogniem i żelazem, w walce 
wręcz pod krzyżem i w blasku płonącej stodoły ginie 5 stycz-
nia 1919 r. ponad stu żołnierzy i oficerów a wśród nich młoda 
bochnianka, ale Lwów został obroniony (zob. s. 349-350). Do-
wodzący obroną Persenkówki kapitan Roman Abraham napi-
sał o Janinie Prus-Niewiadomskiej, która walczyła jako „siostra 
„Wanda”: Walki były zacięte, nieszczęśliwy odcinek przechodził 
z rąk do rąk. Siły przeciwnika, strzelców siczowych były wyćwi-
czone i przeważające liczebnie. Nasz żołnierz zaczął się cofać 
i dopiero za przykładem siostry Wandy, która, choć nie żoł-
nierz, a tylko sanitariuszka, szła pełna brawury w pierwszych 
szeregach, zachęcając do kontrataku i odparto nieprzyjaciela. 
Komendant odcinka stwierdził, że dotąd tak dzielnej niewiasty 
nie spotkał i że tej Polce-bohaterce zawdzięczać należy w owej 
chwili utrzymanie Persenkówki w naszych rękach.

 Olga Stawecka to druga bochnianka, która brała udział 
w odsieczy Lwowa, a później walczyła w Ochotniczej Legii 
Kobiet we Lwowie (1919), 
Wilnie (1920) i Warszawie 
(1920). Obszerny jej życiorys 
ukazał się na łamach „Wia-
domości Bocheńskich” w nr 
1(92) 2012. Pan Stanisław 
Jankowski przedstawia i cy-
tuje korespondencję Olgi Sta-
weckiej z Heleną Mniszków-
ną, zamieszcza także artykuły 
Olgi Staweckiej zamieszczane 
na łamach „Legunki”. Pisa-
ła w nich o charyzmie Józefa 
Piłsudskiego, o bohaterstwie 
swojej koleżanki Katarzyny 
Chorzępianki, która zginęła 
w bitwie. W grudniowym numerze „Legunki” z 1919 r. po-
jawił się żartobliwy tekst piosenki lwowskiej „A muzyczka 
tirli, tirli” o Staweckiej i innych dziewczętach z Ochotniczej 
Legii Kobiet na wielkim balu w Cytadeli. Dużo miejsca po-
święca Autor także nieszczęśliwemu małżeństwu Staweckiej 
z kapitanem Józefem Popkowskim. Są też wypowiedzi sióstr 
Serafitek, które pamiętały siostrę Eligię (bo takie imię zakon-
ne wybrała Olga Stawecka).

Stanisław M. Jankowski, Dziewczęta w maciejówkach, 476 
stron, ilustracje, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012

Stanisław Kobiela

sMuTeK ANegDOT
Każdy kto czytał Moje bocheńskie wspominki prof. zw. dr hab. 
Krzysztofa Kwaśniewskiego publikowane na łamach „Wiado-
mości Bocheńskich”1 chętnie weźmie do ręki, wydaną bardzo 
starannie w 2010 r. w poznańskim wydawnictwie SENS, naj-
nowszą książkę Profesora Smutek anegdot.

To niezwykła książka o mentalności Polaków, ich megalo-
manii, fobiach i kompleksach, głównie w relacjach z naszymi 

sąsiadami ze wschodu, zachodu, południa i oczywiście z Ży-
dami na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a materiałem badaw-
czym dla profesora Kwaśniewskiego są dowcipy, anegdoty, 
dziecięce wyliczanki, okazjonalne wiersze, wierszyki i impro-
wizacje, wspomnienia, plotki, mity i legendy. Wskazując na 
różne nasze zachowania książka ułatwia zrozumienie tożsa-
mości Polaków. W jakimś sensie kojarzy się ona – pisze Autor 
we wstępie – ze słynną wystawą malarską „Polaków portret 
własny”, urządzoną w 1986 roku przez pana dr Marka Roz-
tworowskiego Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie 
i lustrem ustawionym na końcu tej ekspozycji, abyśmy snując 
refleksje po obejrzeniu wystawy mogli zobaczyć jacy jesteśmy.

Książka jest bowiem doskonałym zwierciadłem naszych 
własnych poglądów i upodobań. Budzić może – jak przypusz-
cza Autor – śmiech, uśmiech, półuśmiech, uśmieszek a może 
nawet chichot albo rechot.

Nawet w najbardziej skromnych relacjach z życia politycz-
nego, kulturalnego, albo towarzyskiego, szczodrze prezento-
wanych w książce, znajduje Autor zawsze jakaś odrobinę nar-
cyzmu, uniemożliwiającą zachowanie pełnego obiektywizmu, 
jakąś tendencję do „uwznioślenia”, albo selekcji wspomnień 
i wybierania tylko tych, które nam najbardziej pasują, a pamięć 
historyczna jak wiadomo jest zarówno „biała” jak i „czarna”. 

Z książki Smutek anegdot wyłania się tradycyjny i niewe-
soły portret własny Polaków. Polacy nie przyjmują do wiado-
mości, że nie są najsympatyczniejszym narodem świata, pisze 
Autor, odwołując się do opinii Janusza Tazbira. Chcemy być 
uważani za tolerancyjnych i nie lubimy gdy ktoś wytyka nam 
ksenofobię, szowinizm, dyskryminację, etnocentryzm, nacjo-
nalizm i... antysemityzm (chociaż wielu Polaków nadal uważa, 
że Żydzi rządzą Polską i światem i tylko czekają na okazję, aby 
Polakom zaszkodzić). Pokazuje więc Autor, że tej tolerancji 
u nas nie było i nie ma do dnia dzisiejszego i wskazuje przy-
czyny tej nietolerancji, a więc uprzedzenia, poczucie wyższo-
ści wobec Innych, chęć znalezienia „kozła ofiarnego” etc. Róż-
norodność jest przecież zawsze wyzwaniem. Ile razy człowiek 
staje przed Innością, tyle razy może doświadczyć tolerancji. 

Chcemy być uważani za ważnych w świecie i nie lubimy, 
gdy się z nas naśmiewają obcokrajowcy, natomiast sami chęt-
nie lubimy zwłaszcza naszym sąsiadom przypiąć łatkę. Pisał 
już o tym przed laty Jan Bystroń w „Megalomanii narodo-
wej”: iż jej (to jest megalomanii) zwieńczeniem był pogląd, 
że w niebie wszyscy mówią po polsku. Przypomina profesor 
Kwaśniewski bardzo wiele animozji polsko-amerykańskich 
nie omijając wypowiedzi poety Walta Whitmana o „ośli-
zgłych” Polakach i dowcipów o Polakach (polish jokes). Jest 
także wnikliwa analiza relacji polsko-rosyjskich na tle życia 
towarzysko-salonowego, koszarowego, a także w podróżach 
z udziałem pięknych pań. I niczym nie różni się grubiaństwo 
carskiego generała, czy bolszewickiego komisarza od cham-
stwa prostego sołdata. A słownictwo ich wyrażone w orygi-
nale i w rosyjskiej pisowni jest jeszcze bardziej autentyczne. 
Profesor Kwaśniewski pokazuje mentalność Rosjanina na 
przykładzie uszczypliwych uwag o Polakach Fiodora Dosto-
jewskiego. Dla odmiany przywołuje także postać majora Płuta 
z „Pana Tadeusza”, którego nazwisko oznacza „oszusta”, „sza-
chraja” i „krętacza”. Wprowadził ją przecież do naszej epopei 
narodowej autor wiersza „Do przyjaciół Moskali”. 

Chętnie zapytałbym czytelnika czy relacje pomiędzy Mic-
kiewiczem a Puszkinem były aż tak dobre jak się nam wydaje? 
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Obu poetów łączyła „miłość do poezji” a dzieliła „miłość do oj-
czyzny”. Pamiętajmy, że Aleksander Puszkin uchodzący w opi-
nii Polaków za piewcę wolności na wiadomość o powstaniu li-
stopadowym pisał w liście do swojego przyjaciela Piotra Wia-
ziemskiego:...trzeba ich zadusić i nasza powolność jest męcząca, 
a w wierszu „Oszczercom Rosji” z 1831 r. pisał o „kiczliwym” 
czyli chełpliwym i pyszałkowatym Polaku. (w polskim tłuma-
czeniu zamieniono „kiczliwego” Lacha na „dufnego” Lacha. 

Sporo miejsca poświęca Autor różnorodności kulturowej, 
pokazuje jak Inne (Obce) wciskało się i wciska do naszej kul-
tury, do naszego języka, mody, naszych różnorodnych zacho-
wań. W tym galimatiasie niejednokrotnie trudno nam uświado-
mić sobie, że słowa „baca” i „juhas” pochodzą z węgierskiego, 
„bryndza” i „watra” z rumuńskiego, „atłas” i „kilim” z tureckie-
go „burmistrz” z niemieckiego, „mecz” z angielskiego, „cyja” 
(akordeon) z hebrajskiego, a „biennale” z włoskiego. Autor daje 
nam przykład w słynnym wierszu Juliana Tuwima „Ślusarz” 
genialnie odegranym przez Jana Kobuszewskiego i Wiesława 
Gołasa w Kabarecie „Dudek”. Moglibyśmy takich przykładów 
podać o wiele więcej chociażby ograniczając się wyłącznie do 
terminologii w bocheńskiej kopalni soli. Ale mamy także za-
pożyczenia frazeologiczne (np. „punkt widzenia” – pochodzi 
z francuskiego, a „w tym rzecz” – z rosyjskiego), semantyczne, 
wzbogacające nasz język (tele-
widz, laser, puzzle) jak i uroz-
maicające nasz język (sorry, 
OK., super, extra). Słowo 
angielskie „control” wypiera 
w niektórych środowiskach 
polską „kontrolę”. 

Profesor daje nam przy-
kłady ślepego posłuszeństwa 
zagranicznej modzie (golenie 
głów, tatuaże), przenikania 
obyczajów zagranicznych 
a także z innych regionów Pol-
ski (np. w Bochni nie był zna-
ny obyczaj wstawania wier-
nych w kościele na początku 
mszy św. ale prawdopodobnie przywędrował on do nas ze Ślą-
ska). Dowiadujemy się jak z biegiem czasu zmieniała się moda 
np. na określenie krótkich spodenek: najpierw szorty (z angiel-
skiego), potem dynamówy (od radzieckiego zespołu sportowe-
go Dynamo), a w końcu, bermudy. Na duże sklepy mówiło się 
po wojnie uniwermagi, potem Pe-De-Ty, a obecnie markety.

A zapożyczenia melodii do naszych polskich hymnów, pie-
śni i piosenek? Melodia Marsza Pierwszej Brygady pochodzi 
z wiedeńskiej operetki „Die Blauen Husaren” (Błękitni huza-
rzy), albo z nieznanej opery „Przejście przez Morze Czerwone”, 
Deszcz jesienny z arii Nadira z „Poławiaczy pereł” Bizeta, Roz-
szumiały się wierzby płaczące – z marsza rosyjskiego Wasyla 
Agapkina „Pożegnanie Słowianki”. O wielu podobnych zapo-
życzeniach pisałem w artykule „Piosenki kresowe-lwowskie-
wileńskie” opublikowanych w „Wiadomościach Bocheńskich”2 

Niewątpliwym zaskoczeniem dla Czytelnika będzie od-
naleziona przez Profesora informacja, że salutowanie dwoma 
palcami wprowadził książę Konstanty, zaś salutowanie trzema 
palcami jest zwyczajem niemieckim. Bardziej znana jest histo-
ria patriotyczno-religijnego hymnu Boże coś Polskę, napisa-
nego w 1816 r. przez Alojzego Felińskiego na koronację cara 

Aleksandra I. Specyficzne cechy Polaków i naszych sąsiadów 
odnajduje autor w dowcipach typu: Spotyka się Polak, Nie-
miec, Francuz i Rusek, albo w anegdotach o kocie i myszach 
różnych narodowości. 

Cały duży rozdział poświęcony jest wulgaryzmom czyli 
chamstwu, prostactwu, gruboskórności. Dzisiaj nie mówi się 
o wulgarnym patriotyzmie, wulgarnej religijności, czy wulgar-
nej demokracji, ale takie zjawiska nadal istnieją w Polsce i na 
całym świecie. Wulgaryzm lubi ukrywać się pod pseudoludo-
wością a nawet istnieje wulgarny romantyzm. Takie wulgarne 
rozumienie idei niejednokrotnie jest na rękę ich promotorom, 
dlatego starają się nimi manipulować i tak rodzi się populizm. 
Od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok ostrzega Au-
tor książki. Nienawiść pokonanych, sprofanowane sacrum czy 
obalona albo oczerniona legenda to motory wewnętrznych 
frustracji i buntu, które powodują odwrócenie skali wartości 
i przyłączenie się do destrukcji.

