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Mirosław Mroczek, Jan Witek

Śmierć i zmartwychwstanie sztandaru

Sztandar Gimnazjum z 1925 r. z lewej rewers, z prawej awers

Trudno przecenić rolę sztandaru w życiu publicznym, 
społecznym czy religijnym. Jest on swoistym pomostem 
przenoszącym idee i wartości, łączącym przeszłość z te-
raźniejszością i przyszłością. Najczęściej jest cennym 
darem grona ludzi związanych daną ideą czy formacją. 
Zagrzewał do wielkich czynów, ale był też, niejednokrot-
nie z narażeniem zdrowia i życia, chroniony i przecho-
wywany w ukryciu. Podczas uroczystości sztandar niesie 
poczet sztandarowy i jest to wielkie wyróżnienie. Przed 
sztandarem oddaje się honory, pochylają się głowy. Wiele 
sztandarów przetrwało wojny, zmiany ustrojów politycz-
nych, rewolucje. Historie sztandarów są bardzo ciekawe. 
Los niektórych łatwo zapamiętać, jak choćby to przejście 
do historii, które dokonało się w nocy z 28 na 29 stycz-
nia 1990 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie:„Proszę Towarzyszy o powstanie. Sztandar 
PZPR wyprowadzić”. 

Najgorsza z możliwych jest śmierć sztandaru zadana 
świadomie w celu zatarcia o nim pamięci i wymazania jego 
roli w historii. Czy taki los spotkał Sztandar Gimnazjum 
z 1925 r.? Parafrazując stare żydowskie przysłowie: Cóżem 
ja ci dobrego uczynił, że mnie tak nienawidzisz? Można 
rzec: Co ten sztandar złego zrobił, że został zniszczony?

Niech ten prowokacyjny tytuł wzbudzi na nowo dys-
kusję na ten temat. 

W jubileuszowym roku 200-lecia naszej bocheńskiej 
Almae Matris było wiele uroczystych wydarzeń, spotkań, 
pojawiły się wartościowe publikacje, otwarto kilka wy-
staw. Przedstawiały one historię naszego Liceum i za-
padły nam głęboko w pamięć. Nie wszystko udało się 

przypomnieć i wyczerpująco przedstawić. Jedną z takich 
historii są dzieje pierwszego sztandaru Gimnazjum.

                                        ***

Podstawowe informacje i wspaniały, emocjonujący opis na-
dania i poświęcenia sztandaru odnajdujemy w Sprawozdaniu 
Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 
1924/19251. Rozdział: Dzień poświęcenia sztandaru rozpo-
czyna się odpowiedzią na pytanie –Dlaczego dopiero po 108 
latach istnienia szkoły podjęto uwiecznione sukcesem starania 
zakończone poświęceniem i nadaniem sztandaru? Odpowiedzi 
możemy się domyślać. Stulecie wypadało w roku 1917. Pol-
ska była jeszcze w nie do końca realnych marzeniach Legioni-
stów i Polaków żyjących na ziemiach trzech zaborów. Trwała 
jeszcze krwawa I wojna światowa, wybuchła rewolucja lutowa 
i bolszewicka. Część kadry profesorskiej i uczniów walczyła 
i ginęła na frontach wojny. Po odzyskaniu niepodległości roz-
poczęto repolonizację urzędów i szkół, budowę zrębów nowe-
go własnego państwa. Idea nadania sztandaru wróciła w latach 
20. ubiegłego wieku. W niedzielę 26 kwietnia 1925 r. o godz. 
9:00 w wypełnionym po brzegi kościele pw. św. Mikołaja roz-
poczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Alojzy Nalepa, 
długoletni katecheta i prefekt bursy gimnazjalnej. Nawiązał 
w nim do Konfederatów Barskich, którzy w tej świątyni przy-
sięgali wierność Bogu i Ojczyźnie. Zebrani otrzymali również 
odczytane przez katechetę błogosławieństwo J.E. ks. biskupa 
dr. Leona Wałęgi z Tarnowa. Następnie odbyło się poświęcenie 
samego sztandaru, wbicie gwoździ biskupich i – po zakończe-
niu Mszy św.- przy dźwiękach orkiestry gimnazjalnej nastąpił 
przemarsz na dziedziniec gimnazjum. Przemówienie Dyrektora 
zakładu Franciszka Słuszkiewicza było bardzo emocjonalne. 
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1925 - sztandar - przybijanie gwoździ

Po przywitaniu władz i przybyłych gości złożył hołd daw-
nym profesorom Gimnazjum. Wskazał ich jako przykład dla 
zgromadzonej młodzieży: 

Niechby się zbudziły i utrwaliły w jej sercach ideały, które dla Was 
były niegdyś drogowskazami i którym umieliście być wierni w najtrud-
niejszych nawet i najcięższych chwilach życia i pracy. Bo dzisiaj tego 
hartu duchu i idealizmu nie mniej potrzeba niż dawniej. Dziś na każ-
dego młodzieńca patrzeć musimy jak na jedną z tych cegieł, z których 
gmach Ojczyzny będzie wzniesiony. Od ich wartości, od ich siły i hartu 
zależy szczęście, pomyślny rozwój i bezpieczeństwo Polski- i szkoda, 
żeby choć jeden z nich miał kiedyś pójść na manowce i zginąć. 

Następnym prelegentem był profesor Stanisław Fischer. 
Opowiedział ponad stuletnią historię Gimnazjum, wspo-
mniał okres germanizacji. Przywołał postaci Stanisława Lu-
bomirskiego, który u stóp ołtarza N.M.P Różańcowej składał 
wota za zwycięstwo chocimskie, Jana Henryka Dąbrowskie-
go – twórcę Legionów Polskich we Włoszech pod koniec 
XVIII wieku. Wspomniał również rok 1846, kiedy „na rynek 
bocheński zwożono trupy szlachty pomordowanej za rządo-
wy pieniądz”2. W dalszej części przemówienia przypomniał 
„krew i trud” profesorów i uczniów złożone na polach I woj-
ny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Zacytujmy tu jego 
słowa do młodzieży: 

Kochani uczniowie! Jesteście następcami i spadkobiercami idei 
swych poprzedników. Każdy z was, gdyby kiedy zaszła potrzeba, będzie 
gotów, tak jak i oni, pójść w bój i życie oddać za Polskę. Ale dziś więcej 
waszego życia Ojczyźnie trzeba, niż waszej śmierci. Dziś kiedy Ojczyzna 
już wolna i kiedy jej gmach od fundamentów na nowo budowany …. 
Społeczeństwo patrzy na was, jak na swoją przyszłą armię pracy”. 

W imieniu Kuratora Okręgu Katowickiego głos zabrał wi-
zytator dr Jan Jakubiec. Przypomniał młodzieży, że:

nowe warunki bytu Ojczyzny wymagają wytworzenia nowego typu 
obywatela, patrzącego trzeźwo w życie, zdolnego do wytężonej pracy. 

Po tym przemówieniu rozpoczęto ceremoniał wbijania 
gwoździ honorowych do drzewca sztandaru. Najpierw gwoź-
dzie wbili rodzice chrzestni sztandaru: żona Dyrektora Gim-
nazjum Helena Słuszkiewi-
czowa i dr Ferdynand Maiss3, 
następnie władze miasta i go-
ście honorowi. Poeta Antoni 
Waśkowski nie mogąc przyje-
chać na uroczystość, przysłał 
wiersz pt. „Oktawy zamiast 
gwoździa”. W Sprawozdaniu 
odnajdujemy informację, że 
uroczystość uświetniły orkie-
stra gimnazjalna i chór. Na-
stępnie dyrektor Słuszkiewicz 
wręczył Sztandar klęczącemu 
chorążemu Antoniemu Wol-
nikowi, uczniowi VIII klasy. 
W imieniu młodzieży głos 
zabrał uczeń ostatniej klasy 
Marian Kwiatkowski. Złożył 
również ślubowanie, 

że młodzież dołoży wszelkich starań , aby wytrwać na wskazanej 
drodze i zawsze wierna pozostanie filareckiemu hasłu: Ojczyzna, na-
uka, cnota.

Uroczystość zakończyła prezentacja sztandaru i defilada 
młodzieży. Zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu, 
koszt Sztandaru wyniósł 961,85 zł i pokryty został z kilkulet-
nich składek młodzieży, kadry profesorskiej oraz dochodów 
z wystaw i przedstawień kinowych. Dochód z poświęcenia 
sztandaru4 wyniósł 3125,10 zł i 40 koron w złocie. Ta niemała 
kwota została przeznaczona na budowę kaplicy gimnazjalnej. 
Na ręce Dyrektora wpłynęły listy i adresy okolicznościowe od 
instytucji, absolwentów i osób, którzy nie mogli wziąć udzia-
łu w uroczystości, ale sercem i duchem uczestniczyli w niej, 
m.in.: poseł Władysław Kiernik, Kurator Okręgu Lwow-
skiego Stanisław Sobiński5, Michał Popiel adwokat krajowy, 
Dyrekcja Miejskiej Kasa Oszczędności, Komisarz Rządowy 
(burmistrz) Karol Szymanowicz, Dyrektor Powiatowej Kasy 
Oszczędności w Bochni, mjr dr Józef Seruga- Zastępca Do-
wódcy Pułku. 

Sztandar z 1925 r. przedstawiał się następująco: awers 
sztandaru: na czerwonym tle znajdował się Biały Orzeł w ko-
ronie i napis "Bóg i Ojczyzna", rewers: na białym tle wizeru-
nek Matki Boskiej w motywach roślinnych w koronie z ukoro-
nowanym dzieciątkiem Jezus, otoczony 12 gwiazdami i napis 
"Pod Twoją obronę uciekamy się". Powszechnie uważa się, 
że jest to Matka Boska Bocheńska, choć nawet pobieżne po-
równanie nie potwierdza tego sądu. Zauważyć można raczej 
większe podobieństwo do wizerunku Matki Boskiej Często-
chowskiej. Drzewce zakończone głowicą w formie orła w ko-
ronie. Sztandar obszyty został frędzlami. Symbol Orła Białego 
na awersie nie jest w do końca podobny do obowiązującego 
w tym okresie w II Rzeczypospolitej godła6. Można raczej za-
uważyć podobieństwo do godła Królestwa Polskiego. 

W kolejnych latach sztandar pełnił rolę, do jakiej był stwo-
rzony. Prezentowano go na uroczystościach państwowych, 
religijnych i szkolnych. Obok, unikatowe zdjęcie przedstawia-
jące uroczystość, odbywającą się na placu apelowym ówcze-
snego Gimnazjum (od strony północnej w miejscu obecnej sali 
gimnastycznej). Widać na nim: Sztandar i poczet sztandaro-
wy, burmistrza Maissa, ks. Bogacza, dyrektora Słuszkiewicza 

i prof. Franciszka Tyczkę 
oraz gimnazjalistów. 

W okresie okupacji hitle-
rowskiej sztandar przecho-
wywany był przez dyrektora 
Gimnazjum i Liceum Pio-
tra Galasa. Po zakończeniu 
wojny nadal towarzyszył 
uczniom podczas uroczysto-
ści szkolnych, kościelnych 
i państwowych.

W latach 50., w okresie 
stalinowskim, kiedy stara-
no się bezwzględnie wyma-
zać z przestrzeni publicznej 
i ludzkiej pamięci historię 
i symbolikę przedwojen-
nej Polski, sztandar szkoły 
zaginął. Spotykamy różne 



WB nr 2-3 (113-114)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE4 LATO-JESIEŃ 2017

wersje okoliczności zaginięcia sztandaru. Jedna z nich mówi, 
że prawdopodobnie około roku 1955, gdy dyrektorem szkoły 
był Julian Bogowski ( dyrektor w latach 1950- 1956, członek 
PZPR), któregoś wieczoru w budynku szkoły pojawili się ja-
cyś „smutni panowie” , którzy zażądali od dyrektora wydania 
sztandaru. Dyrektor Bogowski polecił woźnemu Stanisławowi 
Urbanowi przynieść samo płótno sztandaru i od tego momen-
tu już nikt więcej go nie widział. Relację tę przekazał woźny 
Urban w rozmowie z panem Markiem Całką, dyrektorem Li-
ceum w latach 1991- 2002, który podzielił się swoimi wspo-
mnieniami odnośnie sztandaru szkoły z piszącymi ten artykuł7. 

Przez następne lata szkoła funkcjonowała bez sztandaru, 
aż do roku 1967, kiedy z okazji Jubileuszu 150 – lecia Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni nastąpiło prze-
kazanie młodzieży szkolnej nowego sztandaru. Uroczystość 
odbyła się 24 września 1967 r., a patronat honorowy nad nią 
objął Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego prof. dr Hen-
ryk Jabłoński. W Komitecie Honorowym znaleźli się też rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – prof. Mieczy-
sław Klimaszewski, I sekretarz KW PZPR – Czesław Doma-
gała oraz inni przedstawiciele władz partyjnych , oświatowych 
i władz miejskich. W Komitecie zasiadł również emerytowany 
dyrektor Piotr Galas. O godzinie 11.30 na dziedzińcu szkol-
nym dokonano ceremonii przekazania młodzieży sztandaru, 
połączonej z wbijaniem gwoździ do tablicy pamiątkowej.

Na awersie sztandaru widnieje biały orzeł bez korony na 
czerwonym tle, rewers przedstawia wizerunek króla Kazi-
mierza Wielkiego na białym tle, z napisem Liceum Ogólno-
kształcące w Bochni. Sztandar ten służył szkole aż do roku 
1997, w roku 1993 orłowi dodano wyhaftowaną koronę, do-
stosowując sztandar do obowiązującej symboliki państwowej. 
Wspomnieniem tej uroczystości są gwoździe pamiątkowe 
w kształcie tarczy z wygrawerowanymi nazwiskami darczyń-
ców, umieszczone na trzech drewnianych tablicach, przecho-
wywane obecnie w szkole w gabinecie wicedyrektorów. 

W roku 1980, na wniosek nauczyciela matematyki Mar-
ka Całki, przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „So-
lidarność”, Rada Pedagogiczna Liceum powołała 4-osobową 
komisję, której zadaniem było zebranie informacji o przed-
wojennym sztandarze i podjęcie starań o jego odtworzenie. 
W skład komisji oprócz M. Całki weszły m. in. Anna Londo 
i Anna Komorowska. Rozmowy i korespondencja z byłymi 

powojennymi absolwentami szkoły nie potwierdziły możli-
wości istnienia sztandaru, komisja przystąpiła więc do zbie-
rania dokumentacji i funduszy na jego rekonstrukcję. Zbiórki 
pieniędzy podjął się Komitet Rodzicielski, głównie podczas 
wywiadówek z rodzicami, którzy ofiarnie poparli inicjatywę: 
sporą grupę darczyńców stanowili absolwenci Liceum. Wpro-
wadzenie stanu wojennego w 1981 roku przerwało starania 
o odnowienie sztandaru, a zebrane fundusze zostały zdepono-
wane w bocheńskich władzach oświatowych i nie wiadomo, 
co się później z nimi stało, rozwiązaniu uległ też nauczycielski 
komitet. W roku 1982 Marek Całka stanął przed kuratoryjną 
Komisją Weryfikacyjną, w skład której wchodził dyrektor 
szkoły Jan Makurat, przedstawiciele PZPR i władz oświato-
wych. Komisja za „niewychowawcze działania” udzieliła upo-
mnienia inicjatorowi przywrócenia sztandaru8.

W roku 1987 podczas uroczystości Jubileuszu 170-lecia 
Gimnazjum i Liceum profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 
Wacław Korta, chorąży „starego” pocztu sztandarowego zwró-
cił się do zebranych na sesji historycznej z pytaniem o zaginio-
ny sztandar, jednak nie był to jeszcze czas sprzyjający idei jego 
odtworzenia. W trakcie uroczystości jubileuszowych szkoła, 
a tym samym „nowy” sztandar Liceum Ogólnokształcącego 
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Możliwość przewrócenia szkole pierwszego sztandaru 
pojawiła się wraz z przemianami politycznymi po 1989 roku. 
Wtedy to ówczesny dyrektor Liceum Marek Całka ponownie 
wystąpił z inicjatywą, a godną ku temu okazją były zbliżają-
ce się obchody Jubileuszu 180 lecia szkoły. W roku szkolnym 
1996/97 w prace nad odtworzeniem sztandaru zaangażowali 
się wicedyrektor Ewelina Mroczek, wicedyrektor Krystyna 
Parda, Władysława Gawłowicz oraz Jolanta Rozdolska (Do-
mańska). Na podstawie czarno-białych fotografii, konsultując 
kolorystykę z absolwentami pamiętającymi przedwojenny 
sztandar, przystąpiono do rekonstrukcji sztandaru. Rysunek 
orła został wykonany przez nauczycielkę plastyki w Liceum 
panią Małgorzatę Kawalec. Nie do końca miano pewność, co 
do przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej (nie Bo-
cheńskiej), jaką zastosować kolorystykę, jaki motyw roślinny 
umieścić pod Jej postacią. Wśród absolwentów pojawiły się 
też rozbieżności, dotyczące napisu nad orłem. Na zachowanej 
fotografii widnieje napis „Bóg i Ojczyzna”, a we wspomnie-
niach „Bóg Honor Ojczyzna”, co jest przykładem kalki z tre-
ścią powszechnie występującą, nakładającej się na wspomnie-
nia po latach.

Ciekawą historię związaną z rekonstrukcją przytacza dy-
rektor Marek Całka9. 

Gdy poszukiwano wykonawcy sztandaru, kanclerz tarnow-
skiej Kurii ks. Karol Dziubaczka polecił pracownię hafciarską 
w Cichawce. Kiedy dyrektor Całka udał się do pań wykonu-
jących haft, w ich domu na ścianie wisiał nieduży, wyhafto-
wany przed wojną przez ich ojca obrazek Matki Boskiej. Był 
to wzór ze szkolnego sztandaru, w otoczeniu 12 gwiazd i mo-
tywem roślinnym pod postacią. Można więc powiedzieć, że 
sama Maryja wybrała wykonawcę Swojego Wizerunku. Sztan-
dar został wyhaftowany przez panie Danutę Korbę i Lucynę 
Płachtę z Cichawki, a prace nad nim koordynowały Władysła-
wa Gawłowicz i Jolanta Rozdolska.

Uroczystość poświęcenia sztandaru i przekazania mło-
dzieży licealnej zaplanowano na drugi dzień obchodów Jubi-

Poczet sztandarowy na gimnazjalnym placu apelowym, przy stole ks. Andrzej 
Bogacz, w tle fragment Szkoły powszechnej im. K. Brodzińskiego oraz gmach 
Seminarium nauczycielskiego (w trakcie budowy) - lata 30. XX w.
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leuszu 180-lecia Gimnazjum i Liceum. 18 października 1997 
roku zgromadzeni przed budynkiem szkoły goście, dyrekcja 
oraz uczniowie udali się w pochodzie do Kościoła Szkolnego 
pw. Św. Stanisława Kostki. Pochód otwierały szkolne poczty 
sztandarowe ze sztandarem z 1967 roku i nowym - zrekon-
struowanym. W kościele przybyłych powitał proboszcz parafii 
św. Mikołaja ks. dr Zdzisław Sadko. Nad przebiegiem celebry 
czuwał szkolny katecheta ks. Zbigniew Szostak. Koncelebro-
wanej Mszy Św. przewodniczył przybyły z Tarnowa kanclerz 
Kurii ks. dr Karol Dziubaczka, który wygłosił homilię i do-
konał poświęcenia nowego sztandaru. Msza miała niezwykle 
piękną oprawę dzięki występowi chóru Pueri Cantores Sancti 
Nikolai pod kierownictwem ks. Stanisława Adamczyka. Po 
zakończonym nabożeństwie zebrani udali się na dalszy ciąg 
uroczystości do sali kina „Jutrzenka”, gdzie zaprezentowano 
program artystyczny poświęcony ważnym momentom historii 
szkoły, przygotowany przez Renatę Paprotę (Gawłowicz), Jo-
lantę Kruk i Jerzego Pączka. Następnie dyrektor Marek Całka 
przypomniał historię starego sztandaru Gimnazjum, którego 
odtworzoną i poświęconą replikę przywrócono społeczności 
szkolnej. W ręce dyrektora Całki sztandar przekazał Ludwik 
Węgrzyn, przewodniczący Rady Rodziców, która znacznym 
wysiłkiem finansowym sztandar ufundowała. Z kolei sztandar 
przeszedł do rąk młodzieży Od tej podniosłej chwili sztandar 
szkoły jest obecny podczas wszystkich ważnych momentów 
życia szkoły10. 

Wspomnieć należy, że podczas uroczystości cały czas 
z należnymi honorami obecny był poprzedni sztandar z wize-
runkiem Króla Kazimierza Wielkiego. Profesor Wacław Korta, 
jeden z głównych inicjatorów odtworzenia sztandaru, zaapelo-
wał do zebranych tymi słowami: „Rozstańmy się z nim w spo-
sób cywilizowany”11. 

Sztandar ten obecnie nadal przechowywany jest z wła-
ściwą starannością w gabinecie dyrektora Liceum. Podczas 
niektórych uroczystości szkolnych, jak np. przyrzeczenie klas 
pierwszych, dla podkreślenia tradycji i ciągłości dziejów szko-
ły, obecne są obydwa sztandary.

Apel profesora Korty został przez społeczność szkolną zre-
alizowany z powagą, świadczy to o dojrzałości i właściwym 
stosunku do przeszłości naszego pokolenia i jest wyraźnym 
zaprzeczeniem barbarzyńskich metod czasów stalinowskich. 

Losy sztandaru gimnazjalnego zadziwiająco splotły się 
z trudnymi dziejami naszej Ojczyzny: powstanie sztandaru po 
latach Wielkiej Wojny, później trudne czasy II wojny świa-
towej, ukrywanie go przed okupantem, następnie „powrót do 
życia” w latach powojennych PRL, aż do tajemniczego znik-
nięcia i zniszczenia około 1955 r. Idea „Solidarności” dopro-

wadziła do jego odtworzenia. Poświęcenie i przekazanie repli-
ki starego sztandaru w 1997 r. to ukoronowanie pracy wielu 
ludzi, to odbudowa mostu łączącego przeszłość z teraźniejszo-
ścią i wyznaczenie kierunku na przyszłość. 

Autorzy wyrażają nadzieję, że przybliżenie czytelnikom 
trudnej historii sztandaru w Jubileuszowym roku 200-lecia 
I Liceum Ogólnokształcącego przyczyni się do uzupełnie-
nia bogatej historii Gimnazjum i Liceum w Bochni oraz bę-
dzie impulsem do dalszych badań nad historią bocheńskiego 
sztandaru oraz próbą wyjaśnienia okoliczności jego zaginięcia 
w 50. latach

Przypisy:
1  Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 

w Bochni za rok szkolny 1924/195, Nakładem Dyrekcji Gim-
nazjum. Odbito w drukarni w Hillebranda w Bochni w roku 
1925, 48 stron. 

2  Profesor Stanisław Fischer odwołał się do tragicznych 
faktów otrzymywania pieniędzy przez chłopów za przywiezio-
ne zwłoki szlachty podczas Rabacji. 

3  Ferdynand Maiss, (ur. w 1856 - zm. w 1933) – dr prawa, 
adwokat, najdłużej urzędujący burmistrz Bochni – 22 lata. Wi-
ceprezes Izby Adwokackiej w Krakowie, poseł Sejmu Krajo-
wego Galicji czterech kadencji w latach 1895 - 1914, działacz 
polityczny i społeczny, honorowy obywatel miasta Bochni. 
Prezes Miejskiej Kasy Oszczędności w Bochni. Jego imieniem 
nazwano jedną z ulic Bochni. 

4  Powszechnie przyjętym zwyczajem jest ofiarowanie dobro-
wolnej składki podczas wbijania gwoździ w drzewce sztandaru.

5  Zginął wskutek zamachu zorganizowanego przez Ukraiń-
ską Organizację Wojskową we Lwowie 19 października 1926 r. 

6  Godłem II RP do roku 1927 był orzeł w koronie zwień-
czonej krzyżem, który wyglądem przypominał godło z czasów 
stanisławowskich. Wzór godła i flagi wprowadzono ustawą 
z 1 sierpnia 1919 r. Miały one obowiązywać do momentu 
wprowadzenia nowej konstytucji. Jednak Konstytucja mar-
cowa nie uregulowała tej ważnej kwestii. Sytuacja ta została 
uregulowana dopiero przez Prezydenta Mościckiego, który 
13 grudnia 1927 roku wydał rozporządzenie wprowadzające 
nowy wzór godła państwowego. Najogólniej opisując, orłowi 
odjęto krzyż z korony a dodano rozety na skrzydłach. 

7  Wywiad z p. Markiem Całką- 6.10.2017
8  Wywiad z p. Markiem Całką
9  Wywiad z p. Markiem Całką
10 Kronika Jubileuszu 180-lecia Gimnazjum i Liceum 

w Bochni
11 „Kronika Bocheńska”, listopad 1997, nr 11.
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Władysław Siwek - zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

Obraz Władysława Siwka „Wybiórka” więźniów na rozstrzelanie

Siedemdziesiąt lat temu, kiedy Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustawą z dnia 2 lipca 1947 roku utworzył Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Władysław Si-
wek uczestniczył w urządzaniu wystawy stałej w poobozowych 
obiektach. Malował wówczas obrazy o tematyce obozowej. Po-
wstało ich kilkadziesiąt. Ich twórca należał do malarzy obdarzo-
nych wręcz fenomenalną pamięcią fotograficzną. Pozostawił po 
sobie niezwykły reportaż z pobytu w KL Auschwitz.

W latach 1951 – 1953 był zatrudniony w Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w charakterze kierownika Wydziału Oświaty, 
od maja 1952 do kwietnia 1953 roku pełnił obowiązki dyrekto-
ra Muzeum.

Przed nim dyrektorem Muzeum oświęcimskiego był Ta-
deusz Wąsowicz, którego więziono w Auschwitz (nr 20035), 
a następnie w Buchenwaldzie, gdzie odzyskał wolność 
w kwietniu 1945 roku. Wąsowicz był współtwórcą i pierw-
szym dyrektorem Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 
1947-1952. Zmarł w listopadzie 1952 roku, pełniąc wspo-
mnianą funkcję dyrektora Muzeum, które oficjalnie zostało 
otwarte w dniu 14 czerwca 1947 roku.

 Bratem pierwszego dyrektora Muzeum był Stanisław 
Wąsowicz (nr 11516), który w wieku czterdziestu lat został 
rozstrzelany pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11 
w dniu 11 listopada 1941 roku. Była to pierwsza egzekucja 
pod Ścianą Straceń dokonana przez strzał w tył głowy z broni 
małokalibrowej. Skazańcy rozebrani do naga byli rozstrzeli-
wani pojedynczo. mając skrępowane z tyłu ręce.

Władysław Siwek urodził się 14 kwietnia 1907 roku 
w Niepołomicach. W okresie międzywojennym studiował 
przez pewien czas w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Najbardziej tragiczny okres jego życia przypadł na lata 
okupacji hitlerowskiej, kiedy w październiku 1940 roku zo-
stał osadzony w KL Auschwitz, otrzymując numer obozowy 
5826.Początkowo pracował na terenie obozu w najgorszych 
komandach. Od nieuniknionej śmierci uratowały go umiejęt-
ności malarskie, co zapewniło mu pracę w malarni, gdzie jako 
liternik wykonywał różnego rodzaju szyldy, tabliczki, opaski 
dla więźniów funkcyjnych: kapo i blokowych. Wykorzystu-
jąc uzdolnienia artystyczne więźnia esesmani polecali mu 
malować obrazy o różnej tematyce, a także własne portrety 
i powiększenia z fotografii na których byli ich znajomi. Na 

ich polecenie malował również obrazy, przedstawiające roz-

budowę KL Auschwitz. Przy okazji prac zleconych mu przez 
SS wykonywał z narażeniem życia portrety współwięźniów, 
których w obozie oświęcimskim wykonał około dwóch tysię-
cy. Wiele z nich zostało przesłanych przez więźniów do ro-
dzinnych domów. 

W październiku 1944 roku został przewieziony do Oranien-
burga i osadzony w KL Sachsenhausen, gdzie uwolniony został 
dopiero 3 maja 1945 roku przez wojska amerykańskie na trasie 
ewakuacji więźniów tego obozu w okolicach Schwerina.

 Do Polski powrócił w 1947 roku. Rysował portrety zbrod-
niarzy hitlerowskich podczas procesu czterdziestu członków 
oświęcimskiej załogi SS, który toczył się tego samego roku 
w Krakowie. Następnie do 1953 roku pracował, o czym już było 
wspomniane, w Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie mieszkał 
w budynku dawnej komendantury  SS. Do dzisiaj kopie jego ob-
razów można oglądać na wystawie stałej Muzeum w bloku nr 6.

Później, kiedy nie mieszkał już w Oświęcimiu, zajmował 
się wykonywaniem ilustracji do atlasów, encyklopedii i róż-
nych wydawnictw przyrodniczych. Zasłynął głównie w dzie-
dzinie malarstwa ornitologicznego. Pomnikowym jego dzie-
łem są tablice, w liczbie około 100, przedstawiające wszystkie 
gatunki ptaków europejskich, zamieszczone w publikacji „Pta-
ki Europy”, wydanej na rok przed śmiercią ich Autora, który 
zmarł w Warszawie 27 marca 1983 roku.            

O Władysławie Siwku pisaliśmy  na ła-
mach „Wiadomości Bocheńskich” nr 1/2000 
w artykule pt. „Gdybym nie malował”.

Dr Adam Cyra polski historyk, st. kusto-
szem Państwowego Muzeum KL Auschwitz 
w Oświęcimiu jest autorem wielu książek 
i artykułów poświęconych historii KL Au-
schwitz-Birkenau, działaczem społecznym 
Tow. Opieki nad Oświęcimiem. W wielu pu-
blikacjach naukowych poświęconych rtm. 
Witoldowi Pileckiemu utrwalił w świado-
mości historycznej Polaków postać jednego 
z największych polskich bohaterów.   

Adam Cyra (Oświęcim)

Tworzyli Muzeum Auschwitz - Birkenau
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Wszystko, co dzisiaj było dla nas pamiątką, jutro może być 
zasypane pyłem zapomnienia. Obowiązkiem żyjących jest zebrać 
te ułomki i okruchy najdroższych pamiątek przeszłości i w pa-
mięci przyszłych pokoleń zapisać. (www.straznicyczasu.pl) 

Stare nazwy topograficzne są poświadczone w różnych 
źródłach historycznych; na mapach, w planach, opisach lustra-
cji wsi, studiach historyczno-urbanistycznych1 i wielu innych 
opracowaniach naukowych2. Wiele nazw przechowywanych 
w miejscowej pamięci przechodzi także tradycją ustną z po-
kolenia na pokolenie. 

Dążenie do poznania dawnych nazw wynika z przyrodzo-
nej człowiekowi ciekawości i zrozumienia kultury duchowej. 
Znany polski geodeta i kartograf prof. Janusz Gołaski3 pi-
sze, że im nazwy są starsze, tym ich treść jest obszerniejsza 
i bogatsza w legendy, które wokół nich narastają. Wyrażają 
one uczuciowy stosunek ich twórców do otaczającego świa-
ta, świadczą o lękach i nadziejach, zakorzenieniu w czasie i  
przestrzeni, miłości do ojczystej ziemi. Umacniają naszą toż-
samość w Europie i w świecie.

Na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych nazwy ta-
kie ustala, zmienia i znosi w drodze rozporządzenia właściwy 
minister ds. administracji publicznej na wniosek rady gminy. 
We wrześniu br. do Rady Miasta Bochni wpłynął wniosek 
o zniesienie 71 nazw obiektów fizjograficznych z terenu mia-
sta. Wskazano w nim, że nie występują one w obiegu praw-
nym, w zakresie czynności meldunkowych, ewidencji grun-
tów, nie można ich odnaleźć w dokumentach urzędowych, 
na mapach, nie figurują na tablicach informacyjnych i drogo-
wych, i nie da się ustalić ich współrzędnych geograficznych 
oraz zlokalizować ich w terenie. Zgodnie z ustawową proce-
durą przyjęty na sesji wniosek w formie uchwały powinien 
następnie trafić do właściwego ministerstwa.

Po interwencji naszego Stowarzyszenia i kilku komisji 
Rady, a także dzięki przychylności Przewodniczącego Rady 
i Burmistrza Miasta Bochni dalsze procedowanie zostało ak-
tualnie wstrzymane. Podane w projekcie uchwały argumenty 
są być może ważne, ale nie najważniejsze i konieczne jest roz-
ważenie, czy powinny być one ostatecznie zniesione, a jeśli 
jest to nieuniknione, to czy materiały dotyczące tych nazw nie 
powinny zostać starannie zdigitalizowane i przekazane, jako 
skarbnica tradycji, do narodowych archiwów i muzeów. 

