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„KOŃSKA DROGA” 
Nowa trasa turystyczna 
w Kopalni Soli w Bochni
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por. Ludwik Ferenstein

6 września 1939 roku w Bochni, Nowym Wiśniczu 
i Leszczynie - cz. 2
Fragmenty wspomnień

Niemiecka drużyna strzelecka obsługująca uniwersalny karabin maszynowy MG34 w Bochni.

Porucznik Ludwik Ferenstein był oficerem sztabu (ofice-
rem do zleceń) 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk 
Stanisława Maczka. Jego pisemna relacja dotycząca wrześnio-
wych walk Brygady znajduje się w Instytucie Polskim i Mu-
zeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. 

W 1985 r. ukazały się nakładem MON jego wspomnienia 
w zbeletryzowanej formie w książce Czarny naramiennik. Na 
jej obwolucie czytamy: Wrześniowe drogi i bezdroża rotmistrza 
Ludwika Ferensteina, oficera sztabu 10 Brygady Zmotoryzowa-
nej, wiodły przez obszary południowej Polski. Walczące tam na-
sze oddziały w zaciekłych bojach cofały się spoza Wisły na linię 
Sanu, zadając agresorowi dotkliwe straty. Góra Św. Ludwiki, 
Myślenice, Bochnia i Wiśnicz, Rzeszów i Łańcut – to krwawy, 
znaczony bohaterstwem żołnierzy szlak bojowy brygady, zakoń-
czony tragiczną decyzją o przekroczeniu granicy rumuńskiej.

Kontynuując temat walk w rejonie Bochni 6 września 1939 r. 
warto poznać także i tę relację i fragmenty wspomnień por. Lu-
dwika Ferensteina i skonfrontować je ze wspomnieniami płk 
Stanisława Maczka i majora Franciszka Skibińskiego, które 
przedstawiliśmy w poprzednim numerze. Zgodę na wyko-
rzystanie relacji londyńskiej w tym artykule udzielił nam pan 

Jerzy Majka kierownik działu historycznego Muzeum Okręgo-
wego w Rzeszowie, za co serdecznie dziękujemy.

* * *
Kierunek Bochnia

Mijamy Mogilany i Wieliczkę. Wszyscy wiedzą, że to świt 
uderzenia. Żołnierze zmęczeni trudami poprzednich dni wie-
dzą, że nikt ich nie zastąpi, nie zmieni i tak być musi. Przecho-
dzą kryzys pierwszych dni wojny. Brygada w szyku bojowym 
idzie doliną Raby1. Nie zapalano świateł, nie używano klakso-
nów. Na zachodzie czerwieniła się olbrzymia łuna. Biła wy-
soko w niebo, ogarniając płomieniami domy Myślenic. Chłód 
podkarpackiej nocy przenikał niewyspanych żołnierzy. Samo-
chody kołyszą się na wyboistej drodze. Okrywa je biały pył, 
widoczny mimo ciemności. Na lewo oddziały 21 DP toczą bój. 
Kolumnę wchłonął las - Puszcza Niepołomicka.

Za Wisłą od północy grzmią działa. Nad głowami warkot 
samolotów. Kolumna rusza dalej, ale za chwilę utyka. Droga 
dokładnie zakorkowana. W kilku rzędach samochody, brycz-
ki, wozy, wózki dziecięce. Potworny zator. Pluton regulacji 
ruchu z trudem przepycha kolumnę brygady. Świta. Skręcili-
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śmy w prawo pod wiadukt. 
Górą biegnie tor kolejowy. 
Wychodzimy z puszczy. 
Wstawał nowy szósty dzień 
wojny. Z daleka widać po-
żółkłe ścierniska obok zie-
lonej trawy, a na nich grup-
ki żołnierzy bez dowódców, 
niektórzy bez broni. Z za-
zdrością patrzą na żołnierzy 
w kolumnie.

W Bochni
6 września w Bochni 

toczy się normalne życie. 
Mimo wczesnej godzi-
ny ruch w pełni. Kobiety 
i dzieci podają żołnierzom 
paczuszki z żywnością. 

Wszędzie pomoc, informacja. Są władze. Mimo nalotów duch 
w społeczeństwie wspaniały. Na dworcu kolejowym czekają 
na naszą Brygadę cysterny z benzyną. Wychyliłem się z sa-
mochodu:
- Chłopcze! gdzie tu droga do Wiśnicza?
- Zaraz pokażę! - mówi rezolutnie chłopak, czepiając się ręko-
ma drzwiczek i pyta:
- Dużo samochodów panowie mają? A te czołgi co poszły na 
dworzec, są stalowe, chyba żadna kula ich nie przebije. Pano-
wie pojadą tędy, prosto – rzekł na pożegnanie chłopiec, zesko-

czył ze stopnia wozu, sa-
lutując po wojskowemu. 
- Dziękuję ci, mój zuchu! 
– obejrzałem się na zakrę-
cie i pomachałem chłopcu 
ręką, a on wskazywał dro-
gę dalszym samochodom.

Zjeżdżamy spadzistą 
ulicą w stronę przedmie-
ścia. Domy tu niższe, sto-
ją dalej od siebie. Dzieli 
nas kilka kilometrów od 
ciemnego boru, do któ-
rego zdążamy. Tam już 
dotarł wcześnie rano 10 
p.s.k. [10 pułk strzelców 
konnych - przyp. aut.]. 

W kopalińskim lesie
Na postoju ubezpieczonym w Kopalinach podpułkownik 

Bokszczanin dowódca 10 psk niepokoił się o zagubione po-
doddziały swego pułku. Nie nadchodziły i to było okropne. 
Wtem dostrzegł jakąś kolumnę idącą z naprzeciwka. Ludzie 
ci wynurzyli się na drodze leśnej. Prowadził ich oficer szta-
bu brygady. Oczy Bokszczanina zabłysły radością. Przywitał 
ustawiony szereg, wyznaczył oficerów z obecnych szwadro-
nów i przydzielił 80 żołnierzy z zapasowego oddziału KOP 
[ Korpusu Ochrony Pogranicza – przyp. aut.], uzupełniając 
uszczuplone stany. Zawrzało na postoju. Czyszczono ręczną 

Płk dypl. Janusz Bokszczanin - 
dowódca 10 p.s.k. od lipca 1939 r.

To samo miejsce w 2015 roku - ul. Kościuszki 13.

       Płk dypl.Kazimierz Dworak
     - dowódca 24 pułku ułanów



WB nr 1 (104)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE4 WIOSNA 2015

broń, rozbierano i smarowano cekaemy. Podoficerowie 
wpisywali do notesów dane personalne przydzielonych 
żołnierzy. Pozostali kładli się pokotem na miękkich 
mchach, ogrzanych porannym słońcem i natychmiast za-
sypiali twardym żołnierskim snem. Dostrzegłem żołnie-
rzy opatrujących rany. Mieli kilka godzin odpoczynku2.

Przyjazd do Wiśnicza
Razem z rtm. Rudnickim i oficerem operacyjnym rtm. 

dypl. Mincerem dojeżdżamy do Wiśnicza. Malownicza, 
zalesiona okolica, łagodne wzgórza podnoszące się ku 
południowi. To stąd zaczyna się Pogórze Podkarpackie. 
Przed nami mury potężnego zamku. Przez chwilę patrzy-
liśmy na tę architektoniczną ciekawostkę, gdy nagle uj-
rzeliśmy swoich. Na lewo, gdzie widniały pierwsze domy, 
stały pod drzewami dobrze zamaskowane pelotki. Rot-
mistrz Lipski podszedł do naszego samochodu. Znałem 
go ze służby w I Pułku Ułanów Krechowieckich. Powie-
dział do nas: 

Wyobraźcie sobie, że w godzinach rannych z kierunku południo-
wego wyszło kilka czołgów niemieckich wprost na Wiśnicz, na do-
wództwo brygady3. Sytuacja nie była przyjemna o tyle, że nie było 
się czym i kim bronić. Poza tym po przejściu Wiśnicza czołgi miałyby 
zupełnie wolną drogę na Bochnię, gdyż oddziały   szeroko rozrzuco-
ne w terenie broniły innych kierunków. Do obrony wyszło ze sztabu 
wszystko co żyje, mając do dyspozycji kilkadziesiąt bagnetów i dwa 
ckm-y. Płk Maczek bez namysłu dał rozkaz armacie przeciwlotniczej, 
stojącej w pobliżu, w małej kępie drzew do otwarcia ognia na pierw-
szy czołg. Wprawiło to obecnych w dobry humor, widząc jak wyso-
ka ośmiornica składa się do pierwszego strzału. Za drugim  strzałem 
czołgiem wstrząsnęło w miejscu i przez otwory począł się wydoby-
wać ciemny dym. Pozostałe czołgi zawróciły na pięcie gąsienicy i w 
szybkim tempie znalazły się w lesie. Z ustrzelonego czołgu wyskoczy-
ło dwóch Niemców był to zdaje się oficer i kierowca i poczęli ucie-
kać w kierunku lasu. Nasz ogień z kbk okazał się bezskuteczny. Płk 
Maczek nie wytrzymał. Sam podbiegł do czołgu dla zdobycia wiado-
mości i by się przekonać, dlaczego ludzie z czołgu uciekli. Okazało 
się, że pocisk przebił tylną komorę  i tam eksplodował. Obsługa jakoś 

miała szczęście. Może i odnio-
sła pewne uszkodzenia ciała, 
jednak swej zdolności rejtera-
dy nie utraciła. W czołgu było 
trochę dokumentów i płaszcz 
z naramiennikami, noszący nr 
30. Jest to 4 dywizja lekka. Wi-
docznie był to jeden z patroli 
rozpoznawczych pancerno-
-motorowych, które nam się 
dobrze dawały we znaki.

,,Wiśnicki Alkazar”
Na prawo przed skrzy-

żowaniem dróg w Wiśniczu 
Nowym wznosił się duży 
gmach sądowy4. Z okien 
pierwszego i drugiego piętra 
sterczały jakieś lufy, długie, 
zakończone szerokimi gar-
dzielami. Nie chcieliśmy się 
zdradzić jeden przed dru-

Rtm. Jan Kański - d-ca 3 
szwadronu 24. pułku ułanów

Rtm. Stefan Łukowski adiutant 24. p uł. ranny 
pod Leszczyną zamordowany w Charkowie

Por. Mieczysław Otrembski - dca I 
plutonu w 4. szwadronie 24. p. uł.

Fiat 508 III łazik - używany w 10. BK

Rtm. dypl. Bohdan Mincer - oficer 
sztabu 10 BK
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gim, co to za nowa broń... Pułkownik Michalski [z-ca dowód-
cy Brygady – przyp.aut.]  trzymał w ręku przedziwną rusznicę, 
taką, jak te w oknie i te porozkładane na stołach. Objaśnił, że 
to doskonały karabin przeciwpancerny.

Otrzymaliśmy 32 sztuki na brygadę. Przywieziono je 
z Bochni. To są specjalne karabiny przeciwpancerne. Z odle-
głości stu metrów skutek pewny. To nadzwyczajne – zawoła-
łem. Szkoda, żeśmy ich wcześniej nie otrzymali. Pod Jorda-
nowem mniej naszej krwi by się przelało. Nie mogliśmy dać 
sobie rady z tymi niemieckimi czołgami, bo działek mieliśmy 
za mało. Przez kilka minut podziwialiśmy nową broń. Przy-
chodziła z pomocą niby jaki cud. Nawet nie wiedziałem, że 
mamy taką broń – przyznałem się otwarcie. Nie mogłeś wie-
dzieć, bo to była ścisła tajemnica wojskowa, doskonale prze-
strzegana. Trochę się do nas spóźniła. Inne pułki posiadały ją 
od pierwszego dnia wojny. Pułkownik skończył wykład. Po-

szedłem umyć się i zjeść śniadanie. 
Na dole urzęduje Biały Krzyż. Kil-
ka panienek robi kanapki, herbatę, a 
nawet gotuje się obiad. Przychodzą 
oficerowie, podoficerowie, szerego-
wi i nikt nie wychodzi głodny. Taka 
okazja nie zdarzyła się nam od po-
czątku wojny. 

Obecny w Wiśniczu gen. Boruta-
-Spiechowicz5 wydaje rozkaz: 

Ściągnąć Kwaterę w tył, a wojska 
przerzucić na północ w rejon Dąbrówki. 
Przy okazji stwierdza. Brygada pięknie 
wykonała swoje zadanie. Dzięki niej 
moje dywizje przesunęły się w porząd-
ku i zbierają się nad Dunajcem w rejo-
nie Woli Radlińskiej  i Radlna [chodzi 
o Wolę Radłowską i Radłów - przyp. 
aut.]. Brygadier wydaje rozkazy: Puł-
kownik Michalski z rotmistrzem Feren-
steinem pozostają jako drugi rzut sztabu 
z zadaniem zebrania i uporządkowania 

pułków, po czym wycofają się w rejon Dąbrówki na północ od szosy. 
Rzut pierwszy z resztą wojska przesunie się pod Bochnię i pozostanie 
tam do nocy.

Udałem się do kapitana Stankiewicza, którego otaczały 
kłęby dymu papierosowego, aby porozmawiać o sytuacji. Ka-
pitan Stankiewicz mówił:

Na osi wschodniej wszystkie bataliony piechoty spóźniły się. 
Przybyły bardzo zmęczone, całe nasze natarcie musiało utknąć. Ale 
Niemców zatrzymaliśmy. Do godzin popołudniowych oddziały z tru-
dem powstrzymywały niemiecki napór. Wtedy hitlerowcy zastosowa-
li manewr oskrzydlający. Uderzyli dużymi siłami na nasze lewe skrzy-
dło spadając na dywizjon rozpoznawczy, na Skrzydlną. Przejechali się 
czołgami przez to skrzyżowanie i poszli dalej na wschód i na północ. Z 
dywizjonu rozpoznawczego zginął oficer z całym plutonem i dwa te-
kaesy. Reszta wycofała się na Dobczyce. Inne znaczne siły niemieckie 
odchodziły na wschód w kierunku Czchowa.  Były to oddziały pan-

cerne. Zadanie zatrzymania Niemców prze-
rastało nasze siły. W tej sytuacji dowódca 
brygady wydał wszystkim oddziałom rozkaz 
wycofania się pod Bochnię. Taki sam rozkaz 
został wysłany i do zgrupowania na osi środ-
kowej pod Myślenicami. Dzięki temu bryga-
da w całości wyszła z tych kleszczy. Wycofała 
się potem na Wiśnicz, zresztą wykonując 
już rozkaz gen. Boruty-Spiechowicza. Obec-
nie otrzymaliśmy rozkaz od gen. Boruty, że 
w ciągu dnia dzisiejszego brygada ma nie 
dopuścić Niemców do przecięcia magistrali 
Kraków-Tarnów. Za naszymi plecami mają 
przejść przez Bochnię 21 i 6 Dywizja Piecho-
ty oraz ewakuacja z zachodu, od Krakowa. To 
zadanie musi być wykonane.

Walki w rejonie Leszczyny i Wiśnicza
24 pułk ułanów przybył po północy 

6 września do Łapanowa, ale po zauwa-
żeniu kolumny niemieckich wojsk pan-
cernych i zmotoryzowanych w okolicy 

Południowo-zachodnie przedmieście Bochni. Skrzyżowanie ulic Gipsowej i Wiśnickiej. Na drugim 
planie Las Kolanowski, w którym przez cały dzień 6.09.1939 r. oddziały WP broniły dostępu do Bochni.

Czołg PzkpfwII był podstawowym czołgiem używanym w dywizjach pancernych III Rzeszy 
na początku wojny - 3 dywizja pancerna przed Nowym Sączem - wrzesień 1939.
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Lipnicy Murowanej, na polecenie brygadiera miał się bronić 
w Leszczynie nie mogąc liczyć na jakąkolwiek pomoc6. 

Około południa oddziały niemieckie zajęły Łapanów, a ok. 
15-tej 24 p.uł. został zaatakowany przez piechotę niemiecką 
wspieraną czołgami. Wtedy płk Maczek wydał rozkaz wy-
cofania się bliżej Wiśnicza  i bronienia Woli Nieszkowskiej. 
Dowódca pułku płk Dworak zarządził kontratak I szwadro-
nu na nieprzyjaciela i poprowadził ten kontratak osobiście7. 
Miał on umożliwić oderwanie się od przeciwnika. Resztkami 
sił ułani zatrzymali przeciwnika. Teraz trwa walka artyleryj-
ska. Rwą się pociski niemieckie. Są ranni i zabici. Pada puł-
kownik Dworak8. Podbiegają oficerowie. Nie widać rany ani 
krwi. Sanitariusze wynoszą pułkownika za najbliższą zasłonę 
terenową. Głowa dowódcy zwisa bezwładnie, ale serce pra-
cuje. - Był bardzo blisko podmuchu – mówi dowódca plutonu 
łączności, porucznik Nowakowski. Nieprzytomnego przenie-
siono na skraj lasu pod wysokie sosny. Po chwili otworzył 
oczy… - Gdzie ja jestem? – wykrzyknął. - Niemcy odparci, 
panie pułkowniku – mówił rotmistrz Kański. Ułani dzielnie się 
trzymają. - A gdzie rotmistrz Łukowski i porucznik Otrembski? 
Walczyli obok mnie! Nikt nie odpowiada. Właśnie przed chwi-
lą transportowali ich sanitariusze. Rotmistrza Łukowskiego 
z szarpaną raną piersi przenieśli dalej9 Spostrzegłem gońca na 
motocyklu. Zatrzymał się, gdzie leżał pułkownik. Jego oczy 
przesunęły się po dwóch zdaniach skreślonych ołówkiem. - 
Dziękuję pułkowi ułanów i jego dowódcy za wykonanie zada-
nia. Wycofać się na Wiśnicz. Pod tymi słowami widniał znajo-
my podpis brygadiera. 

24 pułk ułanów stracił około 50 rannych i zabitych, ale 
dzięki jego postawie wycofały się pozostałe szwadrony. Jed-
nocześnie [na rozkaz płk Dworaka] por. Władysław Rakow-
ski miał poprowadzić kolumnę pustych samochodów polnymi 
drogami na Brzesko.10

Rajd porucznika Rakowskiego
Porucznik Rakowski wykonując rozkaz doprowadzenia 

kolumny pustych samochodów do Brzeska skierował ją na po-

lne drogi. Nie mógł jechać 
w kierunku Bochni, bo tam 
było już bardzo niebezpiecz-
nie. Nic nie wskazywało, że 
eskapada po zakurzonych 
polnych drogach wiśnickich 
może zakończyć się tragicz-
nie. W londyńskiej relacji 
Ferenstein pisze:

Por. Rakowski prowadzący 
sprzęt pułku spod Leszczyny 
wjechał na szosę prowadzą-
cą do Brzeska w przerwę po-
między czołgi niemieckie i na 
wysokości Wiśnicza skręcił na 
północ, wyprowadzając szczę-
śliwie wszystkie wozy.
O wiele ciekawiej opowia-
da o tym w książce “Czarny 
naramiennik” na stronie 103: 

Rakowski wyciągnął kolumnę z lasu i skierował ją na szosę na po-
łudnie od Wiśnicza. Sam jechał na czele i od czasu do czasu oglądał 
się na coraz dłuższy łańcuch wozów, posuwających się w otwartym 
terenie. - Panie poruczniku – odezwał się kierowca – Wkrótce nadep-
niemy na ogon jakiejś kolumnie.

Oficer popatrzył uważnie w przód. W kurzu majaczyły sylwetki 
samochodów.
- Trochę gazu, mój drogi, musimy dokładniej im się przyjrzeć.
Wóz dowódcy w mig znalazł się blisko ostatniego samochodu po-
przedzającej go kolumny. Podmuch wiatru rozwiał kurz i wątpliwości.
- Niemcy! – skonstatował porucznik – I zwolnij biegu. Dobrze, że 
siedzą  tyłem do nas. Odległość między kolumnami zaczęła szybko 
rosnąć. Za wrogą kolumną samochodów gęstniała zasłona pyłu. Nie-
bwem ukazała się zbawcza droga, prowadząca w kierunku północ-
nym. Kierowca zatrzymał samochód; po paru minutach dołączyła 
kolumna. 
Dołuszyce

Wobec nacisku wojsk 
niemieckich płk Maczek 
postanowił skupić walczą-
ce oddziały w Wiśniczu 
i najbliższej okolicy. Aby 
jednak utrzymać łączność 
z oddziałami 21 DPG prze-
sunął dowództwo, artylerię, 
121 komp. czołgów lekkich 
i baterię plot. do Dołuszyc 
na południe od Bochni. 

Batalion saperów i czołgi 
znajdują się również w rejonie 
lasu Kopaliny (północny za-
chód od Wiśnicza). Lotnik nie-
miecki rzuca jakieś próbówki 
szklane z żółtym płynem. Ułani 
przynoszą to z pola. Owijamy 
w papier, by odesłać do bada-
nia do laboratorium. Przypusz-
czamy, że są to jakieś bakterie. 
Niestety zapominamy je za-
brać, wyjeżdżając z Wiśnicza. TKS z 10 BK. Pozostał na polu bitwy pod Nowym Wisniczem. Na drugim planie sylwetka zamku i więzienia

Płk Leonard Łodzia-Michalski - 
zastępca dowódcy 10. BK
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W tym ugrupowaniu oddziały 
trzymają się do godziny 16.00. 
Do brygady przyjeżdża gen. Bo-
ruta-Spiechowicz. Informuje 
się o położeniu brygady, przed-
stawia beznadziejną sytuacje 
swoich oddziałów i zwraca płk 
Maczkowi uwagę, że tu nie 
jest miejsce odpowiednie dla 
dowództwa brygady i pole-
ca zmienić m.p. Około godz. 
17.00 przychodzi meldunek od  
płk. Gaładyka, że K.O.P. [Kor-
pus Ochrony Pogranicza] zbie-
ra się w Sobolowie. Dowódca 
brygady stara się w tej chwili 
nawiązać ścisłą łączność z od-
działami KOP-u lecz okazuje 
się, że to już niemożliwe. Do-

chodzą tylko mętne meldunki, że KOP-u tam już nie ma, że się gdzieś 
wycofał. Dowódca brygady jedzie osobiście, by się przesunąć bliżej 
Bochni i jakoś nawiązać kontakt z KOP-em. Dojeżdżając do Bochni wi-
dzi, że droga na Bochnię jest już odcięta przez Niemców.

Wieczór 6 września – odcięcie drogi na Bochnię
Wytworzyła się dość nieprzyjemna sytuacja. Jedyna droga, 

prowadząca na Bochnię odcięta. Cała brygada związana walczy 
jeszcze na południu. Szybko zapadnie zmierzch, co bynajmniej 
brygadzie nie ułatwi posuwania się. Polnymi drogami nie da 
się przecież przeciągnąć sprzętu. Na szczęście służby i ciężkie 
tabory brygady już dużo wcześniej przeszły przez miasto. 

W pewnym momencie silne zgrupowanie czołgów nie-
mieckich wdarło się pomiędzy oddziały zebrane w rejonie Do-
łuszyc, a pozostałe oddziały brygady i opanowało szosę Boch-
nia – Wiśnicz. Zaatakowany został sztab brygady... Po odpar-
ciu tego ataku płk Maczek zdecydował skupione w rejonie 
Dołuszyc oddziały skiero-
wać na polne drogi i ominąć 
Bochnię od strony północno 
wschodniej. Przedostały się 
tędy [polnymi drogami – 
przyp.aut.] jeszcze: kwate-
ra główna, część 16 damot. 
batalion saperów, kompania 
“Vickiersów”, bateria plot. 
kolumna pustych samocho-
dów, 24 p. uł. Nie przeszedł 
10 psk11. 

Pozostałe oddziały bry-
gady miały drogę na północ 
już odciętą. Oznaczało to 
rozbicie Brygady na dwie 
części. Pod Bochnią, na 
przedpolu linii obrony, uka-
zały się niemieckie czołgi... 

Nad Bochnią i rejonem 
Wiśnicza, dokąd ściągają 
nasze oddziały, krążą nie-
mieckie samoloty lecz bry-
gada pod względem masko-

wania celuje. Odleciały nie rozpoznawszy oddziałów brygady. 
O godzinie 20.00 przychodzi wiadomość, że droga na Bochnię 
jest już odcięta. Powstaje pytanie, co robić. Przebić się same-
mu wojsku nie trudno, ale co zrobić ze sprzętem? Na szczęście 
już wcześniej zostały wysłane rozpoznania dróg. Dróg polo-
wych odpowiednich dla oddziałów zmotoryzowanych nie ma, 
ale innej rady także nie ma.

Pułkownik Maczek usiłuje nawiązać telefoniczny kontakt 
z brygadą piechoty KOP-u walczącą w tej okolicy. Szef łącz-
ności major Grajkowski informuje: 

Panie pułkowniku. Przed chwilą zgłaszał się KOP. Linia zerwana, 
albo włączyli się na chwilę w marszu do stałej linii i się nie odzywają. 
Trzeba próbować łapać ich przez radio i posłać gońca, zwłaszcza, że 
spotkano w okolicy pojedynczych kopistów, którzy mówili, że wyco-
fują się luźno na wschód za Bochnię...

Po kilku minutach Wiśnicz opustoszał. Pozostały tylko na 
oścież otwarte bramy, drzwi domostw i okna. Zdolność bojo-
wa brygady została utrzymana. Pułkownik Bokszczanin12 ob-
sadził wolne plutony i szwadrony młodymi oficerami i polecił:

Na tym rozwidleniu dróg poczekamy, aż przyjdą ułani, a może 
i dołączą strzelcy konni.

Kiedy czekaliśmy, miotani niepokojem przybył goniec od 
dowódcy brygady. Podał kopertę z rozkazem: Przejście przez 
Bochnię zagrożone. Natychmiast pchać wszystkie wozy przez 
miasto. - Dlaczego tak nagle ? – zapytał Bokszczanin. Tam 
miała być nasza piechota.

- Tak panie pułkowniku – wyjaśnił motocyklista – Było 
tam trochę naszego wojska i nawet dowódcę brygady z dale-
ka przywitali ogniem. Na szczęście poznali w porę i nic się 
nie stało. A to wszystko przez te hełmy. Nasze są podobne do 
niemieckich. Potem od strony pola wyszło natarcie hitlerow-
ców na miasto. Wtedy dowódca brygady zebrał, co było pod 
ręką: kwaterę główną żołnierzy z regulacji ruchu, saperów, 
gońców. Zebrało się sporo wojska, nawet mieliśmy działko 
przeciwpancerne. Wyciągnęliśmy się w linię przed miastem 
i odepchnęliśmy nacierających Niemców. W tym samym mo-
mencie otrzymałem rozkaz, który tu przywiozłem.

Mjr dypl. Franciszek Skibiński - 
szef sztabu 10. BK

Vickers E ze 121 kompanii czołgów lekkich 10 BK uszkodzony w Leszczynie. D-ca pchor. Michał Łukaszewicz poległ.
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Nie upłynęło nawet 10 minut, gdy przybył oficer łączniko-
wy z takim samym rozkazem do artylerzystów i przeciwpan-
cerniaków. Tekaesy wezwano do dowódcy brygady. Pomoc 
okazała się skuteczna. Około dwóch godzin ważyły się losy 
jednostki, w końcu pojazdy przeszły przez kręte uliczki Bochni.

Miasto było pod stałym ostrzałem artylerii niemieckiej. 
Strzelcy konni mieli czekać na przybycie ułanów i nie mo-
gli się stamtąd wycofać. Nad Bochnią poszły w górę rakiety. 
Usłyszeliśmy gwałtowna strzelaninę. Znowu przybył goniec 
i meldował:

Droga przez Bochnię odcięta. Pan pułkownik Maczek wysłał mnie 
z rozkazem i pewnie z zebranymi oddziałami wycofuje się z miasta. 

Podpułkownik Bokszczanin odezwał się:
Grunt, że samochody brygady przeszły przez miasto. Nie jeste-

śmy teraz związani jedną drogą. Albo przebijemy się nocnym bojem, 
albo obejdziemy Bochnię od wschodu.

Nadciągnął wreszcie oczekiwany pułk ułanów. Żołnierze 
byli tak zmęczeni i głodni, że nie tylko nie nadawali się do 
walki, ale nawet nie byli zdolni do marszu. Płk Michalski zde-
cydował:

Damy im kilka kwadransów odpoczynku. Wyruszymy o 22.00 Co 
prawda popękały ogniwa brygady, ale przecież sprzyja nam noc.

Zwiad Ferensteina
W Bochni uciszyło się. Wszystko utknęło w nieprzenik-

nionych ciemnościach. Las tylko szumiał tajemniczo, jakby 
chciał nas ostrzec. Naradzaliśmy się, co mamy dalej czynić. 
Obok stał milczący dowódca brygady KOP-u pułkownik Ga-
ładyk. On jeden miał do dyspozycji samochód osobowy. Płk 
Michalski powiedział: 

Panie rotmistrzu, niech pan weźmie to auto i pojedzie do mia-
sta. Sprawdzi pan, czy rzeczywiście nie ma tam wolnej do przemarszu 
drogi. Pułkownik Gaładyk dodał: Proszę jechać. Maszyna jest dobra 
i kierowca pewny, choć cywil.

Ruszyliśmy. Wkrótce bezszelestnie podjeżdżamy pod mia-
sto. Kazałem zatrzymać samochód. Tu nic nie widać. Podejdę 
do miasta pieszo. Czekajcie tu na mnie. Poszedłem ścieżką 

obok drogi. Dostrzegłem 
zarysy domów. Z różnych 
punktów miasta dolatywały 
pojedyncze strzały. Nagle 
doleciał do mnie urywany 
gardłowy głos Niemca: Wer 
da, Hans?

Silniej zacisnąłem pi-
stolet w ręku. W skroniach 
czułem grzmiące tętno. Co 
dalej?  Nagle prawie spod 
samych nóg coś wyskoczy-
ło i sadziło długimi susami 
przed siebie. Zając, a może 
pies? Rozległy się krzyki 
Niemców, a błyski gęstego 
ognia karabinowego wska-
zywały obsadę linii nie-
mieckiej. Zawróciłem po-
spiesznie do auta. Kierowcy 
nie zastałem w aucie. Szu-
kałem go w ciemnościach. 
Wreszcie w pobliżu coś za-

czerniło w rowie.
Wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy prawie bez-

szelestnie. Nie spotkaliśmy nawet swoich ubezpieczeń. 
Dopiero przy oddziałach stały posterunki. Złożyłem mel-
dunek płk Michalskiemu. W mieście są Niemcy. Ich poste-
runki są wysunięte na dużą odległość przed miastem.

W kierunku Wisły i Dunajca
Pozostałe w Wiśniczu oddziały brygady poszukiwały 

wolnych jeszcze dróg na Brzesko. Można było iść wolną 
drogą na Uszew. 24 p.uł. otrzymał rozkaz spalenia ciężkie-
go sprzętu i przebijanie się pieszo o zmroku. 

Szosa, która była w ciągu dnia rozpoznawana przez niemiec-
kie czołgi i teraz nie jest wolna i oddziały nie mogą przejść na 
Brzesko, by wyjść na północ. Oczywiście trudności w przejściu 
tą dróżką są bardzo duże. Trzeba dodać, że tamtędy spływa fala 
wojsk przemieszanych i zbłąkanych taborów oraz cywilnych 
uchodźców...Wokół równina, domki porozrzucane, brak więk-
szych zakryć terenowych. Jednym słowem spłynęliśmy z gór na 
równiny, gdzie nie czujemy się tak przytulnie... Trudno tu jakoś 
odszukać oddziałów, które się rozpłynęły do pojedynczych za-
gród. Szef sztabu w ciągu nocy jedzie do oddziałów, jak to się 
mówi pod włos, z Brzeska do Wiśnicza, by dowieźć rozkazy na 
noc i na dzień następny... Skrzydło południowe armii gen. Boru-
ty-Spiechowicza zostało osłonięte.

Pułki odmaszerowały polną drogą, opasującą Bochnię 
od wschodu. Szliśmy ciemną nocą. Trudny jest taki pieszy 
marsz. Wielu nie ściągało butów od pierwszego dnia woj-
ny. Większość miała obtarte lub odparzone stopy. Niektó-
rzy woleli iść boso nawet po kamienistej drodze. Żołnierze 
zmęczeni bezsennością, wysiłkiem, przeżyciami frontowy-
mi. Mają za sobą zażarte walki na poszczególnych liniach 
obrony. Nie zmógł ich wróg. Zmogły nadmierne trudy 
walk odwrotowych. 

Wczesnym rankiem 7 września brygada zbierała się 
nad Dunajcem w miejscowościach: Wał-Ruda i Wola Ra-
dłowska. Oddziały, które wraz z płk Maczkiem posuwały 

Pogwizdów, wrzesień 1939 roku. W tle kolumna żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli. 
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się na Bochnię, dotarły tu przez lasy borzęcińskie. Mimo 
rozdzielenia i okrążenia i długiego odskoku stawiły się 
wszystkie najważniejsze elementy brygady.

Zestawili i przygotowali do druku, opatrzyli przypi-
sami i ilustracjami: Andrzej Prus-Bugayski i Stanisław 
Kobiela.

Przypisy:
1  Bitwy w Beskidzie Wyspowym podniosły morale żołnie-
rzy 10 BK. Płk Maczek wspomina, że Brygada była ufna 
w swą wartość, zupełnie wyleczona z psychozy pancernej, 
której pojawienie się po stronie przeciwnej nie wywołuje 
przestrachu, ale sportowe zacięcie myśliwego polującego 
na zwierzynę.
2  6 września, w godzinach rannych 10 psk dotarł do Boch-
ni. Płk Bokszczanin złożył meldunek, że pułk potrzebuje 
ok. 8 godzin ma krótki odpoczynek i reorganizację z po-
wodu braku dowódców, nierówne stany w oddziałach 
i zdekompletowane obsługi. Dlatego płk Maczek skierował 
10 psk do Kopalin na postój ubezpieczony. Dopiero tam 
pułk (podobnie jak inne oddziały brygady) dostał 5 sztuk 
karabinów przeciwpancernych – Jerzy Majka. Brygada 
Motorowa płk Maczka, Rzeszów 2004 r. s. 91,
3  Sztab 10 BK mieścił się w budynku szkoły koło kościoła 
parafialnego.
4  Chodzi o ówczesny budynek sądu grodzkiego, w którym 
mieści się obecnie Liceum Plastyczne im. Jana Matejki. 
Wszystkie ważniejsze budynki w Wiśniczu zajęte zostały 
na cele wojskowe. W budynku sądu stacjonował płk Mi-
chalski, zastępca dowódcy 10 BK.
5  Gen. Boruta-Spiechowicz przyjechał do Wiśnicza 6 
września w godzinach przedpołudniowych  – J. Majka 
op.cit. s.92
6  Płk dypl. Kazimierz Dworak dowódca 24 pułku ułanów 
niedługo po przybyciu do Łapanowa uzyskał połączenie 
z płk Maczkiem i zameldował o kolumnie niemieckich 
wojsk pancernych i zmotoryzowanych, jaką zauważono 
w Lipnicy Murowanej. Otrzymał rozkaz od dowódcy bry-
gady przejścia do Leszczyny i obrony tej miejscowości, 
bez możliwości dodatkowego wsparcia.  – Majka – op.cit. 
s. 91
7  Dowódca pułku płk. dypl. Dworak wraz z adiutantem 
Łukowskim z bagnetem nałożonym na broń, powiedli gru-
pę do przeciwuderzenia, przebiegając wolną przestrzeń jak 
najszybciej i wpadając w las po uprzednim obrzuceniu go 
granatami… Zaskoczenie było kompletne i zmusiło Niem-
ców do przegrupowania swojego frontu, gdyż ich skrzydło 
zostało poważnie zagrożone. Płk Dworak omal nie dostał 
się do niewoli. W tej kampanii nie był to odosobniony 
przypadek interwencji dowódcy 24 p.uł. na pierwszej linii. 
– zob. Jerzy Majka. Generał Kazimierz Dworak współpra-
cownik generała Maczka, organizator jednostek pancerno-
-motorowych, Rzeszów 2008 s. 41, 
8  Kazimierz Juliusz Tadeusz Dworak (1895 Rzeszów-1954 
Londyn). Był synem Józefa i Emilii zd. Czaczka. Ojciec 
był urzędnikiem pocztowym. Rodowód rodziców prowa-
dzi do Bochni i Wadowic. Uczył się w Wiedniu i Krako-
wie. Od sierpnia 1915 r. w armii austriackiej. Walczył na 
froncie włoskim w Dolomitach i bałkańskim. W 1919 r. 

w Błękitnej Armii gen. Hallera w Małopolsce Wschodniej, 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Pod koniec 1920 był ofi-
cerem Sztabu Generalnego WP. Przeszedł kursy oficerów 
sztabowych w Wersalu i Wyższej Szkole Wojennej. Wg 
opinii gen T.Rozwadowskiego: nadzwyczaj inteligentny 
i pracowity oficer, o żywym usposobieniu i dużej szlachet-
nej ambicji. Był jednym z twórców pierwszej w Polsce 
wielkiej jednostki zmotoryzowanej 10 BK, podporządko-
wanej Armii „Kraków” gen. Antoniego Szyllinga i dowód-
cą 24 p.uł w tej Brygadzie w 1939 r. Od 1940 r. walczy we 
Francji w rej. Arpajon. Następnie w Szkocji. Był dowódcą 
10 Brygady Kawalerii Pancernej. Walczył w Normandii, 
uczestniczył w wyzwoleniu Bredy – obszerny życiorys 
w książce Jerzego Majki – op. cit.
9  Rotmistrz Stefan Łukowski adjutant 24 pułku ułanów, 
ranny pod Leszczyną, zamordowany został w Charkowie 
w 1940 przez Rosjan,
10  Kolumnę wozów osłaniał pluton motocyklistów i pluton 
czołgów TKS – Majka op.cit.92
11  Oznaczało to rozbicie 10 BK na dwie części – pisze Je-
rzy Majka – Odcięty został płk Maczek, nie było też szefa 
sztabu., który wyjechał do dowództwa GO w sprawie ko-
rekty rozkazu. 10 psk otrzymał rozkaz spalenia ciężkiego 
sprzętu i podjęcia próby przebijania się po zmroku. Jerzy 
Majka przypuszcza, że rozkaz ten mógł wydać jedynie 
płk. Michalski, który znajdował się wówczas z odcięty-
mi oddziałami, ale mógł także tylko przypomnieć ogólną 
dyrektywę jak postępować w sytuacji okrążenia. Wolna 
była droga na Uszew i drogi polne. Oddziały rozpoczęły 
o zmierzchu bardzo wolny i trudny odwrót, ponieważ nie-
które kolumny były ostrzeliwane. Szczególnie trudny był 
odwrót 24 p.uł., który poruszał się pieszo. Powracający 
od sztabu GO płk Boruty-Spiechowicza do Wiśnicza szef 
sztabu Franciszek Skibiński napotkał te oddziały i skiero-
wał je na Radłów, a Brzesko obsadził plutonem TKS do 
czasu przejścia ostatnich elementów brygady. – zob. Jerzy 
Majka – op.cit. s.93. 
12  Janusz Bohdan Bokszczanin ps. „Sęk”, „Wir”, „Bartek”, 
„Lech”(1894-1973) pułk.dypl. Ukończył Mikołajewską 
Szkołę Kawalerii w Petersburgu. Od 1914 r. w armii car-
skiej, nast.. w I i III Korpusie Polskim w Rosji. Od 1919 r. 
w Wojsku Polskim. Był szefem sztabu Brygady Kawalerii 
"Równe", Wołyńskiej Brygady Kawalerii, szefem Wydzia-
łu Wyszkolenia Departamentu Kawalerii MSWojsk. We 
wrześniu 1939 r. dowodził 10 Pułkiem Strzelców Kon-
nych, pierwszą całkowicie zmotoryzowaną polską jed-
nostką taktyczną 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej 
płk Stanisława Maczka. Ciężko ranny 16 września 1939 
r. leczył się w Dublanach. Od 1940 r. w ZWZ, więzień 
Pawiaka. W 1944 r. przygotowywał akcję „Burza” jako 
szef Sztabu KG AK. Od 1945 r. był zastępcą Delegata Sił 
Zbrojnych na Kraj. Działacz WiN. Zmarł w Paryżu. Odzn. 
Krzyżem Virtuti Militari V kl. Złotym Krzyżem Zasługi 
i Medalem Niepodległości.

