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Kiedy był z nami...
Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 czerwca zmarł 

nagle Stanisław Kobiela, wieloletni prezes naszego Stowarzy-
szenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Społecz-
ność bocheńska straciła wielce oddanego społecznika, znaw-
cę, badacza, miłośnika historii i tradycji naszego miasta.

                                        ***

Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawni-
kiem, pracował jako radca prawny.

Od lat działał społecznie na rzecz miasta: aktywny w pod-
ziemnej „Solidarności”, radny miejski, a w latach 1990-1994  
przewodniczący Rady Miejskiej w Bochni. Długoletni pra-
cownik Kopalni Soli w Bochni. 

Przewodnicząc Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej podniósł ogromnie rangę tej ważnej dla 
Bochniaków organizacji.

Działalność w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej

W latach 1972 -1989 był sekretarzem Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a od roku 1989  
jego prezesem. Jako prezes Zarządu Głównego i jego aktywny 
działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez i projektów 
kulturalnych, historycznych, organizatorem odczytów, prelek-
cji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw, mają-
cych na celu pielęgnowanie tradycji i popularyzowanie kultury 
regionu bocheńskiego.

Wydane publikacje
Zainicjował w 1989 r. wydawanie kwartalnika „Wiado-

mości Bocheńskie”, które początkowo w skromnej postaci 
czarno-białej gazety, doszło obecnie do rozmiarów magazynu 
ok. 80 stron w kolorowych okładkach. Na łamach kwartalni-
ka ukazało się szereg artykułów jego autorstwa, dotyczących 
Bochni i losów mieszkańców naszego miasta w latach I i II 
wojny światowej, lat okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa 
Podziemnego, obozów koncentracyjnych i obozów jenieckich, 
zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powo-
jennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stali-
nowskich. Opracowania te wypełniają „białe plamy” w historii 
Ziemi Bocheńskiej i braki w Monografii Bochni, pokazując 
w pełnym świetle tematy zniekształcone lub ograniczone zapi-
sami cenzury w czasach PRL-u.

Stanisław Kobiela zajmował się także opracowywaniem 
biogramów zasłużonych działaczy Stowarzyszenia oraz wy-
bitnych postaci związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską.

W latach 2010-2011 na łamach „Wiadomości Bocheńskich” 
opublikował Bocheński Przewodnik Literacki w trzech częściach.

Zainteresowanie losami bochniaków w Legionach Polskich 
zaowocowało licznymi artykułami na ten temat na łamach „Wia-
domości Bocheńskich”, a ostatecznie cenną publikacją o Boch-
niakach w Legionach Polskich – „Na legionowym szlaku” wy-
daną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2015.

W roku 2017 na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bochni przygotował publikację „Siła przyciągania. 
Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. króla 

Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”, wydaną przez nasze Stowa-
rzyszenie. Zawiera biogramy wybitnych absolwentów Szkoły.

W 2018 roku wydana została drukiem kolejna publikacja 
Stanisława Kobieli o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obo-
zu koncentracyjnego w Auschwitz pt. „Ucieczka rtm. Witolda 
Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.

Autor wystaw
Stanisław Kobiela zbierał materiały i opracowywał scena-

riusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Do waż-
niejszych należy wystawa „Bochniacy zamordowani w Katy-
niu, Charkowie i Ostaszkowie”. Należy dodać, że Stanisław 
Kobiela był pierwszym, który podjął ten temat i na łamach 
„Wiadomości Bocheńskich” wielokrotnie o tym pisał. Wysta-
wa była zorganizowana w związku z akcją sadzenia „Dębów 
katyńskich” w kwietniu 2000 roku.

Należy przypomnieć inne ważniejsze wystawy powstałe 
z inicjatywy St. Kobieli i głównie z zebranych przez niego ma-
teriałów, jak np. „Bochniacy na legionowym szlaku” (2014). 
Wystawa ta eksponowana była w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Wystawa „Żyli wśród nas... Getto w Bochni” 
przygotowana w związku z uroczystym otwarciem Żydow-
skiej Trasy Pamięci (2015r.), wspólnie z Archiwum Narodo-
wym Oddział w Bochni, prezentowana była w 2018 r. rów-
nież w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. W związku 
z obchodami 200-lecia bocheńskiego gimnazjum i Liceum im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni zorganizował wystawę 
pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego Gimnazjum i Liceum 
w służbie nauki, kultury i sztuki” (2017). Ostatnio pracował 
nad wystawą „Olga Leopoldyna Stawecka – porucznik zakon-
nica z Bochni”.

Upamiętnianie historii lokalnej
Stanisław Kobiela troszczył się o upamiętnianie lokalnych 

bohaterów powstań narodowych, I i II wojny światowej oraz 
osób zasłużonych dla naszego miasta i powiatu. Z jego inicja-
tywy pamięć wielu z tych postaci utrwalono w nazwach ulic.

Jako prezes Stowarzyszenia zabiegał skutecznie w 1989 r. 
o odtworzenie zlikwidowanych po wojnie tablic na Pomniku 
Czynu Legionowego przy plantach oraz w 1990 r o zrekon-
struowanie zniszczonej w czasach stalinowskich tablicy:„Mia-
sto Bochnia swoim Bohaterom 1920-1930 na frontowej ścia-
nie budynku dawnego starostwa, a obecnie Muzeum im. prof. 
Stanisława Fischera.

Z jego też inicjatywy w 2006 r. pamięć o rtm. Witoldzie Pi-
leckim utrwalono w tablicy wmurowanej na frontowej ścianie 
budynku Stowarzyszenia Bochniaków. Również w tym roku 
tablicę poświęconą pamięci prof. Urszuli Wińskiej umieszczo-
no na froncie budynku, w którym kiedyś mieszkała przy ul. 
Gołębiej 3 (obecnie Urząd Skarbowy).

W kwietniu 2010 r. St. Kobiela opracował scenariusz wi-
dowiska historycznego „Wizyta króla Kazimierza Wielkiego 
w Bochni z okazji 700-lecia jego urodzin”.

Celem edukowania młodzieży w zakresie historii lokalnej 
oraz kształtowania patriotycznych postaw i szacunku dla jej 
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bohaterów, podjął się organizowania wraz z Katolickim Sto-
warzyszeniem „Civitas Christiana” konkursów wiedzy histo-
rycznej w ramach cyklu „ Ziemia Bocheńska od przeszłości 
do teraźniejszości” z tematów: Bochnia w latach powstania 
styczniowego 1863-1864, Bochniacy na legionowym szlaku, 
Z przeszłości Bocheńskiego Gimnazjum i Liceum 1817-2017.

Organizowane w Stowarzyszeniu wystawy zwiedzają 
uczniowie bocheńskich szkół, otrzymując przy okazji dużą 
dawkę wiedzy historycznej związanej z naszym miastem.

Niepopularne akcje
W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i dla pro-

mocji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trud-
ne, często narażając się władzom samorządowym, niektórym 
środowiskom i grupom interesu. Na łamach kwartalnika uza-
sadniał swoją postawę w takiej czy innej sprawie. Walczył 
w obronie zachowania starych, średniowiecznych nazw ulic, 
zachowania nazwy Szpitala Rejonowego w Bochni im. Miko-
łaja Kopernika (2010 r.). Sprzeciwiał się przeniesieniu pomni-
ka gen. L. Okulickiego w inne miejsce i utworzeniu na placu 
jego imienia podziemnego parkingu (2009 i 2014r.). Walczył 
w obronie Sądu Rejonowego w Bochni, zagrożonego likwida-
cją (2012 r.).

Promocja Bochni
Stanisław Kobiela jako prezes Stowarzyszenia Bochnia-

ków nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacja-
mi społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi, m.in. Sto-
warzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Towarzystwem 

Miłośników Zarzecza (na Śląsku Cieszyńskim), Stowarzy-
szeniem Żydów Bocheńskich w Izraelu oraz ze Stowarzysze-
niem Absolwentów UJ, Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” 
w Bochni, Stowarzyszeniem Partnerskim Bochnia – Saarlouis, 
grupami rekonstrukcji historycznej, których był pasjonatem. 
Przedstawiciele tych organizacji odwiedzają Bochnię, zwie-
dzają jej zabytki i bocheńską Kopalnię Soli. Poznają uroki 
Ziemi Bocheńskiej. Wystawy organizowane w Stowarzysze-
niu Bochniaków są również często prezentowane, w ramach 
tych kontaktów, w innych miastach (w Warszawie, Krakowie 
Wieliczce, Wiśniczu). Otrzymują nasze „Wiadomości Bocheń-
skie”, które także docierają do naszych oddziałów w kraju i do 
ośrodków polonijnych. Jest to bardzo duża, a niestety często 
niedostrzegana, promocja Bochni.

Od 2008 r. był członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego. 
Za działalność regionalną otrzymał w roku 2008 nagrodę im. 
Władysława Orkana, a w 2017 r. Minister Energii Pan Krzysz-
tof Tchórzewski za zasługi dla górnictwa przyznał mu stopień 
Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

A przed nami było jeszcze tyle pomysłów, wyzwań, 
tyle planów…
Żegnaj Przyjacielu…
Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze…

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Ks. prałat Jan Nowakowski

Homilia pogrzebowa
Pan rzeczywiście zmartwychwstał! To zapewnienie, które 

wybrzmiało przed chwilą w słowach przeczytanej Ewangelii. 
Pan rzeczywiście zmartwychwstał, a oni o tym nie bardzo wie-
dzieli i do ich świadmości nie docierała prawda, ta, którą tyle 
razy słyszeli, kiedy chodzili z Jezusem Chrystusem, że Syn 
Człowieczy przyszedł po to, aby zbawić ludzkość! 

Jesteśmy w świątyni - w tym wyjątkowym miejscu - w ba-
zylice i przeżywamy uroczystość pogrzebową. Doczesne 
szczątki śp. Stanisława znajdują się tutaj, w miejscu które on 
w szczególny sposób ukochał. Bo tu przemawiają wieki! Bo 
ten materialny pomnik religijny - on ma duszę! Tutaj, w mu-
rach tej swiątyni wyciśnięte są fragmenty historii tysięcy, 
a może setek tysięcy ludzi, którzy na kolanach błagali o ulże-
nie ich życia w ich trudnych sytuacjach życiowych.A może 
także tu niepokoili się o najbliższych, o przyjaciół. I to wszyst-
ko polecali dobremu Ojcu w niebie, to wszystko tu się wy-
darzyło. I on, Stwórca całego świata, kochający nas Bóg, to 
wszystko przyjmował, to wszystko wysłuchiwał i działał. 

Śmierć jest jedną z największych tajemnic ludzkiego życia, 
której nie sposób zrozumieć bez Boga. Dlatego, jako wspól-
nota ludzi wierzących, gromadzimy się przy trumnie ś.p. 
Stanisława, aby oddać mu, jak to zwykło się mówić, ostatnią 
przysługę. I także w takim momencie, jakże ważne budzą się 
pytania i refleksja się rodzi, czy to wszystko jest tak na praw-
dę? Czy życie ludzkie nie kończy się z ostatnim uderzeniem 
serca? To są wątpliwości, które towarzyszyły ludziom od zara-
nia dziejąow i do końca będą.

Znanego francuskiego pisarza François Mauriaca zagadnął 
kiedyś bardzo ironicznie pewnien dziennikarz: Panie Mau-
riac, szanuję pana jako człowieka wykształconego i mądrego 
ale jednak nie mogę zrozumieć tego, że jest Pan katolikiem! 
Jak może pan wierzyć w życie po śmierci? Jak pan to sobie 
wyobraża? Jak to ma ono pana zdaniem wyglądać? Laureat 
Literackiej nagrody Nobla z 1952 roku odpowiedział w spo-
sób zaskakujący: Ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam, 
zostawiam tę sprawę Panu Bogu i nie mieszam się w to, jaką 
niespodziankę chce on zgotować dla swoich dzieci. 

Człowiek, nie umiejąc zrozumieć tajemnicy śmierci, 
chciałby ją zanegować i odrzucic. Ale przecież tego się nie 
da. Ale zwykle przy tej okazji także odrzuca to co może być  
po śmierci. Neguje prawdę o powołaniu do życia wieczego, 
o niebie, o zmartwychwstaniu, a często także odrzuca istnie-
nie Pana Boga. Wsłuchujac się w słowa dzisiejszej Ewangelii, 
zwątpienie towarzyszyło i beznadziejność uczniom Chrystusa. 
Dwóch z nich szło do rodzinnego miasta Emaus. Wracali po 
całej tragedii, którą nie tak dawno przeżyli. Postanowili wró-
cić do dawnego życia. Zawiedli się na Chrystusie. Tak wiele 
przecież po nim się spodziewali. Tyle czasu z nim spędzili, 
a tymczasem, w tak okrutny sposób z nim się obchodzono 
i w końcu pozbawiono go życia tak, że w bestialski sposób 
przybito go do krzyża. Jak on mógł na to pozwolić, on, który 
powiedział, że jest Synem Boga. To wszystko się jakoś nie 
kleiło i nie mieściło w ich głowie. Zwątpili i odeszli. I tak 
zmartwieni, zdołowani idą, ale ktoś dołączył do nich, jakiś 

tajemniczy wędrowiec. Oni byli tak smutni, że nie rozpozna-
li w nim Jezusa. A on zaczął z nimi rozmawiać i tłumaczyć, 
że to wszystko jednak było potrzebne, że ta pozorna prze-
grana - męka i śmierć - doprowadziły ostatecznie do czegoś 
wyjątkowego i nieprawdopodobnego - do zmartwychstania! 
Ale jeszcze, mimo takich tłumaczeń, nie potrafili rozpoznać 
w nim Jezusa, mimo iż czuli, że coś w ich wnętrzu się dzieje, 
że wstąpiła jakaś niewytłumaczalna siła i nadzieja. Rozpoznali 
go, tak już całkowicie w momencie, kiedy on wziął tam w po-
mieszczeniu gdzie mieli odpocząć, wziął chleb, zaczął go ła-
mać i wtedy jakby łuski z ich oczu spadły. Wtedy zrozumieli 
- to przecież jest on -Jezus. Tak było w Wielki Czwartek. On 
powiedział: ja jestem z wami aż do skończenia świata, to czyń-
cie na moją pamiątkę, bo to jest ciało moje, to jest moja krew. 
I wtedy wszystko stało się jasne!

Stoimy nad trumną śp. Stanisława. Kiedy otworzyłem 
stronę internetową, patrzę na, wydawać by się mogło już 
wyblakłą, jakby bardzo starą fotografię. Ale to właśnie ona 
przypomina chyba nam wszystkim tu znaną postać mężczy-
zny wysokiego wzrostu, już trochę dotkniętego wiekiem, 
milczącego, przypominającego nieco bohaterów z powieści 
Bolesława Prusa, który przemierza ulice naszego miasta, nio-
sąc teczkę z dokumentami różnych spraw, bo przecież był rad-
cą prawnym. Ta sylwetka, to osoba Stanisława Kobieli. Tak 
w fotograficznym skrócie, tak mocno wspisał się w krajobraz 
naszego królewskiego miasta Bochni. To niejako ikona tego, 
co odchodzi w przeszłość, a przez wieki chroniło tożsamość 
naszego miasta. Tak bardzo dbał o to, aby przywoływać posta-
ci mniej lub więcej znanych twórców odległej i bliskiej nam 
historii ziemi bocheńskiej w Kwartalniku „Wiadomości Bo-
cheńskie”, którego był założycielem i naczelnym  redaktorem. 
On dobrze wiedział, że człowiek niejako fizycznie i mentalnie 
może przetrwać przez następne pokolenia w bogactwie sło-
wa pisanego, w jego mądrości i pięknie. Dlatego z taką de-
terminacją organizował w klubie bochniaków różne spotkania 
kulturotwórcze. Pielęgnował obraz bochnianina, który dba 
o swoje miasto, zna jego historię, szanuje tradycję i propaguje 
dobre imię tego środowiska a najcenniejsze pomniki historii 
tego miasta, jak: bazylika św. Mikołaja, bocheński rynek, ko-
palnia soli, jako te najcenniejsze skarby kultury materialnej 
mają przypominać o duchowej sztafecie pokoleń. Że mamy to 
dziedzictwo otrzymane przekazać następnym pokoleniom, że 
to obowiązek, który spoczywa na nas. Bo przecież to te mate-
rialne zabytki, pomagały w przeszłości w rozwoju duchowym, 
ale i materialnym obywateli naszego miasta. On to wiedział, 
kochał. I dlatego z takim poświęceniem walczył o tożsamość 
tego bocheńskiego środowiska, aby budować jego wielkość na 
mocnych fundamentach - tradycji i wiary. Dzisiaj go żegnamy, 
ale wierzymy, że jego dzieło będzie o nim dobrze świadczyć. 

Dzisiaj jeszcze raz powracamy do przeczytanej Ewangelii. 
Sens tego wszystkiego, co robimy, nadaje to miejsce, nada-
je szczególnie ta wyjątkowa modlitwa, jaką jest Eucharystia, 
jaką jest Msza Święta. I wy o tym wiecie, skoro zamówili-
ście intencje mszalne i zamawiacie przy każdym pogrzebie za 
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zmarłego, Bo to, co wtedy Jezus polecił nam czynnić w tamten 
Wielki Czwartek, a przypomniał owym uczniom w drodze do 
Emaus, to jest spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. I to 
zmienia nas, to nas czyni innymi ludźmi, to wszystko nadaje 
sens temu, co robimy, co czynimy.

Dzisiaj, pełni ufności, że życie śp. Stanisława tylko się 
zmieniło, a nie zakończyło, że za to dobro, które czynił dla 
naszego społeczeństwa, dla tego miasta i nie tylko, za dobro, 
które czynił dla swojej rodziny, że Bóg wynagrodzi go nie-
bem, oglądaniem na zawsze Boga, bo niebo zostało stworzone 
dla tych, którzy miłują Boga, tak jak powiedział to św. Paweł 

Apostoł, który przez moment tylko miał okazję widzieć tę 
drugą rzeczywistość, do której wszyscy jesteśmy przeznacze-
ni i brakło mu słów aby to opisac, i tylko krótko powiedział: 
Ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, 
ani rozum ludzki nie może pojąć, co Bóg zgotował tym, którzy 
go miłują! 

I to jest ta wielka nadzieja, którą pozostawił nam Jezus 
Chrystus, odchodząc od nas do tamtego świata, aby przygo-
tować miejsce dla każdego z nas. Ufamy i wierzymy, że śp. 
Stanisław ma dla siebie tam także swoje miejsce przed tronem 
dobrego, kochającego nas Boga. Amen.

Jeszcze ciągle wypatruję śladu Twoich kroków,
nie dociera do mnie wcale, że masz „święty spokój”.
Słońce świeci, dzieci krzyczą, wyszły na boisko,
w domu cisza, pełnia lata, to właściwie wszystko.
Nawet nie wiem, tam gdzie jesteś, czy masz rozeznanie,
co na ziemi się wydarza z pierwszym kura pianiem.
Czy Ci czegoś nie potrzeba, odezwij się proszę,
tyle kwiatów na Twym grobie spija rankiem rosę.
Łzy się cisną niepotrzebnie i serce zamiera,
że też Ci się przydarzyło tak szybko umierać.
Ogród kwitnie , wnuki rosną, już będą wakacje,
ale Ciebie jednak nie ma i dlatego płaczę…

                                       Halina Kobiela 16.06.2018

             Mowy pogrzebowe

Czcigodny Księże Proboszczu, na Twoje ręce, na wszyst-
kich kapłanów, za koncelebrę Mszy św. pogrzebowej a także 
za skierowane do nas słowo boże podczas kazania, w imieniu 
rodziny i swoim własnym - Bóg zapłać!

Drogi Stachu! Gdybyś mógł teraz cokolwiek powiedzieć, 
na pewno zrobiłbyś to o wiele lepiej niźli ja, bo ze swoim tyl-
ko urokiem i dyskrecją, i umiarem, taktem zawsze dziękowa-
łeś i zabierałeś głos - niestety na kolejnych pogrzebach osób, 
których przyszło nam żegnać. Pozwól, że w Twoim imieniu 
podziekuję Wam wszystkim, Drodzy Państwo, którzy tak licz-
nie, mogę powiedzieć, tak tłumnie, otaczacie niestety Twoją 
trumnę Stachu! Z całego serca dziękuję Wam za Waszą obec-
ność. Świadczy ona o waszym wielkim wyczuciu smutku, 
żałoby, o waszej wysokiej kulturze osobistej, bo przecież na 
pogrzeby nie musi sie chdzić, a Wy jednak tutaj, Drodzy Pań-
stwo, jesteście, pokonując niejednokrotnie wiele nawet setek 
kilometrów, aby przybyć na tą uroczystość pogrzebową. Za 
Wasze modlitewne wsparcie, za Wasz udział w jego ostatniej 
ziemskiej drodze, drodze po bocheńskich ulicach i bocheń-
skim cmentarzu, składam serdeczne - Bóg zapłać!

Drogi Stachu! Kilka słów, kilka zdań refleksji o Tobie pi-
sanych sercem przez Twoją Rodzinę. 