Informacja, że nazw tych nie można odnaleźć w doku-
mentach urzędowych, na mapach i nie da się ich zlokalizować 
w terenie, nie jest do końca prawdziwa. Trudno bowiem uznać, 
że dokumenty urzędowe w Bochni, jednego z najstarszych 
miast Małopolski, zaczynają się dopiero po 1945 r. lub od lat 
transformacji ustrojowej 1989/ 1990, że wcześniejsze mapy4, 
rejestry, ewidencje, księgi ławnicze sądów wójtowskich5 etc. 
utraciły walory dokumentów urzędowych w rozumieniu pra-
wa cywilnego, a wieloletnie wyniki poszukiwań naukowych 
i dokonane odkrycia całych pokoleń historyków, etnografów, 
geografów, onomastów i geodetów są bez znaczenia.   

Stanisław Kobiela

Święty Gaj w Chodenicach i inne miejscowe świętości
Pogański święty gaj

Poświęcony był przed wiekami bóstwom, duchom przod-
ków albo siłom natury i stanowił symboliczną więź żywych 
ze zmarłymi przodkami. To właśnie bóstwo obierało sobie 
pole, wodę, a najczęściej gaj. Świadectwem jego obecności 
było wyróżniające się drzewo, lub grupa drzew z gałęziami 
wrastającymi w pień, albo rozszczepione niby i znowu zrosłe 
z niezwykłymi naroślami. Znakomity polski slawista, historyk 
literatury i kultury polskiej Aleksander Brückner pisał:

W takim gaju ofiarnicy utrzymywali święty, żywy i nigdy niega-
snący ogień, tam przynosili część zdobyczy wojennych, palono żyw-
cem najznakomitszego jeńca, w pełnej zbroi, na koniu, przywiązaw-
szy go wcześniej do pala albo drzewa. Składano obiaty czyli ofiary dla 
bogów z czarnego byka, czarnego kozła, czarnej świni albo czarnej 
kury, za szczęśliwy połów, wyzdrowienie, wybawienie z niewoli. Wró-
żono z tłuszczu zwierząt a nawet własnej krwi. Jeśli po zacięciu ręki 
krew tryskała obficie, to znaczyło, że planowana wyprawa wojenna 
będzie zwycięska i przyniesie obfite łupy. 

Taki Święty Gaj znajdował się na Kobylej Górze w Chro-
nowie z pogańską świątynią słowiańskiego boga niebios i bły-
skawic – Swaroga6. Pełniły te święte gaje funkcję religijną nie 
tylko w czasach starożytnych, w religiach Greków, Rzymian, 
Germanów, Celtów czy Bałtów, ale zachowały ją do dzisiaj we 
współczesnych Indiach. 

W procesie chrystianizacji święte gaje były niszczone 
(wycinane lub palone) na terenach Polski i Litwy. Aleksander 
Brűckner przedstawia opis takiego właśnie wydarzenia7: 

Dotarli tak do środka gaju, gdzie prastary dąb nad wszystkie 
drzewa za święty i za właściwą siedzibę bogów uważano; przez 
chwilę nikt się weń uderzyć nie ważył [...] Wyrąbano cały las. W tej 
krainie było więcej lasów, równą czcią świętych, gdy zaś Hieronim 
wyruszył ku ich wycinaniu, przybył do Witowta wielki tłum nie-
wieści z płaczem i krzykiem, skarżył się, że wyrąbano święty gaj 
i odebrano dom boży, w którym zwykli byli błagać pomocy bożej, 
skąd deszcze i pogodę otrzymywali; nie wiedzą więcej, gdzie szu-
kać boga, któremu siedzibę zabrano. Jest kilka mniejszych gajów, 
w których zwykli czcić bogów; i te chce Hieronim zniszczyć, jakieś 
nowe świętości wprowadzając, a ojczysty zwyczaj wykorzeniając; 
proszą więc i błagają, aby nie dozwolił niszczyć miejsc i obrzędów 
kultu przodków. Za kobietami następują mężczyźni i twierdzą, że nie 
mogą znieść nowego obrzędu, i mówią, że opuszczą raczej ziemię 
i ogniska ojczyste niż przyjętą od przodków wiarę.

 
Nie wszędzie jednak taki los spotykał te święte pogańskie 

miejsca. Kronikarz Thietmar, opisując czasy panowania Bole-
sława Chrobrego pisze o tajemniczej górze Ślęży: 

zachowano tam przeklęty pogański kult i otaczana była 
przez mieszkańców wielką czcią. 

Notatka Thietmara jest ważną wskazówką, iż mimo pa-
nowania chrześcijaństwa ten celtycki ośrodek kultu solar-
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nego z epoki brązu istniał jeszcze w X i XI wieku. Jeszcze 
ciekawsza informacja znajduje się w księdze ławniczej (Acta 
Scabinalia), zachowanej w zbiorach Narodowego Archiwum 
w Krakowie Oddział w Bochni, którą odnalazł Stanisław Fi-
scher8, a na światło dzienne wyjawiła Janina Kęsek. Dotyczy 
Świętego Gaju w Chodenicach i wynika z niej, że chodenicki 
Święty Gaj istniał jeszcze w 1527 r., a więc w czasach króla 
Zygmunta I Starego i otoczony był opieką bocheńskiego wójta 
Mikołaja Cikowskiego, właściciela Chodenic. 

Wójt Cikowski w 1527 roku wydzierżawił, a następnie 
sprzedał las, w którym znajdował się ten dębowy Święty Gaj, 
szlachetnemu Janowi Oleśnickiemu na potrzeby żupy solnej. 
Zastrzegł jednak w kontrakcie, aby Oleśnicki, wycinając drze-
wa w zakupionym lesie, pozostawił nietknięty ów Święty Gaj 
- miejsce uroczyste, odosobnione, w którym składano ofiary 
– in angulo munerario, owiane starożytną legendą. Uważał 
widocznie, że ta niezwykła pamiątka sprzed kilkuset lat po-
winna pozostać nienaruszona dla następnych pokoleń. Las ten 
ciągnął się „ku Rabie”. Jan Oleśnicki, nie zasłużył sobie na 
określenie „szlachetny”, bowiem nie dotrzymał danego słowa. 
W krótkim czasie wyciął las razem ze Świętym Gajem. Wzbu-
rzył się tym zuchwalstwem wójt Cikowski i pozwał Oleśnic-
kiego przed sąd wójtowski. 

Dzisiaj odszukanie dokładnego miejsca świętego Gaju jest 
prawie niemożliwe. Jeszcze dwadzieścia lat temu najstarsi 
wówczas mieszkańcy Chodenic wskazywali różne miejsca, 
gdzie ten Gaj kiedyś rósł, ale żadna odpowiedź nie była pre-
cyzyjna. W wykazie chodenickich nazw proponowanych do 
skreślenia znajduje się nazwa: Dąbry, która być może pocho-
dzi od takiej być może leśnej „dąbrowy”. Podobno funkcjo-
nuje gdzieś jeszcze chodenicka „Dębcza”. Na starej mapie z 
1847 r. są zaznaczone dwie nazwy: Dąbrowa (niedaleko Raby) 
Bardziej znana Dębcza na Krzęczkowie prawdopodobnie nie 
wiele ma wspólnego z dębami. Janina Kęsek9 przypuszcza, 
że nazwa ta pochodzi od słowa „deptać” czyli od wydeptanej 
wśród traw porastających wzgórze Krzęczków ścieżki, którą 
podążali niemieccy koloniści mieszkający na Wójtostwie do 
swojego ewangelickiego kościoła (zboru) w Gawłowie. Dzi-
siaj znane słowo „deptak” (deptuch) także pochodzi od depta-
nia. Dawni mieszkańcy tych okolic, opierając się na miejsco-
wej tradycji uważają, ze nazwa pochodzi od dębów rosnących 
w jarze biegnącym ku Podedworzu. Ich zdaniem istniały tam 
dwie Dębcze: jedna była drogą przez jar, druga to, Szwabska 
Droga wydeptana przez kolonistów. 

Celtyckie kurhany
Kolejna nazwa z kręgu miejsc sakralnych to kurhany 

czyli mogiły, w kształcie stożkowatego kopca, w których 
chowano przywódców i ważniejszych członków plemienia. 
Pod nimi były komory grobowe ze szkieletami zmarłych 
ułożonymi głowami ku północy lub urnami. Być może pod 
nazwą Kopiec, proponowaną do skreślenia, kryje się jakiś 
ślad po prasłowiańskim, a może celtyckim kurhanie. Pewną 
ilość takich kurhanów odkrył w 2014 r. znany bocheński ar-
cheolog pan Marek Materna, ale ze zrozumiałych względów 
nie może wskazać ich lokalizacji. Wiadomo, że na Uzbor-
ni były trzy takie ziemne kurhany o charakterystycznym 
stożkowatym kształcie dwumetrowej wysokości, splanto-
wane niestety w latach 70. XX wieku. Kurhany wznoszono 
w okresie neolitu. 

Ślady czarnej śmierci
Kolejną nazwą, którą śmiało zaliczyć możemy do sakral-

nych jest wskazany w Chodenicach do zlikwidowania Cho-
lerny cmentarz. Powinna ona budzić nie mniejsze zaintereso-
wanie niż Święty Gaj. Łączy się bezpośrednio z nazwą ulicy 
Karosek, prowadzącej z Bochni do Chodenic. Ofiary epide-
mii chowano na miejscu, tam gdzie śmierć ich dopadła czyli 
w polach lub ogrodach10 i za miastem w zbiorowych mogiłach 
oraz przy kościele św. Leonarda i sąsiednim kościółku, a może 
kaplicy, św. Sebastiana, która istniała na rogu obecnej ulicy 
Konstytucji 3 Maja i Karoska. Miejsce tej kaplicy upamiętnia 
wysoki drewniany krzyż stojący tam w prywatnym ogrodzie. 

Tę lokalizację kościółka św. Sebastiana potwierdza Teofil 
Wojciechowski11, wskazując, że pomysł władz miasta na bu-
dowę kościółka i cmentarza potwierdzony został w 1601 r., 
czyli w roku drugiej epidemii cholery w mieście. W katalogu 
cmentarzy epidemicznych w województwie małopolskim wy-
mienione są w Bochni miejsca takich pochówków: przy ul. 
Pagórek (przecznicy ul. Wiśnickiej), przy kapliczce św. Ro-
zalii (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz w trzech miejscach 
w Chodenicach (przy ul. Wąwóz), i dwa przy ul. Karosek 
(krzyż i kolumna)12. We wspomnianym katalogu cmentarze te 
określone są przymiotnikami „cholerny” lub „choleryczny”. 

W aktach bocheńskiego sądu ławniczego już w połowie 
XVII wieku pojawia się zarówno nazwa (ulicy) Karosek jak 
i Kurasek. Nazwa „kary” (czarny) pochodzi z języka turec-
kiego. Pokonany przez polskiego króla Jana III Sobieskiego 
wezyr nosił przydomek Kara Mustafa, czyli Czarny Mustafa. 
Nazwa kara pojawiła się w polszczyźnie w XVI wieku, zastę-
pując wcześniejszą nazwę koloru czarnego wrony (wranny)13. 
Nazw tych używano przede wszystkim dla określenia maści 
czarnego konia (koń kary, karosz, karusek), ale niekiedy nawet 
biały piesek z czarną łatą w okolicy oka mógł mieć imię Karu-
sek14. Można tę nazwę odnieść więc także do ciemnych plam 
na skórze zadżumionych ofiar.

To koń kary pochodził od czarnego koloru, a nie odwrot-
nie, podobnie jak nazwa grzyba rydza pochodzi od nazwy ko-
loru „rydzy” (mieszanina czerwonego, żółtego i brunatnego) 
przekształconej z czasem na nazwę „ryży”. Tureckie słowo 
kary (czarny) kojarzyć się będzie z łacińską nazwą tej drogi 
via nigra (droga czarna), a także z karawanem, karawaką, 
czyli krzyżem równoramiennym, który noszono na szyi jako 
talizman przed “zarazą” albo stawiano przy wjazdach do miast 
i wsi. Oczywisty jest także związek strasznych pandemii, na-
zywanych „czarną śmiercią”. Najpierw tak określano dżumę, 
ale potem nazwa ta rozszerzyła się także na cholerę, morowe 
powietrze, ospę, dur brzuszny i plamisty. Epidemie te graso-
wały w Bochni w latach 1573, 1601, 1622 i 1849. 

Łacińskie słowo niger jest zarówno rzeczownikiem (zmar-
ły) jak i przymiotnikami (czarny, żałobny, straszny). Jako 
przymiotnik może łączyć się z rzeczownikami i oznaczać głę-
boką rzekę (niger fluvius), okropny strach (nigra formido), 
ciemny, ponury gaj (niger nemus). W takim znaczeniu używał 
go Wergiliusz. A ponieważ blisko była niebezpieczna, dzika 
wówczas rzeka Raba, ciemna Puszcza Niepołomicka i pogań-
ski Święty Gaj, przeto przymiotnik niger można w każdej kon-
stelacji połączyć z nazwą drogi (via nigra). 

Jak się jednak wydaje, najbardziej prawdopodobna hipo-
teza łączy nazwę ulicy z cmentarzem cholerycznym, który 
w tym miejscu powstał, zanim jeszcze urządzono podobny 
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cmentarz w okolicy ulic Krakowskiej i Orackiej. Potwierdze-
niem jej jest wyciosany z piaskowca słup z 26 czerwca 1762r. 
na którym znajduje się inskrypcja wzywająca do modlitw za 
osoby zmarłe na “morowe powietrze”. Stał on przy ul. Karo-
sek, a niedawno przeniesiony został w obręb cmentarza ko-
munalnego. Inskrypcję z tego słupa odpisał prof. Piotr Galas 
i znajduje się ona w zbiorach Stowarzyszenia.

Krzyż na rogu Karoska i ulicy Konstytucji 3 Maja przy-
pomina miejsce w którym stał wspomniany już kościół lub 
kościółek św. Sebastiana. Wokół niego chowano ofiary epi-
demii, a gdy zabrakło miejsca, kopano głębokie rowy wzdłuż 
obecnej ulicy Karosek po obu jej stronach. Z czasem ścieżka 
cmentarna zamieniła się w ulicę. Patron kościółka św. Seba-
stian, a także św. Rozalia i  św. Roch byli czołowymi świę-
tymi antymorowymi. W mentalności społeczeństwa, żyjące-
go w epoce baroku, szczególnie silne było prawo kontrastu. 
Uważano, że podobne wypiera podobne, żeby wytworzyć prze-
ciwne. Na tej zasadzie ciało tego świętego, najeżone na wielu 
obrazach i rzeźbach strzałami, powinno skutecznie chronić 
ludzi przed strzałami zarazy. Związek pomiędzy nazwą ulicy 
Karosek a „czarną śmiercią” wydaje się więc bardzo możliwy. 
W podobny sposób tłumaczono sens palenia w miastach do-
tkniętych zarazą tzw. „kontrogni” dla oczyszczenia powietrza. 
W czasie takiej epidemii w jakimś austriackim miasteczku lu-
dzie zauważyli „iskrę moru”, wyskakującą z nieboszczyków, 
pełgającą ulicami miasta i rzucającą się na całkiem zdrowych 
ludzi. W barokowej mentalności „kontrognie” były pułapkami 
na taką „iskrę moru”, a więc zadaniem władz miasta było zła-
panie tej „iskry moru” i spalenie jej. Inną formą ratunku było 
uczestniczenie w procesjach i „śpiewanie bez ustanku” litanii 
do Maryi, albo nieprzerwane bicie dzwonów. Każda, nawet 
krótka, chwila przerwy mogła pozwolić „Pani Cholerze” (tak 
ją personifikowano) zbierać dalsze żniwo. 

Z tatarskim lub tureckim rodowodem
Inna nazwa w Chodenicach, która ma zniknąć z wykazu 

nazw topograficznych, to Buchary. Może mieć ona rodowód 
tatarski, jeszcze z czasów XIII-wiecznych najazdów Tatarów 
na Polskę i oznaczać „szczęśliwe miejsce”, w którym mogli 
odpoczywać i liczyć łupy Tatarzy, plądrujący krakowską dziel-
nicę. Nazw topograficznych i nazwisk pochodzenia tatarskie-
go i tureckiego jest u nas więcej; wystarczy wymienić nazwi-
ska Gałga (przerobione na Gałka), Turchan (jeniec tatarski) 
czy Bisztyga (od nazwy części uprzęży końskiej), a w okoli-
cach Rajbrotu cechy antropologiczne niektórych mieszkańców 
(skośne oczy i szerokie kości policzkowe) miejscowej ludno-
ści także o tym świadczą. 

Kościół pod Urbanem
Pod Urbanem to oczywiście miejsce wskazujące, gdzie 

stał kiedyś kościół pw. św. Urbana papieża. Teofil Wojcie-
chowski10 podaje, że wzniesiony został jako votum dzięk-
czynne za ocalenie miasta w latach „potopu szwedzkiego”. 
Prawdopodobnie istniał już w 1680 roku. Znajdował się nie-
daleko drogi publicznej wiodącej od szybu Floris w kierunku 
lasu Łychów i Brzeźnicy. W 1702 r. w czasie wojny północnej 
spalony został przez Szwedów, w czasie pierwszego pobytu 
króla Karola XII w Bochni. Ślad po kościółku utrwalony zo-
stał w 1931 r. w nazwie ulicy. Uchwała Rady Miejskiej in-
formuje o istniejącej tam niegdyś kapliczce św. Urbana, na 

której miejscu krzyż drewniany pozostał. Teofil Wojciechow-
ski odszukał wcześniejszą informację z 1762 r. o pochowaniu 
pięcioletniego chłopca na polu przy krzyżu popularnie u św. 
Urbana. Pisze także o relacji z 1856 r. wg której Michał Łosik 
wybudował kościółek-kaplicę pw. Matki Boskiej Anielskiej 
na miejscu, gdzie przed stu sześćdziesięciu laty stał kościół, 
o czym świadczyły fundamenty znajdujące się na głębokości 
1 łokcia pod powierzchnią. To miejsce ze śladami murowanej 
budowli, zapewne kościoła św. Urbana zwano „Na Murowań-
cu”. Z czasem nazwę tę zmieniono na „Murowianka”. 

Gwarowe nazwy drzew, krzewów i pól 
Być może, przewidziane do zlikwidowania nazwy Sado-

wa i Słotwina oznaczają rośliny i krzewy o słodkich owocach 
(Purpurna Sadowa), borówki lub trześnie. Skotnica zaś to na-
zwa terenu, na którym pastuch wypasał bydło, a nazwa wywo-
dzi się od niemieckiego słowa „skatt” oznaczającego pastucha. 
Warto wspomnieć, że podbocheński Buczków nazywał się kie-
dyś Byczkowem, na którego terenie znajdowało się tzw. „kro-
wie przedszkole” dla jałówek i młodych byczków, aby mogły 
razem się wypasać, zanim poznają rozkosze dorosłego życia.

Taki paronim możemy zaobserwować na przykładzie Sol-
nej Góry, która w tekstach, ze względu na podobne brzmienie, 
nabierała w różnych latach zupełnie innego znaczenia. Obok 
swojej prawdziwej nazwy Solna Góra, była kiedyś Górą Salo-
mona (1627 r.), w innych źródłach wymieniana była na Górę 
Soloną, a nawet Górę Szaloną. Także rejon szybu Campi był 
nazywany w różnych dokumentach Polną Górą, Kaliszynem 
albo Srebrną Górą.

Są nazwy wiążące się ze sobą w spójną logiczną całość. 
Do takiej grupy należy niewątpliwie przewidziana do zlikwi-
dowania nazwa znanej karczmy Zbójeckiej w rejonie Uzbor-
ni, nazywanej wcześniej (w 1527 r. i 1533 r.) Rozbornią albo 
Huzbornią i kojarzącym się z nimi sąsiednim terenem nazy-
wanym Łapiguzy (1863), i nie potrzeba etymologa, aby zro-
zumieć, że tam łatwo było „złapać guza” i stracić pieniądze, 
a amatorów łatwego zarobku przy użyciu noża, kastetu lub 
pałki nie odstraszała stojąca niedaleko szubienica.  

Do usunięcia przewidziano nazwę Cupel, a oznacza ona 
pole ostro wchodzące między lasy a wodę. W wykazie nazw 
przewidzianych do zniesienia jest jeszcze wiele, innych, któ-
rych znaczenie i powiązania mogliby odczytać miejscowi 
historycy i specjaliści z tej dziedziny wiedzy. Stare nazwy 
topograficzne z całego powiatu bocheńskiego zbierali przed 
wojną uczniowie bocheńskiego Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Kazimierza Wielkiego działający w szkolnym 
Kole Krajoznawczym im. Wincentego Pola. Na prośbę opie-
kuna Koła jedną z nich „pod paciep”, oznaczająca pole na 
wzgórzu opadające ku północy, odnaleźli dopiero po wojnie 
jego uczniowie. 

O wynikach pracy tego koła prowadzonego przez prof. 
Piotra Galasa z wielkim uznaniem wypowiadał się polski sla-
wista, historyk języka polskiego prezes PAU prof. Kazimierz 
Nitsch. Jednym z uczniów profesora Piotra Galasa był prof. 
dr hab. Władysław Kupiszewski, absolwent bocheńskiego 
Liceum, od 1974 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
od 2016 r. członek honorowy Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, znakomity znawca histo-
rii języka polskiego, zajmujący się głównie dialektologią, 
językiem artystycznym i onomastyką. Prof. Władysław Ku-
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piszewski wspomina dzisiaj swojego wielkiego nauczyciela 
profesora Galasa:

On ukazał mi w gwarach ludowych zachowane bogactwo i pięk-
no mowy polskiej, jej historię, on wciągnął mnie do poszukiwania 
i gromadzenia starych faktów językowych zachowanych w gwarach. 

Te słowa profesora Kupiszewskiego powinniśmy zapamię-
tać i odnieść także do nazw topograficznych uświęconych wie-
lowiekową tradycją. 

Przypisy: 
1  Beiersdorf Z. Krasnowolski B. Studium historyczno-urbani-
styczne Bochni (1983–1984) maszynopis w archiwum Mało-
polskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Delegatura 
w Tarnowie,
2  Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta. Bochnia. Dzieje miasta 
i regionu. Bochnia 1980 r. Piotr Galas. Średniowieczne na-
zwy terenowe Ziemi Bocheńskiej. Odbitka z „Onomastica” 
R.IV.s.2. 
3  Janusz Gołaski. Wprowadzenie dawnych nazw polskich 
nazw na współczesnych mapach [w: Archiwum Fotograme-
trii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 2012, s. 121–125.
4  np. mapy z 1792 i 1847 r. na których (w większości) nazwy 
wskazane do zlikwidowania są precyzyjnie zaznaczone.

5Acta Scabinalia znajdują się w Narodowym Archiwum 
w Krakowie Oddział w Bochni. 
6  O bocheńskich nazwach topograficznych interesująco pisze 
Janusz Paprota na portalu: www.bochenskiedzieje.pl. Zob. 
także www.nowywisnicz.pl,
7  Aleksander Brückner. Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice 
historyczne i mitologiczne, Warszawa 1904 r.
8  Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni - ASB 
63, s.39].
9  Janina Kęsek. Kolonizacja niemiecka w Bochni i okolicy 
z końca XVIII wieku „Rocznik Bocheński 2013 tom.VII,
10 Ślady po cmentarzu epidemicznym na granicy Chodenic 
i Cikowic z 1848 r, wskazał pan Stanisław Dylowicz, mieszka-
niec Chodenic (zob. Stanisław Dylowicz. Zapomniany i znisz-
czony cmentarz po zmarłych na cholerę w latach 1846-1848 
„Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2001
11 Teofil Wojciechowski. Kościelne dzieje Bochni w czasach 
staropolskich. Tuchów 2003 s.65.
12 Portal internetowy www.slawoslaw.pl (Sławmy Słowian 
świat),
13 W gaiku zielonym / Dziewczę rwie jagody; / Na koniku wro-
nym/ Jedzie panicz młody (Adam Mickiewicz. Panicz i dziew-
czyna).
14. Karusek, nazwa pieska tytułowej Anielki z noweli Bolesła-
wa Prusa „Anielka”

Gdy stałam przy grobach moich bliskich na bocheńskim 
cmentarzu, wielokrotnie zwracałam uwagę na stojący nieopo-
dal na kamiennym cokole w kwaterze VI, żeliwny krzyż. Był 
pordzewiały, z misternie wyrzeźbionymi liśćmi wawrzynu, 
które go oplatały. Umieszczona na nim postać cierpiącego 
Chrystusa była pełna ekspresji. Odbiegał formą artystyczną od 
innych żeliwnych krzyży stojących na tutejszym cmentarzu. 
Wykonawca zadbał o to, by były widoczne pięknie pofalowa-
ne brzegi liści i ich żyłkowania...

Ten symboliczny motyw przywoływał w mojej pamięci sło-
wa C.K. Norwida z wiersza Bema pamięci żałobny - rapsod: 

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? 
Miecz wawrzynem zielony z gromnic płakaniem dziś polan...

Wawrzyn (laur)....od dawna symbolizuje oczyszczenie, 
zwycięstwo,bohaterski czyn, chwałę, sławę, triumf, wiecz-
ność, śmierć, natchnienie poetyckie. Najczęściej występuje 
w kontekście zwycięstwa, nagrody, wybitnych osiągnięć, suk-
cesu i sławy. Laurem zdobiono głowy zwycięzców na igrzy-
skach olimpijskich. W chrześcijańskiej sztuce sakralnej liście 
wawrzynu stały się symbolem życia wiecznego i zwycięstwa 
nad grzechem. Laur w postaci girland jest często wykorzysty-
wanym motywem zdobniczym i architektonicznym. Popularny 
był w polskiej biżuterii powstańczej XIX wieku jako symbol 
dla współczesnych czytelny.

Felicja Wieczorek

Krzyż wawrzynem opleciony...
Na kamiennej podstawie umieszczono napis, informujący, 

że jest tu pochowany Władysław Bitschan urodzony 4 paź-
dziernika 1841r. 
"rodem z Warsza-
wy", który w 1865 
roku zmarł, będąc 
w Bochni w prze-
jeździe. Widocz-
nie ważna była in-
formacja, skąd ten 
młody człowiek 
pochodził, miało 
znaczenie podkre-
ślenie Jego związ-
ków z Warszawą. 
Z dokumentów 
wynika, że był sy-
nem Jana Bitscha-
na, znanego pro-
ducenta dewocjo-
naliów, i Anieli 
z d. Cynadrowicz. 
W  " K u r i e r z e 
Warszawsk im" 
z 1856 r. (nr 190) 
zachowała  s ię 
też informacja, 

Żeliwny krzyż z nagrobka Władysława Bitschana 
wykonany prawdopodobnie w zakładzie jego 
ojca Jana Bitchana. Foto J. Wieczorek
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że w 1856r. był uczniem kl. IV Szkoły Powiatowej Realnej 
2 przy ul. Freta w Warszawie i otrzymał nagrodę . Wyróżniał 
się zatem zdolnościami i pilnością, bo nauka stała tam na wy-
sokim poziomie. Matematykę i fizykę w szkole wykładał od 
1852 r. absolwent wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersy-
tetu Petersburskiego, Władysław Skłodowski - ojciec Marii 
Skłodowskiej - Curie.

Związki rodziny Bitschanów z Warszawą zaznaczają się 
na wielu płaszczyznach. Nie jest moim celem przedstawienie 
genealogii i powiązań rodzinnych. Wskażę tylko na postaci 
szczególnie ważne dla polskiej kultury i tradycji.

Do tej rodziny należy Jurek Bitschan (1904 - 1918 ), 
słynne Orlę Lwowskie, harcerz, 14-letni obrońca miasta, po-
chowany w katakumbach Cmentarza Orląt Lwowskich we 
Lwowie, symbol bohaterstwa i oddania Ojczyźnie, ikona mło-
dzieży polskiej. Jego ojcem był zmarły młodo Henryk Paweł 
Bitschan, a matką Aleksandra Bitschan, która po śmierci męża 
wyszła powtórnie za mąż za dra Zagórskiego. Znana była jako 
działaczka niepodległościowa, komendantka Ochotniczej Le-
gii Kobiet. W chwili śmierci syna walczyła również w cza-
sie odsieczy Lwowa na innym posterunku. W wierszu poetki 
Anny Fischerówny Jurek Bitschan syn składa hołd matce:

Mamo najdroższa, bądź zdrowa,
Do braci idę w bój 
Twoje uczyły mnie słowa,
Nauczył przykład twój...

Jurek,wychodząc po raz ostatni z domu, by iść walczyć, 
zostawił ojczymowi list:

Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę oka-
zać, że znajdę na tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem 
też moim jest iść, a wojska brakuje ciągle do oswobodzenia Lwowa. 
Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Jerzy.

W Księgach Parafialnych Bazyliki św. Mikołaja w Bochni 
pod datą 5 października (October) 1865 r. zachował się zapis 
w języku łacińskim mówiący, że Władysław Bitschan (lat 24) był 
aptekarzem (pharmacopus ), kawalerem, synem Jana i Cecylii z d. 
Cynadrowicz, rodem z Warszawy (oriundus Varsovia), pogrzeb 
7.X. Jako przyczyna zgonu podana jest gruźlica (tuberculosa).

W "Kurierze Warszawskim" z 27 września (9 pażdzierni-
ka)1865 roku zamieszczono wspomnienie pośmiertne:

W dniu 4 b.m., w powrocie z wód iwonickich, zakończył życie 
w mieście Bochni b. student Akademii Medycznej Władysław Bit-
schan w 25 roku życia. Śmierć w samym kwiecie przecięła pasmo dni 
jego, nie dozwoliwszy mu rozwinąć wszystkich zasobów moralnych, 
które tak bogaty plon w przyszłości wróżyły. Koledzy, Przyjaciele 
i Znajomi, którzy w bliższym pożyciu mieli sposobność ocenić zalety 
za wcześnie zmarłego towarzysza, pojmą i podzielą zapewne boleść 
Rodziców, którzy zapraszają ich na Nabożeństwo żałobne w dniu 12 

b.m., to jest we Czwartek, o godz 10 z rana w Kościele XX. Reforma-
tów odbyć się mające.

Jak już wspomniałam, ojcem Władysława był Jan Bitschan 
(1803-1869) założyciel w 1828r. znanej firmy obejmującej 
fabrykę wyrobów metalowych o charakterze kościelno - de-
wocyjnym oraz księgarnię, również mającą religijny charak-
ter. Szeroki asortyment wyrobów, wykonywanych też z brązu 
i srebra, obejmował np. kielichy, monstrancje, szyldy, herby 
metalowe, dzwonki, żyrandole, latarnie, figury świętych etc. 
Sygnowano je literami B.W., IBW, I.B. wpisanymi w trójkąt. 

W „Kurierze Warszawskim” z 1840 r. (nr 344) czytamy na 
przykład notatkę : „Także Jan Bitschan, Brązownik, mieszka-
jący przy ulicy Długiej Nr 574, ofiarował dla Dobroczynności 
100 medalików wyszłych z jego pracowni, mających z jed-
nej strony wyobrażenie NN.TRÓJCY, a z drugiej N.MARJI 
Częstochowskiej. Są do nabycia w Sklepie Ubogich, najmniej 
o I> gr. 10. Ktoby raczył tę świętą pamiątkę mieć w medali-
ku srebrnym lub pozłacanym, raczy obstalować u tegoż JPana 
Bitschana." Rodzina Bitschanów prowadziła firmę przeszło 
sto lat. Po śmierci ojca pracę kontynuował syn Paweł (jego 
żoną była Aniela Urbańska ze sławnego wielkopolskiego rodu 
Garczyńskich, zatem spokrewniona ze Stefanem Garczyńskim 
- poetą i przyjacielem A.Mickiewicza), który po powrocie 
z zagranicznej praktyki rozszerzył działalność przedsiębior-
stwa, nawiązując kontakty z rzeźbiarzami. Potem firmę prze-
jął jego syn, również Paweł. Obaj sygnowali swoje wyroby 
literami P.B. lub tymi literami w odwróconym trójkącie, albo 
napisem P. Bitschan. Niestety Paweł - junior, wnuk Jana, był 
z zamiłowania sportsmenem oraz miłośnikiem nawet najdroż-
szych aut (pierwszy oferował w Polsce rolls - royce`y) i zna-
nym w Warszawie playboyem. Żoną jego była znana piękność, 
aktorka Mary Mrozińska. Fabryka po pewnym czasie zaczęła 
chylić się ku upadkowi, chociaż dotrwała do 1939 roku. 

Firma złotnicza Bitschanów cieszyła się wielką renomą 
nie tylko w Warszawie (Złoty Medal w Warszawie w1876r., 
brązowy w Paryżu 1878r.) Wykonano w niej na przykład, 
zaprojektowane przez Karola Frycza, korony z dukatowego 

złota przeznaczone do ko-
ronacji obrazu Matki Bożej 
Sulisławskiej, medaliki oraz 
medal pamiątkowy, upa-
miętniające tę uroczystość. 
Na przełomie XIX / XX w. 
firma wypuściła na rynek 

XIX w. medalik z MB Częstochowską i św. Stanisławem Bp 
Krakowskim. Sygnowany JB (Jan Bitchan). Wymiary 21x14 mm  

Zapis w księdze zgonów Bazyliki św. Mikołaja w Bochni podający przyczynę śmierci Władysława Bitchana
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Karol Beyer 1861 - Widok na ówczesną siedzibę Akademii Medyko-
Chirurgicznej w Warszawie, obecnie Muzeum Narodowe

największą ilość medalików. Wykonywano rownież medaliki 
o charakterze religijno - patriotycznym.