Dziękujemy serdecznie panom: Wojciechowi Krajew-
skiego starszemu kustoszowi Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie i Andrzejowi Tarajce za udostępnienie 
fotografii i pomoc w przygotowaniu materiału ilustra-
cyjnego do części 1 i 2 artykułu.
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Stalaktyty solne. Kopalnia Soli Bochnia. Fot. K. Stompór.

 Józef Piotrowicz

Żupy w Bochni i Wieliczce 
na tle europejskiego solnictwa

Początki małopolskich 
kopalń soli  w Bochni 
i Wieliczce sięgają śre-
dniowiecza. Obie powstały 
w drugiej połowie XIII w., 
a ich głównym produktem 
była sól kamienna, charak-
teryzująca się dużą czy-
stością. Na kontynencie 
europejskim równie czystą 
sól bryłową wydobywano 
wówczas jedynie w Króle-
stwie Węgier – na terenie 
krainy Máramaros (obecnie 
Maramureş w północnej 
Rumunii) i Siedmiogrodzie 
(obecnie w Rumunii).

Eksploatowane już w czasach rzymskich kopalnie soli na 
terenie późniejszego państwa węgierskiego, dostarczały jej na 
ogół dzięki górnictwu odkrywkowemu – wobec płytkiego za-
legania złóż solnych. W innych przypadkach do wydobywania 
urobku wystarczały płytkie szyby. W odróżnieniu od węgier-
skich, tylko w Bochni i Wieliczce najstarsze szyby wydobywcze 
powstały w rejonie tamtejszych warzelń  - jako efekt natrafienia 
na złoże soli kamiennej w trakcie pogłębiania studni solanko-
wych, które następnie przeistoczyły się w szyby wydobywcze.

Zachowane dokumenty i przekazy źródłowe jednoznacz-
nie wskazują, że kolebką polskiego górnictwa solnego jest 
Bochnia. Na terenie tamtejszej warzelni wezwani przez księ-
cia Bolesława Wstydliwego w 1249 r. francuscy fachowcy 
z klasztoru cystersów w Wąchocku, usunęli awarię drewnianej 
konstrukcji pogłębianej studni – pierwszego szybu wydobyw-
czego w polskim górnictwie solnym. Był to szyb „Gazaris” 
(„Wieżny”), zaś wspomniani fachowcy przybyli do Wąchocka 
z macierzystego opactwa w Morimond w Burgundii, które od 

XII w. intensywnie wytwarzało warzonkę z naturalnych sola-
nek tak w Burgundii, jak i Lotaryngii.

Podziemną eksploatację złoża soli kamiennej w Bochni 
rozpoczęli zapewne górnicy ze Śląska, gdzie w początkach 
XIII w. podjęto wydobycie złotonośnej rudy (w okolicach Zło-
toryi i Lwówka). Już w 1251 r. wdrożono w kopalni bocheń-
skiej systematyczne wydobycie soli „twardej”, zaś w 2 lata 
później książę Bolesław Wstydliwy nadał Bochni prawo miej-
skie – tworząc w ten sposób zaplecze usługowo-handlowe dla 
lokalnego górniczo-warzelniczego przedsiębiorstwa wytwór-
czości soli. Nazwano je - po raz pierwszy w 1253 r. – „żupą”. 
Na jej czele stanął żupnik, bezpośrednio podległy księciu. 
Jeszcze w XIII w. podziemny obszar wybierki soli w Bochni 
powiększył się po zgłębieniu szybu „Sutoris”(„Szewczego”).

Na wzór bocheńskiej powstała żupa solna w Wieliczce, 
kiedy w osiemdziesiątych latach XIII w. w tamtejszej warzelni 
zgłębiono szyb „Gieraszowski” – pierwszy wielicki szyb wy-
dobywczy soli kamiennej. Żupnik wielicki jest wzmiankowa-
ny w ówczesnych źródłach po raz pierwszy w 1285 r.

Następstwem uruchomienia – przez górników ze Śląska – 
ciągłej eksploatacji soli pokładowej także w Wieliczce, stało 
się połączenie obu żup w jedną, jednolitą organizacyjnie całość. 
Już w 1290 r. nazwano je „całą żupą w Krakowie”, określając 
tak oba ośrodki przemysłu solnego w dzielnicy krakowskiej. 
Wkrótce utarła się dla nich nazwa „żupy krakowskie”, przez 
które rozumiano królewskie, scentralizowane przedsiębiorstwo 
górniczo-warzelniczej wytwórczości soli w Bochni i Wieliczce 
– miejscowościach odległych od siebie o 27 km. Na czele tego 
przedsiębiorstwa stanął żupnik krakowski rezydujący na zamku 
żupnym w Wieliczce, a podległy bezpośrednio królowi.

Żupy krakowskie były największym przedsiębiorstwem w go-
spodarce krajowej i jednym z głównych źródeł dochodów skar-
bowych państwa aż do pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej 
w 1772 r. Oblicza się, że u progu epoki piastowskiej obie żupy 
solne dostarczały prawie 1/3 gotówkowych wpływów do skarbu 
królewskiego. Jest to wielką zasługą księcia Bolesława Wstydli-
wego, który maksymalną dochodowość małopolskiego przemysłu 
solnego uczynił głównym celem swej polityki fiskalnej.

Węgierskim wpływom – silnym w Małopolsce po zawarciu 
małżeństwa przez księcia Bolesława Wstydliwego z Kingą, 
córką króla Węgier Beli IV – należy przypisać recepcję praw-
no-własnościowych zasad, obowiązujących ówcześnie tylko 
na Węgrzech. Gospodarka solna była tam domeną państwową, 
zaś władca dzierżył w swych rękach pełne regale solne, czyli 
wyłączność uprawnień panującego tak co do solonośnych tere-
nów, miejsc i urządzeń produkujących sól, jak i do wszelkich 
produktów solnych oraz obrotu solą. Około 1278 r. Bolesław 
Wstydliwy skasował dotychczasowe przywileje i nadania sol-
ne dla prywatnych osób i instytucji, uszczuplające książęce 
zyski z produkcji soli.

Od swych początków kopalnie soli w żupach bocheńsko-
-wielickich nie podlegały zasadzie „wolności górniczej” – po-
wszechnej w górnictwie kruszcowym średniowiecznej Europy 
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(np. w niemieckich kopalniach na Rammelsbergu w Goslar 
i we Freibergu, czy w czeskiej Kutnej Horze), gdyż prywat-
na własność działek górniczych i wyrąbanej soli byłaby naru-
szeniem regałowych praw księcia Bolesława. Toteż najpierw 
w Bochni, a następnie w Wieliczce, utrwalił się własny system 
płac. Wprowadził on m.in. specyficzną praktykę nadań wie-
czystego, dziedzicznego i zbywalnego prawa do pracy w ko-
palni kopaczom, którzy po wyrąbaniu soli w wyznaczonym im 
miejscu otrzymywali kolejne od zwierzchności żupnej. Płaca 
kopaczy była akordowa – zależna od ilości i wielkości miaro-
wych brył : „bałwanów” - wyrąbanych w caliźnie solnej.

Ten podstawowy produkt żup krakowskich wytwarzano 
w ciągu wieków w postaci walcowatych bloków o bardzo 
zróżnicowanej wadze, dochodzącej do 2,5 t. W drugiej poło-
wie XIV w. bałwan bocheński ważył ponad 300 kg, zaś wie-
licki – ponad 400 kg. W średniowiecznej Europie oprócz Ma-
łopolski jedynie na Węgrzech kopacze wycinali foremne bryły 
czystej soli kamiennej, ale były one zawsze zdecydowanie 
mniejsze od „bałwanów”. Nazywano je „kamieniami solny-
mi”. Pod koniec XV w. „kamień solny” w krainie Máramaros 
ważył około 11 kg.

Już w 1523 r. niedostatek odpowiedniej soli w kopalni bo-
cheńskiej zmusił ją do przestawienia się głównie na produkcję 
soli beczkowej. W 1608 r. produkcja bałwanów w Bochni cał-
kowicie ustała. Natomiast w Wieliczce trwała ona aż do 1876 r.

Stopniowy zanik naturalnych solanek spowodował w tam-
tejszych warzelniach, że zapewne jeszcze w XIII w. przeszły 
one na intensywne wykorzystywanie – jako surowca – słonych 
wód kopalnianych i gorszych gatunków soli, które wydobywa-
no na powierzchnię i tworzono sztuczną solankę w drewnia-
nych studniach - odstojnikach. Roztwór po uzyskaniu pełnego 
nasycenia solą kierowano następnie do panwi warzelniczych. 
Jednakże z powodu wysokich kosztów opału drewnem warzel-
nie żup krakowskich przerwały swą działalność w dwudzie-
stych latach XVIII w.

W europejskim górnictwie solnym wyjątkowość obu połą-
czonych kopalń małopolskich polegała  - jak wspomniano – na 
suchej eksploatacji tamtejszych złóż czystej soli, a podobnie 
było w Máramaros i Siedmiogrodzie. W okresie od średniowie-
cza do XIX w. nigdzie nie wdrożono wydobycia soli kamiennej, 
gdyż była ona zbyt zanieczyszczona gliniastym iłem solnym. 
Dotyczy to alpejskich kopalń soli w Austrii (Hallstatt, Hallein, 
Aussee i Hall), Niemczech (Berchtesgaden) i Szwajcarii (Bex).

Tylko w najstarszych z tych kopalń – na górze Dachstein 
nad Hallstatt i górze Dürrnberg nad Hallein – wydobywano sól 
kamienną w okresach przedhistorycznym i rzymskim, wszak-
że ponowne podjęcie tam prac górniczych w średniowieczu 
(w wiekach XII – XIII) oznaczało już wdrożenie mokrej eks-
ploatacji złoża solnego techniką wprowadzania słodkiej wody 
do wnętrza kopalń. Po długotrwałym oczekiwaniu na uzyska-
nie wysokoprocentowej sztucznej solanki kierowano ją grawi-
tacyjnie drewnianymi rurami do warzelń usytuowanych u stóp 
gór. Identycznie wytwarzano surowiec do produkcji warzonki 
w bawarskim Berchtesgaden (od początku XVI w.) i szwajcar-
skim Bex (od 1813 r.).

Jest oczywiste, że w o potencjale produkcyjnym królewskich 
żup krakowskich decydowało zawsze górnictwo. Początkowo 
wydawało się, że rozwój obu żup będzie równorzędny. Toteż 
król Kazimierz Wielki ustalił w swoim „Statucie” z 1368 r., 
że w obu żupach ma wyrębywać sól po 60 uprzywilejowanych 
kopaczy. Jednakże po przeszło 150 latach okazało się, iż mimo 
prawie jednakowej liczby kopaczy w Bochni i Wieliczce (odpo-
wiednio 127 i 120 kopaczy) udział żupy bocheńskiej w łącznej 
produkcji żup krakowskich wyniósł (w 1527 r.) 43% - najwięcej 
w nowożytnych dziejach przedsiębiorstwa. Zmalał on znacznie 
w drugiej połowie XVI w., zaś w XVII w. stanowił około 25% - 
33%. W kolejnych stuleciach produkcja soli w bocheńskiej czę-
ści żup krakowskich była zawsze mniejsza od wielickiej.

U schyłku epoki piastowskiej stan liczebny pracowników 
obu żup ocenia się na około 200 osób w każdej, a w począt-
kach XVI w.: najwyżej 500 osób w żupie bocheńskiej i około 
440 – w wielickiej. W 1570 r. załoga żupna liczyła minimum 
1200 ludzi, z czego około 850 osób pracowało w Wieliczce. Na 
ogromne wahania ogólnej liczby pracowników – szczególnie 
fizycznych – decydujący wpływ miały wojny i zarazy, a tak-
że fatalny stan podziemnych wyrobisk. Gruntowne reformy za 
rządów królów saskich zapobiegły m.in. całkowitej ruinie ko-
palni w Bochni, a tamtejsza żupa była w latach trzydziestych 
XVIII w. miejscem pracy 200 – 300 ludzi. W żupie wielickiej 
zatrudnionych było wówczas 600 – 800 pracowników.

W 1527 r. w Bańskiej Szczawnicy w północnych Węgrzech 
(obecnie Słowacja) załoga tamtejszej kopalni srebra i złota 
liczyła 337 kopaczy i 610 pracowników wolnonajemnych. 
W niecałe 50 lat później w kopalni srebra w Kutnej Horze 
(Czechy) pracowało 417 rębaczy i 500 robotników transporto-
wych. Uzmysławia to, że pod względem ilości zatrudnionych Stare wyrobisko. Kopalnia Soli Bochnia. Fot. K. Stompór.

Podsadzka wyrobiska. Kopalnia Soli Bochnia. Fot. K. Stompór.
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osób żupy krakowskie były w XVI w. jednym z największych 
przedsiębiorstw Europy.

Globalna produkcja soli w królewskich żupach krakowskich 
kształtowała się pod koniec rządów Kazimierza Wielkiego na 
poziomie – w przybliżeniu – od 5 tys. do powyżej 10 tys. t. 
W latach 1512/13 produkowano w nich 12 tys. t, a już w 1527 r. 
– 16 tys. t. Dynamiczny trend rozwojowy zaznaczył się zwłasz-
cza od ostatnich dziesięcioleci XVI w. do połowy XVII w., i wy-
rażał się ponad 2-krotnym przekroczeniem produkcji z 1527 r. 
Po gruntownej odnowie gospodarki salinarnej w Bochni i Wie-
liczce przez Sasów była ona w stanie wytwarzać około 30 tys. t 
soli, a sporadycznie nawet około 40 tys. t (w 1760 r.).

W gospodarczych dziejach śródlądowego przemysłu solnego 
w Europie królewskie przedsiębiorstwo Żupy Krakowskie pre-
zentuje się imponująco u progu ery nowożytnej, w porównaniu 
z ówczesnymi wybitnymi centrami wytwórczości soli. Admini-
stracja żup spoczywała wtedy (w latach 1515-49) w rękach Jana 
i Seweryna Bonerów pochodzących z Palatynatu (Niemcy).

Jedyne poza Polską kopalnie soli kamiennej na Węgrzech 
znamy z ich produkcji w XV w. Już w dwudziestych latach 
tego stulecia wycinano w Siedmiogrodzie przypuszczal-
nie kilkanaście tysięcy ton soli bryłowej rocznie, natomiast 
w Máramaros – niespełna 5800 t w 1494 r. W Hall (Tyrol) 
- największej z warzelń alpejskich produkujących warzonkę 
ze sztucznych solanek, roczna produkcja wynosiła – w po-
czątkach XVI w. – 9 tys. ton. Również wtedy w czynnej już 
w neolicie salinie w Reichenhall (Bawaria), gdzie wytwarzano 

sól warzoną z naturalnych solanek, uzyskiwano rocznie 9,8 
tys. ton warzonki. Rozbieżnie układały się podówczas efek-
ty działalności dwóch niemieckich salin: w Halle k. Lipska 
– konkurentce soli małopolskiej na rynkach Śląska i Moraw 
w średniowieczu - oraz w dolnosaskim Lüneburgu. W począt-
kowych latach czasów nowożytnych obie saliny nadal czerpa-
ły surowiec z lokalnych ujęć solanek naturalnych, ale w Halle 
wytwarzano już tylko niespełna 4 tys. ton warzonki rocznie, 
podczas gdy w Lüneburgu produkcja roczna zbliżyła się - ok. 
1500 r. - do 20 tys. ton soli. Także w Lüneburgu zaznaczył się 
niebawem regres produkcji.

W świetle przytoczonych danych można stwierdzić, że 
globalna produkcja żup krakowskich plasowała je w zara-
niu czasów nowożytnych na trzecim miejscu w Europie (nie 
uwzględniając masowej produkcji gorszej jakościowo soli 
morskiej w „ogrodach solnych” gorącej strefy klimatycznej 
na południu kontynentu). Krótko przed pierwszym rozbio-
rem Polski żupy krakowskie stały się drugim – po kopalniach 
siedmiogrodzkich – producentem soli w Europie.

Dzięki „Opisowi żup krakowskich” z 1518 r. – najstarszemu 
z nielicznych opisów przedsiębiorstwa górniczego w literaturze 
europejskiej – można dokładnie ocenić wielkość i specyfikę 
królewskich żup w Bochni i Wieliczce – jednego z najwięk-
szych zakładów przemysłowych w Europie aż do XIX w. Mimo 
wielu reliktów ustroju feudalnego, żupy krakowskie miały już 
wyraźne cechy wczesnokapitalistycznego przedsiębiorstwa, jak 
scentralizowany zarząd, przewagę wolnego najmu w organiza-
cji produkcji, akordowy system płac i daleko posuniętą wąską 
specjalizację pracowników (po około 70 różnych funkcji urzęd-
niczych i stanowisk zawodowych w każdej z żup).

Rozgłos o ogromie i rozległości małopolskich kopalń soli 
stymulował – wyraźnie już w końcu XV w. – napływ elity inte-
lektualnej i dostojnych gości do kopalni wielickiej, a od począt-
ków XVI w. – także do bocheńskiej. Śladem głębokich przeżyć 
w podziemiach są naukowe i literackie opisy obu kopalń. 

W dziejach żup krakowskich na uwagę zasługuje udział 
obcych fachowców i kapitałów w polskiej gospodarce solnej – 
jako przykład międzynarodowej kooperacji. Wstępny rozwój 
górnictwa w Bochni zainicjowały prace francuskich cystersów 
przybyłych do Polski z Burgundii. Poczynając od czterdzie-
stych lat XIV w. aż do początków XVII w. zwierzchnią władzę 
żupną wielokrotnie dzierżyli kupcy i bankierzy włoscy, przy-
byli m.in. z Genui, Wenecji i Florencji. Dzięki nim już w cza-
sach Kazimierza Wielkiego wdrożono w żupie bocheńskiej 
(i zapewne także w wielickiej) system szczegółowej rachun-
kowości – najwcześniej w rodzimej gospodarce państwowej.

Dziełem osiadłej w Polsce, niemieckiej rodziny Bonerów 
było przeobrażenie żup krakowskich w prężne przedsiębior-
stwo w pierwszej połowie XVI w., zaś gruntowne reformy 
saskich fachowców górniczych i bankierów z Drezna podźwi-
gnęły je z głębokiego upadku w XVIII w. W czasach rozbioro-
wych znacznej rozbudowy przestrzennej kopalń w Wieliczce 
i Bochni dokonali Austriacy.

Organizacyjna jedność dwóch przedsiębiorstw połączo-
nych w jedną strukturę jeszcze w końcu XIII w. utrzymywała 
się – z wyjątkiem krótkich przerw – aż do drugiej połowy XX 
w. Kres górniczej eksploatacji soli kamiennej nastąpił w Wie-
liczce w 1996 r. Natomiast kopalnia w Bochni - zakład prze-
mysłowy o najdłuższym w Polsce okresie nieprzerwanej pro-
dukcji – zaprzestał jej ostatecznie w 1990 r.

Obudowa drewniana zniszczona ruchem górotworu. Kopalnia Soli Bochnia. Fot. K. Stompór.

Zabezpieczanie wyrobisk. Kopalnia Soli Bochnia. Fot. K. Stompór.
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Ważnym, a często podstawowym źródłem informacji 
o przebiegu działań wojennych i  towarzyszących im zjawi-
skach, była dla ludności cywilnej w trakcie trwania I wojny 
światowej wydawana wówczas prasa. Nie inaczej było na te-
renie austriackiego Śląska Cieszyńskiego, przylegającego od 
zachodu do Galicji, który posiadał niezwykle rozwinięte, jak 
na tak małą dzielnicę, czasopiśmiennictwo. Z racji położenia, 
a także służby jej mieszkańców w pułkach c.k. armii walczą-
cych na froncie rosyjskim oraz w Legionach Polskich, miej-
scowe gazety były głęboko zainteresowane przebiegiem tych 
zmagań. Niestety, od sierpnia 1914 roku nałożony nań knebel 
cenzury wojskowej powodował, że informacje na ten temat 
ukazywały się w mocno okrojonej, a zwykle propagandowej 
postaci. Podnoszono zwycięstwa własnej armii, natomiast 
o jej klęskach czytelnicy dowiadywali się tylko pośrednio i to 
w mocno zniekształconej wersji. W rezultacie prasa nie mo-
gła ich wprost poinformować na przykład o prącym na zachód 
przez Galicję rosyjskim „walcu parowym”, jak nazywano ar-
mię najeźdźców i niebezpieczeństwie zajęcia przez nią także 
austriackiego Śląska. Jak wiadomo był on jednym z celów 
ofensywy rosyjskiej w 1914 roku.  

Mimo takich uwarunkowań, na łamach polskiej prasy 
wydawanej na Śląsku Cieszyńskim  (istniała także prasa nie-
miecka i czeska) można było znaleźć na przełomie 1914/1915 
roku szereg wzmianek dotyczących walk w rejonie Bochni 
i 19-dniowej okupacji tego miasta przez wojska rosyjskie (26 
listopad – 15 grudzień 1914 roku) oraz ich konsekwencji. Nie-
które z nich mogą być interesujące również dla współczesnych 
miłośników historii regionalnej.

Najwięcej informacji o wydarzeniach w Bochni ukazało się 
w najstarszej i  najpoczytniejszej polskiej gazecie – „Gwiazdce 
Cieszyńskiej”. Ukazywała się ona od 1851 roku i była w oma-
wianym czasie organem prasowym wpływowego Związku 
Śląskich Katolików, redagowanym przez wybitnego działacza 
i posła polskiego ks. Józefa Londzina. Gazeta zamieszczała 
głównie bardzo lakoniczne komunikaty podawane przez c.k. 
Naczelną Komendę Armii (od 8 listopada urzędującą właśnie 
w Cieszynie) o przebiegu jesiennych walk austriacko-rosyj-

skich na terenie Galicji, natomiast własne informacje były 
przez cenzurę wojskową często konfiskowane. Dlatego na jej 
łamach nie znajdziemy wiadomości, ani o pierwszym zagro-
żeniu Bochni przez nacierające wojska rosyjskie powstałym 
w końcu wrześniu 1914 roku, kiedy prąc na zachód zdobyły 
one niedaleką Dębicę, ani o drugim, które pojawiło się na po-
czątku listopada. Wówczas ich 3 armia gen. Radki Dmitriewa 
przekroczyła kolejno rzeki San i Dunajec, rozpoczynając 23 
listopada natarcie od południowego-wschodu na Kraków. Jak 
wiadomo 26 listopada Rosjanie zajęli Bochnię, a następnego 
dnia Wieliczkę, spychając siły austro-węgierskie za linię Wie-
liczka – Dobczyce - Kasina Wielka. Jednak do Krakowa nie 
dotarli, m.in. dzięki bohaterskiej obronie Austriaków, pomimo, 
że 6 grudnia najeźdźcy byli już tylko 10 km od rynku główne-
go w Krakowie. Rosyjski dowódca zwlekał jednak ze sztur-
mem Krakowa, przez co doczekał się udanego kontrataku au-
stro-węgierskiego korpusu gen. Józefa Rotha z rejonu Mszany 
Dolnej na swoje lewe skrzydło w kierunku Bochni. W zaciekłej 
i krwawej bitwie limanowskiej (3 - 12 grudnia) 3 amia rosyjska 
została pobita i zmuszona w dniach 15-16 grudnia do odwrotu 
za Dunajec. W jego trakcie oddano 15 grudnia Bochnię, pomi-
mo, że gen. Dmitriewowi bardzo zależało na jej utrzymaniu. 
Walec rosyjski został w Galicji ostatecznie zatrzymany.

O samej bitwie limanowskiej „Gwiazdka Cieszyńska” infor-
mowała skrótowo. 8 grudnia z kolei w numerze z 15 grudnia 
powiadomiła czytelników o zwycięskiej dla Austriaków bitwie 
w okolicach Gdowa, a w numerze 101 z 18 grudnia o trwającym 
ruchu odwrotowym Rosjan z linii Rajbrot – Niepołomice – Wol-
brom na wschód, dodając: „W dolinie Dunajca posunęły się na-
sze wojska w ciągłych walkach aż po Zakliczyn. Także Bochnia 
została znowu przez nas obsadzoną”.  Natomiast na tytułowej 
stronie numeru 102 z 22 grudnia 1914 rok ukazał się materiał 
zatytułowany „Z pobytu Rosjan w Bochni”, będący przedrukiem 
artykułu w krakowskim „Czasie” (pisownia oryginalna):

„Kraków, 18 grudnia. Do opróżnionej onegdaj przez Ro-
sjan Bochni, którzy nagle wypłoszeni, miasto pośpiesznie 
opuścili, przybyli już wczoraj urzędnicy starostwa, jak to do-
nieśliśmy. Według relacji, doszłych nas drogą pośrednią, sto-

Jerzy Polak (Bielsko Biała)

Wojenne przypadki Bochni w 1914 roku na 
łamach prasy Śląska Cieszyńskiego
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jące załogą w Bochni wojsko rosyjskie zachowywało się dość 
spokojnie, starając się grać rolę łaskawych zdobywców. Jak 
słychać, alarmujące pogłoski o powieszeniu kilku wybitniej-
szych obywateli, są bezpodstawne.

Miasto nie było przedmiotem walki, a więc od niej bezpo-
średnio nie ucierpiało, a nawet stacjonowani w mieście żołnierze, 
trzymani widać w rygorze, nie dopuszczali się jawnych nadużyć.

Według wieści, dostarczonych nam przez jednego z oby-
wateli miasta Bochni, Rosjanie dostali się do salin bocheń-
skich. Nie wiadomo, czy przy pomocy sterroryzowanych sił 
miejscowych, czy też własnym przemysłem zapoznali się 
z konstrukcją jednego z szybów, którym liczna załoga woj-
ska spuściła się w głąb kopalni. Widocznie sprowadzeni ich 
mechanicy zmontowali rozebrany szyb i puścili go w ruch. 
Szyb ten funkcjonował przez cały prawie czas pobytu Rosjan 
w Bochni. Żołnierze miejscowej załogi, zamienieni w robotni-
ków, zabrali nagromadzone na dole w kopalni zapasy soli już 
wykopanej, które odsyłano w stronę Tarnowa. Przy przewozie 
zabranych zapasów, podobno dość znacznych, posługiwali się 
Rosjanie naszymi pociągami, jakie sklecili z pozostawionych 
w Tarnowie wozów i lokomotyw.

Gospodarka ta rabunkowa skończyła się rychlej, niż przy-
puszczali, bo konieczność opuszczenia Bochni zaskoczyła ich 
niespodzianie, jak tego dowodzą w połowie przerwane roboty.”

Zamieszczony artykuł przedstawiał w dużej mierze nie-
prawdziwy, sielankowy niemal obraz okupacji rosyjskiej 
Bochni, tymczasem wiadomo z zachowanych źródeł histo-
rycznych, że Rosjanie  dopuścili się w niej nie tylko masowe-
go rabunku ludności cywilnej i licznych na niej gwałtów, ale 
także do morderstw. Warto chociażby zajrzeć do dramatycz-
nych wspomnień Jadwigi Urbankowej o tych wydarzeniach 
publikowanych w „Wiadomościach Bocheńskich” w nume-
rach 83 i 84 z 2009 i 2010 roku. Szukając wytłumaczenia pu-
blikacji „Czasu”, nie należy zapominać o bardzo zachowaw-
czej pod względem społeczno-politycznym postawie jego 
redakcji (także pokrewnej mu „Gwiazdki Cieszyńskiej”) wo-
bec toczącej się wojny i trwającej jeszcze w1914 roku wierze 
w „rycerskość” obu walczących ze sobą cesarskich armii.  

Bardziej obiektywny charakter nosiła zamieszczona przez 
„Gwiazdkę” pod wyżej omawianym artykułem obszerna no-
tatka pt. „Komunikacja na linii Kraków – Bochnia - Tarnów. 
Naprawa mostów na Rabie i Dunajcu.”:

„Kraków, 18 grudnia. Wysłane wczoraj pociągi wojskowe 
i z urzędnikami starostwa bocheńskiego w kierunku Bochni, 
nie dojechały do samej stacji. Zniszczenie bowiem mostu na 
Rabie, znajdującego się między stacjami Kłajem a Bochnią, 
wykluczało absolutnie przeprowadzenie po nim pociągu, 
mimo  dokonanej już prowizorycznej naprawy. Cofający się 
Rosjanie wysadzili w powietrze jedno z żelaznych przęseł mo-
stu na Rabie, czyniąc w nim wyrwę. Wysłany już park budow-
lany podjął energicznie naprawę mostu; na razie jednak na nim 
kończy się komunikacja kolejowa z Krakowa na tej linii.

Urzędnicy starostwa bocheńskiego dalszą drogę odbyli na 
wózkach, docierając wreszcie do miejsca przeznaczenia. Na lewy 
brzeg Raby przybyło promem kilka osób z Bochni, spodziewając 
się przyjazdu pociągu krakowskiego. Od nich otrzymaliśmy też 
pierwsze wieści o stanie oswobodzonych świeżo okolic.

Podobnemu losowi, jak most na Rabie, uległ znacznie 
większy most na Dunajcu pod Tarnowem, odcinając tym sa-
mym połączenie kolejowe z miastem. Rosjanie używali tej 

linii do ostatnich chwil swego tam pobytu, a cofając się obec-
nie, wysadzili go przy prawym brzegu. Naprawę obu mostów 
podjęto natychmiast energicznie, lecz wskutek znacznych 
uszkodzeń potrwa ona prawdopodobnie dni kilka. Obecnie 
wszelkie pociągi pancerne, jak i z transportami zatrzymują się 
za Kłajem przy moście na Rabie w Stanisławicach, a ważne 
transporty odbywają dalszą drogę szosami na wozach”. 

Następny materiał o Bochni został opublikowany na ła-
mach cieszyńskiego tygodnika dopiero w numerze 15 z 19 
lutego 1915 roku. Zatytułowany był „Podróż księcia-biskupa 
krakowskiego w okolice Bochni”. Czytamy w nim: 

„Książę-biskup [Adam] Sapieha, w towarzystwie swego 
sekretarza dra Niemczyńskiego, udał się automobilem w okoli-
ce Bochni, dla naocznego przekonania się o rozmiarach klęsk, 
jakie ucierpiały te okolice, a nadto dla właściwego skierowa-
nia doraźnej pomocy tutejszej ludności. Książę biskup zwie-
dził Niepołomice i leżący koło nich Zabierzów oraz Bochnię 
z przyległymi jej gminami. W gminach tych, a przeważnie 
w Woli Batorskiej, mieszka obecnie kilka tysięcy ludności 
z okolic nad Dunajcem, która, jak ujrzał książę-biskup, znaj-
duje się w ostatniej nędzy i cierpi dotkliwe braki wszystkich 
niezbędnych artykułów, a przede wszystkim mleka dla dzieci 
(…). Nadto ludność ta cierpi wielce z powodu braku odzieży 
i obuwia, zwłaszcza w czasie chłodów daje się we znaki. 

Straszna ta nędza nieszczęśliwej ludności uczyniła na 
ks. biskupie bolesne wrażenie i polecił natychmiast zająć się 
dostarczeniem do tych okolic mleka, mąki i ubrań ciepłych. 
Zamówiony już został wagon mleka, który zostanie tam na-
tychmiast odesłany, a niebawem wyślą tam dalsze transporty.”    

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że w wyniku zatrzymania 
się po 16 grudnia 1914 roku frontu wojennego na Dunajcu - 
aż do początku maja 1915 roku – wojska austro-węgierskie 
wysiedliły ze strefy przyfrontowej ludność kilkudziesięciu 
wiosek, skazując ją na straszliwą poniewierkę, choroby i głód. 
Tej społecznej klęsce starał się zaradzić osobiście wspomnia-
ny biskup krakowski, który stał na czele Książęco-Biskupiego 
Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny, powołanego w styczniu 
1915 roku w Krakowie.

Rzetelniejsze, retrospektywne artykuły na temat okupacji 
rosyjskiej ukazywały się w prasie dopiero od wiosny 1915 
roku. „Gwiazdka Cieszyńska” zamieściła jedyną tego typu 
enuncjację w numerze 21 z 12 marca pt. „Rabunki i spustosze-
nia rosyjskie w Bochni i okolicach”:

„Miasto Bochnia i okolice były zalane przez szereg tygo-
dni potopem moskiewskim. Szkody poniesione przez miesz-
kańców samej Bochni wynoszą 10 milionów koron. Oprócz 
grabieży, uchodzący Rosjanie wprowadzili [swoją] zwykłą 
metodę niszczenia dla niszczenia, manifestując w ten sposób 
swe wandalskie instynkta. Np. w Bochni, w gmachu Rady Po-
wiatowej, nie tylko zniszczyli całe urządzenie wewnętrzne, 
lecz poodkręcali jeszcze kurki od wodociągów i woda zalała  
wszystkie ubikacje. Akta dotyczące gospodarki powiatowej 
oczywiście uległy zniszczeniu skutkiem tego zalewu. Natural-
nie okolicę Bochni i powiaty sąsiednie zniszczono w podobny 
sposób. Szkody w powiatach sądowych Wieliczka, Niepoło-
mice, Bochnia wyniosły przeszło 85 mln koron, wliczając w te 
sumy szkody spowodowane uszkodzeniem wałów ochronnych 
Raby i Wisły, zniszczenie dróg i pól. Cały szereg wsi zniknął 
po prostu z powierzchni ziemi [w wyniku bitwy limanowskiej 
– przyp. J.P.], jak np. bogata wieś Leszczyna, znajdująca się 
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pomiędzy Lipnicą a Łapanowem. Od pocisków zginęło 300 tam-
tejszych mieszkańców. Konie oczywiście po wsiach Moskale 
zrabowali wszystkie, nie płacąc za nie nic. Poza tem ze szczegól-
nym upodobaniem grabili pieniądze, kożuchy i buty chłopskie.”

Informacje te tylko częściowo oddawały rozmiary „gospo-
darki” rosyjskiej na ziemi bocheńskiej w 1914 roku, operując 
przy tym zawyżonymi szacunkami strat materialnych.    

W daleko mniejszym stopniu interesował się omawianym 
tematem jedyny polski dziennik wychodzący na Śląsku Cie-
szyńskim, czyli „Dziennik Cieszyński”, redagowany przez 
Władysława Zabawskiego. Był to oficjalny organ prasowy 
Polskiego Zjednoczenia Narodowego, ugrupowania o cha-
rakterze narodowo-demokratycznym (endeckim). Nastawiona 
antyniemiecko i ukrywająca swe przedwojenne sympatie do 
Rosji gazeta ograniczała się do zamieszczania oficjalnych wo-
jennych komunikatów austriackich. Jej czytelnicy dowiedzieli 
się o groźnej sytuacji pod Bochnią dopiero z krótkiej notatki 
w numerze 286 z 10 grudnia 1914 roku: 

„Wiedeń. 9 grudzień. Walki w Galicji zachodniej przybie-
rają na gwałtowności. Wojska nasze, które atakowały także od 
zachodu, rozpędziły nieprzyjaciela z jego pozycji Dobczyce-
-Wieliczka. Nasz atak zaczepny trwa w dalszym ciągu”.         