Stanisław Kobiela urodził się 21 czerwca 1945 roku 
w Bochni jako syn Ludwika i Wandy zd. Fischer, w rodzinie 
patriotycznej. Bochni byłeś wierny do końca, poświęcając 
dla niej swoje pasje, zdrowie i życie. Po maturze w Liceum 
Ogólnokształcącym, naszym „ogólniaku”, zdanej w 1963 
roku studiowałeś prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 
ukończeniu którego rozpocząłeś aplikację sędziowską, nigdy 
jednak nie pracowałeś jako sędzia,  lecz zajmowałeś w sądzie 
bocheńskim stanowisko kuratora zawodowego, w tymże są-
dzie, w latach 70. ubiegłego wieku założyłeś struktury Soli-
darności i brałeś czynny udział w działalności tego związku, 
m.in., udzielając bezpłatnych porad prawnych rodzinom osób 
represjonowanych. Mając uprawnienia radcowskie pracowałeś 
w bocheńskich zakładach pracy: RBDim-ie, DROMOŚCIE, 
Nadleśnictwie Brzesko i Gromnik. Długie lata pracowałeś 
w naszej poczciwej i jakże zasłużonej kopalni soli. Przez ka-
dencję pełniłeś funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Ko-
misji Prawa. 

Twoją pasją, jak wszyscy doskonale wiemy, była historia. 
Dokumentowanie ważnych wydarzeń w dziejach bocheńsz-
czyzny i Polski, szczególnie dotyczących II wojny światowej. 
Drogi Stachu! Kochałeś przyrodę, kochałeś góry, uwielbiałeś 
wędrówki po nich, szczególnie po Polskich Tatrach. Nawet 

Romana Stus w imieniu rodziny
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Szanowni Zgromadzeni!
Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Sta-

nisława Kobieli. W takiej chwili zawsze trudno dobrać słowa, 
żeby godnie wspomnieć Zmarłego. Trudno dobrać słowa przy 
pożegnaniu zwykłego, bez większych osiągnięć człowieka, 
a przy ludziach wybitnych takich, jakim był śp. Stanisław Ko-
biela, odpowiednich słów znaleźć nie podobna. 

Opuścił nas Człowiek, dla którego dobro naszego miasta 
było prawdziwą wartością. Pozwolę sobie przypomnieć tyl-
ko niektóre jego działania dla rozwoju miasta i upamiętnienia 
jego historii. Był wieloletnim prezesem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej,  współtwórcą bocheńskiego samorządu w wolnej Pol-
sce, Przewodniczącym Rady Miasta Bochni I Kadencji i wice 
przewodniczącym Rady III Kadencji. 

Kierując Stowarzyszeniem Bochniaków przez wiele lat, 
stale zabiegał o upamiętnienie w przestrzeni publicznej osób 
dla Bochni i ziemi bocheńskiej zasłużonych. Poprzez fun-
dowanie kolejnych tablic, obelisków, wnioskowanie o nada-
nie ulicom imion naszych bohaterów i ludzi wybitnych, dbał 
o utrwalenie ich zasług w naszej pamięci. Szczególnie istotne 
było zgłębianie historii Bochni i odkrywanie mniej znanych 
jej aspektów, a następnie jej upowszechnianie poprzez publi-
kacje w „Wiadomościach Bocheńskich” - periodyku wydawa-
nym przez Stowarzyszenie, ale także podczas licznych spotkań 
adresowanych także do najmłodszych pokoleń. Te spotkania, 
wzbudzające patriotyczne uczucia i dające wiedzę o historii 

zdobyłeś Orlą Perć, odkrytą przez naszego księdza Walentego 
Gadomskiego. 

W 1988 r. zostałeś wybrany prezesem Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, wydawałeś 
jako redaktor naczelny kwartalnik społeczno-kulturalny „Wia-
domości Bocheńskie”, który cieszył się uznaniem czytelników 
w kraju i zagranicą. Prezentowałeś w nim wysoki poziom 
faktograficzny Za Twojej prezesury rozwinęły się oddziały 
Stowarzyszenia w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wro-
cławiu, Wiśniczu, organizowałeś wiele wystaw.

Stachu! Byłeś urodzonym społecznikiem, byłeś inicjato-
rem Kwesty na naszym bocheńskim cmentarzu, tak bardzo 
Ci leżały na sercu wszystkie groby, które po malutku ulegały 
ruinie. Postanowiłeś to zmienić i stąd kilka z nich już ujrzało 
nowe oblicze, dzięki Twojej inicjatywie. Dzięki Tobie zostały 
też zmienione nazwy ulic i dostały nowych właścicieli, no-
wych patronów, którzy tak bardzo zasłużyli się Bochni. Stasiu! 
kochałeś czytać książki, szperać po nich, ale także i pisałeś 
książki. A ostatnia, to była o panu rotmistrzu Witoldzie Pilec-
kim, a jeszcze przedostatnia o naszym Liceum Ogólnokształ-
cącym z okazji tego wielkiego jubileuszu. 

Kiedy była potrzeba, to wystąpiłeś w obronie naszego 
bocheńskiego sądu, któremu groziła likwidacja. Byłeś bez-
kompromisowy, zawsze broniłeś swoich poglądów i nie sze-
dłeś na układy, a dla rodziny byłeś oddanym mężem, tatusiem 
dziadziem, swoim wnuczkom wpajałeś miłość do ojczyzny tej 
dużej Polski i tej małej naszej Bochni i jej historii a one ciebie 
uwielbiają. Jest takie powiedzenie, że matki są od rodzenia-

 Ostatni Wojownik - Stasiowi.

 Trzeba mieć w sobie odwagę , 
 by przeciwstawić się światu,
 nie bacząc na konsekwencje,
 dotykać trudnych tematów.
 Ty z mlekiem matki wyssałeś,
 że warto walczyć o sprawy,
 dla innych może nieważne,
 dla Ciebie godne uwagi.
 Zdążyłeś wiele wyjaśnić,
 mrocznych tajemnic historii,
 za to dziękują Ci ludzie,
 uczciwi, prawi i wolni.
                                                     Halina Kobiela

rodzice od wychowania a dziadkowie od rozpieszczania i Ty 
drogi Stasiu właśnie to czyniłeś, rozpieszczałeś swoje wnucz-
ki, można powiedzieć, że ostatnio, to właśnie żyłeś dla nich. 

Twoja świeczka zgasła 7 czerwca 2018 r. Drogi Stasiu, 
Stachu, Stanisławie! Będziemy Ciebie pamiętali takiego, ja-
kiego trzyma w swoich dłoniach na fotografii Twoja córka - 
Justyna - uśmiechniętego, pogodnego, wręcz - radosnego! 

Spoczywaj w Pokoju! Niech Ci te drzewa stare szumią tę 
muzykę, tę melodię, którą zawsze grałeś na pianinie. 

             Spoczywaj Stachu w Pokoju! 

miasta i jego okolic, były również bardzo ważnym elementem 
wychowania młodzieży w duchu umiłowania i dumy z Polski, 
dumy z naszej małej Ojczyzny - Bochni.

Bardzo ważne były prace Bochniaków pod kierunkiem Sta-
nisława Kobieli, dotyczące m.in. odnawiania zabytkowych na-
grobków na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. 

To z inicjatywy Stowarzyszenia oznaczono w przestrzeni 
miejskiej Bocheńską Żydowską Trasę Pamięci, umieszczając 
m.in. historyczny rys i objaśnienia specyficznych nazw ulic. 

Odszedł Człowiek, który powinność służenia miastu i spo-
łeczeństwu wyniósł z domu rodzinnego. Wypełniał je według 
najlepszej swojej wiedzy, wykorzystując wszystkie umiejętno-
ści i możliwości, oraz angżując innych, którzy mogli przyczy-
nić się dobru rodzinnego miasta. 

Na co dzień dobry i ciepły człowiek. W swojej działalno-
ści potrafił być bezkompromisowy i nieugięty, broniąc twardo 
swoich przekonań. 

Dzisiaj, tutaj żegnamy Cię, Stanisławie! W naszych ser-
cach i pamięci będziesz żył zawsze, jako wybitny Obywatel 
naszego miasta Bochni. 

Rodzinie Zmarłego, jego przyjaciołom i współpracow-
nikom, składam wyrazy szczerego współczucia!

Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochni
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W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” - pragniemy wyrazić Ci, Stanisławie, słowa serdecznej 
wdzięczności za życzliwą współpracę, wspólne inspirowanie 
i realizowanie przedsięwzięć na rzecz wzbogacania naszego 
wspólnego dobra, któremu na imię Królewsko - Górnicze Mia-
sto Bochnia i Ziemia Bocheńska. Żegnamy Cię, Stanisławie!

Halina Mucha - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek wielkiej do-
broci i oddania dla Małej Ojczyzny, jaką jest nasze umiłowane 
Miasto i Jego okolice. 

                       Spoczywaj w Pokoju!

Dorota Korta - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

W poczuciu niepowetowanej straty, nieodwracalności losu, 
przyjęliśmy Twoje odejście. W takiej chwili rodzi się refleksja. 
Wiele znaczyłeś! Dużo Ci zawdzięczamy!

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat 
związany ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. W 1989 został wybrany prezesem Zarzą-
du Głównego, któremu przewodniczył nieprzerwanie 29 lat. 
Jego wiedza, ogromna energia, zdolności organizacyjne, cha-
ryzma w kontaktach z ludźmi i historyczne pasje przekształ-
ciły Stowarzyszenie w liczące się forum, które przyczynia 
się do badań nad dziejami Bochni i Bocheńszczyzny, kulty-
wowania i wzbogacania lokalnej tradycji przez upamiętnianie 
miejsc i ludzi. Przypomnę tablice: Urszuli Wińskiej, rtm Wi-
tolda Pileckiego, Tadeusza Jakubowskiego, tablicę „Sokoła”, 
przywrócenie etosu heroiczno-patriotycznego Pomnika Czynu 
Legionowego i zniszczonej w czasach stalinowskich tablicy 
Miasto Bochnia Swoim Bohaterom 1920-1930. Gdy Boch-
nia obchodziła urodziny swojego królewskiego dobroczyńcy, 
opracował scenariusz widowiska historycznego pt. „Wizyta 
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni z okazji 700-lecia jego 
urodzin”. Na tej pamiętnej gali wraz z innymi wystąpił w ko-
stiumie weneckiego doży. 

W stowarzyszeniu nie brakowało fantazji, wesołych 
chwil. Słynne zabawy karnawałowe, wycieczki nawet do kra-
ju dumnych Hidalgo, wieczory z piosenką, obowiązkowo tą 
patriotyczną. 

Liczącym się głosem stały się „Wiadomości Bocheńskie”. 
Pismo założył w 1989 r. Było pierwszym pismem lokalnym 
w naszym mieście. W konwencji forum oprócz własnych i re-
dakcyjnych, są w nim głosy czytelników, świadków, bohaterów 
zdarzeń, ludzi wyjątkowych zasługami i talentem. „Wiadomo-
ści Bocheńskie” - strażnik pamięci jako pierwsze w Bochni na-
pisały o „dębach katyńskich” i pierwsze zamieściły bocheńską 
Listę Katyńską. Pisały również o bitwie powietrznej nad Boch-
nią, o Witoldzie Pileckim w Bochni i Wiśniczu, zarejestrowały 
wiele ważnych spraw. Tworzyły portrety ludzi patriotycznych 
zasług, wybitnych w świecie nauki kultury polityki, bywało, że 
w ostatniej chwili. 

Tak przed laty zdarzyło się z uczestnikiem bitwy o Mon-
te Cassino z Rzezawy. Dla tego odchodzącego już człowie-
ka była to chwila wielkiej radości i dumy. Przerwana zmowa 
milczenia. 

Liczne wystawy - sam opracowywał ich tematykę - nie-
wątpliwym sukcesem są: „Bochniacy na legionowym szlaku”, 
„Wybitni absolwenci bocheńskiego Gimnazjum i Liceum” 
„Żyli wśród nas... Getto w Bochni”. Spotkania w Domu Boch-

niaków. Trzy książki wydane w trzech ostatnich latach, wydane 
bez specjalnych funduszy, z poświęceniem prywatnego czasu. 

Miłośnik Bochni i przewodnik. Dobrze służył promocji 
Bochni. Współpracował z wieloma instytucjami. „Wiadomo-
ści Bocheńskie” docierają do wielu czytelników w kraju i za 
granicą. 

Nie sposób wyczerpać tematu jego tytanicznej pracy pro 
publico bono i jej owoców. Jesteśmy mu winni wdzięczną pa-
mięć, uznanie i szacunek, w słusznym przekonaniu, że był to 
człowiek wyjątkowy talentem, pracowitością, odwagą w pole-
mice i kulturą osobistą. 

Odszedł od nas wspaniały człowiek. Człowiek wielkich cech. 

Żegnamy Cię, Stasiu, nasz Przyjacielu i Przewodniku! 

  Zostają uśpione nuty,
  fortepian czarny od smutku
  i cisza dźwięcząca w uszach,
  marzenia zamknięte kłódką.
  Pies nadaremnie wygląda,
  na pana, co się nie spieszy,
  by razem pospacerować,
  kolejny dzień miło przeżyć.
  Zegar, kalendarz bezczynnie
  gapią się w sufit bezkarnie,
  wszystko jest niby jak wczoraj,
  a jednak wygląda marnie.
  Nienapisane gazety, 
  same nie wiedzą co będzie,
  czy ktoś je z mroku wynurzy
  i w odpowiednim momencie.
  Wszystko, co miało swą wartość,
  straciło sens i znaczenie,
  przez to, że jeden Człowiek,
  na zawsze pożegnał ziemię.
     Halina Kobiela
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                     Kondolencje
Kultura polska poniosła olbrzymią stratę. Odszedł człowiek 

niepospolity, twórczy, aktywny, autentyczny patriota. Laureat 
Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana (2008). Ka-
pituła w protokole zapisała: „nagrodę otrzymuje Stanislaw Ko-
biela - długoletni Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, za całokształt pracy społecznej na 
rzecz środowisk regionalnych i lokalnych, za inicjowanie wie-
lu akcji artystycznych i społecznych, za bezkompromisowość 
w ochronie rodzimego krajobrazu i kultury polskiej".
W styczniu 2015 roku Muzeum Niepodległości zainaugurowa-
ło jubileusz 25 lecia wystawą „Bochniacy w Legionach” przy-
gotowaną przez Stanislawa Kobielę. W katalogu tej wystawy 
zamieściliśmy „Kantatę Bochniaków” w wzruszający sposób
wykonaną, podczas wernisażu, przez bocheński chór „Salt Sin-
gers”. Pamiętamy znakomite wystąpienie prezesa wygłoszone 
w sali widowiskowej Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.
Jeszcze niedawno gościliśmy Stanislawa Kobielę w Muzeum 
Więzienia Pawiak. Otwierał wystawę pt. „Historia i zagłada 
Żydów bocheńskich. Żyli wśród nas… Getto w Bochni”. Z pa-
sją wystąpił przed licznie zgromadzona publicznością:
Zob. https://www.youtube.com/watch?v=VxOFvolWn9c
Jutro pożegnamy go na zabytkowym cmentarzu przy ulicy 
Orackiej w Bochni. Pożegnamy tu na ziemi. Pozostanie w na-
szej pamięci, w wydawnictwach i projektach, które powinni-
śmy dokończyć, w imię Jego pamięci.

    Pozdrawiam serdecznie
    Tadeusz SKOCZEK

   

„Nie powinniśmy odejść z tej ziemi
nie zostawiając śladów, 
które polecać będą naszą pamięć potomności.” 
                                      Napoleon Bonaparte

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go pragnie wyrazić głęboki  żal po nagłym  odejściu do wiecz-
ności   Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej - Stanisława Kobieli. 

W takim czasie, brakuje odpowiednich słów, które odda-
łyby smutek po stracie takiego czynnego człowieka, również 
przyjaciela naszego Stowarzyszenia. Nawiązując do cytowa-
nych słów Napoleona Bonaparte, Pan Prezes zostawił na tej 
ziemi tyle śladów swojej owocnej działalności, w wielu dzie-
dzinach, że teraz życzymy Wam godnych kontynuatorów Jego 
dzieła. Liczymy na dalszą współpracę, chociaż mamy świado-
mość, że po odejściu człowieka nigdy już nie jest tak samo, 
jak było. Niech pamięć o nim nigdy nie przeminie na Ziemi 
Bocheńskiej.

Z wyrazami współczucia w imieniu Zarządu SAUJ

           Barbara Nikorowicz  Vice-Prezes SAUJ
           Zofia Cześnikiewicz  Członek Zarządu SAUJ

„Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja” (Ps, 62, 6) 

Z głębokim żalem żegnamy
  śp. Stanisława Kobielę
radcę prawnego, wieloletniego Prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, redaktora naczelnego kwartalnika społeczno-kulturalne-
go „Wiadomości Bocheńskie”, z zamiłowania historyka zaj-
mującego się badaniem zbrodni popełnianych w niemieckich 
obozach koncentracyjnych i odpowiedzialności za nie, ale tak-
że odkrywaniem i dokumentowaniem wydarzeń historycznych 
mało znanych i nieznanych, które działy się na terenie Bochni 
i ziemi bocheńskiej.
Łączymy się w żałobie z bliskimi, dla których jest to bardzo 
dolegliwy czas, ubożsi o obecność Tego, który do naszego ży-
cia tak wiele wniósł i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
   Burmistrz i pracownicy 
   Urzędu Miasta Bochnia

   

„Nie odchodzi się tak naprawdę zupełnie 
Bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci 
i czyimś czekaniu…”

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana 
Stanisława Kobieli wybitnego historyka i prawnika, Prezesa 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej, zawsze mocno związanego z Powiatem Bocheńskim.  
Wielkiego patrioty sercem oddanego swojej „Małej Ojczyź-
nie”, będącego wzorem dla innych. 
Łączymy się w żałobie i smutku, składając najszczersze kon-
dolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie 
i Bliskim
   Starosta Bocheński 
   Zarząd Powiatu w Bochni 
   oraz Rada Powiatu w Bochni

                                  
Pani Ewelina Mroczek, 
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochnia-

ków i Miłośników Zemi Bocheńskiej.

Na Pani ręce dla całego Stowarzyszenia Bochniaków prze-
syłamy najszczersze kondolencje z powodu śmierci Pana Sta-
nisława Kobieli - wieloletniego i zasłużonego prezesa Stowa-
rzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Ta smutna wiadomość bardzo nas poruszyła. Od kilku lat, 
jako Stowarzyszenie mieliśmy zaszczyt i niezwykłą przyjem-
ność bliżej współpracować z Panem Kobielą. Zapamietamy go 
jako człowieka pełnego szacunku wobec innych, otwartego na 
świat, uczynnego i zaangażowanego społecznika, rzetelnego 
dokumentalistę historii lokalnej, współczesny autorytet, osobę 
kochającą Ziemię Bocheńską, jako naszą Małą Ojczyznę.

Ta pamięć przetrwa i stanie się pięknym wspomnieniem. 
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Wraz ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia Partner-
skiego Bochnia-Saarlouis życzymy wiele siły, aby przeżyć 
okres żałoby i kontynuować dzieło Pana Stanisława Kobieli.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia
Zarząd Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia - Saarlouis

   Elżbieta Mazur - Zagórska - prezes
   Krystyna Kokoszka - skarbnik
   
   

Szanowni Państwo,
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci śp. Stanisława Kobieli, prezesa Stowarzyszenia Bochnia-
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Pozostanie w naszej pamięci jako dobry kolega i nieodzałowa-
ny organizator naszych wspólnych działań.

   dr hab. Hanna Krajewska
   Prezes Zarządu 
   Towarzystwo Rapperswilskie

   

Jestem głęboko zasmucona śmiercią pana Stanisława Ko-
bieli - Osoby, która poświęciła tyle zasobów na pamięć „Hi-
storia i zagłada Żydów bocheńskich”.

Mój mąż Generał (ret.) Giora Romm i ja, spodziewaliśmy 
się za dwa tygodnie zlożyć wizytę w organizacji, której był 
prezesem, Stowarzyszeniu Bochniaków, i spotkać tego szla-
chetnego człowieka.
Postanie w naszej pamięci ,
Miriam & Giora Romm, Israel

   

Dopiero dziś dotarła do mnie wiadomość o śmierci Pana Pre-
zesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo-
cheńskiej Stanisława Kobieli. Proszę o przyjęcie i przekazanie 
Członkom Stowarzyszenia i całej bocheńskiej Społeczności 
moich wyrazów głębokiego, prawdziwego współczucia oraz 
życzeń, by Jego praca i zaangażowanie były nie tylko pamię-
tane, ale znalazły godną twórczą kontynuację.
    Krzysztof Kwaśniewski

   
Szanowni Państwo,
Przesyłam do Państwa wyrazy głębokiego żalu z powodu 
odejścia Prezesa Stowarzyszenia Pana Stanisława Kobieli.
Mówią, że można człowieka zastąpić – sądzę jednak, że Pana 
Kobieli nikt i nigdy nie będzie w stanie zastąpić.
Przesyłam też kondolencje dla Rodziny Zmarłego, a zwłasz-
cza dla Jego Siostry Niny.
To bardzo niesprawiedliwe, że odchodzą tacy ludzie jak Pan 
Stanisław.
Jestem przepełniona bardzo wielkim smutkiem.