W jedynym z ostatnich rozdziałów książki są ciekawe dy-
gresje na temat legendy i historii. Rysuje genezę legendy i ska-
lę jej oddziaływania. Legendzie towarzyszy zawsze tendencja 
umoralniająca. Spełnia więc ona rolę dydaktyczną i wycho-
wawczą. Podstawą legendy nie jest prawda, ale określona po-
trzebami politycznymi albo społecznymi tendencja. Żyje ona 
tak długo jak długo aktualna jest ta tendencja. Zawsze jest ona 
wyrazem pamięci. O śmierci jednostek decyduje najczęściej 
sama przyroda, a o ewentualnej śmierci narodów – ich wła-
sne wyrzeczenie się tradycji i tej historycznej i tej legendarnej.

Najważniejszym elementem, polem i narzędziem „walki 
o pamięć” – stwierdza Autor – jest właśnie legenda. A wojna 
o pamięć obejmuje wszystko, co pomaga w identyfikacji grupy 
wewnętrznej. Są także legendy negatywne „czarne”, kiedy histo-
ria narodu jest pasmem niepowodzeń. Wtedy rośnie zapotrzebo-
wanie na mesjanizmy, na krzepienie serc i uwznioślanie klęsk. 
Legendy nie odnoszą się do magii (jak baśnie) ani nie stanową 
alegorycznych przypowieści (jak bajki) lecz dotyczą miejsc 
osób i zdarzeń, które naprawdę występują lub występowały, 
bądź towarzyszy im przekonanie, że tak było lub tak być mogło.

Podsumowując stwierdza Autor, że legenda może być opo-
wieścią sakralną, albo apokryficzną, dla innych może być „ba-
jędą”. Może być biała albo czarna. Może kreować bohaterów 
albo antybohaterów. Może być relacją, albo fałszerstwem hi-
storii, albo fikcją. Zawsze jednak będzie legendą „moją” albo 
„naszą”. I zawsze ma w sobie jakiś element wzniosłości lub co 
najmniej „podwyższonej temperatury emocjonalnej”.

Profesor Krzysztof Kwaśniewski emerytowany profesor 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest socjolo-
giem, etnologiem i od lat zajmuje się zagadnieniami socjo-
logicznymi, antropologicznymi, historycznymi i folklorem 
w aspekcie problematyki narodowościowej. Jest autorem po-
czytnych książek: „Poznańskie legendy i nie tylko”, „Legen-
dy i podania wrocławskie i dolnośląskie”. Młodość spędził 
w Bochni. Tutaj zdał maturę w 1945 roku. W prezentowanej 
książce znalazły się obszerne fragmenty tych wspomnień. Jest 
w niej także wiele fotografii z Bochni, co świadczy o silnych 
związkach Profesora z naszym miastem. Te bocheńskie spo-
strzeżenia profesora Kwaśniewskiego prezentujemy poniżej.

Krzysztof Kwaśniewski, Smutek anegdot. Etniczne dygre-
sje do wspomnień i pomysły refleksji ISBN 978-83-86944-75-
0, Poznań 2010 r. 380 stron 42 ilustracje, cena 37,80 zł.

Stanisław Kobiela
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Ucisk okupacyjny i nienawiść do okupanta niemieckie-
go były tak wielkie, że ci, którzy naprawdę na co dzień bili 
się z Niemcami zdobywali coraz powszechniejszą sympatię. 
W owej bocheńskiej Szkole Handlowej po raz pierwszy zo-
baczyłem w zeszytach moich rówieśników starannie i z uwiel-
bieniem rysowane znaki sierpa i młota oraz gwiazdy. Trochę 
mnie to zdziwiło, bo przecież przedwojenna szkoła i podręcz-
niki nie mówiły nigdy o ZSRR inaczej jak epitetami, a i w cza-
sie wojny uchodźcy „z tamtej strony” nie szczędzili bardzo 
krytycznych informacji, zaś Bocheńskie było od dawna ma-
tecznikiem ruchu ludowego. Kolegów Żydów oczywiście nie 
mieliśmy, już byli oznakowani obowiązkiem noszenia opasek 
i zamknięci w getcie. Noszenie opaski powodowało dyskrymi-
nację zwłaszcza tych, którzy mieli (początkowo) przepustki do 
wychodzenia z getta i dlatego niektórzy nosili tylko na gum-
kach przeźroczyste celuloidowe prostokąty z niebieską Gwiaz-
dą Dawida – żeby mniej było widać na tle rękawa. Ale to było 
karane – pod gwiazdą musiała być biała płócienna podkładka 
(u uboższych najczęściej cała opaska była płócienna z niebie-
skim nadrukiem). Pamiętam dumną wypo-
wiedź jednej znajomej pani, która oświad-
czyła że ona nawet zawsze może nosić taką 
opaskę z gwiazdą – i moje skojarzenie, że 
Polakom oznakowanym w Niemczech jak 
bydło literą P, odmawia się nawet satysfak-
cji noszenia własnego godła. 

Z początku Żydom wolno jeszcze 
było chodzić swobodnie, nie byli nawet 
zamknięci w getcie. Ale już były sympto-
my ponurej przyszłości. Ojciec opowiadał 
z czasu swojej wędrówki przez pół Polski 
do niezrealizowanej mobilizacji, że wra-
cając już przez kraj okupowany zdziwiony 
był i poruszony maniackimi nawoływa-
niami przy każdym przejściu przez jakiś 
kordon wart Wehrmachtu: Die Juden, die 
Juden, wo sind die Juden?! 

W Bochni pewien odbiegający od normy, biedny człowiek 
chodził po rynku, zaczepiał ludzi i żebrał, podskakując i tań-
cząc. Ludzie uśmiechali się – czasem z niego, czasem do nie-
go – i często udzielali mu wsparcia. Ale raz biedak ostatecz-
nie dowiódł swej niepełnosprawności zwracając się tak samo 
o wsparcie do wojskowego niemieckiego. Reakcja była na-
tychmiastowa: został z takim rozmachem zbity pejczem, że aż 
zaniósł się żałosnym szlochem. To był wstrząs, nawet gdy po-
znało się taki epizod tylko z opowiadania. Przecież publiczne 
bicie nie należało do przyjętych form zachowania, a chodziło 
o biedaka, żebrzącego i w dodatku niepełnosprawnego! A już 
niedługo doszły do tego powtarzające się ponure odgłosy „ak-
cji”, jak nazywano mordowanie i wywożenie Żydów z getta. 
Sam widziałem wstrząsający obraz kolumny może 100 męż-
czyzn z getta ubranych w jednakowe, błękitne kombinezony 
robocze i stukające drewniaki, idących czwórkami przez mia-
sto (poza gettem). Za nimi jechał tylko mały, osobowy, otwar-

Krzysztof Kwaśniewski (Poznań)

Moje bocheńskie wspominki
ty samochód, w którym zieleniły się policyjne niemieckie 
mundury. Jeden z policjantów stał i celował w idącą kolumnę 
z osadzonego na stojaku karabinu maszynowego. Nawet się 
trochę dziwiłem, że prowadzeni nie próbują choćby się rozbiec 
i tak idą, niektórzy ze łzami w oczach. (Ten „wyrzut” bierności 
ofiar występował wśród polskiego otoczenia. Dopiero później 
spotkałem się z argumentem Żydów, że nie było to wyrazem 
tchórzostwa, ale po prostu troską o los rodzin, które na wypa-
dek czynnego oporu mogły być przedmiotem strasznego od-
wetu ze strony hitlerowców.)1 I co ktokolwiek mógł wtedy im 
pomóc – choć dzisiaj role się odwróciły i to Żydzi podnoszą 
czasem wobec polskiego otoczenia zarzuty bierności wobec 
Holocaustu? Można było tylko (mimo zagrożenia śmiercią!) 
dostarczać im tylko lekarstw i żywności do „dzielnicy” – ale 
i to dziś może być czasem rozumiane jako wyzysk, bo mało 
kogo stać było wówczas, by robić to na własny koszt. 

 Krążyły wśród dzieci nawet niejasne opowieści, że zbiegli 
z getta Żydzi poznają się po tym, że wymieniają niby przy-
padkiem słowo amchu, a nawet niby nazwisko Amchowski, co 

miało po hebrajsku oznaczać „człowiek” 
(po sprawdzeniu znalazłem tylko określe-
nie am ha-arec, czyli „ludzie ziemi”, rolni-
cy, co w tradycji posttalmudycznej zaczęło 
oznaczać tyle co „nieuki”, a więc nawet in-
wektywę; ale podobne określenie „Amcha 
– czy jesteś z naszego narodu?” przytacza 
ostatnio w swych wspomnieniach Andrzej 
Żuławski – jako element dialogu dygnitarzy 
ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, więc jednak się to potwier-
dza2. Opowiadano też ze zgrozą, że zda-
rzyło się pod Bochnią, iż chłop wiozący na 
furze żydowskie dziecko został pod groźbą 
zastrzelenia przez niemieckiego żandarma 
zmuszony do zamordowania tego dziecka 
kłonicą! (I oczywiście potem ten żandarm 
mógł z „czystym” sumieniem opowiadać 

i zeznawać, że to nie on, ale Polak zamordował Żyda). Podob-
nie opowiadano, że w czasie „akcji”, nie tylko w Bochni, do 
brutalnej ewakuacji (nawet wyrzucanie przez okna) chorych 
z zatłoczonego żydowskiego szpitalika użyto – co prawda 
pijanych do nieprzytomności – ale polskich chłopców z Bau-
dienstu.. Opowiadano też, że znajomy Rodziców, dostojny sta-
rzec który w przeczuciu nadciągającej śmierci obdarował na-
wet Dziadka swą ulubioną, piękną, spacerową laską, w czasie 
„akcji” ubrał się w cały rytualny żydowski strój modlitewny 
i po przybyciu Niemców nie chciał się ruszyć z miejsca tak, że 
został zastrzelony pod swoim domem. Dostojeństwo tej śmier-
ci przypominało rzymskich senatorów w uroczystych togach, 
oczekujących ongiś galijskich najeźdźców na Forum Roma-
num. Ale mimo wszystko kto przeżył świadomie tamte lata 
nie uwierzy chyba nigdy, że jakikolwiek, choćby najbardziej 
pozbawiony antysemickich nastrojów naród mógł w warun-
kach ówczesnego terroru hitlerowskiego, w Polsce specjalnie 

Autor wspomnień w latach szkolnych.
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nasilonego i obwarowanego najostrzejszymi sankcjami, zapo-
biec Holocaustowi, czy choćby go znacznie złagodzić. Nawet 
rządu, choćby kolaboracyjnego, który mógłby, jak bułgarski, 
odmówić wydawania Żydów na śmierć – także nie było. Moja 
nauczycielka angielskiego, miła osoba nazwiskiem Lotta Fren-
kel przybyła do Bochni z Bielska, ze starą matką3. Z począt-
ku mieszkały w mieście, potem już w (utworzonym, jak teraz 
ustaliłem, w marcu 1941 r.) getcie4 (w „dzielnicy żydowskiej”, 
jüdisches Wohnungsviertel, jak wtedy mówiono – najczęściej 
po prostu „w dzielnicy”, „do dzielnicy”), potem przychodziła 
już tylko za przepustką, potem przyszła (w zimie) pokazując 
z uśmiechem postrzępioną watolinę pod swoim płaszczem, bo 
futra trzeba było oddać na potrzeby marznącego już w Rosji 
Wehrmachtu (żartowała nawet, że są nowe komendy: kara-
kuły na prawo, skunksy na lewo, środkiem małpy marsz do 
boju!) A potem, zupełnie nagle (w sierpniu 1942 r.) była „ak-
cja”. Getto obstawione wartownikami, a w getcie nawet nie 
krzyczano, tylko czasem słychać było strzały (ponoć po tej 
„akcji” niemieccy oficerowie zażądali od przewodniczącego 
gminy żydowskiej 10000 zł za „zwrot kosztów zużytych na-
bojów”). Wielu znajomych, wśród nich i ona, nagle po prostu 
zniknęło. Ludzie bali się nawet zbytnio dopytywać się o ich 
los. To prawda, że myślało się głównie o tym, że „to jeszcze 
nie my”. I nie sądzę, by myślenie to nie było podobne i tam, 
w getcie, u mieszkańców tych domów, których jeszcze nie 
„opróżniono”. Kto tego sam nie doświadczył, ten nie wie nic 
o tych sprawach. Aby nie zginąć dobre jest często jakiekol-
wiek kryterium, także narodowościowe, ale przecież ratowano 
się nawet nie bacząc na śmierć najbliższych.