Jednak gazeta pominęła fakt odbicia Bochni, informując 
następnie tylko o osiągnięciu przez wojska austro-węgierskie 
linii Rajbrot – Niepołomice - Wolbrom (17 grudnia), a w nu-
merze 2 z 3 stycznia 1915 roku o grudniowych walkach pod 

Tymbarkiem, Limanową, Dobczycami i Bochnią oraz odrzu-
ceniu wojsk rosyjskich za dolny Dunajec. Z kolei w numerze 
23 z 29 stycznia 1915 roku wspomniano o spustoszeniu przez 
wojnę terenów Galicji Zachodniej, w tym powiatu bocheń-
skiego, odznaczającego się „dużą kulturą rolną”. Ostatnią 
zamieszczoną wiadomością o sytuacji w rejonie Bochni była 
barwna opowiastka pt. „Jak sobie chłopi radzili w Mokrzy-
skach” (nr 25 z 31 stycznia). Wynikało z niej, że o ile w wy-
mienionej wsi nie doszło do rosyjskich rabunków z powodu 
postawy chłopów, o tyle były one powszechne w innych wio-
skach (wymieniono Wygodę) i często łączyły się z uprowa-
dzeniami opornych chłopów do Bochni, w której większość 
z nich zwalniano. Jednak z kilkoma chłopami „nie wiadomo 
co się stało”. Gazeta nie omieszkała przy tym zwrócić uwagę 
na jeszcze inną stronę rosyjskiej okupacji: „Równocześnie z 
inwazją rosyjską część ludności miejscowej rzuciła się na ra-
bunek zamożniejszych domostw. Zabierano co się dało, często 
wywożono furmankami rzeczy, inwentarz martwy i żywy”. Ta 
naganna sytuacja dotyczyła gospodarstw chłopskich i domów 

miejskich opuszczonych przez ewakuujących się przed Rosja-
nami mieszkańców.

Na ten sam aspekt okupacji rosyjskiej zwrócił również uwa-
gę tygodnik „Robotnik Śląski” wydawany we Frysztacie (obec-
nie dzielnica miasta Karwina na czeskim Śląsku) przez znane-
go działacza i posła socjaldemokratycznego Tadeusza Regera. 
Była to gazeta Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji 
i Śląska o linii zdecydowanie antyrosyjskiej i niepodległościo-
wej, reprezentowała także interesy Legionów Polskich. W jej 
numerze 1 z 1 stycznia 1915 roku można więc było przeczytać 
charakterystyczną notatkę pt. „Aresztowanie rabusiów”:

„Do aresztów krajowego sądu karnego w Krakowie zwożą 
obecnie żandarmi całe transporty więźniów, przeważnie drob-
nomieszczan z Wieliczki, Bochni i innych miasteczek z oko-
lic Krakowa, oskarżanych o to, że w miastach tych w czasie 
najazdu rosyjskiego dopuszczali się grabieży w opuszczonych 
mieszkaniach, spodziewając się zwalić te rabunki na Kozaków i 
żołnierzy rosyjskich. Tych oskarżonych zebrała się już znaczna 
liczba, w ciągu ostatnich paru dni przewieziono ich już około 
stu. W razie dowiedzenia im winy, czeka ich surowa kara (naj-
częściej kara śmierci) ze względu na czasy i prawa wojenne”.

Socjaldemokratyczny tygodnik rozpisywał się szeroko, nie 
unikając drastycznych szczegółów, o bestialstwach, gwałtach i 
rabunkach wojsk rosyjskich, dokonanych w różnych miastach 
i miejscowościach Galicji, jednak pominął w tych opisach 
Bochnię. Jedyna, dodajmy specyficzna, wzmianka na jej temat 

ukazała się w numerze 22 z 17 marca 1915 roku pod sensacyj-
nym tytułem „Zakopane armaty rosyjskie pod Bochnią”:

„Energiczna ofensywa wojsk austriackich z początkiem 
stycznia [powinno być „grudnia” – przyp. J.P.] pod Krako-
wem, zmusiła Rosjan do panicznej ucieczki z miejscowo-
ści podkrakowskich. W jakim popłochu Rosjanie uciekali 
świadczy fakt, iż na cmentarzu w Bochni zakopali Moskale 
w olbrzymim grobie kilkanaście armat, poczem na szczycie 
pokaźnego grobu wbili potrójny krzyż rosyjski [prawosław-
ny – przyp. J.P.], sądząc, iż w ten sposób armaty nie wpadną 
w ręce Austriaków. Dopiero przypadek zrządził, że armaty te 
odkryto. Wskutek ostatnich opadów i odwilży, źle ubita ziemia 
na kopcu rosyjskim poczęła się usuwać, aż w końcu zsunęła 
się z górnych warstw.

Ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo, iż na cmentarzu 
zakopano wiele materiału wojennego, wojskowość zarządziła 
przekopanie całego cmentarza.”

Niestety o wyniku poszukiwań nie zaznajomiono już czy-
telników. Wojna narzucała swoje prawa, a więc szybki bieg 
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wydarzeń i tym samym determinowała przekaz informa-
cji w mediach. Już od początku maja 1915 roku prasa 
poświęciła całą swoją uwagę bitwie gorlickiej i wielkiej 
ofensywie niemiecko-austriackiej na froncie wschodnim. 
Tym samym tematyka bocheńska, marginalnie zaznacza-
na na łamach polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego, znik-
nęła z niej na dłuższy czas. Można ufać, że w jakieś czę-
ści przyczyniła się jednak do uświadomienia Polaków na 
Śląsku całą grozą tej wojny i skierowania z ich strony 
mocnych wyrazów solidarności i pomocy finansowej dla 
dotkniętych wojną rodaków z Małopolski. 

Jerzy Polak – dr nauk humanistycznych UJ, historyk 
i muzealnik, b. dyrektor Muzeum Okręgowego w Bielsku-
-Białej i honorowy prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa 
Historycznego. Historyk-regionalista, popularyzator historii 
regionalnej. Tematem jego badań jest historia Bielska-Bia-
łej, Śląska Cieszyńskiego , Ziemi Oświęcimskiej i Ziemi Psz-
czyńskiej. Jest autorem licznych prac historycznych z tego 
zakresu. Do najważniejszych należą: monografia miasta  
Białej, Poczet panów i książąt pszczyńskich, Bielsko-Biała 
w zwierciadle czasu, Wspomnienia mieszkańców, Dzieje 
Domu Polskiego w Bielsku-Białej

19 marca br. w Akademii Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplatte w Gdyni, w br. miała miejsce podniosła 
uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej Uczelni. 
Otrzymał go  prof. kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda hono-
rowy ambasador naszego miasta Bochni, założyciel Oddziału 
Gdyńskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Ten wybitny naukowiec, nestor polskiego szkol-
nictwa morskiego wniósł ogromny wkład zarówno w rozwój  
gospodarki morskiej i kształcenia jej kadr, w tym wojenno-
morskich, jak i wykazał się znakomitymi zdolnościami orga-
nizacyjnymi we wdrażaniu zgłaszanych inicjatyw związanych 
z propagowaniem polityki morskiej państwa.  

*   *   *

W historii tej Uczelni jest to ósmy doktorat honorowy. 
Wcześniej tytuł ten otrzymali: prof. dr hab.  Lech Kobyliński 
– za osiągnięcia w zakresie  specjalistycznego budownictwa 
okrętowego; prof. dr hab. Bolesław Mazurkiewicz –za osią-
gnięcia w zakresie budownictwa morskiego  w zastosowa-
niach militarnych ; prof. dr hab. inż.  Władysław Wojnowski 
– za osiągnięcia w zakresie  konstrukcji napędów i automaty-
zacji siłowni okrętowych; prof. dr Józef Urbański – za kształ-
cenie kadr i współtworzenie polskiej szkoły nawigacji ; kon-
tradmirał Hieronim, Henryk Pietraszkiewicz – za dokonania 
w zakresie opracowania koncepcji i rozbudowy sił MW RP; 
prof. zw. dr inż. Jerzy, Wojciech Doerffer – za zasługi w roz-
woju teorii nauki i umacnianiu obronności Polski na morzu ; 
prof. dr hab. Longin Pastusiak-  za dokonania związane z bu-
dową i umacnianiem autorytetu polityki morskiej państwa.

Uroczyste posiedzenie Senatu AMW odbyło się w naj-
większym Audytorium nowo wybudowanej Biblioteki AMW 
z udziałem 500 osób, wśród których były liczne delegacje 
reprezentujące m. in.: uczelnie Trójmiasta, Szczecina, War-
szawy; władze samorządowe Gdyni, Pucka, którego Profesor  
jest honorowym obywatelem, gminy Łęczyca i innych miast   
Pomorza, stowarzyszeń specjalistycznych i towarzystw nauko-
wych, admiralicję, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, przed-

stawicieli służb mundurowych, Straży Granicznej, Policji, De-
kanatu MW, poczet sztandarowy Akademii oraz  wszystkich 
gości na czele z panią wiceminister prof. Dorotą Pyć, a także 
małżonkę i  rodzinę Profesora. Rektor AMW prof. dr hab. To-
masz Szubrycht w ciepłych słowach powitał wszystkich przy-
byłych na tę uroczystość, a chór akademicki i zebrani odśpie-
wali hymn państwowy.

Samo uroczyste nadanie tytułu i godności doktora honoris 
causa AMW  odbyło się tradycyjnie,  poprzez  wygłoszenie 
laudacji przez  promotora kmdr prof. dr hab. Tomasza Szu-
brychta, a następnie wręczenie stosownych aktów w postaci 
dyplomów zredagowanych  po łacinie i w języku polskim. 
Sympatycznym akcentem tej części uroczystości było złożenie 
wiązanki kwiatów – przez Profesora – przed portretem prof. dr 
Józefa Urbańskiego, będącego patronem Audytorium w któ-
rym odbywała się uroczystość , jednego z nestorów  i współ-
twórców polskiej szkoły nawigacji. Współtwórców, gdyż  był 
bliskim współpracownikiem w tej dziedzinie  prof. dr kpt. ż. 
w. Daniela Dudy.  Wskazane w tym miejscu przypomnieć 
dorobek i  zasługi jakie wniósł dla całej gospodarki morskiej 
prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda. Z zrozumiałych względów 
będę akcentował szczególne dokonania Profesora dla tej wła-
śnie Uczelni i Marynarki Wojennej RP.

Daniel Duda, pierwszy profesor wśród kapitanów żeglugi 
wielkiej, urodził się 14 lipca 1933 roku w Bochni. Mimo, że 
prawie całe życie zawodowe związał się z morzem: żeglugą, 
administracją i szkolnictwem morskim, nigdy nie zapomniał 
o swoim rodzinnym mieście.  Jego droga na morze wiodła 
przez wszystkie etapy edukacji morskiej. Ukończył kolejno: 
Szkołę Jungów, Państwową Szkołę Morską w Gdyni, a tak-
że przeszedł szkolenie oficerów rezerwy Marynarki Wojennej 
i dziś jest w stanie spoczynku, w stopniu kmdr ppor. W swojej 
czterdziestoletniej karierze marynarskiej, był także absolwen-
tem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W tym czasie, 
pogłębiał swą praktykę pływając pod Polską i obcymi ban-
derami na trzydziestu jeden różnych statkach, wśród których 
były takie znane  jednostki pływające jak: s/s „Sołdek”; m/s 
„Batory” czy s/y „Dar Pomorza”.

Zbigniew Nowakowski, Roman Rychter (Gdynia)

Daniel Duda 
honorowy ambasador Bochni, założyciel Oddziału Gdyńskiego Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, doktorem honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
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Jako kapitan portu Gdynia, uzyskał w 1969 roku na Wy-
dziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
stopień doktora nauk ekonomicznych. Tematem dysertacji 
doktorskiej był „Rynek przewozów ładunków płynnych Środ-
kowego Wschodu”.  Ten młody, 36-letni kpt. ż. w. ze stop-
niem doktora, w krótkim czasie, na wniosek rektora Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni doc. dr inż. B. Kowalczyka, został 
powołany na stanowisko pierwszego dziekana, a właściwie or-
ganizatora Wydziału Nawigacji WSM w Gdyni.  Rok później, 
po pozytywnie przeprowadzo-
nej procedurze i na wniosek 
wspomnianego rektora został 
mianowany docentem.

Intensywna praca i działal-
ność naukowa została zauwa-
żona nie tylko w środowisku 
naukowym Wybrzeża, ale tak-
że w Warszawie. Po zakoń-
czeniu trzechletniej kadencji 
na stanowisku dziekana  Wy-
działu Nawigacji w 1972 roku 
został mianowany przez mini-
stra żeglugi rektorem Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni. 
Kolejne sukcesy rektora to 
między innymi: pozyskanie 
statku „ Antoni Garnuszew-
ski”, który wszedł do eksplo-
atacji w 1974 r.; rozpoczęcie 
budowy nowych akademików 
oraz hali sportowej. Inwesty-
cje te, obok innych, w rady-
kalny sposób poprawiły  in-
frastrukturę uczelni i pośred-
nio przyczyniły się do tego, 
że  po kolejnych dwóch latach 
w WSM rozpoczęto jednolite 
studia magisterskie, a,  uczel-
nia w krótkim czasie otrzyma-
ła miano  Akademii Morskiej. 

W trakcie trwania drugiej 
kadencji na stanowisku rektora, otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego nauk technicznych.  W 1978 roku z jego inicja-
tywy odbyły się światowe obchody uroczystości związanych  
z sześćdziesięcioleciem WSM. Pamiątką po tych uroczysto-
ściach jest ekspozycja w  Sali Tradycji Uczelni.  Nie sposób opi-
sać wszystkich działań organizacyjnych z tego okresu, ale nie 
można pominąć znaczącej inicjatywy, jaką była budowa żaglow-
ca „Dar Młodzieży”, następcy  „Daru Pomorza”. Z tym ostatnim 
łączą Profesora jeszcze inne związki. Był bowiem współtwórcą 
Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza  oraz współorganizato-
rem obchodów setnej rocznicy podniesienia bandery na tym ża-
glowcu. Do dziś pozostaje Honorowym Kustoszem statku Mu-
zeum „Dar Pomorza”. 

Po zakończeniu trzeciej kadencji na stanowisku rektora, 
Profesor powrócił do morskiej praktyki i dowodził kolejno 
kilkoma statkami pod polską i obcą banderą. Miał liczne pro-
pozycje organizowania szkolnictwa morskiego poza krajem, 
ale pod koniec 1990 roku przyjął ofertę Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej i objął stanowisko Dyrektora do spraw 

bezpieczeństwa żeglugi w Urzędzie Morskim w Gdyni. Jed-
nocześnie pozostawał nadal na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej 
na Wydziale Nawigacji  i Uzbrojenia Okrętowego Akademii 
Marynarki Wojennej.

Przez pierwsze siedem lat z dużym powodzeniem godził 
pracę nauczyciela akademickiego  z obowiązkami w Urzę-
dzie Morskim w Gdyni.  Po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
zakończył pracę w Urzędzie, ale nadal kontynuował działal-

ność naukowo-dydaktycz-
ną  w Akademii Marynarki 
Wojennej i popularyzatorską 
w całym kraju. I tak od pra-
wie ćwierćwiecza.

Działalność publikacyjna 
Profesora obejmuje tematy-
kę historii Polski morskiej, 
bezpieczeństwa żeglugi 
i transportu morskiego, ad-
ministracji morskiej, Straży 
Granicznej, zagadnień prawa 
morskiego, ratownictwa mor-
skiego, wiedzy okrętowej, 
budownictwa okrętowego, 
szkolnictwa morskiego, Ligi 
Morskiej oraz biografii zasłu-
żonych ludzi morza. Jest on 
także współautorem dwóch 
patentów i trzech wynalaz-
ków. Wydał około pięciuset 
publikacji, w tym blisko trzy-
dzieści monografii, podręcz-
niki i skrypty poświęcone 
szeroko rozumianej proble-
matyce morskiej. 

W prawie pięćdziesięcio-
letniej działalności naukowej  
Profesor działał aktywnie 
także w wielu różnorodnych 
gremiach naukowych. m.in.: 
Royal and Ancient Society of 

Polar Bears, w Komitecie Badań Mórz, Komitecie Badań Po-
larnych PAN, Polskim Towarzystwie Nautologicznym, Radzie 
Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdy-
ni oraz Lidze Morskiej i Rzecznej.

Profesor jest wychowawcą wielu pokoleń oficerów floty 
handlowej i oficerów marynarki wojennej, pracowników ad-
ministracji morskiej,  oraz pracowników naukowych różnych 
uczelni publicznych i niepublicznych. Ponadto jest recenzen-
tem wielu rozpraw habilitacyjnych, doktorskich oraz recenzji 
w procedurze nadania tytułu profesora. Ten dotychczasowy 
dorobek, to bez wątpienia bardzo znaczący wkład w rozwój 
potencjału naukowego polskiego środowiska ludzi morza. 

Warto przy okazji pokazać też inne osiągnięcia naukowe 
i organizacyjne, a jest ich też co niemiara. Jako Kapitan por-
tu Gdynia, podjął skuteczne działania na rzecz intensyfikacji 
żeglugi na Zalewie Wiślanym. Przez wiele lat przewodniczył 
Komisji Egzaminacyjnej  na wszystkie stopnie  oficerskie 
i marynarskie przy Dyrektorze Urzędu Morskiego. Jest hono-
rowym członkiem wielu stowarzyszeń, a w tym: Stowarzysze-

Prof. dr hab. Daniel Duda kpt. żeglugi wielkiej, honorowy obywatel Miasta Bochni.
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nia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych 
Mechaników Morskich oraz Klubu Publicystów Morskich. 
Jako dyrektor do spraw bezpieczeństwa żeglugi, wdrożył 
w Polsce na statkach postanowienia międzynarodowej kon-
wencji STCW oraz Porozumienia helsińskiego /HELCOM/, 
a jako gorący zwolennik ochrony morskiego środowiska na-
turalnego, pozyskał samolot typu Turbolet  do tych celów.      
Ważnym obszarem aktywności Profesora jest działalność 
społeczna i popularyzatorska z reguły nacechowana kreatyw-
nością i konsekwencją. Podejmuje wszechstronne działania, 
mające na celu upamiętnienie historii Polski morskiej, a więc 
publikuje biogramy zasłużonych ludzi morza, był inicjatorem 
budowy pomników Józefa Piłsudskiego i Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Gdyni, jest fundatorem tablic pamiątkowych 
upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne. 
Utworzył Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza w Re-
wie oraz reaktywował uroczystość zaślubin Polski z morzem. 
Ta ostatnia uroczystość cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
i odbywa się corocznie, od wielu już lat w Pucku z licznym 
udziałem przedstawicieli różnych środowisk. Jego osobiste za-
angażowanie i wytrwałość  przyczyniła się do powstania Olim-
piady Nautycznej oraz  umożliwiła  reaktywowanie Gdańskiego 
Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej. Pozostając aktywnym dzia-
łaczem tej ostatniej, przewodniczy Kapitule nadającej „Pier-
ścienie Hallera”  lub odznaczenia w postaci Krzyża „Pro Mari 
Nostro”. To między innymi z Jego osobistej inicjatywy zaku-
piono jacht Leonida Teligi „Opty”, który następnie przekazano 
do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Od wielu lat można zaobserwować szczególne zaintere-
sowanie i działalność  Profesora  na rzecz popularyzowania 
historii i tradycji Marynarki Wojennej RP. Znajduje to swój 
wyraz w wielu zrealizowanych przedsięwzięciach i inicjaty-
wach, między innymi takich jak: wykonanie srebrnych replik:  
okrętów „ORP „Haller” w farze w Pucku i ORP „Pomorza-
nin” w kościele garnizonowy w Gdyni na Oksywiu, kutra  
„Gwiazda Morza”; nadanie imienia zasłużonych ludzi morza 
kilku szkołom w województwie Pomorskim; odnowienie mo-
gił marynarzy, podoficerów i oficerów poległych w bitwie pod 
Kockiem; umieszczenie pamiątkowych tablic zasłużonych 
admirałów we wspomnianej alei ludzi morza w Rewie. Nie 
do przecenienia są ogromne zasługi  Profesora we wsparciu 
działalności  Stowarzyszenia Błogosławionego ks. kmdr ppor. 
Władysława Miegonia „Pro Mari et Fide”.

Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, spo-
łeczną i popularyzatorską Profesor  był wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany odznaczeniami resortowymi, branżowymi 
i regionalnymi. Do najważniejszych Jego wyróżnień i odzna-
czeń można zaliczyć: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, złotą 
odznakę „Zasłużony Pracownik Morza”, odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, medal „Za zasługi dla Marynarki Wo-
jennej”, Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro”, 
Pierścień Hallera i medal Chana Dzelal Ed Dino (jedno z naj-
wyższych odznaczeń tatarskich przyznane za działania na 
rzecz Tatarów w RP). 

Profesor dr kpt. ż. w. Daniel Duda jest uhonorowany  także 
wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. dyplomem 
Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta 
Bochni, godnością Honorowego Obywatela Pucka, tytułem 
honorowego obywatela gminy Łęczyca, godnością Retma-

na Wiślanego, nagrodą literacką imienia Josepha Conrada, 
wyróżnieniami American Biographical Institute oraz Distin-
guished Leadership Award. 

Przedstawienie pełnej informacji o osiągnięciach, dokona-
niach i zasługach Profesora kpt. ż. w. Daniela Dudy jest nie-
możliwe; gdyż przekroczyłoby objętość kwartalnika. Należy 
jednak stwierdzić, że nadanie przez Senat Akademii Mary-
narki Wojennej godności doktora honoris causa jest wyrazem 
uznania zarówno środowiska naukowego, jak i środowiska lu-
dzi morza dla Jego osiągnięć naukowych, dydaktycznych i or-
ganizatorskich.  Odśpiewanie „Gaude Mater Polonia” i wypro-
wadzenie sztandaru Uczelni, pozwoliło przystąpić do kolejnej 
części uroczystości tj. wykładu doktora honoris causa prof. dr  
kpt. ż. w. Daniela Dudy na temat: „ Kultura bezpieczeństwa na 
morzu.”.  Wykład ciekawy,  aktualny, przeplatany interesują-
cymi materiałami wizualnymi; związany z wdrażaniem mię-
dzynarodowych  procedur bezpieczeństwa na morzu. 

Kolejny punkt uroczystości, to wybrane wystąpienia za-
proszonych  gości oraz odczytywanie przesłanych gratulacji 
i składanie życzeń dla tak wyróżnionego i uczczonego Pro-
fesora.  Wskazane jest w tym miejscu nadmienić, że kilka-
krotnie wymieniana nazwa miasta Bochni  - zarówno przez 
promotorów, jak i profesora -  stanowiła dla tego miasta  dobrą 
promocję. Nie dziwiło to nikogo, w końcu jest od wielu lat 
ambasadorem tego pięknego miasta.   Odczytane pismo gra-
tulacyjne, przesłane przez Zarząd i Prezesa Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Stanisława Ko-
bielę, zostało przyjęte bardzo ciepło.  Nie zawiodła rodzina 
Profesora z Bochni i członkowie Gdyńskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia  Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Była 
obecna także studentka AMW – Bochnianka Joanna Tomala 
– mistrzyni Europy w strzelectwie sportowym. Oczywiście, 
nie brakowało też, przedstawicieli miejscowości, które wyso-
ko oceniały działalność profesora nadając mu godność Hono-
rowego Obywatela: Puck reprezentowała delegacja z Burmi-
strzem Hanną Pruchniewską, Przewodniczącym Rady Piotrem 
Kozakiewiczem oraz Sekretarzem Urzędu; w imieniu gminy 
Łęczyce występował jej Wójt Piotr Wittbrot i Przewodniczący 
Rady Krzysztof Licau. Byliśmy ukontentowani, że tu na Wy-
brzeżu tak doceniono jednego z znakomitych obywateli nasze-
go miasta.  Dla mnie osobiście było ogromną satysfakcją,  że 
mogłem w imieniu Stowarzyszenia Pro Mari et Fide im. bł. ks. 
kmdr ppor. Władysława Miegonia; złożyć  serdeczne gratula-
cje Panu Profesorowi kpt. ż. w.  Danielowi Dudzie  z okazji 
uzyskania zaszczytnego tytułu doktora h.c. AMW.  

Oficjalną część uroczystość zakończył występ chóru zło-
żonego ze studentów i podchorążych AMW, a odśpiewanie 
znanej szanty, której refren brzmiał:

                  „Hej, Morze, moje Morze,
                  Wdzięczny Ci jestem bardzo,
                  Toś Ty mnie wychowało,
                  Toś Ty mnie wychowało,
                  Szkołęś mi dało twardą”.

pozwoliło na chwilkę refleksji licznie zgromadzonych uczestni-
ków, którzy całe swe życie związali z pracą i służbą na morzu.

Tradycji stało się zadość i spotkanie okolicznościowe od-
było się w foyer nowego gmachu Biblioteki Głównej AMW. 
Wystawne jedzenie i bogato zaopatrzone  bufety umożliwiły 
szybkie przełamanie lodów międzypokoleniowych i nawią-
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zanie nowych kontaktów zarówno wśród ludzi związanych 
z pracą na morzu jak i innych sympatyków Profesora, w tym 
członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej.    Dla wielu uczestników uroczystości była to 
równocześnie znakomita okazja dla wymiany poglądów i po-
znania ciekawych ludzi związanych ze szkolnictwem wyż-
szym, pracą na morzu, reprezentantami władzy centralnej lub 
regionalnej, w tym przedstawicielami jednego z najwyżej no-
towanych w Polsce  samorządów – Gdyni. 

Pragnę, w tym miejscu,  pogratulować i podziękować  na-
szej  Uczelni za dokonanie tak znakomitego wyboru i uho-

norowanie bogatego dorobku naukowego oraz praktycznego 
wkładu Profesora w kształtowanie polskiej polityki morskiej, 
a zwłaszcza jego oddziaływanie na szkolnictwo morskie. 
Uczestniczenie Profesora Daniela Dudy w środowisku nauko-
wym Akademii podnosi honor Uczelni, jej autorytet i  pozycję 
w świecie nauki.

Opracowali: 
Mgr inż. Zbigniew Nowakowski i kmdr rez. dr Roman 

Rychter są członkami Oddziału Gdyńskiego Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Janusz Paprota

Zbójnicy w wiśnickim więzieniu 
Wiśnicz znany był w historii Polski nie tylko jako siedzi-

ba magnackich rodów, ale także z faktu istnienia tu ciężkie-
go więzienia. Powstało ono w budynkach zlikwidowanego 
w 1783 r. klasztoru karmelitów bosych. Już jednak znacz-
nie wcześniej, bo na początku XVII w., w wiśnickim zam-
ku mieściły się lochy więzienne, w którym przetrzymywano 
przestępców oczekujących na rozprawę sądową. Szczególnie 
ciekawą kategorię wśród więzionych złoczyńców stanowili 
karpaccy zbójnicy.

Początki i rozwój zbójnictwa
Zbójnictwo było zajęciem o charakterze rabunkowym i na 

tym tle nierzadko zbrodniczym. Warunki do jego uprawia-
nia ułatwiała przyroda górska, obfitująca w leśne przełęcze 
i przesmyki, dogodne do ukrycia się i urządzania zasadzek. 
Czynnikiem zachęcającym do uprawiania łupiestwa było po-
jawienie się w XIV w. na drogach handlowych mieszkańców 
miast, a także osad wiejskich, którzy trudnili się wymianą to-
warową ze Słowacją, czyli ówczesnymi Górnymi Węgrami. 
Brak silnej władzy politycznej i administracyjnej musiał pro-
wadzić do rozprzężenia, w wyniku którego rabusie czuli się 
prawie bezkarnie w górzystym terenie.1

Najlepiej o tym świadczy niecodzienny dokument z 1493 r. 
jaki zachował się w archiwum w Bardiowie na Słowacji, 
w którym zbójnicy z kompanii Fedora Głowatego, wypowie-
dzieli wojnę temu miastu, za to, że powieszono tam ich czte-
rech współbraci. Grozili mieszkańcom Bardiowa zemstą, jeśli 
do trzech tygodni nie otrzymają od miasta 400 zł okupu.2 

Oczywiście rabunki towarów na drogach handlowych mia-
ły w tamtych czasach miejsce nie tylko na górzystych terenach 
Polski południowej, zdarzały się też nierzadko na obszarach 
nizinnych. A jednak nie potrafilibyśmy tam dopatrywać się 
zbójników, lecz tylko zwykłych złoczyńców. Zbójnictwo za-
tem było swego rodzaju fenomenem karpackim, tatrzańskim 
i beskidzkim.

Początki zbójnictwa sięgają więc średniowiecza, ale roz-
kwit tego procederu miał miejsce w XVII-XVIII wieku, 
a ostatni zbójnicy będą jeszcze łupić w XIX stuleciu. Zbój-
nickie kompanie skupiały, obok mieszkańców wsi podkarpac-
kich, przestępców różnych stanów, wszystkich, którzy weszli 
w konflikt z prawem, a także ludzi nie mogących znaleźć dla 

siebie miejsca w ciasnych ramach społecznych. Bywali więc 
członkami zbójnickich towarzystw obok pasterza owiec, syn 
zamożnego gazdy, niedoszły kleryk, rzemieślnik, dezerter, stu-
dent. Jedni szukali tam schronienia przed wymiarem sprawie-
dliwości, inni zysku, zemsty czy swobodnego życia.3

Wbrew ludowym podaniom i obrazowi zbójnika pokazane-
go w filmie "Janosik", ludzie ci nie odznaczali się żadną szla-
chetnością i bezwzględnie grabili słabszych lub bezbronnych 
mieszkańców. Ich łupem padały karawany kupieckie, domy 
zamożnych chłopów, dwory szlacheckie, a nawet kościoły. 
Inna rzecz, że często czynili to z biedy i braku perspektyw 
życiowych. Ich głównymi wrogami byli harnicy, czyli zbrojna 
piechota zamków w Czorsztynie, Muszynie, Lubowli i Zamku 
Spiskiego, przeznaczona do walki i ścigania band zbójeckich.

Procesy, tortury i egzekucje zbójników w Wiśniczu
Sporo ciekawych informacji o procesach sądowych zbój-

ników w Wiśniczu zawiera Księga złoczyńców Sądu Kry-
minalnego w Wiśniczu (1629-1665).4 Sąd ten miał charakter 

Władysław Skoczylas, „Pochód zbójników” (z „Teki zbójnickiej”), 1919-1920, 
drzeworyt kolorowany, 28,5 x 31 cm, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie
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jurysdykcji nadzwyczajnej i składał się z rajców i ławników 
miasta Nowego Wiśnicza, czasem rozszerzano go o ławni-
ków z Lipnicy Murowanej i Bochni. Sądził głównie podda-
nych z dóbr Lubomirskich, ale często także innych poddanych 
z dóbr szlacheckich, a nawet królewskich, o ile ich właściciele 
lub tenutariusze wyrazili na to zgodę.

Przed sądem tym kilkakrotnie sądzono w XVII wieku gru-
py zbójników pojmanych w Beskidach oraz na polskim i wę-
gierskim Spiszu.

We wrześniu 1632 r. sądzono kilku zbójników z kompanii 
Mikuły, łupiącej na Podhalu, Spiszu i w Beskidach.5 Jak ze-
znał Bartosz Michalczyk z Tylmanowej, skradzione kosztow-
ności (złoto, srebro, pasy) zbójnicy chowali w specjalnie ozna-
kowanych lochach na szczytach Lubania oraz na "Kluczkach" 
(pierwotna nazwa Turbacza). Inny z sądzonych zeznał, że 
przez jakiś czas zbójnicy przechowywali swe łupy w szałasie 
przy drodze z Obidowej na Turbacz w Gorcach. Wzmianki te 
potwierdzają jednoznacznie, że podania ludowe o zbójnickich 
skarbach w Gorcach i miejscowe nazwy jaskiń i skałek nie są 
tylko ludzkim wymysłem.

W 1658 r. skazano na śmierć Ferensa Sobczaka z okolic Na-
wojowej, który do "towarzystwa" trafił z szałasu pojmany przez 
zbójników. Co ciekawe, zbójnik ten wyznał, że przez jakiś czas 
on i jego towarzysze leczyli „francę” (ówczesna nazwa choroby 
wenerycznej syfilisu) w Wysowej.  Nie wiemy czy lecznicza 
woda w Wysowej coś im pomogła, wiemy natomiast, że Ferenc 
pomimo, że przyznał się do drobnych rabunków i podkreślał, że 
został siłą wcielony do bandy, to jednak sąd wiśnicki skazał go 
na karę śmierci przez ścięcie mieczem pod szubienicą.6 Nie do 
końca wiadomo gdzie ta szubienica stała. Jedna z zapisek suge-
ruje, że była w rejonie dzisiejszego Liceum Plastycznego, inna 
mówi o szubienicy „na granicy wsi z Królówką”. 

Z kolei w 1664 r. sądzono Rycko Szenczyka i Iwana Man-
kę z Łabowej, łupiących z innymi zbójnikami na polskim 
i węgierskim Spiszu. Ich zeznania poprzedziły okrutne tortury 
(rozciąganie i przypalanie ogniem). Ponieważ byli recydywi-
stami, sąd wydał na nich srogie wyroki. Senczyk miał być "ze 
dwóch pasów darty na miejscu zwyczajnym pod szubienicą. 
Potem na żywca poćwiartowany". Podobny wyrok usłyszał 
Iwan Manka. Za wstawiennictwem jednak starosty wiśnickie-
go złagodzono im karę w ten sposób, że najpierw zostali ścię-
ci, a potem dopiero ćwiartowani...7

Oprócz wymienionych wyżej kar czasem stosowano lżejszą 
karę napiętnowania przez obcięcie uszów. Najczęściej jednak 

skazywano zbójników na śmierć przez powieszenie na szubie-
nicy, a więc inaczej niż to było np. w Żywcu, gdzie stosowano 
często karę śmierci przez powieszenie na haku. Nie wiadomo, 
czy w Wiśniczu utrzymywano własnego kata, który wykony-
wał wyroki miejscowego sądu. Być może wykorzystywano do 
tego kata z pobliskiej Bochni. Wiadomo skądinąd, że w 1577 r. 
rzemiosłem tym parał się w solnym grodzie niejaki Wojciech. 

Krótka historia słynnego Jerzego Proćpaka
Jednym z najsłynniejszych zbójników, więźniów wi-

śnickiego więzienia (już w czasach austriackich) był Jerzy 
Proćpak z Kamesznicy koło Żywca. Trafił tu w 1792 r, wcale 
zresztą nie za zbójowanie. Otóż podczas jednej z myśliwskich 
wypraw Proćpak przez pomyłkę zastrzelił pasącą się jałówkę, 
którą wziął za sarnę. Świadków zdarzenia nie było, niefortun-
ny kłusownik oprawił więc upolowaną "zwierzynę" i z łupem 
wrócił do domu. Po pewnym czasie, gdzieś na Śląsku spienię-
żył skórę, a jej nabywca doniósł o swych podejrzeniach wy-
miarowi sprawiedliwości. Aresztowano go i osadzono w wię-
zieniu w Wiśniczu.

Po pół roku odbywania kary udało mu się z tego wię-
zienia uciec. Władze wiśnickiego więzienia wysłały za nim 
list gończy na Żywiecczyznę. Proćpak jednak schronił się 
w okolicznych lasach. Dopiero teraz zajął się tworzeniem 
zbójnickiej kompanii, która szybko przeniosła się w niedo-
stępne rejony Babiej Góry. Jego banda rozpoczęła szereg 
śmiałych napadów na dwory, plebanie i kupców. W jego 
zbójnickim procederze pomagało wielu mieszkańców wsi 
dóbr żywieckich. Po fali aresztowań, około 40 osób, którym 
udowodniono udzielanie zbójnikom pomocy i uczestniczenie 
w ich zabawach, odesłano do więzienia w Wiśniczu. Samego 
Proćpaka i jego najbliższych towarzyszy ujęto dopiero pod 
koniec 1795 r. Stało się to zresztą w przedziwnych okolicz-
nościach. Podpita i gadatliwa „frajerka” Proćpaka (kochanka 
zbójnika) niechcący naprowadziła żołnierzy i gajowych do 
swojego domu, w którym skrywała zbójnika. Całe obejście 
gruntownie przeszukano niegdzie jednak nie znajdując po-
szukiwanego. Opuszczając chatę, jeden z gajowych, sięgnął 
ręką za drzwi, w nadziei, że znajdzie tam słoninę. Zamiast 
słoniny natrafił jednak na …głowę Proćpaka. W taki to pro-
zaiczny sposób najsłynniejszy żywiecki harnaś trafił w ręce 
sprawiedliwości. 