    Z poważaniem
    Halina Fronczak

   

Szanowni Państwo,
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o śmier-
ci Pana Stanisława, którego miałam przyjemność poznać pod 
koniec kwietnia podczas Rajdu trasą ucieczki rtm. Witolda Pi-
leckiego. Składam najszczersze kondolencje dla Rodziny Pana 
Stanisława, Przyjaciół i Współpracowników.
Z wyrazami współczucia,
    Beata Jarzyńska

   

Szanowni Państwo,
z wielką przykrością i niedowierzaniem zarazem, przyjąłem 
wiadomość o śmierci Pana Mecenasa Stanisława Kobieli, Pre-
zesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, Redaktora Naczelnego „Wiado-
mości Bocheńskich”. Przedwczoraj zatelefonował do mnie syn 
Zmarłego i przekazał mi tę smutną wiadomość.
Członkom Stowarzyszenia, Redakcji „Wiadomości Bocheń-
skich”, wszystkim, wszystkim Bochniakom składam wyrazy naj-
głębszego i najszczerszego współczucia. Umawialiśmy się wstęp-
nie z Mecenasem na spotkanie, które nigdy już nie nastąpi...
Z wyrazami poważania i serdecznymi pozdrowieniami,
    dr Maciej Kijowski

 Kiedy odpadną klepsydry,
 na grobie powiędną kwiaty,
 zostaniesz tylko w pamięci,
 zabłyśniesz światłem.
 Wiatrem przyfruniesz swobodnym,
 zapachem kwiatów na wiosnę,
 zaszemrzesz górskim strumykiem,
 skryjesz się w piosnce.
 Ktoś wnuczkom powie, żeś Anioł
 co czuwa odtąd z wysoka,
 możliwe, że będziesz zawsze,
 wystarczy kochać.
                                                Halina Kobiela
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Stanisław Fischer

Moskale w Bochni w roku 1914. Cz. 2.
W poprzednim numerze „Wiadomości Bocheńskich” (nr 

1/2018 r) przedstawiliśmy cz. 1 relacji Stanisława Fischera 
z pobytu Moskali w Bochni. Nie tylko Moskale tu byli. Wraz 
z carską armią przybyli oczywiście Rosjanie zwani potocz-
nie Moskalami, ale też oddziały złożone z Mongołów, Czer-
kiesów. Kozakówi tajemniczych „Karantów” i innych ludów 
azjatyckich w służbie carskiej armii.

Dokonali wielkiego zniszczenia w mieście, rozboju i gra-
bieży. Relacja Stanisława Fischera ujawnia wiele cieka-
wych i nieznanych szczegółów z pobytu tych obcych wojsk 
w Bochni w pierwszych miesiącach „wielkiej wojny”.

Tekst odczytywany z rękopisu, sprawiał pewne trudno-
ści. Słowa nieodczytane lub domyślne podano w klamrach 
i z pytajnikiem [?]

                                       ***

Kanonada przeciągnęła się aż do nocy, chwilami zdawało 
się, że zbliża się, i że armaty strzelają już gdzieś koło Łapczy-
cy. Była to jednak złuda, bo powietrze czyste i mroźne pozwa-
lało falom głosowym tak wyrażnie do uszu dochodzić.

Grabieże i rozboje Moskali w Bochni
Wędrujący po Bochni i okolicy Moskale nic też sobie z tych 

strzałów nie robili.W nocy ubiegłej porozbijali w dalszym cią-
gu kilka żydowskich sklepów oraz kilka mieszkań prywatnych 
w rynku, przy ul. Konarskiego i Kazimierza Wielkiego1.

Ofiarą rabunku padło mieszkanie adwokata Popiela, prof. 
Szmytta, p. Freudenheima i p. Znamirowskiej (?)– o innych 
nie wiem, a popołudniu w piątek ( 27 listopada) rzuciła się 
zgraja opryszków na Wójtostwo. Podobno tam nie pominęli 
żadnego domu, rabowali wszędzie bez żadnego pardonu2.

Podobnie działo się na innych krańcach miasta – tylko 
gdzieniegdzie łupiono w mniejszych i większych gromadach 
i nie tak systematycznie. Bardzo wiele ucierpieli od Moskali 
mieszkańcy Kampii i ul. Orackiej, zwłaszcza tam, gdzie przy 
domach stoją gospodarcze zabudowania. Do takich małych 
gospodarstw ciągnie każdego Moskala nadzwyczajnie, bo 
tam są i siano dla konia, znajdzie może i owsa trochę, tam 
przy gospodarstwie znajdzie się w chlewie prosię, w kurniku 
kury, w spiżarni jaja, mleko, może i masło. Przytem dom taki 
trudniej przed gościem zamknąć aniżeli w śródmieściu, drzwi 
od podwórza omal, że muszą stać wciąż otworem, bo życie 
gospodarskie ma niejako dwa centra – jedno w domu miesz-
kalnym, a drugie w obórce, a dziedziniec jest główną arterią, 
która te dwa centra w całość łączy.

Przy ul. Orackiej złupiono mieszkanie prof. Serwina i prof. 
Łasińskiego3. Wdarli się też do małej willi sąsiedniej, w której 
mieszkał przed wojną jakiś pułkownik. Mieszkanie jego splą-
drowano doszczętnie, przetrząśnięto wszystkie szafy, kufry, 
a znaleziony mundur galowy pułkownika wynieśli Moskale 
do ogrodu na swój specjalnie rosyjski sposób wywarli na nim 
swą niechęć.

W mieście oprócz sklepów padły ofiarą oczywiście jakieś 
żydowskie mieszkania, które zmieniły się na śmieciarnie pełne 

połamanych gratów, porozrzucanych szmat, potarganych szat 
modlitewnych i jarmułek. W wąskiej uliczce biegnącej koło 
kościelnego ogrodzenia można się było temu zniszczeniu, 
przez wybite okna mieszkań dokładnie przypatrzeć.

Oficerowie, jak już zaznaczyłem wyżej, zachowywali się 
po największej części, tak jakby nie widzieli rozbojów. Kiedy 
jedna z pań bocheńskich, niepokojona przez szereg nocy przez 
żołdaków, którzy się tłukli do drzwi jej mieszkania, poszła do 
komendanta na skargę, odebrała odpowiedź, że on komendant 
każe rabusia powiesić natychmiast, niech mu tylko poszkodo-
wana pani sprawcę wskaże. Podobne odpowiedzi dawali ofi-
cerowie z reguły tym, którzy przyszli ze skargą.

Jeżeli już rozbojów, żadną miarą nie można było nie wi-
dzieć, oficer zbliżał się i bił nahajem po oczach, po nosie, tłukł 
jak psa. Widziałem, jak komendant walił żołnierzy wychodzą-
cych z rozbitej winiarni Fenigera, a słyszałem, że okrutnie po-
tłukł także żołnierza, który w składzie nafty usiłował podłożyć 
ogień. Ten drab powinien był wisieć – ale gdyby taką karę 
obiecaną chciano zastosować, to przerzedziłyby się znacznie 
ich szeregi i w rezultacie w chwili bitwy Moskale znaleźliby 
się wobec Austriaków i Prusaków w mniejszości. Tego ko-
niecznie należałoby unikać i z tego powodu jedyną znaną karą 
był i jest w wojsku rosyjskim knut4.

W sobotę 28 listopada, już żadnej strzelaniny nie było sły-
chać, była cisza i spokój.

Magistrackie wozy zwoziły zwłoki żołnierzy na cmentarz, 
przez Bochnię przeciągały rosyjskie armaty i wozy, no i oczy-
wiscie wojsko, wojsko, wojsko.

Odbył się też pogrzeb cywilnych ofiar kiedysiejszej strze-
laniny – jakiejś kobiety i dziecka. Rany jakie odniosło kilka 
innych osób nie były śmiertelne, zapewniano, że ci inni wyjdą 
z przygody zdrowi.

W niedzielę słychać było czasem echa odległej kanonady, 
toż samo w poniedziałek, zresztą był spokój tylko z miasta 
przynoszono wieści o przeciąganiu wojska i o dalszym rozbi-
janiu sklepów.

W poniedziałek złupiono m.in. bogaty sklep Chaima 
Dessera w rynku5. Wyniesiono z niego podobno z górą sto 
[głów?] cukru, kilka wozów ryżu, kaszy i wiele innych po-
dobnych towarów.

Rozeszła się po mieście wieść, że rankiem przybyły do 
Bochni pułki [Karantów ?]

Nikt w mieście nie wiedział o nich nic pewnego [?] po-
nadto, że to zgraja najgorszego gatunku, jacyś zbóje pierwszej 
klasy z oficerami na czele, zupełnie godnymi swoich wojsk. 
Opustoszały ulice miasta, nikt z nimi nie chciał się spotkać. 
Mimo to rozeszły się jakieś wiadomości po mieście o ich na-
padach w biały dzień, przy ul. Kazimierza Wielkiego. Ta ulica 
stanowiąca cząstkę rządowego gościńca idącego z jednej stro-
ny do Brzeska, z drugiej do Gdowa , a więc jedna z głównych 
arterii wojskowych pochodów, widziała niezawodnie więcej, 
niż z którejkolwiek innej strony miasta widzieć było można. 
Mieszkańcy tej ulicy będą też chyba długo pamiętać przechód 
armii rosyjskiej.
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Komenda wojskowa wzmocnila patrole nocne, może ze 
względu na tych jakiś Karantów6, a może po to, żeby w ogóle 
kres położyć grabieżom.

Tegoż poniedziałku [?], może z Krakowa chciano nam 
przesłać jakieś wieści. Lecący rankiem aeroplan, wysoko 
z chmur wyrzucił nad Bochnią jakieś kartki białe. Wiatr wiał 
je w przestworzach i niósł górą coraz dalej od nas. Leciały 
gdzieś w stronę dworca kolejowego, nikt tam nie miał ochoty 
po nie iść i żadna, o ile wiem, do miasta nie doleciała.

Noc – pora księżycowa, od strony plant i salinarnej kuź-
ni dochodzi do naszych uszu odgłos moskiewskich krzyków. 
Palą ogniska rąbiąc drwa. Dziś, kiedy w mieście pełno Ko-
zaków, we wszystkich [?] budynkach rządowych, w domach 
prywatnych i w dworkach szlacheckich, [szybko ?] się wieść 
rozejdzie, że w okolicy grasują bandyci.

Przełom na froncie, ataki z powietrza na miasto
W pierwszych dniach grudnia kanonada zrazu odległa 

i cicha zbliżała się stopniowo coraz bardziej i zyskiwała na 
mocy. Moskali widocznie od Krakowa odparto i falą powrotną 
zbliżały się oba wojska znowu ku Bochni. Znowu zaczęły krą-
żyć nad miastem aeroplany, częściej niż przedtem, a żołnierze 
moskiewscy wyciągali szyje ku górze i z niepokojem śledzili 
ich ruchy.

Czasami z tej lub innej strony miasta padały [pojedyncze 
?] strzały. Cel ich był jednak za wysoko, nie mogły go dosię-
gnąć. Z pola walki dochodziły widocznie jakieś wieści niezbyt 
pomyślne dla Moskali, bo można było zauważyć konsternację. 
Do szpitala w bursie przychodziły co chwilę alarmy. Pako-
wano się na gwałt i już, już miano uciekać, poczem po kilku 
godzinach znowu przychodził rozkaz, żeby czekać. W gma-
chu gimnazjum stał wtedy „legion czeski”. Już miasto było 
prawie ogołocone z wojska, a ten „legion” stał jeszcze. Mó-
wiono o nich, że to ochotnicy czescy, wysługujący się Rosji. 
Twarze inteligentniejsze niż przeciętnych żołnierzy rosyjskich, 
zachowywali się też nieco przyzwoiciej niż tamci, nie rozbi-
jali, nie napastowali ludzi i prócz kilku drobnych kradzieży 
drobiu w domach sąsiadujących z gimnazjum, mieszkańcy 

miasta nie mieli im nic do zarzucenia. Natomiast reszta ro-
syjskiego wojska rozbijała i kradła gdzie się co dało. Okropne 
było wprost położenie mieszkańców miasta zamieszkujących 
domy położone (w pobliżu) placów i budynków, w których 
stały całe oddziały wojska „białego cara”, przy plantach – 
mianowicie w pobliżu gimnazjum i szkoły wydziałowej żeń-
skiej (tabor na plantach, wzdłuż ul. Orackiej i kozacy na plan-
tach salinarnych). Żołnierze cisnęli się do domów nie tylko nie 
zamieszkałych, ale i zamieszkałych. Gdzieniegdzie plądrowali 
po szafach, kufrach, brudnymi łapami wyjmowali z garnków 
[jedzenie ?] ubogich ludzi.

Łamali płoty, parkany, balaski i rozniecali ogniska, a w do-
mach pustych palili pod blachą połamanymi meblami. 

Od 3 grudnia były w ruchu, pod zarządem rosyjskim, ko-
palnie. Zwerbowano górników i płacono im według normy [?] 
Natrafili Moskale w kopalni na ukryty skład akt urzędowych, 
a podobno także rzeczy prywatnych, które tam ukryli urzędnicy 
miejscowi. Akty zniszczyli, co się stało z rzeczami, nie wiem.

W sobotę 5 grudnia aeroplany krążą licznie nad Bochnią 
Dwie bomby – jedna przy ul. Kazimierza Wielkiego, druga 
nad obszernym placem koło dworca kolejowego.

W niedzielę 6 grudnia znowu zjawiły się nad miastem dwa 
austriackie aeroplany. [Zauważyli je ludzie wychodzący z na-
bożeństwa] kiedy ponad kościołem i szkołą wydziałową dość 
nisko zaczęły krążyć. Odpoczywał wtedy na ulicy większy ja-
kiś oddział rosyjskich piechurów. Popłoch, jak między drobiem, 
kiedy nad nim w górze pojawi się jastrząb. Żołnierze przyciska-
li się do ścian domów, a gromada oficerów rosyjskich [zmiata-
ła?] w głąb ul. Gołębiej. Natychmiast odezwał się strzał jeden, 
drugi, a potem strzelanina całego oddziału wojska oraz karabi-
nów maszynowych na dziedzińcu domu p. Dekańskiej.

Przypuszczam, że to tym aeroplanom posłano kilka tysięcy 
kul. Jeden z nich rzucił dwie bomby, ale obie eksplodowały 
w powietrzu, po czym aeroplany, może nie uszkodzone, od-
płynęły w stronę północną. W następnych dniach strzelanina 
armatnia w okolicy coraz potężniejsza i bliższa. Słyszało się 
ją z trzech stron. Chodziły słuchy po Bochni, że Moskale są 
otoczeni i że sprawa ich stoi bardzo krucho.

Żołnierze rosyjscy fotografujący się w tarnowskich zakładach fotograficznych. (własność - Muzeum Okręgowe w Tarnowie).
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Oficerowie zakwaterowani po domach prywatnych, w cią-
gu jednego dnia kilkakrotnie pakowali i rozpakowywali swoje 
rzeczy – w rezultacie zostali. Z jakąż przykrością zobaczyli-
śmy nazajutrz prowadzone przez Kozaków oddziały jeńców 
austriackich, w grupach liczących po kilkadziesiąt ludzi. 
Było to koło 10 grudnia. Zmęczone postacie jeńców były 
ogromnie wycieńczone, ich twarze blade, płaszcze powalane 
błotem. Kanonada znowu ucichła, a 11 grudnia przeciągały 
przez Bochnię, w stronę zachodnią nowe wojska, nowe tabory 
i armaty. Kozacy w czarnych kożuchach i czarnych baranich 
czapkach, Czerkiesi przepasani pasami ozdobnymi nabijany-
mi [?] strojnymi kindżałami inkrustowanymi. Karanty ubrani 
w szmaty mocno brudne, ale wszysko ludzie rośli, barczyści 
dobrze odżywieni, a dzicy. A na wozach znowu woźnice o ce-
rach ciemnych oliwkowych z brodami czarnymi [?] strojni 
w kapoty ciemne marszczone [ozdobione?] czerwonymi ta-
śmami albo Mongoli [o] małych oczach, wystających kościach 
policzkowych, spiczastych brodach. Cała Azja [narody] swe 
przysłała nam tu na pokaz.

Oficerowie rosyjscy ogromnie dużo opowiadali o jakichś 
sukcesach oręża rosyjskiego. Słyszeliśmy o nich, że Prusacy 
z Królestwa wyparci, że Serbowie rozgromili Austriaków. Po-
mimo tych wieści, takich niby pomyślnych dla caratu między 
oficerami nie było widać entuzjazmu, budziło to zatem w nas 
przypuszczenie, że prawda może nie zupełnie tak wygląda, jak 
oni ją przedstawiają.

Odwrót Moskali
Daleko na zachodzie słychać było pomruki armat, woj-

ska rosyjskie dopiero co niby przyjechały – tymczasem 
wbrew oczekiwaniom, widzimy jakiś ruch między Moska-
lami, w szpitalach, w komendzie, w biurze intendentury. Na 
niedzielę 13 grudnia zapowiadano przybycie komendy armii. 
Sam Dimitrijew miał tu u nas w Bochni stanąć kwaterą7. Tym-
czasem komenda już do Bochni nie przyjechała, a w ponie-
działek zaczął się odwrót Moskali. Od rana do późnej nocy 
szły przez Bochnię dwoma [kolumnami?] nieprzerwanymi 
wozy rosyjskie konwojowane przez moskiewskich piechurów. 
Odwrót odbywał się spiesznie, ale w porządku pomimo że ar-
maty znowu grały już głośno, tak głośno, że nam się zdawało, 
jak gdyby granie to płynęło znad Raby, z odległości zaledwie 
kilku kilometrów. Stacjonowane w Bochni oddziały, jeden po 

drugim opuszczały swoje leże, a równocześnie wytaczają Mo-
skale swoje armaty na wszystkie wzgórza otaczające Bochnię. 
Było to pod wieczór 14 grudnia w poniedziałek. Blady strach 
padł na miasto, wydawało się rzeczą nieuniknioną, że w nocy, 
kartacze i szpapnele zaczną nad naszymi domami pękać. Go-
towali się ludzie na to, by w piwnicach noc spędzić skoro tyl-
ko kanonada się zacznie. 

Górnikom pracującym w kopalni, ani tego dnia, ani po-
przedniego Moskale nie wypłacili zarobków, a pod wieczór 
rosyjski zarządca kopalni zabrał najistotniejsze części maszyn 
kopalnianych i razem z nimi automobilem z Bochni wyjechał. 
Zostały w kopalni konie dwa, przed kilku dniami tam spro-
wadzone i tam w podziemiach wcześniej czy później z głodu 
muszą zdechnąć, bo dostać się do nich nie sposób.

Kiedy między godziną 9, a 10 wieczorem [wybuch ?] 
wstrząsnął powietrzem zdawało nam się, że zapowiadana 
kanonada już się rozpoczęła. Był to jednak huk wysadzane-
go w powietrze mostu. Kanonada bez ustanku (?), całą noc 
trwała, ale gdzieś dalej. Szczególnie silna była nad ranem. Nie 
był to jednak głos tych rosyjskich armat, które na wzgórzach 
bocheńskich wieczorem wczoraj ustawiono, bo te armaty, już 
w nocy, zanim jeszcze do strzału doszło, Moskale ściągnęli 
z pozycji i wywieźli.

Rankiem 15 grudnia już tylko drobne oddziały sołdatów po 
kilku i kilkunastu ludzi widać było uchodzące w strone Brze-
ska. Na Krzęczkowie, koło prochowni [stała ?] pikieta z kilku 
Kozaków złożona. Nie mieliśmy wątpliwości, że tym razem 
widocznie szczęście było po stronie austriackiej i że Moskale 
cofają się na calej linii. 

Wyzwolenie miasta
Koło południa, we wtorek16 grudnia wkroczył do Boch-

ni pierwszy austriacki patrol złożony z kilkunastu ułanów, 
a potem w ciągu dnia nadchodziły dalsze konne i piesze au-
striackie oddziały. Nieopisaną radość budził w nas wszystkich 
widok austriackich żołnierzy. Entuzjastyczne krzyki witały 
ich na każdej ulicy i co chwilę można było słyszeć słowa [?] 
przepełnione trwogą „co oni będą jedli biedacy, kiedy Moska-
le wyjedli już wszystko?„ 

Co było, co kto mógł wynosił dla żołnierzy, a na pociechę 
wszystkich przybył w ciągu dnia dobrze obładowany tabor 
z żywnością.

Patrol austriackich ułanów, którzy jako pierwsi wkroczyli do miasta. (źródło - http://wk1.staatsarchiv.at/operative-kriegsfuehrung/1914-
bewegungskrieg-in-galizien-und-polen/)



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  15LATO 2018

WB nr 2 (116)

Przez całą noc i przez dwa dni następne, bez końca szły od 
zachodu wojska i wozy wojskowe. Opowiadano, że w bitwach 
ostatnich dni Moskale ponieśli [haniebne ?] straty zwłaszcza 
koło Limanowy i Niegowici. Opowiadano o rozbiciu dwóch 
korpusów rosyjskich o 70 tysiącach jeńców, zabitych i rannych.

Skończyła się nasza 19 - dniowa niewola [moskiewska ?] 
i aby Pan Bóg dał, żeby się już nie powtórzyła nigdy. Przez 
dwa następne dni nie słyszeliśmy już żadnych strzałów, do-
piero wieczorem dnia drugiego (we czwartek 17 grudnia) od 
strony Puszczy Niepołomickiej znowu odezwały się armaty. 
Podobno tam ukryli się Kozacy.

Przypisy:
1  ul. Konarskiego obecnie ul. Bernardyńska
2  adwokat Michał Popiel, prof. Jan Szmytt – w latach 1908 – 
1918 uczył w gimnazjum w Bochni języka polskiego i greki
Samuel Freudenheim - kupiec bocheński, handlował m.in. 
wspaniałym piwem z browaru w Okocimiu. Był też radnym 
miejskim i właścicielem kamienicy przy ul. Orackiej zwanej 
„różową kamienicą”.