Nasze uczucia były doprowadzone do stadium wrzenia 
– bynajmniej nie w konotacji dla Niemców pozytywnej. Wia-
domości o dywanowych nalotach na Niemcy przyjmowane 
były z jednoznaczną radością. W okresie przystąpienia Japonii 
do wojny i podkreślania jej sojuszniczej roli przez niemieckie 
gadzinówki powstała np. zaraz propozycja, by w dowód przy-
jaźni nadać japońskie nazwy niemieckim miastom: Berlinowi, 
ze względu na zniszczenia po nalotach – Samajama, zaś No-
rymberdze, ze względu na przemówienia Hitlera, wygłaszane 
tam na Parteitagach – Rykichama. Zaś później, gdy Musso-
lini, uwolniony właśnie przez niemieckich spadochroniarzy 
z internowania i składający Hitlerowi dziękczynną wizytę, 

obdarował go kryształowym wazonem, powstał natychmiast 
dowcip, że obdarował go szklanym nocnikiem „żeby widział 
co narobił” (i dziś przydałoby się to niejednemu, także pol-
skiemu politykowi). 

A co do gadzinówek: wielu wspomina wydane przez pol-
skie podziemie fałszywe numery kolaboranckiego „Gońca 
Krakowskiego” (zwanego podogońcem), albo znaczek poczto-
wy wydany z prowokacyjną podobizną „generalnego guberna-
tora” Hansa Franka (a nawet i Heinricha Himmlera). Ja jednak 
na własne oczy widziałem (wycinek bano się nawet przecho-
wywać…) drobne ogłoszenie w zupełnie oficjalnym wydaniu 
owego „Gońca..”, które brzmiało: „Garbuję skóry dzikich 
zwierząt. Specjalność iberalesy.” – po czym następował jakiś 
adres, zapewne fikcyjny (dziś niektórzy dodają, że był to ad-
res „Kraków, Veit Stoss Str. 34”, a nawet, że zaczynało się to 
ogłoszenie od słów „Specjalista Władysław Sikorski…” ale 
tego stanowczo nie zapamiętałem, byłoby to zbyt jaskrawe). 
Wprawni Polacy od razu się domyślili, że nazwa tych nieist-
niejących zwierząt5 wywodzi się od „über alles..” 

 Po ucieczce Rudolfa Hessa do Wielkiej Brytanii dość po-
wszechnie znany był też wierszyk: „Uciekł wściekły pies, na-
zywał się Hess, kto znajdzie sukinsyna niech da znać do Berli-
na”. A co do „legalnej” prasy, to poza wspomnianym „Sterem” 
była jeszcze tylko „Fala” miesięcznik propagujący głównie 
„artystyczne” fotoakty damskie oraz „polska” wersja wojsko-
wego miesięcznika „Signal” (np. „do okopu wpada trzech bol-
szewików, których Oberscharführer, korzystając z dogodnego 
zamieszania tej frasobliwej chwili zabija rewolwerem”)

Jak wielką rolę odgrywają w poczuciu narodowym skoja-
rzenia ze znakami i symbolami miałem okazję kiedyś stwier-
dzić na błahym, ale dla mnie niezapomnianym przykładzie. 
Było to gdzieś około 1943 r. w Bochni. Siedziałem ucząc się 
pilnie materiału gimnazjalnego ze zdobywanych prawie cudem 
przez Rodziców „po znajomości”, niedozwolonych do pu-
blicznej sprzedaży przedwojennych, polskich podręczników. 
Jak zwykle książki miałem otwarte i ułożone, jedna na drugiej 
tak, by w razie niespodziewanej rewizji, czy sprawdzania, czy 
nie ma w mieszkaniu miejsca dla jakichś przymusowych loka-
torów można je było jednym ruchem zamknąć i wsunąć pod 
przykrycie. (Pamiętam takie „wizyty” umundurowanych na-
trętów, którzy defilowali po całym mieszkaniu patrząc w mil-
czeniu na wszystkich bazyliszkowymi spojrzeniami. Ja w ta-
kich wypadkach, jako zagrożony już od ukończenia 14 roku 
życia otrzymaniem „kartki” na wyjazd na roboty do Niemiec 
miałem wkładać ciemne okulary, a Dziadek wyjaśniał: Das ist 
mein Enkel, er ist blind.) Ale tego dnia było spokojnie, pogo-
da za oknem była letnia, słoneczna. Patrzyłem więc czasem 
tylko z domu tęsknym okiem na tę zalaną słońcem uliczkę 
przed domem. I nagle uczułem, że serce dosłownie skacze mi 
do gardła z niezwykłego wzruszenia: na uliczce pojawiło się 
dwóch idących żwawym krokiem ludzi w mundurach i fura-
żerkach. Ale nie były to mundury aż za dobrze znanej barwy 
feldgrau, ale mundury khaki, „polskiej” barwy. Mimo całej 
absurdalności takiego przypuszczenia zakołatało mi w głowie 
że to polscy żołnierze! Dopiero w chwilę później, gdy zaczęli 
się jakoś gardłowo nawoływać pojąłem, że byli to posiłkujący 
wówczas Niemców Węgrzy... Zdarzenie jakże błahe i pomył-
ka oczywista, ale tej sekundy rozpaczliwej nadziei i radości 
do dziś nie mogę zapomnieć. A jeżeli chodzi o obawy i środki 
ostrożności, które opisałem, to tylko dziś mogą się one wydać 

Bocheńscy Żydzi. Fot. z archiwum Stowarzyszenia.



WB nr 3 (94)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE3� jesień 2012

Czytałem też wszystko, co uznano za wartościowe – głów-
nie z zapasów bocheńskich bibliotek publicznych uratowanych 
i udzielanych przez pp. prof. Fischerów na pobliskiej ul. Czac-
kiego, na werandzie. (Miałem przyjemność wraz z Dziadkiem 
obejrzeć jeszcze w prywatnym mieszkaniu i z objaśnieniami 
Właściciela jego kolekcję obrazów i świątków, które później 
stały się zalążkiem Muzeum Bocheńskiego, pamiętam też, że 
Dziadek wzbogacił kolekcję autografów odręcznym listem 
Romana Dmowskiego, w którym była i pogardliwa wzmian-
ka o konszachtach „bebesiaków”, a Prof. Fischer6, jak to miał 
w zwyczaju, zrewanżował mu się narysowaniem sangwiną 
jego portretu, który niestety uległ potem zniszczeniu). Szczę-
śliwy dla mnie zbieg okoliczności spowodował, że w ramach 
wojennego „zagęszczania” zamieszkał u nas przez 5 dni w ty-
godniu mgr Adam Gajewski, prawnik, dyrektor bocheńskiego 
oddziału Komunalnej Kasy Oszczędności.

To, że w polskich kościołach nie wolno było śpiewać nie 
tylko „Boże coś Polskę”, ale, ze względu na identyczność me-
lodii, nawet „Serdeczna Matko” (zarządzenie GG z 8.02.1941) 
czy lokalnej pieśni do Matki Boskiej Bocheńskiej z inwoka-
cją „Módl się za nami Królowo Polska” jest rzeczą znaną. Tu 
dygresja: kult Matki Boskiej Bocheńskiej został szczegółowo, 
kilkakrotnie opisany. Chcę tylko dorzucić jeden szczegół. Otóż 
za ołtarzem z tym obrazem był półkolisty korytarzyk wysoko-
ści około półtora metra (nie zauważyłem, czy istnieje jeszcze 
po renowacji) i miejscowym zwyczajem dewocyjnym było ob-
chodzenie tego ołtarza na kolanach (na stojąco nie można było 
się zmieścić), nieraz wielokrotnie. Praktyka ta nie była nam 
znana z żadnego innego miejsca w Polsce. 

Dopiero później, w czasie badań na Śląsku Opolskim 
stwierdziłem, że korytarzyki takie (ale wysokości dorosłego 
człowieka!) są w każdym kościele przy głównym ołtarzu, ale 
nie służą one praktykom nabożnym, lecz takiemu zwyczajowi, 
że po homilii prawie wszyscy szli rzędem tym korytarzykiem 
i składali ofiary pieniężne na tacę, która nie była obnoszona, 
ale umieszczona właśnie tam, za ołtarzem. Nie wiem, który 
zwyczaj był starszy. Ale np. przed wojną nigdzie w Polsce 
(także w Bochni), nie było zwyczaju wstawania, gdy ksiądz 
wychodził na nabożeństwo, natomiast było to powszechnie 
praktykowane na Śląsku i potem tak się upowszechniło, że na 
Śląsku nawet ludność napływowa twierdziła, że w dawnych 
miejscach zamieszkania też tak zawsze postępowano. A na-
wiasem: może późniejsze moje zainteresowania Śląskiem 
i jego polskimi tradycjami zainspirowała częściowo Boch-
nia? Przecież to tu wydał jedną ze swych ważniejszych ksią-
żek znamienity Józef Lompa7, a ze Śląskiem byli też przecież 
związani wybitni bocheńscy krajoznawcy, Stanisław Fischer 
i Stanisław Warcholik. 

Potrzeby religijne niemieckich żołnierzy-katolików mu-
siały być zaspokajane również nur für Deutsche, gdyż widok 
niemieckiego żołnierza w kościele polskim był wyjątkiem 
i rzadkością. Natomiast sam byłem świadkiem „inspekcji” 
kościoła w Bochni przez niemieckich oficerów w czapkach, 
stukających obcasami długich butów i rozglądających się z rę-
kami założonymi do tyłu.

Raz, już chyba pod koniec wojny Bochnię obiegła wieść, 
że jeden z miejscowych sędziów, nazwiskiem Jarosz został kil-
kakrotnie postrzelony wieczorem, na Plantach. (Przeżył i póź-
niej jakoś zniknął z Bochni). „Znawcy” twierdzili, że nie mógł 
to być wyrok „organizacji”, bo postrzelony został aż kilkoma Ołtarz w kaplicy MB Bocheńskiej w kościele parafialnym w Bochni.

przesadne. Zresztą i ksiądz Antoni Czapliński opowiadał, że 
gdy poszedł raz do miejscowego komendanta żandarmerii nie-
mieckiej Schomburga (którego zresztą uważał – nie wiem czy 
słusznie – za porządnego człowieka) z jakąś interwencją, ten 
otworzył szufladę i pokazał mu stosik listów-anonimów z do-
nosami i rzekł: Widzi ksiądz? Ja jestem protestant, a tu muszę 
czytać, jak wy, katolicy, sami na siebie donosicie! 

S. Fischer i jego kolekcja. Fot. ze zb. prywatnych.
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pociskami kaliber 6 (a więc z pistoletu zwanego wtedy piesz-
czotliwie „obrońcą cnoty”), a nie pociskami o „służbowym” 
kalibrze 9. Przy okazji dodam, że prezesem sądu w Bochni 
był, jeszcze gdy odbywałem tam miesięczną, obowiązkową, 
prawniczą praktykę wakacyjną w 1949 r., sędzia dr Stefan 
Zapała, a jednym z sędziów, znajomym mojego Ojca i ojcem 
dwóch naszych kolegów dr Władysław Płaczek.

Komendantem niemieckiej po-
licji „Kripo” był Wilhelm Schom-
burg, od działań policyjno-politycz-
nych (Gestapo?) byli Beck i Robert 
Bogusch. Jakiś czas, już pod koniec 
wojny, na parterze domu przy ul. 
Gołębiej 15 mieszkał też tajny agent 
granatowej policji Paciej, ale zacho-
wywał się dość spokojnie. Bardzo 
gorliwym kierownikiem Arbeitsam-
tu był Anton Berka. Np. nie było 
mowy o spacerach młodych ludzi 
po mieście, bo Berka miał zwyczaj 
chodzenia po mieście w różnych cy-
wilnych i mundurowych ubiorach, 
by na ulicy łapać młodych ludzi 
(Du, komm, komm!) i kierować ich 
„roboty” (choć tego nie musiał robić 
i nie było to na rozkaz). Ale gdy po 
wyzwoleniu pojawiło się (i wisiało 
coś miesiąc) ogłoszenie o możliwo-
ści składania zeznań w jego sprawie 
podobno nikt się nie zgłosił, choć 
jako żywo wielu młodych Polaków 
przez niego musiało wyjechać do 
niewolniczej pracy, a w konsekwen-
cji nieraz i stracić zdrowie lub życie. 
Czołowymi, gorliwymi bocheński-
mi Volksdeutschami byli Wilk i We-
lczar (czy Weltschar). Mniej znanym 
Volksdeutschem był Hull. 