W najbliższych tygodniach schwytano również jego to-
warzyszy. W związku z mającymi się odbyć przesłuchaniami 

Przedwojenne zdjęcia przedstawiające więzienie w Nowym Wiśniczu. Za murami widać kościół poklasztorny p.w. Chrystusa Salwatora. 
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uwięzionych miejscowy sędzia i komisarz, przewidując dłu-
gie śledztwo, zwrócił się o pomoc do Wiśnicza i okolicznych 
ośrodków. Przybyli sędziowie i urzędnicy sądowi z okolicznych 
miast, a także kaci z Bielska i Cieszyna. W sumie oskarżonych 
zostało razem 150 osób odpowiadających za uprawianie zbój-
nickiego rzemiosła lub współdziałanie ze zbójnikami. Od wrze-
śnia do grudnia 1795 r. zapadło dwieście wyroków: 28 wyro-
ków śmierci, 70 skazań na ciężkie więzienie, 100 na chłostę, 
zaś 4 dezerterów odesłano do macierzystych jednostek. Więk-
szość skazanych na ciężkie więzienie trafiła do Wiśnicza. Sam 
Proćpak, jako ostatni został stracony w styczniu 1796 r. w ro-
dzinnej Kamesznicy, gdzie został powieszony na szubienicy.8

Ostatni zbójnicy
Również i w XIX stuleciu, choć zaborcy austriaccy sku-

tecznie ścigali zbójników, wielu z nich trafiało do wiśnickiego 
więzienia. Często byli to górale, którzy aby uniknąć poboru do 

wojska cesarskiego chronili się w górach i rozpoczynali proce-
der rozbójniczy. Wśród harnasi karpackich, zwłaszcza tatrzań-
skich, wiśnickie więzienie cieszyło się szczególnie złą sławą. 
Świadczy o tym m.in. opowiadanie o Sobku Jaworcarzu nale-
żące do cyklu "Na skalnym Podhalu" autorstwa Kazimierza 
Tetmajera. Ten znany z odwagi i honoru zbójnik miał wyrwać 
kratę w oknie i zginąć przy próbie ucieczki z więzienia.9

Wg tradycji i zapisek historycznych, ostatnim zbójnikiem 
tatrzańskim więzionym w Wiśniczu był Wojtek Mateja z Ko-
ścieliska, który jak większość zbójników tego czasu, napadał 
na karczmy oraz kupców, grabił baców z mięsa i oscypków 
oraz urządzał hulanki i pijatyki. Zmarł w wiśnickim więzieniu  
w 1875 r. w trakcie odbywania kary 10 lat więzienia.10

Przypisy: 
1  F. Kiryk, Przyczynki do dziejów zbójnictwa-beskidnictwa na 
pograniczu polsko-słowackim w XV-XVIII wieku, [w:] Mity 
i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim 
w historii, literaturze i kulturze, pod red. M.Madejowej, A. 
Mlekodaj, M. Raka, Nowy Targ 2007, s. 27
2   S.A. Sroka, Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbója, 
Kraków 2009, s. 15-17
3  U. Janicka-Krzywda, Poczet harnasi karpackich, Kraków 
1988, s. 4-6
4  Acta Maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kry-
minalnego w Wiśniczu (1629-1665), oprac. W. Uruszczak, 
Kraków 2003 (dalej cyt. Księga złoczyńców)
5  Tamże, s. 35-41
6  Tamże, s. 195-200
7  Tamże, s. 274-284
8  U. Janicka-Krzywda, Poczet harnasi, s. 49-54
9  K. Przerwa-Tetmajer, Sobek Jaworcarz jaki honor miał [w:] 
Na skalnym Podhalu, Kraków 1976. Wersja internetowa: 
http://literat.ug.edu.pl/podhal/index.htm
10  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojtek_Mateja

Janusz Paprota. Urodzony w Bochni, z wykształcenia histo-
ryk – absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. Nauczyciel historii w ZSG w Damienicach i Proszów-
kach. Od wielu lat poznaje i popularyzuje historię Bochni 
i okolicznych miejscowości, a efekty swojej pracy przedsta-
wia na prowadzonej przez siebie i cenionej stronie interne-
towej Historia Ziemi Bocheńskiej -www.bochenskiedzieje.
pl. Autor kilkudziesięciu artykułów z historii regionalnej 
w lokalnych czasopismach  i w periodyku naukowym Rocz-
nik Bocheński oraz odczytów i prezentacji w bocheńskich 
instytucjach kultury.

Zbójecka jama.
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Monografia
W 2013 r. ukazała się interesująca praca dra Piotra Szle-

zyngera pt. Nowy Wiśnicz. Historia, Architektura, Konserwa-
cja, wydana w monograficznej serii, w niewielkim nakładzie, 
przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie. Jest ona nie tylko podsumowaniem pro-
wadzonych od 1945 r. badań  archiwalnych, kartograficznych, 
bibliograficznych i konserwatorskich dotyczących Nowego 
Wiśnicza, w tym dokonań Autora od 1977 r., ale obejmuje 
w pełnym zakresie problematykę architektoniczną, urbani-
styczną i krajobrazową tego pięknego miasteczka i dominują-
cego nad nim zamku, „barokowej perły Małopolski”. 

Autor pokazuje bezcenną wartość tych zabytkowych, poło-
żonych w przepięknym krajobrazie,  zespołów zamku, klaszto-
ru i miasta, ich wyjątkową spójność i atrakcyjność pod kątem 
turystycznego ich wykorzystania i przyciągnięcia turysty ma-
sowego, elitarnego, biznesowego a także młodzieży.

W 2016 r. Wiśnicz obchodzić będzie 400. rocznicę jego 
założenia. Warto więc już teraz poznać to wartościowe opraco-
wanie naukowe, które, wzbogacone w przyszłości o warstwę 
historyczną i przyrodniczą, śmiało pretendować będzie mogło 
do roli monografii Wiśnicza. Autor oparł się na bogatych źró-

dłach historycznych m.in. rękopiśmiennych, z archiwów pol-
skich i zagranicznych, wskazał obszerną bibliografię, załączył 
74 ilustracje z obszernymi opisami, podał 816 przypisów, a na 
końcu zamieścił indeks osobowy. 

Praca nie koncentruje się wyłącznie na zamku i zespole 
dawnego klasztoru i kościoła Karmelitów Bosych. 

Z taką samą starannością Autor analizuje cały układ urbani-
styczny Wiśnicza z rynkiem, ratuszem i farą. Przedstawia także 
historię i analizę urbanistyczną, nieistniejącej dzisiaj, dzielnicy 
żydowskiej tzw. „Miasta Żydowskiego” i cmentarza żydowskiego.

W drugiej części pracy możemy poznać wariantowe, cieka-
we propozycje turystycznego wykorzystania walorów Wiśni-
cza na przykładach podobnej skali zabytków w Europie.

Trzeba pamiętać, że tej klasy zabytki Wiśnicza, Bochni 
(kopalnia soli wpisana na listę UNESCO), Lipnicy Murowanej 
(drewniany kościółek św. Leonarda wpisany na Listę UNE-
SCO), Niepołomic (zamek kazimierzowski, Puszcza Niepo-
łomicka), stanowią dzisiaj organiczną całość, połączoną prze-
pięknym i urozmaiconym krajobrazem Pogórza Wiśnickiego 
i niziny nadwiślańskiej. Ze względu na niewielkie odległości, 
przygotowane lub budowane obecnie trasy rowerowe i dosko-
nałe połączenie z Krakowem, Tarnowem i Rzeszowem stano-
wić mogą turystyczną atrakcję najwyższej klasy, niegorszą od 
Wieliczki. Do jej wykorzystania potrzebna jest ścisła współ-
praca samorządów gmin, powiatu bocheńskiego, województwa 
małopolskiego i państwa.  Wskazując na te możliwości tury-
stycznego ożywienia obszaru Ziemi Bocheńskiej powróćmy do 
tematyki wiśnickiej, której Autor poświęca swoje opracowanie.

Walory Wiśnicza   
Zamek w Wiśniczu, położony na wysuniętym cyplu wzgó-

rza zamykającego miasto od wschodu jest jednym z najwspa-
nialszych zabytków architektury doby wczesnego baroku 
w Europie Środkowej. Jego wartość podnosi fakt, że jest on 
jednorodny stylowo. Poznajemy zamek z zewnątrz, cały jego 
bastionowy system obronny (bastiony, kurtyny, kazamaty), ar-
chitekturę silnie rozczłonkowanej, o bogatym rysunku bramy 
o dynamicznej, manierystycznej fasadzie i bardzo fortecznym 
wyrazie dzięki porządkowi toskańskiemu. Następnie reprezen-
tacyjny wjazdowy dziedziniec na planie pięcioboku – „plac 
broni” dla wojska w razie zagrożenia, fontannę z niezachowa-
ną do dzisiaj grupą rzeźbiarską barana ze spiżowymi rogami, 
Syreny, Bacchusa i delfina, reprezentujących cztery żywioły, 
trzymających amfory z czerwonego marmuru. 

Sporo miejsca poświęca Autor opisowi dobudowanej po 
1620 r. orientowanej, trzykondygnacyjnej kaplicy pw. Zwia-
stowania NMP na planie prostokąta, nakrytej kopułą z latarnią, 
której wnętrze nawiązuje do podziałów kaplicy Zygmuntow-
skiej na Wawelu.  Czytamy o monumentalnych dwubiego-
wych schodach lustrzanych z tarasem wspartym na dwuprzę-
słowej arkadzie. Przypomina nam Autor o słynnych kwate-
rowych ogrodach „włoskich”, które w XVII wieku składały 
się z 15 lub 25 ogromnych parterów o haftowanej dekoracji 

Stanisław Kobiela

Szanse Wiśnicza
O pracy Piotra S. Szlezyngera



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  23WIOSNA 2015

WB nr 1 (104)

kwietnej, ujętych wysokimi żywopłotami. Mogą być zaliczone 
do grupy ogrodów renesansowych. Widoczne  były doskonale 
z dziedzińca, a walory ich podnosiło naturalne ukształtowanie 
terenu. 

Z dużą starannością Autor przedstawia pałacowe wnętrze, 
poszczególne sale z iluzjonistycznym malarstwem, zespoły 
kamiennych i marmurowych portali i kominków, fryzów pod-
stropowych i stiuków. Efekt złudzeń optycznych w scenach 
z życia Heraklesa oparty jest – zdaniem Autora - na wzorach 
włoskich (florenckich, weneckich, mantuańskich), a deli-
katna architektura loggii, może nawiązywać do filarowo-ko-
lumnowej loggii w pałacu watykańskim. Barokowe detale 
kamieniarskie wskazują na czas ich powstawania, w różnych 
warsztatach pracujących równolegle, zwłaszcza na warsztat 
Falconiego. Autor przybliża czytelnikom postać nadworne-
go architekta Macieja Trapoli, Włocha z miasta Portogruaro 
(prowincja Veneto), jego rolę  w przebudowie zamku w latach 
1622-1637 podnosząc, że twórca wyrafinowanej architektury 
jawi się jako pomysłowy artysta, poszukujący  rozwiązań za-
skakujących, wieloplanowych. 

Autor otwiera nam oczy na wspaniałość tego miejsca. Ileż 
tu atrakcji dla wyrafinowanego, zakochanego w baroku tury-
sty,  ile zaskakujących odkryć, porównań z dziełami zachod-
nioeuropejskiej sztuki fortecznej, malarskiej, rzeźbiarskiej, 
nie tylko włoskiej, w każdym detalu możemy zobaczyć coś 
niezmiernie ciekawego, budzącego nasz zachwyt.

Podobnie ciekawy jest opis pozostałości dawnego, obron-
nego klasztoru karmelitów bosych:  świątyni Chrystusa Salva-
tora i niskiego klasztoru, zamienionego na więzienie i miasta 
rozłożonego u stóp tych monumentalnych budowli. Układ 
miasta rozmierzony został na planie zbliżonym do kwadratu 
w dolinie Leksandrówki i posiada szachownicowy układ ulic 
z wielkim rynkiem i dominującym w zabudowie miasta ra-
tuszem i odsuniętą nieco od wschodniej pierzei rynku orien-
towaną farą pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, 
które składają się na architektoniczny zespół rezydencjonalny 
magnackiego rodu Lubomirskich.

Poznajemy architekturę zamku w Wiśniczu na tle in-
nych, bliskich typologicznie zamków w Małopolsce, a więc 
Krzyżtoporu Ossolińskich w Ujeździe, zamku w Pieskowej 
Skale, które analogicznie jak zamek w Wiśniczu były świadec-
twem potęgi Rzeczypospolitej i chwały rodu ich właścicieli. 

W przeciwieństwie do zamku wiśnickiego Krzyżtopór i zamek 
w Pieskowej Skale, są one własnością Skarbu Państwa.

Sprawa własności zamku
I właśnie niezałatwiona do końca kwestia własności, 

w znacznym stopniu, utrudnia  ostateczne zagospodarowa-
nie zamku i przygotowanie go do pełnienia turystycznej roli. 
Okazuje się bowiem, że od jakiegoś czasu przed Sądem Rejo-
nowym w Bochni toczy się z wniosku Starosty Powiatu Bo-
cheńskiego sprawa o nabycie własności zamku przez Skarb 
Państwa w drodze zasiedzenia. Prowadzi je Prokuratoria Ge-
neralna Skarbu Państwa. 

Chociaż Autor nie jest prawnikiem, to jednak jego sugestie 
warte są przemyślenia. Ścisła współpraca Starosty z Prokura-
torią, powołanie kuratora  dla nieobecnych uczestników tego 
postępowania, mogłyby znacząco wpłynąć na przyspieszenie 
załatwienia sprawy. Wskazuje Autor także na niebezpieczną 
koncepcję wpisania hipoteki Skarbu Państwa w księdze wie-
czystej i zadaje pytanie czy w wypadku takiego obrotu sprawy 
Skarb Państwa nie pozbawi się przymiotu  posiadacza samo-
istnego, warunku sine qua non do nabycia własności zamku 
przez zasiedzenie. Stanowisko w tej sprawie musi zająć jed-
nomyślnie Starosta Bocheński w porozumieniu z Prokurato-
rią, a nie wyłącznie Prokuratoria SP. Okres czasu i ogromne 
nakłady finansowe na odrestaurowanie zamku ponoszone 
od 1945 roku  dają podstawę do starań o nabycie własności 
zamku przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia. Korzystne 
w tej mierze są orzeczenia sądów okręgowych wydawane tak-
że w 2015 r. już po opublikowaniu pracy Piotra Szlezyngera 
i warto się do tego orzecznictwa odnieść.

Hołd dla prof. Alfreda Majewskiego
Opracowanie dr Szlezyngera jest także hołdem dla gigan-

tycznej pracy nad odbudową i odrestaurowaniem zamku jakiej 
od 1948 r. dokonał, przez dziesiątki lat, nieżyjący już prof. 
Alfred Majewski. To historia nieustępliwej walki jednego 
człowieka z przeciwnościami i kłodami rzucanymi pod jego 
nogi przez różnego rodzaju decydentów, aż po skandaliczną 
decyzję prof. Kazimierza Żygulskiego ministra kultury stanu 
wojennego, który w 1983 r. „nakłonił” prof. Majewskiego do 
przejścia na emeryturę. Dowiadujemy się także o zmiennych 
decyzjach rodziny Lubomirskich, którzy w 1991 r. podpisali 
na Wawelu, w obecności ministra kultury dr Marka Roztwo-
rowskiego list intencyjny w sprawie przekazania zamku Skar-
bowi Państwa, a rok później – jak pisze Autor -  bez podania 
przyczyn pisemnie wycofali się jednak z zawartych w liście 
deklaracji, żądając zwrotu odnowionego przez Skarb Państwa 
zamku. Czytamy o zainteresowaniu zamkiem Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopol-
skiego. Niestety nie poprawiło sytuacji przekazanie admini-
stracji zamku Gminie Nowy Wiśnicz we wrześniu 2009 r. 

Gmina nie potrafiła nawiązać współpracy z Muzeum Na-
rodowym czy inną mogącą pomóc sprawie instytucją, nie wy-
pracowała pomysłu jak w nowych warunkach ma funkcjono-
wać zamek. Przez ponad pół wieku Skarb Państwa finansował 
kosztowne prace konserwatorskie w Wiśniczu, których wyniki 
w znacznej mierze zostały zaprzepaszczone. Zniszczona zosta-
ła instalacja c.o., wodociągowo-kanalizacyjna – nie podłączo-
na do sieci. Funkcjonuje prowizoryczna instalacja elektryczna. 
Pojawiły się zacieki i spękania w kopule kaplicy, z powodu 

Zamek, ryc. K.Przykorskiego wg rysunku J. Matejki z 1861 r.



WB nr 1 (104)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE24 WIOSNA 2015

Wiśnicz. Domy podcieniowe wg rys. J. Matejki.

nieszczelnego dachu, część polichromii uległa złuszczeniom 
i spudrowaniu z braku ogrzewania zamku. Na str. 74 pracy 
Autor z przykrością stwierdza, że gmina po objęciu zamku (po 
2009 r.) nie wykorzystała dotacji Urzędu Marszałkowskiego i 
ostatecznie je utraciła.

Autor krytycznie odniósł się także do wybudowania przez 
Gminę parkingu na odkrytym, płaskim  terenie przy szosie 
między zamkiem a klasztorem, a przecież mógł on zostać 
ukryty  w zagłębieniu terenu. Autobusy powinny zaś parko-
wać poniżej wzniesienia,

Koncepcje turystycznego wykorzystania zamku
Autor daje atrakcyjną koncepcję turystycznego wykorzy-

stania zamku i całego wzgórza zamkowego.  Jego zdaniem w 
zamku może powstać baza konferencyjna, a bastion przybram-
ny i oficyna mogą służyć jako hotel dla uczestników różnych, 
tematycznych konferencji. Na dwóch kondygnacjach o pow. 
776 m2 można urządzić 10 pokoi z łazienkami, w bastionie 
przy  wejściu do zamku  recepcję, zaś w kazamatach - zaple-
cze magazynowe. Także w Kmitówce może powstać 10  stylo-
wo urządzonych pokoi dwuosobowych. 

Na parterze Kmitówki powinna być uruchomiona wy-
kwintna restauracja i winiarnia z węgrzynem, z którego kie-
dyś słynął Kraków, Bochnia i Tarnów. Winiarnia taka nawią-
zywałaby do starego traktu węgierskiego przebiegającego 
przez Wiśnicz. Taki hotel dla  66 osób (prof. Alfred Majewski 
sugerował 200 pokoi w zamku) byłby atrakcyjny z turystycz-
nego punktu widzenia dla gości z Polski i zagranicy, zwłasz-
cza z  Węgier. Podobne hotele funkcjonują – informuje Autor 
- od dawna w pałacach w Nieborowie pod Łowiczem, w Ja-
błonnie pod Warszawą, Baranowie Sandomierskim, w Kra-
siczynie, a sale konferencyjne posiadają tam pełne oprzyrzą-

dowanie  techniczne. W pobliżu są urządzenia sportowo-re-
kreacyjne, sauny, gabinety odnowy fizycznej i biologicznej, 
baseny i korty tenisowe.

W kazamatach kurtyn południowo-zachodniej i północno-
-wschodniej można urządzić stałą ekspozycję historii forty-
fikacji z modelami bastionowymi zamków polskich, z plan-
szami, militariami, lufami armatnimi, atrakcyjną prezenta-
cją multimedialną. W dziewięciu komnatach parteru pałacu 
można urządzić ekspozycję historii zamku m.in. z efektowną 
kolekcją naczyń miedzianych. Ponadto można zorganizować 
ekspozycję  elementów kamieniarki  od gotyckiej po późno-
barokową, z podpisami w języku Braille’a i zaaranżować ją 
tak, aby osoby słabowidzące i niewidome mogły dotykiem 
rozpoznać ich walory. 

Warto pokazać ikonografię Wiśnicza, ideę chwały rycer-
skiej rodu Kmitów i Lubomirskich, zwycięstwa wojsk pol-
skich pod Smoleńskiem, Kłuszynem, Chocimem i Cudnowem 
z ekspozycją kopii portretów najwybitniejszych przedstawicie-
li rodów Kmitów i Lubomirskich. To byłby raj dla miłośników 
historii militarnej Polski.

Sale zamkowe doskonale nadają się - zdaniem Autora -  
także do urządzenia atrakcyjnych widowisk z wykorzystaniem 
światła i dźwięku, a tematów dostarczyć może bogata histo-
ria Wiśnicza i jego legendy i tradycja. Ta właśnie specyfika 
miejsca, i swoisty genius loci, będzie dodatkowym magnesem 
przyciągającym tutaj turystów.

Mogą tutaj odbywać się wykłady popularno-naukowe, wy-
stawy malarstwa sarmackiego. Na dziedzińcu można organi-
zować loty balonem, zjazdy sokolników (modne obecnie na 
Słowacji), zawody łucznicze, pokazy szermiercze, a wszystko 
z towarzyszeniem działających w Wiśniczu, Bochni, Sobolo-
wie, Łapanowie kapel ludowych, orkiestr dętych, smyczko-
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wych, zależnie od ochoty organizatorów i tematyki. Nie po-
winno zabraknąć także żołnierskiego jadła z XVII wiecznej 
kuchni polowej, zespołów rekonstrukcji historycznej i bar-
dziej wyrafinowanych smakołyków przygotowanych wg XVII 
wiecznej książki kucharskiej wiśnickiego dworzanina Stani-
sława Czernieckiego.

Do tych atrakcji można dołączyć plenery malarskie stu-
dentów akademii sztuk pięknych i wydziałów architektury 
politechnik polskich i zagranicznych. Na dziedzińcu lub 
wewnątrz, proponuje Autor spektakle teatralne, festiwale 
muzyki klasycznej.

Seria propozycji dr Piotra Szlezyngera zasługuje na 
uwagę. Można rzeczywiście przygotować ciekawe oferty na  
każdy sezon turystyczny. Najbardziej prestiżowe imprezy 
winny być organizowane wspólnie przez władze samorzą-
dowe województwa, powiatu i gminy oraz powiązanych te-
matyczne innych gmin. 

Ważna jest także druga konstatacja, aby najważniej-
sze imprezy były stałe, cyklicznie powtarzające się każ-
dego roku, bez przerwy, bo tylko takie zapamięta turysta, 
jak zapamiętał np. „Święto Palm Lipnickich”, koncerty 
w Pszczynie, Łańcucie czy słynne „Rondo Veneziano” 
w Wenecji. Muszą one mieć „mocne”, łatwo wpadające  
w ucho, tytuły i być odpowiednio promowane jednocześnie 
przez władze samorządowe województwa, powiatu, gmin, 
a także biura i instytucje turystyczne, a oraz miejscowe 
i ogólnopolskie media. 

Ostatnia konstatacja wiąże się z handlowym aspektem 
imprez, np. udziałem restauracji małopolskich, sprzedażą 
wskazanych przez organizatorów produktów, gadżetów, 
pamiątek etc. bo w takim przypadku koszty chętnie po-
niosą uczestnicy imprez, a nie obciążą one organizatorzy. 
Na dobrych i ciekawych imprezach powinno się zarabiać, 
a nie tracić.     

Projekt turystycznego szlaku węgierskiego z Wiśnicza 
do Egeru

Do turystycznej oferty Małopolski powinna być włą-
czona magnacka rezydencja w Wiśniczu i kilka karpackich 
zamków na proponowanym przez dr Szlezyngera szlaku 
węgierskim.  Aby mogła ona zostać zrealizowana musi na-
stąpić ścisła współpraca władz samorządowych  i państwo-
wych, uruchomienia odpowiednich funduszy i dobrze przy-
gotowana  promocja.

Tym starym szlakiem węgierskim, zwanym także Dro-
gą do Bardijowa i dalej na Węgry wożono sól bocheńską, 
trojaki bite z olkuskiego srebra, a z Węgier miedź i becz-
ki znakomitego węgrzyna, najbardziej popularnego wina 
w Polsce. Przywożone tutaj wino dojrzewało w piwnicach 
Krakowa, Bochni, Wiśnicza i Tarnowa.

Na proponowanym szlaku znajdują się obecnie licz-
ne atrakcje jak trasy narciarskie, stadniny koni (Muszyna, 
Piwniczna, Nowy Sącz), wypożyczalnie rowerów, Łączą 
się z nim szlaki: Architektury Drewnianej,  Małopolski 
Szlak Owocowy, Szlak Solny św. Kingi, Małopolski Szlak 
Kolejowy, Główny Szlak Beskidzki,  Szlak Papieski, Sta-
rosądecki Szlak Górskiej Turystyki Jeździeckiej, Karpacki 
Szlak Rowerowy, Śliwkowy Szlak w europejskim progra-
mie „Leader”, Szlak Bursztynowy.  Biegnie on przez atrak-

cyjne miejscowości: Chronów, Gnojnik, Lipnica Murowana, 
Iwkowa, Czchów, Tropie. 

Początkiem tej trasy byłby Wiśnicz, ale Autor proponuje 
upowszechnić dawny odcinek szlaku węgierskiego biegną-
cy obecnie szlakiem niebieskim z Bochni przez Uzbornię, 
Kurów, Kopaliny, Stary Wiśnicz, Lipnicę Murowaną do 
Tymbarku, który pokrywa się z historyczną via regia antica, 
wiodącą na Węgry, którą podróżowali królowie polscy i wę-
gierscy, a którą także przeganiano kiedyś woły ze Żmigrodu 
do Małopolski i na Śląsk. 

Mamy więc na tej trasie kopalnię soli w Bochni (na li-
ście UNESCO), uzeum im Stanisława Fischera, Muzeum 
Motyli „Arthropoda”, Park Rodzinny Uzbornia, Muzeum 
Pamiątek po Janie Matejce w Koryznówce, które wiąże się 
tematycznie z biograficznym Muzeum Jana Matejki w Kra-
kowie przy ul. Floriańskiej, cmentarny kościołek pw. św. 
Leonarda z 1203 r. (na liście UNESCO) Autor wskazuje 
możliwości noclegowe już istniejące na tym szlaku i daje 
propozycje tras jednodniowych, dwudniowych, trzydnio-
wych i tygodniowych, wiodąc dalej czytelnika poprzez 
zamki w Melsztynie, Czchowie, Tropiu nad Dunajcem, 
Rożnowie, Nowym Sączu, Rytrze, Czorsztynie i dalej po 
stronie słowackiej, w Lubowli, skansen spiskiej drewnia-
nej architektury zamagurskiej, pozostałości klasztoru OO. 
Kamedułów w Czerwonym Klasztorze, Spiski Hrad, jeden 
z najpiękniejszych i największych zamków Europy, pałac 
w Spiskim Podhradie, Bardijów miasto otoczone murami 
i czterema basztami, Preszów znany  z muzeum win typu 
Tokaj, Koszyce znane z jarmarków. Na terenie Węgier jest 
na tym szlaku Miszkolc, z zespołem basenów  i grot, two-
rzących jedno z najbardziej popularnych węgierskich SPA, 
zamek Diosgyor z czterema wieżami narożnymi i mura-
mi otaczającymi dziedziniec, przyciągający miłośników 
dawnej barwy i broni na organizowane tam turnieje rycer-
skie, uzdrowisko Lillafured z licznym jaskiniami. Turysta 
dociera w końcu do Egeru kolebki czerwonego wina By-
cza Krew (Egri Bikaver), które tak skutecznie wzmocniło 
obrońców , będącej dzisiaj w ruinie, fortecy, że skutecznie 
odparli ataki wielokrotnie silniejszych wojsk sułtana Sulej-
mana, znanego  z emitowanego obecnie w TVP1 serialu 
„Wspaniałe Stulecie”. Może więc ten szlak węgierski za-
kończyć się  w samym Egerze, albo w regionie winiarskim 
Tokaj, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO, w którym produkuje się Tokaj „wino królów, 
król win”. Zainteresowany turysta, skoro już tutaj dotarł  
może  odwiedzić 33 zmodernizowane węgierskie zamki, 
które kiedyś miały bronić przed tureckim zagrożeniem.

Zjazd z bocheńskiej autostrady     
Nie potrzeba więc przypominać, jak ważny nie tylko 

dla Bochni, ale także dla powiatu i gmin Ziemi Bocheń-
skiej z punktu widzenia rozwoju turystyki w naszym rejo-
nie i nawiązania sąsiedzkich kontaktów oraz podtrzymania 
wielowiekowej tradycji jest odpowiedni zjazd z bocheń-
skiej autostrady. To nie tylko pilny problem miasta Bochni. 
Do wykonania takiego zjazdu i oznakowania turystycznych 
atrakcji należy pozyskać przychylność władz wojewódz-
kich i powiatowych oraz przekonać Generalna Dyrekcję 
Budowy Autostrad w Polsce.
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Stanisław Kobiela

Bochniacy w legionach cz. IV

Julian Smajda

Gra pozorów
Niemcy i Austriacy od dawna dostrzegali walory bojowe 

Legionów Polskich, ale dopiero ich udział w powstrzymaniu 
ofensywy Brusiłowa, na najbardziej zagrożonym odcinku pod 
Kostiuchnówką na Wołyniu, uświadomił jak dużą rolę mogą 
odegrać Polacy na rosyjskim teatrze wojny. Stworzenie zależ-
nego od Niemiec i Austrii państwa polskiego na terenie Kró-
lestwa Polskiego leżało więc w interesie państw centralnych, 
które oceniały potencjał mobilizacyjny Królestwa Polskiego 
na 1 – 1,5 miliona mężczyzn w wieku poborowym. Kilkadzie-
siąt dywizji polskiego wojska z legionową kadrą dowódczą 
mogło zabezpieczyć front wschodni1.

Na konferencji pokojowej w Wiedniu 11-12 sierpnia 1916 
r. zapadła decyzja o utworzeniu na zajętych terenach Króle-
stwa Polskiego polskiej armii2. Prawdziwe zamiary tworzenia 
armii polskiej trafnie ocenił Piłsudski i 29 lipca 1916 r. podał 
się do dymisji3. Był to jego protest przeciwko planom poboru 
polskiego rekruta, co było w interesie Niemów i Austriaków. 
Między sojusznikami rozpoczęła się rywalizacja o polskiego 
rekruta. Władze austro-węg. ogłosiły zamiar przekształcenia 
Legionów Polskich w dwudywizyjny Polski Korpus Posiłko-
wy ze sztandarami z wizerunkiem Matki Bożej i zrównaniem 
rang legionowych z rangami austro-węgierskimi. Na tym tle 
rozgorzał konflikt austro-niemiecki. Austria ustąpiła i oddała 
nadzór nad armią polską Niemcom. Julian Smajda z Bochni 
pisał w pamiętniku4 :

22.IX: Zmiana nazwy Legionów Polskich na Polski Korpus Posił-
kowy i zaprowadzenie odznak. Nie ma czasu na zastanawianie się 
nad tym zmianami, gdyż idziemy na linię frontu zluzować IV pp.29.
IX.1916: Usunięcie naszego wodza Józefa Piłsudskiego, Sosnkowskie-
go i pułk. Roji (dosłowna pisownia). W całych Legionach z wyjątkiem 
2 brygady powstaje ruch. Wnosimy podania o zwolnienie z Legionów, 
gorętsi chcą przejść do Moskali lub przebić się do Królestwa. Na ten 

temat krążą niemożli-
we pogłoski i bujdy. Ko-
mendę brygady odbiera 
pułk. Januszajtis, które-
mu przy przeglądzie 
robimy nieprzyjemną 
demonstrację.

Nastąpiła reorga-
nizacja Legionów5. 
Jej celem było roz-
proszenie legioni-
stów z I Brygady, 
która uważana była 
za siedzibę opozy-
cji. Powstał głęboki 
kryzys w Legionach.  
Za przykładem Pił-
sudskiego oficerowie 
podawali się do dy-
misji, a niżsi rangą 
wnosili o, zwolnienia 
ze służby. Pochodzą-

cy z Galicji domagali się przeniesienia  do armii austro-wę-
gierskiej. Niektórzy popełniali samobójstwa. Powstawały rady 
delegatów żołnierskich i oficerskich. W II Brygadzie te rozter-
ki występowały w mniejszym zakresie. Departament Wojsko-
wy NKN zachęcał II Brygadę do wytrwania. 

W październiku 1916 r. formacje legionowe znalazły się 
na Litwie w Baranowiczach pod komendą płk Józefa Halle-
ra. Dochodziło tam do licznych scysji z Niemcami. Oficerom 
legionowym utrudniano wstęp do kasyna, wyjście do miasta.

 
Akt 5 listopada 1916 r.

Sytuacja polityczna wymusiła  wydanie orędzia 5 listopa-
da 1916 r. przez cesarza Niemiec Wilhelma II  i cesarza Au-
stro-Węgier, Franciszka Józefa I i ten akt, zwany także aktem 
dwóch cesarzy, zapowiadał utworzenie państwa polskiego 
w bliżej nie określonych granicach. To marionetkowe państwo 
miało jednoczyć społeczeństwo polskie w walce z Rosją i do-
starczać rekruta do cesarskich armii. Akt ten nie powoływał 
rządu polskiego tylko jego namiastkę w postaci Tymczasowej 
Rady Stanu. Wielu Polaków wiązało z nim jednak wielkie na-
dzieje6. Wierzono, że wreszcie ziściły się marzenia Polaków 
o własnym państwie. Z pamiętnika Juliana Smajdy dowiadu-
jemy się, że w Baranowiczach, gdzie stacjonowali legioniści, 
wybudowano z tej okazji wielki ołtarz. Po nabożeństwie płk 
Haller odczytał  orędzie dwóch cesarzy o uznaniu niepodległo-
ści państwa polskiego i wzniósł okrzyk: Za wolną, niepodległą 
Polskę!  Po nim przemawiał niemiecki gen. Adams, który za-
kończył swoje przemówienie słowami:

Wolny orzeł biały będzie szybował w przestworzu obok 
czarnego orła pruskiego i dwugłowego austriackiego. 

Julian Smajda pisze:
Potem [nastąpił] przegląd i defilada przed naszymi komendan-

tami i generalicją niemiecką  a 14 XI defilada przed królem bawar-
skim Leopoldem7. 22.XI. Przychodzi wiadomość o śmierci cesarza 
austryackiego Franciszka Józefa. 25.XI.Wyjeżdżamy z Baranowicz 
z wielką radością do Królestwa, gdzie mamy organizować armię  pol-
ską. Przyjeżdżamy do Łomży, gdzie nas uroczyście witają. 2.I.1917 r. 
maszerujemy z Łomży do obozu ćwiczebnego do Zambrowa. 

 Akt z 5 listopada 1916 r. był następstwem fiaska prób za-
warcia pokoju z Rosją i zdobycia rekruta polskiego. Niemcy 
i Austria nie długo ukrywały prawdziwe intencje. Cztery dni 
później 9 listopada 1916 r. gen. Beseler wydał odezwę wer-
bunkową do Polaków. Godził się na polskie mundury i sztan-
dary. Od grudnia 1916 r. wprowadził, przejęty z I Brygady, 
zwyczaj salutowania dwoma palcami. Oddziały polskie mu-
siały być jednak “ tymczasowo” włączone do wojska niemiec-
kiego. Julian Smajda wspomina, że Polacy w styczniu i lutym 
1917 r. przeszli musztrę w niemieckim stylu pod kierunkiem 
niemieckich instruktorów, otrzymali niemieckie karabiny sys-
temu Mausera. Pierwszy niemiecki żołd Smajda otrzymał 21 
kwietnia 1917 r.

Legiony znalazły się więc na etacie i zaopatrzeniu nie-
mieckim, ale żołd otrzymywali od armii austro-węgierskiej. 
Był on niższy od żołdu niemieckiego, natomiast wyżywienie 
otrzymywane wg norm niemieckich było niższe niż wyżywie-
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w przeciwnym razie sami przemocą pozrzucamy po swojemu. Żydzi, 
mając przed nami pietra, od razu je pościągali. Zaraz też urosła baj-
ka, że zaczynamy rewolucyę. Niemcy zaczynają się niepokoić. 15.VII 
Rada żołnierska uchwala, ażebyśmy szli do Warszawy, obalić Radę 
Stanu, a ogłosić nowy Rząd i poprzeć go siłą. Rozważniejsi sprzeci-
wiają się temu. Powstają kłótnie. 16.VII przychodzi rozkaz od Kmdta 
Piłsudskiego ażeby się zupełnie poddać rozkazom Kmdy Legionów 
i nie stawiać żadnego oporu przy składaniu broni. Po południu zebra-
nie pożegnalne pułku, bardzo rzewne. Wieczór składają królewiacy 
broń  i  następnego dnia odjeżdżają do obozu jeńców do Szczypiórna. 
Odprowadzamy ich na stacyę do Modlina. Pułkownik ma mowę po-
żegnalną. Wiara żegna się ze łzami w oczach. 20 VII żegnamy z żalem 
kapelana i pozostałych oficerów królewiaków, którzy wyjeżdżają do 
obozu jeńców oficerów w Zegrzu. Żegnamy ich na stacyi i urządzamy 
demonstracyę przeciw Niemcom.

Przysięgę złożyli legioniści z II Brygady LP, Józef Hal-
ler i pozostali oficerowie:  Marian Januszajtis,  Włodzimierz 
Ostoja-Zagórski, Zygmunt Zieliński, Stanisław Szeptycki, 
a z I Brygady: Leon Berbecki i Marian Kukiel. Uznali, że naj-
bardziej stroma ścieżka prowadząca do niepodległej Polski  
jest zawsze lepsza od żadnej. A major Zagórski widział po-
stęp sprawy polskiej w zmianie nazwy Królestwo Polskie na 
Polskie Królestwo. Bilansu kryzysu przysięgowego nie da się 
jednoznacznie ustalić. Nastąpiło rozwiązanie Legionów.

Aresztowanie Piłsudskiego
Kryzys przysięgowy wywołał falę represji. W nocy z 21 

na 22 lipca 1917 r. aresztowani zostali Józef Piłsudski i Ka-
zimierz Sosnkowski i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu.  
Pułkownicy Rydz Śmigły, Roja, Galica zostali przekazani do 
dowództwa armii austro-węgierskiej. Julian Smajda pisze:

22.VII przychodzi wiadomość o aresztowaniu i wywiezieniu do  
Niemiec. Jeszcze nigdy nie byliśmy w takim położeniu. Większość 
prosi o przeniesienie do c.k. armii i w tej sprawie wysyłają petycję 
do cesarza Karola.