3  prof. Bogusław Serwin (1882 – 1956) artysta malarz i na-
uczyciel gimnazjalny w Bochni. Uczył języka polskiego, nie-
mieckiego, łaciny i rysunków.  Mieszkał w rodzinnej kamie-
nicy przy ul. Orackiej na wprost ul. Czackiego, prof. Edmund 
Łasiński uczył w gimnazjum w Bochni geografii, matematy-
ki i historii w latach 1909- 1919 r. Potem odpowiadając na 
apel władz oświatowych, wyjechał do Wielkopolski by uczyć 
w tamtejszych szkołach.
4  knut (ros.) bicz złożony z kilku plecionych rzemieni
5  Chaim Desser miał w rynku Skład Towarów Kolonial-
nych i Korzennych. Handlował też artykułami szkolnymi 
i świecami.
6  Karanty być może chodzi o Karanogajów (odłam Nogajów) 
zamieszkujących północne regiony Dagestanu i wybrzeże mo-
rza Kaspijskiego. Karanty - forma spolszczona
7  gen. Radko Dimitrijew(1859 -1918) rosyjski generał, z pocho-
dzenia Bułgar. Pod koniec  listopada 1914 r.przejeżdżał przez 
Bochnię  (zob. Wiadomości Bocheńskie nr 1/2018 s.10-13)
 
        (wstęp i przypisy do części 2 opracowała Janina Kęsek)

Nichola Lawton (Wielka Brytania)

Włodzimierz Białek
Od Bochni do Birmingham Część 2 
Wojna na Wschodzie

W poprzednim numerze Wiadomości Bocheńskich (nr 
1/2018) publikowaliśmy cz. 1 historii Włodzimierza Białka 
ur. w Bochni w 1912, absolwenta bocheńskiego gimnazjum 
z roku 1933. Jego córka Nichola Lawton mieszkająca w Anglii, 
w miejscowości Rye w East Sussex opisała w cz.1 dzieciństwo 
i młodość ojca w Bochni.
Cz. 2 zawiera ciąg dalszy tej ciekawej historii, lata wojny i oku-
pacji oraz losy jej ojca, por. Włodzimierza Białka, żołnierza 
ZWZ- AK, walczącego z Niemcami, Ukraińcani i Sowietami 
w rejonie Lwowa, Drohobycza i na płd. Rzeszowszczyźnie. Por. 
Białek jest  bohaterem wydarzeń historycznych długo przemil-
czanych lub fałszowanych w literaturze historycznej w latach 
komunizmu. Dopiero od lat 90. XX w. ukazują się pierwsze 
publikacje ujawniające tragiczne losy Polaków, mieszkających 
w tym czasie na wschodnich rubieżach Polski oraz dramatyczne 
walki z potrójnym wrogiem w obronie polskości tych ziem.
                                           ***

Wrzesień 1939 r. 
Kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, 1 września 1939 r., mój 

ojciec Włodzimierz Białek był pracownikiem Biura Rekrutacji 
Armii w Sosnowcu. Pracował tam od lata 1938 r. Wydawało 
się, że Armia „Kraków”, zmobilizowana do obrony Polski, 
szybko da odpór i na kilka miesięcy powstrzyma siły niemieckie 
wdzierające się w ziemie polskie. Armia niemiecka zaatakowała 
Polskę znienacka i zastosowała nową metodę walki Blitzkrieg. 
Używano do walki oprócz piechoty lotnictwo i artylerię . Czołgi 

wjechały na polskie drogi, którymi też szybko posuwała się 
niemiecka piechota. Niemieckie wojsko weszło do Sosnowca 
już pierwszego dnia wojny, zanim dowództwo Wojska Polskiego 
wydało 2 września rozkaz wycofania się.
Mimo tego w różnych częściach Polski podjęto walkę z najeźdź-
cą: obrona Westerplatte, obrona Warszawy.  Najdłużej, bo do 
wiosny 1940 r. walczył z najeźdźcą oddział mjr H. Dobrzań-
skiego „Hubala” w Świętokrzyskiem.
Tysiące cywilów uciekało na wschód. Na wschód jechały też 
pociągi przewożące polskich żołnierzy. Drogi zatłoczone były 
ciężarówkami wojskowymi, ludnością cywilną i żołnierzami 
piechoty. Z tych samych dróg korzystało też wojsko niemieckie. 
Wszyscy zmierzali na wschód. Panował wielki zamęt.

We Lwowie
Ppor. Włodzimierz Białek był oficerem rezerwy 16 p.p. 

w Tarnowie. Po klęsce wrześniowej, wraz z resztkami swoje-
go pułku również skierował się na wschód do Lwowa, gdzie 
zgrupowano Wojsko Polskie. Jedyną nadzieją dla Polski była 
pomoc sprzymierzonych Wielkiej Brytanii i Francji. Chociaż 
oba państwa wypowiedziały wojnę Niemcom 3 września – nie 
było praktycznej pomocy. Polacy zostali naprawdę sami. 

17 września 1939 r. przyniósł Polakom kolejny wstrząs. Siły 
radzieckie najechały Polskę niespodziewanie, bez wypowie-
dzenia wojny. (Sowieci zawsze utrzymywali, że bronią tylko 
Ukraińców przed Niemcami). Armia Czerwona była również 
zaskoczona spotkaniem z siłami niemieckimi, które przeszły 
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już przez całą Polskę w ciągu 2 tygodni. 
Lwów był poza polskimi liniami obrony, a wschód Polski 

był słabo broniony. 22 września 1939 r. polskie oddziały we 
Lwowie poddały się, a Sowieci przejęli kontrolę nad tym ob-
szarem. Żołnierze Armii Czerwonej byli głodni, w wyświech-
tanych mundurach i źle wyposażeni, wbrew temu co głosiła 
sowiecka propaganda, że w ZSRR jest wszystko wspaniale. Ale 
przynajmniej wypłacono żołnierzom żołd z góry, więc grabieże 
nie miały miejsca. 
27 września Polska skapitulowała.

Włodzimierz Białek przybył do Lwowa na początku 
października. Udał się do „rumuńskiego przyczółka” - drogi 
ewakuacyjnej przez Karpaty, którą polscy żołnierze mogli 
przedostać się przez Węgry, do Francji. Tam polski rząd na 
uchodźstwie gromadził polskie wojska. Kiedy ojciec dotarł do 
Czortkowa w powiecie tarnopolskim, „rumuński przyczółek” 
został zamknięty, więc wrócił do Lwowa. Był teraz nielegal-
nym imigrantem pod sowiecką okupacją. Jako oficer Wojska 
Polskiego, jeśli zostanie pojmany, będzie deportowany do obozu 
jenieckiego lub gułagu w Związku Radzieckim albo stracony 
przez NKWD jako antysowiecki konspirator (Sowieci nie pod-
pisali konwencji genewskiej). 

W nocy 18/19 września 1939 r. pod Lwów podeszła od 
wschodu Grupa Wschodnio-Tarnopolska wojsk sowieckich 
dowodzona przez gen. Filipa Golikowa. 22 września 1939 
r. do Lwowa wkroczyła sowiecka Armia Czerwona i miasto 
skapitulowało.

Zaraz po kapitulacji dowódca obrony Lwowa gen. Marian 
Januszajtis zaczął tworzyć wojskową organizację konspira-
cyjną Polską Organizację Walki i Wolności (POWW), która 
miała swoje oddziały w innych miastach. Ppor. rezerwy 
Włodzimierz Białek, jako jeden z sześciu oficerów rezerwy 
w ramach tej organizacji został wysłany do placówki POWW 
w Drohobyczu na południowy-zachód od Lwowa. Od drugiej 
połowy grudnia 1939 r. powstawały we Lwowie inne organi-
zacje konpiracyjne Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) i Służba 
Zwycięstwu Polski (SZP).

Drohobycz to stare miasto solne, tak jak Bochnia, ale sól 
była tu produkowana metodą warzelniczą, a następnie wysyłana 
solnym szlakiem handlowym do krajów Europy. Drohobycz 
i pobliski Borysław również znane były ze złóż naftowych, które 

były bardzo cenne zarówno 
dla armii niemieckiej, jak 
i czerwonej. 

Drohobycz - Związek Wal-
ki Zbrojnej

W Drohobyczu ppor. 
Białek dołączył do podziem-
nej organizacji POWW, któ-
ra wkrótce weszła w skład  
Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ). 

Miasto było zalane 
przez polskich uchodźców 
w drodze do Rumunii - któ-
rzy tu utknęli.

Aresztowania NKWD 
były już tak powszechne, 
że członkowie podziemia 

i inteligencja nie mogli już spać w domu, ale każdą kolejną noc 
spędzali w domu innych przyjaciół.

W większości rodzin przebywali uchodźcy - co pogorszało 
sytuację socjalną mieszkańców.

W Drohobyczu pod rosyjską okupacją Polacy zajmujący 
wyższe stanowiska, stracili swoje miejsca pracy, podobnie jak 
Żydzi, którzy zostali zmuszeni do noszenia na rękawie białych 
opasek z gwiazdą Dawida namalowaną niebieską farbą.
Od grudnia 1939 roku wprowadzono 6-dniowy/48-godzinny 
tydzień pracy dla wszystkich pracowników, więc praca zaczęła 
się 2 godziny wcześniej niż poprzednio. Gdyby pracownicy 
trzykrotnie spóźniali się o ponad 15 minut - zostaliby wysłani 
do więzienia! 

Przez władze organizacji konspiracyjnej, ppor. Włodzimierz 
Białek został mianowany zastępcą dowódzcy miasta. W kwiet-
niu 1940 r. złożył przysięgę:
„(…) Przed Bogiem Wszechmogącym, przed Najświętszą 
Panną Marią, Królową Korony Polskiej, skłaniam głowę 
przed Krzyżem Świętym, symbolem męczeństwa i zbawienia 
i przysięgam, że będę bronił honoru Polski z całej siły, że będę 
walczył z bronią w ręku aby wyzwolić ją z niewoli nawet za 
cenę życia, że będę absolutnie posłuszny moim przełożonym, 
że bezwzględnie dochowam tajemnicy...”.

Celem ZWZ było przygotowanie do zbrojnego powstania, 
które miało się rozpocząć, gdy do Polski wkroczyłyby regular-
ne siły zbrojne. Kierownictwo organizacji miało także zebrać 
dokładną wiedzę na temat tego, co dzieje się na podległym 
im obszarze. W strukturze kospiracji były grupy w systemie 
piątkowym. Każda grupa składała się z pięciu członków, którzy 
mogli znać tylko pozostałych czterech członków, ale każdy 

Ppor. Włodzimierz Białek - fot. ok. 
1939 r. (zbiory rodzinne). Patent oficerski ppor. Włodzimierza Białka z 1937 r.
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Okolicznościowy znaczek pocztowy ZSRR wydany z okazji „Oswobodzenia 
bratnich narodów Zach. Ukrainy i Białorusi - 17 września 1939 r.

z członków miał utworzyć nową grupę pięciu osób. Ze wzglę-
dów konpiracyjnych zabronione było używanie prawdziwych 
imion, a przez cały czas używano tylko pseudonimów i kryp-
tonimów. Mój ojciec używał pseudonimów „Kazik”, „Zych” 
i „Zew”, a grupy które utworzył nosiły kryptonimy „Wiktor”, 
„Juhas”, „Wojtek” i „Cis”. Grupa otrzymywała instrukcje, ale 
nie znała szerszego obrazu konspiracji - dla ochrony wszystkich. 
Jednym z kontaktów ojca był Bolesław Młynarz, nauczyciel. 
Innym był Jan Malinowski - muzyk, który grał na oboju w Dro-
hobyskiej Orkiestrze Symfonicznej (później, po wojnie został 
dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Opolu a także nauczał 
tam w Państwowej Szkole Muzycznej).

Zimą 1941 r. ZWZ przez sieć konspiracji pomagał ludziom 
przejść z terenów objętych okupacją niemiecką na stronę 
radzieckiej Ukrainy. Aktywny opór przeciwko Sowietom był 
daremny, ponieważ byli bardziej doświadczeni w wykrywaniu 
i eliminowaniu swoich przeciwników. Ale bierny opór ludności 
z powodu wyższości kulturowej i praktyk religijnych. był dla 
nich czymś niezrozumiałym.

19 czerwca 1941 r. Paryż został zajęty przez Niemców. 
Rząd polski na emigracji przeniósł się do Londynu z 22 500 
żołnierzami polskimi - żołnierze zostali ewakuowani z Calais  
brytyjskimi okrętami do Anglii, a następnie żołnierze wysłani 
zostali do Szkocji w celu ochrony wybrzeża. 

Równocześnie rozpoczęła się operacja „Barbarossa” - woj-
ska niemieckie ponownie zaatakowały wschodnią Polskę 30 
czerwca 1941 r. i nazajutrz weszły do Drohobycza.
Po terrorze sowieckiej okupacji, miejscowa ludność ucieszyła 
się widząc Niemców. Mniejszość ukraińskiej ludności Polski 
Wschodniej widziała w tym możliwość uzyskania niepodległej 
Ukrainy - ale ich plan nie był wspierany przez Niemców. Jednak 
Niemcy uważali Ukraińców za Aryjczyków i zaczęli szkolić 
ukraińską policję pomocniczą. 

Ppor. Włodzimierz Białek nie był już nielegalnym imigran-
tem, ale jako polski oficer mógł być wysłany do niemieckiego 
obozu jenieckiego. Byłoby to trudne, ale lepsze niż sowiecki 
gułag czy Syberia!

Przed opuszczeniem Drohobycza NKWD zmasakrowa-
ło i okaleczyło 4 591 osób w trzech więzieniach w okolicy. 
Odkrycie ciał wywołało wzburzenie zarówno Polaków, jak 
i Ukraińców. Sowieci zniszczyli również wszystko, co byłoby 
pomocne dla postępującej armii niemieckiej , takie jak jedzenie, 
schronienie, komunikacja, zasoby naturalne. Pogrom w Dro-

hobyczu trwał trzy dni. 
Następnego dnia Niemcy wjechali na ulice Drohobycza, 

strzelając do ciężko rannych Żydów. W Borysławiu pocho-
wano 183 zabitych Żydów. Żydzi zostali teraz zmuszeni (pod 
groźbą śmierci) do założenia białej opaski z niebieską gwiazdą 
Dawida na prawej ręce. Żydzi w wieku powyżej 16 lat musieli 
się zarejestrować w urzędach pracy – oni też pracowali dłużej 
i za mniejsze wynagrodzenie niż inni pracownicy. Mieli też bar-
dzo małe racje żywnościowe w wysokości 184 kalorii dziennie. 

Wkrótce potem do Drohobycza przybyło Einsatzkommando, 
aby przy pomocy Ukraińców, rozpocząć akcję ludobójstwa 
Żydów na dużą skalę także Romów i komunistów. 7 lipca do 
Drohobycza przybył Feliks Landau, który prowadził dziennik 
rozstrzelań, których sam dokonał (te nazistowskie maszyny do 
zabijania uśmiercały dziennie ponad 1350 ludzi i nie wstydziły 
się tym chwalić!). Landau podziwiał dzieła Brunona Schulza, 
żydowskiego artysty i pisarza mieszkającego w Drohobyczu, 
otoczył go opieką i postarał się o dodatkowe racje żywnościowe 
dla niego. Landau zatrudnil Schultza do wykonania fresków 
w sypialni syna w willi, w której mieszkał. Ale kiedy Landau 
zabił żydowskiego dentystę faworyzowanego przez jego kolegę 
gestapowsca, ten z zemsty strzelił do Schultza, zabijając go 
dwoma strzałami w głowę. 

21 listopada 1941 r. miał miejsce pierwszy masowy mord 
w Drohobyczu. Landau zapisał w swoim dzienniku, że to 
brutalny mord. Setki Żydów zostały zamordowane - głównie 
osoby starsze, chore lub bezrobotne. Gestapowcy zebrali ich 
w Urzędzie Pracy, a następnie wywieźli ciężarówką do lasu, 
gdzie zostali straceni. 

Zagłębie naftowe w Drohobyczu zostało wykorzystane dla 
niemieckiego przemysłu wojennego. Dwadzieścia procent siły 
roboczej stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego. Jako do-
świadczeni pracownicy oni i ich rodziny otrzymywali specjalną 
ochronę. Nosili opaskę z literą „R”. Do września utworzono 
otwarte getto (bez płotów) dla 9000 Żydów pozostawionych 
w Drohobyczu. Utworzono także obozy pracy, aby zapewnić 
pracowników naftowych dla firm naftowych, takich jak Kar-
parthen Ölwerk.

W marcu 1942 r. miał miejsce pierwszy transport 2500 
Żydów do Bełżca. Żydom powiedziano, że mają zostać prze-
siedleni na inne tereny i wziąć jedzenie na 2 tygodnie, pienią-
dze, kosztowności i narzędzia. Zostali załadowani na bydlęce 
samochody przez Niemców, następnie zabrani do Bełżca i za-
gazowani. Polacy i Ukraińcy, którzy  ukrywali Żydów zostali 
ukarani śmiercią 6 sierpnia  1942 r. W sierpniu, kolejne 6000 
Żydów zostało wysłanych do Bełżca.

Himmler nakazał 17 listopada 1942 r., aby wszyscy żydow-
scy robotnicy w przemyśle naftowym zostali zastąpieni przez 
nie-Żydów W sąsiednim Borysławiu przez 4 tygodnie więziono 
w kinie „Koloseum” setki Żydów. Ostatni transport 3000 Żydów 
z Borysławia został wysłany do Bełżca. Getto w Drohobyczu 
zostało zlikwidowane, a następnie spalone 6 czerwca 1943 r. 
W ten sposób ostatecznie rozwiązano w Drohobyczu „problem 
żydowski”

W planach hitlerowskich Żydzi i Romowie mieli być cał-
kowicie zlikwidowani, Polacy natomiast mieli być najniższą 
w społeczeństwie klasą, wręcz niewolniczą przeznaczoną dla 
wykonywania różnych najgorszych prac. Podlegali stale rosną-
cej liczbie ograniczeń i zakazów (nie wolno było obejmować 
stanowisk kierowniczych, kształcić się powyżej podstawowej 
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elementarnej nauki, godzina policyjna itd.)
Młodzi Polacy w wieku powyżej 14 lat byli przetranspor-

towani do Rzeszy lub do obozów pracy w Generalnej Guberni 
jako robotnicy przymusowi. Pracowali dłużej, za mniejszą 
płacę niż zachodni Europejczycy. Musieli także nosić odznakę 
z literą „P”. Młode kobiety były również wywożone na roboty, 
z niektóre z nich trafiały do domów publicznych.

Inspektorat Południowo-Zachodniego Okręgu Lwowskiego 
AK z siedzibą w Drohobyczu

W lutym 1942 r. ZWZ, podobnie jak inne 
organizacje konspiracyjne, wszedł w skład 
utworzonej Armii Krajowej (AK). 
Inspektorat Południowo-Zachodniego Okręgu 
Lwowskiego AK z siedzibą w Drohoby-
czu był jednym z siedmiu Inspektoratów 
Obszaru Lwów AK. W tym Inspektoracie 
były trzy Obwody AK : Drohobycz, Sambor 
i Turka.W drugiej połowie 1942 r. na terenie 
tego Inspektoratu było zorganizowanych 18 
plutonów z 53 drużynami, a w nich 1 oficer 
zawodowy, 6 oficerów rezerwy 8 podchorą-
żych i 82 podoficerów. Komendantem Obwodu  
Drohobycz-Borysław był mjr Czerniatowicz, 
a od 1943 r. kpt. Ignacy Wojtanowski. 

Na terenie Inspektoratu działały m.in. 
pluton łączności technicznej, pluton młodzie-
żowy „Orlęta”, realizujący tajne nauczanie, 
Wojskowa Służba Kobiet (WSK). Były też 
oddziały leśne i oddziały dywersyjne (Kie-
rownictwo Dywersji KEDYW dowódcą był 
Jacek Przetocki.), które wykonały kilka akcji 
(wybuch gazu w kinie „Palace”, gdzie na sali byli Niemcy, wy-
sadzenie pociągu, blokowano przewozy i przerywano dostawy 
dla wojska niemieckiego na froncie wschodnim, realizowano  
także program zabójstw – wymierzonych przeciwko  brutalnym 
urzędnikom niemieckim). 

W kwietniu 1942 r. Włodzimierz Białek, jako żołnierz AK, 
jeden z sześciu oficerów rezerwy w Inspektoracie, złożył przy-
sięgę wojskową. Przyjął pseudonimy „Zych”, „Zor” i „Zew”. 
Od kwietnia 1942 pełnił funkcję komendanta rejonu1.  Punktem 
kontaktowym w Drohobyczu był dom rodziny Garczyńskich. 
Obwód Drohobycz rozrastał się i pod koniec 1943 r.liczył 6 
rejonów, a w nich 19 plutonów – łącznie ok. tysiąca ludzi.

Polacy na wschodnich ziemiach Polski mieli trzech wrogów: 
Sowietów, Ukraińców i Niemców

5 marca 1940 r., Stalin wydał wyrok na ok. 200 000 polskich 
więźniów (w tym połowę kadry polskich oficerów, policjantów 
i inteligencji polskiej). Skazanym nie przedstawiono ani oskar-
żeń ani wyroku! Polskich oficerów rozstrzelano 9 kwietnia 
1940 r. w Katyniu. 
Następnie Związek Radziecki zaczął systematycznie usuwać 
wszystkie wzmianki o Katyniu na mapach i dokumentach - 
podczas gdy NKWD prześladowało rodziny ofiar. Sowieci za-
częli deportować etnicznych Polaków z tego obszaru. Pierwsza 
deportacja miała miejsce 10 lutego 1940 r.  Polaków, rodziny 
wojskowych i policjantów, właścicieli ziemskich i inteligencję 
oraz Żydów, wywożono w głąb Rosji, na Syberię, do Kazachsta-
nu i innych odległych republik. W czasie podróży wielu zginęło 

z zimna i głodu. Druga deportacja odbyła się 12/13 kwietnia, 
kiedy „niebezpieczne elementy społeczne” zostały wysłane do 
Kazachstanu. Były to głównie wdowy i dzieci ofiar katyńskich! 
W kwietniu 1940 r. Sowieci zgodzili się na ewakuację Niemców 
Etnicznych na Zachód - gdzie otrzymali polskie gospodarstwa 
(Polacy zostali wygnani, a trzecia fala deportacji skierowana 
była do Ukraińców). 