Autor warszawskiego nekrologu informuje, że Władysław 
studiował w Akademii Medycznej, w Bochni zaznaczono, że 
był farmaceutą. Chodzi tu zatem o Akademię Medyko - Chi-
rurgiczną w Warszawie, uczelnię założoną w 1857 roku na 
rozkaz cara Aleksandra II. Był to bardzo ważny moment, bo 
od 1831 roku, po kasacie uniwersytetu przez Rosjan, War-
szawa pozbawiona była wyższej uczelni. Decyzji założenia 
Akademii sprzyjała sytuacja polityczna (niepowodzenia Rosji 
w wojnie krymskiej, śmierć cara Mikołaja I). Uczelnia istniała 
zresztą tylko do 1862 roku, a po jej rozwiązaniu margrabia 
Wielopolski utworzył na jej podstawie Szkołę Główną, która 
po upadku powstania styczniowego została zamknięta. Wy-
dział Farmaceutyczny obok Wydziału Lekarskiego wchodził 
w skład Akademii, zajęcia odbywały się w Pałacu Staszica. 
Akademia miała prawo nadawania stopni naukowo-praktycz-
nych, w tym wszystkich farmaceutycznych.

Czytając pełne ekspresji zaproszenie do modlitw za zmar-
łego „byłego studenta”, który pozostał w pamięci wielu przy-
jaciół, kolegów, musimy pamiętać o języku ezopowym tych 
czasów, gdy ze względu na cenzurę nie można było mówić 
wprost. Taki alegoryczny sposób wypowiadania się zastoso-
wał na przykład Bolesław Prus w Lalce, pisząc o zaangażowa-
niu Stanisława Wokulskiego w powstanie styczniowe. W usta 
radcy Węgrowicza włożył słowa: „....stosunki z Akademią 
Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych...Wtedy wszystkim pa-
liło się we łbach(...). Gotował wraz z innymi piwo, które do 
dziś dnia pijemy, i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Ir-
kucka”. Notabene brat pisarza, Leon Głowacki (1834 - 1907), 
na skutek przeżyć 1863r. popadł w obłąkanie.

W Warszawie przy końcu lat 50. przed wybuchem po-
wstania styczniowego, wśród całej młodzieży ówczesnej, 
a szczególnie wśród studentów, atmosfera stawała się coraz 
bardziej gorąca. Studenci Akademii, a wraz z nimi na pewno 
Władysław Bitschan, marząc o wolności swojego kraju, brali 
szczególnie czynny udział w demonstracjach i coraz częściej 
wybuchających rozruchach, mających oczywiście tło politycz-
ne. Studenci Akademii i Szkoły Sztuk Pięknych nawiązywa-
li również kontakty z uczniami wyższych klas gimnazjum, 
z grupami studenckimi Rosji (Petersburga, Kijowa, Moskwy, 
Dorpatu,Kazania, Harkowa), Heidelbergu, Lipska, Wrocła-
wia, Lwowa i Krakowa. Wykuwały się postawy patriotyczne. 

Prąd porywał wszystkich. J.I. Kraszewski w utworze Dziecię 
starego miasta pisze: „...spisek to był, jakiego nie spotykamy 
w historii; wszyscy bowiem należeli do niego, jeśli nie czy-
nem, to milczeniem i wiedzą, współczuciem i życzeniami, nikt 
nie śmiał opierać się mu, ani występować przeciwko niemu.” 
(Kraków, BN, s.1, nr 71, s.29 ) Atmosfera okresu przedpo-
wstaniowego była naprawdę wyjątkowa, a szczególnie godna 
podkreślenia jest rola młodzieży (zwanej często „przedbu-
rzowcami”), tych związków koleżeństwa i przyjaźni, nawią-
zujących do filomatów i filaretów, rodzących się ze wspólnoty 
celów, ideowej jedności, odwagi i zapału. Szczególnie zwraca 
uwagę liczebność powstających wsród studentów grup formal-
nych i nieformalnych, które przeradzały się w stowarzyszenia 
jawne i niejawne. Tych młodych ludzi łączyła gotowość do 
poświęcenia i ofiary dla niepodległości Ojczyzny. Czytane na 
koleżeńskich nawet spotkaniach książki wskazują na popular-
ność twórczości A. Mickiewicza, a szczególnie J. Słowackie-
go (wielbicielem jego utworów był na przykład Adam Asnyk, 
poeta i student Akademii Medyko - Chirurgicznej). Znaczące 
postaci ruchu przedpowstaniowego i powstania to przecież lu-
dzie młodzi,np. Stefan Bobrowski (22 lata), Zygmunt Padlew-
ski (29 lat), Jarosław Dąbrowski (29 lat), Ignacy Chmieleński 
(23 lata), Bronisław Szwarce (29 lat), Adam Asnyk (25 lat), 
Jerzy Narzymski (24 lata) etc. 

Podkreślone w warszawskiej notatce wspominającej Wła-
dysława Bitschana, związki koleżeństwa i przyjaźni w tych 
czasach świadczyły o tym, że był on jednym z tych pełnych 
zapału młodych ludzi, że towarzyszył im w działaniach, ma-
nifestacjach, a potem walce. Młodzi ludzie przechodzili bo-
wiem od samokształcenia do akcji o charakterze politycz-
nym, zwiększała się ilość spotkań o charakterze spiskowym, 
zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego 14 października 
1861r., przygotowującym powstanie. W Akademii Medyko - 
Chirurgicznej powstało pierwsze kółko o charakterze samopo-
mocy, ale i pierwsze kółko o charakterze spiskowo - rewolu-
cyjnym. W tej uczelni doszło też do pierwszego wystąpienia 
studentów, nazywanego „buntem Akademii” w 1859r. po za-
ostrzeniu zarządzeń dyscyplinarnych.

W 1859r. pretekstem do wystąpień stało się zorganizo-
wanie właśnie przez studentów Akademii Medyko - Chirur-
gicznej nabożeństwa żałobnego za dusze trzech wieszczów 
- „Adama, Juliusza i Zygmunta”, rok później msza żałobna 
za zmarłego profesora Teofila Lesińskiego. Dla uciszenia na-
strojów niepodległościowych zawieszono na pół roku zajęcia 
na Akademii. 11 czerwca 1860 r. pogrzeb wdowy po gen. 
Sowińskim (obrońcy Woli z 1831.) wywołał demonstrację 
patriotyczną z udziałem kilkunastu tysięcy osób. W listopa-
dzie 1860 r. w rocznicę wybuchu powstania listopadowego 
demonstracyjnie noszono stroje narodowe i śpiewano pieśni 
patriotyczne. W lutym 1861r. tłum demonstrował z okazji 30. 
rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską. Wojsko rosyjskie 
zaatakowało manifestujących, polała się krew, padło pięciu 
zabitych. 8 kwietnia na Placu Zamkowym Rosjanie urządzili 
prawdziwą rzeź, zabijając, według oficjalnych raportów, 120 
ludzi, w rzeczywistości było na pewno około 200 ofiar. Setki 
osób zostało rannych. W następnym roku warszawiacy mimo 
zakazu wzięli udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki, odbywających się w kilku kościołach. Wojsko 
brutalnie rozpędziło zebranych. W Katedrze św. Jana aresz-
towano prawie 2 tysiące ludzi, nie licząc pobitych i ciężko 
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rannych. Wielu studentów Akade-
mii Medyko - Chirurgicznej zostało 
karnie wcielonych do wojska

Coraz większe konspiracyjne 
koła studentów w Akademii Medy-
ko - Chirurgicznej i Szkole Sztuk 
Pięknych kontynuują przygotowa-
nia do powstania. Po ogłoszeniu 
branki, która przyspieszyła jego 
wybuch, młodzież potajemnie pró-
bowała opuszczać Warszawę, ucho-
dziła do okolicznych lasów, często 
bez odpowiedniego na tę porę roku 
ubrania. Po wybuchu powstania 
styczniowego 22/23 stycznia stu-
denci, mimo zakazu władz uczelni 
i grożących surowych wyroków dla 
politycznie podejrzanych, perspek-
tywy przymusowej służby w kar-
nych kompaniach wojskowych, 
zsyłki na Sybir czy utraty życia, sta-
wali się jego uczestnikami. Władze 
uczelni, aby temu zapobiec, skra-
cają okres ferii, zabraniają wydawania urlopów oraz dla uła-
twienia dozoru wprowadzają mundury. 19 września 1863r. po-
wstańcy dokonali zamachu, niestety nieudanego, na namiest-
nika Berga. Ponieważ strzały padły z okien pałacu Krasiń-
skich, żołnierze rosyjscy wdarli się do gmachu, zaaresztowali 
obecnych tam mężczyzn i w akcie zemsty, z okna mieszkania 
siostry kompozytora, wyrzucili na bruk pamiątki po Chopinie 
- listy, manuskrypty, książki, meble, a wśród nich fortepian 
Szopena. Student Akademii Bitschan na pewno nosił w sobie 
cały tragizm sytuacji Warszawy, o której pisze na przełomie 
roku 1863/64 Norwid w wierszu Fortepian Szopena:

Oto patrz - Frydryku!... to - Warszawa:
Pod rozpłomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa - -
- Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo -
Owdzie - patrycjalne domy stare,
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare
I Zygmuntowy w chmurze miecz.

Patrz!... z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą -
Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki:
Po sto - po sto - -
- Gmach - zajął się ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów - - i oto - pod ścianę -
Widzę czoła ożałobionych wdów
Kolbami pchane - -
I znów widzę, acz dymem oślepian,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... runął - Twój fortepian!

Studenci Akademii Medyko - Chirurgicznej, należący do 
tzw. młodzieży niepokornej, w pełnej rewolucyjnego wrzenia 

Warszawie łączyli się w sprawie 
narodowej. Bitschan był przecież 
jednym z nich. Na pewno działał 
w grupie kolegów, przyjaciół za-
angażowanych w działania niepod-
ległościowe, brał udział w demon-
stracjach razem z towarzyszami 
z konspiracyjnych kół. Może został 
ranny, a osłabiony organizm był po-
datny na zarazki gruźlicy, które wte-
dy przecież nie miały barier. Może 
był poddany represjom lub został 
wcielony do wojska. Może w jakimś 
leśnym oddziale w trudnych wa-
runkach higienicznych, gdzie ataki 
insektów były rzeczą powszednią, 
nabawił się, jak wielu powstańców, 
zaziębienia, z którego rozwinęła się 
gruźlica... . Możemy tylko tego do-
mniemywać, czytając między wier-
szami warszawskiego wspomnienia, 
które podlegało przecież cenzurze. 
Niestety, archiwum rodziny Bitscha-

nów spłonęło w czasie powstania warszawskiego.
Wiele rodzin, by uchronić młodych ludzi przed rosyjskimi 

represjami, jeśli pozwalały na to środki, umożliwiało synom 
wyjazd za granicę dla kontynuowania studiów. Zdarzały się 
również wyjazdy mające na celu leczenie nadwątlonego zdro-
wia, ale równocześnie chodziło o to, by oddalić synów od za-
grożeń, które czyhały w Warszawie ze strony Rosjan. Rodzi-
ce Władysława, ludzie przecież majętni, wybrali dla chorego 
syna Iwonicz. Uzdrowisko to cieszyło się wówczas specjalną 
renomą. Wierzono w moc iwonickich wód. Pierwsze wzmian-
ki o leczniczych właściwościach źródeł pochodzą z wydanych 
w 1578r. Cieplic Wojciecha Oczki, lekarza nadwornego Stefa-
na Batorego. W XVII w. „cudowne właściwości” iwonickich 
wód były znane w całym kraju. Interesowali się nimi wybitni 
lekarze .Rozwój lecznictwa w uzdrowisku nastąpił w wieku 
XIX, przystąpiono wówczas do budowy pierwszych obiek-
tów zakładu kąpielowego, a w połowie tego wieku zwięk-
szył się napływ kuracjuszy. Było to zasługą Karola i Anieli 
Załuskich,którzy w 1837 r. odbudowali zakład zdrojowy, ale 
również wielu lekarzy, chemików, farmaceutów, prowadzą-
cych badania. Bardzo zasłużony dla uzdrowiska profesor Jó-
zef Dietl nazwał Iwonicz „księciem wód jodowych”. Niestety 
choroba Władysława rozwijała się. Nie pomogły ani wody 
lecznicze, ani powietrze kurortu. Zdecydowano się chyba na 
powrotną podróż dyliżansem. Była to może tzw. popularnie 
„sztankielerka” (od nazwiska budowniczego tych dyliżansów 
pocztowych Piotra Steinkellera). Nie udało mi się tego ustalić. 
Długa droga, niewygody podróży zrobiły swoje. Trasa wiodła 
przez Muszynę. Pacjent musiał się czuć już bardzo źle, sko-
ro udzielono mu tam, jak wynika z bocheńskiego dokumen-
tu, Ostatniego Namaszczenia. 25- letni Władysław Bitschan 
zmarł, będąc „w Bochni w przejeździe”. Może ktoś, kto opie-
kował się chorym w podróży, szukał pomocy w bocheńskim 
szpitalu, który cieszył się wówczas renomą; leczono w nim  
rannych powstańców, przewożonych przez granicę zaborów... 
Znany był wówczas dr Franciszek Hoszard, który w 1862 r. 
stał na czele Bocheńskiej Ławy Obwodowej i organizował po-

Grupa studentów Akademii Medyko-Chirurgicznej w 
Warszawie skazanych na służbę wojskową. MN F-7289
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moc sanitarną dla powstańców. Na grobie młodego człowieka 
stanął kamienny nagrobek z krzyżem artystycznie wykonanym 
prawdopodobnie w fabryce Ojca, rdza unicestwiła symbole 
słynnej firmy .

A właśnie w tym roku (28 września 1865r.), parę dni przed  
śmiercią Władysława, w Jego rodzinnej Warszawie miała miejsce 
prapremiera Strasznego dworu Stanisława Moniuszki, zabrzmiały 
dźwięki opery przekazującej ideę obowiązku służenia Ojczyźnie 
z bronią w ręku. Prapremierze towarzyszyła wielka patriotyczna 
manifestacja. Dzieło, które powstawało w latach 1861-4 zostało 
zresztą po trzecim przedstawieniu zdjęte z afisza przez rosyjską 
cenzurę. Obawiano się jego zgubnego wpływu na młodzież, po 
niedawno krwawo stłumionym powstaniu.

Warszawa okresu przedpowstaniowego i powstaniowego - 
symbol miasta, które cierpi, miejsca sakralnego przywołanego 
w cyklu powstańczych powieści J.I. Kraszewskiego, obrazach 
Grottgera Warszawa I i II. Tu rozegrała się tragedia zrywu, 
reprezentowanego przede wszystkim przez młodzież, która 
walkę pojmowała nie jako przymus ale wewnętrzną potrzebę. 
Miasto kojarzone często z Hiobem i Golgotą, nazywane sa-

crosferą. Zaznaczenie w 1865r., że młody człowiek, student, 
pochodził „z Warszawy”, było dla Polaków tego czasu ważne 
i stanowiło znak czytelny.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, które dba szczególnie o upamiętnienie śladów przeszło-
ści i martyrologii naszego narodu, otaczając opieką i odnawia-
jąc z pieniędzy społecznych, zebranych podczas kwesty, groby 
tych, którzy w różnym czasie i w różnych miejscach spełniali swój 
patriotyczny obowiązek, zleciło renowację grobu Władysława Bit-
schana jako miejsca godnego naszej narodowej pamięci. 

Jak napisał poeta Ludwik Kondratowicz ( Władysław Syroko-
mla ): „Jakże to nazwać? To wszystko Ojczyzna !”

Korzystałam z opracowań:
Jurek Bitschan,opr.Piotr Dudała/WkiZaglebie.pl/dostęp 27 07. 2017/
M.Karpińska, Dyliżansem przez Kongresówkę /w:/"Mówią Wieki" 
6/2017.
S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983
L. Kuchtówna, Karol Frycz, Warszawa 2004 
A. Kwilecki, Załuscy w Iwoniczu, Kórnik 1993 
J.S. Majewski, Los warszaskiej rodziny od medalików do luksuso-
wych aut, warszawa.wyborcza.pl / dostęp 27. o7 2017/
J. Michalak, Iwonicz Zdrój i okolice, Krosno, 1996 
St. Nicieja, Ogród snu i pamięci, Opole 2013 
M.J.Olszewska, Studenci z Królestwa Polskiego przed powstaniem 
styczniowym, Warszawa 
J. Persa, A. Marek, M. Wichrowski, Warszawska Uczelnia Medyczna 
w Ikonografii i Fotografii,Warszawa 2009 /wum.w.ikonografii.i.foto-
grafii.pl /, (dostęp 28 07. 2017) 
R.Rogiński, Powstaniec 1863, Zeznania i wspomnienia, Warsza-
wa 1983 
Warszawa w  pamiętnikach powstania styczniowego ( opr. K. Dunin - 
Wąsowicz), Warszawa 1983.

Serdecznie dziękuję paniom Janinie Kęsek i Grażynie Potępie 
z Muzeum im. St. Fischera w Bochni oraz Zofii Sitko z  Archiwum 
Państwowego w Bochni za pomoc w zbieraniu materiałów.

Widok Placu Zamkowego w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. 
Zdj. Maurycy Pusch II poł XIX w. (źr. polona.pl/domena publiczna)

Kilka lat temu, w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żego-
cińskiej im. Czesława Blajdy powstał pomysł, aby dokładniej 
przyjrzeć się tematowi zagranicznej emigracji zarobkowej 
mieszkańców naszej gminy z okresu od końca XIX wieku do 
pierwszej połowy wieku XX. Rozplanowaliśmy, że zbierane 
materiały włączone zostaną w projekt utworzenia wirtualnej 
mapy świata, z zaznaczonymi miejscami, gdzie przebywali 
mieszkańcy ziemi żegocińskiej. Dzisiaj dysponujemy już listą 
nazwisk osób, które czasowo bądź na stałe związały swe życie 
z zagranicznymi krajami. Mamy też wstępnie wytyczone kie-
runki w jakich najchętniej podróżowano. Jednym z nich, na 
przestrzeni lat 1890-1950 stał się brzeg Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, z portem w Ellis Island.

 
                                      * * *

Joanna Pastuszak-Cybulska (Żegocina)

Emigranci z Żegociny na początku XX wieku
Wyspa Samuela Ellisa 

Ellis Island to jedna z niewielkich wysp wchodzących 
w skład administracyjny miasta Nowy Jork. Zanim stała się 
popularna ze swej funkcji przesiadkowej z podróży morskiej 
na lądową, duńscy kolonizatorzy nazwali ją wyspą ostryg, 
z powodu występujących przy jej brzegach sporych zasobów 
tych skorupiaków. W roku 1890, ówczesny prezydent Stanów 
Zjednoczonych Benjamin Harrison (pełniący funkcję dwu-
dziestego trzeciego prezydenta USA w latach 1889-1893) 
wytypował to miejsce do utworzenia na nim pierwszego fe-
deralnego punktu migracyjnego. Od 1770 do 1808 roku, wła-
ścicielem tego piaszczystego kawałka ziemi był nowojorski 
przedsiębiorca Samuel Ellis. Sprzedał jednak tę wyspę pań-
stwu, przy czym w dokumentach, nazwa ziemi utrzymała się 
jako Ellis Island-Wyspa Ellisa1. W latach późniejszych jej 
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Ellis Island

strategiczne umieszczenie zostało wykorzystane jeszcze dwa 
razy. Najpierw, lokując na niej w okresie wojny (zwanej woj-
ną brytyjsko- amerykańską) w roku 1812 magazyn z amunicją 
i wyposażeniem wojskowym, a potem tworząc centrum migra-
cyjne decydujące o pozwoleniu na wjazd na ląd amerykański 
zaoceanicznym podróżnikom, lub odmawiając im tej możli-
wości. Amerykański Kongres na stworzenie odpowiednich 
budynków przeznaczył 75,000 dolarów. Dzięki tej inicjatywie 
utworzył odseparowane pasem wody lokum, na którym w cią-
gu kilku godzin od przybycia uzyskiwano decyzję o przyjęciu 
bądź nie w poczet nowych mieszkańców Ameryki. 

Procedura imigracyjna opierała się na weryfikowaniu 
przez odpowiednie służby, m.in. lekarzy, prawników i znają-
cych europejskie języki urzędników2 statusu migrantów, ich 
stanu zdrowia, stanu cywilnego, wieku. Dopiero, kiedy ko-
misja uznała, że dane osoby są w stanie pracować i poważ-
nie podchodzić do wszelkich praw związanych z ich obecną 
sytuacją, wyrażano zgodę na przetransportowanie ich na sta-
ły ląd amerykański. Stamtąd, w poszczególnych kierunkach 
wyruszali w podróż do swojego lepszego życia. Jeśli istniało 
podejrzenie o nieuczciwych zamiarach nowo przybyłego mi-
granta, nie uzyskiwał on zgody na pozostanie w graniach USA 
Pasażer taki wracał do miejsca, z jakiego przypłynął. 

W 1897 roku, z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn, na 
wyspie wybuchł pożar, który zniszczył całe centrum imigra-
cyjne. Wraz z nim spłonęły wszystkie dokumenty imigracyjne 
kompletowane od samego początku powstania budynków. Pra-
ce nad postawieniem kolejnego budynku rozpoczęto natych-
miast po oczyszczeniu wyspy ze zgliszczy. W odróżnieniu od 
poprzedniej drewnianej konstrukcji, tym razem jako budulec 
posłużyły czerwone cegły. Nowy zespół budowli starano się 
utrzymać w stylu francuskiego renesansu, co faktycznie, wy-
glądało imponująco. Koszty nowej konstrukcji w porównaniu 
z poprzednimi wydatkami wzrosły znacząco (tym razem na 
budowę centrum przeznaczono ok. 1,5 000 000 dolarów), jed-
nakże biorąc pod uwagę wzrastające zapotrzebowanie na taką 
inwestycję, było to w pełni uzasadnione- przepustowość pasa-
żerska miała wynosić 5 000 pasażerów na dzień3. 

Oszacowano, że dzień 17 kwietnia 1907 roku stanowił 
w kartotekach szczyt migracyjny w historii centrum. Obsłu-
żono wtedy 11 747 osób, co w danym roku pozwoliło za-
mknąć statystyki w liczbie 1 004, 756 migrantów przybyłych 
na Ellis Island. 

W 1924 roku, władze amerykańskie wydały dokument 
„The Immigration Act”, w którym zaznaczono limity przyj-
mowania imigrantów. Odtąd, roczna liczba zaakceptowanych 
nowych obywateli miała się ograniczyć do 164 000 osób. 
Dokument ten stanowił cezurę czasową, po której okres tzw. 
wielkiej emigracji chylił się ku końcowi. Wraz z malejącą licz-
bą imigrantów, należało wykorzystać odpowiednio ogromne 
budynki, stąd przekwalifikowano je na tymczasowy zakład 
karny lub miejsce odseparowania i przygotowania do depor-
tacji imigrantów, którzy budzili podejrzenia komisji weryfi-
kacyjnej, lub też dali poznać się na lądzie amerykańskim ze 
swych przestępczych upodobań. Podczas II wojny światowej 
znajdowały się na niej więzienia dla jeńców wojennych, a tak-
że niewielki szpital dla walczących Amerykanów w forma-
cjach straży przybrzeżnej. W 1954 roku oficjalnie zamknięto 
budynki imigracyjne na wyspie, tymczasowo kończąc etap 
użytkowy tej lokalizacji. 

Obecnie, w wyniku starań przedsiębiorców i polityków, na 
Ellis Island znajduje się muzeum pamięci migrantów. Podpi-
sane przez prezydenta Ronalda Reagana w 1982 roku porozu-
mienie z właścicielem korporacji Chrysler, Lee Iacocca, dało 
początek utworzenia instytucji o nazwie The Statue of Liberty- 
Ellis Island Foundation Inc. Była ona formacją mającą utwo-
rzyć centrum pamięci migracyjnej oraz odrestaurować znisz-
czoną zębem czasu postać Statuy Wolności. Po latach, nazwa 
fundacji została łącząc obydwa miejsca nierozerwalną nicią. 

Zasoby fundacji 
Zanim przedstawię fragment z prowadzonych przeze mnie 

badań dokumentów udostępnionych publicznie przez funda-
cję, omówię sposób w jaki można samodzielnie wykorzystać 
ogólnodostępne dane w zasobach tej jednostki. 

Chcąc uzyskać poszerzone dane, jak np. fotografię statku, 
warto założyć bezpłatne konto użytkownika na stronie funda-
cji. Podstawowym adresem przez jaki należy łączyć się z mu-
zeum to: https://www.libertyellisfoundation.org/. Można go 
uzyskać wpisując w wyszukiwarkę internetową słowa „ellis 
foundation”. Następnie, należy założyć konto klikając w opcję 
w prawym górnym rogu. Kolejny krok to wybranie przyci-
sku „passenger search” a po pojawieniu się nowego ekranu, 
wpisanie w wybrane miejsce pierwszego imienia i nazwiska 
poszukiwanego pasażera. Należy pamiętać, aby wpisywać na-
zwiska bez polskich znaków diakrytycznych. W poniższym 
pasku opcji warto wybrać element „exact maches” dzięki cze-
mu zawęzimy obszar poszukiwania nazwisk do najbardziej 
precyzyjnie odpowiadających naszym oczekiwaniom. Po na-
ciśnięciu strzałki z napisem „results” powinna pojawić się lista 
nazwisk powiązanych z naszym hasłem. 

Wybierając dane konkretnego pasażera, informacje jakie 
otrzymamy pochodzić będą ze spisanego manifestu pokła-
dowego. Początkowo, dokumenty ze statków tworzone były 
odręcznie, przez co wiele nieznanych Amerykanom dźwię-
ków i głosek artykułowanych przez np. Słowian było dla 
nich trudne do zapisania. Stąd duża liczba błędów i przeina-
czeń nazwisk i miejsc pochodzenia zapisywanych w karto-
tece migracyjnej. W pierwszej dekadzie XX wieku do wy-
pełniania list zaczęto wykorzystywać maszyny do pisania, 
dlatego liczba błędów obniżyła się znacząco. Niewyraźna 
kaligrafia została wykluczona na rzecz jednoznacznie zapre-
zentowanych liter. 
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Dane, jakie uzyskujemy w wyniku opcji wyszukiwania to 
m.in. podstawowe dane personalne (imię, nazwisko, narodo-
wość, ostatnie miejsce przebywania, data przybycia do Ame-
ryki, wiek pasażera, płeć, stan cywilny) oraz dane pasażerskie 
ze statku. Dla poszukujących, dostępne są również skany 
manifestu pokładowego, fotografie statku oraz lokalizacja za 
pomocą map Google, przez co dowiadujemy się, skąd dana 
osoba rozpoczęła swoją podróż. 

Szczególnie zaawansowanym poszukiwaczom wiedzy 
i pamiątek rodzinnych, fundacja udostępnia za opłatą 29.00 
dolarów pamiątkowy certyfikat z wyżej wymienionymi dany-
mi personalnymi. 

Przykłady migracyjne z Gminy Żegocina 
Analizując dane przedstawione w wirtualnym katalogu mu-

zeum, prezentuje nam się niezwykle bogaty zasób treści. Jednym 
z jego podstawowych walorów jest fakt, że dysponujemy rze-
telnymi informacjami dotyczącymi skali emigracji zarobkowej 
naszych rodaków, ubiegających się o pobyt w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki. Wpisując w wyszukiwarkę nazwiska najlicz-
niejszych rodów z naszej gminy, jak np. Janiczków, Kępów czy 
Pączków, otrzymujemy wiadomości potwierdzające, że dążenie 
do polepszenia swego bytu było dość popularne. Nie wszystkich 
było stać na tak ogromny wydatek, jak zakup biletu do portu 
(były nimi miasta europejskie, a najpopularniejszymi były Ham-
burg, Brema, Liverpool i Southampton), nie zapominając o ko-
nieczności posiadania biletu na rejs i niewielkich oszczędności 
na pierwsze dni życia na lądzie amerykańskim. Dodatkowym 
kosztem było pokonanie emocjonalnej bariery oznaczającej 
konieczność rozstania z krajem, a nade wszystko, opuszczenia 
rodzin, rodziców i małżonków pracujących na skromnych polet-
kach. W planach tych osób, z pewnością rysowała się perspekty-
wa wysyłania do swych rodzin pieniędzy i paczek z zamorskimi 
dobrami, poprawiającymi ich codzienne życie. 

Nie wiadomo, ile osób z naszej gminy wyruszyło w za-
morski rejs, nie mniej, dzięki wspomnieniom zebranym przez 
Henryka Holotę4, wiemy, przedstawiciele których rodzin przed 
I wojną światową udali się w transatlantycką podróż. W zebra-
nym materiale przedstawia on 17 nazwisk z Łąkty Górnej, 11 
nazwisk z Łąkty Dolnej oraz 5 nazwisk z Żegociny5. Podaje tak-
że, że niektórzy wypływali do Ameryki więcej niż jeden raz, 
oraz że niektórzy z migrantów, byli zainteresowani tylko cza-
sową emigracją, ponieważ po zarobieniu funduszy, wracali do 
swych domostw. 

Szukając wskazanych przez Henryka Holotę nazwisk 
w kartotekach fundacji Ellis Island, odnajdujemy tylko niektó-
re postaci. Oznacza to, że niekoniecznie musieli oni za port 
docelowy wybrać wschodnie wybrzeża Ameryki6. Jednak, na 
przykładzie jego ojca, Jana Holoty, możemy wyszczególnić 
kilka podstawowych problemów związanych z wyszukiwa-
niem w amerykańskiej bazie danych nazwisk. 

Faktem jest, że nazwisko ojca Henryka Holoty znajduje 
się w kartotekach Ellis Island. Potwierdzają się informacje, 
że wypłynął on do Ameryki w 1913 roku, jednak w zapisie, 
znajduje się więcej niż jeden mężczyzna o tym nazwisku, co 
więcej, obydwaj z nich prawdopodobnie pochodzą z Żegoci-
ny. Prawdopodobnie, gdyż niejednokrotnie trudna nazwa wsi 
jest mylona w zapisie przez nieobeznanych z polską ortografią 
Amerykanów. Zatem Żegocina, jako nazwa własna pojawia 
się w rozmaitych formach, m.in. „Pregocin”, „Bzogozina”, 
„Rregocin”7. Błędne formy nazwy wiążą się m.in. z trudnym 
do wymówienia, a co za tym idzie, także zapisania wyrazem, 
jak również wspomnianym wcześniej odręcznym wypełnia-
niem kartotek pasażerskich. Wraz z wprowadzeniem do pracy 
maszyn do pisania, przykłady błędnego odczytania wyrazów 
zmalały, przez co w elektronicznym archiwum znajduje się 
dokładne odwzorowanie nazw przedstawionych w manife-
stach pokładowych. 

Przeglądając kartoteki mężczyzn o nazwisku Jan Holo-
ta, różnice widzimy w dwóch głównych danych- wieku oraz 
stanie cywilnym. Nie mając od Henryka Holoty informacji 
czy w czasie podróży do Ameryki jego ojciec był już żona-
ty i w jakim był wieku, pozostawiamy na chwilę tę zagadkę 

twierdząc jedynie, że fak-
tycznie, w 1913 roku płynął 
on do Stanów Zjednoczo-
nych. Z kolei w 1923 roku, 
co wiemy także z innych 
źródeł, potwierdza się, że 
wyruszył on w rejs statkiem 
Aquitania. W kartotece za-
pisana jest dzienna data 
tego wydarzenia, jak i port 
w Southampton obsługują-
cy tę podróż. Dzięki karcie 
pasażera wiemy, że był on 
już wtedy żonaty i miał 35 
lat, zatem możemy przy-
puszczać, że w roku 1913 RMS-Aquitania

Jan Holota Katarzyna Holota
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był on pasażerem statku Rhein i wypłynął z Bremy 18 marca 
1913 roku i miał już wtedy żonę. Podobnie jak w przypadku 
Żegocinian, tak i wśród reprezentantów obydwóch Łąkt karto-
teki zawierają niepoprawne zapisy nazw miejscowości. Łąkta 
(Górna bądź Dolna) zapisywana była jako „Lanta”, „Lutka”, 
„Lonktadolna” lub „Lakta Delna”. 

To, co powinno pomóc przy rozszyfrowywaniu o jaką 
miejscowość dokładnie chodzi, paradoksalnie utrudnia, bo-
wiem dookreślenie, w jakim regionie znajduje się miejsco-
wość, nie jest precyzyjne. Żegocina (we wszelakich formach 
zapisu, jakie występują w kartotekach fundacji), raz przypisy-
wana jest do granic Austrii, raz do Rosji. Powyższe zaś, lepiej 
bądź słabiej uzasadnione geopolitycznie, bywają po prostu 
błędnym zapisem. Jak inaczej stwierdzić, że w 1913 roku, 
Żegocina w jednym wpisie należy do wpływów austriackich, 
a w innym zapisie do wpływów rosyjskich? Być może wynika-
ło to z nieświadomości amerykańskich urzędników, być może 
nawet sympatii lub niewiedzy poszczególnych podróżnych co 
do sytuacji politycznej narodu polskiego, pozostającego ów-
cześnie przecież bez administracyjnych oznak państwowości. 