Ten fragment wspomnień Julian Smajda pisze zupełnie 
innym charakterem pisma. Jest ono kanciaste, niemal druko-

wane, co świadczy, jak bardzo te chwile przeżywał. 29 VII 
wyjeżdża do Warszawy po zakupy. Wspomina swoje spotka-
nie z aresztowanymi legionistami:

W drodze spotykam transport legionistów niezaprzysiężonych 
z 5 p.p. odchodzący do obozu jeńców, w bardzo opłakanym stanie. 
Niektórzy szli boso, w zniszczonych bardzo mundurach. 10.VIII żegna-
my kmdta pułku pułk. Śmigłego Rydza, który dostał dymisję. Wnosi-
my ponownie podania o zwolnienie z Legionów, gdyż pierwsze nam 
zwrócono... 14 VIII przychodzi wiadomość o zwolnieniu całego pułku 

nie w armii austro-węgierskiej. Do tego żołd wypłacany w ko-
ronach musiał być zamieniany na marki ( na terenach Króle-
stwa Polskiego) po najniższym kursie.

Formacje legionowe liczyły 21 066 legionistów. Trudno 
było przekonać, zwłaszcza  legionistów II Brygady, doświad-
czonych w kampaniach: karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej 
i wołyńskiej do celowości poddania się szkoleniu instruktorów 
niemieckich, którzy mieli ich przemusztrować nie tylko na 
styl niemiecki, ale także na niemiecką komendę.   Dowodzili 
oficerowie niemieccy, a oliwy do ognia dolało ustanowienie 
niemieckich wartowników. Na tym tle dochodziło do  licznych 
konfliktów o których wspomina Antoni Patla, który pisze: 

Wracającego do koszar legionistę z bochenkiem chleba w ręku 
usiłował zatrzymać niemiecki wartownik okrzykiem: Halt!, a gdy le-
gionista nie zatrzymał się został trafiony kulą w plecy. Rozwściecze-
ni legioniści widząc to zamienili posterunkowego w krwawy strzęp, 
a gdy 30 Niemców ruszyło z bronią w ręku na nich, legioniści roztrza-
skali im głowy kolbami.

Gen. Beseler wyjawił Sikorskiemu pomysł likwidacji le-
gionów i zgromadzenie milionowej polskiej armii u boku woj-
ska niemieckiego. Władysław Sikorski stanął na czele akcji 
werbunkowej.  Piłsudczycy nazwali go wówczas zdrajcą na-
rodu i jurgieltnikiem pruskim. Już w maju 1917 r. rozpoczęto 
rozdzielać legionistów o czym wspomina Julian Smajda.

Kryzys przysięgowy
Klęska państw centralnych była już tylko kwestią czasu. 

Z początkiem lipca 1917 r. Piłsudski stracił ostatecznie na-
dzieję na tworzenie niezależnej armii polskiej. Silne nastroje 
antyniemieckie panowały wśród młodzieży peowiackiej. Pre-
tekstem do zerwania z Niemcami była rota nowej przysięgi, 
której złożenia domagali się Niemcy od Polaków na wierność 
cesarzowi Niemiec8. Piłsudski wydał polecenie nie składania 
przysięgi. W lipcu 1917 r. powstał tzw. kryzys przysięgowy. 
Żołnierze I i III Brygady Legionów Polskich gremialnie od-
mawiali złożenia przysięgi, pomimo polecenia Rady Stanu. Na 
tę postawę wpłynęły także wieści nadchodzące z rewolucyjnej 
Rosji o tworzeniu armii polskiej.  Julian Smajda pisze:

5.V.1917. Odchodzą z pułku Królewiacy do obozu ćwiczebnego 
w Zegrzu. Bardzo smutne pożegnanie z kolegami, z którymi przebyło 
się całą kampanię. Werbunkowców z I Brygady ściągają do pułków. 
9.V. Spisują poddanych austryackich i przynależność do c.k. pułków. 
25.VI. Wracają instruktorzy z rekrutami, z Zegrza. Zaczynają się na 
nowo nieporozumienia między nami a prusakami, wskutek czego 
przychodzi często do bójek i kilku legunów przepłaca [to] życiem. 
9.VII. przychodzi rozkaz składania przysięgi przez Królewiaków, lecz 
ci z małymi wyjątkami odmawiają posłuszeństwa. Kompania moja 
zmienia nazwę na 9-tą...12.VII rano zbiórka Królewiaków do składa-
nia przysięgi. Przyjeżdża członek Rady Stanu Drzewiecki  i bryg. Janu-
szajtis. Chcą naszych nawrócić  lecz im się to nie udaje, gdyż przysięgi 
nikt nie  łożył. Oficerowie rzucili szable pod nogi Januszajtisowi, a ten 
przy naszych szyderstwach zwiał.

Wieści o antyniemieckich nastrojach wśród żołnierzy le-
gionowych dotarły do ludności cywilnej, która przyjęła je jak 
wybuch rewolucji.

Rozrzucają między nami mnóstwo odezw rozmaitych partyi po-
litycznych, nawołujących żebyśmy się nie dali rozbroić i żebyśmy 
wytrwali... Oficerowie królewiacy, którzy nie złożyli przysięgi zostają 
internowani… 14.VII w miasteczku kazaliśmy wszystkie niemieckie 
napisy ze sklepów pozrzucać właścicielom dobrowolnie, grożąc, że 



WB nr 1 (104)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE28 WIOSNA 2015

i przeniesieniu do armii austryackiej. 16 VIII kompania sprzeciwia się 
rozkazowi, nie chce iść na ćwiczenia, za co dostajemy naganę i karne 
ćwiczenia przez trzy godziny. 19 VII w każdym baonie ma jedna kom-
pania pogotowie. Co dwie godziny wychodzą silne patrole. Warta 
jest wzmocnione. 20 VII wieczór obiliśmy pruskiego żołdaka, który 
przezwał jednego legionistę przeklętym psem – świnią polską. Od 
25 VII przychodzi rozkaz pogotowia marszowego. 26 VII oddajemy 
wszystkie rzeczy garnizonowe. 27 VII o godz. 10. przed południem  
wymarsz baonu do Modlina, gdzie wsiadamy w pociąg i odjeżdżamy 
nie wiadomo dokąd, żegnani przez  ludność9.

Internowani Bochniacy
Wśród tych, którzy odmówili złożenia przysięgi byli 

także Bochniacy, służący głównie w I i III Brygadzie Le-
gionów:  Franciszek Hojarski z Bochni,  Marian Jędry-
chowski z Bochni, Józef Koczwara z Mokrzysk, Julian 
Smajda z Bochni, Stefan Hojarski z Bochni, Andrzej Hy-
troś z Dąbrowy, Jan Kicka z Bratucic, Michał Kopeć z Ła-
zów, Zygmunt Krudowski z Bochni, Aleksander Mikuła, 
Zygmunt Mucha z Bochni, Leopold Okulicki z Bochni 
(Bratucic), Bruno Olbrycht, Julian Smajda z Bochni, Anto-
ni Wyporek z Niegowici. Jędrzej Cierniak z Zaborowa, abs. 
Gimnazjum w Bochni wyjechał do Galicji. Tam zagrożony 
wcieleniem do armii austro-węgierskiej, zdobył fałszywy 
paszport i wyjechał do Warszawy10. W Galicji poszukiwa-
no legionistów, który odmówili złożenia przysięgi. Trwały 
internowania i wysyłanie legionistów na front włoski

Polnische Wehrmacht
Z rozkazu generalnego gubernatora Hansa Hartwiga 

von Beselera Legiony Polskie zostały podzielone na dwie 
odrębne formacje. Legioniści pochodzący z terenów Króle-
stwa Polskiego, którzy złożyli przysięgę znaleźli się w od-
działach Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) 
podlegającej gen. Beselerowi zaś pochodzący z Galicji 
wcieleni do powtórnie sformowanego Polskiego Korpusu 
Posiłkowego. Polską Siła Zbrojną kierował faktycznie gen. 
Barth. Jednym z inspektorów wyszkolenia był płk Minkie-
wicz. Zasilili go ochotnicy z wiosennego poboru w 1917 r., 
ale Niemcy nie byli zainteresowani już rozwojem tej forma-
cji, gdyż większą uwagę skupiali na froncie zachodnim11.

Polski Korpus Posiłkowy
Polski Korpus Posiłkowy (PKP) organizował austriacki 

generał Jan Schilling. Dowódcą Korpusu został płk Zygmunt 
Zieliński, awansowany jednocześnie do stopnia generała. 
Główną formacją Korpusu była II Brygada LP dowodzona 
przez płk Józefa Hallera w której składzie znalazł się 2 pułk 
piechoty dowodzony przez ppłk Michała Żymierskiego i 3 
pułk piechoty majora Józefa Zająca. W składzie Korpusu był 
ponadto 2 pułk ułanów mjr Juliusza Ostoi-Zagórskiego, pułk 
artylerii mjr Włodzimierza Zagórskiego, kompania sztabowa, 
kompania saperów, szkoła oficerów piechoty, szkoła podofice-
rów piechoty, oddziały pomocnicze i tyłowe. Liczebność Kor-
pusu była później, w różnych źródłach, różnie przedstawiana: 
od 431 oficerów i 7135 żołnierzy do 591 oficerów i 9592 żoł-
nierzy. Korpus nazywano Wojskiem Polskim albo II Brygadą. 

W sierpniu 1917 r. Korpus przeniesiono do Przemyśla, 
a następnie, na dobrze z znany legionistom front besarabski, 
w okolice Rarańczy. Na początku stycznia 1918r. wycofany 
został w rejon Czerniowiec, Łużan, Mamajowic i Kocmania. 
Znajdował się w odwodzie 7 armii austro-węgierskiej w gru-
pie operacyjnej gen. Kossaka. Tam miesiąc później miały ro-
zegrać się dramatyczne wydarzenia.

Bochniacy w Polskim Korpusie Posiłkowym 
W Polskim Korpusie Posiłkowym znaleźli się Bochnia-

cy: Piotr Fita z Bogucic, Bronisław Daniec, syn bocheńskie-
go górnika, Tadeusz Fonferko z Niepołomic, Stefan Hojarski 
z Bochni, Andrzej Hytroś z Dąbrowy, Jan Jawień, Roman Ja-
kubowicz z Bochni, Henryk Katra z Bratucic, Bronisław Lech 
z Bochni, Władysław Lipina z Bochni, Michał Łabuś z Cicha-
wy, Stanisław Marek, Wojciech Michałowski z Bochni, Stani-
sław Otwinowski z Bochni, Jan Pałkowski z Bochni, Mieczy-
sław Piekło z Bochni, Józef Rutkowski z Bochni-Przedwygo-
dy, Jan Słuszkiewicz z Bochni, Salomon Traurig z Borównej, 
Jakub Wajda z Szarowa. Niektórzy dotarli do Korpusu póź-
niej, już po jego reorganizacji. 

W 1917 r. działacze bocheńskiej organizacji POW Stani-
sław Mazur i Mieczysław Piekło udali się z Bochni na Buko-
winę i wstąpili w szeregi Polskiego Korpusu Posiłkowego. 
Władysław Kowanetz z Uścia Solnego, po ukończeniu 4 kl. 
bocheńskiego gimnazjum 17 listopada 1917 r. zaciągnął się do 

Leopold OkulickiZygmunt Mucha Władysław Lipina Jakub Wajda
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6 pp LP wchodzącego w skład Polskiego Korpusu Posiłkowe-
go. W połowie stycznia 1918 r. dotarł do Korpusu Stanisław 
Klimecki z Woli Przemykowskiej, który 12 maja 1915 r. do-
stał się do niewoli, następnie z niej zbiegł i pod przybranym 
nazwiskiem Wróblewski uczył w polskim gimnazjum i  na 
Uniwersytecie Ludowym i działał w POW w Charkowie do 11 
stycznia 1918 r. 1 stycznia 1918 r. wrócił do pułku Walerian 
Czuma, po 1.5 rocznym leczeniu kontuzji doznanej w bitwie 
pod Kostiuchnówką12. 

Czwarty rozbiór Polski - Traktat Brzeski 9 lutego 1918 r.
W tym czasie na zachodnim teatrze działań wojennych 

ofensywa państw centralnych od wiosny 1917 r. rozwijała się 
pomyślnie13. W lutym 1917 r. wybuchła w Rosji rewolucja. 
Rząd Tymczasowy Kiereńskiego w Rosji zapowiedział walkę 
do zwycięskiego końca, ale sytuacja wewnętrzna była trudna, 
wojska rosyjskie ponosiły kolejne klęski, a fala dezercji przy-
bierała na sile.

W październiku 1917 r. nastąpił zamach stanu, zwany 
w literaturze Rewolucją Październikową. Bolszewicy, któ-
rzy  przejęli  władzę w Rosji zapowiedzieli zawarcia pokoju  
bez aneksji i kontrybucji. 15 grudnia 1917 r.  zawarto rozejm, 
a rokowania pokojowe rozpoczęły się w Brześciu Litewskim. 
W imieniu Bolszewików występował Lew Trocki.

Pokój na wschodzie był potrzebny państwom centralnym. 
Niemcy chcieli utrzymać Królestwo Polskie, Litwę, część 
Bukowiny i Łotwę, Austria  gotowa była zawrzeć pokój za 
wszelką cenę. Niemcy i Austria uznały Ukraińską Republi-
kę Ludową i przyznały jej Chełmszczyznę i część Podlasia, 
a więc ziemie zamieszkałe głównie przez Polaków. W zamian 
Austria miała otrzymać 1 mln ton zboża i 50 000 ton żywca. 
Do rokowań z Rosją w sprawie zawarcia pokoju Austriacy 
i Niemcy zaprosili delegację ukraińską.

Do traktatu pokojowego spisanego 9 lutego 1918 r. wpro-
wadzono tajny protokół, w którym podzielono Galicję na ukra-
ińską i polską. Było to sprzeczne z obietnicą cesarza Francisz-
ka Józefa I utworzenia z Galicji odrębnego kraju koronnego.

Kiedy więc informacje o warunkach pokojowych przedo-
stały się do opinii publicznej gniew i oburzenie nie miały gra-
nic. Fale demonstracji przeciwko państwom centralnym prze-
toczyły się przez galicyjskie miasta. Lwowska gazeta “Wiek 

Nowy” ukazała się z czarną, żałobną obwódką i tytułem: 
“Czwarty Rozbiór Polski”. Doszło do starć z policją i żandar-
merią. Najboleśniej odczuli to legioniści znajdujący się w Pol-
skim Korpusie Posiłkowym w rejonie Czerniowiec. Kapelan 
legionowy ks. Panaś pisał:

Popielec przyniósł nam straszną wieść, która spadła na nas jak 
grom z nieba, ciężko zachmurzonego. Zdradliwie do nas uśmiechnię-
ta Austria i brutalne Prusy za zboże ukraińskie sprzedały hajdama-
kom nasze męczeńskie Podlasie, a rana zrobiona na ciele Królestwa 
Polskiego groziła samem zjawiskiem, że nastąpi dalsze rozdarcie ziem 
polskich, przez które Galicja wschodnia i Lwów znajdą się poza gra-
nicami Polski.

Nazwał ten akt faktem ordynarnej zdrady. Wzburzeni byli 
polscy oficerowie i szeregowcy. Dowódca II Brygady płk Hal-
ler wydał rozkaz, aby “nie tylko cios ten  odeprzeć, ale, aby 
także, raz na zawsze, utrzymać całość naszych ziem w których 
mieszka większość ludności polskiej”.

O honor żołnierza polskiego – Przebicie pod Rarańczą
14 lutego 1918 r. odbyło się w Mamajowicach nabożeń-

stwo żałobne za duszę majora Włodzimierza Mężyńskiego. Na 
środku cerkwi ustawiono trumnę, która symbolizowała także 
pogrzebane nadzieje Polaków. Ułożono na niej ordery austro-
-węgierskie i niemieckie zdobyte przez legionistów w ciągu 
całej wojny. Gen. Zieliński ze swoim sztabem stanął w prezbi-
terium, brygadier Haller za katafalkiem. Po mszy świętej ks. 
Panaś wygłosił kazanie o patriotycznej treści, które zakończył 
słowami:

Niechaj dziś ze wszystkich piersi rozbrzmi ona pieśnią przysięgi, 
która jest na ustach całego narodu polskiego: Nie damy ziemi skąd 
nasz ród. Tak nam dopomóż Bóg.

Zdawało się – piszą pamiętnikarze legioniści - , że cały ko-
ściół to tylko jedna polska dusza. We wszystkich oczach błysły 
łzy, bo zrozumieli wszyscy, że to przysięga na wojnę z Austrią 
i Prusami. Pułkownik Zieliński próbował uspokoić nastroje, 
sugerując honorowe rozwiązanie legionów, ale nie znalazły 
one uznania. Państwa centralne tak bardzo się skompromito-
wały, że nie można było z nimi dalej współpracować. Rozeszła 
się wiadomość, że legiony przeniesione będą na front rumuń-
ski, a tam podstępnie rozbrojone. Ktoś widział w Sadogórze 
pruskie bataliony, które miały rozbroić legionistów.

Władysław Kowanetz Stanisław Klimecki Bronisław Daniec Zygmunt Mucha
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14 lutego w szkole w Mamajowicach odbyło się zebranie  
oficerów  legionowych pod przewodnictwem ppłk Michała 
Żymierskiego. Uczestniczył w nim m.in. mjr Józef Zając i ks. 
Józef Panaś. Padały propozycje przebicia się przez linię fron-
tu i połączenia z oddziałami polskimi na Ukrainie, marszu do 
Galicji i wzniecenia powstania przeciw Austrii, wywołania na 
Ukrainie rewolucji antyniemieckiej i odcięcia Niemcom dostę-
pu do ukraińskiego zboża. Życzliwy tym akcjom płk Zieliński 
był dowódcą Korpusu, więc należało sfingować jego areszto-
wanie. Tego samego dnia Haller odesłał cesarzowi Karolowi 
ordery Signum Laudis i Żelazną Koronę, a cesarzowi Wilhel-
mowi Żelazny Krzyż z listem na temat haniebnej zdrady, ja-
kiej dopuściły się Austria i Niemcy wobec swojego tak zwane-
go sojusznika, jakim być miała Polska14

O planie przebicia się przez front dowiedziało się dowódz-
two austro-węgierskie stacjonujące w Czerniowcach na kilka 
godzin wcześniej i zarządziło stan pogotowia. Zaniepokoiło 
ich to, że żołnierze dostali ostrą amunicję i racje żywnościowe 
na kilka dni. Zauważyli też brak połączenia telefonicznego. 
Kompania telegraficzna, która miała ściąć słupy telefonicznie 
niepotrzebnie pospieszyła się, chociaż rozkaz zobowiązywał 
do zerwania linii dopiero po przejściu wojska.

5 lutego o 18.00 żołnierze Korpusu wyruszyli w kierun-
ku okopów rosyjskich. Na czele szła kompania szturmowa z 2 
pułku, której zadaniem było rozpoznanie i unieszkodliwienie 
artylerii austriackiej  znajdującej się w Rarańczy.  Za nią szedł 
III batalion, następnie 2 i 3 pułki piechoty, tabory, a na końcu 
kompania techniczna kpt Hellmana, która miała rozebrać tory 
kolejowe  na linii Sadogóra-Czerniowce, aby uniemożliwić 
przejazd pociągu pancernego.  Łącznie  przez front rosyjski 
miało się przedrzeć 100 oficerów i 1800 żołnierzy

Austriacki gen. Kossak skierował przeciwko legionistom 
5 i 36 dywizje piechoty i 2 i 6 dywizje kawalerii  austro-wę-
gierskiej, które około 21.00 zaczęły okrążać legionistów w la-

sku na zachód od Rarańczy. Marsz legionistów odbywał się 
spokojnie. Po drodze rozbroili austriacki patrol samochodowy. 
W Sadogórze dołączyła kompania techniczna z 2 pułku. 

W Starej Żuczce czekała na legionistów 2 Dywizja Ka-
walerii, składająca się głównie z Węgrów. Żołnierze siedzieli 
w jasno oświetlonych chatach wiejskich i grali w karty. Senni 
wartownicy chwiali się na swoich posterunkach. Kiedy nadje-
chał austiacki gen. Schilling  ks. Panaś kazał go aresztować. 
Legioniści minęli Starą Żuczkę i szli dalej w kierunku Rarań-
czy, zastawionej “kozłami hiszpańskimi”15. Na wzgórzu 243 
stała austriacka czata, którą zagarnięto bez jednego wystrzału. 
Dalej natrafili na oddziały austriackie. Na wezwanie kto idzie, 
trzech oficerów: mjr Łukowski, por. Boruta-Spiechowicz i ppor 
Mierzwiński zbliżyło się do austriackich oficerów i wymienia-
jąc swoje nazwiska wypalili austriackim dowódcom w twarz 
z pistoletów. Huk wystrzału był sygnałem do ataku. Posypa-
ły się serie z austriackich cekaemów, ale przejście oczyszcza-
ły ręczne granaty. Pozbawieni dowódców żołnierze niedługo 
ustąpili pola legionistom. Boruta-Spiechowicz pisał potem:

Żal nam było mordować  tych osłupiałych, Bogu ducha winnych, 
żołnierzy. Mścimy się na karabinach. Dwa baony 53 pp austro-węg 
poszły w rozsypkę. 300 żołnierzy austro-węgierskich. Wzięliśmy do 
niewoli.  Mimo silnego ognia oddziały legionowe w tyralierze po obu 
stronach drogi posuwały się w kierunku  Rarańczy. Żołnierze austro-
-węgierscy schronili się do cerkwi. Z pozostałymi rozgorzała walka 
na bagnety. Mimo sukcesu, legioniści, nie chcąc ryzykować ominęli 
wschodnią Rarańczę. 

W głębokim jarze zarządzono krótki odpoczynek po bi-
twie. Tymczasem tabory legionowe  liczące 100 wozów nad-
miernie obciążone zostały w tyle. Dowódca taborów zarządził 
zostawić wozy, a zabrać tylko konie, aby dołączyć do znacz-
nie oddalonych już oddziałów legionowych. Po chwili zmie-
nił jednak rozkaz, co przyczyniło się do katastrofy. Kompania 
techniczna z niewiadomych powodów nie zniszczyła torów 

kolejowych. Reflekto-
ry pociągu pancernego 
oświetliły tabory, a zma-
sowany ogień z tego po-
ciągu obrócił furgony 
w perzynę. Połowa koni 
zginęła, a pozostałe 
oszalałe, w świetle zie-
lonych, żółtych i czer-
wonych rakiet usiłowa-
ły uciec jak najdalej. 
Jeszcze o świcie pisał 
ppor. Rajmund Bergel 
usiłowano przebić się, 
ale większość żołnierzy, 
osłaniający tabory, do-
stała się do niewoli.

Z Rarańczy do linii 
frontu pozostało 5 km. 
Płk Haller powiedział: 
“Kości zostały rzucone. 
Droga jest bezpowrotne. 
Jeden może mieć tylko 
kres zwycięstwo albo 
śmierć”. Do spodziewa-
nej walki  z Rosjanami  Żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego
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w Rokitnie nie doszło. W okopach rosyjskich nie było żywej 
duszy.  Pozostały tylko zasieki z drutu kolczastego, które le-
gioniści, nie mając nożyc do przecinania drutu, pokonywali 
rzucając  płaszcze i po nich przechodząc  na drugą stronę. Tam 
odśpiewali “Rotę”. Przeszły dwa pułki piechoty w komplecie, 
tj. 18 kompanii piechoty, 6 kompanii karabinów maszynowych, 
2 i 3 kompania techniczna, kompania saperska i oddziały sztur-
mowe, a więc łącznie 27 kompanii. M. Boruta-Spiechowicz 
podaje, że łącznie przedostało się 100 oficerów i 1500 podofi-
cerów i szeregowców. Stracono artylerię i tabory, co skompli-
kowało sprawę zaopatrzenia, ale stworzyło możliwość szyb-
szych manewrów. Była to bitwa o honor żołnierza polskiego. 
16 legionistów poległo, a kilkunastu zostało rannych.

Losy Bochniaków  w czasie dramatycznych wydarzeń pod 
Rarańczą

Wśród tych, którzy przeszli przez linie rosyjskich okopów 
byli Bochniacy: Walerian Czuma z Niepołomic, Stefan Ho-
jarski z Bochni, Andrzej Hytroś z Dąbrowy, Edward Karaś 
z Chodenic pod Bochnią, Władysław Lipina z Bochni, Michał 
Łabuś z Cichawy, Stanisław Marek, Wojciech Michałowski 
z Bochni, Jan Pałkowski z Bochni, Mieczysław Piekło z Boch-
ni, Józef Rutkowski z Bochni, Salomon Traurig z Borównej.

Internowani zostali przez Austriaków Bochniacy; Piotr 
Fita z Bogucic, Tadeusz Fonferko z Niepołomic, Władysław 
Frączek z Bochni, Feliks Goslar z Bochni, Leon Górecki 
z Brzezia, Adam Grocki z Bochni, Marcin Jach z Targowiska, 
Jan Jawień, Stanisław Klimecki z Woli Przemykowskiej, Wła-
dysław Kowanetz z Uścia Solnego, Bronisław Lech z Boch-
ni i Jakub Wajda z Szarowa16. Trafili oni do ośrodków inter-
nowania w Huszt, Peuz, Bustyhaza i Szaldobos. Jan Jawień 

zbiegł z obozu w Huszt. Został jednak schwytany i trafił do 2 
c.k. pułku dragonów, do karnej kompanii. Stanisław Klimecki 
w marcu 1918 r. trafił do Landsturmu.

Przejście II Brygady i manifest Hallera do Narodu przy-
jęła z oburzeniem Rada Regencyjna17.  Natomiast Włady-
sław Sikorski wydał deklarację solidaryzując się z  Hallerem. 
Przekazał ją austriackiemu gen. Obauerowi i Kołu Polskiemu 
w Wiedniu. Niebawem został aresztowany przez Austriaków. 

Kresowym szlakiem Sienkiewicza
Legioniści rozważali możliwość połączenia się z od-

działami polskimi formowanymi w Rosji: I Korpusem 
Polskim gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego na Białorusi, 
II Korpusem Polskim gen. Jana Stankiewicza w Besara-
bii lub III Korpusem Polskim gen. Eugeniusza de Hen-
ninga -Michaelisa na Ukrainie.  Najbliżej było do II Kor-
pusu gen. Stankiewicza w Sorokach. 

Józef Haller rozdał każdemu pułkowi po kilka egzem-
plarzy “Trylogii” Henryka Sienkiewicza, bowiem teraz 
żołnierze II Brygady mieli iść szlakiem pana Wołody-
jowskiego, Zagłoby, Heleny Kurcewiczówny, walk Je-
remiego Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Wydał 
także rozkaz przyjaznego zachowania się wobec ludności 
Ukrainy i proklamację zaczynającą się od słów: 

Pierwsza rewolucyjna armia polska przekroczyła granice Au-
stro-Węgier i wkroczyła na terytorium wolnej Rosji i Ukrainy. 
Rewolucja nasza polega na tym, żeśmy zerwali wszystkie więzy 
łączące nas a armiami mocarstw centralnych i wzywamy was 
do wspólnej walki przeciwko wspólnemu wrogowi Niemcom.

Mieczysław Piekło Mieczysław Piekło - pierwszy z prawej
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II Brygada ruszyła wzdłuż Dniestru w kierunku miej-
scowości Soroki, aby połączyć się z II Korpusem Polskim 
gen. Stankiewicza. Była to droga uciążliwa lecz niezwykle 
malownicza i bliska sercu maszerujących żołnierzy. W nocy 
z 18 na 19 lutego 1918 r. Brygada minęła  Chocim i przeszła 
na drugą stronę Dniestru. Przeszła Żwaniec, Żwan, Kitaj-
gród, Sokólec w kierunku Kamieńca Podolskiego. Następnie 
skierowała się bardziej na południe na Mohylów, Uszycę, 
Raszków i Jampol. Na wieść o posuwaniu się wojsk au-
striacko-niemieckich w głąb Ukrainy, Haller zarządził szyb-
szy marsz i zmienił jego dalszy kierunek, aż do Sorok. Po 
300 kilometrowym marszu w zimowych jeszcze warunkach 
i głodzie 6 marca 1918 r. II Brygada połączyła się z II Kor-
pusem. 

                                                                Stanisław Kobiela
                                                                      CDN

Przypisy:
1  W.Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna 
Polski t. II 1914-1939, Londyn 1967, s. 73.)
2   Z ogłoszeniem decyzji o utworzeniu niepodległej 
Polski zwlekano, licząc na zawarcie odrębnego pokoju 
z Rosją.
3  26 września 1916 r. został zwolniony ze służby. 
4  Julian Smajda. Ważniejsze wypadki i przygody mego życia
5   Polski Korpus Posiłkowy miał składać się z trzech 
brygad: I Brygadą miał dowodził płk. Marian Januszaj-
tis, II – płk Józef Haller, III – płk Stanisław Szeptycki. 
W wyniku interwencji Niemców wstrzymano tworzenie 
Polskiego Korpusu Posiłkowego.
6   Także w Bochni przyjęty został entuzjastycznie – zob. 
Jolanta Wojciechowska. Bochnia wobec aktu 5 listopada 
1916 r. [w: Wiadomości Bocheńskie nr 2/2001]
7  Te chwile wspomina gen. Józef Haller: Cały Korpus 
stał w pogotowiu i oczekujące oddziały w szyku marzły 
w czasie deszczu ze śniegiem, bo zapowiedziany książę 
bawarski z szefem sztabu gen. Hoffmanem mocno się 
spóźnił… Po przeglądzie wyraził w kasynie swój za-
chwyt, a generałowie niemieccy i austriaccy silili się na 
koleżeńskość odmieniając ciągle słowa: Kameradchaft 

i Waffenbruderschaft, wywołując tym jeszcze więk-
szą niechęć. Postanowiliśmy tak księcia Leopolda jak 
i generałów spić. Dolewano więc do szampana wódki 
i wkrótce trzeba było po toaście wzniesionym za “woj-
sko polskie” wynieść omdlałego księcia-marszałka. zob. 
Józef Haller. Pamiętniki. Łomianki 2014 s. 129
8  Gen. Hans Beseler opracował pierwotny tekst roty 
przysięgi mówiący o “posłuszeństwie ojczyźnie i cesa-
rzowi jako naczelnemu wodzowi”.  Druga wersja zobo-
wiązywała do “wierności cesarzowi Niemiec, cesarzowi 
Austrii i królowi Węgier, jako obu poręczycielom pań-
stwa polskiego i wszystkim innym przełożonym. Trzecia 
wersja roty zobowiązywać miała do “wierności Ojczyź-
nie mojej Polskiemu Królestwu i memu przyszłemu kró-
lowi oraz dotrzymanie braterstwa broni armiom niemiec-
kiej i austro-węgierskiej”.
9  W dalszej części wspomnień Julian Smajda opisuje 
drogę na front włoski i walki na tym froncie w Alpach – 
zob. Leszek Kala, Stanisław Kobiela, Pamiętnik Juliana 
Smajdy legionisty I Brygady [w: Wiadomości Bocheńskie 
nr 4/2007, 1/2008] 
10  Jędrzej Cierniak (1886-1942), ur. w Zaborowie, ab-
solwent bocheńskiego gimnazjum, pedagog, organiza-
tor amatorskich teatrów ludowych, od 1927 wizytator 
oświaty pozaszkolnej, 
11  Stanisław Czerep. II Brygada Legionów Polskich. 
Bellona. Warszawa 1991 r. s.189,
12  Walerian Czuma został ciężko ranny w bitwie pod Ko-
stiuchnówką w lipcu 1916 r. Wg jednych źródeł dostał się 
do niewoli, z której w 1917 r. zbiegł. Inne źródła podają, 
że leczył się w twierdzy Kraków i stamtąd 1 stycznia 1918 
r. przybył do Korpusu, chociaż skutki kontuzji odczuwał 
do końca życia. Być może w ramach wymiany jeńców 
wydany został przez Rosjan.
13  W Szampanii ofensywa wojsk anglo-francuskich nie 
dała efektu (słynna rzeźnia Nivelle’a, w której zginę-
ło  122 000 Francuzów i 80 0000 Anglików). Na froncie 
włoskim Włochy doznały ciężkiej klęski pod Isonzo (maj-
-czerwiec 1917.
14  Trudną walkę staczał z sobą – pisze Józef Haller – gen. 
Zieliński, dowódca Korpusu. Był starym pułkownikiem au-
striacko-węgierskiej armii, dowódcą 13 Pułku “Dzieci Kra-
kowskich”, wiązały go przysięgi i przyjaźnie w armii au-
striacko-węgierskiej. Był bardzo lubiany przez wszystkich 
żołnierzy i szanowany jako znakomity żołnierz i troskliwy 
dowódca. Ściskając mi ręce, powiedział: - Uwięźcie mnie 
i zabierzcie ze sobą. Haller – op.cit. s. 149,150,
15  Kozły hiszpańskie to znany od średniowiecza rodzaj 
umocnień-zasieków zabezpieczających piechotę i tabory 
przed arakiem kawalerii, budowane z grubej belki z zamon-
towanymi na niej zaostrzonymi drągami 
16  Jakub Wajda ur. 27.07.1900 r. w Szarowie, był uczniem bo-
cheńskiego gimnazjum. Służył w 2 pp LP, Polskim Korpusie 
Posiłkowym. Internowany w Huszt i wcielony do armii ausy-
triackiej, zbiegł. Po ucieczce wstąpił do 4 pp LP i w listopa-
dzie 1918 r. ruszył na odsiecz Lwowa. Zamordowany przez 
Rosjan w Katyniu w kwietniu 1940 r. Był ojcem polskiego 
reżysera Andrzeja Wajdy
17  Stwierdziła, że Haller oszalał i wypowiedział wojnę 
Niemcom..

Władysław Lipina - pierwszy z lewej
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Dwory Małopolski - architektoniczne dziedzictwo
Okazałe wydawnictwo, formatu A-4 , 443 stronicowy 

Album z roku 2013 wypełniony przeszło 1500 fotografiami 
archiwalnymi i współczesnymi, dokumentuje zachowane, mimo 
niesprzyjającej historii, polskie Dwory Małopolski. Dzisiaj to 
symbole tradycji, wyłączności, swoistości; po prostu polskiej 
kultury, która z ułożenia się dziejów była szlachecką czy jak 
kto woli ziemiańską. Odnajdziemy w albumie okazałe pałace 
i bardzo skromne dworki, ale większość prezentacji to dwory 
z charakterystycznym polskim dachem, na planie prostokąta, 
rzadziej kwadratu,  zdobione gankiem na którego kolumnach 
opierał się klasycystyczny fronton. Niszczone przez czas i lu-
dzi, w ostatnich 2-ch dziesięcioleciach restaurowane. I znowu 
w pięknej szacie - służą: od lokalnych muzeów po ośrodki 
oświatowo-kulturalne bądź hotelowo-gastronomiczne; tylko 
niektóre zachowały funkcję prywatnych rezydencji. Przedsta-
wionym w Albumie budowlom (z przed  i po renowacji) towa-
rzyszą na ogół stare rodzinne fotografie mieszkańców dworu: 
przy pracy, w czasie zabaw, uroczystości…  obrazy świata, 
którego już nie ma. W Albumie cenne również są krótkie noty 
z historią każdego dworu, losów jego właścicieli. Autorka swoje 
komentarze oparła głównie na opracowaniach i wydawnictwach 
lokalnych, przykładowo, wykorzystała artykuł Michaliny Pię-
chowej Nieprześnia z „Wiadomości Bocheńskich” zima 2005/6 
oraz  publikacje  autorów znanych również z naszego kwar-
talnika: Zbigniewa Ellnaina i Marii Serafińskiej-Domańskiej. 

BOCHNIANA 
Według aktualnego podziału administracyjnego znajdu-

jemy w prezentowanym zbiorze ocalałe dwory w obecnym 
powiecie bocheńskim z ich krótkim opisaniem. Są to dwory: 
w Dąbrowicy, Kamionnej (zachowały się tylko resztki dawnego 
parku), Kopalinach Nieprześni, Nowym Wiśniczu, Rdzawie, 
Wieruszycach, Zbydniowie, Zawadzie. Sentyment zwraca nas 
również do sąsiednich powiatów kiedyś w części należących 
do okrojonej  dzisiaj ziemi bocheńskiej.

152 dwory w Albumie: czy wszystkie? Na pewno pominięty 
został pałac Kępińskich w Szczurowej, chociaż uwzględniony 
jest sąsiedni dwór w Dołędze,  gdzie muzeum powstańczej tra-
dycji 1863 roku. Zabrakło również dwóch pięknych dworków 
stanowiących ozdobę ul. Konstytucji 3-go Maja w Bochni.
Ewelina Mroczek

Bajkowa architektura Teodora Talowskiego
W majowym numerze  miesięcznika „Nasza Historia” 

dodatku do „Dziennika Polskiego” ukazał się ciekawy artykuł 
Macieja Mieziana pt. Śpiewające żaby, smoki i pająki. Bajkowa 
architektura Teodora Talowskiego, o życiu i twórczości jednego 
z najlepszych krakowskich architektów XIX wieku, twórcy 
pełnych fantazji gmachów, a także polichromii w stylu nider-
landzkiego gotyku i niderlandzkiego renesansu, nazywanego 
dzisiaj „krakowskim Gaudim”1.