Kiedy Niemcy wypowiedziały wojnę ZSRR i weszli na 
ziemie Kraju Rad, wkrótce odkryli masowe groby polskich 

oficerów pomordowanych w Lesie Katyńskim 
koło Smoleńska.
Berlin ogłosił 13 kwietnia 1943 r., że polscy 
oficerowie zostali rozstrzelani przez Armię 
Sowietów, ale strona radziecka zaprzeczyła 
temu - oskarżając Niemców. 

Polski Rząd na Uchodźstwie zażądał 
śledztwa w tej sprawie, ale Churchill i Ro-
osevelt odmówili poparcia nie chcąc narażać 
się Stalinowi. 

Na wschodnich terenach etnicznie pol-
skich były też liczne zbrodnie na ludności 
cywilnej, a wiele zbiorowych grobów do tej 
pory nie odnaleziono.

Dopiero w 1990 r. Rosjanie przyznali, że 
NKWD zamordowało na tych terenach ok. 
220 000 Polaków.

Wiosną 1943 roku Ukraińcy rozpoczęli 
oczyszczanie z Polaków terenów wschodniej 
Polski. OUN poleciła zlikwidować nie tylko 
ludzi, ale też wszystkie polskie ślady – spalić 
wsie, polskie nazwy, budynki, zatrzeć pamięć, 
że ktokolwiek, kiedykolwiek tam mieszkał. 

UPA używała szczególnie brutalnych metod. Palono kościo-
ły często wraz z wszystkimi parafianami. Kapłanów mordowano 
w szczególnie brutalny sposób siekierą lub krzyżowano. Gwał-
cono i mordowano kobiety. Ukraińców żonatych z Polkami  
zmuszano do zabicia swoich żon i dzieci. W najlepszym razie 
powiedziano im: „Zdrajco! Spakuj swoje rzeczy i zmierz się 
z tym samym losem, co ci Polacy, którzy okupują ziemię ukra-
ińską i przenieś się na zachód od rzeki San.”

11 lipca 1943 r. zaatakowano 99 polskich wiosek, a 50 
następnego dnia. To było ludobójstwo. W rezultacie Polacy 
zaczęli organizować akcje samoobrony i odwetu. Zdarzało się, 
że ofiarami odwetu byli niewinni ukraińscy wieśniacy, dlatego 
AK objęła kontrolą te działania odwetowe i od 20 lipca 1943 
r. ataki zaczęły słabnąć.

W oddziałach leśnych AK
Włodzimierz Białek został awansowany na porucznika 

w dniu 11 listopada 1943 r., a następnie przydzielony do jedno-
stek leśnych AK. Oddziały leśne „Warta” miały bronić Lwowa 
i Zagłębia Naftowego Drohobycz- Borysław, przed atakami 
Ukraińców, Niemców i Armii Czerwonej. Walczyły też na płd. 
terenach Rzeszowszczyzny z bandami UPA. Oczywiście działa-
ły w porozumieniu z miejscowym dowództwem AK. Oddziały 
partyzanckie „Warta” Podokręgu AK Rzeszów miały cztery 
bataliony oznaczone literami A, B, C, D. W każdym z batalio-
nów były 4 kompanie. Do grudnia 1943 r. były potężną siłą. 
Dowódcą batalionu C do maja 1945 był kpt. Witold Szredzki 
pseud. „Sulima”, „Sum” Por. Białek był dowódcą kompanii 

D rag an  Mi h aj l o  S o t i row i ć 
„Draża” (reprodukcja z książki J. 
Węgierskiego, Lwowskie Oddziały 
leśne na Rzeszowszczyźnie) 1944-
1945, Kraków 1998
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C-3. Oddziały walczyły z bandami UPA, z Niemcami i w koń-
cu z Armią Czerwoną. Organizowały też przerzuty za granicę. 
Utrzymywały łączność pomiędzy oddziałami oraz z Komendą 
Obszaru we Lwowie

W 1944 por. Białek przeszedł do baonu D. Jego zastępcą tak 
w baonie C-3 jak i D był ppor. Edward Cieśla2.

Oddział por. Białka działał w rejonie Przeworska, a w po-
łowie kwietnia przeniósł się w rejon Dynowa.Tu ściśle współ-
pracował z kapitanem Draganem Sotirovićem „Drażą”, który 
w oddziałach leśnych „Warta” był dowódcą kompanii D-14, 
działającej w rejonie Rzeszowa i Brzozowa. „Draża” był Serbem 
i kapitanem w królewskiej armii jugosłowiańskiej, który zbiegł 
z niewoli niemieckiej, nawiązał kontakt z polskim podziemiem 
i włączył się w działalność AK, uczył się języka polskiego3.
Por. Białek w maju lub w czerwcu 1944 r. wraz z kpt. „Drażą” 
kontrolował działalność jednego z oddziałów „Warty” z baonu 
A, który oprócz wielu słusznych akcji, dopuścił się nadużyć 
i grabierzy. 

Akcja „Burza”
W lipcu 1944 r. rozpoczęła się akcja „Burza”. Akcja ta miała 

być przeprowadzona w warunkach, gdy nastąpi załamanie się 
frontu niemieckiego i miała polegać na ciągłym atakowaniu co-
fających się wojsk niemieckich, w zrywaniu komunikacji i łącz-
ności wojskowej. Miał być przerwany ruch kolejowy i drogowy 
(uszkodenia techniczne linii kolejowych, wysadzanie mostów 
i tuneli, przerwanie łączności pocztowej. Spodziewano się, że 
kiedy sowiecka Armia Czerwona wkroczy na ziemie polskie 
Polskie Państwo Podziemne tj Delegatura Rządu na Kraj i AK 
ujawnią się, wystąpią wobec Sowietów jako gospodarze tego 
Kraju i ramię w ramię bądą razem ścigać wroga poza granice 
ziem polskich. Walki te będą wspomagane oddziałami leśnymi 
AK oraz specjalnie tworzonymi dodatkowymi oddziałami party-
zanckimi do obrony Lwowa i terenu Obszaru Lwowskiego AK.

Walki o Lwów – lipiec 1944 r.
Niemieckie władze cywilne opuściły Lwów 18 lipca 1944 r. 

i skierowały się na zachód, a  siły Wermachtu wyjechały następ-
nego dnia. Wkrótce jednak na przedmieściach Lwowa pojawiły 
się nowe dywizje Wehrmachtu - uciekające ze wschodu przed 
Sowietami. 22 lipca z południowego wschodu zaczęły zbliżać 
się do Lwowa i atakować miasto radzieckie czołgi. Walki toczy-
ły się na dwóch frontach. Przeciw sowieckim czołgom stanęły 
oddziały piechoty AK. W walkach o Lwów jak już wspomniano 
brały udział oddziały partyzanckie m.in. baon „D”, w którym 
służył por. Białek i kpt. „Draża” 

14. Pułk Kawalerii Jazłowiekiej walczył z Niemcami, którzy 
przenosili się do Śródmieścia. Zacięte walki toczyły się m.in. 
na Łyczakowie.
 „Draża”donosi: „Kilkaset oficerów AK walczy o Lwów. Kobie-
ty, a nawet dzieci biorą udział w walkach. Włosy na głowie stają 
na widok Polaków stojących przed lufami niemieckich karabi-
nów maszynowych i biorących udział w walkach ulicznych”.
Najcięższe walki trwały 23 lipca, kiedy cała armia radzieckich 
czołgów przybyła z południa, weszli do miasta z trzech stron. 
Ale po zaciętych walkach, pod koniec dnia odzyskano Rynek 
Starego Miasta.

26 czerwca 1944 r. i 6 lipca rafineria Drohobycz została 
zaatakowana przez osiem sił powietrznych, a atakowało aż 71 
samolotów. Por. Białek wcześniej zebrał informacje wywiadow-

cze. Armia Czerwona znów się zbliżała do miasta. AK podjęło 
próby współpracy, ale było jasne, że Sowieci będą współpraco-
wać tylko na własnych warunkach. Ostrzegali też AK o NKWD, 
który podążał za armią. Zlecenia z 5 lipca 1944 r. podzieliły 
Lwów na 5 rejonów i przypisały jednostki AK do konkretnych 
miejsc i zadań. W tych rejonach było aż 7000 żołnierzy AK . 
„Draża” przygotował plan komunikowania się rejonów pomię-
dzy sobą, ale nie było bezpośredniej łączności radiowej między 
dowództwem rejonu a dowództwem AK - tak więc, wiadomości 
radiowe wysyłane były do Warszawy przez polskie dowództwo 
w Londynie, a z Warszawy dopiero do Lwowa!

W walkach o Lwów wsławił się 14 Pułk Ułanów Jazło-
wieckich. W nocy z 27 na 27 lipca rozbita armia niemiecka 
w pośpiechu i chaosie opuściła Lwów. Zgodnie z ustaleniami, 
AK została rozwiązana 28 lipca, a żołnierzom i dowódcom 
jednostek powiedziano, aby „poszli do domu i czekali na dalsze 
instrukcje”. Białe i czerwone flagi zostały zdjęte z murów miej-
skich. Zginęło około 700 żołnierzy AK, miejsce ich pochówku 
jest nieznane. Z jednego centrum AK wyszła mrożąca krew 
wiadomość: „Obawiamy się aresztowań i tortur w więzieniach 
NKWD”. „Draża” został nagrodzony krzyżem Virtuti Militari 
5 klasy za bohaterstwo w walkach o Lwów. Rosjanie docenili 
polską AK za sukces w walkach z Niemcami,  ale sowiecki reżim 
nie chciał tolerować obcej, zbrojnej organizacji wojskowej na 
zajętym terenie. 

W dniu 2 sierpnia 1944 r. oficerowie AK zostali podstępnie 
zaproszeni na odprawę, podczas której NKWD aresztowało 33 
oficerów AK i przetransportowano ich ciężarówką do więzienia 
w Kijowie. Wśród aresztowanych był też kpt. Dragan Sotirovic 
„Draża”, który skazany został na 15 lat ciężkiej pracy. Podofice-
rom, sąd wojenny zaproponował wybór - udanie się do łagrów 
lub dołączenie do Armii Czerwonej. „Draża”, wieziony do 
Moskwy do więzienia na Łubiance zbiegł z transportu i dotarł 
do oddziałów leśnych walczących jeszcze na Rzeszowszczyźnie.  

Równocześnie NKWD zaczęło polowanie na wszystkich 
pozostałych żołnierzy AK, ukrywających się w lesie. Ponad 
2000 żołnierzy AK zostało skazanych i osadzonych w więzie-
niach sowieckich. Gdy Niemcy wycofywali się z Drohobycza, 
Ukraińcy udali się do ratusza, z żądaniem,  aby w 24 godziny, 
by zrobić porządek z Polakami! Na szczęście nie było na to zgo-
dy. Polacy byli w ciągłej gotowości, pilnowali swoich domów 
w systemie zmianowym, założono łańcuchy na drzwi i siekierę 
trzymano przy drzwiach.

Znów w partyzantce 
Reżim sowiecki nasilał się i agresja UPA przeciwko Polakom 

ciągle wzrastała. 
Po reorganizacji oddziałów leśnych AK na terenie Rze-

szowszczyzny działały 4 plutony i ponad 1600 żołnierzy. Każdy 
oddział miał również kapelana i sanitariuszkę. Dowódcy tacy 
jak por. Białek prowadzili szkolenia partyzanckie. Ciągle byli 
w ruchu, przemieszczając się z miejsca na miejsce. Przeważnie 
mieszkali pod gołym niebem, bez względu na pogodę. Latem, 
przy dobrej pogodzie spanie pod gałęziami świerka chroniło 
żołnierzy przed poranną rosą, ale przy długich opadach i niskich 
temperaturach zimowych, było to szczególnie trudne. 

Por. Białek „Zych” został dowódcą 2. plutonu w baonie 
„Draży”. Zastępcą Białka „Zycha” był nadal Edward Cieśla „Za-
bawa”, który wcześniej ukończył podziemną podchorążówkę, 
zdając egzaminy w Przeworsku. Teraz celem oddziałów leśnych 
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„Warta” była ochrona polskich wiosek i skupisk Polaków. 
Oddziały partyzanckie głównie przebywały 
w lesie, ale od czasu do czasu przychodzili do 
polskich wiosek - „Draża” starał się, by kwatero-
wali u najbiedniejszych wieśniaków, za zapłatę 
pieniężną. Spali na strychach lub w stodołach 
na słomie. Artykuły żywnościowe kupowano 
od gospodarzy z polskich wiosek. Nie zawsze 
dało się zapewnić żołnierzom trzy posiłki. 
Problemem było również przetransportowanie 
sprzętu kuchennego w terenie. Pewnego razu 
podsłuchano rozmowę polskich rolników, któ-
rzy powiedzieli: „Widzę, że Draża powraca.” 
„Skąd wiesz?” „Nie ma w wiosce cebuli”. 
„Dlaczego? Czy Draza lubi jeść cebulę?” „Nie, 
ale nie pozwala swoim żołnierzom pić wódki, 
więc jedzą cebulę, żeby zamaskować zapach!” 
„Draża” był człowiekiem bardzo religijnym. 
Od swych podwładnych wymagał właściwego 
poziomu moralnego. Był abstynentem i nie 
tolerował pijaństwa4.

Wiele problemów sprawiały partyzantom braki podstawo-
wych rzeczy: wygodnych butów, munduru i płaszcza, a zimą 
długiego kożucha. Dokuczała im niemożność utrzymania higie-
ny osobistej, brak czystej wody, mydła. Konsekwencją tego były 
powszechne wszy i inne pasożyty. Trzymanie ubrania w dymie 
nad ogniskiem dawało tymczasowy efekt, nie było sposobu, 
by wyplenić je ze szwów i fałd. Wyciory do czyszczenia ka-
rabinów były najskuteczniejszym sposobem na drapanie stale 
swędzącej skóry. 

9 września 1944 r. wszystkim Polakom kazano opuścić 
terytorium ZSRR. Wielu polskich cywilów opuściło swoje 
rodzinne strony, ale inni czekali na postanowienia konferencji 
w Jałcie w lutym 1945 roku. 26 października zostały wydane 
„Wytyczne AK na zimę 1944/45” i wszyscy żołnierze AK 
zostali poinstruowani, aby ujawnić swoją tożsamość Armii 
Czerwonej, skonsolidować wszystkie organizacje wojskowe 
w AK, „przygotować się na najgorsze” i liczyć się z możliwością 
okupacji sowieckiej. 

W listopadzie/grudniu 1944 r. na skutek donosu, aresz-
towano 150 osób w powiecie Brzozów, wraz z ich dowódcą 
por. Białkiem. Zatrzymanych osadzono w areszcie PUBP. 
„Draza” z grupą kilku swoich oficerów podjął się ryzykownej 
akcji uwolnienia więźniów. W mundurze sowieckiego oficera 
prowadzącego grupę dezerterów wszedł do więzienia. Udało 
mu się uwolnić 11 oficerów AK i 27 Niemców etnicznych. 
W więzieniu pozostawili wszystkich nazistowskich Niemców! 
Mój ojciec zawsze mówił, że dwukrotnie był uwięziony przez 
Sowietów - to był jeden z tych przypadków .

19 stycznia 1945 r. AK obszaru Lwów definitywnie przestała 
istnieć. W rozkazie napisano: „Nie chcemy walczyć z Sowieta-
mi, ale nigdy nie zgodzimy się żyć bez całkowicie suwerennego, 
niezależnego, sprawiedliwie rządzonego państwa polskiego”. 
To zwiastowało pojawienie się akcji NIE. 

W styczniu 1945 r. Wojska radzieckie wkroczyły na Wołyń 
w granice przedwojennej Polski. W związku z tym komendant 
Sił Zbrojnych w Kraju gen. „Bór” Komorowski wydał rozkaz 
do żołnierzy AK
(…) „nie odmawiamy armiom sowieckim, wkraczającym do 
Polski w walce z cofającymi się Niemcami, prawa toczenia 

wojny na naszych ziemiach. Walkę tę wesprzemy, jednak nie 
poddamy się naciskowi politycznemu zmie-
rzającemu do podporządkowania nas celom 
obcym”.

Rosjanie splądrowali Polskę, potem Niemcy. 
W Krakowie NKWD już zaczął zbierać infor-
macje i aresztować członków AK, przedstawi-
cieli inteligencji, nauczycieli, księży.
„Drażę” ponownie ujęli Sowieci 5 marca 
1945r. w Ujazdach (na zachód od Dynowa). 
Dom, w którym się ukrywał (klasztor sióstr 
prezentek), został otoczony przez żołnierzy 
sowieckich.
Kpt. Draża wyskoczył z II piętra budynku, 
ale upadając na beton złamał kość w stopie. 
Mimo, że był poszukiwany, nie rozpoznano go. 
Podał się za oficera francuskiego o nazwisku 
Jaques Roman, byłego jeńca niemieckiego, 
który wraca z Odessy  z obozu repatriacyjne-
go. Z taką tożsamością został odwieziony do 

szpitala w Rzeszowie. Uwolniony przez kolegów partyzantów, 
po miesiącu rekonwalescencji wrócił do swojej kompanii, 
przebywającej w lasach między Dynowem a Przeworskiem.
Polska wieś Borownica (35 km na zachód od Przemyśla) została 
spalona przez UPA 

21 kwietnia 1945 r. „Draża” poprosił o spotkanie z lokalnymi 
przywódcami UPA i zawieszenie broni. Udało mu się przekonać 
ich, że Związek Radziecki jest ich wspólnym wrogiem. Obszar 
był spokojny przez kilka miesięcy, a UPA mogła skoncentrować 
się na przeciwstawianiu się deportacjom Ukraińców. Dzięki tej 
dyplomacji „Draża” uratował niewątpliwie życie setek Polaków 
żyjących na tym terenie. 

3 maja 1945 r. Cały 14 pułk kawalerii uczestniczył w mszy 
św. odprawionej w kaplicy w przysiółku Dąbrowka Starzeńska.  
W tym samym czasie mój ojciec walczył z Rosjanami w Go-
rzycach. Jego działania przyniosły mu medal Cross for Valor 
i awans na kapitana. Ostatnia misja „Draży” miała miejsce 
25 czerwca 1945 roku. Na drodze między Jasienicą Rosielną 
a Domaradzem zaatakował oddział sowiecki, zdobył trochę 
zagrabionych koni i krów, które wróciły do swoich właścicieli. 
Nie jestem pewna, czy ojciec brał w tym udział, bo od dzieciń-
stwa - bał się krów! 

Wojna w Europie zakończyła się w maju 1945 r. W Polsce 
podziemna Rada Jedności, Pełnomocnik Rządu Stefan Korboń-
ski i Delegat Sił Zbrojnych płk. Rzepecki wydali odezwy 17 
i 27 maja wzywające naród do powrotu do normalnego życia. 
Równocześnie rozwiązanio oddziały leśne „Warta” z dniem 1 
lipca 1945 r. 

Dla żołnierzy z rozwiązanych oddziałów leśnych przygo-
towano wypłaty zasiłków i fałszywe dokumenty, które miały 
im pomóc powrócić do normalnego życia. Rozpoczęto przygo-
towania magazynów do składania broni, ale problemem było 
rozbrojenie żołnierzy, gdyż niechętnie rozstawali się z bronią. 
Przygotowano też wnioski o awanse podoficerskie i oficerskie 
oraz odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Zasługi 
z Mieczami i Krzyżem Walecznych.

Mój ojciec Włodzimierz Białek w  styczniu 1945 awanso-
wany był do stopnia kapitana i przedstawiony do odznaczenia 
Krzyżem Walecznych. Nie mogąc już dłużej przebywać na 
terenach gdzie przez wszystkie lata wojny i okupacji walczył 

Kpt. Włodzimierz Białek w 
mundurze żołnierza II Korpusu, 
Włochy 1946 (zbiory rodzinne).
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z trzema wrogami Polski: Niemcami, Ukraińcami i Armią 
Czerwoną, wyjechał do Krakowa. Pracował tam jeszcze jakiś 
czas w dowództwie AK, ale zagrożony aresztowaniem, musiał 
wyjechać z Polski. Zdecydował dotrzeć do armii gen.  Andersa 
stacjonującej jeszcze we Włoszech. Przez Wrocław udał się na 
Dolny Śląsk i tam przekroczył granicę Polski na zawsze.To 
uratowało mu życie, ale skazało na los emigranta.
Do Włoch przybył 17 września 1945 r.  