Kolejną ciekawostką, która ukazuje się przy okazji badania 
zasobów fundacji, jest specyficzne przypisanie nazwiska do 
regionu. Jest to łatwe do zaobserwowania zwłaszcza w ma-
łych ośrodkach jak wsie, gdyż mieszanie się mieszkańców, 
tj. wstępowanie w związki małżeńskie i „wymiana” nazwisk 
jest mniejsza niż w mieście. Widać to np. na przykładzie ta-
kich nazwisk jak Pączek czy Kępa. Sprawdzając częstotliwość 
ich występowania w kartotece migracyjnej okazuje się, że do 
wschodniego wybrzeża Ameryki przypływali głównie Pącz-
kowie i Kępowie mieszkający na południu Polski oraz przed-
stawiciele Austrii i Węgier noszący właśnie te nazwiska. Jest 
to również tożsame z założeniem, że obydwa nazwiska były 
charakterystyczne dla południowego regionu Polski. 

Wspomniane powyżej przykłady stanowią zaledwie nie-
wielką część bogactwa, jakie proponują zasoby Fundacji Ellis 
Island. Dysponując źródłami z innych archiwów, parafialnych, 
państwowych czy własnych, można odtworzyć historię niemal 
każdego migranta, który przedstawiony jest w elektronicznym 
rejestrze tej jednostki. Pomóc w tym mogą także polonijne sto-
warzyszenia na obczyźnie, których adresy możemy uzyskać 
kontaktując się z polskimi ambasadami lub konsulatami w po-
szczególnych krajach. 

                                                     Joanna Pastuszak-Cybulska
Przypisy:

1  por. https://www.libertyellisfoundation.org/ellis-timeline do-
stęp: 26.08.2017 r. 

2  por. Pastuszak- Cybulska Joanna (2017), Upragnione brzegi 
Ellis Island, „Kronika Ziemi Żegocińskiej”, Nr III, str. 38. 

3  por. https://www.libertyellisfoundation.org/ellis-timeline do-
stęp: 26.08.2017 r. 

4  Urodzony w Łąkcie Dolnej w 1931 roku, absolwent Wydzia-
łu Metalurgii krakowskiej AGH. Pracował zawodowo w Hucie 
„Bobrek”, Hucie „Warszawa”, Hucie im. Lenina, w 1969 roku objął 
kierownictwo nowego Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Boch-
ni. W 1990 roku przeszedł na emeryturę, zmarł w 2014 roku. Jego 
ojciec, Jan Holota, dwukrotnie przebywał w Ameryce, w latach 
1913-19 oraz 1923-30, gdzie m.in. pracował w zakładach samocho-
dowych Forda. 

5  Por. Holota Henryk, Emigracja za Oceanem (2016), „Kronika 
Ziemi Żegocińskiej”, Nr II, str. 39. 

6  Podobny port działał na zachodnim wybrzeżu USA, na wy-
spie Angel. Por. https://polonia.net/2017/08/10/ellis-island/ dostęp: 
23.08.2017 r. 

7  Por. Pastuszak-Cybulska Joanna (2017), Upragnione brzegi Ellis 
Island, „Kronika Ziemi Żegocińskiej”, Nr III, str. 42.

Aleksandra Krudowska-Wróblewska (Krzeszowice)

Matki, żony, siostry
Zastanowić by się warto nad dolą kobiet -matek, żon, sióstr 

i wdów. Jak one radziły sobie po 
stracie najbliższych synów, mę-
żów, braci w II wojnie świato-
wej? Żony oficerów, którzy zgi-
nęli w Katyniu, np. moje ciocie. 
Podczas wojny dzielnie praco-
wały, piekły ciastka, prowadziły 
sklepy, by móc wychować i wy-
żywić swoje dzieci - utrzymać 
dom. Nie pracowały przed wojną, 
strata mężów zmusiła je do pracy.

W Krakowie żona stryja 
Stefana, który zginął w Katyniu 
- ciocia Zosia - troszczyła się 
o całą rodzinę, prowadząc komis 

na linii AB w Rynku krakowskim. Ciocia Ada w Tarnowie za-
łożyła sklep wikliniarski w rynku miasta - mąż jej, stryj mój 
Janek też zginął w Katyniu. Żona stryja Mariana - pułkow-

nika- piekła ciasteczka, utrzymując za dochód z ich sprzeda-
ży całą dużą rodzinę. Niemcy usunęli ją z pięknego dworku 
w Łowiczu. Zamieszkała w maleńkim mieszkaniu z dużą ro-
dziną i pomagała jeszcze wielu osobom przybywającym do 
Łowicza po powstaniu warszawskim. Takie przykłady wspa-
niałych, dzielnych kobiet można mnożyć.

Najmłodsza siostra mego ojca urodzona w 1906 roku, stra-
ciła męża w Oświęcimiu w 1940 roku. Ciocia Anula musiała 
wychować dwójkę maleńkich dzieci: synka i córeczkę, opie-
kować się siostrami i mamą –staruszką. Pracowała w fabry-
kach ceramiki i porcelany. Była artystką - malarką-podczas 
wojny przebywała w Warszawie. Po powstaniu z Pruszkowa 
jakimś cudem pozwolili jej Niemcy udać się z rodziną do Le-
gionowa. Losy jej są niesamowite, ile musiała wykazać hartu 
ducha, by swoje dzieci wychować, później wykształcić.

Teraz chciałabym przedstawić historię mojej mamy Stefanii 
Krudowskiej z domu Habdank Bielińskiej, urodzonej 24 grud-
nia 1902 r. we Lwowie. Przedwojenny Kraków po drugiej stro-
nie Wisły kończył się na dzielnicy Podgórze. Dzisiejsza wielka 
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dzielnica Bieżanów była wtedy podmiejską wsią, w której był 
przystanek kolejowy. W tym wiejskim Bieżanowie było miej-
sce dość szczególne: Kolonia Urzędnicza, składająca się z kil-
kudziesięciu willi, otoczonych bogatą zielenią. Tam właśnie 
był dom oznaczony numerem 411, gdzie spędziłam beztroskie, 
cudowne lata dziecięce u boku mojej wspaniałej mamy, mądre-
go ojca i siostry Hanki, starszej o rok ode mnie.

Moja mama Habdank-Bielińska z domu wyszła za mego 
ojca Franciszka Krudowskiego w 1929 roku. Tylko dziesięć 
lat trwało szczęście rodzinne. Razem z moją siostrą Anną spę-
dzaliśmy cudowne rodzinne wakacje w Kaczczy, Bukowcu, 
Bystrej k/Jordanowa i innych miejscowościach. Wybuch woj-
ny w 1939 r. był początkiem naszego wielkiego nieszczęścia. 

Ojciec - wielki patriota, pracował jako architekt Krakowa 
w Magistracie Krakowskim. Był rezerwistą. Zmobilizowany 
w wieku 52 lat poszedł do swego pułku. Nie wrócił już do nas, 
zmarł 15 września 1939 roku w Kosobudach, 14 kilometrów 
od Zamościa, gdzie stał jego pułk.

Mama młodsza od ojca o szesnaście lat, po otrzymaniu 
wiadomości o jego śmierci natychmiast pojechała do Zamo-
ścia towarowym pociągiem. W pociągu byli już handlarze 
przewożący swój towar schowany pod płaszczami. Do wa-
gonu wszedł Niemiec z kolbą w ręku i kazał odpiąć płaszcz 
kobiecie, która stała obok mamy - zobaczył balerony i boczki 
przypięte pod jej płaszczem. Podniósł kolbę karabinu, aby ją 
uderzyć. Wtedy moja mama złapała Niemca za rękę i krzyk-
nęła piękną niemczyzną: Ma pan matkę, czy żonę, a podnosi 
rękę na kobietę! Niemiec spuścił rękę i wyszedł z wagonu. To 
był początek wojny. Oni byli może jeszcze wtedy trochę lepsi, 
ale szanowali swój język. Mama doskonale władała językiem 
niemieckim. Nauczyła się go w seminarium nauczycielskim, 
które ukończyła we Lwowie. Dzięki tej znajomości języka ra-
towała nas i szkołę wiele razy. 

Po śmierci ojca stała się twarda, postanowiła działać za 
dwoje. Twierdziła, że ojciec, który działał aktywnie na polu 
społecznym, tak by teraz postępował. Miała uszkodzenie mię-
śnia sercowego, ale pracowała ponad swoje siły. Prowadziła 
tajne nauczanie, przygotowywała dzieci do szkoły średniej. 
Sama uczyła w szkole powszechnej wiejskiej w Bieżanowie, 
jak długo było to możliwe. Gdy Niemcy chcieli zająć naszą 
szkołę w Bieżanowie, mama płynnie po niemiecku tłumaczy-
ła, póki się dało, że dzieci muszą się uczyć i faktycznie jakiś 
czas to się udawało. Później zabrano mamę do gminy i tam 
pracowała. Jeśli tylko mogła, ostrzegała ludzi przed grożącym 
im niebezpieczeństwem. Za taką działalność groziło aresz-
towanie i wywiezienie do obozu koncentracyjnego. Swoje 
uczennice uczyła niemieckiego, by im było łatwiej przetrwać 
tę straszną wojnę.

Mama była tak bardzo uczynna w stosunku do ludności 
Bieżanowa. Nasz dom stał się domem przejściowym dla re-
patriantów ze wschodu, dla uciekających przed Rosjanami, 
dla Żydów. Ukrywali się u nas ludzie z Krakowa zagrożeni 
aresztowaniem, a gdy brakowało miejsca, to kierowała ich do 
znajomych. Wszyscy mamę znali z tej pomocy dla potrzebu-
jących. Przez nasz dom przeszłą rodzina malarza Terleckiego 
(małżeństwo z dwojgiem dzieci), starsza córeczka zaprzyjaź-
niła się ze mną. Mieszkała w naszym domu poetka Rosjanka 
(nie wiem przed kim uciekała).Mieszkała Francuzka i uczyła 
mnie i siostrę francuskiego. Pamiętam te lekcje dobrze: Repete 
Lulu, repete Anette.

Przez kilka miesięcy mieszkał w naszym salonie pan, któ-
ry był komendantem podziemnej organizacji żydowskiej. Na 
szczęście nie był podobny do Żyda, ale niebezpieczeństwo 
było ogromne. Mama niczego się nie bała, chociaż miałyśmy 
sąsiadkę, która bawiła się z Niemcami i widziała jak dzieci 
przychodzą na lekcje. Siostra moja któregoś dnia powiedziała 
do niej: Do Pani przychodzą Niemcy, acha! Na to sąsiadka: 
O ty smarkulo, a ja wiem, że twoja mama prowadzi tajne na-
uczanie. Najtrudniej było z naszą sąsiadką, która mieszkała 
nad nami na piętrze naszej willi. Przez pięć lat była zamknię-
ta, nigdy nie wychodziła z domu, ponieważ była Żydówką, 
żoną kolegi ojca z Magistratu, dr praw Stanisława Warskiego. 
Mama miała klucz od jej mieszkania, a gdy Niemcy chcie-
li nam zająć mieszkanie, pytali również, kto tam na górze 
mieszka. Na szczęście Mama potrafiła tak im wytłumaczyć, 
że przez całą wojnę nie zajęli nam mieszkania (zawsze było 
pełno ludzi) i Niemcy ani razu nie kazali otworzyć pokoju na 
piętrze. Przeżyła wojnę i obiecała mojej mamie, że po wojnie 
się ochrzci. Tylko czasem w nocy razem ze mną i moją siostrą 
wychodziła, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Mama dzie-
liła się z nią wszystkim, co miałyśmy.

Po wojnie wyjechała do Kowar z mężem i tam pracowała 
jako główna księgowa w fabryce dywanów. Mama wysprzeda-
wała wszystko, co się dało, z naszego domu, by żyć. Za lekcje 
otrzymywałyśmy mleko. Uprawiałyśmy ogród razem z siostrą, 
bo Mama była cały czas zajęta. Później okazało się, że była 
związana z AK. Kiedyś przyniosła wełnę, a my robiłyśmy na 
drutach i szydełku duży męski sweter. Był tak ciężki, że nie 
mogłam utrzymać go na kolanach. Mama gdzieś go zaniosła. 
Oprócz tej pracy i pomocy ludziom, Mama dbała, by życie 
kulturalne kwitło w naszym domu. U nas odbywały się kon-
certy skrzypcowe, grywała skrzypaczka Miśniewska (urato-
wana przez mamę) z Hanką Lutosławską, uczennicą Mamy. 
W towarzystwie rodziny lub znajomych czytaliśmy Sienkie-
wicza, ale zawsze rozłożone były karty do brydża na wypadek 
kontroli Niemców. 

Mama była nie tylko dla nas niezastąpiona. Szła zawsze do 
chorych, umierających, umiała pocieszyć, doradzić i była we 
wsi bardzo szanowana. Miała wielu przyjaciół i kochających 
uczniów, wśród których była wspomniana już, Hanka Luto-
sławska, Tadeusz Chruścicki późniejszy dyrektor naczelny 
Muzeum Narodowego w Krakowie i Tadeusz Szmid, znany 
aktor. Uczyła i wychowywała. Młodzież wiejska nauczyła się 
dobrych manier, zachowania przy stole. Uczyła nawet tańca. 
W Bieżanowie było dużo biedoty folwarcznej, ale były to 
dzieci bardzo zdolne i chętne do nauki. 

W 1944 roku zjechała do nas rodzina brata ojca, pułkownika 
Zygmunta Krudowskiego. On już nie żył, a jego żona z córka-
mi, zięciem i małą ośmiomiesięczną wnuczką przyjechali do 
nas. Mama umieściła ich w willi naprzeciwko naszego domu, 
bo u nas były wszystkie trzy pokoje zajęte. Żywiliśmy się ra-
zem. Mama pomogła im w najtrudniejszym momencie po po-
wstaniu warszawskim, kiedy przyjechali z obozu przejściowego 
w Pruszkowie pod Warszawą. 

Pamiętam taką scenę, kiedy pod koniec 1944 r. przyjechała 
do nas siostrzenica mamy ze Lwowa. Mama przygotowała ją do 
matury. Gdy wojna się skończyła, Danka zdała maturę w Wie-
liczce. My z siostrą przygotowane przez Mamę, poszłyśmy do 
gimnazjum w Wieliczce, siostra zdała do drugiej, a ja do pierw-
szej gimnazjalnej, po szóstej klasie szkoły w Bieżanowie.
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Anna Szewczyk

Z wizytą w pracowni rzeźbiarskiej Zygmunta Bóla
Rozmawiam z Zygmuntem Bólem, rzeźbiarzem w soli 

i w drewnie, emerytowanym 
górnikiem z Bocheńskiej Ko-
palni Soli. Jego prace artystycz-
ne, rzeźby, malarstwo, grafiki, 
i szkice, freski ścienne prezento-
wane są w Galerii,,Chełm”, zaś 
przepiękne rzeźby solne, które 
wyszły spod jego dłuta, cieszą 
się dużą oglądalnością w bocheń-
skich podziemiach. Jest laureatem 
prestiżowej Nagrody im. Włady-
sława Orkana przyznawanej lu-
dziom sztuki, za wybitne doko-
nania twórcze, propagowanie idei 

regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalno-
ści artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Pociąga Pana historia, która żyje w legendach i upo-
etycznia nieco rzeczywistość?

,,Legenda” związana z ,,Małą Ojczyzną”, w której żyjemy 
na co dzień po prostu jest, żyje swoim własnym życiem, i prze-
nika się nieustannie z historią. Podążając zresztą za tropem bu-
dzącej się w duszy człowieka wartością wolności, nieustannie 
coś nowego odkrywamy, coś, co jest dla człowieka uniwersal-
ne, i coś co nas określa. Dużą rolę, moim zdaniem, odgrywa 
tutaj historia. Bo wartość wolności jest żywiołowa, wydobywa 
się z ludzi, z bohaterów narodowych, wielkich postaci histo-
rycznych, ale też przede wszystkim z tego przeciętnego czło-
wieka, który odgrywa jednak w historii bardzo dużą rolę.

Wykonał Pan do Podziemnej Kaplicy św. Kingi czte-
ry piękne kamienne rzeźby górników, które można podzi-
wiać, tuż obok szopki betlejemskiej, którą przypomnijmy, 
wykonał Leopold Ryncarz, malarz, pracownik konserwa-
tora w Kościele św. Mikołaja i w bocheńskiej Kopalni Soli, 
który w .r. 1957 na zlecenie proboszcza wykonał szopkę 
i odnowił obraz Tadeusza Krasińskiego z 1861 r. przedsta-
wiający scenę ,,Znalezienia pierścienia św. Kingi”. Rzeź-

by przez Pana wykonane można podziwiać, są piękne…, 
fascynują i wprawiają w zachwyt turystów zwiedzających 
zabytkową Kopalnię Soli w Bochni …

Cieszę się, że się Pani podobają. Wyrzeźbiłem kamienne 
postaci górników do podziemnej Kaplicy św. Kingi i rzeczy-
wiście można je tam oglądać. Sama kaplica jest piękna… Po-
stanowiłem wyrzeźbić w kamieniu postacie górników, którzy 
odgrywali niegdyś ważną rolę w hierarchii górniczej, poka-
zać też historię bocheńskiej kopalni, historię miasta i ducha 
tego szczególnego miejsca. Wśród tych postaci znajduje się 
figura góromistrza (inżyniera), czyli sztygara, druga rzeźba 
to figura cieśli górniczego, który ciosał drzewo, aby budo-
wać z niego korytarze i chodniki w bocheńskiej kopalni, wy-
rzeźbiłem też figurę nosicza górniczego czyli tragarza, któ-
ry w ciężkich drewnianych konwiach nosił solankę albo sól 
i przewoził solne bałwany na taczkach górniczych, taki był 
wtedy transport soli. Wyrzeźbiłem też gwarka, górnika, któ-
ry walczył z siłami natury, podejmując trud wydobycia soli 
ze ścian górotworu i z niego wydobywał sól za pomocą sta-
rych narzędzi górniczych – kilofa i górniczego młotka. Moje 
rzeźby dawnych górników znajdują się także na Poziomie IV 
,,August” w zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. Najczęściej 
dbam o ekspresję moich rzeźb, staram się pokazać ich emo-
cje, taką mam już manierę, jednocześnie staram się wyeks-

Gdy byłam już na studiach w Krakowie, a siostrzenica 
mamy na polonistyce UJ, powiedziała do mnie „Miałyście 
bardzo mądrą mamę”. Taka była i kochana, zapracowana, od-
dana ludziom. Źle się to skończyło gdyż osłabiony organizm, 
chore serce nie wytrzymały tyfusu. Zarazili nas Rosjanie, 
którzy zajęli nasze mieszkanie w Kolonii Urzędniczej. Naj-
pierw zachorowała siostra, ale była silna, więc przetrzymała 
ciężki tyfus, lekarz nie rozpoznał choroby zakaźnej. Mama, 
która ją pielęgnowała, zaraziła się i zmarła 13 lipca 1945 
roku. Zostałyśmy sierotami. Podobno pół ludności Bieżano-
wa było na pogrzebie Mamy w Krakowie na Rakowickim 
cmentarzu. Ja nie byłam, ponieważ leżałam chora na tyfus 
w szpitalu, też w ciężkim stanie. Siostra miała piętnaście, a ja 

czternaście lat gdy naszej wspaniałej, bohaterskiej mamy już 
nie było.

Takie były polskie wdowy Krudowskie.
Zapomniałam o ważnej formie pomocy mojej mamy. Otóż 

któregoś dnia wśród repatriantów ze wschodu przyjechało do 
nas małżeństwo z pięcioletnią dziewczynką, która nie chodzi-
ła(nie pamiętam dlaczego). Moja mama potajemnie oddawała 
jej swoją kolację, a sama wychodziła do drugiego pokoju nim 
zorientowałam się z siostrą. Natomiast obydwie z siostrą uczyły-
śmy małą Krysię chodzić. Gdy już normalnie chodziła, matka jej 
poszła na piechotę do Częstochowy, aby podziękować za zdro-
wie córeczki. Nie pamiętam, jak długo u nas przebywali. Wojna 
trwała pięć lat i stale kogoś się ratowało z wojennych opresji
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ponować cechy fizyczne przedstawionej figury. Nie jest to 
łatwe, bo wyczuwam dysonans w każdej rzeźbie, dotyczy to 
również ograniczeń, jakie stawia materiał w którym rzeźbię 
– bo jest to bryła bardzo kruchej soli. Najłatwiej jest zrobić 
prosty kloc i go ociosać, ale największym wyzwaniem dla 
mnie jako rzeźbiarza, który rzeźbi w soli- jest w każdej mojej 
rzeźbie pokazać emocje. ( Śmiech). Jeżeli chodzi o moje pra-
ce malarskie i szkice starych korytarzy, można je zobaczyć, 
znajdują się one w budynku Stacji Ratowników Górniczych 
i starej Warzelni.

Panie Zygmuncie, Pana rzeźby były pokazywane w Pol-
sce i za granicą…

Wiele moich rzeźb wykonanych w soli znajduje się w Ga-
lerii ,,Chełm”, do której zapraszam, oraz kolekcjach prywat-
nych. Rzeźby przeze mnie wykonane - zostały pokazane pod-
czas wystawy zorganizowanej w Niemczech w miejscowości 
Nűrnberg (18-24.01.1998 r.) i Schwabisch Gunűnd, wówczas 
swoje prace w soli prezentowało czterech rzeźbiarzy pocho-
dzenia niemieckiego rzeźbiących tak jak ja - w bryle soli ka-
miennej, i razem pokazaliśmy swoje prace.

Skąd u Pana taka wiedza dotycząca znajomości rozma-
itych szczegółów…, wówczas gdy rzeźbi Pan figurki w soli 
- w co był ubrany górnik, jakimi dysponował narzędziami ? 

Kiedy pracowałem w Kopalni Soli w Wieliczce, wieczora-
mi chodziłem po starych wyrobiskach, spacerowałem zabyt-
kowymi chodnikami, i interesowałem się odległymi czasami, 
w których przecież tak jak dziś pracowali górnicy, zmagając 
się z żywiołem i tajemniczymi siłami natury. Starałem się 
sobie wyobrazić, czym żyli ci ludzie w tamtym czasie, przed 
wiekami, z czym się zmagali ? Czułem tutaj wieki, te stare wy-
robiska nie były uczęszczane od wielu, wielu lat. Tutaj praco-
wali przecież ludzie, którzy żyli kilkaset lat wcześniej przede 
mną, i wykonywali swoje codzienne obowiązki. Proszę sobie 
wyobrazić, że podczas moich samotnych wędrówek po starej, 
zabytkowej Kopalni w Wieliczce, odnalazłem dokumenty do-
tyczące zarządzania Żupą Solną w Wieliczce - z okresu pano-
wania C. K. Austrii i Cesarza Franciszka Józefa, widziałem 

mapy pokładowe i przekroje geologiczne przez złoża wyko-
nane przez Austriaków, stanowiącą doskonałą dokumentację 
Żup Solnych w Wieliczce, i zdecydowałem się przekazać te 
unikatowe, historyczne dokumenty wraz z rycinami, na ręce 
bibliotekarza Muzeum Żup Solnych w Wieliczce Pana Józefa 
Piotrowicza, od którego otrzymałem wówczas podziękowanie.

Spełnił Pan swoje marzenie i powstała przydomowa 
,,Galeria rzeźby” w miejscu, w którym Pan mieszka – 
w ukochanym Chełmie. Czy ma Pan w swojej pracowni 
rzeźbiarskiej ukochaną rzeźbę? 

Oczywiście, że spełniło się moje marzenie! (śmiech) 
i mam swoją pracownię w domu. Jestem już na emeryturze, 
mam dużo czasu, więc mogę zająć się rzeźbą, czyli tym, co 
lubię robić i co mnie cieszy, i przynosi mi dużo radości. Mam 
w swojej pracowni kilka rzeźb, które lubię, niektóre z nich 
znajdują się w przydomowej ,,Galerii rzeźby” w moim ogro-
dzie. W rzeźbach są zamontowane przeze mnie ,,kapsuły 
czasu” – czyli zafoliowane rozmaite pamiątkowe zdjęcia ro-
dzinne, materiały o Gminie Bochnia. Za jakiś czas, tak sobie 
myślę, pod wpływem różnych zjawisk atmosferycznych rzeź-
ba zostanie zniszczona i być może za jakieś sto lat, ktoś znaj-
dzie te bibeloty i pamiątki rodzinne, temu już nic nie grozi, 
nie grożą ani deszcze, ani wiatry, ruch powietrza, ani śnieg. 
W ogóle pasjonuje mnie rzeźba ogrodowa, rzeźbię dla moich 
najbliższych przyjaciół. Jeśli chodzi o tą ,,ukochaną” rzeźbę, 
widzi pani w mojej pracowni – postać rycerza- chorążego 
z ,,drużby słowiańskiej”, który ma za zadanie strzec naszego 
starego, słowiańskiego ,,Grodziska” w Chełmie, starego gro-
du przedchrześcijańskiego. Wykonałem też Słup Światowida. 
Mam wiele pomysłów na rzeźby związane z okresem Słowiań-
skim. Studiowałem militaria, przeglądałem albumy, żeby się 
dowiedzieć, jak wyglądała w tamtym czasie zbroja i broń wo-
jownika słowiańskiego. Podobna rzeźba figuralna, odnosząca 
się do słowiańskich korzeni miejsca w którym mieszkam, wita 
przyjeżdzających do nas gości. Chcę w ten sposób nawiązać 
do historii tego miejsca. Do faktu, że przed wiekami funkcjo-
nowali tu Bożogrobcy prowadzący działalność misyjną, bywa-
li tu królowie Polski. Mam też, co sobie wymarzyłem, swoją 
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pracownię w moim ogrodzie. Tutaj latem i jesienią będę wyko-
nywał swoje nowe prace. W moich twórczych zmaganiach to-
warzyszy mi ostatnio wnuk, i są to miłe dla mnie chwile. Poza 
tym odwiedzają moją pracownię goście z różnych zakątków 
Polski, a nawet świata. We wrześniu 2016 r. odwiedziła mnie 
w pracowni grupa młodzieży polskiej i włoskiej z miejscowo-
ści Mistretta na Sycylii, przy okazji wspólnego występu z Ze-
społem Folklorystycznym ,,Siedlecanie” działającym w Siedl-
cu i w Moszczenicy. Wiem, że młodzież wspólnie wystąpiła 
też w Bochni w programie ,,Popołudnie z folklorem” w amfi-
teatrze na Uzborni. Dla mnie było to wzruszające, że młodzież 
zwiedzała ,,Galerię w Chełmie”, gdzie znajdują się moje prace 
wykonane w soli oraz prace malarskie, grafiki i szkice związa-
ne z architekturą salin w Bochni i Wieliczce. Ich wizyta u mnie 
w pracowni, była związana z faktem, iż młodzież z Sycylii re-
alizowała wspólny projekt z młodzieżą z Siedlca – Moszczeni-
cy „Erasmus” + Program Rozwoju dla dzieci i młodzieży. 44 
– osobowa grupa młodzieży z Polski i Włoch, poznała ważne 
miejsca kultury i sztuki w Polsce południowej, pięknie tańczy-
li i śpiewali, prezentując urocze pieśni i tańce polskie i sycy-
lijskie, inspirowane muzyką ludową, realizując w ten sposób 
wspólny projekt ,,Art. Market”, finansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Spotkanie z tą uroczą młodzieżą i gośćmi z Sy-
cylii, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku, dało mi 
możliwość kontaktu z ciekawymi młodymi ludźmi, którzy in-
teresują się sztuką i folklorem, realizują swoje pasje i szanse 
życiowe i pasjonują się sztuką i kulturą oraz rodzimą tradycją.

Pana najpiękniejsza praca znajduje się w ,,Centrum 
Galerii Chełm”…

Tak, chodzi pani o moją pracę ,,Odnalezienie pierście-
nia św. Kingi”. Rzeźba, którą wykonałem w soli, nawiązuje 
w oczywisty sposób do legendy o Św. Kindze i odkryciu soli 
kamiennej w Bochni. Jest to grupa figuratywna, rzeźby wy-
rzeźbione przeze mnie w soli tworzą grupę, wynika to z faktu, 
iż chcę nadać pewną tożsamość wydarzeniom, które przedsta-
wiam i znam z własnego regionu.

W ,,Galerii Chełm”, którą warto odwiedzić, i do której 
zapraszam, można oglądać moją rzeźbę, są tu też moje prace 
malarskie i szkice, dokumentujące architekturę bocheńskich 
i wielickich podziemnych korytarzy, starych wyrobisk,, pod-
ziemnego labiryntu” Bochni i Wieliczki, nazywanego dawniej 
,,Żupami Krakowskimi”.

Jakie ma pan najbliższe plany związane z pracą rzeźbiarską?
Mam taki plan i marzenie zarazem, by wyrzeźbić ,,Panteon 

bóstw słowiańskich”, będą to rzeźby w różnej skali – większe 
i te mniejsze. Jedyny jednak problem, jaki mam w związku 
z moim nowym pomysłem, to problem z ulokowaniem rzeźb, 
tyle ich już powstało (śmiech), a muszę pani powiedzieć, ro-
dzą się już nowe pomysły na nowe rzeźby, i wciąż ich przyby-
wa. Teraz wyrzeźbiłem pomnik, który stanie w Siedlcu z oka-
zji 650-lecia lokacji Siedlca, uroczystość organizuje ,,Stowa-
rzyszenie Artystyczne Doliny Raby” i została zaplanowana 
w listopadzie tego roku.

Jak powstaje rzeźba, czy robi Pan projekt?
Przed przystąpieniem do pracy rzeźbiarskiej, robię oczywi-

ście projekt. Mam szkice, mogę Pani pokazać. Tu znajduje się 
szkic figury chorążego z drużyny wojska broniącego słowiań-

skiego grodziska Chełm, tu są szkice rzeźb, które wykonałem 
i umieściłem w mojej pracowni, oczywiście znajdują się tu te 
większe, szkice grupy figuratywnej, czy też moich znanych prac 
– gwarków z narzędziami górniczymi, pracujących w podzie-
miach kopalni. Są to szkice będące efektem moich przemyśleń 
podczas samotnych spacerów po starych wyrobiskach w bo-
cheńskiej i wielickiej Kopalni.

Kiedy okazało się, że jestem chory na białaczkę, przewar-
tościowałem wiele rzeczy, też stosunek do wolnego czasu. Do-
szedłem do wniosku, że nie ma co bezsensownie leniuchować 
i nawet w kolejce na hematologię szkicowałem. Muszę Pani po-
wiedzieć, że ostatnio inspiruje mnie również malowanie pejza-
ży na szkle, wśród tematów zdarzają się sentymentalne obrazki 
z mojego ,,miejsca na ziemi” - Chełmu, przypominające wido-
kówki, wykonywane specjalnymi farbami fluorescencyjnymi, 
(co przypomina zresztą technikę malowania farbami żelowymi,) 
daje to efekt dyskretnego kontrastu -,, światłocienia” . Niech 
Pani spojrzy, tutaj na obrazie znajduje się Kościół Bożogrobców 
w Chełmie pod osłoną nocy .. i w świetle zapalonych latarni.

Jak doszło do stworzenia pomysłu Projektu ,,Via Regia 
Antiqua?

Pomył Projektu ,,Via Regia Antiqua” wymyślił i nazwał 
ówczesny wójt Gminy Bochnia Pan Jerzy Lysy. W Galerii 
,,Chełm”, taki był wtedy pomysł, że mieli wystawiać tutaj 
swoje prace artyści z Krakowa, Rzeszowa, i z Nowego Wi-
śnicza. Całkiem niedawno odbywały się tutaj wernisaże arty-
stów malarzy i rzeźbiarzy z Liceum Plastycznego w Nowym 
Wiśniczu. Jeżeli ktoś z gości przyjeżdża na Grodzisko- otwie-
ram Galerię ,,Chełm”, by turyści mogli pooglądać prace, któ-
re znajdują się w galerii. Wie Pani, takie były plany, żeby tu 
w Chełmie powstał Klub, Muzyczna Owczarnia” pod zada-
szeniem, gdzie miały się odbywać koncerty. W tym miejscu 
chciałbym wspomnieć panią dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Łapczycy - Danutę Niemiec, organizatora imprez 
artystycznych, dyrektora artystycznego Zespołu Folklory-
stycznego ,,Siedlecanie”, dzięki jej staraniom, Zespół w po-
nad 20 – letniej pracy odnosił liczne sukcesy… Cieszyłem 
się, że do Chełmu przyjeżdżają na Święto Wianków Święto-
jańskich grupy rekonstrukcyjne, zajmowali swoje miejsca na 
polu, toczyły się walki, żyli jak w dawnych wiekach. Chełm 
ma przebogatą historię. Z przekazów historycznych, które za-
chowały się do tej pory wynika, że w Chełmie gościł nie tylko 
Kazimierz Wielki, ale także jego następcy. Przez miejscowość 
prowadził prastary szlak handlowy - wiodący z Zachod-
niej Europy na Ruś. W Chełmie zatrzymywali się wszyscy, 
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którzy podróżowali na Wschód. W 2004 r. powstała Galeria 
Chełm, jedna z nielicznych galerii w Polsce, która znajduje 
się na wzgórzu nadrabskim przy historycznym szlaku Via Re-
gia Antiqua. Jedna z sal wystawowych poświęcona jest stałej 
ekspozycji, w której znajdują się moje prace, m.in. sceny hi-
storyczne, które namalowałem na starych deskach. W Galerii 
prowadzone są warsztaty rękodzielnicze, spektakle muzyczne, 
kameralne koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu ,,Mu-
zyka na Via Regia” oraz spotkania autorskie. 