Teodor Talowski urodził się w 1857 r. w Zasowie pod Tar-
nowem, wiosce leżącej przy drodze z Radomyśla Wielkiego do 
Dębicy w dworze słynącym z patriotycznych tradycji. W czasie 
rabacji chłopskiej 1846 r., obejmującej głównie cyrkuły bocheń-
ski i tarnowski chłopi zamordowali 18 osób w Zasowie i ograbili 
miejscowy kościół. Pamięć o tych wydarzeniach była silna 
w tamtym i następnym pokoleniu.  Autor artykułu przypuszcza, 
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że być może przejawiła się ona także w twórczości Talowskiego, 
w projektowanych przez niego willach i kamienicach, o grubych 
murach i przypominających średniowieczne, trudne do zdobycia 
warownie. Takim przykładem może być wg Macieja Mieziana 
„Koci Zamek” w Bochni2, dwory w Michałowicach, Grodkowie, 
i dom artysty stojący u zbiegu ulic Karmelickiej i Batorego.Po 
złożonym w 1875 r. egzaminie dojrzałości w Wyższej Szkole 

Realnej w Krakowie artysta studiował architekturę w Wied-
niu m.in. pod kierunkiem prof. Karla Kőniga, a po dwóch latach 
przeniósł się na Politechnikę we Lwowie, gdzie pracował zna-
komity lwowski architekt prof. Julian Zachariewicz. Zarówno 
Kőnig jak i Zachariewicz a swoich architektonicznych projek-
tach preferowali formy neorenesansowe i neobarokowe, czego 
dowodem może być wiedeńska kamienica Kőniga przy placu 
Alberta zburzona w czasie amerykańskiego nalotu 12 marca 
1945 r. jak i budynek Politechniki we Lwowie wybudowany 
wg projektu Zachariewicza i okazały gmach Galicyjskiej Kasy 
Oszczędności przy placu Halickim we Lwowie. Twórczość tych 
znakomitych profesorów  mogła odzwierciedlić się w projektach 
Teodora Talowskiego, który ukończył Politechnikę w 1881 r. 
w wieku 24 lat i zamieszkał w Krakowie. Tam objął posadę 
profesora na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Technicz-
no-Przemysłowej. 20 lat później w 1901 r. prowadził katedrę 
rysunku na Politechnice we Lwowie a następnie na tej samej 
Politechnice katedrę kompozycji architektury średniowiecznej. 
1 maja 1910 r. zmarł w wieku 53 lat. Zwłoki sprowadzono do 
Krakowa i pochowano na cmentarzu Rakowickim w zaprojek-
towanym przez Talowskiego grobowcu rodzinnym.

Autor przedstawia dzieła architektoniczne Talowskiego 
utrzymane w stylu akademizmu, jak np. wiadukt nad ulicą Lu-
bicz czy epitafium z kościoła OO Kapucynów przy ul. Loretań-
skiej. Na rodzinnym grobowcu artysta umieścił już stylizowa-
nego egipskiego Sfinksa, potężnego lwa przytrzymującego łapą 
ludzką czaszkę. Do pełnych fantazji dzieł, zaprojektowanych 
w stylu niderlandzkiego gotyku, zalicza pan Maciej Mieziana 
gmach szpitala OO. Bonifratrów przy ul. Trynitarskiej 11. Bu-
dynek TG „Sokół” przy ul. Piłsudskiego ma piękny ozdobny 
szczyt, ale traci na oryginalności stylu Talowskiego, ponieważ 
musiał być dostosowany do wcześniejszej bryły tego gmachu 
autorstwa Karola Krausa. 

I dopiero seria kamieniczek przy ulicy Retoryka może być 
prawdziwym powodem do chwały artysty i nazwania go „kra-
kowskim Gaudim”. Ta dwupasmowa ulica podzielona zielonym 
spacerowym deptakiem, przypominała w czasach Talowskiego 
Wenecję albo Amsterdam, ponieważ była faktycznie kanałem, 
którym  płynęła Królewska Młynówka. Może właśnie dlatego – 
sugeruje  Maciej Miezian - zlecono Talowskiemu zaprojektowa-
nie kilku kamienic, w których nawiązał on do niderlandzkiego 
renesansu wzbogacając  fasady groteskowo przerysowanymi 
detalami i swobodną asymetrią, co dało piorunujący, ogromnie 
malowniczy  efekt, a późniejsza przebudowa kanału w dwupa-
smową aleję nadała miejscu niezwykły wygląd.

Z artykułu dowiadujemy się o słynnych nazwach i symbolice 
kamienic projektowanych przez Talowskiego, a więc: kamienica 
„Pod Śpiewającą Żabą” z rzeźbą wyobrażającą śpiewającą żabę, 
grającą na mandolinie, dom „Pod Pająkiem”, , dom „Pod Smo-
kiem”, Pod Głową Osła”, „Koci Zamek” w Bochni, z dumną 
głową kota w koronie na szczycie kamienicy, w której dzisiaj 
mieści się Narodowe Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni 
i łacińskie sentencje umieszczane na fasadach kamienic: Festina 

Lente (Spiesz się powoli), Ars longa vita brevis (Sztuka jest 
wieczna, życie krótkie) Faber est suae quisque fortunae (Każdy 
jest kowalem własnego losu). Autor artykułu snuje przypusz-
czenie, że dom „Pod Śpiewającą Żabą” mógł oznaczać miejsce, 
w którym kiedyś była szkoła muzyczna, a obok w stawie kum-
kały żaby. Trudno jednak wyjaśnić inne pomysły Talowskiego, 
choćby nazwę „Kociego Zamku” w Bochni. 

Ciekawe są spostrzeżenia Autora nawiązujące do stylu 
niderlandzkiego renesansu. Pan Maciej Miezian przypomina, 
że w XVI wieku Niderlandami władało imperium Habsburgów, 
w którym „słońce nigdy nie zachodziło”, bo Habsburgowie rzą-
dzili w Niemczech, Czechach, w Niderlandach, na Węgrzech, 
w Hiszpanii, we Włoszech i koloniami zamorskimi. Antyhabs-
burskie powstanie wybuchło w Niderlandach i doprowadziło do 
powstania nowego niezależnego państwa Holandii. O powstaniu 
tym opowiada książka Karola de Costera pt. Przygody Dyla 
Sowizdrzała. Zdaniem Macieja Mieziana  Holandia jawiła się 
jako symbol wolności i niepodległości i była dowodem na to, 
iż mała zbuntowana republika jest w stanie pokonać kolosa. 
Być może więc - pisze Autor  - Teodor Talowski preferując 
styl niderlandzkiego renesansu w  taki sposób wyrażał swoje 
niepodległościowe nastroje. 

Oryginalność stylu Talowskiego, bajkowość i fantastyka tej 
architektury budziła w środowisku architektów w całej Galicji 
ogromne zainteresowanie, a może nawet chęć naśladownictwa. 
Przykładem takiej inspiracji może być budynek klasztoru ss. 
Karmelitanek w Krakowie autorstwa krakowskiego architekta 
Franciszka Mączyńskiego, twórcy Pałacu Sztuki przy placu 
Szczepańskim, czy – jak wskazuje Autor – gmach Izby Prze-
mysłowo-Handlowej przy ulicy Długiej zaprojektowany przez 
Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego, budynek  
Zespołu Szkół Mechanicznych Sławomira Odrzywolskiego przy 
alei Mickiewicza czy „Dom pod Sową”  Romana Bandurskiego.  
Maciej Miezian kończy artykuł pięknym zdaniem:
Jakże niezwykłym miastem byłby Kraków, gdyby fascynacji sztuką  
Teodora Talowskiego poddało się jeszcze więcej architektów.

     Stanisław Kobiela
Przypisy:
1   Autor artykułu  przypomina, że Teodor Talowski (1857-1910) 
i Antoni Gaudi (1852-1926) tworzyli w podobnym czasie, 
ale w krańcowo odległych miejscach Europy, innych realiach 
kulturowych i tradycjach historycznych i trudno odnaleźć podo-
bieństwa stylów galicyjskiego architekta i mistrza z Katalonii. 
Łączy ich natomiast oryginalność ich dzieł. 
2   zob. Joanna Bukowska, Jacek Cierniak. Architektura sece-
syjna Bochni  „Wiadomości Bocheńskie” nr 2/1993, 4/1993, 
5/1993.

Na legionowym szlaku…
W najnowszych pracach naszego Stowarzyszenia są zna-

czące rocznicowe publikacje, które wypełniły białe plamy 
w historii ziemi bocheńskiej: na jubileusz 70-lecia Stowarzy-
szenia wydaliśmy książkę Wojciecha Krajewskiego „Powietrz-
na walka nad Bochnią” poświęconą wojennemu wydarzeniu 
w Nieszkowicach Wielkich w nocy 14/15 sierpnia 1944. Tak 
było i  w 150- lecie Powstania Styczniowego, wyszła wtedy, 
prekursorska w zakresie tematu, książka Janiny Kęsek „ Bochnia 
i obwód bocheński w latach 1863-1864”. W 100-lecie legionów  
Józefa Piłsudskiego w kilku kolejnych numerach „Wiadomości 
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Bocheńskich” ukazały się artykuły poświęcone udziałowi 
bochniaków w Legionach. Te eseje stały się  inspiracją i ma-
teriałem do szerszego rozwinięcia tematu , tym razem w po-
staci książkowo-albumowej zatytułowanej „Na legionowym 
szlaku…”. Autor tekstu Stanisław Kobiela w oparciu o bogaty 
warsztat źródłowy zebrał, uzupełnił (chociaż nie zamknął, 
lista bowiem jest nadal otwarta) i uporządkował imienny 
wykaz bocheńskich legionistów na tle zdarzeń tworzących 
historię legionów. Ta interesująca publikacja wydana przez 
Muzeum Niepodległości w Warszawie i opatrzona znakiem 
Stowarzyszenia Bochniaków, odsłania czytelnikom pokryty 
zapomnieniem i obsesjami czasu PRL-u obraz ogromne-
go i ofiarnego zaangażowania się młodzieży bocheńskiej 
w ogólnonarodowe dzieło przekreślenia zaborów i odbudowy 
państwowości. Dokonana przez autora kwerenda pozwala 
poznać nazwiska i imiona legionistów, ich młodzieńcze 
życiorysy  jakże często zakończone ofiarą życia na polach 
bitew: z zapomnienia, nawet w rodzinie -  w tej książce -  
powracają pamięcią i szacunkiem dla czynu - spełnionego 
w imię Niepodległej Ojczyzny.

Oprócz „Wprowadzenia” autorstwa Tadeusza Skoczka, 
w którym podkreślił współpracę Muzeum Niepodległości 
z bocheńskimi instytucjami kulturalno-oświatowymi, kolejną 
(trzecią) cześć publikacji zatytułowaną „Katalog” wypełnia 
147 archiwalnych  fotografii pochodzących z wystawy zor-
ganizowanej w jesieni 2014 r. przez nasze Stowarzyszenie: 
Bochniacy na legionowym szlaku, która eksponowana była 
w „Domu Bochniaków” w jesieni 2014 r. Muzeum Niepod-
ległości w styczniu, lutym i marcu b.r., a w maju br. otwarta 
zostanie w Nowym Wiśniczu. Są tam zdjęcia legionistów, 
dowódców, zdjęcia z okopów,  biwaków…. Oddają koloryt 
czasu. Widzimy młodzieńcze twarze, mundury ówczesne 
z charakterystyczną dla I Brygady maciejówką albo au-
striackim czako w pozostałych brygadach. Jest też, zacho-
wana w archiwum Stowarzyszenia, zbiorowa fotografia 10 
bocheńskiej kompanii 2 pułku piechoty Legionów Polskich  
II Brygady z rozszyfrowanymi nazwiskami legionistów – 
bochniaków.  
Książkę, która powinna się znaleźć w księgozbiorze miłośnika 
narodowej i regionalnej historii, można kupić w Stowarzysze-
niu Bochniaków w każdy wtorek po godz. 18 i piątek  11-14.
    Ewelina  Mroczek

Miesięcznik obywatelski?
Może w Bochni nie wypada pisać krytycznie o „Kronice 

Bocheńskiej” drugim bocheńskim periodyku, młodszym o 4 
lata od „Wiadomości Bocheńskich” (powstał w 1993 r.), ale 
czytelnicy domagają się naszej odpowiedzi na wydarzenia 
z ostatniej sesji Rady Miejskiej, w czasie której panowie radni 
Karol Klima i Bogdan Kosturkiewicz poddali krytyce zasady 
funkcjonowania i finansowania tego organu samorządowego, 
który w podtytule nosi piękną nazwę „miesięcznik obywatel-
ski”. Czytamy  o tym w artykule pani Agnieszki Dudy w ma-
jowym numerze „Kroniki Bocheńskiej”. i o próbie „wyjaśnie-
nia” tej sprawy przez samorządowych urzędników.

Na sesji padły mocne, potwierdzone dowodami, zarzuty, że 
miesięcznik liczący obecnie 88 kolorowych stron, drukowany 
za nasze samorządowe pieniądze, obficie urozmaicany naj-
rozmaitszymi kolorowymi, wielkoformatowymi  reklamami, 
kulinarnymi przepisami, pokazami powabów dziewczęcego 
ciała uczennic bocheńskich szkół i repertuarem kinowym ma 
koszty 241 324,30 zł. (nie wiadomo za jaki okres), a obecnie 
przynosi znaczne straty. Trudno uwierzyć, że wydatki za 2014 
r. są o 100 tysięcy zł. wyższe od przychodów. Dobrze się stało, 
że ta fala krytyki wyszła ze środowiska samorządowego, a nie 
od nas. Bo podane liczby rzeczywiście zdumiewają i szokują. 

Jeśli koszty wydawania „Kroniki” wyniosły w 2014 r. 93 
296,15 zł. to koszt jednego numeru (zakładając dwa numery 
w ubiegłym roku podwójne) wynosi 9 329,60 zł. Natomiast 
koszt jednego numeru „Wiadomości Bocheńskich” jest prawie 
czterokrotnie niższy i wynosi 2 420,00 zł. Nie ma w nim ani 
jednej reklamy, nie ma honorariów i wynagrodzeń za wier-
szówki, a cała redakcja, razem z redaktorem naczelnym pracu-
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je za darmo. Objętość każdego numeru waha się w granicach 
52 – 60 stron. Trzeba więc rozmawiać o samorządowej „Kro-
nice Bocheńskiej”, o jej kosztach i problemach w kontekście 
opinii prof. Michała Kuleszy w przedmiocie niektórych zja-
wisk konkurencji na rynku prasy lokalnej, na co trafnie zwró-
cił uwagę radny Bogdan Kosturkiewicz.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej powinna bardziej 
szczegółowo zbadać przyczyny tego stanu rzeczy, a więc: jak 
wysoki jest nakład miesięcznika, ile egzemplarzy sprzedaje 
się, a jaka ich ilość nie została sprzedana (m.in. zwroty), ile 
jest etatów, jaka jest wysokość wynagrodzeń etatowych pra-
cowników, gdzie przechowywane są materiały redakcyjne, 
w tym fotografie publikowane w „Kronice”, ile kosztuje ich 
udostępnianie osobom zainteresowanym, na jakich zasadach 
się to udostępnianie odbywa i co się dzieje z nie opublikowa-
nym materiałem zdjęciowych. Kto nad tym wszystkim czuwa? 

Warto przy okazji zapytać dlaczego do tej pory nie powsta-
ło przy MDK lub MBP Elektroniczne Centrum Dokumentacji 
Fotograficznej, które powinno, za darmo lub za symboliczną 
złotówkę, udostępniać w wersji elektronicznej publikowane 
teksty i fotografie, zwłaszcza dla młodzieży piszącej prace 
dyplomowe, licencjackie, magisterskie itp. Ta niewątpliwie 
cenna dokumentacja winna być udostępniona społeczeństwu. 
Byłby to duży wkład samorządu Bochni na rzecz rozwijania 
zainteresowań tematyką bocheńską. 

Z tytułu podpisanych umów prawa autorskie do tekstów 
i fotografii powinna posiadać Gmina Miasta Bochni, a nie re-
dakcja „Kroniki” czy osoby prywatne. Jeżeli umowy są źle 
napisane, to powinny być natychmiast zmienione, a nawet 
w świetle prawa autorskiego i art. 58 kodeksu cywilnego unie-
ważnione, aby nie było żadnych problemów z utworzeniem 
takiego ośrodka w instytucji użyteczności publicznej. Miejska 
Biblioteka Publiczna prowadząca dział Bochniana, mogłaby 
prowadzić najlepiej taki elektroniczny zbiór dokumentacyjny 
i go udostępniać. Nieczytelne zasady winny być zastąpione 
czytelnymi. 

Nie będziemy wchodzić w szczegóły tematyki merytorycz-
nej miesięcznika. Jest w nim dużo ciekawych i wartościowych 
artykułów, zwłaszcza konsekwentnie prowadzony przez panią 
Annę Kocot-Maciuszek, cykl poświęcony oficerom zamordo-
wanym z rozkazu Stalina w Katyniu. Interesujące są artykuły 
pana Jana Flaszy, Iwony Zawidzkiej, Piotra Langera, Stanisła-
wa Piotrowicza i wielu innych. Może niektóre są zbyt długie 
w miesięczniku informacyjnym jakim ma być „Kronika Bo-
cheńska”.  W gąszczu reklam, przepisów kulinarnych (brakuje 
jeszcze horoskopów)  itp. gubi się jednak misja jaką winien 
spełniać informacyjny miesięcznik obywatelski.  

Przeglądając jego kolejne numery możemy stwierdzić, że 
w Bochni jest pięknie, jak w operze mydlanej. Podawane in-
terpelacje radnych traktowane są jak natrętne muchy. Brakuje 
tematów istotnych dla miasta w sferze strategii, rewitalizacji, 
promocji, reklam w zabytkowym śródmieściu, wadliwego 
funkcjonowania miejskiego monitoringu, pomysłów na wła-
ściwą politykę edukacyjną, kulturalną, parkingową. „Kronika 
Bocheńska” nie interesuje się nawet brakiem toalet miejskich. 

Widoczna jest niechęć do jakiejkolwiek polemiki i dys-
kusji. Coś dobrego próbuje zrobić w „Kronice” dr inż. Piotr 
Langer poprzez swoje artykuły na temat podtrzymywania sali-
narnej tradycji, ale to tylko wyjątek. W majowym numerze po-
jawił się artykuł podpisany przez AD pt. „Kampus Salinarny 

w centrum miasta?” o ciekawym programie fundacji „Salina 
Nova” z krytyczną (wytłuszczoną) uwagą: Od samego mówie-
nia niczego nie przybywa. Nie otwierajmy nowych dyskusji... 
Może takie jest motto miesięcznika obywatelskiego „Kronika 
Bocheńska”. Gratulujemy!!!

Trudno oprzeć się wrażeniu, że niektóre tematy pomijane są 
milczeniem, omijane są z daleka, albo kwitowane zdawkowy-
mi, a czasem zmyłkowymi informacjami np. na temat jakiegoś 
bezimiennego Komitetu Ratowania Zabytkowych Nagrobków 
na cmentarzu. Kilka lat temu pan Stanisław Gawor  - pierwszy 
redaktor „Kroniki Bocheńskiej” słusznie stwierdził, że np. re-
dakcja „Kroniki” programowo nie zauważa działalności Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Mamy 
także przykłady dotyczące pomijania innych stowarzyszeń.

Gazeta samorządowa pełnić powinna ważną rolę informa-
cyjną. Z racji otrzymywania dużych pieniędzy z budżetu miej-
skiego, ma dużo większe możliwości, niż inne gazety lokalne 
np. „Wiadomości Bocheńskie” czy „Ziemia Bocheńska”. Musi 
zatem uczestniczyć w pełnym zakresie w umacnianiu społecz-
ności lokalnej, doceniać bezinteresowną działalność społeczną 
świadczoną na rzecz tej społeczności, akceptować dokonania 
twórcze nie tylko tych samorządowych instytucji, ale także 
tych innych, a nie gorszych,  pracujących społecznie i bezinte-
resownie instytucji kultury. Nie powinna dokonywać selekcji, 
spłycania lub ograniczania jednej działalności a przewartościo-
wywać tę drugą, samorządową, świadczoną w ramach etatów. 

Trafnie posłużył się radny Bogdan Kosturkiewicz opinią 
prof. Michała Kuleszy, że jeżeli na rynku lokalnym funkcjonu-
ją inne podmioty, które zajmują się działalnością wydawniczą 
bądź prowadzą portale, to wydatki powinny równoważyć się 
z dochodami i nie wolno dotować działalności takich perio-
dyków, ponieważ zakłócałoby to zasady zdrowej konkurencji.   

Nam nie zależy czy „Kronika Bocheńska” cokolwiek 
pisze o naszej działalności. Mamy własny kwartalnik, stro-
nę internetową, facebooka, grono naszych wiernych czy-
telników i zasięg szerszy terytorialnie niż miasto Bochnia. 
Piszą o nas szeroko bocheńskie media internetowe, za-
przyjaźnione z nami stowarzyszenia i instytucje naukowe 
w kraju i zagranicą. Szkoda jednak, że czytelnicy „Kroniki” 
z tego miesięcznika nie dowiedzą się jak można ciekawie 
promować Bochnię na Wawelu, w Bydgoszczy, Warszawie 
czy Gdyni, w inny, bardziej urozmaicony sposób niż robi to 
samorząd, w jaki sposób bez większych pieniędzy można 
zainteresować młodzież tematyką bocheńską i jakie są ob-
szary całkiem dobrej współpracy z bocheńskim samorzą-
dem i innymi stowarzyszeniami. To temat  rzeka. 

Aby nie zanudzać czytelnika podamy tylko dwa zna-
mienne przykłady. Od trzech lat organizujemy wśród mło-
dzieży gimnazjów i liceów powiatu bocheńskiego konkursy 
wiedzy o Bochni i Ziemi Bocheńskiej wspólnie z „Civitas 
Christiana” i starostwem bocheńskim. Finały konkursy od-
bywają się przy wypełnionej po brzegi sali Oratorium św. 
Kingi, ale trzeci już raz redakcja „Kroniki Bocheńskiej” 
nic o tym nie wie, chociaż  bocheńskie portale internetowe 
obszernie o nim informują. Informacja o tych konkursach, 
wywiady z finalistami byłyby formą uznania dla wiedzy 
młodych ludzi, którzy przed konkursem nie siedzą u fryzjera 
lecz czytają zadaną literaturę i poznają temat przygotowa-
ny dla nich w „Domu Bochniaków”, a potem imponują nam 
zdobytą wiedzą. 
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Choćby dla równowagi z konkursami 17-letnich bocheń-
skich „Gracji”, w których dominuje piękno ciała, powinno 
się tych finalistów konkursu wiedzy o Bochni i Ziemi Bo-
cheńskiej pokazać i coś więcej o nich napisać. Wymowne 
milczenie „Kroniki” w tej i innych sprawach nie tworzy do-
brego klimatu społecznego, natomiast czyni sztuczne podzia-
ły i odwraca hierarchię ważności spraw.

30 stycznia br. dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum 
Niepodległości z okazji 25 lecia Muzeum zorganizował 
w Warszawie „bocheński dzień”. Po 18. latach była to druga 
na tak wielką skalę urządzona, warszawska promocja Boch-
ni, po słynnej wystawie „Bochnia, starsza siostra Wieliczki”. 
Uroczystość odbyła się m.in. pod patronatem Starosty Bo-
cheńskiego i Burmistrza Bochni, którzy na tej uroczystości 
byli. Przez sale Muzeum przewinęło się ponad 500 Warsza-
wiaków. 200 egzemplarzy „Wiadomości Bocheńskich” roze-
szło się błyskawicznie. Tylko z niewiadomych powodów nie 
było tam „Kroniki Bocheńskiej”. Miasto nie wykorzystało tej 
okazji. Były wywiady dla TVP-Info i TVP-Polonia. Nawią-
zaliśmy tam współpracę z Muzeum Sportu, Mazowieckim 
Muzeum w Płocku. Rozmawialiśmy z dyrekcją Archiwum 

PAN i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego w sprawie 
wystawy w „Domu Bochniaków”. Odnowiliśmy kontakty 
z Bochniakami mieszkającym w Warszawie. Chór „Salt Sin-
gers” dał wspaniały koncert. 

W marcowym numerze „Kronika Bocheńska” poświęciła 
temu tematowi zaledwie 5 zdań (na str.8), bez podziękowa-
nia dla głównego pomysłodawcy i organizatora dr Tadeusza 
Skoczka, który jest Honorowym Ambasadorem Królewsko-
Górniczego Miasta Bochni. Natomiast w tym samym nume-
rze na czterech stronach (str. 18-21) zamieściła reportaż z tra-
dycyjnego spotkania w kopalni soli z okazji 762 rocznicy 
nadania praw miejskich. Znalazło się tam 9 fotografii w tym 
jedna w wymiarach 27 cm. x 15.5 cm.  

Może więc warto rozmawiać, czy przy takiej katastro-
fie finansowej „Kroniki Bocheńskiej” i takim wartościo-
waniu tematów godnych odnotowania w miesięczniku, 
„Kronika Bocheńska” nie powinna się sprywatyzować. 
Może wtedy stanie się bardziej wiarygodna. Będzie mogła 
żyć własnym życiem, utrzymywać z reklam i nie będzie 
obciążać budżetu miejskiego.

                               Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”

Był jedną z dwu – obok Ireneusza Iredyńskiego – twarzy  
naszego pokolenia uczniów bocheńskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego rozpo-
znawalnych w wymiarze ponadlokalnym, czy wręcz krajo-
wym. Rozgłos zdobyli w różnych dziedzinach i w różnych 
środowiskach i choć się przyjaźnili - też bardzo byli różni. 
Przede wszystkim, by tak powiedzieć, mentalnie. Różnili 
się mianowicie - i to zdecydowanie - tym, co nazywamy fi-
lozofią, czy też stylem życia: Irek, poeta i wybitny prozaik, 
ale literacki „cygan” i anarchista, przy tym „urodzony im-
prezowicz”, Oldzik –  jak przystało na lekarza- naukowca: 
umiar, spokój, powaga. Choć skąd inąd też bardzo towarzy-
ski, tyle, że na zupełnie inny niż Irek sposób. 

Odszedł nagle. Nie wrócił z kolejnej konferencji nauko-
wej, tym razem z Gdańska. Jako uznany autorytet w swo-
jej dziedzinie, potwierdzony uzyskanym przed wielu już 
laty akademickim tytułem profesora nauk medycznych, do 
udziału w tego typu spotkaniach był zapraszany bardzo czę-
sto i zawsze chętnie w nich uczestniczył, bo lubił - i umiał 
- dzielić się swą ogromną wiedzą, a i korzystał także z każ-
dej okazji, by ją jeszcze pogłębić. Sam zresztą organizował 
wiele takich naukowych spotkań. Na tym gdańskim już wy-
stąpić nie zdążył...

W ogóle lubił spotkania i rozmowy z ludźmi, za co 
uwielbiali go i wysoce cenili pacjenci, na równi z Jego za-
wodowymi umiejętnościami. Jego, powiedzmy tak, towa-
rzyskie talenty cenili też sobie wysoce koledzy i przyjacie-
le, a miał ich bardzo wielu i to w najróżniejszych środowi-
skach. Miałem i ja zaszczyt i przyjemność się do nich zali-

Stanisław Gawor
Pożegnania

Oldzik (1937-2015) 
czać od czasów tej naszej wspólnej czteroletniej edukacji 
w jednej z trzech równo-
ległych klas bocheńskiego 
Liceum w latach 1952-56. 
Był wyróżniającym się 
uczniem. Oceny miał za-
wsze bardzo dobre i to ze 
wszystkich przedmiotów, 
dobrze to pamiętam, bo 
trochę w tym względzie 
konkurowaliśmy.

Ale zapamiętałem Go 
z tych szkolnych lat, a i - 
jak sądzę - większość na-
szych kolegów, przede 
wszystkim jako... działa-
cza. Tak się właśnie wtedy 
mówiło: d z i a ł a c z. Z ak-
centem uznania! Był mianowicie tym działaczem w ZMP , 
czyli w Związku Młodzieży Polskiej. Ktoś, kto interesuje 
się współczesnym, bardzo anemicznym, choć i bardzo zróż-
nicowanym  politycznie polskim ruchem młodzieżowym na-
wet sobie wyobrazić nie może, czym była i jaką rolę pełniła 
ta jedyna w tamtych latach (istniała w latach 1948-1956) 
młodzieżowa organizacja. Dość powiedzieć, że liczyła... 2 
miliony członków i – formalnie przynajmniej – miała swe 
oddziały, czyli k o ł a, w każdym zakładzie pracy, w każdej 
wsi i oczywiście w każdej szkole, a adeptów przyjmowano 
do niej – zawsze uroczyście! – po skończeniu... 14 lat, na 
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ogół już w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Przyjmo-
wano wszystkich, choć  bynajmniej nie wszyscy wstępowali 
do niej z entuzjazmem, wielu, może nawet większość, po 
prostu z konformizmu. Prawa przynależności ( traktowane-
go jako zaszczyt!) odmawiano tylko potomstwu „wrogów 
klasowych”, co w naszych lokalnych realiach oznaczało 
najczęściej bogatszych rolników (czyli tzw. kułaków), ale 
wcale często także i tych niezbyt bogatych, którzy jednak 
jakoś tam narazili się „władzy ludowej”, choćby ociągając 
się z terminową realizacją „obowiązkowych dostaw produk-
tów rolnych” ( czyli ich sprzedaży Państwu za pół darmo!), 
za co bardzo często karano wielomiesięcznym więzieniem 
i stygmatyzowano pu-
blicznie tym właśnie 
określeniem: „wróg 
klasowy”. Podczas 
uroczystości, na aka-
demiach i obowiązko-
wych pochodach (ach, 
te pierwsze maje!) 
członkowie organiza-
cji mieli obowiązek 
występować w specjal-
nych strojach: jasnozie-
lona koszula i czerwo-
ny krawat!  „Janczarzy 
Partii”–komentowali 
złośliwi, ale po cichu, 
bardzo po cichu, bo i za 
to można było dostać 
wyrok.

Nie rozwijam te-
matu, powiem tylko, 
że ZMP, z dumą na-
zywany przez swych 
działaczy „pierwszym 
pomocnikiem  Partii”, 
miał w kraju napraw-
dę dużo do powie-
dzenia (oczywiście 
w tych dość wąskich 
granicach, określonych 
przez ukochaną matkę –Partię!). W szkołach też! W wielu, 
bardzo wielu przypadkach działacze organizacji - często 
niezbyt chętni do nauki cwaniacy - szkołą wręcz rządzili, 
szantażując dyrekcje i nauczycieli politycznymi podejrze-
niami i oskarżeniami, wymuszając w ten sposób choćby 
np. pozytywne oceny. A szczególnym już postrachem byli 
dla „krnąbrnych”, czyli nauczycieli starszych, tych z przed-
wojennym jeszcze przygotowaniem, co to z najwyższym 
trudem dostosowywali się do obowiązujących programów. 
I poglądów. Im łatkę „wroga klasowego” przypiąć było nad-
zwyczaj łatwo, bo choć się mocno pilnowali, często mimo-
wiednie zdradzali się ze swą „nieprawomyślnością”. Wspo-
minając tamte czasy starzy nauczyciele mówili potem – już 
po likwidacji ZMP - o szkolnej pajdokracji, czyli - w nieco 
złośliwym przekładzie - rządach  g...niarzy.

Piszę o tym dlatego, że w naszym „Gimnazjum i Li-
ceum”, jak Szkoła się wtedy oficjalnie nazywała, było 
akurat zupełnie inaczej. Organizacja, owszem, liczyła się , 

miała mocną pozycję (przewodniczący zarządu szkolnego 
zasiadał w radzie pedagogicznej z prawem głosu!). Miała tę 
pozycję choćby dlatego, że należeli do niej prawie wszyscy 
uczniowie ( na pewno ponad 90 proc.). Ale też – za moich 
przynajmniej czasów – w pełni respektowała szkolne reguły 
i z szacunkiem traktowała  nauczycieli, również, czy nawet 
zwłaszcza tych starszych, jak prof. prof. Jan Gębica, Koto-
wa, Ogarkowa, Krzyszkowska, Kaczmarczykowa, Rodzie-
wicz czy Sierpińska. Nie zdarzyło się nigdy, by próbowano 
nauczycieli pouczać, indoktrynować, czy coś na nich czy 
na dyrekcji Szkoły wymusić. Co do tego ostatniego to na-
wet gdybyśmy my, działacze ZMP, bardzo chcieli, to i tak 

niewiele byśmy mo-
gli zdziałać: dyrektor 
Julian Bogowski miał 
mocną pozycję w po-
wiatowym komitecie 
Partii...

Było u nas, w na-
szej Szkole, inaczej, 
bo – po pierwsze – or-
ganizacją „rządzili” 
wyłącznie dobrzy i bar-
dzo dobrzy uczniowie 
(w kilkunastosobowym 
zarządzie szkolnym 
nie było nikogo z oce-
ną poniżej 4,5!), a po 
drugie – bo koła kla-
sowe zajmowały się na 
co dzień głównie tym, 
co w szkole i dla uczą-
cych się najważniejsze: 
dopingowaniem i mo-
tywowaniem do nauki, 
dbaniem o dobre wy-
niki, ”podciąganiem” 
słabszych, czyli  pomo-
cą w nauce dla potrze-
bujących, a także urzą-
dzaniem klasowych 
i szkolnych imprez 

i uroczystości, redagowaniem gazetek ściennych etc. Tak, 
były też oczywiście  tzw. szkolenia polityczne, czyli wy-
słuchiwanie nudnych na ogół referatów na bieżące tematy 
opracowywanych „po linii i na bazie”, jak to się wtedy mó-
wiło, na podstawie wydawanych w milionowych nakładach 
broszur. No i były też czasami „wyjazdy w teren”, czyli np. 
spotkania z wiejskimi kołami ZMP. Jakoś to wytrzymywa-
liśmy...

Kolejny i bodaj jeszcze ważniejszy powód, że tak się 
właśnie w naszej szkole układało, to nasz Oldzik, czyli wła-
śnie Olgierd Smoleński. Jak to się stało i dlaczego, czym 
błysnął, nigdy nie dociekałem – a żałuję – ale już w VIII 
klasie (czyli obecnej I) jako 15-latek został przewodniczą-
cym zarządu szkolnego ZMP i był nim, co roku na nowo 
wybierany, aż do klasy ostatniej. A było nas w organizacji 
co najmniej 400, w tym - na początku – przynajmniej dwie 
trzecie o kilka lat od niego starszych!

Prof. dr hab.nauk med. Olgierd Smoleński, ur. 26.04.1937 r. 
w Wilnie, dyplom lekarza –1963r., 1974 r - stopień naukowy dok-
tora nauk medycznych, 1976 r. - drugi stopień specjalizacji, 
1990 r. – doktor habilitowany, 1991 r. – specjalizacja z nefrologii, 
1996 r.- profesor nadzwyczajny w Instytucie Rehabilitacji Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zmarł 16 stycznia 2015 r.

W 1992 r. zorganizował a następnie w latach 1992 – 2006 był 
ordynatorem Oddziału Nefrologii i Dializoterapii w  krakowskim 
Szpitalu im L Rydygiera, po prywatyzacji Oddziału w 2006 r. - ko-
ordynatorem i konsultantem naukowym Centrum Dializ Fresenius 
NephroCare II w Krakowie. Od 1996 był kierownikiem Zakładu 
Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych AWF, od 1994 – preze-
sem Fundacji Amicus Renis. Organizował  Krakowskie Dni Diali-
zoterapii (od 1994) oraz liczne sympozja i spotkania lekarzy z tej 
dziedziny, red. nacz. kwartalnika „Dializa i Ty”. Członek zespołu, 
który w 1975 roku dokonał pierwszego w Krakowie przeszczepu 
nerki. Był promotorem 11 zakończonych przewodów doktorskich. 
33 lekarzy pod jego kierunkiem uzyskało specjalizacje z nefro-
logii, 20. - II stopień i 11. - I stopień specjalizacji w  zakresie 
chorób wewnętrznych. Był recenzentem 25. rozpraw doktorskich 
i 1. habilitacyjnej, promotorem 40. magisteriów. Napisał 130 prac 
naukowych, w tym 32 za granicą. Był współautorem podręczni-
ków z zakresu nefrologii i fizjologii. Odznaczony (m.in.) Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat wielu  wyróżnień 
i nagród; ostatniej „Złotego Otisa” za „Działalność na rzecz dobra 
społecznego” już nie odebrał... Od lat związany był ze Stowarzy-
szeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
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Ja sam zacząłem „działać” dopiero w klasie IX – jako 
przewodniczący koła klasowego, a potem także członek 
owego zarządu szkolnego. I od tego właśnie czasu byliśmy 
z Oldzikiem „na co dzień”, regularnie spotykaliśmy się też 
na „poważnych” posiedzeniach z „planami dnia”, dysku-
towaliśmy i kłóciliśmy się . 
Kipiał wprost energią i po-
mysłowością. Co tu kryć: 
imponował mi - umiejętno-
ścią przekonywania, spraw-
nego kierowania naszym 
młodocianym zespołem, for-
mułowania zadań dla każde-
go i ich egzekwowania. Ale 
i szacunkiem, jakim darzyli 
go nauczyciele, a naprawdę 
go nim darzyli! A w ogóle 
to wydawał się mi cały czas 
po prostu o niebo ode mnie  
mądrzejszy i dojrzalszy; 
traktowałem go bardziej jak 
starszego kolegę, niż równo-
latka...

Wszystko wskazywało na to, że z takimi zadatkami, 
z takimi talentami zostanie zawodowym działaczem spo-
łecznym czy politycznym, tzw. wówczas aparatczykiem. 
I podejrzewam, że gdyby nie rewolucyjne zmiany 1956 
roku – roku naszej matury – dałby się na to namówić, bo nie 
mam wątpliwości, że usilnie go do tego przekonywano. No 
i oczywiście przegrałby życie, choć jestem przekonany, że 
daleko by na tej drodze zaszedł.