Przypisy:
1  Kwestionariusz specjalny ppor. Włodzimierza Białka. Główna 
Komisja Weryfikacyjna AK, Arch. S.P.P. London
2  Edward Cieśla „Zabawa” (1923 – 1952) zastępca por. Wło-
dzimierza Białka w kompanii C-3 jak i potem w baonie D. 
Pochodził z miejscowości Studziane k/Przeworska. W 1943 r. 
ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych i zdał egzaminy 
w Przeworsku. 
Początkowo służył w oddziałach dywersyjnych Przeworsk. Ze 
względu na urodę (jasna cera, niebieskie oczy i rude włosy) 
w różnych akcjach sabotażowych i dywersyjnych występował 
w niemieckim mundurze.W lipcu 1945 r. po rozwiązaniu od-
działów leśnych „Warta” wyjechał do Bytomia, stamtą do ame-
rykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech i dalej do Włoch do 
gen. Andersa. Podjął się misji przeprowadzania rodzin polskich 
oficerów II Korpusu, z Kraju do Włoch. Aresztowany,  po raz 
pierwszy w styczniu 1946 r. skazany został wyrokiem Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę śmierci, w re-
wizji procesu zamienioną na 6 lat więzienia. Karę odbywał we 
Wronkach wyszedł po 3 latach. Podjął studia w Wyższej Szkole 
Handlowej we Wrocławiu. Z powodu kontaktów z bratem Tade-
uszem przebywającym w Monachium, a po jego aresztowaniu 
w Polsce, za próbę uwolnienia go, był Edward Cieśla areszto-
wany 21 listopada 1950. W dniu 28 lutego  1952 r. po raz drugi 
skazany na śmieć przez Wojsk. Sąd Rejonowy w Opolu. Wyrok 
wykonano w więzieniu w Opolu 9 sierpnia 1952. Prokurator nie 
zezwolił na wydanie ciała rodzinie. Dopiero 3 października 2006 
r. pochowany został z honorami wojskowymi na Cmentarzu na 
Powąskach w Warszawie w grobowcu rodzinnym. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward Cieśla
3  Dragan Mihajlo Sotirović  „Draża” (1912 – 1987) był towa-
rzyszem broni por. Włodzimierza Białka i jego serdecznym 
przyjacielem. Był Serbem i kapitanem w królewskiej armii 
jugosłowiańskiej, który zbiegł z niewoli niemieckiej, nawiązał 
kontakt z polskim podziemiem i włączył się w działalność AK.  
Był jednym z twórców formującego się 14 Pułku Ułanów Jazło-
wieckich AK. Znał język polski. W partyzancie w oddziałach 
leśnych „Warta” był dowódcą kompanii D-14. Miał niezwykły 

życiorys pełen brawurowych ucieczek, będących dowodem jego 
odwagi, inteligencji i sprytu.Prowadził też niebezpieczne akcje 
dla ratowania swoich ludzi z oddziałów leśnych, przetrzymywa-
nych w wiezieniach NKWD i UB. Za walki o Lwów, w których 
był ranny, „Draża” odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari 
5 klasy, a w styczniu 1945 awansowany do stopnia majora.Po 
wojnie był poszukiwany i groziło mu aresztowanie, wyjechał 
więc na Dolny Śląsk. Po krótkim tam pobycie wyjechał z Pol-
ski. W rodzinne strony nie mógł wrócić, bo w komunistycznej 
Jugosławi byłby aresztowany. Wyjechał więc do Francji, potem 
do Belgii, Hiszpanii i Monako. Był też krótko w Anglii. Tu 
gen. Anders awansował go na honorowego majora WP. Był 
bardzo religijny, każdego roku odbywał pielgrzymkę na górę 
Athos. Podczas dorocznej pielgrzymki na górę Athos zmarł 
nagle w Salonikach 6 czerwca 1987 r. zapomniany bohater, 
legenda Kresów. W dniu 2 paździenika 2010 r. na Cmentarzu 
na Powązkach w Warszawie, odsłonięto tablicę upamiętniającą 
mjr Dragana Sotirovića „Drażę”. 
Dragan Sotirović. Serb. Legenda Kresów. Aktualności. Stargard 
www.stargard.cerkiew.pl/news – history.php?idn-4&id=27.
4  (J.Węgierski, Lwowskie Oddziały leśne na Rzeszowszczyźnie 
1944-1945 Kraków 1998 s. 108-109, 145.)
Użyte skróty :
AK -  Armia Krajowa 
KEDYW – Kierownictwo Dywersji
NKWD -  Narodny Komissariat Wnutrennyh Diel (Narodowy 
Komisariat Spraw Wewnętrznych ) 
OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 
POW -  Polska Organizacja Wojskowa
POWW - Polska Organizacja Walki i Wolności 
SZP – Służba Zwycięstwu Polski
UPA -  Ukraińska Powstańcza Armia
WSK -  Wojskowa Służba Kobiet
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWZ  - Związek Walki Zbrojnej

Bibliografia:
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Butler 2010 Pen & Sword Military
Polskie podziemie 1939-1947 / David G Williamson 2012 Pen 
& Sword Military
Jerzy Węgierski, Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na 
Samborszczyźnie, Kraków 1993
Jerzy Węgierski, Lwowskie Oddziały leśne na Rzeszowszczyźnie 
1944-1945 Kraków 1998
Jerzy Węgierski, Armia Krajowa na południowych i wschodnich 
przedpolach Lwowa, Kraków (Kryspinów) 1994
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Dąb Wybickiego w Będominie

Michalina Pięchowa

Pieśń nadziei
W stulecie odzyskania niepodległości

           1918  -  2018

Rozległe pola, a wśród nich na lekkim wzniesieniu park 
ze starym drzewostanem. Jedno z drzew o obwodzie 635 cm 
i wysokości 27 m, dąb szypułkowy, szczególnie zasługuje na 
uwagę. Staruszek zwany „Dębem Wybickiego” jest świadkiem 
wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni 400 lat.

Kaszuby, północna Polska, uroczy zakątek , usiany jezio-
rami, wieś Będomin, w niej malowniczy dworek szlachecki 
z XVIII wieku, pełniący funkcję Muzeum Hymnu Narodowe-
go. Warto zaznaczyć, że muzeum to jest jedyną placówką tego 
typu na świecie. Dwór ten pozostawał w posiadaniu rodziny 
Wybickich od 1740 roku do 1785. W tym czasie, to jest 29 
września 1747 roku przyszedł na świat Józef, późniejszy ge-
nerał. Pod  dachem tego dworku, w cieniu starych drzew, Józef 
stawiał pierwsze kroki. W jego ścianach, w rodzinnej atmosfe-
rze upływało dzieciństwo i młodość chłopca. Okres ten nazwał 
„wiekiem obyczajów i moralności”. Wychowany w duchu pa-
triotyzmu, miłości do Polski za swój obowiązek uznał udział 
w Konfederacji Barskiej, traktując ją jako pierwsze z powstań 
narodowych przeciwko rosnącej ingerencji Rosji w sprawy 
Rzeczpospolitej. Ponadto aktywnie uczestniczył we wszyst-
kich przedsięwzięciach mających na uwadze ratowanie bytu 
niepodległego Ojczyzny: działał w Komisji Edukacji Naro-
dowej, uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego, brał 
udział w Powstaniu Kościuszkowskim. Kiedy Polska zniknę-
ła z mapy Europy w wyniku trzech rozbiorów, opuścił Kraj 
i udał się na emigrację do Paryża.

Mając poza sobą dramatyczne, osobiste przeżycia, jak 
i tragedię utraty Ojczyzny, Wybicki nie tracił nadziei. Kiedy 
dowiedział się o organizowaniu przez generała Henryka Dą-
browskiego legionów polskich we Włoszech, udał się tam. 
Wkrótce w mieście Reggio Emilia napisał „Pieśń Legionów 
Polskich we Włoszech”.

To właśnie jej poświęcone jest Muzeum w Będominie. Do 
zwiedzania go zaprasza wznoszący się przed budynkiem pię-

ciometrowy orzeł, którego skrzydła tworzą stare kosy. Wnę-
trze, kilka pomieszczeń, zawiera pamiątki po wielkim Polaku 
i osobach żyjących w tamtej epoce. Meble, obrazy, broń sta-
nowią najbardziej charakterystyczne elementy wyposażenia 
dworku szlacheckiego. W następnych salach zgromadzono 
wszystko to, co oddaje patriotyczną atmosferę epoki. Dzieje 
Polski są tłem ukazującym proces stawania się Mazurka hym-
nem narodu i państwa. Wersji Mazurka jest ponad sto, przede 
wszystkim jest pierwszy tekst Hymnu, który wyszedł spod 
pióra Wybickiego oraz Mazurek wydany w Paryżu w 1826 
roku w języku polskim i języku francuskim, tekst publikowa-
ny w Niemczech, różne wersje Pieśni Legionów, a także dzieła 
inspirowane Pieśnią Wybickiego. Nie można też pominąć stare 
płyty gramofonowe z patriotycznymi pieśniami, karty poczto-
we posiadające motyw Orła Białego. Wszystko to znakomicie 
oddaje atmosferę epoki, w której przyszło Polakom walczyć 
o przywrócenie Ojczyźnie niepodległości.

Wystawa obejmuje niejako dwa tematy: pierwszy - „Józef 
Wybicki i jego epoka”, drugi „Rola Mazurka w podtrzymy-
waniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów 
i w ich walkach o utraconą wolność”. Ponadto organizowa-
ne są wystawy okazjonalne, zawsze o tematyce patriotycznej. 
Zbiory te przybliżają zatem postać Polaka, patrioty oraz po-
zwalają zapoznać się z jego życiem, działalnością publiczną 
i podkreślają znaczenie, funkcję edukacyjną i społeczną hym-
nu narodowego. Nasuwa się pytanie, w jakich okolicznościach 
powstał? Czym kierował się jego autor, tworząc pieśń? Jaką 
rolę odegrała ona w okresie zaborów, okupacji i zniewolenia 
polskiego narodu.

Wracamy do Reggio, bo właśnie tam Józef Wybicki 
przybył z Paryża, by działać wraz z generałem Henrykiem 
Dąbrowskim. Na apel polskich generałów ściągali polscy 
uchodźcy, dezerterzy z wojska austriackiego, emigranci, 
przedstawiciele szlachty, mieszczaństwa i chłopi. Generał 
Henryk Dąbrowski podpisał 9 stycznia 1797 roku konwencję 
[ umowę] z administracją Republiki Lombardii, której jeden 
z punktów brzmiał :”Polacy, ofiarowując swą służbę Lombar-

Dwór Wybickich w Będominie - Muzeum Hymnu Narodowego
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dii, pragnęliby, ażeby wzięła ona pod uwagę ich sytuację [. . .] 
Zamiarem Polaków jest bronić sprawy wspólnej: żyć wolnym 
lub umrzeć za wolność. Nie wątpią oni, że gdy ich ojczyzna 
wezwie do służby, lud lombardzki z radością przyjmie ich 
marsz z Południa na Północ dla obrony wolności”.

Władze Lombardii wyraziły zgodę na utworzenie polskich 
oddziałów wspomagających Francuzów. Polacy wiązali swe 
nadzieje przede wszystkim z Napoleonem. 

Współtwórcami Legionów byli: Karol Kniaziewicz i Józef 
Wybicki. Po przybyciu do Reggio Wybicki powitany został 
zarządzonym na jego cześć przeglądem Legii. Wzruszyła go 
defilada polskich żołnierzy w narodowych mundurach, ma-
szerujących pod sztandarami z hasłem: „Wszyscy ludzie wol-
ni są bracia”. Wsłuchiwał się też w melodię świeżo powstałą 
„Marsz dla Legionów Polskich”, skomponowaną przez Micha-
ła Ogińskiego.

Niebawem Napoleon polecił generałowi Dąbrowskie-
mu przenieść kwaterę Legionów do Mediolanu. W związku 
z tym władze miasta Reggio uroczyście pożegnały i genera-
ła i Legionistów. Niezwykle serdeczna atmosfera rozstania 
i towarzyszące jej refleksje spotęgowały nadzieje w sercach 
Polaków. W takich okolicznościach zrodziła się myśl dotyczą-
ca pieśni, która wyrażała wiarę w odzyskanie niepodległości 
i równocześnie szacunek dla twórcy oddziałów polskich. Mię-
dzy 15 a 21 lipca 1797 roku Generał Wybicki napisał „Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech”. Jej słowa podłożył pod 
ludową melodię mazurka znanego na Podlasiu. Bardzo szyb-
ko znalazła uznanie, śpiewano ją we wszystkich miejscach, 
w których stacjonowały polscy żołnierze.

Spiewano ją również, kiedy w 1798 roku Legiony wkroczyły 
do Rzymu. Generał Henryk Dąbrowski na Kapitolu, u stóp Mar-
ka Aureliusza przemówił: „Stanęliście na szczycie, na którym 
błyszczy sława tylu wieków [...] Niech miłość kraju z godłem 
sławy utkwi na zawsze w sercach waszych”. Wtedy zabrzmiały 
gromko słowa: „Jeszcze Polska nie umarła!” Po jakimś czasie 
zmienił się nieco tekst pieśni, ale jej sens, jej wymowa pozostały 
te same. Twórca Legionów nie przypuszczał, że właśnie ona roz-
sławi jego imię. Mazurek bardzo szybko rozpowszechnił się po 
wszystkich oddziałach, co więcej przekroczył granice i przedo-
stał się na uciskane ziemie polskie.

Maria Wysłouchowa napisała pod ko-
niec XIX wieku: „Leci ta pieśń cudna [...] 
przez góry, rzeki i lasy [...]na północ [...] 
Nie zatrzymać jej czatom granicznym ani 
murom [...] Wróciła do ojczyzny i uwija 
się niby jaskółka [...] leje balsam kojący 
w dusze starca [...] zapala serce młodzień-
ca i unosi go pod słoneczne niebo Italii, 
na pola bitew”. Pieśń ta rozbrzmiewała 
w arystokratycznych salonach, szlachec-
kich dworkach, mieszczańskich domach 
i chłopskich chatach. Wyrażała bunt prze-
ciw niewoli i uciskowi, wlewała nadzieje 
w serca kilku pokoleń Polaków, którzy 
wierzyli w odzyskanie niepodległości, 
byli przekonani, iż u boku Napoleona po-
trafią „powrócić na Ojczyzny łono”, za-
grzewała do walki, dając przykład takich 
bohaterów, jak Stefan Czarniecki, Tade-
usz Kościuszko i inni.

Atmosferę tamtej epoki starał się odtworzyć również Ste-
fan Żeromski pisząc swą epopeję napoleońską „Popioły”. Na 
tle szerokiej panoramy życia 
polskiego utrwalił historię 
zwycięstw i upadków Legio-
nów, a równocześnie wskazał 
na rolę Pieśni „Jeszcze Pol-
ska nie umarła”. Wśród wielu 
sugestywnych opisów jeden 
szczególnie wywiera na czy-
telniku wstrząsające wrażenie 
[czy też widzu, mam na my-
śli film oparty na powieści]. 
Chodzi o opis maszerujących 
oddziałów polskich, którym 
przygląda się książę Gintułt, 
udający się do Włoch. [T. I, 
rozdział 12]  „Książę wy-
siadł z powozu, kiedy zza 
tej skały wynurzyły się pierwsze rzędy infanterii. Szli ludzie 
przywaleni kurzem od głów do stóp, jak ruchome jego słupy. 
Ledwie w dymach pyłu  wapiennego widać było zgorzałe na 
węgiel ich twarze, zamknięte oczy, zacięte usta. Szli wielkim, 
twardym, młodym, niestrudzonym krokiem. Przesuwały się 
w małych odstępach jedna za drugą kompanie grenadierskie 
[wyborna piechota]. Książe [...] ujrzał, że ci ludzie byli obe-
rwani, prawie bez butów.[...] Szedł batalion strzelców odziany 
w łachmany łudząco podobny do regimentu marszałkowskiego 
strzelców węgierskich.[...] Wizja bolesna, sen długi i duszący. 
Widok każdego oddziału nożem padał w piersi i utykał w ser-
cu. Oto idą znowu. [...] Pąsowe mundury, białe kolety [kurtka 
z sukna lub skóry], białe pasy i czarne kapelusze. Wszystko to 
obdarte, w łatach różnokolorowych, w szwach, w gałganach. 
Nogi półbose dzielnie i twardo wytrzymywały takt na tej nie-
skończonej drodze między morzem a lądem, wlokąc strzępy 
„czarnych butów niemieckich”. [...]  Obok ludzi, idących mia-
rowo, brnęły do taktu chude konie oficerów wyższych.”

Opisana sytuacja dotyczy lata i jesieni 1799 roku, kiedy 
legioniści odczuwali biedę, nie otrzymywali bowiem żołdu, 

głodni, obdarci wykonywali jednak rozka-
zy swych dowódców. Dwa lata wcześniej 
pierwsze bataliony Legionu Polskiego 
były świeżo umundurowane i kompletnie 
wyekwipowane. Siedem tysięcy żołnie-
rzy polskich wzięło udział między inny-
mi w walkach z wojskami II koalicji an-
tyfrancuskiej. Walczyli pod Rimini, pod 
Weroną, nad Jeziorem Garda. Mimo po-
święceń, entuzjazmu, wiary w słuszność 
sprawy ponieśli szereg porażek oraz po-
ważne straty w bitwach pod Weroną, Ma-
gnano, pod Mantuą. Zginęło wtedy około 
20 tysięcy żołnierzy, tylko 800 pozostało 
pod bronią. Był rok 1799.

Mimo tej wyjątkowo ciężkiej sytuacji 
„Mazurek Dąbrowskiego” nadal podtrzy-
mywał na duchu legionistów, dodawał 
im sił, a kiedy na propozycję Bonaparte-
go Dąbrowski ogłosił w dniu 3 listopada 
1806 roku kolejną odezwę do rodaków, 

Józef Wybicki

Jan Henryk Dąbrowski
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przybywali oni tworząc nowo powstające oddziały wojska 
polskiego. Wtedy to Wybicki i Dąbrowski, olśnieni powtórną 
nadzieją na wyzwolenie Ojczyzny, pośpieszyli za armią  napo-
leońską z Berlina do Poznania. Witani owacyjnie przez miesz-
kańców tego miasta usłyszeli pieśń, która im towarzyszyła od 
początku. Na ten obraz zanotowany przez Wybickiego w jego 
Pamiętnikach, że „po wszystkich ulicach dała się słyszeć zna-
na w Polsce piosenka: „Marsz, marsz Dąbrowski” - nakłada 
się inny, jakże nam bliski i znany: 

„Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany”.

Wzruszenie Polaków na widok polskich mundurów było 
ogromne, potęgowały je również melodia i słowa Pieśni na-
dziei autorstwa Wybickiego. Pieśń ta stale towarzyszyła legio-
nistom, szła za nimi, dotarła do Ojczyzny, by już na zawsze 
w niej  pozostać.

Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w 1807 roku, kie-
dy Fryderyk August, król saski, wjechał na ziemię polską, na 
Śląsku powitano go „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Odtąd gra-
no ją i śpiewano na wszystkich ważniejszych uroczystościach. 
Jakkolwiek na terenie Królestwa Polskiego [1815] nie wolno 
było śpiewać Mazurka, w 1818 roku zaśpiewano nad trum-
ną zasłużonego generała Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie 
zginęła, kiedy my żyjemy”. Chociaż Napoleon poniósł klęskę, 
a razem z nim upadły nadzieje „wybicia się na niepodległość”, 
to jednak w niedługim czasie naród zerwał się do walki. W li-
stopadowe dni znowu ożyła pieśń Wybickiego, śpiewano ją 
wszędzie, tym samym wzywając 
do boju i zachęcając do męstwa. 
Do melodii tego Mazurka powsta-
wały nowe pieśni różnych auto-
rów, ale on jednak wiódł prym.

Powstanie listopadowe upadło, 
jego uczestnicy musieli opuścić 
kraj. Wstrząsającą chwilą był mo-
ment pożegnania przez nich ziemi 
ojczystej. Za linią graniczną sta-
ło wojsko pruskie. O tej sytuacji, 
jaka tam wtedy zaistniała, tak pi-
sał w setną rocznicę  upadku po-
wstania historyk Artur Śliwiński: 
„Trębacze polscy zagrali: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Dźwięki dro-
giej sercom polskim pieśni szero-
ko rozniosły się w przestworzach 
i zamilkły bez echa [...] Wódz 
naczelny Rybiński [...] wydał roz-
kaz składania broni. Żołnierze ze 
łzami w oczach, ale i z pasją rzu-
cali broń, aby ją zniszczyć, aby 
zaborca nie miał z niej pożytku”. 
Wychodźcy polscy udając się na 
Zachód, w poszczególnych krajach 
byli witani „Mazurkiem Dąbrow-
skiego”. Głośno brzmiał Mazurek 
wśród Wielkiej Emigracji polskiej 

we Francji, Anglii, Belgii, Szwajcarii. Oddając nastroje epo-
ki Napoleona Adam Mickiewicz unieśmiertelnił go w swym 
poemacie o Ziemi Ojczystej. Tadeusz powróciwszy do rodzin-
nego dworku, obiega wszystkie stare kąty, przypomina sobie 
czasy dzieciństwa i nagle wzrok jego zatrzymuje się na jed-
nym miejscu:

     „Nawet stary stojący zegar kurantowy
     W drewnianej szafie poznał, u wnijścia alkowy,
     I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
     By stary Dąbrowskiego usłyszeć  mazurek”.

Po raz drugi poeta unieśmiertelnił legendę tej pieśni 
w księdze XII „Kochajmy się”, kiedy jej melodia zabrzmiała 
w koncercie Jankiela: 

  „Razem ze strun wiela
  Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
  Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.
  Brzmi Polonez Trzeciego Maja! - Skoczne dźwięki
  Radością oddychają, radością słuch poją,
  Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją-    
  Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
  W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
  Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej Sali
  Zgodzonego z narodem króla fetowali”.

Nie mniejszą rolę odgrywał  Mazurek w czasie Wiosny 
Ludów, głośno również rozbrzmiewała Pieśń Wybickiego 
w okresie manifestacji patriotycznych, poprzedzających Po-
wstanie Styczniowe i podczas jego trwania. W okresie popo-

wstaniowym w dalszym ciągu wła-
ściwie rozumiano ideę  tej Pieśni 
i przypisywano jej wyjątkową rolę. 
Mikołaj Rodoć pisał o niej tak: 
„Jeszcze Polska nie zginęła mimo 
jej morderce,\ Jeszcze krew się tam 
nie ścięła, gdzie uderza serce\[...] 
Jeszcze Polska nie zginęła i nigdy 
nie zginie! \ Krew, co w żyłach 
nam płynęła, i dziś jeszcze płynie”.