Hitlerowskie podniesienie ręki jako pozdrowienia (oficjal-
nie to się nazywało i pisało w urzędowych listach mit deut-
schem Gruss, a w obecnym political correct języku niemiec-
kim określa się to jako heilsagen und Hitlergruss), na wsi 
podbocheńskiej określało się jako „tak wysoko pies skoko”. 
Pamiętam też i okupacyjną, ludową wersję polskiego hymnu, 
typowo polską mieszaninę patriotyzmu, pobożności i … mści-
wości, przyniesioną z Królówki pod Bochnią: 

Jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Bóg nad nami, 
 jeszcze Hitler będzie wisiał do góry nogami!

A po uwięzieniu Mussoliniego pojawił się pod Bochnią też 
wiejski wierszyk (niby rozmówka): „Oj Hitlerze, Hitlerze, jo 
już leże. – Oj duce, duce [fonetycznie!], jo sie już też wnet 
wywróce”. Bardziej obeznani z narodowym repertuarem pie-
śni podśpiewywali na melodię „Czemu ty dziewczyno, pod 
jaworem stoisz?...” zmieniony tekst:

Czemu ty Hitlerze pod Stalingradem stoisz,
Czy cię słońce pali, czy się Stalina boisz?
Słońce mnie nie pali, Stalina się nie boję,
D… mi przymarzła, więc tak sobie stoję! 

Opowiadano też, że różnica między nocnikiem, a Mus-
solinim jest taka, że (jak pokazywano) nocnik jest podparty 
tylko pod jeden bok, zaś Mussolini podpiera się pod oba boki. 
Skrót NSDAP już w 1940 roku rozwiązywano (od lewej do 
prawej i z powrotem): „Nasi Są Daleko, Ale Przyjdą – Po to 
Aby D... Sprać Niemcom”. Polacy pocieszali się też niemiec-
kim zwrotem homonimicznym: Am Mai wird anders kommen! 

Ale to było w tych pięknych czasach 
sojuszniczych złudzeń, kiedy nawet 
Rosjanie uważali, że USA ozna-
cza: Убий Cукинсына Адольфа.

Warto może wspomnieć kilka 
drobnych faktów, które też jakoś 
naświetlają atmosferę tych czasów. 
Np. pamiętam jak nagle pojawiła 
się w handlu masa bardzo tandet-
nych bakelitowych broszek (pla-
styku jeszcze przecież nie było!) 
często powlekanych fosforem tak, 
że świeciły o zmroku – co nie było 
bez znaczenie w epoce Verdunklung 
(zaciemniania). Mania ich noszenia 
– smutna namiastka mody – objęła 
nawet eleganckie niegdyś, dojrzałe 
panie, które dawniej nigdy by ich 
nie nosiły. 

Pojawiały się smutne zabawki: 
kartki papieru z nadrukiem kilku 
koników i prowadzącymi od nich 
torami; tory te, zapalone we wspól-
nym początku papierosem paliły się, 
nasycone jakimś łatwopalnym mate-
riałem, a wygrywał ten konik, które-
go tor najprędzej dopalił się i odpalił 
tkwiącego na końcu toru kapiszona. 
Można się był w ten sposób nawet 
hazardować! „Dozwoloną” rozryw-
ką była też filatelistyka, a dostawę 

bieżących znaczków GG można było nawet zaprenumerować 
w krakowskiej Versandstelle für Sammlermarken i co mie-
siąc dostawało się przesyłkę za zaliczeniem („Einschreiben”). 
Równocześnie poszukiwano wszelkiego rodzaju produktów 
zastępczych i namiastek, by uzupełnić wyżywienie, bo prze-
cież (jak obliczono) żywność przydziałowa („na kartki”) nie 
starczyłaby do przeżycia nawet wtedy, gdyby ktoś tylko leżał 
nieruchomo…

 Osobną sprawą była hodowla królików, a nawet prze-
myślnie ukrywana hodowla świń, których „nielegalny” ubój 
zagrożony był karą śmierci i bywał nawet przedmiotem szan-
tażyków ze strony niektórych zazdrosnych, polskich sąsiadów! 
Nasi najbliżsi sąsiedzi z przeciwka też potrafili głośno i pu-
blicznie powiedzieć o mnie, że „to taki ślepy, co z bliska nic 
nie widzi, ale górala to z daleka zobaczy!” (a wiedzieli, że ta 
„ślepota” to wykręt przed Niemcami; „góral” to był oczywi-
ście okupacyjny banknot 500 zł z wizerunkiem gazdy). Ich to 
dzieci zjawiły się też u nas jako niby przebierańcy (może i ta-
ki był miejscowy zwyczaj przy świniobiciu?) z wierszykiem 
„...a kiełbaski, szyneczki do koszyka włóżcie!” co Rodziców 
mocno zaniepokoiło, bo rzeczywiście po kryjomu, nocą zabi-
to i przerobiono u nas świnię, a wykrycie tego zagrożone było 
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karą śmierci (dla całej rodziny) zupełnie oficjalnie! Dali więc, 
ale trochę pieniędzy, nie kiełbasy – bo to byłoby samo w sobie 
dowodem „winy”! Tak więc mam i swoje osobiste wrażenia ze 
styczności – co prawda bardzo łagodnej – ze zjawiskiem zwa-
nym w odniesieniu do Żydów szmalcownictwem. (Ale takich 
donosicieli nikt nie „lustrował”, nawet nie wiadomo ilu ich 
właśnie potomków bierze się dziś do „lustrowania” innych; 
jest to zresztą przykład i na to, że wszelka 
odmienność, nie tylko religijna, obyczajowa 
czy etniczna prowokuje niechęć ludzi, nie 
mających żadnych podstaw do pozytywnej 
samooceny, wiedzą o tym wszyscy, którzy 
np. już w dzieciństwie musieli nosić okula-
ry i tylko – do dziś – zmieniają się kryteria 
i adresaci donoszenia). 

Pamiętam też jak nieraz widywałem 
naszego sąsiada z naprzeciwka, młodego 
człowieka w modnych wtedy „oficerkach”, 
mieszkającego samotnie, a pracującego chy-
ba nawet w jakimś magistrackim urzędzie. 
Nazywał się zdaje się Szlamka8. Czasem 
spacerował po naszej uliczce wieczorem ze 
swoją dziewczyną. Aż pewnego dnia rano 
zobaczyliśmy w oknie jego pokoju czarną 
dziurę wybitej szyby. I już wszyscy wie-
dzieli, że „oni” przyszli po niego nocą, 
wtargnęli do mieszkania i po chwili wyprowadzili go, zbitego, 
do samochodu. Nikt nawet nie wiedział za co i dlaczego (szep-
tano, że chodziło o jakieś „gazetki”, jak wtedy nazywano pra-
sę konspiracyjną) – nigdy też o nim więcej nie słyszałem, ani 
go nie widziałem – dłuższy czas widywało się tylko jeszcze 
tę jego dziewczynę, zawsze samotną. I tyle. Nikt się zresztą 
nie „chwalił”, jeśli kogoś znajomego 
czy bliskiego aresztowano tak że czę-
sto nawet się o tym nie wiedziało. Bo 
przecież często okupanci represjono-
wali nie tylko „winnego”, ale i jego 
rodzinę, więc lepiej było się tym nie 
chwalić. Gdy nasz powinowaty, atle-
tyczny Wielkopolanin wysiedlony do 
Krakowa, został wzięty do Oświęci-
mia, tylko lękliwie nas o tym zawia-
domiono, jak i o tym, że po paru mie-
siącach jego żona mogła (za opłatą!) 
odebrać pudełko z jego prochami. 

Po paru latach wybuchła wręcz 
epidemia bardzo bolesnych i dłu-
gotrwałych czyraków – mało kto na 
to nie cierpiał i nie chodził z opa-
trunkiem – zwykle na karku, lub na 
skroni; uważano to wówczas za sku-
tek braku w diecie spożycia „praw-
dziwej” herbaty. Noszono swetry 
w wielokolorowe paski, przerobione 
z włóczki z różnych sprutych dzianin, 
pokazywano sobie sposób przerobie-
nia szalika na kapturek ocieplający 
(przecież już pierwsza wojenna zima 
była bardzo ostra). 

 Po zakazie śpiewania nawet niektórych patriotycznych 
pieśni kościelnych tym chętniej grano melodie jeszcze nieza-
kazane. Z sąsiedniego domu dyr. Piotra Galasa9 przy ul. Gołę-
biej często z początku dochodziła melodia Marsza Lotników 
wygrywana na fortepianie przez którąś z jego córek (tej me-
lodii Niemcy jeszcze nie znali, więc nie była „zakazana”; je-
żeli ktoś dziś zapyta, skąd Niemcy znali polskie pieśni – to od 

Volksdeutschów i Polaków…) 
 Niektóre panie przerabiały srebrne 

przedwojenne dwuzłotówki na krzyżyki 
z pozostawionym na środku małym orłem. 
Damskie obuwie na wysokich, drewnianych 
(a dla zamożniejszych nawet korkowych) 
koturnach było w powszechnym użyciu. Ale 
i kobiety i zwłaszcza mężczyźni zabezpie-
czali obcasy i szpice podeszew przybitymi 
blaszkami (i to jeszcze długo po wojnie), zaś 
bardzo marna, czarna guma zelówek (często 
z opon samochodowych) pozostawiała na 
podłogach czarne kreski. Męskie i damskie 
„oficerki”, damskie „kapce” z białego filcu, 
workowate, długie żakiety i marynarki oraz 
kapelusze damskie typu „Wiktoria” pojawiły 
się dopiero po paru latach, z rozwojem za-
robku na czarnym rynku – a dla niektórych 
także i z wypłatą żołdu AK w dolarach. Na 

wsi, po przejściowej koniunkturze na wszelką, także niskiej ja-
kości żywność, (zakalcowaty wiejski chleb, „zarobione” masło) 
było też dużo biedy, zwłaszcza kiedy już „kontyngenty” były 
ściągane bezlitośnie po cenach „urzędowych” i tylko ze spory-
mi ilościami wódki w postaci premii. 

c.d.n.
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Pragnę podzielić się swoimi wspomnieniami z lat dawnych 
oraz dzisiejszymi rozmyślaniami dotyczącymi mojego Wycho-
wawcy z okresu mych lat młodzieńczych. Wychowawcy, bo 
Ksiądz, – choć całość Jego obowiązków jako dyrektora Bursy 
była oczywiście o wiele rozleglejsza – był wówczas i pozo-
stanie dla mnie nadal przede wszystkim wychowawcą. Wspo-
minając z całym szacunkiem Księdza, Dyrektora, Profesora 
i Wychowawcę, będę dziś nazywał go – jak w tamtych latach 
– prostym i godnym słowem Ksiądz.

Swoje wspomnienia zacznę od konstatacji, że przez okres 
58 lat od wyjścia z Bursy, nie spotkałem się z wypowiedzią 
krytyczną wobec Naszego Księdza, a rozmawiałem 
przez minione lata z wieloma Kolegami. Nawet 
Ci, których drogi życiowe oddaliły nieco od 
Kościoła, pamiętają i cenią Księdza jako 
szlachetnego, dobrego Człowieka.

Wynikało to moim zdaniem z faktu, 
że w osobie Księdza łączyła się chary-
zma humanistycznego wychowawcy-
nauczyciela z charyzmą duszpasterza. 
Pryncypia i walory obu tych postaw 
nie były sobie przeciwstawne, lecz się 
wzajemnie bardzo pożytecznie wspie-
rały. One to sprawiały, że z powodze-
niem, wśród nas młodych, realizował 
swe szlachetne posłannictwo – chciał 
ukształtować nas na porządnych ludzi.

* * *

Najpierw wyjaśnię moją legitymacje do 
tych zwierzeń: byłem bursakiem (tj. miesz-
kańcem i wychowankiem Bursy) przez okres 
czterech lat nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Kazimierza Wielkiego w Bochni. 

Jednak mój kontakt z Bursą był wydłużony, bowiem pierw-
szy rok mojego pobytu nakładał się na czwarty rok wcześniej-
szego pobytu mojego starszego Brata, Kazimierza Zdzisława, 
a po moich 4 latach odnawiałem kontakty z Bursą, głównie 
w czasie późniejszego, krótkiego bursackiego okresu mojego 
młodszego o osiem lat Brata Jana Bronisława. Powodowało 
to, że bywałem w Bursie i wcześniej i później w stosunku do 
swego w niej życia. 