Ku – nie tylko mojemu! – zaskoczeniu, a nawet zdumie-
niu, wybrał po maturze studia medyczne. Zdziwienie stąd, 
że z takimi zainteresowaniami raczej się nie zdradzał. Studia 
ukończył w „przepisanym” terminie, co warto podkreślić, 
bo to przecież studia bardzo „wymagające”, a Oldzik nie 
tylko nauce się poświęcał, znajdował też czas na aktywne 
angażowanie się w życie studenckie, w tym na działalność 
organizacyjną w Zrzeszeniu Studentów Polskich, przede 
wszystkim kulturalną, z którego to powodu często się spo-
tykaliśmy. A także na ... twórczość literacką.

Tę rozpoczął jeszcze będąc uczniem naszej Szko-
ły – o czym wtedy nie wiedziałem, chyba się tym wtedy 
nie chwalił, ale wiedziała o tym nasza wspólna koleżanka 
Wanda Łopatkówna i gdy w pewnym momencie, już po ma-
turze, rzuciła podchwycony przeze mnie i jej późniejszego 
męża, Mariana Flasińskiego, pomysł wydania zbiorku wier-
szy i prozy naszych kolegów, początkujących bocheńskich 
„literatów”, bez trudu wyciągnęła kilka tekstów także od 
Oldzika. Kontynuował to „hobby” na studiach, choć chyba 
nie publikował, ja w każdym razie nigdy nie spotkałem jego 
wierszy w prasie literackiej, a śledziłem ją zawsze dość sys-
tematycznie; wiedziałem jednak, że współpracuje literacko 
np. ze znanym w swoim czasie krakowskim kabaretem stu-
denckim „Cyrulik”.  Nota bene chodziły wśród zaintereso-
wanych literaturą kolegów pogłoski, że twórczości literac-
kiej nie zaprzestał nawet będąc już sławnym profesorem – 
nefrologiem; pytałem go o to, trochę żartem, raz i drugi przy 
piwie, wywijał się też żartem: a co gdyby tak, zakazane? 
Wyglądało na to, że naprawdę coś tam ciągle „skrobie”... 

Na pewno zaś utrzymywał – do samego końca –  związ-
ki i przyjaźnie z ludźmi  krakowskiego literackiego środo-
wiska, czego dowodem choćby udział kilku z nich w Jego 
ostatnim pożegnaniu. W krakowskim kościele  akademic-
kim pod wezwaniem św. Anny zauważyłem znakomitego 

poetę Leszka Aleksandra 
Moczulskiego, profesorów- 
literaturoznawców: Martę 
Wykę z UJ i Bolesława Fa-
rona z Uniwersytetu Pedago-
gicznego, Stefana Maciejew-
skiego... 

Mszę żałobną w tym 
wypełnionym po brzegi ko-
ściele celebrował - w asyście 
pięciu innych księży - ks. bi-
skup Józef Guzdek, kapelan 
generalny Wojska Polskiego, 
on też pożegnał  Zmarłego 
od ołtarza wzruszającą homi-
lią, podkreślając Jego zasługi 
dla ludzi i nauki, a także jego 
serdeczne związki ze świąty-

nią, w której Go żegnaliśmy. Żegnali go także przemówie-
niami koledzy – lekarze i naukowcy z Collegium Medicum 
UJ i Akademii Wychowania Fizycznego, a także nauko-
wych stowarzyszeń nefrologicznych, których był członkiem 
i działaczem, a wcześniej inicjatorem i współtwórcą. Wszy-
scy bez wyjątku, w tym i prezydent Krakowa, prof. Jacek 
Majchrowski, akcentowali Jego wiedzę i umiejętności, 
pełen serdeczności i przyjaźni stosunek do pacjentów i ich 
wdzięczność, powagę w wykonywaniu swego posłannictwa, 
zdolności organizacyjne, obywatelską postawę.

Dla nas, jego kolegów i przyjaciół ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jachowicza i Liceum Ogólnokształcącego, 
i w ogóle z Bochni, był zawsze i pozostanie Oldzikiem. Nie 
był bochniakiem z urodzenia (urodził się i dziecięce lata 
spędził w Wilnie), ale czuł się z naszym miastem serdecz-
nie związany, interesował się tym, co się w mieście dzieje, 
zawsze chętnie tu bywał (choćby na spotkaniach maturzy-
stów); na jesieni ubiegłego roku spotkał się też z szerokim 
gronem słuchaczy w Sali Biblioteki Powiatowej i Miej-
skie (obszerną relację z tego spotkania pióra Joanny Marii 
Noworolskiej opublikowały ”Wiadomości” w nr 1 z 2014 
roku , na podobne spotkanie był też umówiony w siedzibie 
Stowarzyszenia Bochniaków, niestety już się Go nie docze-
kaliśmy). Zawsze chętnie też swoim krajanom pomagał, 
m.in. wielu z nas i naszych znajomych „przecierał” szybkie 
ścieżki nie tylko do kliniki, którą kierował, ale i do kole-
gów - specjalistów.

Odpoczywaj w Pokoju , Oldziku!

Stanisław Gawor, absolwent Polonistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, współtwórca bocheńskiego 
„Almanachu Literackiego (1957), pierwszy redaktor 
Kroniki Bocheńskiej”członek założyciel Instytutu Or-
kana, współpracuje od lat z Redakcją „Wiadomości  
Bocheńskich”..
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26 września 2006 roku odsłonięto pomnik upamiętniają-
cy zbrodnie niemieckie popełnione na mieszkańcach Bochni 
wyznania mojżeszowego w czasach II 
wojny światowej. Miejsce wybrano nie-
przypadkowo, u zbiegu ulic Solna Góra 
i Niecałej, na terenie ówczesnego getta. 
Szacuje się, że na tym niewielkim frag-
mencie naszego miasta Niemcy zgro-
madzili ponad 15 tysięcy osób z Bochni 
i okolicznych wsi. Większość z nich za-
kończyła swoje życie na ulicy Kowal-
skiej, św. Leonarda, Trudnej…Te ulice 
dosłownie spłynęły krwią niewinnych 
ludzi. Musiało minąć prawie 50 lat, aby 
upamiętnić tę gehenny ludności żydow-
skiej. Ale nie o tym miał być ten króciut-
ki artykuł. 

Autorką wspomnianego obelisku jest 
Yael Artsi - światowej sławy rzeźbiarka. 
Urodzona w 1946 roku w Maroku, w wie-
ku 22 lat przeprowadziła się do Izraela, 
gdzie do dziś mieszka w Sdot-Yam nie-
daleko Cezarei na północ od Tel Awiwu. 
W 1973 roku jako matka dwójki dzieci zaczęła realizować swoje 
marzenie. Rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu  pod kierunkiem Etienne 
Martin`a, a także Historii Sztuki i Cywilizacji, które ukończyła 
w  1975 roku. Rok później zajęła I miejsce na wystawie Sztuki 
Nowoczesnej w Lyonie. Po powrocie do Izraela  jej kariera na-
brała błyskawicznego tempa. Już w latach 80-tych prace Yael 
zdobywały międzynarodowe nagrody i wzbogacały prywatne 
kolekcje. 

Na wyjątkowość jej prac  wpły-
nęło na pewno marokańskie dzie-
ciństwo. Krytycy często nazywają 
jej monumentalne obeliski “kamie-
niami z sercem”. W rzeźbach z ka-
mienia, bazaltu, granitu, marmuru 
widzą zamknięte ciepło, wrażli-
wość, intymność kultury i atmosfery 
Wschodu. Są pełne ukrytej emocji. 
Te kamienie krzyczą, płaczą, żyją. 
Jest artystką wszechstronną.

Jej rzeźby wzbogacają prze-
strzeń miejską Buenos Aires (Ar-
gentyna), Farum (Dania), Genewy 
(Szwajcaria), Tel Awiwu (Izrael), 
Osaki (Japonia), Bochni i prywat-
nych kolekcji od Australii po Wiel-
ką Brytanię. Najbardziej znane to: 
Parki Rzeźb w Danii i Holandii, 
Bramy Cezarei (1993), Matka Zie-
mia (2001), Na początku (1999), 
Adam i Ewa, Stara kobieta, Lew 
Biblijny, Kobiecość i wiele, wiele innych. Swoją sztukę pre-

zentowała wielokrotnie na wystawach we Francji, Włoszech, 
Belgii, Holandii, Danii, Izraelu oraz w USA (Nowy Jork, Chi-

cago, Los Angeles).
Pomnik podarowany Bochni przed-

stawia kamienne tablice z Dziesięcioma 
Przykazaniami podarowanymi Mojże-
szowi przez Boga. Kanon najważniej-
szych, podstawowych  zasad  regulu-
jących przez tysiąclecia współżycie 
między ludźmi. Przełamane na pół, 
zniszczone, zryte, zorane pokazują po-
wszechną destrukcję wszelkich zasad 
moralnych podczas Holocaustu. Kru-
chość nawet kamienia wobec wojny. 
W zamyśle autorki po tych kamieniach 
miały płynąć łzy ofiar wymieszane z ich 
niewinnie przelaną krwią. 

Dziwi jedynie fakt, że miasto Boch-
nia, w którym to znakomite dzieło sztu-
ki współczesnej tak wybitnej artystki 
od dziewięciu lat się znajduje, ofia-
rowane przez bocheńską społeczność 
żydowską mieszkającą w Izraelu, nie 

potrafiło odpowiednio wyeksponować tego niewątpliwego 
waloru turystycznego Bochni, poprzez stosowne opisy w ję-
zyku polskim, angielskim i hebrajskim, mimo wielokrotnych 
interwencji w tej sprawie darczyńców. Nie przeczytamy 
o nim w przewodnikach po Bochni i nie zauważymy go na 
planie miasta. Dziwić musi i to, że od trzech lat nie udało 
się w Bochni utworzyć opisu tzw. Żydowskiej Trasy Pamię-
ci, wskazujacej miejsca w których dokonywano na terenie 

Bochni zbrodni Holokaustu.
Wartość ofiarowanego dzieła 

Yael Artsi wynosi ponad pół milio-
na dolarów + 25 tysięcy dolarów za 
transport lotniczy. To cena pamię-
ci o tragedii bocheńskich Żydów.  
Uszanujmy to. Miejmy nadzieję, 
że - zgodnie z zapewnieniem władz 
miasta Bochni – Żydowska Trasa 
Pamięci powstanie jeszcze w tym 
roku i we wrześniu doczekamy 
uroczystego jej otwarcia.

 
Mgr Joanna Potasz ukończyła 

historię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. W latach 1991-2012 była 
kierownikiem Narodowego Archi-
wum w Krakowie Oddział w Boch-
ni. Wiele artykułów publikowała 
w Krakowskim Roczniku Archi-
walnym, Roczniku Bocheńskim 
i Wiadomościach Bocheńskich. 
Była współorganizatorem sesji ar-

chiwalnych w Bochni w 2003 i 2008 roku.

Yael Artsi podczas pracy nad pomnikiem Holocaustu

Joanna Potasz

Czy Bochnia docenia sztukę współczesną?
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Listy do redakcji
Bitwa o Bochnię

Nawiązując do artykułu w Wiadomościach Bocheńskich „6 
września 1939r w Bochni - w 75 rocznicę dramatycznych wy-
darzeń” (WB nr 4 z 2014r) chciałam opisać, jakich zniszczeń 
dokonał okupant we wrześniu 1939r w mojej najbliższej okolicy.

Wojska niemieckie wkraczając do miasta zaczęły od niszcze-
nia, podpalania domów ludzi mieszkających przy drodze prowa-
dzącej od Łapczycy do Bochni tzw. „górnym gościńcu” ( jest to 
obecnie ul. Nowy Świat - jej końcowy zachodni odcinek).

Niemcy systematycznie podpalali dom po domu wrzucając 
do środka granaty zapalające. Wówczas spłonęło jak pamiętam 
około 20 zabudowań. Najbardziej utkwiła mi w pamięci tragedia, 
jaka wtedy dotknęła moją bliską rodzinę.

Mieszkali tam dwaj bracia mojej mamy Henryk i Władysław 
Więcek. Mieli wybudowany nowy dom i duży budynek gospo-
darczy, w którym pod jednym dachem mieściła się stolarnia, kuź-
nia, stajnia dla bydła i stodoła ze zebranym niedawno zbożem. 

Nowo wybudowany dom posiadał piękną drewnianą werandę 
biegnącą wzdłuż całego domu od północnej strony, wykonaną 
w ostatnich miesiącach przed wojną własnoręcznie przez wuj-
ków.

Po południu 6 września toczyła się już walka coraz bliżej. 
Ciocia Więckowa była wtedy w domu tylko z dwoma córkami 
13- letnią Marysią i 14 –letnią Henią ( mężczyźni przebywali 
wówczas na uciekinierce). Kobiety schroniły się do piwnicy 
pod własnym domem. Było to nieduże pomieszczenie z ma-
lutkim okienkiem, całkowicie zagłębione w ziemi, ze stromym 
wejściem i drewnianymi drzwiami. Piwnica wydawała się być 
bezpiecznym własnym schronem dla ludzi, schowano tam też 
wszystkie wartościowsze rzeczy. Kiedy dom został podpalony 
przez Niemców spadające rozżarzone kawałki drzewa zapaliły 
drzwi od piwnicy i dalej zaczęły się palić rzeczy znajdujące się 
wewnątrz. Ciocia z dziećmi musiała uciekać z palącej się piwni-
cy. Wybiegły na zewnątrz. Na podwórzu było już kilku niemiec-
kich żołnierzy. Płonął dom i zabudowania gospodarcze. Niemcy 
nie pozwolili gasić pożaru i niczego ratować, nawet zwierząt 
uwięzionych w palącym się budynku gospodarczym. Ciocia mia-
ła przy sobie tylko kasetkę z dokumentami. Żołnierze popychając 
kobiety kazali iść za sobą i doprowadzili je do Łapczycy, do obo-
zowiska utworzonego przy tzw. „kościele górnym ”. 

W obozie było już dużo ludzi – mężczyźni, kobiety i dzie-
ci (tylko cywile). Wypędzeni z podpalanych domów, zabrani 
z drogi przez patrole niemieckie wszyscy zostali zebrani w tym 
jednym miejscu. Byli pilnowani przez żołnierzy niemieckich, 
nie wolno im było rozmawiać ze sobą i zmieniać miejsca siedze-
nia.  Dopiero rano zostali wypuszczeni. Kiedy ciocia z dziećmi 
wróciła pod dom zobaczyła już tylko zgliszcza budynków. Wi-
dok był przerażający. Spłonął dom i zabudowania gospodarcze. 
Zwierzęta - krowa, młode cielątko, świnka i kury leżały martwe. 
Sąsiednie domy też już nie istniały. W ciągu jednej nocy straci-
li wszystko, cały swój życiowy dorobek. Z domem spaliły się 
wszystkie rzeczy i ubrania. Pozostały w tym, co miały na sobie, 
w letnich ubraniach.

Tej tragicznej nocy jednak nie wszyscy mieszkańcy opuści-
li swoje domy. Mieszkająca samotnie tuż za drogą starsza pani 

Świgostowa pozostała w mieszkaniu. Niemcy pochodzili kilka-
krotnie do jej domu, wrzucali przez wybitą szybę granaty zapa-
lające. Krzyczeli na nią i pokazywali, żeby opuściła dom, a ona 
nie wychodziła i uparcie gasiła ogień. Po trzecim razie Niemcy 
zrezygnowali i odeszli. Ten dom, jako pierwszy ocalał i stoi do 
dnia dzisiejszego (obecnie jest to skrzyżowanie ul. Nowy Świat 
z łącznikiem Armii Krajowej). Po paru dniach, kiedy odwiedzili-
śmy ją z mamą opowiadała 0 tym zdarzeniu i pokazywała znisz-
czenia - spaloną podłogę, napalony kuchenny stół i maszynę do 
szycia ze spaloną częścią drewnianą oraz uszkodzony piec ku-
chenny. Pani Świgostowa przeciwstawiając się Niemcom wyka-
zała się dużą odwagą, ale też miała sporo szczęścia. Stawianie 
oporu okupantowi karane było natychmiastowym rozstrzelaniem. 
Tak zginął sąsiad tej pani. Według relacji mojej mamy, która wte-
dy tam była, został zastrzelony, bo nie chciał opuścić palącego 
się domu i próbował gasić pożar. 

Podpalanie zabudowań było celowym, zaplanowanym działa-
niem ze strony okupanta. W ten sposób Niemcy zaznaczali teren, 
dokąd dotarli, oświetlali pole walki swoim oddziałom, przekazy-
wali sygnały dla samolotów. Widok ogromnego pożaru miał też 
na celu zastraszenie ludności cywilnej. Pożar zabudowań położo-
nych na tym wysokim wzniesieniu był widoczny bardzo daleko, 
na pewno widzieli go mieszkańcy Bochni i okolicznych wsi.

Dochodzące do nas odgłosy strzelaniny wskazywały na teren 
walki koło lasu Kolanowskiego. Przy polnej drodze prowadzącej 
do lasu i na wschód położonych od niej polach (obecnie jest to 
początek obwodnicy Bochni od strony Łapczycy) zginęło kilku 
polskich żołnierzy. Pochowani zostali na miejscu gdzie zginęli. 
Pamiętam te mogiły rozrzucone na miedzach, było ich około sze-
ściu. Miejscowi ludzie postawili na tych wszystkich ziemnych 
grobach zwykłe drewniane krzyże, bez tabliczek. Latem widzia-
łam zawsze położone na tych grobach polne kwiaty prawdopo-
dobnie przez mieszkające w pobliżu kobiety. Jeszcze po wojnie 
groby te znajdowały się nadal w tym samym miejscu. Dopiero po 
kilku latach władze miasta zadecydowały o przeniesieniu. Ciała 
żołnierzy zostały przeniesione na cmentarz wojskowy w Bochni.  
                                                       Bochnia, kwiecień 2015 r.

                                                         Stanisława Szewczyk 

Postęp Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku znaczyły pożary i zgliszcza



WB nr 1 (104)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE42 WIOSNA 2015

Jeszcze o Brzękowskim Serdeczne dzięki dla Pani Marii Pieniek za przypomnie-
nie i  kompetentną prezentację postaci i twórczości wybit-
nego polskiego poety, a naszego Krajana, Jana Brzękow-
skiego („Wiadomości”  nr 3 i 4 z 2014 roku). Chciałbym do 
Jej tekstu dołożyć małą cegiełkę. Tak się złożyło, że akurat 
przeglądam i porządkuję swoje dziennikarsko- redaktorskie 
archiwum. Otóż odkryłem w nim to oto zdjęcie Autora „No-
wej kosmogonii”. Uwiecznił go podczas swej u niego wizyty 
w 1973 roku Janusz Odrowąż Pieniążek, pisarz i  krytyk lite-
racki, długoletni dyrektor warszawskiego Muzeum Literatu-
ry im.Adama Mickiewicza i  tym m.in. zdjęciem ilustrował 
swój o nim esej, opublikowany w redagowanym przeze mnie 
wspólnie z Tadeuszem Śliwiakiem krakowskim „Magazynie 
Kulturalnym” w 1977 roku.

                                                        Z wyrazami szacunku 
                                                                Stanisław Gawor

Stanisław Mróz

Smatruz z przewodnickimi klechdami 
Historia bocheńskiej kopalni soli pełna jest niesamowitych 

opowieści o zdarzeniach, postaciach niezwykłych, niecodzien-
nych, opowieści z pogranicza baśni, fantastyki, o szczęściu 
i nieszczęściu, o zdarzeniach tragicznych - słowem - historia 
kopalni pisana znojem i mozołem ciężkiej i niebezpiecznej pra-
cy górników. 

Dzisiaj opowieści te umożliwiają barwne oddanie rzeczy-
wistości kopalnianej, ale również ducha i sfery emocjonalnej 
tych twardych ludzi. Czytelnicy chcą poznać takie opowieści, 
chcą się wzruszać dolą i niedolą podziemnej braci. 

Z tego powodu otwieramy na łamach naszego czasopisma 
Smatruz1 z przewodnickimi klechdami2. Niech staną się kanwą 
do ubarwienia przewodnickiej opowieści o podziemnym świe-
cie bocheńskiej żupy solnej. Zaczynamy od fragmentu powie-
ści Ludwika Stasiaka „W zapadłym szybie”. 

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania do redakcji zasłysza-
nych niesamowitych a także wesołych opowieści związanych 
z tradycjami górniczymi naszego miasta i kopalni. Z przyjem-
nością zamieścimy je w naszym smatruzie.
                                     * * *

Kruszak3 zna wszystkie tajemnice kopalni, zjawiska i czary, jakie 
tam mieszkają. – A przecie tam – do zapadłego szybu, iść się boi. Tam 
płacz słychać. Płacz i krzyk. Tyle razy ludzie słyszeli!  Od trzystu już 
lat. A jęk duchów mrozi strachem krew. Nikt tam nie idzie. Zabrania 
tego nawet bańskie4 prawo.

Raz wybrało się dwóch. Junaki, jako zwykle górnickie syny. Szyb 
wtedy jeszcze łączył żupę5 ze światem6. Z dołu widzieli ludzie sło-
neczna jasność, czuli lecący szybem ciepłem słonecznym przepojony 
wiatr. Zuchy postanowiły iść w zaczarowany świat, usłyszeć, kto tam 
od wieku tak płacze. Opuścili działa7, na których pracują ludzie, opu-
ścili chodniki, którymi chodzą ludzie. Poszli w pustki. Kopano tam 
za czasów króla Piasta, wydobyto wszystką sól, poczem górnicy na 
zawsze komory te i szyby opuścili. Stały pustką całe wieki. W te za-
pomniane miejsca śmiałki teraz idą. Przed nimi w urwisku jama, kory-
tarz, który się zapada, wyprawy, które wlazły w ziemię.

- Naprzód!
Weszli w piec straszny8. Chodnik dębowy zgnił, nad głową trzaski 

połamanych dębów widać, powała siada, złomy okropne wiszą nad 
głową. Z czasem ścisły się ściany tak, że ledwo człowiek prześliznąć 
się zdoła, czasem trzeba klęknąć, pochylić się, rakiem przepleść się 
przez zawalony korytarz. Znowu rozstąpiły się kamienie, piec ob-
szerny, działo jedno i drugie minęli, przed oczami bezmierna komora. 
Co za ogromy! Kościół wawelski wlazłby w te straszne przestrzenie. 
Ciemno. Rozjarzył kruszak kaganek, światło wielkie, ale próżno się 
światło sili, aby dotrzeć do powały, blask ledwo słaby w iskrach soli 
się świeci. Spojrzał wozak na ziemię…

- Żelazo jakieś, kilof…
Na klepisku leżał obuch. Ujął górnik za trzon, ale rozsypał się 

w ręce. Spróchniałe drzewo. Wziął w palce żelazo – ruda rdzy się 
sypie…

- Wieki leży ten kilof.
- Czas zeżarł żelazo.
- Stal prochem za ziemię leci.
- Za Kaźmierza, chłopskiego króla, tu pewnie kopano.
Minęli starożytną komorę, znowu w caliznę solną iść trzeba, cze-

luść jakaś straszna, weszli, długo, długo szli piecem, wtem…Wicher 
zagasił kaganiec. Zaleciało ich ciepłe, ohydne, zgniłe powietrze, przez 
butwiejące drewniane wyprawy snać ciągnie zaduch i stęchliznę za 
sobą niesie. 

- Zajarz światło. 
- W piersiach zatyka.
- Zajarz, bo oślepnę od tej straszliwej ciemności.
Skrzesał kruszak ognia, na hubie zjawiła się iskra,  dmie w nią 

chłop, aby się smolny knot kagańca rozjarzył; zapalił się wreszcie 
i zgasł…

- Wicher gasi… 
- Ustąpmy na bok.
- Zaciszne miejsce znajdę.
Wyciągnął ręce kruszak, po omacku idzie, ściany się dotknął, kil-

ka kroków uszedł, stanął nagle.
- Słyszysz?!
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- Ten wicher płacze. 
- Jęk jakiś słychać.
- Ludzkie głosy i ludzkie kwilenie.
- Chodź do mnie!  Strach!! Patrz! Patrz! 
Pobiegł górnik za głosem towarzysza… Ooo!!
W czarnej, strasznej przestrzeni światło mętnie majaczeje, dymi 

się ta jasność, blaskiem próchniejącej wierzby świeci.
- Światło kagańca widzę…
- Ludzi  nie masz, a kaganek się jarzy.
- Zgnilizny błędnym ogniem świecą…
- Drzewa próchnieją.
Wśród siwych mgieł próchna, kagańca dym rdzawy. We wstęgach 

powikłanych i splotach wężowych ten dym się snuje.
- Zbrodnia się tu stać musiała.
- Ten kaganiec zabity górnik zostawił.
- Słyszysz ?!!
- Wyje ktoś w szybie i płacze.
Głosy coraz bliżej. Z wichrem lecą!! 
- Boże! Ze szybu idzie duch!
Wyszedł z czeluści szybu,  przy próchniejących kościach się zja-

wił. Żupan aksamitny na nim, w ręku żelazny obuch.
- Drugi!! Drugi!!
- Inny duch!
- Górnik!
- Trzeci duch!  Krasawica wielkiej urody.
- Płacze!
- Do stóp się plezie.
- Strach we mnie.
- Ten płacz ludzki ścina w żyłach krew.
- Patrz, patrz. Plezie się na kolanach za górnikiem…
- Co ona mówi? 
- Woła: Ulituj się, przebacz !! 
Ucieka od niej karmazyn i górnik. Ona idzie za nimi. Straszny, 

trumienny taniec.  Pląsy szkieletów…
- Zbliżają się ku nam.
- Zamrze ze strachu me serce.
Jak mgła na jeziorem pląsa i kołuje, tak leci po komorze trój-

ca dusz zmarłych.  Jak błędne ognie w zapadłym lesie na bagnisku. 
Mkną, pląsają.  Za górnikiem plezie się na kolanach dziewoja, płacze 
i łka, prosi i zaklina… 

- Ulituj się, przebacz!! 
Zbliżyły się duchy do drżących trwogą śmierci, przytulonych do 

ściany górników, karmazyn otwarł trupie oczy i krzyknął: 
- Ludzie!!!
- Życie ratujmy!!!
- Uciekaj!!!
Lecą kruszacy na oślep, jeden z nich różaniec wiszący na szyi 

chwycił, dyszącem gardłem modli się, o życie prosi, zmiłowania bo-
skiego woła. Ściga ich krzyk okropny, łomot straszliwy: oto jakby 
sto piorunów uderzyło, jakby się Tatry waliły, jakby ziemia wyszła 
ze swej kolei i natknęła się na słońce. Tysiąc dębowych pni w szybie 
się wali, sieć wypraw się kręci, urwiska skalne wyszły z posady, walą 
się niezmiernie przestrzenie, olbrzymi gmach solnej katedry się wali. 
Piastowski szyb się zapadł…

Kruszacy rozum stracili. Przez pustki bieżą jak szaleni. Serca biją, 
jakby w piersiach skarbnik zamieszkał i bił obuchem w piersi ścianę. 
Tchu brak, a przecie lezą. Dostali się wreszcie w nowe góry; wybiegli 
na świat.  Jedne z nich miał białe włosy na głowie. Posiwiał ze strachu 
w tej okropnej godzinie… Ujrzeli lidzie ich zielone z trwogi lica…

- Gdzieś ty był ? 

- W zapadłym szybie.
- Coś widział ? 
- Umarli płaczą- rzekł, padając na ziemię. 
Podnieśli go kruszacy.
- Widziałeś umarłych ? 
Górnik milczał.
- Czemu nie mówisz? Co to? 
Zemdlał. Wody! 
Ocucili ludzie kruszaka, do chaty zawiedli. Gawiedź ciekawa. 

Koło drugiego górnika się zbieżeli, o zaczarowany świat pytają się 
drugiego. 

- Opowiedz nam ty, coś widział w zapadłym szybie? 
Górnik chce mówić, usta otwiera,  wargi służby odmówiły, silą 

się usta…
- Patrzcie! Oniemiał.
Śmieje się górnik głupkowato, gromadę opuścił, poszedł do domu. 

Dziwny powrót. Dziaduś go siwy wita, witają go dzieci, żona jużynę9 
warzy. Ciągle i ciągle śmieje się górnik, przymarł ten uśmiech do ust, 
przez tydzień,  miesiąc, rok na pytania ludzkie śmiechem odpowia-
da…

- Oszalał! 
Mijają teraz ludzie komory, gdzie kopano za króla Jagiellona i za 

króla Piasta. Stronią od nich, bo tam zamieszkała śmierć, tam miesz-
ka niemota, szaleństwo, zagłada. Górnik, przechodząc przez komorę, 
z której do zapadłego szybu prowadzi droga, żegna się, szepce ser-
deczną pieśń swojacką: Kto się w opiekę odda Panu swemu…

A przecie choć wszystko od straszliwej komory stroni, przecież 
do uszu ludzkich dolatuje płacz duchów i jęk. – Został wozak nocą 
sam w kopalni, od zapadłego szybu odgradza go dwadzieścia staj, 
a przecie przez caliznę skały solnej, przez ziemię, iły i kamieniska 
słychać straszny płacz, okropne ludzkie łkanie. Żebrze jakiś głos, 
rozpaczą kwili:

- Ulituj się!! Przebacz!!!
Dawne to lata, bardzo dawne…

Przypisy:
1  Smatruz – starop.-stragan, kram
2  Klechdy – podania ludowe wiążące się z miejscowymi wierzenia-
mi, obyczajowością i tradycjami kulturalnymi. Zazwyczaj opowiadają 
o kulturalnej przeszłości regionu, niezwykłych wydarzeniach i posta-
ciach czy osobliwościach krajobrazu. Choć są spokrewnione z baśnia-
mi, są jednak silniej osadzone w realiach społeczno-obyczajowych 
regionu, a mniej fantastyczne. Nazwa pojawiła się po raz pierwszy 
w wydanym w 1837 roku przez K. W. Wóycickiego zbiorze Klechdy, 
starożytne podania i powieści ludu rosyjskiego i Rusi.
3  Kruszak – kopacz soli drobnej oraz górnik pracujący przy kruszeniu 
dużych brył solnych na mniejsze.
4  Bańskie – bachmistrzowskie; tutaj – górnicze prawo.
5  Żupę - kopalnię
6  ze światem – z powierzchnią
7  działa, stanie-wyznaczone działki, miejsca pracy kopaczy. 
8  Piec – ślepy chodnik kopalniany w momencie przebijania; nazwa 
nadana od wysokiej temperatury i zaduchu  panującego w przodku.
9  Jużynę – starop. Podwieczorek

Stanisław Mróz jest przewodnikiem w Kopalni Soli w Boch-
ni, członkiem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, gospodarzem w Bomu Bochniaków - zajmuje się 
grafiką komputerową, składem DTP oraz prowadzi stronę inter-
netową Stowarzyszenia.
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Obecnie Nowa Zelandia zajmuje powierzchnię 268 700 
km i składa się z dwóch głównych wysp: Wyspy Północnej 
o powierzchni 114 700 km i Południowej o powierzchni 150 
600 km oraz otaczających je 168 małych wysp. Odległość 
od krańca południowego do północnego wynosi 1600 km. 
Współczesna Nowa Zelandia jest zamieszkana przez około 
4,5 miliona ludzi. Christchurch miasto, w którym odbywał 
się w roku 1990 kongres liczyło 391000 mieszkańców. Na-
leży tutaj przypomnieć, że Nowa Zelandia jest położona na 
Półkuli Południowej. W Nowej Zelandii przymrozki należą, 
poza obszarem gór do rzadkości. Temperatura w czasie jed-
nego dnia może zmieniać się od chłodu do upału, od 5 °C do 
30°C. Celem ochrony przed częstymi wichrami posadzono 
liczne nasadzenia pasów wiatrochronnych złożonych z sosen 
kaliforniskijch (Pinus radiata).

Lasy obecnie pokrywają 23 % obszaru wysp, roślinność 
strefy alpejskiej 14 %, a resztę powierzchni zwłaszcza na 
wyspie Południowej ogrodzone pastwiska wykorzystane do 
hodowli owiec, udomowionych jeleni i krów.

Chcąc zrozumieć sytuację awifauny w Nowej Zelandii 
należy się cofnąć do około 130 milionów lat, kiedy konty-
nent Godwany podzielił się na kontynent Ameryki, Afryki, 
subkontynent Indii i Antarktydę, a następnie około 85 milio-
nów lat, kiedy to Nowa Zelandia odłączyła się od Antarkty-
dy. W tym czasie ssaków na Ziemi jeszcze nie było, Pierw-
sze torbacze w Australii (np. kangury) pojawiły się w cza-
sie, gdy Nowa Zelandia była już izolowaną wyspą. Przyroda 
Nowej Zelandii kształtowała się bez obecności ssaków do 
czasu przybycia człowieka, to jest do około 1200 lat temu. 
Do tego czasu około 80% powierzchni wysp pokrywały 
lasy składające się w większości z roślin endemicznych to 
znaczy występujące tylko w Nowej Zelandii. Były to; rośli-
ny nagonasienne ( głównie to drzewa szpilkowe) w 100% 
endemiczne, okrytonasienne w 85%, paprocie w 45%. Za-
mieszkujące tu zwierzęta również należały do endemitów 
i były to; ptaki lądowe w 45%, gady i płazy w 100%, motyle 
w 90%. Charakterystyczną cechą lasów i ich mieszkańców 
była ich mała różnorodność. Strefę koron tworzyło 36 ga-
tunków drzew, w tym najczęściej występowało od pięciu 
do dziesięciu gatunków. Większość roślin była zimozielo-
na, drzewa szpilkowe były długowieczne, żyły od 500 do 
1000 lat i dorastały 25 do 40 metrów. Lasy liściaste składały 
się z drzew, które dożywały od 100 do 450 lat. W podszy-
ciu dominowały paprocie drzewiaste i przyziemne. Epifity 
i liany porastały i owijały drzewa od stóp po korony. Skład 
gatunkowy lasów Nowej Zelandii przed przybyciem czło-
wieka odtworzono na podstawie analizy pyłków i innych 
szczątków kopalnych roślin oraz istniejących jeszcze na 
południu Wyspy Południowej i Wyspie Stewarta pierwot-
nych lasów. Archeologiczne szczątki ptaków pozwoliły na 
ustalenie ich składu gatunkowego w tym okresie. Dane te 
porównano ze składem obecnie żyjących gatunków ptaków 
w warunkach obecności ssaków jako drapieżców i konku-
rentów. Ogółem przeanalizowano 67 gatunków, których 
głównym środowiskiem życia były lasy. Wśród tej liczby 
gatunków ptaków 33% było bezlotne, dalsze 9% miało 

Jan Pinowski (Warszawa)

Nowa Zelandia kontynent bez ssaków cz. 2
ograniczone możliwości latania, co dawało im możliwości 
ukrycia się przed ówczesnym drapieżcą. Znaczny procent 
ptaków prowadził nocny oraz nocny i dzienny tryb życia, 
co może również świadczyć o braku nocnych drapieżnych 
ptaków. Czym żywiły się ptaki w lasach szpilkowo-liścia-
stych.? W znacznej większości zjadały pokarm pochodzenia 
roślinnego. Spośród 67 zbadanych gatunków owocożer-
nych, roślinożernych, owoco-roślinożernych, tylko 4 gatun-
ki ptaków w okresie lęgowym odżywia się tylko owocami. 
Zespół ptaków odżywiających się kiedykolwiek nektarem 
jest mały i żaden z nich nie odżywia się nim wyłącznie, w 
przeciwieństwie do Ameryki i Afryki gdzie nektaro-żernych 
gatunków jest dużo.

Bezlotne leśne ptaki roślinożerne - głównie moa, nie 
mają odpowiednika wśród ptaków na całym świecie, z wy-
jątkiem, wymarłych, ogromnych ptaków na Madagaskarze. 
Jedenaście gatunków moa różniło się wielkością w grani-
cach od 20 do 250 kg. Wszystkie były roślinożercami. O 
różnej ilości, dostępności i jakość pokarmu świadczy różna 
budowa układu kostnego, wielkość i ilość kamieni w wolu. 
Maorysi są odpowiedzialni za zniszczenie moa, na które po-
lowali i ponadto zniszczyli środowisko ich bytowania wy-
palając masowo lasy. Należy tu dodać, że w Nowej Zelandii 
żył błotniak (Circus yelesi) o rozpiętości skrzydeł 3 m, któ-
ry był zdolny zaatakować największego moa (Dinornis no-
voaezealandiae). Ostatnie moa nie dożyły czasów przybycia 
Europejczyków. 

Bibliografia:
1. Parker J. i Murphy E. Management of introduced mammals 
in New Zealand.  New Zealand Journal of Zoology, 30(4): 335 
– 360, 2003. 
2. Atkinson I.A.E  i Millener P.R. An ornithological glimpse 
into New Zealand’s pre-human past.  Acta XX Congressus In-
ternationalis Ornitologici, vol. 1: 129 – 192, 1991.

Maorysi polujący na moa. Beverley McCulloch (1992) Moas; 
Lost giants of New Zealand. Auckland, Harper/Collins Publ.
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Podróżując przez Brazylię i Argentynę na granicy tych 
krajów można zwiedzić największe na naszej planecie zgrupo-
wanie 275 olbrzymich wodospadów. Są to wodospady Iguaçu 
o średniej wysokości kaskad 72 metry. Były one tłem i tema-
tem słynnego filmu „Misja” o misjonarzach chrześcijańskich 
nawracających  tubylców na wiarę w Chrystusa.