Co więcej, słowa jej zabrzmia-
ły na forum międzynarodowym. 
Kiedy Henryk Sienkiewicz, od-
bierając Nagrodę Nobla za Quo 
vadis w Sztokholmie, powiedział: 
„Zaszczyt ten, cenny dla wszyst-
kich, o ileż musi być cenniejszy 
dla syna Polski. [...] Głoszono ją 
umarłą - a oto jeden z tysięcznych 
dowodów, że ona żyje! [...]Głoszo-
no ją niezdolną do myślenia i pra-
cy - a oto dowód, że działa! [...] 
Głoszono ją podbitą, a oto nowy 
dowód, że umie zwyciężać!”

Długo czekali Polacy na nie-
podległą Ojczyznę, długo też nie 
opuszczała ich nadzieja podsycana 
przez Pieśń żołnierską, która wkrót-
ce miała stać się hymnem. Nadszedł Rękopis „Mazurka Dąbrowskiego”
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rok 1914, trzy państwa zaborcze wystąpiły przeciwko sobie. 
O tragicznej i paradoksalnej sytuacji, w której znaleźli się Po-
lacy, mówi wiersz Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła”:

 
„Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż.
W dwóch wrogich szańcach patrzymy śmierci w twarz.
W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk,
Stoimy na wprost siebie: ja - wróg twój, ty - mój wróg.
Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty [...]
Ja wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni,
Że Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi”.

Sytuacja międzynarodowa sprawiła, że sprawa polska zno-
wu stała się aktualna i głośna. Dzięki temu melodia Mazurka 
ponownie zabrzmiała w obcych utworach. Angielski muzyk 
Edward Elgar skomponował poemat muzyczny pt. „Polonia”, 
do którego włączył melodię polskich pieśni, a wśród nich po-
święconej Legionom. Było to już trzecie dzieło o tej tematyce. 
Wcześniej bowiem Ryszard Wagner w 1836 napisał uwerturę 
koncertową „Polonia”, zaś w 1909 Ignacy Paderewski stworzył 
Symfonię h – moll.

„Mazurek Dąbrowskiego” towarzyszył wszystkim polskim 
formacjom w różnych okresach historycznych, ale sprawa hym-
nu narodowego miała się rozstrzygnąć dopiero w kilka lat po 
odzyskaniu niepodległości. Wcześniej, w czasie I wojny świato-
wej proponowano, by hymnem została pieśń kościelna, ułożona 
przez Alojzego Felińskiego „Boże! coś Polskę przez tak liczne 
wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały \ I tarczą Swojej zasła-
niał opieki \ Od nieszczęść, które przygnębić ją miały...”, inna 
propozycja dotyczyła „Warszawianki” z 1831 roku, jeszcze inna 
sugerowała „Rotę” Marii Konopnickiej, powstałą w 1908 roku 
pod wpływem ucisku władz pruskich. Do dziś rozbrzmiewają 
w murach kościołów słowa: „My chcemy Boga Panno Święta”... 
do melodii Feliksa Nowowiejskiego. Po raz pierwszy zaśpiewa-
no ją 15 lipca 1910 roku na odsłonięcie pomnika Grunwaldzkie-
go w Krakowie z okazji 500 lecia bitwy i pokonania wroga krzy-
żackiego. Ostatecznie w 1921 roku powołano specjalną komisję 
przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, która wybrała pierwowzór  Pieśni Wybickiego z czasów 
Księstwa Warszawskiego. Dnia 26 lutego 1927 roku ogłoszono 
ten tekst wraz z melodią jako hymn narodowy i państwowy.

Odtąd zawsze towarzyszył Polakom w chwilach dobrych 
i złych. W okresie zmagań z odwiecznym wrogiem w 1939 
roku, w czasie nocy okupacyjnej. Hymn ten dodawał sił i budził 
nadzieje. Słowa „Jeszcze Polska nie zginęła” nabrały znaczenia 
modlitwy, powtarzali je żołnierze i partyzanci idący do ataku, 
szeptali ranni i umierający od kuli wroga. 

Hymn jest pieśnią patriotyczną, obok godła i flagi stanowi 
najważniejszy symbol niepodległego państwa, stanowi świę-
tość, pielęgnowaną przez wieki. Upłynęły lata, powtórzyła się 
tragiczna sytuacja, nasza Ojczyzna przestała istnieć, ale duch 
w narodzie nie upadł. Nadzieja nie opuszczała walczących i in-
ternowanych. W jenieckim obozie dla polskich oficerów w dniu 
1 października 1944 roku spod pióra polskiego poety Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego wyszły słowa poświęcone naro-
dowej fladze: 

„Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem
Druga była - gdzie? Pod Narwikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino.
 A każda jak zorza szalona,
 biało – czerwona, biało – czerwona!
 Czerwona, jak puchar wina,
 biała, jak śnieżna lawina,
 biało  -  czerwona”.

I znowu w poetyckim skrócie autor zamknął szmat historii, 
utrwalił nazwy miejsc skropionych polską krwią, dodając otu-
chy zniewolonemu narodowi. 

Warto podkreślić, że realizacją postanowień zawartych w ar-
tykułach Konstytucji jest uchwalona w styczniu 1980 roku przez 
sejm „Ustawa o godle, barwach i hymnie Polski”. We wstępie 
do niej mogliśmy przeczytać: „Ukształtowane i utrwalone przez 
pokolenia symbole Narodu i Państwa Polskiego - orzeł biały, 
biało – czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego - wyrażały 
zawsze miłość Polaków do Ojczyzny oraz dążenie do jedności 
Narodu, niepodległości i integralności Państwa, dbałość o dobro 
i rozwój Polski, dążenie do zapewnienia Narodowi i Państwu 
godnego miejsca wśród innych narodów i państw. Godło, barwy 
i hymn łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą. 
Są trwałymi znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności 
Narodu”. 

                                                           Michalina Pięchowa

Felicja Wieczorek

„Tu zbiegały się niegdyś zaborów granice”
W roku obchodów Stulecia Niepodloegłości Polski pragnę 

przypomnieć o symbolicznym miejscu, związanym z naszą 
historią, mającym znaczenie na miarę światową. Jest to tzw. 
Trójkąt Trzech Cesarzy.

W czasie mojego pobytu w Mysłowicach, mieście leżącym 
na Górnym Śląsku, niedaleko Katowic, jednego dnia moja 
mama powiedziała: „dzisiaj pójdziemy na spacer na Trójkąt”. 
Zabrzmiało to dość tajemniczo. Cele naszych wycieczek za-
wsze właściwie zawierały jakieś niezrozumiałe nazwy, np. 
podczas pobytu w Pieninach szło się „na Trzy Korony”, w  Ta-

trach „na Giewont”, ale słowo „trójkąt” kojarzyło się w mojej 
nastoletniej głowie wyłącznie ze szkolną geometrią. Po dość 
długim marszu dotarłyśmy do niewielkiego wzgórza i znala-
złyśmy się nagle w ogniu walki... To dwie grupki wyrostków 
bawiły się w wojnę, udając Polaków i Niemców. Po szczęśli-
wym opuszczeniu placu boju stanęłyśmy u stóp niewielkiego 
wzgórza zwanego właśnie Trójkątem, wymarzonego miejsca 
do zabawy, bo porośniętego brzózkami i krzaczkami tarniny, 
między którymi widoczne były pozostałości betonowych bun-
krów podobno z I wojny światowej i niemieckich okopów.
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Wieża Bismarcka - pocztówka z 1913 r. (wł. pryw.)

I tu zaczęła się opowieść mojej mamy, rodowitej boch-
nianki, która po ukończeniu seminarium nauczycielskiego im. 
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni posłucha-
ła apelu odrodzonego państwa i wyjechała na Śląsk, by tam 
po plebiscycie uczyć języka polskiego. 
Właśnie w Mysłowicach, oczywiście 
z przerwą wojenną, była 40 lat nauczy-
cielką. Tu poznawała historię tego mia-
sta i okolicy... Ale wróćmy do spaceru 
i opowieści... Mama wspominała, że naj-
wyższy punkt wzniesienia nazywał się 
Słupecka Górka i tu można było natrafić 
na olbrzymie bloki z granitu, które były 
pozostałością tzw. Wieży Bismarcka, 
obelisku z 1907 roku, z bloków granitu 
strzegomskiego, zbudowanej wg pro-
jektu Wilhelma Kreisa  oraz Zillmanna 
z Charlottenburga, mającego podkreślać 
pruską potęgę, wysokiego na około dwa-
dzieścia metrów. Obejrzenie go, jak mó-
wiła, było wielką atrakcją, tym bardziej, 
że na szczycie znajdowała się wieża 
widokowa, roztaczał się z niej widok na 
daleki nawet krajobraz, przy sprzyjają-
cej aurze można było zobaczyć Kraków 
a nawet Tatry. Od strony granicy z Rosją 
na fasadzie pysznił się orzeł cesarski, 
którego autorem był Gustaw Linde z Berlina. Wewnątrz były 
schody, które prowadziły do pomieszczenia z medalionem wy-
konanym z brązu, przedstawiającym wizerunek Bismarcka. 
Taras ozdobiony był 12 naczyniami, w których, by podnieść 
rangę różnych uroczystości, zapalano ogień. A w czasie po-
wstań śląskich wykorzystywano budowlę jako punkt obserwa-
cyjny, co było przyczyną uszkodzeń. W 1922 roku nazwana 
została Wieżą Powstańczą, później nadano jej imię Tadeusza 
Kościuszki (na frontonie umieszczono jego popiersie wyko-
nane z brązu). W 1938 roku Wieżę zburzono na mocy decyzji 
Wojewody Śląskiego, Michała Grażyńskiego. Naoczni świad-
kowie twierdzą, że olbrzymie, około dwumetrowe głazy, le-
żały rozrzucone w promieniu nawet kilkudziesięciu metrów. 
Wiele z tych granitowych bloków zostało wykorzystanych 
jako materiał budowlany między innymi do budowy cokołu 
przy wyjściu z grobów królewskich na Wawelu, katedry pw. 
Chrystusa Króla w Katowicach oraz elementów nowego ko-
ścioła w okolicy ulicy Słupna w Mysłowicach. (Projektantem 

tego kościoła, wybudowanego w latach 1946 - 49 był architekt 
Henryk Gambiec z Katowic, a autorem wystroju wnętrz był 
Henryk Burzec, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Obiekt wart 
jest obejrzenia). I tu mała dygresja... nazwa ulicy (Słupna) łą-

czy się z postacią biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego (XV w.), który 
kupił Księstwo Siewierskie, w wyniku 
czego wzdłuż Przemszy stawiano słu-
py graniczne. Na szczęście nazwa ulicy 
przetrwała...

Jakżeż ważne jest zachowanie daw-
nych nazw miejscowych, są one prze-
cież skarbnicą polskiej historii! A histo-
ria terenów Śląska jako terenu granicz-
nego jest niezwykle skomplikowana. 
W 2 tomie „Popiołów” Stefana Żerm-
skiego, gdy Rafal Olbromski i Krzysztof 
Cedro chcą się przedostać do napoleoń-
skich oddziałów, czytamy :

(...) czyby nie można wynająć koni do 
Mysłowic? (...) - Do Mysłowic jednym cią-
giem, bez noclegu?... Sztuk drogi! Nad samą 
polską granicą...(...) Potem w skok pomknęli 
w kierunku Tarnowic. Idąc za radą Ślązaka 
Rafał z Cedrą wymknęli się z karczmy na pie-
chotę, skoro tylko konie założono do sanek. 

(...) - Rychtyg my taką bitwę zwojowali jak te pod Tarnowskimi Gó-
rami. Prusaków my pobili, a teraz sami w nogi co pary w szkapach! 
- Dobra i taka bracie! Bóg ci zapłać. Gdyby nie ty, zgnilibyśmy w lo-
chach albo na szubienicy krukom na żer służyli. (...)

Nad samym już wieczorem przypadli do Mysłowic. Tam już było 
bezpiecznie, gdyż w miasteczku i w majątku hrabiego Mieroszew-
skiego stał oddział szaserów francuskich. Zaraz przy wjeździe ujrzeli 
żołnierzy w zielonych mundurach, w szerokich jak sto diabłów ber-
mycach, z czerwonymi nochalami i z wąsem co się zowie. (...) Wę-
drowcy poszli do dworu, gdzie mieszkał komendant placu. (...) Przed 
zachodem słońca wyszli obydwaj dla przyjrzenia się okolicy. Stojąc 
na wzgórzu widzieli przed sobą za rzeczką Przemszą rozległe niziny 
leśne, które przedzielała fala wzgórz ginących w siwym oddaleniu. 
Słońce już gasło, a poziome jego rzuty złotem i czerwienią oblewały 
całą tę daleką, jałowcową niwę. Obydwaj młodzieńcy zadumali się 
patrząc w ten kraj pierwszy raz widziany, który mieli teraz przemie-
rzyć krwawymi krokami. (...) O zmierzchu zwiedzili kuźnice niemiec-
kie, założone niedawno, i cichaczem wrócili do swojej stancyjki. [ S. 
Żeromski, „Popioły”, Warszawa 1964, t 2, s. 255 ]

Wróćmy do tajemniczego „Trójkąta”... U zbiegu Czarnej 
i Białej Przemszy znajduje się miejsce, w którym w latach  
1846 - 1915 stykały się granice państw trzech naszych za-
borców, najpotężniejszych mocarstw ówczesnej Europy: Prus 
(później Niemiec), Austrii (później Austro - Węgier) i Rosji, 
dlatego nazwano go Trójkątem Trzech Cesarzy (niem. Dreika-
isereck, ros. Угол трёх императоров). Ta nazwa powstała 
właściwie po1871 roku, po zjednoczeniu Niemiec i miejsce to 
stanowiło granicę Cesarstwa Niemiec, a przyjęła się po 1873 
r. po spotkaniu i konwencji cesarza Austrii Franciszka Józefa I   
z carem Rosji Aleksandrem II, do której dołączył cesarz Nie-
miec Wilhelm I. Po 1915r. granica przestała istnieć w związku 
z zajęciem Królestwa Kongresowego przez Niemcy i Austro Trójkąt Trzech Cesarzy Mysłowice/Sosnowiec - pocztówka 1917 r w. pryw..
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Obelisk Pamięci - Sosnowiec - zdj. z 2018 r. Fot. F. Wieczorek

- Węgry. Trójkąt Trzech Cesarzy znany był w całej Europie 
aż do końca I wojny światowej, potem z powodu zmiany gra-
nic i rozpadu mocarstw przestał istnieć. Historyk Alfred Sulik 
w monografii Mysłowic pisze:

„W 1871 roku, po zwycięstwie Prus nad 
Francją cesarza Napoleona III, doszło do osta-
tecznego zjednoczenia Niemiec i utworzenia 
drugiej Rzeszy Niemieckiej (Deutsches Reich) 
z królem pruskim Wilhelmem I jako cesarzem. 
Gdy w 1873 roku w Schoenbrunn car rosyjski 
Aleksander II i cesarz austriacki Franciszek Jó-
zef I zawarli konwencję, a wkrótce przystąpił 
do niej cesarz Wilhelm I, doszło do powstania 
Związku Trzech Cesarzy (Dreikaiserbund). To 
wydarzenie zadecydowało - jak wspomniano 
- o przyjęciu dla miejsca styku granic państwo-
wych na Czarnej i Białej Przemszy historycznej 
nazwy Kąt Trzech Cesarstw ( Drei-Kaiserreich-
-Ecke ). [„Historia Mysłowic do1922r”, s. 202].

Często poruszana jest kwestia, że nazwa „Trójkąt Trzech 
Cesarzy”, która w takiej formie funkcjonuje, odbiega od nie-
mieckiej „Drei Kaiser Ecke”, co znaczy „Kąt Trzech Cesarzy”. 
Wzięło się to stąd, że była stosowana w skróconej formie Drei 
Ecke, a słowo Dreieck w jęz. niemieckim oznacza „Trójkąt”. 
Faktem jest, że nazwa trójkąt łączy się z usytuowaniem terenu, 
który jest podzielony na trzy części (ale nie ma ksztaltu trój-
kąta) przez rzeki Biała Przemsza i Czarna Przemsza. Od tego 
punktu płynie jedna rzeka - Przemsza... 

O niej to pisał miłośnik tych stron:

„Przemszo nasza, Przemszo sina,
Gdzie wód Twoich jest kraina?
Skąd wypływasz i gdzie płyniesz, 
Dokąd dążysz i gdzie giniesz?
Hej, te ziemie mnie zrodziły
Kędy dary hojne były
Gdzie natury bogactw skały
Wgłąb tej ziemi się schowały.
Gdzie pod ziemią huczą młoty,
Słychać ciągle niby grzmoty.
Ludzie w pocie tam pracują,
Tam węglowe skały kują.
Węgla kamiennego skały
Moim wodom zródło dały.
I do Wisły naszej dążę
Z jej wodami sie tam wiążę.

[... reklamówka Rok Rzeki Wisly 2017 (Mysłowice),:  
„Przemsza - dwórka w orszaku królowej Wisły”, wyd. przez 
Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny.

Trójkąt Trzech Cesarzy był bardzo często odwiedzany 
przez turystów (kilka tysięcy tygodniowo!), którzy przy-
jeżdżali przede wszystkim z Cesarstwa Niemieckiego, ale 
również z innych państw europejskich, np Holandii, Szwaj-
carii, Francji, Belgii. Mysłowice miały połączenie kolejowe 
z Wrocławiem, co ułatwiało podróż. Na miejscu można było 
popływać małymi wycieczkowymi parostatkami (była nawet 
możliwość uczestnictwa w rejsie do Krakowa), kupić oko-
licznościowe pocztówki, pamiątki, a nawet posilić się. Jak 

już wspomniałam, podziwiano okolice z wieży Bismarcka. 
W miejscu, w którym wody Czarnej i Białej Przemszy od-
dzielały Niemcy, Rosję i Austro - Węgry widoczne były słupy 

graniczne z czarnymi orłami, godłami tych 
państw. Wielką atrakcją były też mosty gra-
niczne na rzece, dzięki którym rozwijał się 
handel, a nawet przemyt. Zwiedzający ob-
serwowali wyraźne kontrasty gospodarcze 
i kulturowe między zaborami. Wiele oko-
licznościowych pocztówek (portrety trzech 
cesarzy, trójstyk trzech zaborów, Wieża 
Bismarcka) przetrwało do dziś. Jedną mam 
w swoich prywatnych zbiorach. Istniało 
wiele wydawnictw prezentujących setki 
okolicznościowych pocztówek, które słu-
żyły do przesyłania pozdrowień z tego tak 
atrakcyjnego miejsca.

Na widokówce z 1913 roku jej nadawca 
porównuje „Trójkąt” do Babilonu:

Tutaj jest jak w Babilonie,
Takie pomieszanie języków.
Narody austriacki, niemiecki i rosyjski ,
Żołnierze i szczęk broni,    
Celnicy z trzech mocarstw,
Trzymają ( razem ) straż na cle - to jest ich prawo.
Nikt nie może przed nim uciec !
Rubel, marka, korona,
Kopiejka i grosz są także ( tutaj ) -
Wszędzie grają swoją rolę !  
Tu jest ( takie ) międzynarodowe życie,
Jakie rzadko można znaleźć.
Można także tutaj wydać wiele pieniędzy
Złoto rozpłynie się i zniknie.
Z Trójkąta Trzech Cesarzy słynnego na cały świat
Pozdrowienie to zostanie wysłane,
Stąd gdzie trzy cesarskie orły trzymają straż.

[ tekst za Zbigniewem Studenckim „Trójkąt Trzech Cesarzy”, 
s.15 ].      

Trójkąt Trzech Cesarzy, miejsce styku trzech państw za-
borczych, obecnie znajduje się na terenie Mysłowic i Sosnow-

Trójkąt Trzech Cesarzy -Mysłowice Znaczek 
turystyczny nr 594. Foto. F. Wieczorek
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ca (przedtem również Jaworzna). Miasta te planują rewitali-
zację tego historycznego terenu. Prowadzą do niego specjalne 
trasy rowerowe. Postawiono dwa obeliski, które przypominają 
o dawnych granicach i współczesnym ich braku. W dzień po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej 2 maja 2004 roku odbyło 
się spotkanie prezydentów Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca.  
W tym dniu po stronie Mysłowic zamontowano tablicę z napi-
sem: „W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech 
zaborów, dzisiaj świętujemy wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej i jesteśmy dumni, że współcześnie budujemy Europę 
bez granic”. W 2013 r. napis ten został zmieniony ze wzglę-
du na status Śląska w trakcie zaborów. Obecnie na płycie jest 
sformułowanie „granice trzech państw”. 

9 listopada 2007 r. w części należącej do Sosnowca ( mia-
sta mającego w herbie Trójkąt ) odsłonięto obelisk z napisem : 
"Obelisk pamięci o dawnym podziale Europy i jej jednoczeniu".

To historyczne miejsce po II wojnie światowej uległo za-
pomnieniu, ale obecnie cieszy się coraz wiekszą popularno-
ścią. Organizowane są sesje naukowe, konkursy w szkołach, 
a nawet zawody sportowe, rajdy, których nazwy nawiązują 
do Trójkąta Trzech Cesarzy. W Mysłowicach i Sosnowcu za-
praszają Restauracje Trzech Cesarzy. W Mysłowicach można 
kupić znaczek turystyczny upamiętniający Trójkąt Trzech Ce-
sarzy, a nawet księgarnia w tym mieście nosi nazwę „Studnia 
Trzech Cesarzy”. Mieszkańcy miasta pamiętają również, że 
w pobliżu Trójkąta (w dzielnicy Mysłowic - Brzęczkowicach) 
urodził się słynny prymas August Hlond.