Okres bursacki wspominam z wielkim sentymentem – by-
łem młody, miałem kochającą Rodzinę, młodzieńcze przyjaź-
nie i piękne marzenia, żyłem w pięknej, żywej i dzikiej przy-
rodzie lasów niedalekiej Dąbrowicy, nie miałem problemów 
z nauką – wszystko to dobrze rokowało na przyszłość i przy-
słaniało pewne niedostatki materialne. Ta zaściankowa nieco 
sielskość była światem przyjemnym.

Gdy Rodzice oddali mnie pod opiekę Księdza, miałem 
13 lat – byłem więc jeszcze dzieckiem – a 35-letni wówczas 

Cezary Kostrzewa (Warszawa)

Wspomnienie o Księdzu profesorze
Antonim Czaplińskim

Ksiądz był dla mnie człowiekiem całkiem dorosłym, żeby nie 
powiedzieć starym.

W moich, żywych dotąd, osobistych wspomnieniach 
o Księdzu jest kilka dominujących wątków o różnej tematy-
ce i barwie emocjonalnej. Zachowuję szczerość i dobrą wiarę 
w rzetelność mej pamięci, choć również zdaję sobie sprawę, 
że życie mogło w jakimś stopniu nałożyć na pierwsze prze-
życie, późniejsze wspominanie i mądrzejsze wartościowanie 
wydarzeń. Sympatia do Księdza nakazuje i powoduje uczci-
wość przekazu. 

W tych wspomnieniach pomijam codzienne życie 
w sferze materialnej, jego dole i niedole. Stwierdzę 

tylko, że Ksiądz był bardzo uwrażliwiony na 
biedę innych, wspierał młodych – w razie po-

trzeby pomagał jak mógł, umiał pokonywać 
braki i trudności oraz częste w tamtych la-

tach niedostatki.
Moje osobiste wspomnienia kieruję 

głównie na sferę ducha, co jak sądzę 
jest realizacją nauk Księdza. Pierw-
szym wątkiem jest moje uznanie dla 
opieki i zaufania, jakim Ksiądz potrafił 
obdarzać swych podopiecznych. Do-
świadczałem tego w Bursie i pamię-
tam do dziś. Przytoczę dwa przykłady 
ilustrujące tę tezę.

Poza pierwszym rokiem pobytu, na 
tle kolegów nie okazywałem nadmiernej 

zewnętrznej religijności, np. udziałem 
w codziennych porannych mszach, nie słu-

żyłem do tych mszy, nie zawsze chodziłem 
na majówki itp. Z tego powodu nie miałem ze 

strony Księdza żadnych wymówek, perswazji, przy-
gany. Ksiądz nie zablokował mojego wyboru na Seniora 

(coś w rodzaju reprezentanta uczniów, z pewnymi uprawnie-
niami w sprawach organizacji życia, np. dyscyplina w czasie 
ciszy do nauki dyżury), a także akceptował fakt, że na prośbę 
kolegów w pierwszym dniu naszej matury, jedyny dotąd raz 
w życiu byłem ministrantem „od mszału” (msze w naszej bur-
sackiej kaplicy odprawiano wówczas po łacinie).

Zapamiętałem także sytuację, gdy po spóźnionym powrocie 
od znajomych dziewcząt (o znajomości Ksiądz wiedział także 
od Rodziców) wobec zamkniętej bramy, nie chcąc dzwonić do 
Sióstr zakonnych (które zamykały bramę i nie byłyby zadowo-
lone koniecznością schodzenia na dół), wspiąłem się po pioru-
nochronie do uchylonego celowo okna na pierwszym piętrze 
(obok mojego łóżka) i podjąłem pomocnie wyciągniętą dłoń 
– była to dłoń Księdza, który czekał na mój powrót – przepro-
siłem zmieszany, w odpowiedzi usłyszałem ciche „śpij dziat-
ku” (dziatku, dziatki – ulubiony zwrot Księdza do młodzie-
ży) i nie było już powrotu do tej sprawy. Może ten przypadek 
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tolerancji wiązał się z zaufaniem do mnie i solidarnością na-
uczycielską z moimi Rodzicami, którzy mieli do mnie duże 
zaufanie i informowali o tym Księdza. Ja zaś nie traktowałem 
tego w przyszłości w najmniejszym stopniu jako przesłanki do 
większej swobody.

Nie wiedziałem wówczas, że nasz Ksiądz, obok Księży 
Stanisława Wójtowicza i Karola Wojtyły (jak podaje Janina 
Kęsek w pracy „Bursa gimnazjalna i kościół szkolny w Boch-
ni”), był jednym z księży powiatu bocheńskiego inwigilowa-
nych przez władze realizujące program laicyzacji szkolnictwa. 
Chyba byłem zbyt młody, ale też Ksiądz nie afiszował się 
przed nami swoimi kłopotami – to również cenny przymiot 
mądrego, dojrzałego wychowawcy. Uwzględniając te okolicz-
ności, dla mnie cechy Księdza nabierają jeszcze większej war-
tości, a Jego osoba godności. 

Drugi wątek, to zapalanie w nas miłości do kraju ojczy-
stego, przyrody i Boga poprzez turystykę. Kochałem te wy-
jazdy, bo rozwijały we mnie to, do czego już nawykłem i co 
lubiłem – chodzenie po okolicy, drzewa, skały, łąki, potoki, 
urwiska, kamieńce. Miałem już za sobą także wyjazd ze Szko-
ły w Łapczycy w 1948 r. do Wrocławia na Wystawę Ziem 
Odzyskanych, a w 1950 r. miesięczny pobyt w Zakopanem na 
koloniach (TPD Willa Janka na Bystrem obok OPO Hotel Im-
perial) – to była zachwycająca przygoda, która zrodziły moją 
miłość do gór. 

Zapał organizatorski Księdza i promieniowanie radością 
w czasie tych wyjazdów (na skrzyniach ciężarowego stara 
z bursackimi ławkami z jadalni ustawionymi na skrzyni – 
a i tak prawie wszyscy staliśmy!), są dla mnie do dziś równie 
niezapomniane jak pejzaże i klimaty zwiedzanych Pienin, Tatr 
i Pustyni Błędowskiej. Pamiętam także liczne rozmowy o gó-
rach, zwłaszcza o Tatrach i spotkanie z Księdzem Walentym 
Gadowskim, twórcą Orlej Perci, o której pomimo podeszłego 
wieku opowiadał z ogniem. Ilekroć jestem w Tatrach, myślę 
o tamtym turystycznym zapale Księdza i bursackim wsparciu 
moich turystycznych zainteresowań. Staram się do dziś, choć 
na pewno zbyt rzadko i niestety coraz mniej skutecznie, nadal 
utrzymać praktykę aktywnej turystyki z podziwem i miłością 
w oczach. Jak wtedy! 

Trzecim wątkiem jest budzenie poczucia piękna, zainte-
resowania literaturą – w tym szczególnie poezją – historią, 
fotografią. Po wieczornym „silencjum” (czas ciszy na naukę) 
często bywały głośne czytania i konkursy poświęcone znajo-
mości poezji, prozy, historii, geografii. Bardzo mi się to podo-
bało i starałem się być ich aktywnym uczestnikiem. Ksiądz, 
jak przystało na brata profesora historii Władysława Czapliń-
skiego – specjalisty polskiego XVII wieku – do patriotycz-
nych rozmów i konkursów włączał „Trylogię” – unosiły się 
w naszej uczelni czasy potopu, ognia, szabli i mieczów. Była 
Rodziewiczówna, byli Orkan, Kasprowicz, Asnyk. No i były 
Góry, zawsze! 

W Konkursie Poezji Polskiej zdobyłem 27.11.1951 r. 
czwarte miejsce i nagrodę: „Starościnę bełską” J.I. Kraszew-
skiego – mam do dziś tę książkę z dedykacją Księdza, napisa-
ną pamiętnymi cieniutkimi i wysokimi literami). 

Może się dzisiaj ktoś zdziwi, ale był także konkurs – chy-
ba niewymuszony przez władze – dotyczący znajomości Rosji 
i Związku Radzieckiego Za udział w tym konkursie otrzyma-
łem (nie pierwsze miejsce) „Cichy Don” – wielką epopeję 
kozacczyzny napisaną przez Michaiła Szołochowa (czyżby 

Ksiądz przeczuwał, że to będzie po latach laureat nagrody No-
bla). Dziwiłem się bardzo wyborowi Księdza, gdy w wakacje 
z wypiekami na twarzy czytałem to dzieło, pełne kozackich 
namiętności, po mnie czytali go moi Rodzice. Oba wielkie 
tomy gdzieś mi czas zagubił.

Tematem rozmów była też Bochnia i jej okolice. Najbar-
dziej zapamiętałem spotkania z Profesorem Stanisławem Fi-
scherem w 1953 roku, z okazji 700-lecia lokacji miasta. Ten 
niezwykle mądry człowiek, w interesujący sposób prowadził 
nas przez wieki solnej historii naszego miasta, przedstawia-
jąc jego znaczenie w dziejach oraz ciekawostki z jego dobrych 
i gorszych lat. Spotykaliśmy się również w bursie z Profe-
sorem Piotrem Galasem i jego opowieściami. Wynikało to 
z sympatycznych związków Księdza Czaplińskiego z lumi-
narzami miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, w którym 
Ksiądz pracował jako mądry i lubiany katecheta. 

Ważną postacią Bursy był w moich czasach także nasz dru-
gi wychowawca – Profesor Krzysztof Kwaśniewski, młodszy 
od Księdza, taktowny i przyjacielski, który z wdziękiem hu-
manisty i wielką erudycją wspierał nasz uczniowski rozwój. 
Pamiętam również, że ku naszej uciesze ubarwiał wieczory 
wspomnień i śpiewów ładną grą na swojej niewielkiej har-
monii. Czasem były to „ogniska” w dużej uczelni – żarówka 
podświetlała czerwoną bibułę, a ciepło płynęło z serc i śpiewu 
wszystkich uczestników. 

Z poezją wiąże się jeszcze jedno moje żywe i wzrusza-
jące wspomnienie. Zamiłowanie Księdza do mądrej poezji 
objawiało się również w kościele. Pamiętam jak swe kazanie 
podczas jednej z mszy, w naszym kościele szkolnym, chyba 
na zakończenie roku szkolnego, Ksiądz rozpoczął recytacją 
pięknego, edukacyjnego, ponadczasowego wiersza Juliana 
Tuwima „Nad Cezarem” – przeplatanego intarsją tekstu Ga-
iusa Juliusa Cezara z „De bella Gallica” (w szkole uczyliśmy 
się wówczas także łaciny i początek klarownego tekstu Cezara 
był dla wszystkich zrozumiały) – „Szkoło, szkoło, gdy ciebie 
wspominam” i „ Gallia est omnis divisa” ….

Brzmiały mi te słowa w mózgu podczas odprawianej 
w tym samym kościele Mszy poświęconej pamięci Księdza we 
wrześniu 2002 roku. Ksiądz lubił poezję Tuwima i lubił łacinę, 
zatem połączenie w wierszu tematu szkoły i życia – które ku 
śmierci płynie – było dla mądrego katechety wyborem natural-
nym – jakby za wskazaniem Ducha Świętego. 

I jeszcze wspomnienie o książkach. W pomieszczeniu bur-
sackiej zakrystii, przed szafami ze sprzętem liturgicznym stała 
szafa pełna przedwojennych książek, nie tylko kościelnych. 
Pewnego razu poprosiłem Księdza o możliwość obejrzenia 
tych książek i otrzymałem kluczyk do szafy. Z wielką ciekawo-
ścią zacząłem wertować udostępnione mi książki, a potem po-
znawać wybrane. Szczególnie zapamiętałem dwie, które póź-
niej starannie przeczytałem. Jedną był przewodnik Kazimierza 
Sosnowskiego po Beskidach – od zachodu do wschodu – po-
kochałem wówczas główny czerwony szlak beskidzki. Drugi, 
zapamiętany do dziś tom, składał się z oprawionych w jedną 
całość dwóch tomów poezji, wydanych przez Ossolineum – 
Adama Asnyka i Władysława Syrokomli (może to była wróż-
ba, że los rzuci mnie na Mazowsze). Niektóre wiersze Asnyka 
do dziś pamiętam, choć w młodości były mi bardziej przydat-
ne. Ale tatrzańskie i dziś. Jeszcze raz dzięki Drogi Księże!