Olbrzymie masy wody spadają z dwóch stron granicznej  
rzeki, a jej huk roznosi się w promieniu kilkudziesięciu ki-
lometrów Wodospady są otoczone tropikalną dżunglą, ale po 
niektórych częściach tych terenów można się poruszać, bo-
wiem zamontowano tam metalowe schody, które pozwalają 
w ograniczonym zakresie, schodzić nawet w dół. Jest także 
miejsce zwane malowniczo Diabelską Gardzielą, nad którym 
tworzy się kolorowa tęcza 

Graniczna rzeka Iguaçu wypływa z gór nad Oceanem Atlan-
tyckim a następnie wije się przez około 1300 km, a kaskady roz-
dzielają się na szerokość trzech kilometrów. Katarakty Iguaçu 
spadają w przepaść pojedynczymi wstęgami, inne rozbijają się o 

Janusz Żarek

Wodospady Iguaçu - cud natury
„Podróże kształcą i uczą tolerancji”

występy skalne, a welony piany przeplatają się z licznymi tęczami. 
Obserwacja tego naturalnego spektaklu jest niezwykłym przeży-
ciem estetycznym. Jego nieziemskie piękno jest niewyobrażalne.

KRONIKA
MUZEUM IM. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI 
opr. J. Kęsek

Czwartkowe Spotkania Muzealne
22 stycznia 2015 r. odbyło się w Muzeum pierwsze 

w nowym roku 2015 Czwartkowe Spotkanie Muzealne 
Bochnia 1944-1945, podczas którego trzech kolekcjonerów 
militariów zaprezentowało swoje zbiory i wygłosiło wykłady. 
Rafał Podsiadło z Niepołomic mówił o Linii Stellung a2 i jej 
przebiegu na terenie Bochni. Jarosław Kucybała z Bochni 
omawiał walki pomiędzy Trzcianą, a Ubrzeżą w powiecie 
bocheńskim w styczniu 1945 r. a Grzegorz Gaweł z Krako-
wa przedstawił temat Jan Dubaniowski „Salwa” - żołnierz 
ziemi bocheńskiej. 

26 lutego dr Maria Czeppe ( Polska Akademia Nauk 
w Krakowie, Pracownia Staropolska Polskiego Słownika 
Biograficznego) wygłosiła niezwykle ciekawy wykład na 
temat historii PSB oraz wyboru biogramów i ich opracowa-
nia. Wykład nosił tytuł „Historię tworzą ludzie...”

19 marca Agnieszka Żołna-Zdunek i Zbigniew Urbański 
z Lipnicy Murowanej mówili jak się robi palmy w Lipnicy. 
Pokaz praktyczny robienia palm cieszył się wielkim zain-
teresowaniem i zaangażowaniem publiczności, szczególnie 
dzieci i młodzieży

16 kwietnia Roman Włodek (Polska Akademia Nauk w Krakowie) 
wygłosił wykład  Złote lata filmu żydowskiego. Swoje wystąpienie 
ilustrował projekcją fragmentów przedwojennych filmów żydowskich

Z Bochni w świat, ze świata do Bochni
19 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego państwo 

Marta i Ireneusz Trybulcowie, muzycy i twórcy zespołu Came-
rata Cracovia oraz znakomici animatorzy życia muzycznego 
zaprezentowali archiwalne materiały filmowe oraz najnowsze 
płyty zespołu i własne. Należy przypomnieć, że państwo Trybul-
cowie wielokrotnie występowali przed publicznością muzeum 
dając koncerty muzyki dawnej- renesansu i baroku. Muzycy 
występowali w historycznych strojach, a śpiew i poezja dworka 
pięknie dopełniały niezapomniane występy.

12 marca odbyło się  spotkanie  Peru – Kraina Dzieci Słońca. 
Refleksje z 3500 km podróży po Ziemi Inków. Refleksjami z tej 
podróży dzielili się Anetta Stachoń i Krzysztof  Wojtaszczyk. 
Wspomnienia z tej niezwykłej podróży były bogato ilustrowane 
pięknymi slajdami. 

Inne spotkania muzealne
23 kwietnia 2015 w Roku Jana Długosza odbyło się spotka-

nie z prof. dr hab. Mieczysławem Rokoszem(Instytut Historii 
UJ), który wygłosił wykład  O Janie  Długoszu w 600-lecie 
urodzin . Prof. dr Mieczysław Rokosz już niejednokrotnie głosił 
wykłady w naszym muzeum jak zwykle piękną polszczyzną. 
Nic dziwnego, że frekwencja na tym spotkaniu była wyjątkowa.

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOSNIKÓW 
ZIEMI BOCHEŃSKIEJ opr. Stanisław Mróz

Poparcie dla uchwał kierunkowych Rady Miejskiej
20 lutego br. Stowarzyszenie powitało z uznaniem inicjatywę 

koalicji radnych z klubów "Prawa i Sprawiedliwość", "Bochnia 
i Ziemia Bocheńska Razem" oraz "Bochnia to Ty” opracowywa-
nia uchwał kierunkowych, których celem będzie kształtowanie 
polityki samorządowej w mieście Bochni. Wyraziliśmy prze-
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konanie, że inicjatywa ta spotka się z poparciem pozostałych 
klubów radnych bocheńskiego samorządu. Mimo istnienia 
rozlicznych dokumentów, planów perspektywicznych, stra-
tegii etc. zalegających szuflady UM Bochni ciągle brakuje 
świeżego spojrzenia i wytyczenia klarownych kierunków 
działania samorządu na wielu polach.

Obecna koncepcja pozwoli na wskazanie właściwej wi-
zji miasta i jej perspektyw rozwojowych. Będzie podstawą 
do prowadzenia konstruktywnej dyskusji, merytorycznej 
wymiany poglądów i rozwinięcia nowych form konsultacji 
społecznej, których do tej pory bardzo nam brakuje. Nie 
będzie ona ograniczała władzy wykonawczej, ale wręcz 
przeciwnie, będzie dla niej korzystna, bowiem stworzy 
podstawy do konsolidacji bocheńskiego samorządu w naj-
ważniejszych sprawach.

Wyraziliśmy także gotowość do współpracy w tej dysku-
sji i konsultacji. Pragniemy 
bowiem włączyć się do 
kształtowania w Bochni 
właściwej polityki kultu-
ralnej, promocji miasta na 
różnych polach aktywności 
społecznej.

Konkurs „Losy bliskich 
i losy Dalekich”

Krzysz tof  Ryncarz 
uczeń gimnazjum w Kra-
kowie zgłosił się w 2013 
r. do Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego 
„Losy Bliskich i losy Da-
lekich” organizowanego 
pod honorowym patro-
natem Ministra Edukacji 
Narodowej. Zainspiro-
wany wywiadem z pa-
nem Edwardem Kurtyką 
„Dąb” z Rzezawy, opubli-
kowanym w artykule W jednej celi z komendantem KL 
Auschwitz-Birkenau, na łamach „Wiadomości Bocheńskich 
nr 3/2013 i jego wspomnieniami z lat okupacji i powojennej 
martyrologii więźnia politycznego przygotował interesujące 
opracowanie pt. Żołnierze Wyklęci w jednej celi z katem 
KL Auschwitz. Edward Kurtyka ps. Dąb” z Rzezawy, żoł-
nierz Obwodu „Wieloryb” ZWZ-AK w Bochni, zmarły we 
wrześniu 2013 r. był przyjacielem pana Tadeusza Ryncarza, 
dziadka Autora opracowania. Aresztowany po wojnie za 
działalność polityczną przeszedł gehennę więzień Monte-
lupich i Wronki. W więzieniu Montelupich razem z kolegą 
Kazimierzem Szelestem znalazł się 22 grudnia 1947 r. w jed-
nej celi z komendantem KL Auschwitz-Birkenau Arturem 
Liebehenschlem i jego zastępcą ds. gospodarczych Karlem 
Möcklem. W tej celi z hitlerowskimi zbrodniarzami Polacy 
przebywali aż do połowy stycznia 1948 r., a następnie zostali 
przeniesieni do więzienia we Wronkach. Autor dotarł do 
rodziny Edwarda Kurtyki i Kazimierza Szelesta, b. więźnia 
KL Auchwitz, do ciekawych fotografii i materiałów archi-
walnych. W konkursie tym zajął I miejsce. Otrzymał także 
podziękowanie od pani Karoliny Kaczorowskiej żony śp. 

Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na 
wychodźstwie i zmarłego niedawno śp. prof. Władysława 
Bartoszewskiego. Za zgodą Autora pracę te zamieściliśmy 
na naszym portalu internetowym www.bochniacy.pl (zakładka: 
napisali o nas).

Wieczór Pieśni Pasyjnej
W okresie Wielkiego Postu w „Domu Bochniaków” 

odbyły się interesujące Warsztaty i Koncert Pieśni Pasyjnej. 
Koncertowali: pani Blanka Dembosz i Łukasz Laxy znani 
artyści z Krakowa. Pani Blanka Dembosz jest absolwentką 
AM w Poznaniu i Filologii Polskiej UJ, laureatką III nagrody 
na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti 
2009 (Vrable, Słowacja). Posiada ona w repertuarze muzy-
kę różnych epok, od baroku po utwory współczesne. Wraz 
z gambistą Kazimierzem Pyzikiem wykonuje zapomnianą 

muzykę polskiego baroku a z kontrabasistą Mateuszem Lo-
ską współtworzy duet sopranKONTRAbas – wykonujący 
polską i zagraniczną muzykę nową. Dokonuje prawykonań  
utworów polskich kompozytorów oraz polskich prawykonań 
dzieł kompozytorów zagranicznych. Pan Łukasz Laxy jest 
wiolonczelistą, dyrygentem, absolwentem AM w Krakowie 
w klasie wiolonczeli Anny Armatys - Borrelli oraz w klasie 
dyrygentury prof. Rafała Delekty. Jako solista i kameralista 
występował na wielu koncertach i festiwalach między innymi 
- z prof. M. Eichenlaubem w Limburgu (Niemcy), Nigelem 
Kennedy, koncertował m.in. w Niemczech (Schleswig Hol-
stein Festival, Berlinie, Monachium, Kolonii, Hamburgu, 
Wlk. Brytanii (Londyn, Edynburg, Cardiff, Oxford), Francji, 
Szwajcarii, Polsce. Prowadzi działający przy Parafii Ewan-
gelicko - Augsburskiej w Krakowie Zespół Wokalny im. 
Wacława z Szamotuł. 

W czasie zorganizowanych przez solistów społecznie 
warsztatów w „Domu Bochniaków” mogliśmy poznać 
piękno nieznanych pieśni pasyjnych, które w czasach baroku 
śpiewano nie tylko w kościołach, ale także domach, podobnie 
jak dzisiaj śpiewa się kolędy.
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Krytyka Lokalnego Programu Rewitalizacji Bochni
W kwietniu br. zamieściliśmy na naszym portalu inter-

netowym www.bochniacy.pl obszerne krytyczne stanowisko 
Stowarzyszenia wobec projektu Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Bochni, przygotowanego przez firmę z Tarnowa. 
Projekt ten wcześniej wzbudził także liczne zastrzeżenia 
radnych i na sesji Rady nie został zatwierdzony. Autor przy-
gotowując projekt LPR - naszym zdaniem - udowodnił, że 
nie posiada należytej wiedzy w wielu sprawach dotyczących 
Bochni i nie potrafi skonstruować jasnej i czytelnej recep-
ty na uzdrowienie sytuacji w wielu sprawach miasta. Nie 
wskazuje jak rozwiązać problem komunikacji w mieście, 
jak prowadzić politykę parkingową, jak zagospodarować 
planty salinarne, co zrobić z zamkiem żupnym. Takich nie 
rozwiązanych tematów jest wiele. Bez właściwej diagnozy 
nie będzie właściwej kuracji. Dlatego zachęcamy przede 
wszystkim radnych i  mieszkańców Bochni do zapoznania 
się z naszym stanowiskiem.

Współpraca z organizacjami społecznymi
Z inicjatywy starosty bocheńskiego pana Ludwika 

Węgrzyna odbyło się w kwietniu br. ważne spotkanie na 
temat kondycji bocheńskich organizacji pozarządowych 
i możliwości współpracy z samorządami, a następnie po-
siedzenie powiatowej komisji kultury w tej samej sprawie. 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej przedstawiło stanowisko w sprawie promocji i polityki 
kulturalnej. Zaproponowało także spotkanie w „Domu 
Bochniaków” w czerwcu br. z udziałem radnych powiatu, 
miasta i mediów poświęcone tym tematom.

Nowe informacje o legionistach z Ziemi Bocheńskiej 
Publikowany na łamach „Wiadomości Bocheńskich” artykuł 

Bochniacy w legionach wzbudza zainteresowanie naszych Czy-
telników. W ostatnim czasie pan Antoni Gajewski z Oddziału 
Krakowskiego naszego Stowarzyszenia przekazał do zbiorów 
Stowarzyszenia kilkadziesiąt fotografii legionistów z kampanii 
legionowych w Karpatach, na Bukowinie, Besarabii i Wołyniu, 
wśród których jest wielu oficerów i żołnierzy II i III Brygady 
Legionów Polskich, a także legioniści z Bochni Władysław 
Lipina i Roman Winiarski. Pan Józef Chwałkowski z Bochni 
pokazał związki rodzinne w/w legionistów z Bochni z jego 
rodziną, a także okoliczności tragicznej śmierci Włodzimierza 
Lipiny pod Sokalem w 1918 r. 

Pan Ryszard Goliński dostarczył nam informacje o swoim 
dziadku Tadeuszu Stochlu z Wiśnicza, który walczył prawdo-
podobnie w I pułku piechoty LP i dostał się do niewoli rosyj-
skiej, z której powrócił 28.10.1918 r., a następnie uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Do domu powrócił 24 września 
1920 r. W czasie niewoli rosyjskiej przebywał na Sybirze. Lata 
niewoli opisał w bogato zdobionym i oprawionym w skórę, 
z wyciskanymi ornamentami pamiętniku.

Pani Jola Żurawińska poszukuje informacji o legionowych 
losach swojego dziadka Marcina Marca, pochodzącego z Lip-
nicy Górnej (1894-1939), który od 1923 r. pracował w Policji 
Państwowej w Tarnowie.

Żydowska Trasa Pamięci
Na początku maja zwróciliśmy się do pana Stefana Kola-

wińskiego Burmistrza Bochni z prośbą o powołanie zespołu, 

do sfinalizowania prac nad Żydowska Trasą Pamięci  (Szlak 
Holokaustu). Do zaproponowanych przez Stowarzyszenie 
Bocheńskich Żydów w Izraelu 12 tablic informacyjnych 
proponujemy jeszcze jedną wskazującą miejsce rozstrzelania 
na terenie getta (obecna ul. Kolejowa) rodziny Ackerma-
nów. O tej wstrząsającej tragedii napiszemy w następnym 
numerze „Wiadomości Bocheńskich”. Mamy nadzieje, 
że samorząd miasta Bochni dokona uroczystego otwarcia 
Szlaku Holokaustu we wrześniu b.r. w rocznicę likwidacji 
bocheńskiego getta.

Nekrolog
Z żalem zawiadamiamy, że 17 maja b.r. zmarła śp.Anna 

Kaim, wdowa po Franciszku Kaimie (1919-1996), który 
od 1957 r. związany był z resortem przemysłu ciężkiego, 
ministrem tego resortu (1967-1970, ministrem hutnictwa 
1976-1980) i wicepremierem, doktorem h.c. AGH w Krako-
wie (1979), internowanym 13 grudnia 1981 r., który walnie 
przyczynił się do powstania w Bochni Walcowni Blach 
Transformatorowych – obecnie Stalprodukt S.A.  Franciszek 
Kaim i Anna Kaim byli aktywnymi działaczami Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej.
                           Cześć Ich Pamięci
 Zarząd Główny i Oddział Warszawski 
        Stowarzyszenia Bochniaków
      i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

NARODOWE ARCHIWUM W KRAKOWIE
ODDZIAŁ W BOCHNI

600-lecie urodzin Jana Długosza
W dniach od 4 maja do 30 czerwca br. z okazji 600-lecia 

urodzin Jana Długosza (1415-1480) Archiwum Narodowe 
w Krakowie Oddział w Bochni zaprasza do udziału w lekcjach 
archiwalnych dla młodzieży pod hasłem: Kroniki Jana Długosza 
– dzieło obiektywne, czy nie? Lekcje będą obejmowały przed-
stawienie biografii i działalności Jana Długosza, oraz pracę ze 
źródłem na podstawie Roczników, czyli kronik sławnego Króle-
stwa Polskiego (próba odpowiedzi na pytania: w jakich czasach 
powstały?, komu służył piszący?, od kogo był zależny?, skąd 
czerpał informacje?). Postaramy się znaleźć związki Długosza 
z naszym miastem i powiatem bocheńskim. 

Termin spotkania można ustalić osobiście w siedzibie 
Oddziału (ul. Konstytucji 3-go Maja 3), telefonicznie (14 612 
21 07) lub emailowo (bochnia@ank.gov.pl). Lekcjom będzie 
towarzyszyła ekspozycja przygotowana ze skanów materiałów 
ikonograficznych i dokumentów pergaminowych pochodzących 
ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, do obejrzenia 
której zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ekspozycja 
czynna w godz. od 9,00 do 15,00 w siedzibie Oddziału przy ul. 
Konstytucji 3-go maja 3. Wstęp wolny.

                                                     opr. Agnieszka Gicala
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Spacerem po „Końskiej drodze”
Nowa trasa turystyczna w Kopalni Soli w Bochni

Kopalnia Soli w Bochni od momentu przejęcia w 2014 r., 
ruchu turystycznego stara się sukcesywnie wzbogacać ofertę 
dla turystów, udostępniając kolejne trasy turystyczne po histo-
rycznych wyrobiskach kopalni. Możliwość ich udostępnienia 
jest efektem wieloletnich prac konserwacyjnych realizowa-
nych w wyrobiskach, w których eksploatacja soli prowadzona 
była w XVII do XIX w. 

Obok istniejącej już od 2011 roku Podziemnej Ekspozycji 
Multimedialnej oraz uruchomionej w 2008 roku podziemnej 
przeprawy łodzią w Komorze 81, od 01.05.2014 roku zosta-
ła uruchomiona Trasa Historyczna - Wyprawa w Stare Góry. 
Przejście jej wymaga od turystów bardzo dobrej kondycji 
fizycznej, ale w zamian pozwala podziwiać piękno najstar-
szych, surowych, średniowiecznych wyrobisk bocheńskiej 
kopalni. Trudność trasy wymusza ograniczenia dla turystów. 
Jest to propozycja dla osób pełnoletnich i grup młodzieży 
szkolnej w wieku od 16 lat pod opieką osoby dorosłej. Ko-
palnia zapewnia odzież ochronną oraz sprzęt ochronny tj. 
hełm ochronny, lampę i pochłaniacz. Uczestnik zostaje prze-
szkolony w zakresie użytkowania powierzanego mu sprzętu 
ochronnego. 

Takie utrudnienia - przyznać trzeba - nie zachęcają zbyt-
nio do masowego zwiedzania Starych Gór i dlatego kopalnia 
udostępniła od dnia 3.05.2015 roku kolejną podziemną trasę 
„Końska droga z Podziemną Przeprawą Łodzią”. 

Trasa jest dostępna dla osób pełnosprawnych, które nie 
mają problemów z poruszaniem się. Obniżono granicę wie-
ku dla dzieci i młodzieży. Tę trasę mogą zwiedzać dzieci od 
7 roku życia. Dzieci te i młodzież do 18 roku życia muszą 
przebywać pod opieką osoby pełnoletniej. Dla zorganizowa-
nych grup szkolnych minimalny wiek uczestników to 10 lat. 
Każdy pobyt w podziemnych wyrobiskach kopalni odbywa 
sie pod opieką przewodnika.

Pragnąc zachęcić Państwa Czytelników do skorzystania 
z oferty kopalni postanowiliśmy przejść spacerem po Końskiej 
drodze, przy okazji przypomnieć i utrwalić wiadomości o na-
szym wspólnym skarbie - dodajmy- skarbie, który zagościł 
na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO w dniu 23.06.2013 roku.

                                     *  *  *
Szyb Campi

Nasz spacer rozpoczynamy od szybu Campi. Obecnie jest 
to główny szyb, którym realizowany jest ruch turystyczny 
z uwagi na swoją przepustowość. Windy poruszają sie z pręd-
kości 4 m/s a na dwóch piętrach jednorazowo może przebywać  
do 16 osób. 

Zjazd windą na głębokość 212 m zawsze wzbudza wiele 
emocji. Duża prędkość, prześwity w konstrukcji wind, przez 
które można obserwować przemykające ściany szybu robią 
niesamowite wrażenie.

Do naszych czasów zachowały się w bocheńskiej kopalni 
3 szyby z 17 zgłębionych od początku jej istnienia. W centrum 
miasta funkcjonuje pełniący rolę zapasowego najstarszy funk-

cjonujący od XIII w. Sutoris. Trzeci - Trinitatis - jest najdalej 
wysuniętym na zachód szybem. Zgłębiony w 1908 roku od 
samego początku pełnił rolę szybu wentylacyjnego wtłacza-
jąc mozolnie do kopalni 2000 m3 powietrza na minutę. Dzięki 
zastosowaniu wymuszonego systemu wentylacji mamy pod 
ziemią stałą temperaturę 14-16° C niezależnie od pory roku.

Szyb Campi zgłębiony w latach 1556-1569 początkowo 
nazywano imieniem jego projektanta i pierwszego budow-
niczego - Fayglem. (Jan Fajgiel). W XVI stuleciu zamiennie 
używano nazwy Campi i Polny. Od początku XVIII wieku 
ustabilizowała się nazwa Campi od łacińskiego słowa Campus 
- oznaczającego pole. Wybudowany „na polach” za miastem. 
Początkowo składał się z trzech odcinków. Głębokość 212 m 
osiągnął w 1792 roku. Obecnie głębokość wynosi 343 m p.p.t.

Szyb był wielokrotnie modernizowany, a największym 
problemem z jakim zetknęli się jego budowniczowie to ku-
rzawka zwana również zydzem. 

19 VII 1930 roku wybuchł wielki pożar w budynkach nad-
szybia Campi. W ciągu kilku godzin pomimo wielkiego po-
święcenia 20 jednostek straży pożarnej ogień strawił budynki 
nadszybia wraz z obiektami towarzyszącymi. Wtedy uległy 
zniszczeniu liny maszyny wyciągowej i klatki wind spadły 
w głąb szybu. 

Jedną z ciekawostek Campi jest parowa maszyna wycią-
gowa w układzie bliźniaczym, zbudowana w 1909 w Hucie 
„Laura”, pracująca na szybie „Leo I” w Gwarectwie Węglo-
wym Charlotte na Górnym Śląsku. W 1928 roku  zastała ona 
zakupiona i zainstalowana na szybie Campi, gdzie pracowa-
ła do 1996 roku. Określana jako „ostatnia maszyna parowa 
w polskim przemyśle górniczym” od 2000 roku jest pomni-
kiem techniki eksponowana w maszynowni, w dawnym miej-
scu jej pracy.

Poziom August
 Po emocjonującym zjeździe windą na poziom I, na głę-

bokość 212 m przechodzimy przez tamy regulacyjne i znaj-
dziemy się na podłużni August nazwanej tak na cześć Au-
gusta II Mocnego. Jest to najdłuższa podłużnia w kopalni 
bocheńskiej licząca 4,5 km łącząca wszystkie funkcjonujące 
szyby kopalni. 

Tutaj już czeka na nas podziemna kolejka przewożąca 
obecnie turystów o dumnej nazwie „Kuba 2” nazwana tak 
na cześć ostatniego konia w bocheńskiej kopalni, który - jak 
brzmi powszechny przekaz- zginął w nieszczęśliwym wy-
padku podczas wyjazdu z kopalni, po tym jak po zelektryfi-
kowaniu podziemi pracę zwierząt zastąpiono urządzeniami 
elektrycznymi.

Ławeczki wagoników ułożone środkiem wzdłuż wago-
nów wymagają siadania okrakiem (tak jak na koniu lub na 
sankach). Po zabezpieczeniu osłonami przed wypadnięciem 
podczas jazdy i sygnale kierownika pociągu ruszamy ze sta-
cji Campi na wschód, do stacji Kinga. Przejeżdżamy przez 
środek kaplicy pw. Św. Kingi - jedyny taki podziemny ko-
ściół w świecie, przez środek którego przejeżdża pociąg.
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Komora Ważyn
Naszym celem jest teraz Komora Ważyn, do której udamy 

się poprzecznikiem Seremak. 
Do Komory Ważyn zejdziemy pochylnią pokonując 307 

stopni oraz różnicę poziomów - 38 m, obok 140 metrowej 
zjeżdżalni. Wchodząc do Komory znajdziemy się na głęboko-
ści 249 m. mając przed sobą 280 metrowej długości wyrobisko 
o szerokości 12 m na poziomie Sienkiewicz.

Eksploatację komory prowadzono od 1697 r. aż do lat 50-
tych XX w. W latach 80-tych XX w komora została przebu-
dowana i zaadoptowana dla celów rekreacyjno - uzdrowisko-
wych. Nazwę komora przyjęła od nazwiska podżupka Andrze-
ja Ważyńskiego. Za jego czasów odkryto w rejonie obecnej 
komory zasoby soli eksploatowane w tym rejonie przez ponad 
250 lat.

Komora podzielona została na 5 segmentów. Od strony za-
chodniej znajduje się pełnowymiarowe, halowe boisko sporto-
we, następnie segment gastronomiczny z barkiem „Ważynek”. 
W dalszej części znajduje się plac zabaw dla dzieci. Przecho-
dząc dalej na wschód znajdziemy sie w sali dyskotekowej, tam 
można rwnież kupić pamiątki. W końcowej części komory 
znajduje się sypialnia o pojemności ponad 250 miejsc.

W komorze Ważyn spędzamy ok. 30 min. Pobyt w tym 
miejscu polecany jest szczególnie osobom, które cenią sobie 
aktywny wypoczynek w ciekawych miejscach. Jest to rów-
nież miejsce, gdzie odbywa się większość imprez masowych 
w kopalni, eventów. Od wielu już lat zadomowiły się imprezy 
sportowe: Turniej Judo, Podziemny Maraton, Ogólnopolskie 
Zawody Strzeleckie, Turnieje Jiu Jitsu, Ogólnopolskie Zawo-
dy Modeli Swobodnie Latających.

Podziemna przeprawa łodzią
Opuszczamy Komorę Ważyn w kierunku wschodnim i upa-

dową docieramy do poziomu VI Sienkiewicz. Pokonujemy dy-
stans ok. 500 m do Komory 81 gdzie znajduje się przeprawa. 

Po drodze mijamy rząpie a przewodnik opowie na czym po-
legała praca „wodnych” a w szczególności „dziada wodnego”  

Poziom Sienkiewicz znajduje sie na głębokości 223 m. 
Prace wydobywcze prowadzono tutaj w latach 30-tych XIX w. 
Wcześniej posiadał nazwę Rupprecht. W okresie miedzywo-
jennym XX w. przemianowano podłużnię doceniając tym sa-
mym zasługi Henryka Sienkiewicza dla polskiej literatury. Do 
czasów współczesnych pozostały oryginalne nazwy poprzecz-
ników, którym od wschodu do nazwy Rupprecht dodawano 
kolejny numer w kierunku zachodnim. (Dojście do Komory 81 
to porzecznik Rupprecht V). 

Mijamy poprzecznik Wielopole i dojście na podszybie szy-
bu Sutoris kierując się dalej na wschód do Komory 81. Tam na 
nas już czekają flisacy. Otrzymujemy na wyposażenie hełm 
i po jego dopasowaniu zajmujemy miejsce wyznaczone przez 
flisaka. Na łodzi jest ich dwóch. Drewniane łodzie Solana pły-
wajace po zalanej solanką komorze są zarejestrowane w Pol-
skim Rejestrze Statków, tak jak statki pływające po morzach. 

Solanka w tej komorze to pozostałość po eksploatacji soli 
metodą mokrą, jaką stosowano w latach 60-tych XX w. Wy-
robisko o długości ok. 150 m zostało zabezpieczone, uszczel-
nione a od 2008 roku uruchomiono podziemną przeprawę 
łodziami. Atrakcją jest nie tylko przeprawa łodzią ale przede 
wszystkim niesamowity nastrój i klimat jaki tworzą nieoświe-
tlone wyrobiska oraz dowcipni flisacy. Łódź płynie w ciem-

ności rozświetlanej jedynie lampkami flisaków a płuca mamy 
pełne zdrowego powietrza bogatego w sól, mikroelementy oraz 
jod, którego stężenie w tym miejscu jest największe.

Równolegle do Komory 81 prowadzi podłużnia Sienkiewicz, 
gdzie na tym odcinku,w poprzeczniku Rupprecht IV możemy 
przekonać się jak wielkie siły działają na górotwór a w konse-
kwencji na drewniane obudowy, które pod jego naciskiem pęka-
ja i łamią się jak zapałki.

Zejście Lichtenfels
 Opuszczamy Komorę 81 przechodząc poprzecznikiem Rup-

precht II obserwując u wyjścia poprzecznika wyrobisko, z wy-
raźnie zaznaczonymi uformowanymi pionowo warstwami soli 
pasiastych. Kierujemy się dalej na wschód i wchodzimy w rejon 
nigdy wcześniej nie udostępniany turystom. Kończy się chod-
nik wyłożony wygodnymi płytkami, wszędzie dominuje pył 
uwolniony z warstw mułowca rozdzielającego warstwy soli. 
W północnym ociosie mijamy częściowo zapadły i zaciśnięty 
poprzecznik dojściowy do szybu Floris (Florencja). Szyb ten 
powstał w 1428 roku z inicjatywy Antoniego z Florencji i był 
najdalej na wschód wysuniętym szybem dziennym bocheńskiej 
kopalni. Kleta kieratowa znajdowała się w miejscu, gdzie dziś 
jest Plac Bolesława Wstydliwego z parkingiem. Sukcesywnie 
pogłębiany w XVIII w w stracił na znaczeniu, kiedy wydoby-
cie przenosi się na zachodnią część kopalni w tzw Nowe Góry. 
Od schyłku XIX w. stał nieczynny. Do końca pełnił rolę szybu 
wentylacyjnego, kiedy stosowano wentylacje grawitacyjną. Ko-
nieczność ponoszenia kosztów utrzymania nieczynnego szybu 
stanęła u podstaw decyzji o jego zasypaniu w 1967 roku. 

Z szybem tym związana jest tragiczna historia Władysława 
Podgórca ps. „Pantera”, jaka rozegrała się 3 listopada 1940 r. 
Ten student wydziału medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
już w październiku 1939 roku założył Związek Walki o Wolność 
Polski. Członkowie związku prowadzili działalność konspiracyj-
ną m.in. gromadząc broń. W wyniku dekonspiracji Podgórzec 
został aresztowany. Trafił do więzienia na Montelupich w Kra-
kowie. Nieludzko torturowany nie zdradził. Całą winę wziął na 
siebie przyznając się do nieistniejącego magazynu broni zloka-
lizowanego w kopalni soli. Był synem inżyniera pracującego 
w kopalni. Znał to miejsce - być może - liczył na szansę ucieczki 
podczas wizji lokalnej. W dniu 3 listopada 1040 przyprowadził 
Niemców w miejsce fikcyjnego magazynu, po czym, gdy zna-
lazł się przy drzwiach do szybu  zamknął je na klucz, a sam szy-
bem zaczął uciekać na powierzchnię. Przeskok na drugą strone 
szybu w celu ominięcia pogoni prawdopodobnie się nie udał 
i Podgórzec runął w trzechsetmetrową przepaść i ginąc na miej-
scu. Postać bohatera zdarzenia upamiętnia tablica zlokalizowana 
na wschodniej ścianie budynku ZOZ przy ul. Floris.

Kierujemy się w dalszym ciągu na wschód docierając do 
stromego podejścia z drewniamymi stopniami mijając z prawej 
strony dwa potężne kaszty podpierające strop i wypełniające sta-
re wyrobiska, do których nie ma już dostępu, gdyż zostały pod-
sadzone. Tablica informuje nas, że jesteśmy na Zejściu Lichten-
fels  My będziemy pokonywać zejście w przeciwnym kierunku 
- pod górę. Miejsce swoja nazwę wzięło od  nazwiska jednego 
z dygnitarzy austriackiej Izby Nadwornej dla spraw górniczych 
Tadeusa Peithnera von Lichtelfels. Charakterystyczne dla tego 
miejsca są drewniane obudowy oraz tzw. trepy. Na rozłożonych 
na spągu wzdłuż korytarza deskach przymocowane są poprzeczki 
dające podparcie dla nóg podczas transportowania kruchów soli 
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taczkami. Dla taczek środkiem zachowana została wolna przestrzeń 
ułatwiająca prowadzenie taczki.

Najbardziej stromą część podejścia pokonujemy mocno przy-
trzymując się z jednej strony poręczy a z drugiej strony burty su-
waczki. 

Suwaczki i zsypy, to pomysł górników na ułatwienie sobie pracy 
w tych trudnych i niebezpiecznych warunkach. Tam, gdzie wystę-
powały stromizny wykonywano wzdłuż zejścia koryta oprawione 
drewnem, odpowiednio zabezpieczone, którymi transportowano 
kruchy soli na niższy poziom. Na końcu suwaczki zwykle ustawiano 
taczki lub kopalniane wózki a kruchy bezpośrednio zsuwały się do 
nich. 

Innym sposobem było wykonanie odwiertu międzypoziomowe-
go. Powstałym otworem zszypowym transportowano sól na niższe 
poziomy. Taka modernizacja pozwalała na oszczędzanie na kosztach 
budowania infrastruktury transportowej i komunikacyjnej na każ-
dym poziomie. U wejścia na poziom Lobkowicz zobaczymy taki 
otwór zsypowy, którym dodatkowo transportuje się obecnie solankę. 

Po pokonaniu stromego podejścia dochodzimy do podłużni na 
poziomie V Lobkowicz. Nazwa pochodzi od nazwiska księcia Au-
gusta Longina Lobkowitz. Był on prezydentem Izby Nadwornej dla 
spraw manetarnych i górniczych, potem w latach 1826-1932 piasto-
wał urząd namiestnika galicyjskiego. Ze stanowiska odwołano go 
podobno za to, że zanadto sprzyjał Polakom.

Przed nami Komora 51
Wydobycie soli pomiędzy poziomem August a poziomem Lob-

kowicz odbywało się w okresie lat osiemdziesiątych XVIII w do lat 
sześćdziesiątych XIX w. W chwili obecnej większość komór nie 
jest dostępna z uwagi na ich podsadzenie. W ramach prac zabez-
pieczających wykonano fantunek przy pomocy kruchów solnych 
oraz elementów drewnianych belek, co w konsekwencji prowadzi 
do wtórnej koagulacji soli stanowiąc trwałą podsadzkę zabezpiecza-
jącą przed obwałami. Komora 51 w większości została podsadzona, 
ale to właśnie umożliwiło wyeksponowanie pozostałości po robocie 
kawernowej datowanej nawet na w XVII. Widzimy pozostałości po 
tzw. odbijaniu kłapci, osmalenia po kagankach górniczych. W komo-
rze zostały wyeksponowane stosowane w tym czasie narzędzia gór-
nicze - głównie  tzw żelaza, są to kilofy ze stałymi lub wymiennymi 
ostrzami lub też kliny do rozdrabniania kruchów.

Końska droga
Odcinek pomiędzy komorą nr 51 następnie podsadzoną komorą 

Lichtenfels VII nazywany jest Końską drogą. Już wychodząc z ko-
mory widać pozostałości po eksploatacji soli w postacji malowanych 
na caliźnie pasków oznaczających granice odbiorów. W tym rejonie 
prace wydobywcze prowadzone były w latach czterdziestych XIX w. 
Górnicy zostawili po sobie ślad w postaci daty 1835 wyrytej w soli 
ociosu. 

Ciekawostką końskiej drogi jest występowanie w ścianie ocio-
su żółto-pomarańczowych wkładek tufitowych zawierających po-
piół wulkaniczny, który osadził się przed 13,6 milionami lat pośród 
utworów serii solnej. Pozwala to na datowanie bocheńskiego złoża 
solnego na 13,6 mln lat. Wąskim na ok. 1 m korytarzem sprofilowa-
nym tak, jakby w środkowej części był szerszy, na wysokości brzu-
cha konia. przechodzimy w kierunku wejścia na Końską drogę od 
strony poziomu August.
Kaplica pw. św. Kingi

Opuszczamy Końską drogę na poziomie IV August i udajemy 
się w kierunku zachodnim. Częściowo trasa pokrywa się z Pod-

ziemną Ekspozycją Multimedialną. W jej ramach uczestnicy mogą 
zobaczyć stajnię Mysiór, w której w poł. XVIII w przebywało 16 
koni, które wykorzystywano do transportu poziomego i pionowego 
w ramach pracy przy kieratach. Końcowym elementem jest zwie-
dzanie Kaplicy św. Kingi jednej z 36 kaplic wstępujacych w kopalni 
i zarazem jedną z 7 istniejących do dziś, chociaż nie wszystkie one 
są dostępne.

Przejście podłużnią August i wyjazd szybem Campi kończy nasz 
spacer.

Udostępniona zwiedzającym trasa pozwala na przeżycie wiel-
kich emocji związanych z obcowaniem z miejscami ciężkiej i nie-
bezpiecznej pracy górników. Zwiedzając trasę pokonujemy własne 
słabości a obserwujemy kopalnię surową bez tzw „muzealnego re-
tuszu”, taką, jakby tuż przed nami górnicy zakończyli pracę. W każ-
dej chwili spodziewamy się, że gdzieś z komory, korytarza wyłoni 
sie koń ciągnący wóz a obok niego trzymający go za uzdę wozak. 
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