Skąd u Pana zainteresowanie rzeźbą i rysunkiem, ma-
luje Pan przecież też obrazy historyczne.

Pracowałem w Zakładzie Górniczym w Kopalni Soli 
w Bochni. Z wykształcenia jestem górnikiem dołowym, wcze-
śniej pracowałem w Kopalni w Mysłowicach, budowałem też 
metro w Warszawie, długi czas pracowałem w Kopalni Siedlec 
– Moszczenica, jestem na emeryturze od 13 lat. Ale pasję ar-
tystyczną wyniosłem z domu. Moi rodzice wybudowali nowy 
dom, miałem wtedy 5 lat. Czytałem Kraszewskiego i Sien-
kiewicza, wszyscy mieliśmy głowę pełną idealizmu i marzeń. 
Chciałbym w tym miejscu wspomnieć o moich serdecznych ko-
legach. Do szkoły podstawowej w Siedlcu chodziłem z moim 
przyjacielem, dyrektorem Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni – Jankiem Flaszą. Janek jest pasjonatem historii, do-
skonałym historykiem i wspaniałym człowiekiem. Mój przy-
jaciel już nieżyjący Jarek Skoczek studiował historię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i miał wykłady z prof. Aleksandrem 
Krawczukiem, i w tamtym czasie dużo rozmawialiśmy na tema-
ty związane z okresem rzymskim w Kulturze Europejskiej. Inte-
resował mnie również okres Napoleoński, dużo czytałem ksią-
żek i oglądałem filmów na ten temat. A teraz interesuje mnie 
okres Słowiańszczyzny. W szkole uczy się mitologii greckiej, 
rzymskiej, ale nie ma mowy o mitologii i kulturze słowiańskiej. 
Białorusini czy Rosjanie kontynuują wątek słowiański w sztuce 
i jest ona niezmiernie ciekawa. Szczególnie bliskie mi są roz-
ważania na ten temat historyka prof. Czesława Białczyńskiego. 
Niewiele jest w Polsce osób, których interesuje okres słowiań-
ski. Chełm to ciekawe miejsce – to stare grodzisko słowiańskie, 
ślady zagospodarowania i osadnictwa sięgają 4 tys. lat. W Cheł-
mie zatrzymywali się królowie i możnowładcy. Tędy przebiegał 

szlak na Ruś. Był tutaj słowiański gród, 
przeprawa była na Rabie, pobierano tutaj 
myto. Historia ma tu swoje korzenie i na-
dal trwa. Chcę wymalować zresztą mapę 
z roku 1746 r. Chełmu i okolic i zamie-
ścić taki wielki mural na ścianie u mnie 
w domu. Na ścianach mojej pracowni 
namalowałem dwa malowidła –to są sce-
ny historyczne: ,,Składanie sztandarów” 
i ,,Bogurodzica”, są to kopie znanych 
obrazów Józefa Brandta. Interesuje mnie 
malarstwo historyczne… Namalowałem 
też obraz – fresk przedstawiający ,,Wese-
le w Chełmie ”znajdujący się na ścianie 
w budynku Galerii ,,Chełm”, namalowa-
łem ten obrazek radosnego wiejskiego 
wesela z dużą troskliwością o wierność 
szczegółów, strojów regionalnych, ele-
mentów pejzażu Chełmu. By zrozumieć 
,,genius loci” tego miejsca warto udać się 

do Kościoła p .w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela i oglądnąć 
ciekawą polichromię przedstawiającą akt przekazania parafii 
w Chełmie zakonowi Bożogrobców z Miechowa. Ta historia 
jest bardzo ciekawa. Początki parafii Chełm, będącej jednym 
z najstarszych pomników chrześcijaństwa na polskiej ziemi, 
sięgają roku 1170. Wtedy to komes Mikora Gryfita, właściciel 
posiadłości chełmskiej, ofiarował ją miechowskiemu klasztoro-
wi zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystu-
sowego, zwanych popularnie Bożogrobcami. Obecny zresztą 
kościół jest trzecią świątynią w tym miejscu, wcześniej istniały 
tutaj dwa kościoły drewniane…

W Kaplicy św. Kingi i na trasie turystycznej bocheń-
skiej kopalni eksponowane są Pana rzeźby. Opowiadają 
one jakąś historię, dotyczą lokalnej przeszłości związanej 
nierozerwalnie z trudem pracy górnika, walki z naturą, 
i tożsamości salinarnej Bochni.

Problem o którym Pani mówi, ta statyka moich rzeźb wy-
nika z ograniczeń bryły soli, materiału w którym rzeźbię. Trze-
ba też wyważyć, co uda się w niej przedstawić, wedle zamysłu 
i pierwszego projektu, i uwzględnić też, jakie są ograniczenia 
materiału- tej konkretnej bryły soli. Dlatego rzeźbiąc w soli, 
staram się wypośrodkować, to co chcę w rzeźbie pokazać. Sól 
jest kruchym materiałem, ograniczającym mój pierwotny za-
mysł… Cieszę się, że moje rzeźby się Pani podobają.

Panie Zygmuncie, proszę opowiedzieć o odznaczeniu, 
którym Pana uhonorowano w 2013 roku?

W 2013 r. otrzymałem prestiżową Nagrodę im. Władysła-
wa Orkana, ta wyjątkowa uroczystość odbyła się przy okazji 
,,Wianków Świętojańskich” w Chełmie. Nagrodę otrzymałem 
z rąk mojej żony, był to album i płyta z muzyką klasyczną 
w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego. Nagroda przyspo-
rzyła mi wiele radości i satysfakcji.

Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę zdrowia, spełnienia 
twórczego, planów i marzeń.

Bardzo  dziękuję. 
                                           Rozmawiała: Anna Szewczyk



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  23LATO-JESIEŃ 2017

WB nr 2-3 (113-114)

Paulina Swornowska

Teatr Rodziców - „Calineczka”
Już czwarty raz Rodzice wychowanków Miejskiego 

Przedszkola nr 3 stanęli na 
scenie bocheńskiego Orato-
rium, by spróbować swych 
sił jako aktorzy. Po raz kolej-
ny udowodnili, że ze swoimi 
umiejętnościami i zaanga-
żowaniem z powodzeniem 
mogliby wyruszyć w tournée 
po Polsce! Po „Kopciuszku”, 
„Królewnie Śnieżce i siedmiu 
Krasnoludkach” oraz „Świ-
niopasie” w tym roku przy-
szła kolej na „Calineczkę”.

Kilka lat temu, wraz 
z koleżankami z pracy - Be-
atą Oliprą i Moniką Górską 
wpadłyśmy na pomysł, by z okazji Dnia Dziecka nieco od-
wrócić role i przygotować wyjątkową niespodziankę dla na-
szych przedszkolaków. Pomysł spodobał się pani dyrektor 
Przedszkola Urszuli Kusiak. Zwykle to rodzice podziwiają 
występy artystyczne swoich pociech, ale tym razem głównymi 
aktorami mieli stać się Rodzice. Gdy projekt powoli klarował 
się w naszych reżyserskich głowach nikt nie przypuszczał, że 
przedsięwzięcie to będzie realizowane z takim rozmachem 
i tak wielkim zaangażowaniem rodziców. Skromny pomysł 
występu dla dzieci przerodził się bowiem w Teatr z prawdzi-
wego zdarzenia – z fantastycznymi aktorami, pięknymi stroja-
mi, i urozmaiconą scenografią.

Próby odbywały się w tajemnicy przed dziećmi więc Ro-
dzice ukradkiem powtarzali swoje role i upychali stroje głębo-
ko w szafie. Bardzo szybko niewinna zabawa okazała się praw-
dziwą Sztuką. Aktorzy przekonywali się że to już nie tylko do-
bra zabawa i dziecięce wygłupy, ale prawdziwy stres i poczu-
cie odpowiedzialności za finalny efekt. Co robić, gdy partner 
pomyli kwestie? Jak wybrnąć, gdy wszyscy patrzą, a w głowie 

pustka? Jak zareagować gdy muzyka nie gra w umówionym 
momencie? Jak uruchomić 
nieszczęsny mikrofon? 

W dniu występu było pod-
ekscytowanie, trema i mobi-
lizacja. Były jarzące światła 
i szum zza kotary. Były biją-
ce serca, nerwowe uśmiechy 
i ostatnie poprawki. Dźwięk 
rozsuwanej kurtyny oznajmił, 
że jedyne co można zrobić to 
dać z siebie wszystko! Ale już 
kilka chwil później była wiel-
ka radość i duma. Udało się! 
Wyszło wspaniale! Najwspa-
nialsza była jednak reakcja 
dzieci i zaproszonych gości. 

Rozbrzmiewające brawa utwierdziły w przekonaniu wszyst-
kich zaangażowanych w projekt, że BYŁO WARTO!

W tegorocznym spektaklu udział wzięli:
W roli Calineczki - Justyna Tarczydło, Ogrodnik: Jan 

Zięba, Dziewczynka: Agnieszka Musiał, Chłopiec: Jarosław 
Biały, Calineczek: Tomasz Cebula, Kwiaty: Małgorzata Wię-
cek- Cebula, Katarzyna Tytro, Agnieszka Filek, Katarzyna 
Pudełko, Motyle: Renata Łach, Elżbieta Warkocz, Marta Kro-
nenberg, Iwona Miś, Bielinek: Katarzyna Rzepecka. Jaskółka: 
Zofia Sitko, Mama Żaba – Anna Szymla. Rechotek: Dariusz 
Stec, Żabki: Bernadeta Klich, Małgorzata Rojewska – War-
chał, Chrabąszcz: Maciej Kulawik, Mama Chrabąszczowa: 
Karolina Kulas, Siostra Chrabąszczowa: Joanna Famielec, 
Pająk: Łukasz Majcher, Myszka: Anna Tota, Kret: Sławomir 
Kurdyś, Rybki: Agnieszka Płaszczyk, Barbara Dominik, Drze-
wa: Jerzy Mucha, Wojciech Olipra.

Paulina Swornowska jest nauczycielką Miejskiego Przed-
szkola nr 3 w Bochni.

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Z zagadnień astronomii ludowej cz. V
Nazwy Drogi Mlecznej1

Bogate zróżnicowanie leksykalne wykazują nazwy odno-
szące się do Drogi Mlecznej. Niektóre z nich tworzą zwarte 
kompleksy terenowe, inne występują po-wszechnie w całej 
Polsce, bądź też sporadycznie.

Do nazw występujących powszechnie na całym terenie 
Polski należą droga (bez żadnego określenia) i droga mlecz-
na. Nazwy te zostały przejęte z języka literackiego2. W języku 
polskim poświadczone są już od XVI wieku, por. przykłady: 

„Patrzając na niebieską krasę barzo wdzięczną Ujźrzysz tam 
drogę, Białomleczną nazywają, Tej barwy insze koła niebie-
skie nie mają”3, „Droga Białomleczna na niebie”4, „Kto mlecz-
ną drogę, kto czystą jutrzenkę, Kto w świetną przybrał firma-
nent sukienkę?”5, „Widział krocie gwiazd na niebie, Więc się 
puścił Mleczną drogą”6, „Kędy się słania Szlak Mlecznej Dro-
gi, Woźnica przegania; Prawie na grzbiecie jego Kózka siadła, 
i Mleczna Droga ku wschodowi spadła”7. U W. Pola spotyka-
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my nieznaną gwarom, poetycką nazwę mlecznica: „Na wscho-
dzie, w prawo od mlecznicy nieco, Przepyszny Orion, niżej Sy-
riusz stoi”8, „Jaśnieje Kózka przy szlaku mlecznicy”, ib. s. 67.

Omawianym nazwom polskim odpowiadają (tego typu) 
innosłowiańskie, por. np.: czeskie mléčná cesta, archaiczne 
mléčná dráha, serbskie mliječni put, rosyjskie Mlecznyj put 
itp. i zarówno ta nazwa polska, jak i inne słowiańskie są kalka-
mi (dosłownymi tłumaczeniami) łac. via lactea9.

Sporadyczną nazwą jest mleczowa droga notowana w po-
wiecie szczycieńskim.

Druga z kolei nazwa gościniec – gościniec przez niebo 
z południa na północ zawsze idzie (w. Głuchów pow. Chmiel-
nik), gośćińec to móvi śe łod davna na droge mlecno (w. Me-
tów pow. Lublin) w omawianym znaczeniu występuje we 
wschodniej części Polski, obejmuje Małopolskę i wschodnie 
Mazowsze z Podlasiem (p. mapa). Niekiedy notowano ją 
z określeniem, np. gościniec przez niebo, bez niebo, na niebie. 
Nazwa ta w literaturze występuje raczej rzadko, dysponuję za-
ledwie kilkomna przykładami. Oto jeden z nich: 

„to jest wóz Anielski. Na nim to przed czasy
Jechał Lucyper, Boga gdy wzywał w zapasy
Mlecznym gościńcem pędząc w cwał w niebieskie progi,
Aż go Michał zbił z wozu, a wóz zrucił z drogi”10.

Ciekawą grupę stanowią nazwy nawiązujące do świata 
zwierzęcego. Według wierzeń ludowych Droga Mleczna orien-
tuje odlatujące do ciepływch krajów ptaki lub stamtąd przy-
latujące, stąd takie nazwy, jak: droga ptasia (droga ptasio, to 
ptoki co leco zza wody, to tą drogą, gęśi, cajki, boćany, plisecki 
(w. Kadzidło pow. Ostrołęka), ptaśo droga co ptoki źedzo (wie-
dzą) gdźe majo furać (w. Róglas pow. Szczytno), droga ptasza 
(ptaszno droga gdźe to ptastfo jidźe, poduk ty drogi ptaki ido 
v ine stroni, w. Mała Cerwica pow. Sępolno), droga ptaszęca 
/ droga ptaśynca, to drogu lataju v nocy ptaski (w. Przechody 
pow. Grajewo), droga dla ptaków (w. Nowa Wieś pow. Moń-
ki), droga dla dzikich gęsi (w. Szczyglice pow. Staszów) i ptasi 
gościniec (w. Mała Ruś pow. Ostróda i Wagi pow. Łomża).

Bardzo często informatorzy podawali nazwę droga, droga 
mleczna, ale interpretowali je jako związane z ptakami, np.: 
droga mleczna, móviom, ze ptoki śe tom drogom orientujo jak 
odlatujo (w. Prądocin pow. Bydgoszcz), mleczna droga, to po 
ty drodze ptaki leco w nocy v ćepłe strony, idźe s północy i pra-

v ie  tak 
jak obiet 
( ‘ p o ł u -
dnie’, w. 
Topolany 
pow. Bia-
łys tok ) , 

droga mlicna, dźikie gyśi to drogo jido, jak jido noco, to śe 
tszymaju ty drogi (w. Kozłowo Małe pow. Nidzica). Jak widać 
nazwy te występują na północnych terenach Polski (Pomorze, 
Warmia i Mazury, Mazowsze dalsze i Podlasie). Poza Polską 
znane są na Łużycach, Białorusi i Wielkorusi oraz w krajach 
bałtyckich i w Kirgizji11.

Odmiankami powyższych nazw, chronologicznie zapewne 
nowszymi, są: zwierzęca droga (w. Przechody pow. Graje-
wo, Świetliki pow. Wysokie Mazowieckie) i droga zwierząt 
(w. Przechody pow. Grajewo). Mieszkańcy wsi interpretują je 
w ten sposób, że kiedy wieczorem pojawi się droga zwierzęca 
na niebie, to dzikie zwierzęta wychodzą na żer.

Starymi, zapewne przedchrześcijańskimi nazwami (wy-
stępującymi na terenie Polski sporadycznie) są: droga umar-
łych – droga umarłych, tedy ludzie umarli do ńeba chodzo (w. 
Psary Kąty pow. Kielce), droga dusz, droga duchów (z pow. 
Krasnystaw i Zamość)12 i droga dusz pokutujących13 (podobnie 
w Bułgarii pąt’ na gresznicite ‘droga grzeszników’14. Na połu-
dniu Małopolski tego rodzaju nazwy nie występują, ale często 
spotykamy się tam z interpretacją Drogi Mlecznej jako takiej, 
po której dusze zmarłych chodzą do nieba15.

Z czasem jednak na te dawniejsze wyobrażenia i poglądy 
nawarstwiały się nowsze, chrześcijańskie, a to znalazło od-
bicie w takich nazwach jak: droga do nieba, droga do raju, 
droga z raju do nieba, wrota do nieba, boże wrota, droga do 
zbawienia, droga świętego Eliasza, droga Jakuba, droga świę-
tych, gościniec św. Wawrzyńca itp.16 oraz w interpretacjach 
Drogi Mlecznej zawartych w bezpośrednich wypowiedziach 
informatorów, np.: „Droga mleczna to gościniec do nieba pro-
wadzący. I Zbawiciel szedł nim wstępując w niebo – i Matkę 
Boską aniołowie wiedli tym gościńcem; zresztą każda dusza 
wstępuje na niego, gdy z chmur zejdzie. Trzeba jednak wielkiej 
przezorności do tej pośmiertnej podróży, bo droga rozdziela się 
w dwa kierunki, z tych jeden wiedzie w zatracenie”17. Pan Bóg 
jeździ po ty drodze (w. Wistka pow. Pajęczno), to Pan Jezus 
chodzi po ty drodze (w. Podnieśno pow. Siedlce), mlicno droga, 
abo gościniec, tam śvięci jeździli, śvienty Mikołoj (w. Wełnin 
pow. Busko Zdrój), droga mliczno, tedi chodzili do obiecany 
(ziemi), Mojżesz provadził (w. Czarna Woda pow. Starogard), 
droga nazivali, Eljasz jechał to drogo do nieba (w. Sztumska 
pow. Sztum), na tym voźe duzym to jeździ Eljasz i on przyjedzie 
tom drogom na ziemie i będzie trobiuł na sot, on tam jeździ po 
ty drodze ośołami (w. Wyżyce pow. Bochnia) i wreszcie wypo-
wiedzi o treści świeckiej: Tfardoski tyndy jechał (w. Zakrzew 
pow. Krasystaw), droga mlecna na to mówili, że jakaś królova 
jedzie tom drogom jakimiś kojmi biołymi (w. Gliny Małe pow. 
Mielec) itp. Z nazw tych jedynie droga świętego Jakuba po-
świadczona jest w polszczyźnie i to od XVI w., por. przykła-
dy: „Lacteus orbis (…) vulgo Świętego Jakuba droga zową”18, 
w postaci deminutywnej dróżka Jakubowa zaświadczona jest 

u Troca i w słowniku warszawskim19. 
Tego typu nazwy znane są także w in-
nych językach słowiańskich, por. np. 
ros. Mojseeva doroga (V. Dal)20, sło-
weń. Božja cesta (boża droga)21.

W gwarach rozpowszechnione 
są nazwy wiążące się z miastami, do 
których przybywają pielgrzymki, albo 
z którymi związane są w jakiś sposób 
fakty biblijne. Do nazw tych należą: 
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droga na Kalwarię (w. Panki pow. Kłobuck), droga ze Skępe-
go do Częstochowy (w. Wola Nakonowska pow. Włocławek 
i Klusek pow. Gostyń), droga do Jeruzalem, do Betlejem (w. 
Grabniak pow. Garwolin), droga do Jerozolimy (w. Lipce Rej-
montowskie pow. Skierniewice), droga do Egiptu – po ty dro-
dze Matka Boska na łośełku łućekała: do Egiptu (w. Szczaki 
pow. Piaseczno, Lipce Reymontowskie pow. Skierniewice), 
droga do Rzymu (w. Suchylas pow. Poznań, Ligota Prószkow-
ska pow. Opole i Pleszów pow. Kraków) i najpowszechniej-
sza, występująca w centralnej Polsce (p. mapa) droga do Czę-
stochowy oraz sporadycznie notowane – droga częstochowska 
(w. Krzepocin pow. Łęczyca) i gościniec do Częstochowy (w. 
Turowice pow. Końskie i Kanigowo pow. Nidzica). Nazwy te 
notowano z objaśnieniem, że według tej drogi podążają piel-
grzymki do Częstochowy, por. przykłady: droga do Cynsto-
chowy ji to jest pravda, to droga tak provadzi, jak kumpńje 
idom nocamy, to ta droga fskazuje (w. Wodzierady pow. Łask), 
jag do Cęstochowy jido (ludzie), to naviencej jich (dróg) vidać 
(w. Blizna pow. Koło), gościniec łun do Cynstochovy prova-
dzi, po ty drodze Matka najśvintsza chodzi (w. Kanigowo pow. 
Nidzica) itp. Nieco rzadziej notowano nazwy wskazujące na 
kierunek odwrotny, a więc drogę od Częstochowy (w. Wójcin 
pow. Mogilno, Klusek pow. Gostyń) i gościniec od Częstocho-
wy (w. Kaliski pow. Łosice).

Zdarzają się także nazwy związane z bardziej znanymi 
miastami Europy, np.: droga do Warszawy (w. Kawcin pow. 
Nowy Targ, Nosów pow. Opatów) gościniec na Warszawę (w. 
Januszewice pow. Włoszczowa), droga od Warszawy do Kra-
kowa (w. Potok pow. Opatów), droga od Budapesztu na War-
szawę (w. Lipnica Dolna pow. Bochnia) i gościniec od Kra-
kowa do Łodzi (w. Januszewice pow. Włoszczowa). K. Mo-
szyński22 oprócz tych notuje drogę do Kijowa (w. Tesów pow. 
Zdołbunów), do Krymu (z pow. Zdołbunów) i mniej znanych 
miejscowości – droga do Mogielnicy (w. Dobra pow. Limano-
wa) i do Poczajowa (w. Silno pow. Łuck).

Podobny typ nazw występuje na znacznym obszarze Sło-
wiańszczyzny, poza Polską na Wielkorusi, Ukrainie, w Cze-
chach i Słowacji, Słowenii i Łużycach, por. słowiańskie 
– rimska cesta23, górnołużyckie – romska droha24, rosyjskie 
– jerusalimskij put’, doroga25. W języku polskim z nazw tych 
poświadczona jest rzymska droga w liczbie mnogiej – „Rzym-
skie drogi, galaxie” (cytat z r. 1466)26, nazwy tej inne źródła 
nie poświadczają.

Trzeba jeszcze na jedną grupę nazw zwrócić uwagę, mia-
nowicie na nazwy obcego pochodzenia. Notowano je na tere-
nach pogranicznych, na styku żywiołu językowego swojskiego 
i obcego, w naszym wypadku na pograniczu wschodnim oraz 
na Śląsku, Warmii i Mazurach. Są tu takie nazwy jak: mołocz-
na doroha (w. Komańcza pow. Sanok), cesta mleczna (w. Na-
siedle pow. Głubczyce, por. czeskie cesta ‘droga’), milsztrase 
– jek us te milchśtrase jest, to us na pogode podaje (w. Goła 
pow. Olesno, z niemieckiego Milchstrasse) i milchweg (w. 
Zgon pow. Mrągowo i w. Sądry pow. Giżyc-ko).

Analizując, jak widać z powyższego, wydatną obfitość 
nazw odnoszących się do Drogi Mlecznej chciałbym zwrócić 
uwagę i na ten fakt, że ani w języku, ani w gwarach polskich 
nie mają odpowiedników nazwy Drogi Mlecznej znamienne 
tylko dla południowej Słowiańszczyzny. Droga Mleczna in-
terpretowana jest tam jako droga usłana słomą (lub sianem), 
według powszechnych wierzeń ludowych, wysypującą się 

z worka, kosza, wozu itp. kuma-złodzieja (popa lub oracza). 
Stąd takie nazwy jak: słoweńskie kumowa slama27, serbskie 
i chorwackie kumova//kumovska slama, slamni put28, mace-
dońska kumova słama29, bułgarskie kumova slama, popova 
slama, slamen pąt30.

Ciągła obserwacja nieba i ciał niebieskich przez mieszkań-
ców wsi, współżycie ich na co dzień z przyrodą, sprawiają, 
że te ciała niebieskie stają się także prognostykami pogody. 
Potwierdzają to poniższe, bezpośrednie wypowiedzi informa-
torów i nazwy, których tu parę przytoczę: droga na pogodę (w. 
Krzywa pow. Sokółka), gościniec na pogodę (w. Gułów pow. 
Łuków, Serniki pow. Lubartów), jak jes gościniec pszez niebo 
to bedźe pogoda, a v zimie to będzie mróz (w. Mamino pow. 
Maków Mazowiecki), druga mlicno, jak jes druga vidocno, 
to na drugi, czeci dźiń będzie dysc (w. Obidowa pow. Nowy 
Targ). Niekiedy droga mleczna jest zapowiedzią dobrego (cza-
sem złego) roku, np. jak śe mlycna droga pokazuje to bedźe 
rok dobry, krovy duzo mleka bedo dawać (w. Brzozowica Mała 
pow. Radzyń Podlaski) itp.

Szczegółowsza analiza materiału wykazuje (w stosun-
ku do języka literackiego) jak wielkie bogactwo leksykalne 
(omówiono bowiem ponad sto nazw odnoszących się do Dro-
gi Mlecznej) i słowotwórcze prezentują gwary. Mamy więc 
większe bogactwo językowe, ale też spotykamy się i z dużym 
bogactwem kulturowym, bo przecież prawie każda nazwa 
nie tylko odnosi się do pewnego zjawiska (rzeczy), nie tyl-
ko znaczy, ale i wnosi pewien ładunek wiedzy mieszkańców 
wsi, wiedzy dotyczącej omawianego zjawiska, motywującej 
nazwy. Nazwy mówią nam o poglądach, o wyobrażeniach lu-
-dowych, o sposobach interpretacji przez mieszkańców wsi 
otaczającej ich rzeczywistości. Ale też te wyobrażenia ludowe 
bardzo często przenikają do literatury, stając się cząstką two-
rzywa poetyckiego, a szerzej literackiego. Przykładem tego 
może być ten oto fragment wiersza Władysława Bełzy:

Powiedz mi, proszę, mateńko droga!
Którędy trafić do Pana Boga?
Czy to jest droga żywota wieczna,
Co lśni na niebie jak wstęga mleczna?
Czy jaka inna ukryta może,
Która prowadzi w Królestwo Boże? 31

- zawierający językowe elementy ludowe, a także refleksy 
wierzeń ludowych, interpretacji Drogi Mlecznej jako drogi ży-
wota, drogi do nieba.

Przypisy:
1  Artykuł niniejszy jest piątą częścią cyklu artykułów 

zamieszczonych w poprzednich numerach „Wiadomości Bo-
cheńskich”. Założenia redakcyjne, techniczne i warsztatowe są 
więc takie same.

2  Świadczy o tym fakt, że na mapie K. Moszyńskiego, 
w Atlasie kultury ludowej w Polsce, 1934-1936, opartej na 
materiałach o 40 lat wcześniejszych, nazwa droga mleczna 
występuje znacznie rzadziej niż w moich materiałach.

3  J. Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, 
Warszawa 1982 PIW, s. 523.

4  S. B. Linde, Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1951, 
t. I-VI (wyd. fotoofset.).

5  Elżbieta Drużbacka, Wiersze wybrane, Warszawa 2003, s. 108.
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6  B. Zaleski, Wybór poezyi, ułażył J. Kallenbach, Warsza-
wa 1909, s. 278.

7  W. Pol, Rok myśliwca, Warszawa 1957, s. 10
8  Ib., s. 16.
9  Dane ze słowników.
10 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Warsza-

wa 1984, VIII, 81-84.
11 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. I, 

Warszawa 1967, s. 44-45; M. Gładyszowa, Wiedza ludowa 
o gwiazdach, Wrocław 1960, s. 78; K. Moszyński, Atlas kultu-
ry ludowej w Polsce, Kraków 1934-1936, z. III.

12 K. Moszyński, Atlas kultury ludowej w Polsce, Kraków 
1934-1936, s. III.

13 J. Nowak, Wyobrażenia astronomiczne ludu żywieckiego, 
Gronie R I, nr 1, s.  34-37.

14 J. D. Kovaczev, Narodna astronomija i meteorologija, 
Sofija 1914, kniga XXX.

15 K. Moszyński, Atlas, op. cit. III.
16 M. Gładyszowa, op. cit., s. 79.
17 E. Kolbuszowski, Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu, Lud 1895, s. 170.
18 J. Mączyński, Lexikon latino-polonicum, Królewiec 

1564, s. 181 b.

19 M. A. Troc, Nowy dyccyonarz to jest mownik polsko-
niemiecko-francuski, Lipsk 1764; J. Karłowicz, A. Kryń-
ski, W. Niedźwiedzcki, Słownik języka polskiego, Warsza-
wa 1952.

20 V. Dal, Tołkovyj slovar’  żivago vielikorusskogo jazyka, 
Moskwa 1956.

21 M. Matičetov, Slovenska ljudska imena zvezd in predsta-
va o njih, Anzeiger für Slavische Philologie, Wiesbaden 1972, 
t. VI, s. 76.

22 K. Moszyński, Atlas, op. cit., III.
23 M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Ljubljana 1894-

1895, I, 81.
24 F. Rzak, Nemsko-serbski słownik, Budyšin 1920, s. 623.
25 V. Dal, Tołkovyj slovar’, op. cit., III, 543.
26 Słownik staropolski pod red. Stanislawa Urbańczyka, 

Warszawa-Wrocław-Kraków 1953-1972.
27 M. Pleteršnik, op. cit., II 506.
28 N. Janković, Astronomija u predanjima, obiczajima 

i umotvorinama Srba, Beograd 1957, s. 149-150.
29 Rečnik na makedonskiot jazik, Skopje 1961-1966, t. I-III.
30 J. D. Kovačev, op. cit., s. 26, 27.
31 Cyt. za: <

Sen o komputerze
czyli prorocza wizja poety

Dzisiaj Lucjan Hipolit Siemieński (1807-1877) polski 
poeta, pisarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz „Odysei”, 

uczestnik powstania 
listopadowego, profe-
sor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, członek 
Akademii Umiejętno-
ści (1873) jest raczej 
zapomnianym twórcą, 
chociaż w internecie 
odnaleźć można spi-
sane przez niego le-
gendy, inspirowane 
polskim i ukraińskim 
folklorem, piękne fe-
lietony o róży, słowi-
ku, laurze i laureatach, 
księżycu i ogrodach w 
poezji i sztuce, gawę-
dy biograficzne, prace 
historyczne i literatu-

roznawcze. W jednej z nich „O piórze i pisaniu”, opubliko-
wanej w Warszawie w 1881 r. w zbiorowym wydaniu „Dzieła 
Lucjana Siemieńskiego” autor przewidział powstanie kompu-
tera w kształcie klawikordu. Warto ten jego sen o komputerze 
z 1881 r. przypomnieć (dosłownie) dzisiaj, kiedy ta prorocza 
wizja poety stała się rzeczywistością.

„Wprawdzie pretensya do biednego pióra, niechcącego ro-
nić znaków, czyli pisać dziką się wydaje, kiedy poeta wypił 
już cały kałamarz atramentu! W tym przypadku pozostało tyl-

ko pióro maczać we własnej duszy nalanej atramentem. Czy 
sobie poradził w tej trudności? historya milczy.

To jednak pewna, że stalowe pióro nie jest jeszcze ostat-
niem słowem; któż zaręczy, czy koniec naszego wieku nie 
ukoronuje się genialnym wynalazkiem drukowania od razu 
bez mozołu pisania? Wyobraźmy sobie coś pośredniego mię-
dzy kantorkiem a klawikordem. Autor ciężarny myślą, zasia-
da w fotelu, otwiera kantorek, a mając przed sobą rząd kla-
wiszów różnokolorowych, przebiega po nich palcami z bie-
głością Liszta; cicha to muzyka, cicha jak myśl pracująca 
w głowie lub sercu, bo i sam wirtuoz jej nie słyszy – ale jakże 
zdumią się profani, gdy improwizacyę myśli jeszcze ciepłej 
ujrzą o razu wydrukowaną! Owe bowiem klawisze poruszają 
czcionkami, które odciskają się na papierze, jak telegramy. 

Dotąd pióro było pośrednikiem, rodzajem dragomana mię-
dzy myślą a drukarnią; odtąd obejdzie się bez pośrednictwa. 
Myśl ludzka od razu sama się będzie drukowała. 