Czwarty wątek, to zaszczepianie w nas młodych – już 
wówczas – demokratycznych wyborów i prawdziwej zdyscy-
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plinowanej, racjonalnej samorządności w szerokim zakresie 
codziennego życia (wyznaczanie i pełnienie dyżurów do róż-
nych prac, przestrzeganie porządku dnia, czystości itp.). Sys-
tem był ciekawy i działał w zasadzie bez zacięć; tylko w przy-
padkach rzadkich zgrzytów taktownie włączał się swym auto-
rytetem i swą władzą Ksiądz. 

W naszej młodej społeczności ważny – nie tylko dla ciała – 
był ruch, usilnie propagowany przez Księdza, stąd dużo spor-
tu dostępnego w warunkach bursackich – głównie siatkówka 
i ping-pong z udziałem Księdza oczywiście. Podziwiałem 
siatkarską sprawność Księdza, ale wręcz fascynowała mnie 
jego umiejętność jazdy na posiadanym austriackim motocyklu 
PUCH, który często starannie oglądałem pod bursackim porta-
lem. W przyszłości sam stałem się posiadaczem Jawy – może 
to tamto zapatrzenie?

Ksiądz był też pasjonatem szachów – z zapałem siadał 
zarówno do pojedynczych graczy (najlepszym z bursaków za 
moich czasów był chyba Aleksander Hodowański) jak i do 
symultanek (pamiętam taki wielki mecz z dawnym mistrzem 
Polski, mecenasem Edwardem Arłamowskim z Bochni). 

Życie wyniosło mnie z Bochni na studia do Krakowa, po-
tem do huty w Warszawie. Wizyty w Bursie były już rzadsze, 
zwłaszcza, że Bochnia była tylko po drodze do Rodziców 
w Dąbrowicy, spotkania z Księdzem jeszcze rzadsze.

Najbardziej pamiętam jedno. Wraz z mym Tatą i dwiema 
naszymi koleżankami z Liceum byliśmy w Buczu koło Brze-
ska na parafialnych prymicjach mojego bursackiego rówie-
śnika i szkolnego Przyjaciela, księdza Józefa Kani, z którym 
utrzymywałem kontakt i spotykaliśmy się w czasie naszych 
studiów. Na tych prymicjach był również Ksiądz – mam 
wspólne zdjęcie z tego uroczystego dnia.

O śmierci Księdza w 1981 r. dowiedziałem się od Rodzi-
ców, już w jakiś czas po Jego pogrzebie. Odwiedzaliśmy Jego 
grób. Teraz nadal, gdy jestem z Żoną na cmentarzu u Rodzi-
ców, odwiedzam także grób Księdza, aby podziękować Mu 
w sercu za tak wiele.

Żałuję, że w ostatnich latach życia Księdza – gdy byłem 
już całkiem dorosłym człowiekiem – nie miałem szczęścia Go 
spotkać. Opowiada mi mój Przyjaciel Ksiądz Józek Kania, że 
spotkał Naszego Księdza Profesora w Tatrach, blisko jego dni 
ostatnich w sierpniu 1981 roku. Żal mi, że ja nie mogłem od-
świeżyć swej duszy w jego przenikliwych lecz mądrych i życz-
liwych oczach, pozornie tylko ochłodzonych błyskiem okula-
rowych szkieł. Pozostało mi tylko – póki mogę – zapalanie zni-
czy pamięci na grobie Księdza Profesora. Non omnis moriar! 

W dniu 21 września 2002 roku byłem wraz z mym Bra-
tem Kazimierzem Zdzisławem (młodszy Braciszek od daw-
na nie żyje) na Wielkim Zjeździe żyjących Współbraci Bur-
saków, połączonym z uroczystą Mszą Świętą za duszę śp. 
Księdza Profesora i zmarłych Kolegów (coraz ich więcej!) 
oraz odsłonięciem poświęconej Księdzu tablicy pamiątkowej, 
wmurowanej w przednią ścianę Bursy. Dużo rozmawialiśmy 
wówczas o naszej młodości, o czasach bursackich. Także Brat 
powiedział mi wówczas, że z biegiem lat nabierał coraz wię-
cej zrozumienia, szacunku i uznania do osoby i pracy Księdza 
z okresu swego pobytu w Bursie. Byliśmy w tym zgodni, a po-
dobne oceny słyszałem również z ust innych Kolegów. Na tym 
Zjeździe, odpowiadając na apel Kolegów i zainteresowanie ze 
strony Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, obiecałem 
napisać wspomnienia z lat bursackich. Zrobiłem to i chciałem 

je skonsultować z moim starszym Bratem, również wcześniej-
szym bursakiem. Niestety, mój Kochany Brat umarł w styczniu 
2004 roku. To spowodowało zwłokę w przekazaniu powyż-
szych myśli, do których wróciłem dopiero teraz w 2012 roku. 

Kończę te wspomnienia z poczuciem spłacenia maleńkiej 
cząstki długu wdzięczności wobec Księdza i wobec bursackiej 
przeszłości. Wierzę, że szlachetnej postaci Księdza – pasterza 
w trudnych latach – dodają barw, że wzbogacają postać tego 
zasłużonego Dobrego Człowieka, humanisty. Jestem głęboko 
przekonany, że odzwierciedlają Jego zasługi wobec Boga i lu-
dzi – jako Duchownego i Wychowawcy. 

Będąc wzorem życzliwości, otwartości i dobroci serca, 
swym przykładem wprowadzał nas młodych w zasady godnego 
życia i uczył jak dążyć do tego co w górze. Non omnis moriar!

 Cezary Kostrzewa – wychowanek Bursy imienia Adama 
Mickiewicza w Bochni w latach 1950-1954.

Przypisy:

1 zob. artykuł prof. dr hab. Krzysztofa Kwaśniewskiego Moje bocheńskie 

wspominki (str. 34) i omówienie wydanej w 2010 r. książki Profesora Smutek 

anegdot (str. 32)

Bursa im. Adama Mickiewicza w Bochni przy ul. Stasiaka – obecnie 
Dom Pielgrzyma. Fot. Paweł Klasa.
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JuBILEuSZ PROFESORA JERZEGO KATLEWICZA
W czerwcu b.r. 85 rocznicę urodzin obchodził pan prof. Jerzy 
Katlewicz, światowej sławy polski dyrygent, pedagog, profe-
sor Akademii Muzycznej w Krakowie, honorowy obywatel 
Bochni i wieloletni członek Oddziału Krakowskiego naszego 
Stowarzyszenia. Profesor uznawany jest za doskonałego in-
terpretatora utworów oratoryjnych i oratoryjno-kantatowych 
dawnych epok i XX wieku. Dyrygował we wszystkich krajach 
Europy a także w Japonii, Chinach, Australii, Nowej Zelandii, 
Ameryce Środkowej i na Bliskimi Wschodzie. Koncertował 
m.in. z Arturem Rubinsteinem, Martą Argerich, Witoldem 
Małcużyńskim, Maurizio Pollinim i Krzysztofem Zimmerma-
nem. Od wielu lat promuje muzykę polską. Dzięki znakomitej 
interpretacji Profesora na światowe listy przebojów muzyki 
poważnej trafiła III Symfonia „Pieśni Żałosnych” Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Za popularyzację arcydzieł muzyki sa-
kralnej Ojciec Święty Jan Paweł II przyznał Panu Profesorowi 
w 1993 r. krzyż Pro Ecclesia et Pontifice.

(M. Sołtys)

Z okazji obecnego Jubileuszu Oddział Krakowski przeka-
zał Jubilatowi okolicznościowy adres z serdecznymi życze-
niami od Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy podziękowanie od 
Profesora, które niżej załączamy.

K R O N I K A
ŚWIęTO uCHWALEnIA KOnSTyTuCJI 3 MAJA
Jak co roku członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza 
zorganizowali na Zamku w Wiśniczu uroczystość obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział 
wzięli mieszkańcy Nowego Wiśnicza, osoby wyróżnione Her-
kulesem Wiśnickim, 12 pocztów sztandarowych, oraz zapro-
szeni goście, wśród których obecny był książę Jan Lubomirski 
z synem Aleksandrem ze Szwajcarii. Mszę świętą za Ojczyznę 
celebrował proboszcz parafii w Nowym Wiśniczu ks. Krzysz-
tof Wąchała a homilię wygłosił ks. dr Marcin Krępa, który jest 
dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego w Ciężkowicach. Cere-
monię uświetniła orkiestra dęta OSP z Królówki oraz wiśnicki 
młodzieżowy chór parafialny „Canon”.         (J.Korta)

PRZy KAPLICZCE
23 maja członkowie grupy śpiewaczej TMW spotkali się przy ka-
pliczce Matki Bożej Samotrzeć położonej wśród wiekowych lip 
na wzgórku obok tartaku by, wspólnie odśpiewać tzw. majówkę. 
Spotykamy się rokrocznie przy kapliczce, którą kilkanaście lat 
temu członkowie Towarzystwa ocalili od zniszczenia odbudowu-
jąc ją niemal od podstaw. Odprawiając nabożeństwo majowe kon-
tynuujemy tradycje tych nabożeństw na terenie Wiśnicza. (J.Korta)

WIŚnICKI WEEKEnD BRyDżOWy
W dniach 23-24 czerwca odbył się w Nowym Wiśniczu „Wi-
śnicki Weekend Brydżowy” o puchar Burmistrza Miasta Wi-
śnicza. Organizowany jest on już po raz ósmy przez Towarzy-
stwo Miłośników Wiśnicza, a ściśle przez członków zarządu 
TMW Waldemara Krakowskiego i Józefa Kortę. VIII Turniej 
Brydża Sportowego odbył się w Sali Rycerskiej zamku Kmi-
tów i Lubomirskich. O wielkim zainteresowaniu turniejem 
świadczy fakt. że brało w nim udział 188 osób z całej Polski. 
W turnieju „Barometr” wystąpiło 28 par. I miejsce – Ryszard 
Jackiewicz GOK Rożnów, Ryszard Woliński SBS Tarnów – 
Nowy Sącz, II miejsce – Maciej Stefaniak – Kosmos Kraków, 
Marzena Kwiecińska-Wilk – Kosmos Kraków, III miejsce – 
Grzegorz Superson – Wincor Nixdorf Cracovia Maciej Supre-
son – Wincor Nixdorf Cracovia. Najlepszą parą z powiatu bo-
cheńskiego była para: Józef Korta i Eugeniusz Cieśla – Nowy 
Wiśnicz. W Turnieju Teamów o puchar Burmistrza Nowego 
Wiśnicza wzięło udział 9 czteroosobowych drużyn. I miejsce 
team „Kryska”: Jarosław Jurkiewicz – Skawina, Adam Krysa 
– Skawina, Maciej Superson – Kraków, Grzegorz Superson 
– Kraków, II miejsce team „Kilery”: Mariusz Kita – Tarnów, 
Maciej Kita – Tarnów, Michał Krysa – Tarnów, Bogusław Le-
siecki – Nowy Sącz, III miejsce team „Cosmos Wisła”: Tytus 
Biśping Kraków, Marzena Kwiecińska-Wilk – Kraków, Maciej 
Stefaniak – Kraków, Wojciech Strzemecki – Kraków. W Tur-
nieju Brydża Sportowego Par o puchar Burmistrza Miasta 
wzięło udział 48 par. I miejsce: Janusz Gawędzki – Jędrzejów, 
Krzysztof Kujawa – Lublin, II miejsce: Witold Dłucha-
nik – Nowy Sącz, Ryszard Skałecki – Skawina, III miejsce: 
Reginald Sukiennik – Kraków, Bogdan Polczyński – Kraków. 
Nagrody i puchary wręczali w imieniu organizatorów Wal-
demar Krakowski i Józef Korta.                 (Józef Korta)
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WyCIECZKA TOWARZySTWA MIłOŚnIKóW
WIŚnICZA DO PSZCZyny I TyCHóW
14 lipca 2012 Towarzystwo Miłośników Wiśnicza przy po-
mocy Oddziału PTTK w Bochni zorganizowało wycieczkę do 
Pszczyny i Tyskich Browarów Książęcych (49 osób). Z Nowe-
go Wiśnicza wyjechaliśmy o godz. 6.30, drogą przez Kraków, 
Skawinę, Oświęcim dotarliśmy przed 10.00 do Pszczyny. Roz-
poczęliśmy zwiedzanie zamku. Profesjonalni przewodnicy po-
kazali nam wnętrza pięknego zamku książęcej rodziny Hoch-
bergów: komnaty w których mieścił się sztab generalny cesa-
rza Prus Wilhelma II, podczas I Wojny Światowej i gdzie po-
wstawały plany głównych operacji wojennych. Niektóre mapy 
sztabowe do dziś leżą na stołach. Wzruszył nas los pięknej 
księżny Daisy von Pless, żony jednego z książąt Hochbergów, 
i wprawiły w zachwyt jej apartamenty. W książęcym zwierzyń-
cu mogliśmy oglądać oprócz żubrów inne egzotyczne zwierzę-
ta. Po przerwie na posiłek pojechaliśmy do Tychów. Książęce 
Browary Tyskie zaskoczyły nas rozmachem w produkcji piwa. 
Powstanie browaru również wiąże się z Hochbergami gdyż je-
den z członków tego rodu był założycielem browaru. Zwie-
dzanie zakładu zakończyło się degustacją piwa w zakładowym 
pubie. Każdy z uczestników wycieczki w ramach biletu wstę-
pu otrzymał na pamiątkę kufel z logo browaru. Po takim dniu 
wrażeń, zadowoleni z wróciliśmy do Wiśnicza. Przez cały 
czas podróży towarzyszyła nam piosenka turystyczna. (W.K)

WyCIECZKA TOWARZySTWA MIłOŚnIKóW
WIŚnICZA nA POWIŚLE BOCHEŃSKIE,
BRZESKIE I DąBROWSKIE

25 sierpnia 2012 TMW kierując się znaną maksymą „cu-
dze chwalicie, swego nie znacie..”, zorganizowało wycieczkę 
w nadwiślańskie tereny do miejscowości: Okulice, Uście Sol-
ne, Szczurowa, Zabawa. Wybór trasy wycieczki nie był przy-
padkowy. W tym roku przypada 50 lecie koronacji Matki Bożej 
Okulickiej. Koronacji dokonał 9 września 1962 r. ks. kardynał 
Stefan Wyszyński wraz z biskupem-ordynariuszem diecezji 
tarnowskiej ks. Jerzym Ablewiczem. Również w tym roku mi-
nęło 25 lat od beatyfikacji (10.06.1987 w Tarnowie) Karoliny 
Kózkówny. W wycieczce uczestniczyły 42 osoby. Historię cu-
downego obrazu Matki Bożej Okulickiej, a także historię świą-
tyni przedstawił nam ks. Marek Mardeusz. Następnie zwiedzi-
liśmy dom pielgrzyma i salę z ikonami, obrazami i rzeźbami 
wizerunku Matki Bożej z różnych sanktuariów Polski i świata.

Z Okulic pojechaliśmy do Ujścia Solnego leżącego przy 
ujściu Raby do Wisły. Ujście Solne prawa miejskie otrzymało 

od króla Kazimierza Wielkiego w 1360 r. i do czasów rozbio-
rów było świetnie prosperującym miastem z portem rzecznym 
przystosowanym do wywozu soli. Historię Uścia i zabytko-
wego kościoła przedstawił nam ks. proboszcz Albert Urbaś. 
Kolejnym etapem wycieczki była Szczurowa której historię 
oraz zabytki przedstawiła nam p. Teresa Klamka. Kościół 
w Szczurowej jest miniaturą Kościoła Mariackiego w Krako-
wie, a przy nim jest kolumna na wzór Kolumny Zygmunta. 
W Zabawie zwiedziliśmy Sanktuarium bł. Karoliny i wystawę 
poświęconą operacji „Most” z czasów II Wojny Światowej. Po 
posiłku udaliśmy się do Wał Rudy miejsca gdzie mieszkała bł. 
Karolina i gdzie poniosła męczeńską śmierć. Tam w jej domu 
uczestniczyliśmy w mszy świętej, a następnie udaliśmy się na 
drogę krzyżową wiodącą szlakiem Jej ucieczki przed oprawcą. 

(Waldemar Klasa)

PIERŚCIEŃ ŚW. KInGI WRóCIł DO BOCHnI
W rozegranym 21 lipca 2102 r. z okazji obchodów „Dni 
Świętej Kingi” X dwumeczu szachowo-brydżowym Wielicz-
ka – Bochnia, puchar przejściowy – Pierścień Świętej Kin-
gi, dłuta Władysława Jankowskiego – zdobyła reprezentacja 
Bochni. Na sukces Bochniaków złożyło się zwycięstwo dru-
żyny szachowej w stosunku 6,5:5,5 pkt oraz duetów brydża 
sportowego w stosunku 24:5. Drużynę szachową Bochni re-
prezentowali: Bogdan Kosturkiewicz (kapitan), Jacek Tyrka, 
Karol Marzec, Kamil Chodorowicz, Krzysztof Sowiński oraz 
Aleksandra Augustyn (kolejność wg numerów szachownic). 
Brydżyści wystąpili w składzie: duet I – Jan Paluch (kapitan) 
i Stanisław Majta, duet II – Bronisław Mucha i Wacław Wy-
żga. Mecze sędziowali: Andrzej Irlik i Wacław Wyżga. Jako 
gospodarz nad organizacją zawodów czuwał Zarząd Koła 
Przyjaciół Wieliczki z jej Prezesem Jadwigą Dudą, a ze strony 
Bochni Jan Paluch, Z-ca Prezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Było 
to ciekawe i sympatyczne spotkanie, kontynuujące na płasz-
czyźnie sportowej współpracę stowarzyszeń dwóch „solnych” 
miast, których patronką jest św. Kinga.

(Jan Paluch)
KOnInKI �01� 
Tradycyjnie we wrześniu każdego roku z inicjatywy kol. Ma-
riana Sołtysa prezesa Oddziału Krakowskiego i kol. Doroty 
Korty prezesa Oddziału Bocheńskiego naszego Stowarzy-
szenia odbywają się spotkania obu oddziałów w Koninkach. 
W tym roku uczestniczyli członkowie honorowi Stowarzy-
szenia seniorzy: Aleksander Urban i Marian Sołtys. W miłej 
atmosferze przy wspaniałej pogodzie zorganizowano kilka 
spotkań przy ognisku i kilka wycieczek po okolicy, a także 
wyciągiem krzesełkowym na Halę Tobołów, która należy do 
najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów 
gorczańskiego krajobrazu. Rozciąga się stąd wspaniały widok 
na Beskid Makowski, Wyspowy i dzikie Gorce.

(Dorota Korta)

SPłyW KAJAKOWy RABą
Z inicjatywy kol. Andrzeja Migdała prezesa Oddziału Wro-
cławskiego i gen. Tadeusza Cepaka prezesa Oddziału War-
szawskiego odbył się zorganizowany staraniem Wójta Gminy 
Bochnia i Oddziału PTTK w Bochni przy współudziale Bur-
mistrza Miasta Bochni zapowiadany na łamach naszego kwar-
talnika I Spływ kajakowy p.t. Raba świadkiem historii Ziemi 
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Bocheńskiej. Pamięci generałów Jana Henryka Dąbrowskie-
go i Leopolda Okulickiego wybitnych Synów Ziemi Bocheń-
skiej, którzy weszli na karty historii naszego Kraju. Gen. Jan 
Henryk Dąbrowski związany był urodzeniem z Pierzchowem, 
a gen. Leopold Okulicki – nauką w bocheńskim Gimnazjum 
i działalnością w naszym Stowarzyszeniu. Składamy gratula-
cje panu Jerzemu Lysemu wójtowi Gminy Bochnia za okaza-
ną życzliwość w podjęciu się tego przedsięwzięcia, które jest 
wyrazem hołdu złożonego tym wybitnym dowódcom i patrio-
tom. Prezes Andrzej Migdał na mecie spływu w Cikowicach k. 
Bochni rozdał 30 egz. czerwcowego numeru naszego kwartal-
nika w którym zamieszczony jest artykuł pana Lesława Lecha 
z Wrocławia p.t. Synowie Ziemi Bocheńskiej chlubą Narodu. 
Podsumowaniem spływu była gawęda historyczno-geograficzna 
Jana Flaszy i Bogdana Mrówki.

PATROn HALI WIDOWISKOWO-
-SPORTOWEJ W BOCHnI
W lipcu b.r. z inicjatywy burmistrza Bochni pana Stefana 
Kolawińskiego odbyła się w Bochni uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy patrona Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Bochni znakomitego sportowca i animatora działalno-
ści sportowej i kulturalnej w Bochni po 1945 r. Władysława 
Stawiarskiego, profesora AWF w Krakowie. Na uroczystość 
przybyli koledzy W.Stawiarskiego z Bochni i Krakowa m.in. 
Aleksander Urban, Marian Sołtys, Tadeusz Jodłowski, Zbi-
gniew Sojka, A. Koszacki, Stanisław Dobranowski, profesor 
AWF Janusz Żarek, liczna grupa trenerów i działaczy Związku 
Piłki Ręcznej Okręgu Krakowskiego. W czasie przemówień 
przypomniano postać Patrona Hali, jego zasługi dla Bochni 
i rozwoju sportu w Polsce.

KOnCERT CHóRu „ZłOTEJ JESIEnI”
W połowie września b.r. odbył się w „Karczmie nad Rabą” 
uroczysty koncert chóru „Złota Jesień” działającego przy 
MDK w Bochni pod kierunkiem pani Marii Korody-Chrzan. 
W obecności zaproszonych gości Jacka Pająka starosty bo-
cheńskiego i Stefana Kolawińskiego burmistrza Bochni i de-
legacji naszego Stowarzyszenia chór w repertuarze piosenek 
lwowskich zaprezentował swoje duże umiejętności śpiewacze 
i aktorskie. Były też występy solowe (zachwyciła wszystkich 
pani Maria Mikulska w piosence „Lwowianka”), duety śpie-
wacze i duety taneczne. Chór zakwalifikował się do finału Fe-
stiwalu Piosenki Kresowej w Krakowie na którym zdobył wy-
różnienie. Z końcem września b.r. chór otrzymał zaproszenie 
z Radia Kraków do udziału w koncercie z okazji zbliżającej 
się rocznicy Odsieczy Lwowa.

��0 LAT KłAJA 
22 i 23 odbyły się w Kłaju uroczystości jubileuszowe. Na dwa 
dni Kłaj przekształcił się w średniowieczną osadę w której 
nie brakowało atrakcji ówczesnej epoki, a więc ścięcie wójta, 
parada andegaweńskich i polskich rycerzy oraz dam dworu. 
Barwny korowód dwukrotnie okrążył rynek. Szczególnie okla-
skiwana była para Krystyna Solarz i Jakub Gałat na koniach 
ze stajni pana Jana Gałata. Bardzo podobał się występ dzia-
łającego od kwietnia tego roku chóru „Gaudium” pod batutą 
p. Renaty Kamody, przy akompaniamencie p. Marii Arkusz 
i kierownictwie p. Krystyny Gierat. Wystąpił także profesjo-
nalny wielicki chór „Camerata” pod dyrekcją p. Izabeli Szoty. 
Nie brakowało także tańców dworskich w rytmie gawota, do-
stojnej pawany w metrum dwudzielnym i galiardy w metrum 
trójdzielnym. I tak poprzez taniec organizatorzy przeszli ze 
średniowiecza i renesansu do baroku i czasów nam bliższych. 
Uczniowie I Gimnazjum i ZSO w Kłaju, Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej „Jaskółka”, SP w Grodkowicach i tak-
że przedszkolaki z Kłaja i Tarowiska ujawnili swoje talenty 
muzyczne, taneczne i sportowe (karate). Zaprezentowały się 
miejscowe zespoły: Format C, OESWU, wystąpił Zbigniew 
Wodecki. Po mszy świętej dokonano otwarcia nowego kom-
pleksu sportowego, który jest trzecim w Małopolsce i jedynym 
w powiecie wielickim zespołem boisk z bieżnią lekkoatle-
tyczną. Fundatorem jest pan Zdzisław Bąk. Z okazji jubile-
uszu ukazała się drukiem monografia Kłaja „Z dziejów Kłaja” 
autorstwa pana Dionizego Kołodziejczyka, który pisał także 
wiele artykułów publikowanych na łamach „Wiadomości Bo-
cheńskich”. Otwarto wystawę „Kłaj na starych fotografiach”, 
zorganizowano rodzinny turniej strzelecki, naukę fechtunku, 
łupania orzecha mieczem, turnieje rycerskie (15 walk), humo-
rystyczne obrazki ze średniowiecznej osady, strzelanie z łuku, 
plecenie wianków, szycie sakiewek. Odbywały się gry i zaba-
wy: pétanque, kubb, krokiet petanq, spinanie po linie. Nieza-
pomnianą atrakcją była majsterka średniowieczna w różnych 
jej odmianach. Odważni rozsmakowali się w biwakowych 
specjałach m.in. zupie z pokrzyw, kisielu z czarnego bzu czy 
naparu z igliwia i mięty. Kolejka chętnych stale towarzyszyła 
stanowiskom, gdzie czesano średniowieczne fryzury i robiono 
malunki. Kiedy jedni budowali zamek z siana, inni poznawali 
w niebieskim namiocie tajniki pracy kryminalistycznej, a w in-
nych różne średniowieczne rzemiosła: garncarstwo, bednar-
stwo, kowalstwo i hafciarstwo i wyrób dziegciu. Panowie Jan 
i Jakub Gałatowie organizowali bezpłatne konne przejażdżki. 
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Była także degustacja miejscowego masła, sera i wypieków 
przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. 
W miejscowej mennicy wybito okolicznościową monetę. Wy-
dano także folder o zabytkach i atrakcjach Kłaja. Władze woje-
wódzkie wsparły finansowo jubileusz. Na stronie internetowej 
www.klaj.pl zaprezentowano obszerną fotogalerię oraz filmiki 
z jubileuszu.  (Justyna Waligóra)

Serdecznie gratulujemy organizatorom za cenną inicjatywę i tak 
atrakcyjny i dobrze przygotowany jubileuszowy program. Taka 
lekcja historii na trwałe zapisze się w pamięci młodego pokolenia.