Cóż na to powiedzą owi zacofańcy, niepoprawni gdera-
cze, uskarżający się, że dziś żelazne pióra piszą za prędko, 
a drukarnie za prędko odbijają? Niech sobie mówią co chcą, 
ale owej recepcie Horacyusza, aby „dziewieć lat dusić ma-
nuskrypt”, nim się go światu ogłosi, niepodobna przywrócić 
powagi. Antyk ten do najstarzej należy starożytności i tak głę-
boko zapadł ziemię, że nawet sam Schliemann dokopaćby się 
go nie potrafił.

Dziś wszystko dzieje się prędko, jakby pędzone siła pary; 
robi się prędko, ale i prędko przemija. Starożytność lepiej 
umiała dbać o swoją potomność, kiedy po niej tyle pamiątek 
do dziś dnia zostało.

                                         Odszukał: Stanisław Kobiela
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Stanisław Kobiela

Z bocheńskiego pitawalu
Uprzedzamy wrażliwych Czytelników, że w treści arty-

kułu znajdują się drastyczne opisy z tamtej epoki, odnale-
zione w bocheńskiej księdze sądu ławniczego z 1598 roku

Księgi bocheńskiego sądu ławniczego (acta scabinalia, con-
sularia i acta criminalia), znajdujące się w zbiorach Narodowe-
go Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni1, zawierają często 
barwne opisy wielu spraw cywilnych (spornych i niespornych), 
a także spraw karnych. 

W sądzie wójtowskim zasiadał wójt Bochni i 11 ławników, 
wybieranych przez rajców miejskich na jeden rok. Jedna z ta-
kich spraw karnych, toczących się przed bocheńskim sądem 
ławniczym zanotowana została w 1598 roku. 

Przed miejscowym instygatorem (prokuratorem) Mathia-
sem Świątkowskim stanęła Regina Mamcarzówna podejrzana 
o to, że zadusiła dziecko, co dopiero na świat wydane. Odna-
lezione zwłoki, potajemnie narodzonego noworodka przynie-
siono do urzędu instygatorskiego i poddano obdukcji. Szybko 
też odnaleziono jego matkę. Z akt sprawy nie wiadomo, kto 
i w jakich okolicznościach odnalazł martwe ciałko dziecka, 
ani też nie wiemy, czy podejrzana była mężatką, czy osobą 
stanu wolnego i czym się trudniła. 

Przypadki zabijania tuż po porodzie dzieci zdarzały się czę-
sto, a sprawczynie tłumaczyły się, że w ten sposób chciały ukryć 
grzech cudzołóstwa, zdrady małżeńskiej, lękały się odrzuce-
nia i potępienia społecznego albo kłopotów w dalszym życiu, 
zwłaszcza gdy sprawczynią była prostytutka. Najczęściej mordo-
wały noworodki przez duszenie, topienie w ubikacjach, w gno-
jówkach, w studniach lub łamanie dziecięcych kręgosłupów. 

Prawo magdeburskie, słynny i groźny Saxon2 (Zwierciadło sa-
skie), na którym się opierały ówczesne sądy, uznawało, że nowo 
narodzone dziecko jako istota słaba powinno być pod  szczególną 
opieką społeczeństwa. Jeżeli matka zabiła takie niewinne dziec-
ko, naruszała święte więzi łączące ludzi i dopuszczając się tego 
szczególnie ciężkiego przestępstwa, winna być surowo ukara-
na. Okolicznością obciążającą był „potajemny poród”, poszlaka 
wskazująca na zamiar pozbycia się narodzonego dziecka. 

W Europie dzieciobójczynie karano śmiercią przez umiesz-
czenie skazanej w worku skórzanym lub lnianym wraz z psem, 
małpą, kogutem i wężem oraz utopienie. Na Śląsku zamiast 
małpy, o którą było trudno, wkładano do worka jaszczurkę. 
Zwierzęta te miały symbolizować brzydotę uczynku oraz do-
datkowo ranić ciało topionej kobiety. Wąż (żmija) symboli-
zował szatana, kogut – hardość zbrodni, „którą miał przeciw 
rodzicom swym” , pies – zaślepienie, „bo ślepo się rodzi”, a  
małpa (jaszczurka) – nieludzkość czynu - „bo podobieństwo 
człowieka udaje, a człowiekiem nie jest, także ten zabijacz zda 
się być człowiekiem, ale wedle uczynku nie jest”.

Regina Mamcarzówna, której instygator przedstawił zarzut 
dzieciobójstwa, zdecydowanie zaprzeczyła, zaparła się, twier-
dząc, że 

nieżywe się urodziło czego gotowa jest sumieniem i przy-
sięgą poprawić.  

Instygator Mathias Świątkowski nie dał się jednak tym 
tłumaczeniom podejrzanej zwieść, tym bardziej, że znał już 
wyniki obdukcji zwłok dziecka. Stwierdził:

nie może to być aby się nieżywe urodziło, bo sine [jest] i widać, 
że szyjka jest skręcona i bardzo się chwieje, gdyby się nieżywe uro-
dziło, to szyja jego byłaby zdrewniała (stabilna). A gdyby nawet nie-
żywe się urodziło, kiedy brzemienna przała, to dlaczego to i z jakiej to  
przyczyny [fakt ten] ukryła. A gdyż prawdy nie chce [wyjawić] proszę, 
aby była ad questiones [na przesłuchanie] przypuszczona i podana.

Podejrzana trwała jednak uparcie przy swoich wyjaśnie-
niach. Słynna „Constitutio Criminalis Carolina”3 przewidywa-
ła w art. 131 za takie przestępstwo a także za „poród potajem-
ny” i urodzenie podczas niego martwego dziecka surowe kary 
(ma być pogrzebana żywcem i przebita palem). Dopuszczała 
także poddanie podejrzanej śledztwu połączonemu z tortura-
mi, które winny „pomóc” w wyjawieniu prawdy. Takie roz-
wiązanie wybrał sąd wójtowski i sądowy skryba zapisał:

Sąd tedy baczący, że dziecię czesne w rodzaju zatajone, po uro-
dzeniu nie opowiedziane i owszem nieżywe znalezione i do urzędu 
opowiedziane, przeto one (tj. podejrzaną) ad questiones (na prze-
pytanie) nakazał.

Przed rozpoczęciem każdego śledztwa w sprawach kry-
minalnych pokazywano podejrzanemu wszystkie narzędzia 
tortur, jakimi miejscowy sąd dysponował. Dawano mu chwilę 
czasu, aby rozważył, czy chce ominąć tej procedury i dobro-
wolnie wyznać prawdę4. Przyznanie się podejrzanego było 
najlepszym z dowodów, nazywano je ,,królową dowodów" 
(confessio est regina probationum). Umożliwiało ono przejście 
do fazy sądzenia. Regina Mamcarzówna pod wrażeniem tego, 
co zobaczyła, zmieniła swoje wyjaśnienia, co zostało odnoto-
wane w następnym akapicie:

Po tym uchodząc pytania i mąk też to Regina Mamcarzówna ze-
znała, że temu dziecięciu kark zakręciła przy rodzeniu, tak iż zarazem 
udusić się musiało i prosiła Boga o miłosierdzie, kiedy instygator za-
żądał, aby na gardle karana była.

W surowym prawie magdeburskim, stosowanym w wielu 
miastach polskich lokowanych na prawie niemieckim, stoso-
wano utopienie, ale „mogła być także żywo zakopana, i palem 
przebita”. Znani krakowscy historycy zajmujący się tym tema-
tem5  piszą, że w średniowiecznym Krakowie dzieciobójczynie 
topiono, a od końca XVI wieku karano ścięciem. Przed wy-
mierzeniem kary podczas postępowania dowodowego „ma być 
w ogniu rozpalonymi kleszczami targana, według nauki a rady 
ludzi w prawie biegłych.” Zakopanie żywcem jak i utopienie 
uznawano za karę okrutną oraz hańbiącą i często rodziny pro-
siły o zamianę takiej kary na śmierć pod toporem.  Ścięcie na-
stępowało szybko, ale nie było karą łagodniejszą niż utopienie, 
trzeba bowiem pamiętać, że najpierw skazańcowi ucinano ręce.
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Nie wiemy, co wpłynęło na to, że przed wydaniem wyroku 
za oskarżoną wstawili się „ślachetni i ućciwi ludzie tak du-
chowni jak i świeccy” i sąd postanowił zamiast ścięcia:

Oną u pręgi [pod pręgieżem] bić, uszy oberżnąć i z miasta wy-
świecić, aby potem tu w Bochni nigdy…nigdy nie bywała. A gdzieby 
tu być ją przeświadczono, a pojmana była, tedy jako teraz tak na on 
czas na gardle karana być ma.

Często sądy w miastach, nie dysponujących własnym ka-
tem, kierowały się względami oszczędnościowymi i aby nie 
narażać się na ekspens (koszt), łagodziły surowe wyroki na 
dzieciobójczynie i darowały im życie, ograniczając się do wy-
pędzenia ich z miasta. Sprowadzenie bowiem „mistrza spra-
wiedliwości” z innego miasta było dość kosztowne6. 

W opisanym przypadku było inaczej. Bochnia w czasach 
Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy nie była miastem ma-
łym. Prawdopodobnie miała własnego kata, ponieważ można 
jeszcze dzisiaj wskazać dom, w którym mieszkał. W sprawie 
Mamcarzówny był on potrzebny do spektaklu połączonego 
„z biciem jej miotłami u pręgierza, urżnięcia uszów i wyświe-
cenia z miasta”. Zatem jakieś inne względy musiały zadecydo-
wać o uratowaniu jej życia.

Pręgierz w Bochni musiał znajdować się na głównym pla-
cu, czyli rynku, koło ratusza. Karanie złoczyńców odbywało 
się przecież publicznie. Tak było w całej Europie. Jakakolwiek 
forma egzekucji była dla władz miejskich wymiarem sprawie-
dliwości,  dla miejskiej gawiedzi przedstawieniem nie pozba-
wionym dreszczów emocji. Krwawe, makabryczne  widowiska 
ściągały widzów nawet z odległych okolic, a obecność kata 
dodawała swoistego splendoru spektaklowi. Emocje wzbudza-
li przywiązani do pręgierza i rozebrani do pasa skazańcy, razy 
zadawane miotłami, cieknąca krew z rozciętej ludzkiej skóry, 
obcinanie części ciała. Katowanym „u pręgi” dziewczętom 
w słomianych wieńcach lub drewnianych koronach wtykano 
w związane ręce kukły imitujące dzieci. Kaźń ofiar odbywała 
się przy śmiechach i drwinach miejskiej gawiedzi.

Wyświecenie z miasta następowało najczęściej wieczorem 
przy blasku świec (stąd słowo wyświecenie) lub pochodni. 
Miało także charakter publiczny. Woźni miejscy oprowadza-
li wokół rynku delikwenta skazanego na wygnanie z miasta. 

Obficie go przy tym chłostano i informowano, kim jest i co 
uczynił. Wypędzenie miało trwać sto lat i jeden dzień, i na taki 
okres została wyświecona z Bochni Mamcarzówna. Zdarzały 
się jednak okresy krótsze, np. na jeden rok i jeden dzień7. 

Nie wiemy jaki był dalszy los Reginy Mamcarzówny. Za-
pewne znalazła się w licznej rzeszy włóczęgów, hultajów, pro-
stytutek, nazywanych w terminologii łacińskiej „vagabundae”, 
czyli ludźmi gościńca. Los ich i warunki życia były niejedno-
krotnie gorsze od losu chłopów pańszczyźnianych.

Przypisy:
1  Księgi bocheńskiego sądu wójtowsko-ławniczego z lat 1592-

1600, str. 980-981, w zbiorach Narodowego Archiwum w Krakowie 
Oddział w Bochni.

2  Zwierciadło Saskie (niem. Sachsenspiegel,) zbiór prawa zwyczajo-
wego spisany pod koniec XIII w, upowszechniony w Polsce, od 1535 r. 
nazywany Krwawym Saxonem stał się prawem oficjalnie obowiązującym 
w wielu miastach, zwłaszcza w prawie magdeburskim (pod nazwą Spe-
culum Saxonum) obok Weichbildu saskiego. Komentarze pisał do niego 
polski prawnik Bartłomiej Groicki.

3  Constitutio Criminalis Carolina to słynny szesnastowieczny kodeks 
karny Karola V z 1532 r., uznawany za pierwszą wielką czasów nowożyt-
nych. Wprowadziła do prawa karnego i procesu karnego wiele przełomo-
wych rozwiązań, pojęcie winy jako podstawy odpowiedzialności karnej, 
prawdy materialnej, racjonalnych środków dowodowych, zniosła system 
kar kompozycyjnych Jednocześnie w radykalny sposób zwiększyła suro-
wości kar w porównaniu z okresem średniowiecza. Stosowana była w wie-
lu polskich miastach.

4  Michał Rożek odnotował przypadek podejrzanego, który zniósł 
wszystkie męki, nie potwierdził oskarżenia i został wolno wypusz-
czony z więzienia. Wychodzili na wolność jako kalecy, z pogrucho-
tanymi kośćmi lub wybitym okiem. Wypuszczenie na wolność miało 
więc także element wychowawczy (zob. przypis nr 5, s. 63-64).

5  Michał Rożek, Jan Kracik, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice 
w dawnym Krakowie. Kraków 1986.

6  Koszt wykonania wyroku (przez obcego kata) równał się ce-
nie kilku dobrych wołów,  zob. Bohdan Baranowski, Ludzie gościńca 
w XVII-XVIII wieku, Łódź 1986, s.3.

7  Joanna Ronikier, Na Rynku w Krakowie czyli o sprawach waż-
nych i mniej ważnych, które się tu wydarzyły w latach 1257-1939. 
Kraków 1978.

Te, do Bochni zawsze są takie....Z okolic miasta pochodzi 
mój Ojciec Paweł Mucha, absolwent tutejszego Gimnazjum, 
ochotnik wraz z całą klasą maturalną, na wojnę w 1920 roku, 
prawnik, ekonomista, Poseł na Sejm z okręgu bocheńskiego, 
Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Bochniaków. 
W Muzeum Bocheńskim znajdują się pamiątki po nim, po-
nieważ uznałam, że taka byłaby Jego wola i że to właściwe 
miejsce. W Gimnazjum świętowaliśmy 50-lecie Jego matury, 
niezmierne wzruszające.

Nadal mam tu Rodzinę, a na Cmentarzu w Krzyżanowi-
cach groby Rodziców, Brata, Krewnych i Przyjaciół…Bochnia 

Małgorzata Muchówna-Czubakowa (Warszawa)

Podróże sentymentalne
była miejscem, gdzie znaleźliśmy się, po ucieczce ze Lwowa, 
w zimie 39/40 r. Ważna była pomoc Rodziny i przyjaciół Ojca, 
Państwa Bierowskich. Tu mieszkaliśmy najpierw pod Uzbornią, 
potem na Bocznej Proszowskiej. Tu urodził się mój brat Roman.

Najpiękniejsze wakacje zawsze były na Rżyskach u Cio-
ci Anieli Łyskowej, siostry Ojca. Tu poznawałam piękno 
obcowania z przyrodą, zwierzętami, ciężką pracę na roli 
i szacunek dla niej. Tu przyjeżdżałam z Krakowa, a potem 
z Warszawy, mojego miasta rodzinnego, z Rodzicami, sama, 
z Przyjaciółmi. Część mojego życia jest więc nierozerwal-
nie z Bochnią związana.
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W czasie pobytu, w ostatnich dniach września, br. odwie-
dziłam Stowarzyszenie Bochniaków i obejrzałam wielce po-
uczającą wystawę, poświęconą wybitnym synom Ziemi Bo-
cheńskiej, absolwentom Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego, wśród których również znajduje się mój Ojciec. 
Miałam okazję spotkać się z twórcą wystawy Panem Prezesem 
Stanisławem Kobielą oraz Panią Janiną Kęsek, byłą Kustosz 
Muzeum Bocheńskiego i podziękować za ich działalność. 
W rozmowie wspomniałam, że właśnie ukończyłam i oddałam 
do druku moje wspomnienia, książkę pod tytułem „Poloneza 

czas zacząć", której duży fragment, jakże by inaczej, właśnie 
Bochni jest poświęcony. Zostałam zobligowana do udostęp-
nienia książki, co solennie obiecałam.

Napisanie wspomnień było właściwie moim obowiązkiem 
w stosunku do wielu niezwykłych ludzi, jakich miałam szczę-
ście mieć w Rodzinie, czy wśród Przyjaciół.... w pracy arty-
stycznej, dziennikarskiej, wydarzeń, podróży ...Do tego pisa-
nie i utrwalanie w dźwięku było jednym z moich zawodów, 
pracowałam bowiem przez wiele lat w Polskim Radio.

A jeszcze... ciągle słyszałam - Kiedy ty w końcu zabierzesz 
się do pisania.... tyle masz do opowiadania, tyle w nich aneg-
dot, humoru, podróży, przelej to na papier. Wspomnienia są 
ulotne....niech pozostaną trwałe.

Nie ograniczyłam się tylko do tekstu. W książce udostęp-
niłam wiele zdjęć, dokumentów, również artykułów i felieto-
nów pisanych dla prasy, Radia, Rozgłośni Harcerskiej, fak-
tów historycznych, które miały miejsce w kraju, kiedy byłam 
i w Polsce, i za granicą, a przeżywało się je bardzo intensyw-
nie. Mam poczucie spełnienia obietnic i nadzieję, że zarówno 
treść jak i forma okażą się interesujące i pozostaną w pamięci. 
Bo póki ona istnieje, istnieją również ci, o których i dla któ-
rych pisałam.

„Ocalić od zapomnienia" słowa K. l. Gałczyńskiego, bar-
dzo piękne i bardzo mądre, też są swojego rodzaju inspiracją.

                             Małgorzata Muchówna - Czubakowa

Stanisław Kobiela

Wspomnienie o profesorze Januszu Sondlu
12 września 2017 r. zmarł prof. zw. dr hab. Janusz 

Sondel, uczony wielkiego formatu, wieloletni nauczyciel 
akademicki, wspaniały człowiek, harcerz, zapalony tury-
sta, związany z Krakowem, Bochnią 
i Suchą.

Urodził się 30.04.1937 r. we Lwo-
wie. W 1953 roku ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Bochni, a w 1957 r. 
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Od czerwca 
1957 r. pracował naukowo w Katedrze 
Prawa Rzymskiego UJ, w 1964 r. dok-
toryzował się, w 1983 r. uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1989 
r. profesora zwyczajnego. W latach 
1981-1987 był prodziekanem Wydzia-
łu Prawa i Administracji, a w latach-
1990-1993prorektorem UJ do spraw 
ogólnych. Był członkiem Komitetu 
Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Ko-
misji Prawniczej PAU, Komisji Filo-
logii Klasycznej PAU oraz redakcji „Czasopisma Prawno-
-Historycznego”.

Przez wiele lat zajmował się rolą prawa rzymskiego 
w kształtowaniu polskiej kultury prawnej. Efektem tej 

wieloletniej pracy badawczej nad źródłami prawa z okre-
su antyku i średniowiecza jest Słownik łacińsko-polski dla 
prawników i historyków, podający terminologię prawną 

i ewolucję znaczeniową poszcze-
gólnych wyrazów. Monumentalne 
dzieło prof. Janusza Sondla nie ma 
odpowiednika w literaturze świato-
wej, zawiera ponad 100 000 haseł. 
Uzyskał on Nagrodę Fundacji Nauki 
Polskiej („polskiego Nobla”) w dzie-
dzinie nauk humanistycznych i spo-
łecznych oraz nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej I stopnia, a w 1999 
r. „Laur Jagielloński”. Epokową pra-
cą prof. dr. hab. Janusza Sondla jest 
także monografia Zawsze wierny. 
Uniwersytet Jagielloński a Kościół 
rzymsko-katolicki, poświęcona hi-
storii UJ jego związkom z kościołem 
rzymsko-katolickim (zob. ”Wiado-
mości Bocheńskie, nr 1/72/2006). 
O latach pracy nad książką obej-

mującą okres 700 lat, Profesor mówił na spotkaniu autor-
skim w „Domu Bochniaków” 17 kwietnia 2007 r. Profesor 
wydał wiele publikacji poświęconych prawu rzymskiemu 
na temat depozytu, precarium, Jus Culmense, ustaw prze-
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ciw luksusowi, a także nauce prawa rzymskiego w świe-
cie współczesnym m.in.: o współczesnych wartościach 
prawa rzymskiego, o roli prawa rzymskiego w kształto-
waniu polskiej kultury prawnej, o tradycjach antycznych 
w kulturze europejskiej – perspektywa polska, o wpływach 
prawa rzymskiego w dawnej Polsce, o prawie rzymskim 
jako podstawie prac kodyfikacyjnych w dawnej Polsce, 
o prawie rzymskim jako źródle inspiracji. Współpracował 
z naukowcami w Getyndze, Kolonii i Rzymie. Zajmował 
się także prawem turystycznym: turystyka a prawo karne, 
o podstawach prawa turystycznego.  W Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkole Turystyki 
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej prowadził wykłady z prawa 
w turystyce. Wydał obszerne studium pt. Odpowiedzialność 
karna w turystyce.

W 2012 r. ukazało się kolejne dzieło Profesora poświę-
cone krakowskiej Almae Matri pt. Słownik Historii i Tra-
dycji Uniwersytetu Jagiellońskiego liczące 1512 stron, 
obejmujące hasła rzeczowe i biograficzne  pokazane na 
szerokim tle porównawczym historii uniwersytetów euro-
pejskich, Stolicy Apostolskiej i poszczególnych dyscyplin 
naukowych. Wśród haseł biograficznych pokazane zostały 
także postacie, które zapisały się negatywnie w dziejach 
krakowskiej uczelni. (zob. „Wiadomości Bocheńskie” nr 
4 (95) 2012).

Profesor Janusz Sondel związany był serdecznymi wię-
zami z Bochnią i bocheńskich liceum w którym zdawał eg-

zamin dojrzałości w 1953 r. Mieszkał z rodzicami w niewiel-
kim domu przy ul. Nad Babicą. W latach 60. organizował 
bocheńskie harcerstwo w duchu czysto polskim,  a do historii 
tego harcerstwa przeszedł obóz harcerski w Nowej Białej 
w 1963 r., którego był wtedy komendantem. Był jednym z 
współzałożycieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni i wie-
loletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej działał nieprzerwanie od 1972 roku. Przez 
wiele kadencji był przewodniczącym zespołu arbitrów 
Głównego Sądu Koleżeńskiego. Uczestniczył w „Domu 
Bochniaków” w walnych zjazdach delegatów Stowarzy-
szenia, w spotkaniach autorskich a także towarzyskich, 
na które chętnie przyjeżdżał. Od 1978 r. był członkiem 
Rady Naukowej Stowarzyszenia i na założycielskim spo-
tkaniu w obszernym referacie przedstawił możliwości 
turystycznego wykorzystania walorów Bochni i Ziemi 
Bocheńskiej. Wskazał wówczas na piękne hasło promo-
cyjne Bochni: Miasto na siedmiu wzgórzach, porównując 
topografię Bochni i Rzymu. 19 listopada 2011 r. w czasie 
obrad XXIV Walnego Zjazdu Delegatów otrzymał god-
ność członka honorowego. Był stałym czytelnikiem „Wia-
domości Bocheńskich” i napisał piękny esej o udziale 
swojego ojca, prof. Jana Sondla, w I Brygadzie Legionów 
Polskich (zob. Janusz Sondel. Mój ojciec legionista, „Wia-
domości Bocheńskie nr 4/2014).

18.05.2017 r. na cmentarzu w Nowym Wiśniczu pożegna-
liśmy kierownika i dyrygenta chóru „Złota jesień” mgr Marię 
Korody-Chrzan. Pracowała z nami od listopada 2008 r. wkła-
dając wiele serca i wysiłku w przygo-
towanie koncertów o różnorodnym 
repertuarze. Ukochała pieśń, śpiew i 
muzykę oddając się całkowicie tej pasji. 
Często mawiała: Obcowanie z muzyką 
i śpiewem niezwykle silnie wpływa na 
człowieka, uszlachetnia go i uwrażli-
wia, otwiera jego serce i umysł, rozwija 
wyobraźnię. Promowała w pierwszym 
rzędzie patriotyzm a więc pieśni patrio-
tyczno-historyczne opiewające dzieje 
naszego narodu i sławiące męstwo a 
także religijność, pieśni lwowskie, lu-
dowe, z lat młodości i inne. Kierując 
naszym chórem kształciła w nas wraż-
liwość artystyczną.  

Posiadała umiejętność wytworzenia 
w zespole przyjaźni i wzajemnego po-
szanowania. Członkowie chóru z wiel-
ką ochotą uczestniczyli w próbach, aby się spotkać, wspólnie 
pośpiewać a potem wystąpić z koncertem przed publicznością. 
Przynależność do chóru pozwalała jego członkom na odkry-
wanie pasji wspólnego śpiewania. Dzięki Pani Marii chór dał  

Pożegnanie Marii Korody - Chrzan
wiele koncertów w różnych miejscach w Polsce a także w Au-
strii. Odwiedziliśmy z koncertami wiele DPS-ów, kościołów, 
braliśmy udział w przeglądach kolęd, konkursie na piosenki 

lwowskie, Występowaliśmy na Ogól-
nopolskich Senioraliach w Krakowie. 
Przy okazji wyjazdów na koncerty mo-
gliśmy zwiedziliśmy wiele ciekawych 
zakątków naszego kraju. Dzięki pasji 
Pani Marii oraz jej umiejętności na-
wiązywania kontaktów powstały liczne 
przyjaźnie z różnymi stowarzyszeniami, 
organizacjami i DPS-ami. Śpiewała tak-
że w chórze Bochniaków „Lutnia”, wy-
stępowała w solowych partiach, często 
akompaniowała w Domu Bochniaków 
na fortepianie. Odbyliśmy tam wiele 
wspólnych, szczególnie miłych  spotkań 
muzycznych. Pani Maria to uosobienie 
prawdy, radości i dobra. Była z nami na 
dobre i na złe, przez długie lata, w rado-
ściach i smutkach.

„Dziękujemy Ci Pani Mario za 
wszelkie dobro jakie otrzymaliśmy od Ciebie. Będziesz 
zawsze w naszych sercach.” 

                                             W imieniu chóru
                         Stanisława Możdżeń, Teresa Szydłowska
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Siła Przyciągania
Z okazji 200 lecia bocheńskiego gimnazjum i liceum, Sto-

warzyszenie Bochnia-
ków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej, przy 
pomocy finansowej 
Starosty Bocheńskiego 
i Burmistrza Miasta 
Bochni  wydało książ-
kę pt. SIŁA PRZYCIĄ-
GANIA – Z dziejów 
Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Kazimierza Wiel-
kiego w Bochni i Sto-
warzyszenia Boch-
niaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. 
Książka liczy 240 stron 
i jest bogato ilustro-
wana. Autor jej Stani-

sław Kobiela, na tle historii tej zasłużonej bocheńskiej szkoły 
i historii Stowarzyszenia Bochniaków, przedstawia fenomen 
szkoły, która w założeniach z 1817 r. nie miała kształcić ludzi 
wiernych idei polskości, ofiarnych patriotów i naukowców, ale  
przyszłe lojalne wobec władz austriackich  kadry urzędnicze. 
Mimo okresów silnej germanizacji w połowie XIX wieku ten 
plan zaborcy austriackiego się nie udał. Zwyciężyła siła żywio-
łu polskiego i polskiej kultury. Z kart książki poznamy ciekawe 
sylwetki profesorów, ich dalsze losy, czynny udział młodzieży 
z tej szkoły w zrywach narodowych poczynając od powstania 
listopadowego, poprzez powstanie styczniowe, legiony, woj-
nę polsko-ukraińską, polsko-bolszewicką, II wojnę światową, 
konspirację w latach okupacji niemieckiej i terroru stalinow-
skiego. Sporo miejsca poświęca autor szkolnemu sanktuarium, 
jakim jest westibulum szkoły, w którym są  umieszczone tabli-
ce pamiątkowe poświęcone profesorom i uczniom, ich ofierze 
złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Do dawnych tablic doszły nowe 

poświęcone nauczycielom prowadzącym tajne nauczanie oraz 
gen. Leopoldowi Okulickiemu, jednemu z najwybitniejszych 
absolwentów ten szkoły. 

Możemy dowiedzieć się o formach edukacji szkolnej i po-
zaszkolnej na licznych koloniach i obozach harcerskich. W wer-
sji wspomnieniowej i anegdotycznej książka może wzbudzać  
zainteresowanie. Trzeci rozdział książki poświęcony jest wy-
bitnym profesorom i absolwentom zasłużonym na polu nauki, 
kultury i sztuki. To ponad setka nazwisk. Są wśród nich świa-
towej sławy luminarze nauki, artyści, wynalazcy (np. prototypu 
telefonu komórkowego, skopolaminy), autorzy pierwszej pol-
skiej książki science fiction, pierwszego polskiego kryminału, 
słynni bibliści, światowej sławy szachiści, dyrygenci, aktorzy, 
śpiewacy operowi, kabaretowi, twórcy „Zielonego Balonika”, 
„Jamy Michalika”, poeci młodopolscy. Te nazwiska historyków, 
prawników, poetów, etnografów, pisarzy, malarzy, drzeworyt-
ników, rzeźbiarzy, chemików,  mikrobiologów, anatomopato-
logów, medyków sądowych,  aktorów, ornitologów, okulistów, 
genetyków, fizyków jądrowych, konstruktorów, petrografów, 
hutników, biochemików, poliglotów i językoznawców, lekarzy, 
botaników, geografów, nematologów, geologów, paleontologów, 
paleozoologów, ekonomistów, filologów klasycznych, biblistów, 
bibliotekoznawców, sportowców, kompozytorów, matematyków, 
wynalazców, śpiewaków koncertowych, operowych i operetko-
wych, taterników, krajoznawców, farmaceutów, podróżników, 
archiwistów, dyrygentów, ilustrowane fotografiami  pojawiają 
się na kartach książki i na wystawie w „Domu Bochniaków”. 

Tytuł książki, nasyconej anegdotą i kolorytem bocheńskim, 
pokazuje jak silne związki łączyły tym ludzi w ich dorosłym ży-
ciu w Bochnią i ze szkołą z której wyszli. Autor przedstawia 
konkretne dowody tych serdecznych kontaktów i związków. 
One świadczą o randze człowieka. Po lekturze książki każ-
dy przyzna, że niewiele szkół w Polsce może poszczycić się 
tak długim rodowodem i tak piękną historią.

Publikację dofinansował Powiat Bocheński i Gmina Mia-
sta Bochni. Opracowanie graficzne i projekt okładki: Stanisław 
Mróz. Druk i oprawa: Brzeska Oficyna Wydawnicza.

                                                                          Redakcja

BOCHNIANA

29 czerwca 2017 r. w Piwnicy Stowarzyszenia Absolwentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie 
poświęcone m.in. omówieniu książki wydanej staraniem Sto-
warzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pt. 
SIŁA PRZYCIĄGANIA, autorstwa Stanisława Kobieli, wielo-
letniego prezesa tego Stowarzyszenia. Felicja Wieczorek sekre-
tarz SAUJ przedstawiła przebieg uroczystości jubileuszu 200-le-
cia bocheńskiego gimnazjum i liceum (1817-2017) i omówiła 
wydawnictwo, które z okazji tego jubileuszu powstało. W toku 
szerokiej dyskusji podkreślono, że opisane w książce 200-letnie 
dzieje bocheńskiej szkoły, historia Stowarzyszenia Bochniaków 

Barbara Rosławiecka (Kraków)

Stowarzyszenie Absolwentów UJ o wydawnictwie Bochniaków
i słownik biograficzny profesorów i uczniów zasłużonych dla 
nauki, kultury i sztuki w XIX i XX wieku, to faktycznie 200 lat 
historii Polski! Wspaniali ludzie Ziemi Bocheńskiej udziałem 
w walkach niepodległościowych potwierdzili gorący patriotyzm, 
ludzie nauki i kultury przyczynili się do intelektualnego rozwoju 
społeczeństwa polskiego i tej małej Ojczyzny – Ziemi Bocheń-
skiej. Dzięki książce nigdy nie zostaną zapomniani. SBiMZB to 
prężny, pełen inicjatyw zarząd i działacze, to wielkie zaangażo-
wanie w realizowaniu zadań, w których zawsze przejawia się 
miłość do małej Ojczyzny, a ona jest szkołą patriotyzmu.

             Pani Barbara Rosławiecka jest kronikarzem SAUJ
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KRONIKA

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE ODDZIAŁ W BOCHNI

Na Szlaku Pileckiego III Rajd Ułanów
29 i 30 kwietnia br. po raz trzeci na Szlaku Pileckiego od-

był się Rajd Ułanów. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu ka-
walerzystów z Małopolski i ze Śląska. Wraz z ułanami całą 
trasę z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza przejechał konno 
Marcin Kwaśny, popularny aktor, który wcielił się w rolę Rot-
mistrza w filmie „Pilecki” oraz wyprodukował film „Wyklę-

Realizując główne zadania zabezpieczania i przejmowania 
materiałów archiwalnych, Oddział przejął 16,86 metrów bie-
żących akt (1478 jednostek aktowych). Kierownik Oddziału 
wykonał 14 ekspertyz, w sprawach brakowania, likwidacji jed-
nostek czy przekazywania akt, w tym w: Prokuraturze Rejonowej 
w Bochni, Szpitalu Powiatowym w Bochni, Urzędzie Miejskim 
w Bochni, Urzędzie Skarbowym w Bochni, Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bochni, Zespołach Szkół nr 1 i 2 w Bochni, Związ-
ku Kółek Rolniczych w Bochni oraz Gimnazjum nr 1 w Bochni. 

Już po raz drugi Oddział był współorganizatorem Dni Żoł-
nierzy Wyklętych w Bochni i gry terenowej „Śladami Żołnierzy 
Wyklętych w Bochni” (edycja II) we współpracy z nauczyciela-
mi historii z Zespołu Szkół nr 1 w Bochni. 1 marca br. kierownik 
Oddziału uczestniczył jako ekspert w debacie oksfordzkiej „Czy 
Walka Żołnierzy Niezłomnych miała sens” z udziałem uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Bochni i 1 Liceum Ogólnokształcącego 
w Bochni. 25 kwietnia br. w I LO w Bochni odbyła się sesja 
historyczna poświęcona patronowi szkoły – królowi Kazimie-
rzowi Wielkiemu i jego czasom, podczas której p. Zofia Sitko 
zaprezentowała temat "Kazimierz Wielki a Bochnia". Wykłado-
wi towarzyszyła prezentacja multimedialna z wykorzystaniem 
kopii materiałów archiwalnych z zasobu oddziałów ANK: I, III 
i bocheńskiego. 26 kwietnia br. 6 uczniów I LO w ramach XIV 
edycji Ogólnopolskiego Projektu „Dzień Przedsiębiorczości” 
(zorganizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębior-
czości pod honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy) uczestniczyło w zorganizowanych w tym celu zajęciach 
w Archiwum. Pracownicy Oddziału umożliwili młodym lu-
dziom poznanie specyfiki zawodu archiwisty, prezentując pracę 
na różnych stanowiskach. W związku z Jubileuszem 200-lecia 
I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni została wydana dru-
kiem Kronika Gimnazjum w Bochni 1817 – 1904, przecho-
wywana w zbiorach Oddziału. Jest to publikacja naukowa, 
opatrzona recenzją Pani prof. Marii Stini. Również w ramach 
jubileuszu szkoły pracownicy Oddziału przygotowali wystawę 
pt. „Historia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni”. Zaprezentowano na niej ma-
teriały dotyczące historii szkoły ale także: kółka zainteresowań, 
wycieczki, życie religijne, wybryki uczniów, zjazdy absolwen-
tów etc. Wystawa została otwarta 9 czerwca 2017 podczas sesji 
historycznej w I LO. Na potrzeby sesji Oddział wypożyczył 
także wystawę „Kazimierz sławny i z czynów wielki”. W trakcie 

uroczystych obchodów pracowników Oddziału uhonorowano 
Medalem Pamiątkowym 200-lecia Szkoły za wkład w doku-
mentowanie i upowszechnianie historii. W związku z Między-
narodowym Dniem Archiwów w pracowni naukowej Oddziału 
zorganizowano ekspozycję na temat mniejszości narodowych 
i wyznaniowych w Bochni. Zaprezentowano księgi staropolskie, 
Akta miasta Bochni, akta szkolne, a także księgi metrykalne, 
które wymieniają: Włochów, Żydów, Niemców, Czechów, Au-
striaków i Szwajcarów. 23 maja Pracownicy Oddziału: Zofia 
Sitko i Dorota Szymczyk wzięły udział w międzynarodowej 
konferencji „Wielokulturowa Galicja”, zorganizowanej przez 
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, podczas której Zofia Sitko wygłosiła referat nt. 
„C.k. Gimnazjum w Bochni jako przykład wielokulturowości 
narodowej, wyznaniowej i społecznej”. W ramach popularyzacji 
zbiorów przeprowadzono 24 pokazy archiwalne, w których 
uczestniczyło 432 osób. W pracowni naukowej Archiwum 
udostępniono 3238 jednostek aktowych dla 129 użytkowników 
(głównie badania genealogiczne i naukowe oraz sprawy wła-
snościowe – projekty zabytkowych kamienic, willi i domów ze 
starą, przedwojenną numeracją).

Na bieżąco digitalizowane są archiwalia, z których część, 
wykorzystywana głównie do badań genealogicznych, udostęp-
niana jest w internecie, np. w szukajwarchiwach, lub w bazach 
dostępnych na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Państwowych. Przekazywane są tam dane z systemu 
ZoSIA i PRADZIAD (informacje o księgach metrykalnych 
i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach 
państwowych). Można w ten sposób odszukać informacje 
o zespołach archiwalnych przechowywanych w archiwach 
państwowych, a także we współpracujących instytucjach kra-
jowych i polonijnych. 

Od początku 2017 roku pracownicy Oddziału przeprowa-
dzili 213 kwerend, przede wszystkim w sprawach urzędowych, 
sądowych i odszkodowawczych za repatriację i pozostawione 
mienie zabużańskie. Trwają prace nad opracowaniem zespołu 
aktowego Starostwo Powiatowe w Brzesku 1945 – 1950, który 
zawiera ciekawe materiały dotyczące ludności, urzędów i szkół 
w powiecie brzeskim, relacji społecznych, działalności MO i SB, 
grobów wojennych i przemarszu przez powiat Armii Czerwonej.

                                                                   red. Zofia Sitko

ty”. Na trasie był również obecny Andrzej Pilecki, syn Witol-
da Pileckiego.

Kawalerzyści, w asyście bocheńskiej Orkiestry Górniczej, 
złożyli kwiaty pod pomnikami Ofiar Katynia, „Poległym za 
Wolność 1914-1920” oraz pod pomnikiem gen. L. Okulickie-
go. Następnie, na bocheńskim Rynku, złożyli meldunek bur-
mistrzowi Bochni - Stefanowi Kolawińskiemu, który złożył 
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wraz ze Starostą Bocheńskim wieniec pod tablicą upamiętniającą 
rtm. Witolda Pileckiego. (źródło: www.bochnia.eu, zdj. M.Piątek)

Konserwator zabytków o placu gen. Leopolda Okulickiego
19 maja 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na wspólny wnio-

sek naszego Stowarzyszenia i Klubów im. gen. Grota z powiatu 
bocheńskiego w sprawie zapewnienia prawnej ochrony placu 
i pomnika Generała Leopolda Okulickiego. Konserwator zabyt-
ków stwierdza, że plac ten stanowi obecnie wnętrze architekto-
niczne w wyniku zmian po II wojnie światowej. Jest on sui ge-
neris „małym rynkiem” i wpisał się już na trwale w urbanistykę 
Bochni, zwłaszcza po 1996 r., kiedy wzniesiono na nim mo-
nument poświęcony gen. L. Okulickiemu, ostatniemu dowódcy 
AK, zamordowanemu w kazamatach Łubianki w Moskwie.

Kwestia parkingu podziemnego pod placem odżywa co ja-
kiś czas w mediach, ale takich zamierzeń inwestycyjnych nie 
było i nie ma, a w planie rewitalizacji centrum Bochni nie za-
kłada się budowy takiego parkingu, ani budowy nowego gma-
chu Biblioteki Miejskiej. 

Projekt zakłada stworzenie tu miejsca odpoczynku (nowa 
zieleń, kamienna nawierzchnia, tarasowe siedziska) i miejsce 
na uroczystości patriotyczne akcentujące istniejący pomnik 
Generała poprzez wytworzenie się osi widokowej wschód-
-zachód. Ten układ historyczno-urbanistyczny chroniony jest 
skutecznie wpisem do rejestru zabytków nr A-244. 

Wernisaż wystawy w Domu Bochników.
10 czerwca, w ramach uroczystości jubileuszowych, 

w Domu Bochników otwarta została wystawa pt. „Wybitni 
absolwenci bocheńskiego gimnazjum i liceum w służbie na-
uki, kultury i sztuki”, która prezentuje postaci wybitnych ab-
solwentów bocheńskiego gimnazjum i liceum. Wystawa zor-

ganizowana przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. 

Obecnie jest ona w dalszym ciągu prezentowana w Domu 
Bochniaków. Zwiedzanie odbywa się w poniedziałki i piątki 
w godz. 10.00-14.00, we wtorki w godz.18.00 - 20.00 lub w ter-
minach ustalonych telefonicznie. tel. 508238915 lub 722 228080. 
Serdecznie zapraszamy. Podczas zwiedzania można nabyć książ-
kę „Siła Przyciągania”, można również uzupełnić swoją biblio-
teczkę „Wiadomości Bocheńskich” o archiwalne numery. 

Wystawa cieszy się zainteresowaniem zwiedzających, 
wśród których jest wielu absolwentów, ale również uczniów 
uczęszczających obecnie do naszej szacownej jubilatki i nie 
tylko, bowiem naszą wystawę zwiedzali również uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. 

„Wielka draka w murach ogólniaka”
10 czerwca 2017, w ramach uroczystości jubileuszowych 

1 LO w Bochni, odbyło się przedstawienie pt. „Wielka dra-
ka w murach ogólniaka”, przygotowane pod kierunkiem Zo-
fii Sitko ze Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Współcześni uczniowie i uczennice  1LO (oraz 
czterech absolwentów) zagrali role gimnazjalistów i profeso-
rów z 1927 roku. Odegrano sceny z życia szkoły (trzy lekcje 
i przerwy), w większości oparte na autentycznych wspomnie-
niach (p. prof. Romana Stopy, Wincentego Heina, Anny Ka-
sprzyk i in.). Występ podobał się na tyle, że został powtórzony 
19 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia BiMZB. Składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim Aktorom, szczególnie 
Jakubowi Owczarkowi, a także osobom, które w konkret-
ny sposób pomogły w realizacji przedstawienia: p. Bożenie 
Kawie za wypożyczenie zabytkowych ławek ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu), p. Elżbiecie 
Filipowskiej, p. Renacie Guzik, p. Janowi Witkowi, p. Janinie 
Kęsek, p. Joannie Stano, ks. Tomaszowi Garwolowi, p. Mariu-
szowi Rudnikowi i p. Janowi Krukowi (za pomoc w skomple-
towaniu strojów i rekwizytów).

Spotkanie autorskie z Aloną Frankel
13 czerwca br. odbyło się w Domu Bochniaków spotka-

nie z panią Aloną Frankel z domu Goldman, izraelską pisarką, 
a także ilustratorką książek o tematyce polsko-żydowskiej. 
Urodziła się w Krakowie dwa lata przed wybuchem wojny, 
mieszkała w Bochni, następnie była w getcie we Lwowie 
i w ukryciu. W 1949 r. wobec gróźb wyemigrowała do Izra-
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ela. Jest autorką książek „Dziewczynka” o przeżyciach oku-
pacyjnych, „Dziewczyna” o pierwszych latach w Izraelu. Pi-
sze obecnie trzecią część trylogii pt. „Matrona”. Za książkę 
„Dziewczynka” otrzymała w 2005 r. największe wyróżnienie 
literackie w Izraelu Nagrodę Sapira, nadawane przez Yad Va-
shem. Ilustrowała także wiele książek. 

Z Aloną Frankel, ilustratorką książek i pisarką, rozmawia-
ła pani prof. Maria Szymkowska. Autorka powiedziała, że 
w swoim życiu miała kilka imion. W Krakowie była Iloną, 
podczas wojny - Ireną, w szkole w Tel Awiwie Ilaną, a w izra-
elskim wojsku (w wywiadzie) Aloną. W czasie rozmowy po-
jawił się wątek bocheński. Ojciec autorki, ekonomista, wy-
kształcony w Berlinie i Wiedniu, dobrze zarabiał. Przed wojną 
zbudował piękną willę w Bochni (za placem Gazaris). Było 
to jednak – zdaniem Autorki - życie w złotej klatce. Był tam 
długi korytarzyk, ganek naokoło, a na górze taras z petuniami. 
Po wojnie dom upaństwowiono, podzielono na parę mieszkań, 
które później sprzedano. Parę lat temu pojechałam do Boch-
ni i weszłam na ten taras. Mieszkańcy chętnie mnie wpuścili. 
Może bym mogła walczyć o ten dom, bo żyją ludzie, którzy 
pamiętają, jak go budowano. Ale nie będę. Rodzice mamy też 
mieli domy, posiadłości. Jako właściciele hurtowni win byli 
bardzo bogaci. Nie mam sił, żeby wystąpić o to mienie.

Autorka mówiła o losie emigranta, Żyda i nie-Żyda, o lo-
sach ludzi, którzy nie z własnej woli wyjeżdżają ze swego 
rodzinnego kraju, opuszczają swoją polską mowę. Mówiła 
o tęsknocie za Polską, krajem, który kochała bez wzajemności 
i nadal kocha. Kocha także swoje miejsce w Izraelu, ale jest 
roztrojona, może rozdwojona, nawet po tylu latach. To jakiś 
patetyczny sentyment, dlaczego mówi po polsku i dlaczego 
jest z tego dumna. Wspomnienie plant krakowskich, Bochni, 
polskich miejsc, w których się ukrywała, polskich kwiatów: 
kaczeńców, konwalii, bzów jest tak silne, że często płacze, ale 
jest poruszona do głębi, gdy słyszy słowo „Żyd”. Uważa, że 
antysemityzm jest chorobą ducha. Mówiła jak powinno uczyć 
się dzieci o Holokauście. Pani Frankel jest także cenioną ilu-
stratorką wielu książeczek dla dzieci i tak trafnie i prosto po-
wiedziała, że bardzo trudno jest być dzieckiem, bo jest się ni-
skim, nie ma się pieniędzy, a wszyscy mówią, co ono ma robić. 
Nie jest ono zawsze szczęśliwe. Jeśli mama zniknie na godzi-
nę, to dla dziecka tragedia, bo dla niego godzina to wiecz-
ność. W swoich książeczkach stara się dawać pocieszenie, ale 
bez iluzji i bez słodyczy. W czasie tego wyjątkowego, sympa-
tycznego spotkania liczni uczestnicy zadawali interesujące py-
tania, na które Autorka z dużą erudycją i błyskotliwie odpowia-
dała, kończąc odpowiedzi anegdotami i dowcipnymi puentami.

Sprawa zmiany nazwy ulicy 20 Stycznia
20 czerwca 2017 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Boch-

niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej podjął uchwałę 
w sprawie utrzymania dotychczasowej nazwy ulicy 20 Stycznia 
i nienadawania nowej nazwy na wniosek pewnego mieszkań-
ca Krakowa. Dotychczasowa nazwa ulicy upamiętnia bowiem 
dzień zakończenia okupacji niemieckiej w Bochni w dniu 20 
stycznia 1945 r. i ucieczki oddziałów niemieckich gen. Wernera 
Ehriga, gen. Edgara Rőhrichta i gen. Hermanna Niehoffa. nę-
kanych ogniem partyzanckiego oddziału Narodowej Organiza-
cji Wojskowej-ODB-AK, dowodzonego przez Józefa Lessera 
ps. „Jastrzębski”. W obszernym uzasadnieniu wykazaliśmy, że 
wojsk rosyjskich w Bochni w dniu 20 stycznia 1945 r. nie było, 
natomiast pojawiły się one, w wolnej już od Niemców Bochni, 
dopiero 21 stycznia 1945 r. tj. w niedzielę około godz. 14.00. 

Pełny tekst uchwały i przebieg walk o Bochnię w dniach 
18-20 stycznia 1945 r. zamieszczony został na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia www.bochniacy.pl i tam odsyłamy 
Czytelników zainteresowanych tym tematem. Jakiekolwiek 
twierdzenia pojawiające się w PRL-owskiej literaturze, a także 
powielane przez niektórych historyków później, iż 20 stycznia 
1945 r. Bochnię wyzwoliła 60 Armia sowiecka, są niczym nie-

uzasadnionym mitem stwo-
rzonym w latach PRL-u, na 
potrzeby tamtego ustroju po-
litycznego, być może w celu 
wymazania z pamięci Naro-
dowej Organizacji Wojskowej 
w Bochni. 

Oddział dywersyjno-bojo-
wy (ODB) powstał przy Na-
rodowej Organizacji Wojsko-
wej w Bochni. Dowodził nim 
Józef Lesser ps. “Jastrzębski”. 
Komendantem powiatowym 
Narodowej Organizacji Woj-
skowej był Stanisław Gałka 
ps. „Witek”, „Jarecki”, któ-
ry był jednocześnie trzecim 

zastępcą komendanta Obwodu ZWZ-AK „Wieloryb” Juliana 
Więcka „Topoli”. Oddziały niemieckie ostrzeliwane były przez 
ten Oddział wzdłuż potoku Babica, od strony placu Gazaris, 
następnie u zbiegu ul. Kościuszki z ul. Floris, w rejonie ul. Ką-
cik, przy placu Turka i z rejonu Uzborni. Niemcy stracili kilku 

Stanisław Gałka - „Witek”, „Jarecki” 
komendant pow. NOW w Bochni

Oddział ODB-NOW-AK w Bochni J. Lesser „Jastrzębski” 3. z lewej 
w środkowym rzędzie.
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żołnierzy, zabrali ich zwłoki i nadal wycofywali się, nie bardzo 
orientując się dokładnie, gdzie jest nieprzyjaciel i skąd padają 
strzały. Strzelali na oślep długimi seriami broni maszynowej. 
Trudno było się im bronić przed niewidzialnym nieprzyjacie-
lem, który raził ich ogniem bocznym. 

Tak więc bitwy o Bochnię pomiędzy Armią Czerwoną 
a Niemcami w dniu 20 stycznia 1945 r. nie było. Była nato-
miast ucieczka Niemców z Bochni, czyli zakończenie okupa-
cji niemieckiej w mieście i dlatego ta data powinna pozostać 
w pamięci bochnian.

Piknik na Uzborni
2 lipca odbył się w Parku Rodzinnym na Uzborni piknik 

stowarzyszeń pozarządowych. Stowarzyszenie miało swój 
stolik, rozdawano archiwalne numery kwartalnika i niektó-
re publikacje Stowarzyszenia. Znakomicie dopisała pogoda. 
O godzinie 17.00 przeprowadziliśmy quiz z wiedzy o historii 
miasta, a zwycięzcom rozdano nagrody książkowe.

Mecz szachowo-brydżowy w Wieliczce
W ramach obchodów rocznicowych dni św. Kingi, patron-

ki Wieliczki i Bochni, rozegrano 22 lipca br. w Wieliczce XV 
mecz szachowo – brydżowy o puchar przechodni – pierścień 
św. Kingi. Drużyna szachistów z Wieliczki tym razem poko-
nała drużynę z Bochni 7.5 do 4.5 pkt. i mimo wysokiego zwy-
cięstwa drużyny brydża sportowego z Bochni 25 do 4 zdobyła 
puchar dla Wieliczki. W drużynie Wieliczki wystąpił szachowy 
młodzieżowy mistrz świata Jan Krzysztof Duda, który walnie 
przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny i zdobycia dla 
Wieliczki pucharu. Organizatorem meczu było Stowarzysze-
nie, Klub Przyjaciół Wieliczki Stowarzyszenie Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Drużyna szachistów z Boch-
ni: Bogdan Kosturkiewicz, Jacek Tyrka, Kamil Hodorowski, 
Karol Marzec, Tomasz Caba, Aleksandra Caba.

Bocheński bohater 17 września 1939 r. – plut. Stefan Pał-
czyński - spotkanie u burmistrza

15 września 2017 r. odbyło się w gabinecie burmistrza p. 
Stefana Kolawińskiego spotkanie w sprawie upamiętnienia 
w Bochni plut. Stefana Pawła Pałczyńskiego, jednego z pierw-
szych żołnierzy WP poległych w obronie wschodniej granicy 
Polski 17 września 1939 r. Inicjatorem spotkania był pan Wła-
dysław Krawczuk z Legionowa, prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Bracławian. Z art. Janiny Kęsek o Stefanie Pałczyńskim 

(„Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2016) poznał losy  tego boha-
tera związanego rodzinnie z Bochnią. Pan Krawczuk zaanga-
żował się w poznanie jego historii i upamiętnienie Bohatera.  
Prowadząc wywiady w Kamiennym Wozie z ludźmi, którzy pa-
miętali Pałczyńskiego i zbierając materiały w archiwach, dotarł 
do Bochni, rodzinnego miasta Pałczyńskiego.

Pan Burmistrz podjął tę inicjatywę.
W spotkaniu uczestniczyli także: naczelnik wydziału pro-

mocji Tomasz Ryncarz, Roman Burski, siostrzeniec Stefana 
Pałczyńskiego i synowie pana Romana - Krzysztof i Bogdan, 
pani Zofia Sitko z bocheńskiego oddziału Archiwum Narodo-
wego w Krakowie oraz przedstawiciele naszego Stowarzysze-
nia: Stanisław Kobiela, Janina Kęsek i Stanisław Mróz.

Spotkanie z panem Andrzejem Pileckim
21 września br. w Domu Bochniaków odbyło się spotkanie 
z panem Andrzejem Pileckim, synem rtm. Witolda Pileckiego 
z gronem Bochniaków i Stowarzyszenia Auschwitz-Memen-
to. W czasie 2-godzinnego spotkania Telewizja Kraków sfil-

mowała obszerne jego fragmenty do filmu dokumentalnego, 
poświęconego ucieczce rotmistrza Pileckiego z KL Auschwitz 
do Bochni i Wiśnicza w 1943 roku. Premiera filmu planowana 
jest w marcu 2018 r.

Materiały o zamku wiśnickim
Z końcem września br., w związku z toczącym się postę-

powaniem cywilnym w sprawie zamku wiśnickiego, Stowa-
rzyszenie na prośbę Starostwa Powiatowego w Bochni prze-
kazało obszerne materiały na temat porządku dziedziczenia 
zamku po Stanisławie Lubomirskim przez rodziny Lubomir-
skich, Sanguszków, Zamoyskich, Potockich, prof. Mauryce-
go Straszewskiego, Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich od 
1901 r., a także o stanie zamku przed wojną, w latach nie-
mieckiej okupacji i po wojnie. Zamek był gigantyczną ruiną 
i dopiero wskutek aktywności prof. Alfreda Majewskiego 
od 1950 r. i przy ogromnych nakładach poniesionych przez 
Skarb Państwa uratowano konstrukcję zamku i skutecznie 
prowadzono dalszą jego konserwację ze środków państwo-
wych. Załączyliśmy także kilkanaście fotografii z 1950 r. po-
kazujących stan zamku.

Wymiana centralnego ogrzewania w Domu Bochniaków
Na przełomie września i października br. dokonaliśmy nie-

zbędnej wymiany kotła c.o. na nowoczesny i bardziej oszczędny.Władysław Krawczuk - 2. z prawej

Andrzej Pilecki - w środku
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Ulica Lotników Polskich
6 października br. wpłynął do Rady Miejskiej w Bochni 

wniosek mieszkańców o nadanie nowej nazwy dla ulicy Brzo-
zowa Boczna - Rogówka. Mieszkańcy tej ulicy z poparciem 
Osiedla Chodenice zaproponowali jednogłośnie, aby ulica 
nosiła nazwę Lotników Polskich. 18 października b.r. Komi-
sja Kultury RM jednogłośnie zaakceptowała propozycję, po-
partą przez nasze Stowarzyszenie i przekazała ją do dalszego 
procedowania. Jest szansa, że na listopadowej sesji RM ulica 
będzie nosić podaną nową nazwę. Autorzy wniosku, zaakcep-
towanego przez przewodniczącego Osiedla Chodenice, słusz-
nie wskazali, że w Chodenicach nie było nigdy nazwy topo-
graficznej Rogówka, natomiast proponowana nazwa posiada 
piękne historyczne uzasadnienie. 

Tuż obok tej ulicy przebiega równolegle ulica płk Edwar-
da Karasia, który pochodził z Chodenic, walczył w legionach, 
a następnie dowodził eskadrą lotniczą „Salmsonów” Błękitnej 
Armii w walkach o Pomorze i w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Sześciu mieszkańców Chodenic (bracia Stachowiczowie i Ro-
mańscy) i trzech mieszkańców Bochni brało udział w bitwie 
o Anglię w 1940 r. w polskich dywizjonach lotniczych, w tym 
zmarły na emigracji d-ca polskiego Dywizjonu Bombowego 
301 płk Adam Dąbrowa (Srebrny Order VM). Zginęli Stani-
sław Przybyłowicz i Anotoni Kosturkiewicz. Marian Kaczo-
rowski zginął 2 września 1939 r. śmiercią lotnika pomiędzy 
Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. 

Ponadto Chodenice mają piękną tradycję bitwy lotniczej 
2 września 1939 r., w czasie której polska eskadra zmusiła do 
ucieczki eskadry niemieckie, ich zadaniem było zbombardo-
wanie linii kolejowej Kraków-Dębica. Także w nocy z 14 na 
15 sierpnia 1944 r. przelatywał nad Chodenicami „Liberator” 
(bombowiec) z polską załogą, który powracał z niebezpiecz-
nego lotu nad Warszawę (bez osłony polskich myśliwców) 
i tuż za Chodenicami został ostrzelany przez niemieckiego 
myśliwca, roztrzaskał się w Nieszkowicach Wielkich, a cała 
jego załoga tam zginęła. Mamy nadzieję, że nazwa ulicy znaj-
dzie trwały ślad w nauczaniu historii w bocheńskich szkołach 
i przyczyni się do utrwalenia pamięci bohaterów polskiego 
i brytyjskiego nieba. Stowarzyszenie nasze posiada liczne ma-
teriały (w tym sporo fotografii), które zainteresowanym szko-
łom chętnie udostępni.

Nowa publikacja archiwalna o Bochni?
10 października 2017 r. w Domu Bochniaków odbyło się 

spotkanie z panem Pawłem Szewczykiem z Krakowa, który od 
13 lat gromadzi wypisy informacji prasowych od 1799 roku do 
1918 roku. Dotyczą one różnorodnych wydarzeń z Bochni i oko-
licy zapisanych w polskiej prasie znajdującej się w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej. W tym niezwykle ciekawym opraco-
waniu natrafiamy na informacje nigdzie dotąd nieodnalezione. 
Obok spraw publicznych odnalazł on informacje przyrodnicze, 
meteorologiczne (oberwanie chmury, pożary od piorunów), oby-
czajowe i kryminalne. Możemy dowiedzieć się o wielkim poża-
rze Łapanowa w 1879 r., pożarze w Uściu Solnym, powodziach 
w Świniarach, Ujściu Solnym, Mikluszowicach, Niedarach 
i Barczkowie w 1884 r. i w 1902 r., o zerwaniu mostu na Babicy, 
o założeniu linii telefonicznej pomiędzy Okocimiem a Hambur-
giem oraz Bochnią i Berlinem w 1909 r,. o konkursie na po-
lichromię kościoła pw. św. Mikołaja w 1909 r., o Towarzystwie 
Upiększania Bochni, o buncie więźniów w Wiśniczu w 1910 

r. Możemy przeczytać o hienach cmentarnych, obrabowaniu 
bocheńskiego kościoła, wybrykach żołdactwa w Bochni, mor-
derstwach, samobójstwach, śmierci pod kopytami spłoszonych 
koni, o pierwszej próbie jazdy koleją żelazną w 1858 r. z Krako-
wa do Dębicy i z powrotem do Tarnowa w 50 minut i z Tarnowa 
do Bochni w 55 minut. Należy z uznaniem podkreślić, że Autor 
zachował oryginalną pisownię i ówczesną gramatykę i składnię, 
co podnosi wartość jego pracy, która uzupełniona przypisami 
będzie niewątpliwie miejscowym bestsellerem. Ustaliliśmy za-
sady współpracy w przygotowaniu przypisów. 

Weekend z zabytkami
12 października 2017 r. odbyło się w Starostwie Powia-

towym w Bochni podsumowanie wrześniowego „Weekendu 
z zabytkami”. Bochnia i Ziemia Bocheńska zaprezentowały się 
bardzo dobrze. W spotkaniu ze starostą Ludwikiem Węgrzynem 
wzięli udział ci, którzy w czasie tego weekendu zaangażowali 
się w jego realizację (kilkadziesiąt osób). Wszystkie placówki 
kulturalne były otwarte dla zwiedzających, którzy otrzymali wy-
czerpujące informacje o obiektach i historii regionu. Stowarzy-
szenie nasze zorganizowało dwie wycieczki: Zofia Sitko popro-
wadziła zainteresowanych szlakiem króla Kazimierza Wielkie-
go ulicami Bochni, wskazując linię dawnych murów miejskich, 
szpital i przytułek dla górników (obecne miejsce Domu Piel-
grzyma), miejsce po kościele św. Krzyża (w rejonie obecnego 
I LO), zamek żupny i ratusz, którego fundamenty odkopano na 
rynku bocheńskim na wiosnę br. Stanisław Mróz oprowadzał po 
Żydowskiej Trasie Pamięci zaznaczonej tablicami informacyj-
nymi w północnej części Bochni (teren dawnego getta), zaś Sta-
nisław Kobiela prezentował w „Domu Bochniaków” wystawę 
pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego gimnazjum i liceum na 
polu nauki, kultury i sztuki” (44 plansze w formacie 100x70 cm, 
na których przedstawiono 88 absolwentów). Oprócz bochnian 
byli turyści z Tarnowa i Borzęcina.

 Wspomnienie o Adamie Glazurze
Ś.p. Adam Józef Grzegorz Glazur ur. 10 grudnia 1924 r. 

w Krakowie , mieszkał w 
Bochni, następnie w Trój-
mieście. Jako chłopiec 
osierocony został przez 
ojca majora Karola Gla-
zura, który wraz z ofice-
rami WP z Bochni zginął 
zamordowany w Katyniu. 
Był absolwentem Poli-
techniki Gdańskiej, tech-
nologiem, emerytowanym, 
długoletnim pracownikiem 
Centrum Techniki Okręto-
wej w Gdańsku, działał ak-
tywnie w Klubie Turystów 
Górskich „Baca” PTTK w 
Gdyni. Od wielu lat zwią-
zany ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, był stałym czytelnikiem kwartalnika „Wiado-
mości Bocheńskie” W lecie 2015 r. odwiedził Dom Bochnia-
ków. W czasie spotkania mówił interesująco o swoich związ-
kach z Bochnią. Zmarł 29 października 2015 r. w Krakowie. 
Siostra jego pani dr Janina Glazur przekazała w październiku 
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Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA BOCHNIAKÓW - ODDZIAŁ KRAKOWSKI „KRAKUS”

Członkowie „Krakusa” aktywnie spędzają wolny czas, 
korzystając z walorów krajobrazowych i historycznych Kra-
kowa i okolic. 

15.07.2017 - zorganizowane zostało spotkanie relaksujące 
w Tężni Solankowej, w Wieliczce połączone ze zwiedzaniem 
Zamku Żupnego, dawnej siedziby zarządu kopalni Wieliczki i 
Bochni.(foto.)

05.08.2017 - odbyła się wycieczka krajobrazowa do Krze-
szowic. Zwiedzaliśmy zabytkowe tereny - Pałacu Potockich z 
parkiem. Bardzo interesujące do zwiedzania są obiekty Klasz-
toru Karmelitów Bosych w Czernej k.Krzeszowic.

15.10.2017 - zorganizowaliśmy wycieczkę plenerową do 
Tyńca wraz ze zwiedzaniem najstarszego, istniejącego klasztoru 
w Polsce, opactwa benedyktynów w Tyńcu wraz z kościołem św. 
Pawła i św. Piotra.                                      red. Justyna Kozicka

Wiele  instytutów naukowych i zainteresowanych czytel-
ników „Wiadomości Bocheńskich” zwraca się do naszej re-
dakcji z prośbą o wyjaśnienie różnych wydarzeń historycz-
nych, rozgrywających się w Bochni lub na Ziemi Bocheńskiej, 
o wskazanie historycznych miejsc, albo informacji o osobach 
z Bochnią związanych. Dostajemy także od nich ciekawe in-
formacje, fotografie i dokumenty, a nieraz także książki, które 
tych spraw dotyczą. Jesteśmy wdzięczni za takie kontakty, bo 
wzbogacają one także naszą wiedzę albo pozwalają na nową, 
albo bliższą ocenę. W miarę posiadanych informacji  staramy 
się odpowiadać. Niektóre ciekawsze  fragmenty tej korespon-
dencji będziemy publikować na łamach kwartalnika. Prosimy 
o dalsze listy, o uzupełnienia i dyskusję.