PATRIOTyCZnA uROCZySTOŚć
Gimnazjum nr 1 im. św. Kingi w Bochni wspólnie z Klubem 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” przygotowało piękną, 
patriotyczną i wzruszającą inscenizację poświęconą pamięci 
bochnian – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego w 73 
rocznicę jego powstania. 27 września b.r. przy wypełnionej po 
brzegi Sali Oratorium św. Kingi młodzież tego Gimnazjum 
przedstawiła życiorysy 11 wybranych postaci zaangażowa-
nych na terenie Bochni i Ziemi Bocheńskiej w walkę z hitle-
rowskim okupantem, działających już od 1939 r. w strukturach 
Tajnej Armii Polski, Tajnej Organizacji Wojskowej, Służby 
Zwycięstwu Polski, Konfederacji Tatrzańskiej, ZWZ, a potem 
w Armii Krajowej m.in. Urszuli Wińskiej, Marii Steczowicz, 
Tadeusza Lecha, Włodzimierza Podgórca, Tadeusza Popka, 
Juliana Więcka „Topoli”, Andrzeja Możdżenia „Sybiraka”, 
Józefa Wieciecha „Tamarowa”, Czesława Jaszczyńskiego, 
Jana Kaczmarczyka „Bacy” i rtm. Witolda Pileckiego, którego 
losy w zadziwiający sposób łączą się z Bochnią i Wiśniczem. 
Uczniowie wcielając się w te postacie byli naratorami prezen-
tującymi swoje życiorysy, co dodawało dramaturgii insceni-
zacji. Dobrze przygotowany chór śpiewał pieśni i piosenki 
partyzanckie przy akompaniamencie gitar, mandolin i werbli. 
Odegrano także kilka scen partyzanckich. Po zakończeniu 
programu organizatorzy i goście przeszli pod pomnik gen. Le-
opolda Okulickiego, gdzie złożono liczne wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze. O tej patriotycznej uroczystości napiszemy 
więcej w następnym numerze kwartalnika.

CENNY DAR Z USA DLA BOCHNIAKÓW
W sierpniu b.r. odwiedził „Dom Bochniaków” dr Andrzej Dą-
browa ze Stanów Zjednoczonych AP, syn płk Adama Dąbro-
wy dowódcy dywizjonu bombowego 301 w czasie II wojny 
światowej. Przekazał do gabloty z mundurem i odznaczeniami 
bojowymi Pułkownika furażerkę wojskową a także bezcenne 
mapy lotnicze i historię dot. lotu 1000 samolotów RAF nad Za-
głębie Ruhry. Ofiarował także do naszego archiwum dokumen-
tacje i biogramy innych Bochniaków, którzy w latach II wojny 
światowej walczyli w polskich siłach zbrojnych i RAF. Złożył 
także podziękowanie państwu Teresie i Władysławowi Wło-
darczykom za bezinteresowne wykonanie i przekazanie Boch-
niakom gabloty na mundur i odznaczenia bojowe płk Adama 
Dąbrowy. Ceramiczny model głowy płk. Dąbrowy wykonała 
Pracownia Ceramiki Artystycznej ART.-STYL z Leksandrowej

PODZIEMNY PARKING NA PLACU OKULICKIEGO?
Po opublikowaniu w poprzednim numerze „Wiadomości Bo-
cheńskich” artykułu pt. Podziemny parking na placu gen. Oku-
lickiego? coraz więcej krytycznych głosów dochodzi do naszej 
redakcji w sprawie pomysłu budowy podziemnego parkingu 

na placu gen. Leopolda Okulickiego zgłoszonego przez dzia-
łające od listopada 2011 r. Stowarzyszenie Bocheńskich Pra-
codawców. Krytyka dotyczy niejasności tego pomysłu, wątpli-
wości natury prawnej, niebezpieczeństwa uwikłania się władz 
miejskich w nieczytelne do końca i niebezpieczne przedsię-
wzięcie, którego negatywne skutki da się już obecnie przewi-
dzieć, jak również jałowość i iluzoryczność korzyści. Naszych 
rozmówców szokuje pomysł handlowania przestrzenią miej-
ską i naiwność argumentacji, że budowa parkingu w centrum 
miasta rozwiąże, a nie spotęguje problemy komunikacji samo-
chodowej w mieście. Padają krytyczne pytania dlaczego do tej 
pory samorząd Bochni nie zorganizował, za tanie pieniądze, 
normalnego parkingu na „ruskim” placu przy ul. Floris.

Tematem tym zainteresowały się szeroko inne pozabocheń-
skie środowiska i płyną stamtąd nowe, bardzo mocne argu-
menty przeciwko planowanej na placu Okulickiego inwestycji 
oraz sugestie, aby zainteresować tą sprawą odpowiednie służ-
by publiczne. Wskazuje się mianowicie, że budowa podziem-
nego parkingu może spowodować poważne zagrożenie wodne 
dla zabytkowej kopalni soli i dla Bazyliki Mniejszej pw. św. 
Mikołaja. Podziemny parking wkroczy bowiem w strefę infil-
tracji wód gruntowych które przechodzą do kopalni. Docią-
żenie terenu nad złożem spowodować może ruchy stropowe, 
zagrożenie zwiększenia osiadania terenu, który leży w bezpo-
średniej bliskości strefy osiadania przy bocheńskim kościele 
parafialnym. Na krawędziach tego nowego obciążenia mogą 
powstać naprężenia powodujące deformacje nieciągliwe, a co 
za tym idzie zwiększoną infiltrację wód do kopalni. Poglądy te 
są zbieżne z opinią nieżyjącego już prof. Józefa Poborskiego 
członka honorowego naszego Stowarzyszenia, który wykazy-
wał, iż zagrożenia wodnego nie ma w rejonie szybu Campi, 
plant i ul. Orackiej, natomiast w rejonie kościoła parafialnego 
i niżej – aż do ul. Trudnej – istnieje poważne zagrożenie wod-
ne i nie wolno go bagatelizować. Górotwór solny to bowiem 
wielkie sito. Potwierdzają to obecne, niepokojące nas pęknię-
cia Bazyliki p.w. św. Mikołaja. O dalszych losach tego szoku-
jącego pomysłu będziemy Państwa informować.

SPOTKANIE Z PROF. DANIELEM DUDĄ
12  lipca  b.r.  w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w Bochni  
odbyło się spotkanie z prof. zw. dr hab. Kapitanem Żeglugi 
Wielkiej Danielem Dudą, założycielem Oddziału Gdyńskiego 
naszego Stowarzyszenia, w czasie którego pani Marta Krup-
ska wygłosiła laudacje książki Profesora p.t. Józef Poznański. 
Pierwszy Dyrektor Urzędu Morskiego. Przyczynek do dziejów 
administracji morskiej  (zob. str. 30). Pan Jan Flasza omówił 
książkę Henryka Stigalskiego p.t. Morze jak chleb powszedni. 
Profesor dr Kpt   Ż.W. Daniel Duda. Monografia.   Profesor 
przekazał kilka kompletów obu książek do sprzedaży z któ-
rej dochód przeznaczył na zakup specjalistycznych przyborów 
szkolnych dla dzieci z bocheńskiego Koła Polskiego Związku 
Niewidomych. Po laudacji pan Profesor z Małżonką przyszli  
do „Domu Bochniaków” na spotkanie z przedstawicielami ZG 
i Oddziału Wrocławskiego.

POSZUKIWANIA
Za naszym pośrednictwem pani Zofia Haniak z Francji poszukuje 
jakiejkolwiek informacji o losach swojej babci Katarzyny Rychlik 
z domu Francuz i jej mężu, Polakach mieszkających w Sambo-
rze, którzy zajmowali się handlowaniem maszynami  do szycia. 
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Z żalem zawiadamiamy, że 31 lipca 2012 r.
odszedł z naszego grona Bochniaków

 ś.p.

 dr Leszek Kala 
chemik, mieszkaniec Trzebini, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebini w latach 1990-1994, em. pracownik 
Zakładu Górniczego Trzebionka w Trzebini, Kombinatu 
Górniczo-Hutniczego w Bukownie, pracownik naukowy 

AGH w Krakowie, autor wielu artykułów wspomnieniowych 
dotyczących lat okupacji w Bochni, publikowanych

na łamach „Wiadomości Bocheńskich” 

 Cześć Jego Pamięci

 Zarząd Główny
 Stowarzyszenia Bochniaków 

 i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z żalem zawiadamiamy, że 22 sierpnia 2012 r.
zmarł nasz najlepszy kolega

 ś.p.

Zbigniew Kurczak

 14.0�.19�� – ��.0�.�01�

wieloletni, aktywny działacz Oddziału Krakowskiego 
i członek Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, wieloletni 
pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych 

w Mysłowicach, założyciel rodzinnej firmy Hal-Mont. 
W latach 2008-2009 był prezesem Bocheńskiego Klubu 

Sportowego. W Zmarłym straciliśmy serdecznego 
przyjaciela, oddanego kolegę, inicjatora wielu 

przedsięwzięć Stowarzyszenia. W czasie pogrzebu 
na cmentarzu komunalnym w Bochni przy trumnie 

żegnał naszego ś.p. Kolegę prezes ZG Stowarzyszenia 
Bochniaków podkreślając Jego bezinteresowną uczynność, 

zaangażowanie w pracy społecznej dla dobra
Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

 Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny i Oddział Krakowski
 Stowarzyszenia Bochniaków 

 i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

W czasie wojny przechowywali Żydów. Zagrożeni denuncjacją 
w lutym 1942 r. wyjechali z Sambora pociągiem do Krakowa. 
W pociągu zostali rozpoznani przez Niemców, aresztowani, wy-
sadzeni na stacji kolejowej w Bochni i zastrzeleni, prawdopodob-
nie na cmentarzu komunalnym w Bochni przy ulicy Orackiej.

KONKURS WIEDZY O BOCHNIAKACH
Z ciekawym pomysłem wystąpił z końcem września b.r. Od-
dział Bocheński Stowarzyszenia Civitas Christiana. Zwrócił 
się do nas z propozycją współorganizowania  wieloetapowego 
konkursu wiedzy o zasłużonych postaciach pochodzących lub 
związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską. Konkurs adreso-
wany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej.  W inicja-
tywie tej Stowarzyszenie dostrzega szansę na zainteresowanie 
młodego pokolenia przeszłością Bochni i Ziemi Bocheńskiej, 
na promowanie w środowisku idei i wartości nam bliskich, na 
pokazywanie przykładów szlachetnego i ofiarnego zaangażo-
wania dla dobra naszej ojczyzny.  Spotkanie obu stowarzyszeń 
zaplanowano 16 października b.r. w „Domu Bochniaków”.
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Turniej Brydżowy TMW w Sali Rycerskiej zamku wiśnickiego.

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Wiśnicza do Pszczyny.

TMW w Browarze Tychy. Koncert chóru Złota Jesień w „Karczmie nad Rabą”.



Koninki 2012.

750-lecie Kłaja.

Fot. Henryk Lenartowicz

Bochniacy w Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Spotkanie z prof. Danielem Dudą.

Odsłonięcie tablicy Władysława Stawiarskiego.