Groby ofiar rabacji z 1846 r.
Na pytanie o lokalizację grobów ofiar rabacji z 1846 r. 

informujemy, że pierwsza  zbiorowa mogiła znajduje się 
na środku szerokiej ścieżki cmentarnej łączącej wejście na 

cmentarz od strony ulicy Orackiej z wejściem od strony ul. 
Karosek. Kiedy ją usypano w tym miejscu, przejścia na ulicę 
Karosek jeszcze nie było. Mogiła z brzozowym krzyżem mo-
gła więc znajdować się przy granicy cmentarza, jako ostat-
nia od wejścia głównego. Nazwiska i imiona ofiar odnalazła 
Janina Kęsek, autorka (współautorka) przewodnika histo-
rycznego po cmentarzu pt. „Cmentarze bocheńskie” z 1992r. 
i książki oraz licznych artykułów o konspiracjach galicyj-
skich w XIX wieku i wydarzeń z roku 1846 r. zwanych Ra-
bacją chłopską, Rzezią galicyjską lub Krwawymi Zapustami 
1846. Jest wieloletnią przewodniczącą Komitetu Ratowania 
Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, 
działającego przy naszym Stowarzyszeniu. Ustaliła, że w tej 
zbiorowej mogile leżą 22 ofiary, a wśród nich dwoje niena-
rodzonych dzieci. Dwa lata temu Zarząd Cmentarza umieścił 
na tej mogile tablicę z nazwiskami ofiar wg wykazu przed-
łożonego przez w/w Komitet Ratowania Zabytkowej Części 
Cmentarza Komunalnego w Bochni.

KORESPONDENCJA Z CZYTELNIKAMI

b.r. gromadzoną przez niego literaturę dotyczącą Bochni do 
archiwum naszego Stowarzyszenia.

Odrestaurowanie grobowca Władysława Bitschana
Ze środków uzyskanych z kwest cmentarnych Stowarzysze-

nie Bochniaków i Miłóśników Ziemi Bocheńskiej przeprowa-
dziło pełną konserwację grobowca Władysława Bitschana znaj-
dującego się w sektorze VI nr rzędu 5 nr grobu 2a. zob. artykuł 
Felicji Wieczorek na str.10. oraz fotografie na str, 44.   

60-lecie TKKF „Raba” w Bochni
23 września 2017 r. odbyło się spotkanie działaczy TKKF 

„Raba” w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Boch-
ni, z okazji jubileuszu 60 lecia tego znanego w Bochni i za-
służonego stowarzyszenia sportowego. W spotkaniu uczestni-

czyli m.in. pan Stefan Kolawiński burmistrz Bochni, panowie 
Leszek Tytko i Karol Oleksy prezesi Małopolskiego Zarządu 
TKKF w Krakowie, pani Zofia Czupryna honorowy prezes 
Małopolskiego TKKF i gospodarze Spotkanie prowadził kol. 
Ryszard Januszek prezes TKKF w Bochni. Historię Towarzy-
stwa przedstawił kol. Tadeusz Mytnik honorowy prezes TKKF 
w Bochni. Przypomniał postacie zasłużonych działaczy: Józefa 
Michałowskiego, Romualda Geislera, Jerzego Radlińskiego, 
Zbigniewa Siudaka, Stanisława Wątrobę, Edwarda i Kazimie-
rza Chomińców i kol. Kazimierza Bacika. W czasie spotkanie 
otwarto okolicznościową wystawę obrazującą działalność or-
ganizacji. Wręczono medale 60-lecia TKKF dla zasłużonych 
działaczy. Uroczystość zakończyło spotkanie przy grillu w 
Ośrodku TKKF w Chodenicach.

             Opracowali: Z. Sitko, S.Mróz, J.Paluch, S. Kobiela 
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W czasie tych krwawych wydarzeń zwożono do Boch-
ni  nie tylko zabitych ale także okaleczone i pobite ofiary, 
które umieszczano w lazaterach: jeden z nich znajdował się 
w „czerwonej szkole pod dzwonkiem” (obecnie jest to Szko-
ła Podstawowa im. Jachowicza nr 1 i drugi w miejscu, gdzie 
później wybudowano budynek Szkoły Podstawowej im. Bar-
bary Radziwiłłówny (obecnie mieści się w nim Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna). Zmarłych w tych lazaterach grzebano nieda-
leko wymienionej wyżej mogiły i później wybudowano tum-
bę grobową. Nie zachowały się żadne dokumenty mówiące 
o tych pochówkach, a jedynie pamiętniki i wspomnienia ro-
dzinne informują ogólnie o Bochni jako miejscu pochowania 
tych ofiar. Ponadto w licznych wspomnieniach najstarszych 
uczniów bocheńskiego gimnazjum, którzy zaangażowani byli 
z końcem XIX wieku i na początku XX wieku w działalność 
patriotycznych organizacji „Przebudzeni”, „Wszechpolacy”, 
„Promień”, „Związek Walki Czynnej”, „Związek Strzelecki” 
pojawiają się informacje o składaniu przysięgi na wierność oj-
czyźnie właśnie na grobie powstańców-ofiar rabacji. Z czasem 
myliły się nazwy powstań, ale zawsze wskazywano, że cho-
dzi o mogiłę z brzozowym krzyżem (Jan Gębica, Franciszek 
Bujak, Jan Ptaśnik, Wiktor Schindler, Sylwester Stawarz). 
Tumba grobowa pochodzi z XIX wieku, o czym świadczy jej 
architektura i detale oraz jej bezimienność. Przez dziesiątki lat 
była zaniedbana, porośnięta krzakami i wysoką trawą. Wspo-
mniany wyżej Komitet dokonał konserwacji mogiły i umieścił 
napis „Ofiarom Rabacji 1846”.

Pułk austriacki w Bochni
Ciekawy list nadesłał do naszej redakcji komandor dr Ro-

man Rychter z Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej w Gdyni. Dotyczy on informacji 
o płk Szczepanie (niem. Stefanie) Sobota, ur. w 1853 r w Kuli-
kowie k/Lwowa, zm. 15 sierpnia 1911 r. w Stryju w wieku 58 
lat. Po ukończeniu szkoły oficerskiej we Lwowie służył w puł-
ku piechoty w Wiedniu, jako chorąży, następnie w Przemyślu 
(1894), Rzeszowie (1899), w miejscowości Pisek koło Pragi 
(1901) już jako kapitan, i w Bochni (lata służby nieznane), w  
Przemyślu (1906r. już w randze majora), we Lwowie (podpuł-
kownik) i Stryju w randze pułkownika). Jego ojciec  Maciej 
był dróżnikiem na kolei, a dziadek Filip, pochodzący z Czech 
był wędrownym muzykiem i śpiewakiem.  Matka Katarzyna 
z Morawskich pochodziła z Glinnej Nawarii koło Lwowa. 
Może ktoś z czytelników posiada jakieś informacje dot. lat 
służby pułkownika Szczepana Soboty w Bochni.

Odwiedziny po latach
W lipcu br. odwiedziła Dom Bochniaków pani Barbara 

Berliner z mężem i córkami. Przyjechała po latach z Izraela do 
Bochni, w której przed wojną mieszkali przy ul. Kościuszki 
jej rodzice i dziadkowie Jakub Schiff i Jentl Schiff zd. Gastner, 
którzy posiadali duży sklep oraz prowadzili sprzedaż narzędzi 
rolniczych m.in. także traktorów. Przekazała Stowarzyszeniu 
kilka archiwalnych fotografii rodzinnych, a następnie S. Ko-
biela oprowadził gości Żydowską Trasą Pamięci. 

W październiku br. przyjechał z Frankfurtu nad Menem 
pan Adam Coppik, płynnie mówiący po polsku. Rodzice 
mieszkali przed wojną w Bydgoszczy. Jego ojciec był Niem-
cem (wcielonym siłą do Wehrmachtu), a matka Polką, pocho-
dzącą z rodziny Kamyczków z Małego Wiśnicza. Pod wraże-

niem tego co działo się w Bydgoszczy w chwili wyzwalania 
miasta przez Armię Sowiecką w 1945 r. przyjechali do rodziny 
Kamyczków. Zamieszkali w Bochni przy ul. Gipsowej. Matka 
była w zaawansowanej ciąży. W jesieni 1945 r. rodzice zostali 
aresztowani i umieszczeni w więzieniu w budynku bocheńskie-
go Sądu. Stamtąd matkę przewieziono do bocheńskiego szpita-
la i tam przyszedł na świat Adam Coppik. Ojca przewieziono 
z kilkuletnim wyrokiem więzienia do Inowrocławia, a matkę 
uwolniono. Adam uczył się w szkole im. St. Jachowicza. Star-
szy brat pana Adama, Leopold, jakkolwiek zdał wszystkie egza-
miny do bocheńskiego Liceum, nie został przyjęty z nieznanego 
powodu. Pod koniec lat 50. rodzina wyjechała do Wałbrzycha, 
a następnie do Niemiec. Brat Adama zasiadał po latach w Bun-
destagu w czasie kanclerskich rządów Willy Brandta.

List z Izraela od pani Rachel Kollender   
Pani prof. dr Rachel Kollender prezes Stowarzyszenia 

Bochniaków w Izraelu przysłała w sierpniu do naszego Sto-
warzyszenia list, którego fragmenty zamieszczamy: 

Moi drodzy przyjaciele. Mam nadzieję, że czujecie się do-
brze i wszystko jest w porządku. Moje akademickie obowiązki 
nie pozwoliły mi od pewnego czasu skontaktować się z wami. 
Dostałam ostatni numer „Wiadomości Bocheńskich” i była za-
chwycona, gdy odkryłam w nim tematy  żydowskie. Zajmujecie 
się historią, żydowskim życiem i postaciami, które w Bochni 
pozostawiły swój trwały ślad. Piszecie także o odwiedzają-
cych was gościach. W imieniu naszej organizacji chcę wam 
podziękować za waszą troskę i oddanie. Artykuły o Bochni i jej 
okolicach i wydarzeniach są bardzo ciekawe i w ten sposób 
łączą mnie z waszą organizacją i moimi przodkami. Właśnie 
usłyszałam od pani Berliner i jej męża o ich podróży do Boch-
ni i ich wizycie u was. Brakuje mi słów by wyrazić nasze po-
dziękowanie i wdzięczność. Czy macie jakieś nowe informacje 
o odnowieniu tablicy na pomniku Holocaustu? Pani Miriam 
była tym zaniepokojona. Proszę poinformujcie mnie o wydat-
kach. Mam nadzieję, że nasze dobre relacje będą kontynuowa-
ne i będziemy w stanie przekazać je następnym pokoleniom.

            Z poważaniem, szczerze oddana Rachel Kollender

Efekt „Siły przyciągania”
O trafności podanego wyżej tytułu książki, wydanej 

w czerwcu br. przez nasze Stowarzyszenie z okazji 200 lecia 
bocheńskiego gimnazjum i liceum, świadczą listy i materiały 
nadsyłane pod adresem Stowarzyszenia, nawiązujące do prze-
szłości tej bocheńskiej uczelni. Należy je obszernie omówić. 

Pani Barbara Berliner z rodziną pod pomnikiem Holokaustu w Bochni
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Dzisiaj serdecznie dziękujemy: panu prof. 
dr hab. Władysławowi Kupiszewskiemu 
z Oddziału Warszawskiego za podanie na-
zwisk wybitnych absolwentów szkoły, panu 
Andrzejowi Grafikowi z Olecka za obszer-
ną dokumentację z fotografiami  dot. pro-
fesorów bocheńskiego gimnazjum, którzy, 
na prośbę polskich władz oświatowych, 
zdecydowali się w 1918 r. przejść do pracy 
w wielkopolskich szkołach średnich, pani 
Janinie Glazur z Krakowa za materiały dot. 
powojennych absolwentów bocheńskiego 
liceum i książkę Jerzego Suberlaka pt. „Ma-
tura”, pani Dorocie Szmigiel z Oddziału 
Wrocławskiego Stowarzyszenia za przedsta-
wienie losów i fotografii Stanisława Słowi-
ka, wicedyrektora Ossolineum we Wrocła-
wiu i opracowanie „My pierwsza dekada”, 
panu Jerzemu Kowalskiemu za nadesłanie 
poematu Leopolda Kronenberga o legioni-
stach z Bochni, pani Nicoli Lawton z Wiel-
kiej Brytanii, córce Włodzimierza Białka, 
absolwenta z 1938 r., na temat losów jej 
ojca i jego pracy w Inspektoracie ZWZ-AK 
we Lwowie, pani Małgorzacie Dembosz za 
fotografie ze szkolnych kolonii i obozów 
harcerskich, i dokumentację fotograficzną 
dot. jej dziadka prof. Władysława Rusina, 
panu Mirosławowi Mroczkowi za nade-
słanie legitymacji członka Stowarzyszenia 
Bochniaków Tadeusza Kurowskiego z 1925 
r., pani red. Małgorzacie Czubakowej, cór-
ce Pawła Muchy, wieloletniego prezesa 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
za materiały dot. jej Ojca. Panu dr Jerzemu 
Polakowi z Bielska za życiorys prof. Bartło-
mieja Gofrona, panu Kazimierzowi Kawal-
cowi za cenne informacje o kolegach szkol-
nych, pani Teresie Lewkowicz-Gogolowej 
za informacje o prof. Sierpińskiej.

Skradziony pomnik
Duże zainteresowanie czytelników 

wzbudził artykuł pt. Burzliwa historia Po-
mnika Czynu Legionowego, który ukazał  
się w nr 4/2016 r. „Wiadomości Bocheń-
skich”. Pani Małgorzata Malaca przekazała 
nam serię fotografii z uroczystości odsło-
nięcia pomnika „Poległym za Wolność w 
latach 1914-1920” w dniu 3 maja 1935 r. 
Młode pokolenie Bochnian ze wspomnia-
nego artykułu dowiedziało się, że od 1946 
r. idea tego pomnika skazana była na zapo-
mnienie. Zawłaszczony na potrzeby nowej 
ideologii przez 42 lata PRL-u nosił nazwę 
Pomnika Milicjantów. Dopiero od listopada 
1988 r. społeczeństwo Bochni przywróciło 
tradycję legionową pomnika.

Pani dr Janina Glazur z Krakowa prze-
kazała do naszego archiwum książkę M. fot. Janina Gargulowa

 Dwa zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika „Poległym za Wolność w latach 
1914-1920” - w dniu 3 maja 1935 r. pochodzą z albumu rodziny Goeblów, własność 
pani Małgorzaty Malaca. W albumie znajduje sie sześć fotografii z tej uroczystości.
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Stanisław Słowik (1930-2010) wieloletni wicedyrektor 
Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu 
był uczniem bocheńskiego 
Liceum Ogólnokształcą-
cego w latach 1946-1947. 
Zaangażowany od 1969 r. 
w działalności Wrocławskie-
go Oddziału Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Walnie 
przyczynił się do otwarcia Pa-
noramy Racławickiej we Wro-
cławiu. Od lat zasiadał w jury 
konkursu na najpiękniejszą 
polską książkę. Walczył o ura-
towanie Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu w Szwajcarii. 

Pisał artykuły do „Wiadomości Bocheńskich”. Spoczywa na 
Cmentarzu na Skowroniej Górze we Wrocławiu. Tekst przeka-
zała redakcji pani Dorota Szmigiel z Wrocławia. 

Urodziłem się w 1930 r. w Uściu Solnym, w licznej rodzi-
nie. Miałem dwie siostry i dwóch braci. Ojciec był rzemieśl-
nikiem, ale prowadził własną gospodę. Matka zajmowała się 
domem i licznymi dziećmi, skończyła szkolę gospodarstwa 
domowego im. Zamoyskiej w Zakopanem. Bracia do wojny 
kształcili się; najstarszy skończył szkolę średnią, a młodszy 
uczył się zawodu i zamierzał zdawać do szkoły morskiej. 
W obliczu zbliżającej się wojny, jeszcze przed jej rozpoczę-
ciem w 1939 r. usiłowali wstąpić do wojska. Następnie pró-
bowali przedostać się przez Węgry bądź Rumunię do armii 
polskiej na Zachodzie. Ta przydługa preambuła jest o tyle 
ważna, że wpłynęła na to,  co zdarzyło się późnej. Nie udało 
się im przedostać, wrócili do domu, ale już na początku 1940 
r. rozpoczęli działalność konspiracyjną. Starszy Franek pseu-

donim „Jaskółka” pełnił funkcję oficera kontrwywiadu, a Ste-
fan „Strzała” był w plutonie specjalnym, w placówce „Lin”. 
Starsza siostra była również w AK.

W 1942 r. rozpoczynam naukę na tajnych kompletach 
w zakresie szkoły średniej, pierwsza klasa gimnazjum. Ponie-
waż prawdopodobnie byłem dość wścibski, zaciekawiło mnie, 
że często nie tylko przez domowników odwiedzana była sto-
doła, która znajdowała się daleko poza zabudowaniami. Mia-
steczko, w którym się urodziłem, było typowo rolniczo-rze-
mieślnicze. No i co się okazało, w stodole w sposób niezwykle 
skomplikowany były umieszczone: radioodbiornik i radiosta-
cja. Przyłapano mnie na tym, że odkryłem to wszystko. W tej 
sytuacji można mnie było tylko albo rozwalić, albo zaprzysiąc. 
Po różnego rodzaju naradach jako 13-letni chłopiec zostałem 
zaprzysiężony i otrzymałem nawet pseudonim „Sztubak”. Ko-
rzystano z mojego dziecięcego wyglądu i często służyłem jako 
goniec, szczególnie najstarszemu bratu lub z ojcem, inwalidą 
z czasów I Wojny Światowej, przewoziliśmy broń.

W końcu 1944 r. ukończyłem na tajnych kompletach II 
klasę gimnazjalną. W lutym 1945 r., w końcowej fazie wojny, 
nie mogłem normalnie rozpocząć nauki z powodu kłopotów 
związanych z „nową” władzą. Nie mogłem przyznać się, że 
byłem żołnierzem podziemia. Naukę rozpocząłem w gimna-
zjum w Bochni w roku szkolnym 1945/1946, w tym czasie 
moi bracia wywędrowali na Ziemie Odzyskane. Starszy Fra-
nek zatrzymał się w Wałbrzychu, a Stefan w Międzylesiu, 
gdzie znaleźli go ubecy i osadzili najpierw w więzieniu w By-
strzycy, a następnie w twierdzy kłodzkiej. Po prawie roku zo-
stał zwolniony i rozpoczął pracę w Legnicy – i tu dochodzimy 
do sedna sprawy, czyli mojego „epizodu legnickiego”.

Moi bracia bowiem ściągnęli mnie też na Zachód. Franek 
przeniósł się z Wałbrzycha do Wrocławia i tam kontynuowa-
łem naukę w IV klasie gimnazjum, I Liceum im. J. Lompy, 
które następnie zostało przemianowane na gen. K. Świer-
czewskiego. Są to już – jak pamiętamy – czasy stalinizmu. 
Przydarzyło mi się opowiedzieć w szkole „trefny” politycznie 

 Stanisław Słowik (1930-2010) 

„Sztubak”

Reniaka pt. „Człowiek stamtąd” wydaną 1969 r. przez Wydaw-
nictwo MON, będącą zbeletryzowaną opowieścią m.in. o roz-

pracowaniu i likwidacji podziemia niepodległościowego Józefa 
Miki „Leszka” i przedstawieniu wydarzeń pod Łapanowem w 1946 
roku. Marian Reniak (faktycznie Marian Strużyński) działacz 
WIN w niedługim czasie otworzył nową kartę swojej działalności 
w aparacie bezpieczeństwa PRL. Pracował w dep. III a nast dep. 
IV MON-PRL. Po zakończeniu służby wywiadowczej rozpoczął 
działalność literacką, pełną tendencyjnych przekłamań. Za książ-
kę „Człowiek stamtąd” otrzymał literacką nagrodę Ministerstwa 
Obrony Narodowej w latach PRL. W książce tej znalazło się zdjęcie 
z kłamliwym podpisem iż jest to „pomnik ku czci poległych w wal-
ce o utrwalenie władzy ludowej, wzniesiony w Bochni, nad zbioro-
wą mogiłą zamordowanych przez bandy ofiar”. Na tym przykładzie 
możemy poznać skalę świadomego niszczenia pamięci historycznej. 
W miejscu środkowego napisu wykuto wnękę  w której umieszczo-
no urnę. Tablice z nazwiskami poległych w latach 1914-1020 zo-
stały usunięte (być może jeszcze w czasie niemieckiej okupacji). 
Pozostał jedynie legionowy orzeł wznoszący się do lotu.
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kawał. Mój wychowawca, historyk dr Ernest Chromicki we-
zwał mnie na rozmowę, w której zasugerował zmianę szkoły, 
bo moja matura jest problematyczna ze względu na złą opinię 
polityczną. Tak więc za zgodą dyr. Bolesława Kaprockiego 
znalazłem się w Legnicy i w liceum, gdzie szczęśliwie zdałem 
maturę. Zanim zostałem uczniem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Pobożnego w klasie maturalnej o profilu huma-
nistycznym poinstruowano mnie, że mam być ostrożny. Nie 
za wiele mówić, wziąć się do nauki, bo szkoła jest na wyso-
kim poziomie. Mam natomiast być aktywny społecznie, ale 
w sposób nierzucający się w oczy. Tak też było na początku. 
Dodam jeszcze, że dyr. Bolesław Kaprocki bardzo ułatwił 
mi życie. Zezwolił za sugestią mego byłego wychowawcy E. 
Chromickiego i mojego starszego brata nauczyciela i studenta 
we Wrocławiu, abym język niemiecki, który nie był w Legni-
cy wykładany, mógł zdawać we Wrocławiu, w dawnej mojej 
szkole. Pierwsze dni  w szkole przeszły nad podziw dobrze, 
a obawy i wątpliwości bardzo szybko się rozwiały. Wzoro-
wym uczniem to ja nigdy nie byłem, niemniej zainteresowa-
nia moje były dość szerokie. Czytałem wiele, kupowałem 
również „Odrodzenie”, „Kuźnicę”, „Tygodnik Powszechny”, 
usiłowałem również od czasu do czasu coś napisać. Byłem 
także członkiem „Klubu Dobrej Książki”. Te zainteresowania 
znalazły uznanie u kolegów, późniejszych przyjaciół. Byłem 
w tej szkole tylko rok, ale był to rok znaczący. Bardzo blisko 
byłem z Józkiem Słupskim, Marianem Beckerem i Zbyszkiem 
Procherą – humanistami i Jasiem Zgłobiszem (klasa matema-
tyczno-fizyczna). Z dziewcząt przyjaźniłem się z Krysią Bry-
lówną, Danką Krokowską i Wandą Macużanką. Często bywa-
łem w domu państwa Słupskich. Czułem się tam dobrze. Pani 
Słupska była kobietą pogodną, obarczoną dziećmi. Prawdziwa 
mama, ale i prawdziwa dama. Bardzo przez wszystkich kocha-
na! Pan Słupski był inspektorem szkolnym, człowiekiem bar-
dzo oddanym swej pracy, stale niezwykle zajętym. Józek miał 
siostrę Dankę, traktowałem ja jak siostrę. Była to dziewczyna 
z charakterem. Bardzo prawa, odważna, prawdziwa harcerka, 

którą przecież była. Lubiłem młodszego brata Józka – Jasia, 
a wszyscy uwielbialiśmy małego Michała, zwanego „Mi-
siem”. W Legnicy początkowo mieszkałem z bratem Stefa-
nem i dwójką jego kolegów. Pod koniec 1949 r. brat się ożenił. 
Początkowo miałem dalej mieszkać z kolegami brata, jednak-
że moja bratowa zdecydowała, że mam mieszkać z nimi. Do 
matury przygotowywałem się ze Zbyszkiem Procherą. Uczy-
liśmy się u niego w domu, dopieszczani i dokarmiani prze 
jego wspaniałą kresową mamę! Byli lwowiakami. Czułem się 
u nich jak w swojej prawdziwej rodzinie. Matura nam poszła 
dobrze, zdawaliśmy w jednej trójce: Józek, Zbyszek i ja. Ucie-
szyło nas najbardziej, jak dyrektor Pałka powiedział na koniec, 
że nie było z nami kłopotu. Muszę wspomnieć, że mimo za-
chęty ze strony dyrektora „byłem powściągliwy w stosunku do 
niego”. Podobno byłem dość lubiany, mimo krótkiego stosun-
kowo okresu przebywania w tej szkole. Dalsza moja edukacja 
też nie przebiegała całkiem gładko. Początkowo zgłosiłem się 
do szkoły morskiej, skąd mnie wyrzucono. 

Ostatecznie zacząłem studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, gdzie skończyłem historię i pobocznie  historię sztuki. 
Po ukończeniu  studiów dostałem przydział (tak! Wtedy jesz-
cze były przydziały, jest to rok 1955) pracy do MSZ i jeszcze 
raz okazało się, że nie jestem odpowiedni politycznie.

Zacząłem szukać pracy. Historia czasami zatacza koło 
i znalazłem się znowu we Wrocławiu, w Zakładzie Narodo-
wym im. Ossolińskich – Wydawnictwie, kierownikiem Redak-
cji Historycznej był dr Ernest Chromicki. Całe życie zawodo-
we przebyłem i przepracowałem w wydawnictwie Ossolineum 
na różnych stanowiskach.

Tekst ten przedrukowany został z książki: Pałkówna nie ob-
lała matury! – tom III „My, pierwsza dekada 1945-1955”. Tek-
sty uczniów, absolwentów i nauczycieli Gimnazjum i I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Pobożnego w Legnicy. Obecnie I Li-
ceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy, Legnica 
2009 r. Redakcja  RYSZARD BOJAR i  RYSZARD GAJEWSKI. 
Str. 165 – 167. W tekście zachowano oryginalną pisownię.

Izabela Gass (Warszawa)

Bolesław Prus w Szwajcarii
Latem 2015 r. mija 120 rocznica pobytu Bolesława Prusa 

w Rapperswilu, gdzie przebywał   6 tygodni w lipcu i sierpniu 
1895 r.  Był gościem Żeromskich.

Rapperswil oczarował Prusa: podobały mu się piękne 
domki z ogródkami, porosłe krzewami róż. Podobało mu się 
Jezioro Zurychskie otoczone zielonymi wzgórzami. W liście 
do żony z 2.07.1895 r. tak pisze:

„Rappperswil  jest to wieś, ale murowana jak nasze mia-
sta i ma prawie przy każdym domu ogródek, jak u nas Bota-
niczny (!) ze względu na roślinność. Wszystko tu kąpie się w 
różach. Od południa i zachodu ma śliczne jezioro Zurychskie 
i – ze wszystkich stron cudowne, zielone wzgórza, jak Gu-
bałówka w Zakopanem; spoza nich dopiero nieco wyglądają 
wielkie skały, a nawet szczyty śnieżne.1„  A w kolejnych  li-
stach: [Jezioro Zurychskie ] „zwykle ma kolor szmaragdu, 
czasami  turkusu, a nawet grynszpanu. Otaczają go wzgórza 

jak Gubałówka, spoza których w kącie południowo-wschod-
nim wychyla się kilka skalistych siwych szczytów i jeden 
okryty śniegiem. Wzgórza nad jeziorem są obsypane domami, 
a tuż nad wodą co wiorstę stoi jakieś miasteczko. Wszystko 
tworzy niezrównanej piękności całość.(…) A co tu ogródków 
przy domach. A jakie ładne, jak ogrodzone żelaznymi szta-
chetami lub drucianą siatką. (…) I pomyśleć, że Rapperswil 
jest dwa lub trzy razy mniejszy od Lubartowa.”2 

Prus zamieszkał w tym samym domu co Żeromscy, przy 
Banhofstrasse,  tyle że na pierwszym piętrze. „Mój pokoik 
za dwa franki na dobę, ma okna na wschód, a taras jak całe 
nasze mieszkanie, widok na ogrody, ładne „.  (list do żony 
30.07.1895 r.)3 

Stołował się u Żeromskich. Pani Oktawia Żeromska do-
gadzała gościowi jak mogła: gotowała mu ulubiony rosół z 
kartoflami, robiła pierogi z czernicami. Prus martwił się o nią: 
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„ Pytasz o Okcię - pisał w liście do żony z 8.08.1895 r. – „ 
Oni są biedni; mają około 60 rubli na miesiąc . Tu zresztą 
wszyscy pracują, sługi są rzadkie, drogie i są raczej członkami 
rodziny niż „sługami” w naszym sensie”4.  A w kolejnym „ To 
dziwna kobieta! Pracuje jak sługa i dozorczyni chorych i – na 
obczyźnie -  ma pyszny humor.(…) Oczywiście, jest szczęśliwa 
ze swoim lalusiem i dzieckiem.”5

Szwajcaria i Szwajcarzy bardzo mu się podobali. Szwaj-
carzy,” mimo że nie są ani ładni, ani szykowni, są dziwnie 
szlachetnym narodem. Trudno opisać, jak sympatyczne uczu-
cia budzą mimo swojej prostoty. Wszyscy witają się na ulicy, 
starzy i młodzi, i często słychać śpiewy chóralne. Słowem – jak 
lud mający serce.”6 Ten brak urody Szwajcarów, szczególnie 
kobiet podkreśla w listach kilkakrotnie, ale zawsze dodaje 
„ale cóż to za dobrzy ludzie”, „złoty naród”, „ludność dziw-
nie szlachetna”. O uczciwości, pracowitości i punktualności 
Szwajcarów pisał często w swoich dziennikarskich felieto-
nach. Był wręcz zafascynowany ich uczciwością . Uważał na 
przykład, że jeśli ktoś znalazł się w szwajcarskim więzieniu, 
to był to cudzoziemiec, bo Szwajcar – według niego – był nie-
zdolny do popełnienia przestępstwa. Jak po latach wspominała 
córka Oktawii Żeromskiej, Helena, Prus posunął się nawet do 
komicznego eksperymentu, który potwierdził jego pozytyw-
ną opinię o uczciwości Szwajcarów. Mianowicie pozostawił 
na próbę na rogu ulicy  kalosze, które znalazł nietknięte na 
drugi dzień. Ale to mu nie wystarczyło i przeprowadził ko-
lejny eksperyment, który polegał na położeniu  na chodniku 
w widocznym miejscu monety, której nikt nie wziął, mimo 
że „pieniądz ten wszyscy  przechodnie widzieli, ale nikt go 
nie zabrał. Biedaków zaś nie brakło, ponieważ na tym samym 
gościńcu widywałem dzieci zbierające do koszyka mierzwę 
końską, ażeby ją za parę groszy sprzedać…”7. Ale kiedy  na 
słupku przed ratuszem zobaczył złotą dwudziestofrankówkę, 
która leżała kilka dni i czekała na prawowitego właściciela 
był wstrząśnięty. 

 Z nieukrywanym podziwem wyrażał się o organizacji i 
poziomie szwajcarskiego szkolnictwa, o jego powszechno-
ści. „Dzieci tutejsze są rozwinięte, dobre, wesołe, chodzą na 
dalekie spacery. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem taką gro-
madkę z nauczycielami – wesołą, rozśpiewaną, uciekłem z 
restauracji, pomyślawszy o naszych biedakach. Szkoły tutej-
sze są istotnie czymś świętym …” (list to żony z 14.07.1895 
r.)8. Podobne zdanie o szwajcarskim szkolnictwie miał Bo-
lesław Limanowski „Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce 
w Europie pod względem oświaty ludowej” , a Wacław Kar-
czewski raperswilskie bibliotekarz  podkreślał , że „każdy 
parobek pisać tu umie”. 

Bolesław Prus, jak niewielu Polaków, potrafił szybko 
nawiązać serdeczne stosunki z zachowującymi wobec ob-
cokrajowców dystans i nieskorymi na ogół do wylewności 
Szwajcarami. Jeszcze w 16 lat po jego pobycie w Raper-
swilu, czyli w 1911 r. jego gospodyni, u której wynajmował 
pokój prosiła Oktawie Żeromską o przekazanie pisarzowi 
pozdrowień. „Pani Fahowa  kazała go ucałować, jego pióro 
przynosi jej szczęście, wciąż nim pisze, wprawdzie nie po-
wieści, a rachunki”.9

Fizycznie w Rapperswilu nie czuł się dobrze. Przeszkadza-
ła mu agorafobia, nie mógł nawet zwiedzić Muzeum Polskie-
go, gdyż wysokie schody prowadzące na zamek, napawały go 
lękiem. Po sześciu tygodniach wyjechał do Paryża.

Ale już na zawsze pozostał pod wrażeniem osiągnięć cywi-
lizacyjnych Szwajcarii.

Przypisy
1  Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), Listy. PIW. Warsza-
wa 1959, s. 237
2  Jw., s. 239
3  Jw., s. 242
4  Jw., s. 244
5  Jw., s. 242
6  Jw., s. 238
7  Bolesław Prus 1847 – 1912. Kalendarz życia i twórczości. 
Warszawa 1969, s. 469
8  Aleksander Głowacki ( Bolesław Prus), (…) op.cit., s. 240
9  Bolesław Prus 1847 – 1912. Kalendarz życia i twórczości., 
Warszawa 1969,  s. 695
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XXIV Kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Bochni
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Na zdjęciu: autor renowacji pomnika, przedstawicielka Woj. 
Konserwatora Zabytków, UM w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Z lewej: stan pomnika przed renowacją 
oraz po wykonaniu zabezpieczenia i konserwacji cokołu i żeliwnej pasyjki.

RENOWACJA POMNIKA NAGROBNEGO ś.p. WŁADYSŁAWA BITCHANA z 1865 r.

Zebrano kwotę 7 363,24 zł