Tak zwany „Trójkąt” jest też popularnym miejscem nie-
dzielnych spacerów rodzinnych. Na stronie internetowej zna-
lazłam poetycko wyrażone wrażenia z jesiennego spaceru 
z żoną. Obok ciepłych intymnych wyznań znajdujemy żywą 
pamięć historyczną :

[...] „Tu zbiegały się niegdyś zaborów granice
         Pamiętają niewoli czas te okolice
         Kształt terenu niewiele się przed laty zmienił
         Tu bunkry z betonu w żółci i czerwieni
         Liści co opadły, dyskretnie ukryte
         Na nich i „za Polskę!” i „kocham” wyryte
        Niżej Przemsza...[ ... ]”
[Jesienny spacer - wiersz Rymowany - Wiersze.kobieta.pl. 

(...dostęp 20.04.18)]
             
Myślę, że w roku, w którym upamiętniamy Stulecie Nie-

podległości Polski, dobrze jest przypomnieć o tych faktach 
z naszej przeszłości, a może miejsce to odwiedzić. Gorąco 
zachęcam...

                                                               Felicja Wieczorek
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Maciej Kijowski (Katowice)

Próba sprowadzenia prochów Kazimierza Brodzińskiego 
z Drezna do Królówki w świetle nieznanej korespondencji
O trzech dokumentach po 70 latach

Pozwalam sobie zaprezentować Czytelnikom „Wiadomo-
ści Bocheńskich” wytworzone w 1948 r., załączone dokumen-
ty, pochodzące z mikrofilmu stanowiącego zasób Archiwum 
Rady Ministrów (sygn. 5/158, mkf. 72), które – śmiem twier-
dzić – rzucają nowe światło na stan badań w sprawie próby 
sprowadzenia z Drezna do Królówki prochów Kazimierza Bro-
dzińskiego, zwłaszcza że publikacje nieodżałowanej pamięci 
Stanisława Kobieli koncentrowały się na wydarzeniach z lat 
1947, 1950 i 1952. 

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę Państwa na 
znaną mi część pisma nr 15-8/6 skierowanego 16 marca 1948 
r. przez Prezydium Rady Ministrów do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki (k. 39). Z pisma tego, zapisanego manu propria, jed-
noznacznie wynika, że „[n]a skutek decyzji Prezesa Rady Mini-
strów została przyznana i przekazana Komitetowi [uczczenia K. 
Brodzińskiego] subwencja w kwocie zł. 360.000,- z Funduszu 
Kultury Narodowej”; „z prośbą o zajęcie życzliwego stanowi-

ska” Prezydium RM przesłało do MKiS – jako załącznik do tego 
pisma – list komitetu z 22 lutego 1948 r. Ani odwrotnej strony 
tego pisma, ani listu komitetu nie znam, przypuszczając jedynie, 
że w Bochni lub/i Królówce mogły zachować się jego kopie. 

Reprodukuję też pismo Komitetu Powiatowego Sprowa-
dzenia Zwłok śp. Poety-Żołnierza Kazimierza Brodzińskiego 
z Drezna do Królówki (podpisane przez jego wiceprezesa ks. 
Franciszka Łąckiego i sekretarza Jakuba Mączkę) przesłane 2 
kwietnia 1948 r. do Prezydium Rady Ministrów i adresowa-
ne „JWielmożny Panie Dyrektorze!” (k. 36). Adresatem był 
prawdopodobnie dyrektor Biura Prezydialnego Prezydium RM 
mgr Zygmunt Kłopotowski, z kontekstu pisma wynika zaś, że 
w imieniu Prezesa Rady Ministrów przyjął on 12 marca 1948 
r. delegację komitetu na czele ze starostą bocheńskim Antonim 
Wolffem, a podczas tej rozmowy powiadomił komitet o przy-
znaniu z Funduszu Kultury Narodowej przy PRM znacznej 
subwencji, z której ma być sfinansowany „sarkofag dla poety”. 
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Istotnych informacji dostarczają tyleż treść pisma (łatwa do 
odczytania), co wszystkie jego poboczne elementy. Jest wśród 
nich pieczęć kancelaryjna Prezydium RM, której ręcznie wpi-
sane dane wskazują, iż list wpłynął 10 kwietnia 1948 r., że na-
dano mu w dzienniku podawczym nr 15-8/7, i że zawiera on 
1 załącznik (nie znam go i nie wiem, co miałoby go stanowić, 
gdyż z pisma nie wynika, iż nadawcy dołączają doń inny doku-
ment; istnieje prawdopodobieństwo, że załącznik stanowiła ko-
perta opatrzona ofrankowanym znaczkiem pocztowym, tudzież 
adresami nadawcy i adresata, upływ bowiem 8 dni między na-
daniem a doręczeniem listu świadczy o tym, że ekspediowano 
go pocztą; ponadto, list nie posiada nagłówka z oznaczeniem 
adresu nadawcy). Imienna dekretacja, poczyniona najpewniej 
przez „JWielmożnego Pana Dyrektora” w dolnej części listu, 
pod podpisami i pieczęcią nadawcy brzmi: „Ob. Jędras 1) pro-
szę potwierdzić odbiór pisma, 2) nast. ref. Poprzednik([a] był, 
u B. Prez. R.M. ew. zostały przesłane do Min. Kult., w takim 
razie należałoby przesłać czek 10/4 48”. W dolnej części pisma 
widoczne są też numery kancelaryjne 15-8/4, 5 i 6, zapisane tym 
samym charakterem pisma co rubryki w pieczęci kancelaryj-
nej, oraz nazwa Funduszu Kultury Narodowej i odwołania do 
2 dat z 1947 r. (14 marca i 25 czerwca), zapewne związanych 
z uprzednimi wystąpieniami komitetu.  

I wreszcie dokument trzeci, podobnie jak pierwszy stanowią-
cy rękopis, i to sporządzony przez tę samą osobę, tu wyraźnie 
podpisaną, czyli dyrektora Biura Prezydialnego PRM mgr. Z. 
Kłopotowskiego. Pismo to, opatrzone nr 15-8/7, wysłane 23 
kwietnia 1948 r. „Do Komitetu uczczenia Kazimierza Brodziń-
skiego na ręce ks. Fr. Łąckiego w Królówce pow. bocheńskie-
go” (k. 37-38), stanowi odpowiedź na list komitetu przesłany 

3 tygodnie wcześniej. PRM powiadamia, że nie widzi zastrze-
żeń co do przełożenia uroczystości ku czci poety z sierpnia na 
wrzesień 1948 r. oraz że zgodnie z decyzją premiera przyznana 
została i przekazana już komitetowi subwencja z FKN w kwo-
cie 360.000 zł, „o czym Komitet został powiadomiony pismem 
tutejszym z dnia 18 marca b.r. Nr 15-8/6”. Również tego pisma 
nie odnalazłem, mam prawo jednak przypuszczać, że jego orygi-
nał powinien znajdować się u sukcesorów adresata. Obie strony 
tego pisma opatrzone są też tożsamym podpisem złożonym obok 
daty 22 kwietnia 1948 r.  a zapewne pozostającym w związku 
z adnotacją: „Przed aprobatą videat ob. Dyr. Biegański”.

                                       ***

Pierwsze półrocze 1947 r., czyli czas wszczęcia przez ko-
mitet w Królówce działań na rzecz sprowadzenia zwłok Bro-
dzińskiego to jednak trochę zbyt wcześnie jak na wzbudzanie 
dobrosąsiedzkich stosunków z nieistniejącą jeszcze Niemiec-
ką Republiką Demokratyczną i chyba trochę za późno na to, 
by wydobywać poetę z drezdeńskiego grobu tylko dlatego, 
że jeszcze niedawno pozostawał on pod hitlerowskim zarzą-
dem. Gdyby wniosek powędrował do premiera Józefa Cyran-
kiewicza odrobinę później, można by a wręcz było wskazane 
zwrócić się o protekcję do jego świeżo poślubionej drugiej 
żony Niny Andrycz, zważając jednak przy tym, że mogła ona 
– jak w wielu przypadkach – bardzo sprawie pomóc, mogła 
też – bo i tak się zdarzało – pogrzebać ją na samym wstępie, 
choćby przez abominację do poezji Brodzińskiego. Wiadomo, 
że w Teatrze Polskim w Warszawie nie wystąpiła w żadnym 
z jego dzieł.
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Jeżeli chciano wydobyć zwłoki poety z niemieckiej zie-
mi tuż po zakończeniu wojny, należało podjąć działania jak 
najwcześniej, i to nie stroniąc od niechęci wobec zachodnich 
sąsiadów, przenikającej także treść źródeł polskiego pra-
wa. Wspomnieć choćby o pkt 6 okólnika nr 63 Komendanta 
Głównego Milicji Obywatelskiej z 6 marca 1946 r. w sprawie 
udziału organów M.O. w przeprowadzeniu akcji repatriacyjnej 
ludności niemieckiej z terenów Państwa Polskiego do angiel-
skiej strefy okupacyjnej1 w brzmieniu: „Jednostki M.O. w cza-
sie przeprowadzania repatriacji, zorganizują służbę mającą na 
celu dopilnowanie wyjścia wszystkich niemców” (pisownia 
jak najbardziej oryginalna i moim zdaniem uzasadniona). 
Przez wzgląd na sanacyjny rodowód bezzasadnie uważany 
dziś za twórcę polskiej polityki morskiej Eugeniusz Kwiat-
kowski wcale podobnie wyrażał się 21 paź-
dziernika 1945 r. w Gdańsku na forum Komisji 
Morskiej Krajowej Rady Narodowej: „nie ma 
miejsca w Polsce dla ani jednego Niemca!”2.

Słusznie określając K.B. Sierżanta Artyle-
rii poetą-żołnierzem, można też było usiłować 
skorzystać z normatywnej podstawy dla spro-
wadzania z okupowanych Niemiec zwłok pole-
głych tam polskich żołnierzy, jaką stanowił roz-
kaz nr 121 Naczelnego Dowódcy Wojska Pol-
skiego z 14 czerwca 1945 r.3, w którym mowa 
m.in., że „[w]szystkie groby polskich żołnierzy 
na terenie niemiec [! – przyp. M.K.], poza li-
nią graniczną Odry i Nisy należy szczegółowo 
zarejestrować i przystąpić do przewiezienia 
zwłok w trumnach do Polski, urządzając zbio-
rowe cmentarze na wschodnim brzegu Odry 
i Nisy” (pkt 2). Konkretyzacji tych postanowień dokonano roz-
kazem nr 211 Ministra Obrony Narodowej z 14 sierpnia 1946 
r. – Ekshumacja zwłok żołnierzy4, w którym polecono m.in., by 
dowódcy okręgów wojskowych nr 2 i 4 zapewnili w tym celu 
„środki transportowe, materiał drzewny, gwoździe oraz oddzia-
ły saperskie dla sporządzenia trumien” (pkt 1 ppkt a).

W pierwszych powojennych miesiącach i latach nie nastrę-
czały większych administracyjnych kłopotów przewozy z po-
łożonego za granicą miejsca zgonu i pochówki w kraju promi-
nentnych przedstawicieli polskiej generalicji: tak było z gen. 
broni w st. spocz. Lucjanem Żeligowskim, zmarłym 9 lipca 
1947 r. w Londynie i pogrzebanym 5 dni później w Alei Za-
służonych Cmentarza Wojskowego w Warszawie5, a wcześniej 
przecież z zamordowanym bestialsko przez hitlerowców 22 

kwietnia 1945 r. na północ od Budziszyna gen. bryg. Aleksan-
drem Waszkiewiczem, którego zmasakrowane ciało, odkryte 
4 maja 1945 r. w lesie niedaleko Stiftswiese (obecnie Thräna) 
przewieziono do Warszawy, by złożyć najpierw w Parku Ujaz-
dowskim a później w tej samej co generał Żeligowski alei6. 
Uchwała Rady Ministrów z 24 stycznia 1946 r. o wypłacie 
jednorazowej odprawy wdowie po śp. generale brygady Wasz-
kiewiczu7 też nieodłącznie wiąże się z dramatem młodego, bo-
haterskiego żołnierza. Najbardziej znana jest jednak uchwała 
RM z 27 czerwca 1946 r. w sprawie sprowadzenia zwłok gen. 
Sikorskiego8, zrealizowana po 45 latach i starannie zarazem 
przemilczana, co tylko pozornie wydaje się nieprawdopodob-
ne a jest w istocie wzajemnie sprzeczne.

Względy polityczne i dyplomatyczne decydowały i o tym, 
że państwo polskie niejednokrotnie przychylało się do spły-
wających z zagranicy wniosków o charakterze ekshumacyj-
no-eksportacyjnym, czego przykładem uchwała nr 255 Pre-
zydium Rządu z 7 kwietnia 1951 r. w sprawie zezwolenia na 
wywiezienie poza granice Państwa Polskiego zwłok obywa-
teli francuskich poległych w czasie wojny, a pochowanych 
w Gdańsku i Wrocławiu9. Inną kwestię stanowiło związane 
z wyzwoleniem Ziem Odzyskanych przejęcie przez Polskę 
władztwa nad miejscami pochówku osób zasłużonych oto-
czonych pamięcią przez państwa sojusznicze – w tym miejscu 
trudno nie przywołać uchwały nr 624 Prezydium Rządu z 6 
sierpnia 1955 r. w sprawie uporządkowania cmentarza Boha-
terów Armii Radzieckiej pod Bolesławcem wraz z terenem 
obejmującym mogiłę serca Kutuzowa i pomnik Zwycięstwa10, 
choć to raczej nie serce lecz poniektóre wnętrzności feldmar-

szałka otoczone są na tej podstawie opieką 
Rzeczypospolitej.

Trudno, by w Małopolsce, Bochni, Królów-
ce planowano przewiezienie z zagranicy zwłok 
Brodzińskiego, nie czerpiąc przed realizacją 
tego niedoszłego przedsięwzięcia nauk z prze-
prowadzonego niemal dwadzieścia lat wcze-
śniej sprowadzenia z Francji celem kosztowne-
go pogrzebu w Krakowie zwłok Juliusza Sło-
wackiego11 czy późniejszego o dwa lata prze-
transportowania ciała gen. bryg. Józefa Bema 
z Aleppo we francuskiej mandatowej Syrii do 
Tarnowa12. Dla polskiej obrzędowości huma-
nistycznej tarnowski pochówek generała ma 
bardzo ważne znaczenie jako pierwszy świec-
ki pogrzeb tak znanej osoby w międzywojniu, 
trudno jednak zapominać i o tym, że jeszcze 16 

kwietnia 1930 r. Ministerstwo Komunikacji groziło Lokalne-
mu Komitetowi Sprowadzenia Zwłok gen. Bema w Tarnowie 
„wydaniem polecenia skierowania sprawy na drogę sądową” 
w związku z niedokonaniem zapłaty kredytowanej należności 
w kwocie 1939 zł za uruchomienie pociągu nadzwyczajne-
go dla przyjazdu zagranicznych delegacji z Zebrzydowic do 
Tarnowa13. Inicjatorów upamiętnienia Brodzińskiego mogły 
też zniechęcić niewiarygodne wręcz perturbacje jakich nie za-
oszczędziła historia niewielu już pozostałym szczątkom króla 
Stanisława Leszczyńskiego14.

Sprowadzanie zwłok z zagranicy nie przestanie stanowić 
polskiej specjalności tak długo, jak długo rządzący będą an-
gażowali się w nie kosztem sporych ekspensów budżetowych, 
a zarazem choćby i dla krótkotrwałego politycznego zysku, 

Kazimierz Brodziński 1971-1835
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z wyborczym na czele. Myśl, choćby nie wiem jak najszla-
chetniejsza, o pochówku w polskiej ziemi wielkiego rodaka 
pogrzebanego na obczyźnie, bywa jednak ostudzona wagą ra-
cjonalnych argumentów przeciw jej realizacji par force. Przy-
kład Cypriana Kamila Norwida niech posłuży mi za ilustrację 
tej tezy, i nie mam bynajmniej na myśli powrotu poety „zza 
grobu” przezeń zaplanowanego15. Admiratorem autora Assun-
ty był Zenon Kliszko, który jako wicemarszałek Sejmu, a de 
facto druga osoba w kraju po Władysławie Gomułce, wystąpił 
w 1966 r. z ideą pochowania swego idola w Polsce. Kliszko, 
sam romantyk o nieprzeniknionej twarzy, autor pięknej książ-
ki o powstaniu warszawskim, zainicjował powstanie Komi-
tetu Sprowadzenia Prochów Cypriana Kamila Norwida do 
Warszawy z udziałem m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa 
Ozgi-Michalskiego, Stanisława Pigonia czy Jana Karola Wen-
de, ba, zyskał przychylność Charlesa de Gaulle’a, wystarczyła 
jednak uwiarygodniona relacja Juliusza Wiktora Gomulic-
kiego o tym, że szczątki Norwida zmieszane są na paryskim 
cmentarzu Montmorency z kośćmi innych zmarłych, by spra-
wa została zamknięta16. 

Niestety, na forum sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu usiłowano 9 lipca 2008 r. przeforsować wystąpienie 
z dezyderatem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w sprawie wznowienia poszukiwań grobu Cypriana Kamila 
Norwida, w odpowiedzi na co poseł Kazimierz Kutz określił 
grzebanie „po cudzych cmentarzach” jako „pośmiewisko”, zaś 
sam dezyderat jako przejaw uzurpacji do prawa decydowania 
o losach zmarłego, proponując przyjęcie dezyderatu raczej 
w sprawie przybliżenia Norwida współczesnemu czytelniko-
wi, albowiem „taki dezyderat byłby o wiele lepszy niż grze-
banie się w ziemi, w której prawdopodobnie leżą jego kości 
i jakichś innych dziadów, bo umarł jako dziad w przytułku”; 
ostatecznie, na wniosek posła Jerzego Wenderlicha poparty 
przez przewodniczącą Iwonę Śledzińską-Katarasińską komi-
sja odroczyła głosowanie nad projektem dezyderatu do czasu 
przedłożenia ewentualnej informacji MKiDN w sprawie miej-
sca pochówku poety, sama przewodnicząca zaś, która uzna-
ła głosowanie nad projektem dezyderatu za niewyobrażalne, 
stwierdziła, że dezyderat i tak nie mógłby 
zmierzać do sprowadzenia prochów, „bo 
nie można wyrażać oczekiwań, których 
spełnienie, być może, jest całkowicie 
nierealne” a za niewypełnienie postulatu 
wznowienia poszukiwań „nikt nikogo nie 
postawi przed Trybunałem Stanu”17. Wy-
raziłbym się pewnie inaczej niż Kutz, ale 
jego zdanie jest mi bliskie. Skandaliczne, 
przeprowadzane wbrew sprzeciwowi ro-
dzin ekshumacje zwłok ofiar wypadku 
lotniczego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 
r. potwierdzają tezę o wykorzystywaniu 
w Polsce ludzkich tragedii do celów poli-
tycznych. Ze sprowadzaniem zwłok osób 
zasłużonych zmarłych za granicą podob-
nie jest od lat, po pierwsze bowiem poję-
cie zasług jest bardzo, bardzo uznaniowe, 
po drugie zaś politycy skompromitowali 
te zbytkowne przedsięwzięcia, poprzez 
czy to pochówek króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego w miejscu innym niż 

to, w którym chciał spocząć (1995), czy pogrzebanie w Za-
kopanem zwłok kobiety sprowadzonej w uroczystej celebrze 
jako Witkacy (1988). Zdarzały się jednak i przedsięwzięcia 
udane, jak choćby to zadekretowane zarządzeniem nr 32 Pre-
zesa Rady Ministrów z 25 marca 2004 r. w sprawie przyznania 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych, z ogólnej rezerwy budże-
towej, środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów związanych z ekshumacją, spopieleniem i przygo-
towaniem do transportu prochów Antoniego i Walerii Chru-
ściel18. 

Być może bardziej wskazane byłoby, gdyby działania na 
rzecz polskiego pochówku autora Wiesława wszczęto nie tuż 
po wojnie i nie w latach 1947-1948 lecz dopiero po powsta-
niu Niemieckiej Republiki Demokratycznej i objęciu przez 
nią jurysdykcji nad drezdeńskim grobem poety. Nie byłoby 
pozbawione sensu podjęcie tych starań jeszcze przed sprowa-
dzeniem z NRD zwłok Juliana Marchlewskiego i jego pogrze-
bem 25 marca 1950 r. we wspomnianej już Alei Zasłużonych 
warszawskich Powązek Wojskowych19. Przecież dyspozycję 
sprowadzenia prochów J. Marchlewskiego z Berlina do War-
szawy wydał Komitet Centralny PZPR20, w którego Biurze 
Politycznym zasiadał Józef Cyrankiewicz, protektor komitetu 
sprowadzenia zwłok K. Brodzińskiego! Można było też postą-
pić inaczej i zaktywizować działania wobec Niemiec Wschod-
nich tuż po pogrzebie Marchlewskiego, kontakty z premierem 
wykorzystując aż do finalizacji założonego celu. Jestem przy 
tym pewien, że strona polska nie zwracała się w sprawie ekshu-
macji poety do władz NRD. Inną kwestią jest to, że pytani o to 
Niemcy zapewne nie zareagowaliby odmownie21. 

A może „winien” jest sam Brodziński? Ni to klasyk, ni 
romantyk, po trochu artysta z naukowymi ambicjami, ostroż-
ny apologeta bukolicznych nastrojów, powstanie listopadowe 
wspierający słowem, nie czynem. Może uznano po prostu, że 
nie nadaje się na wzór dla współczesnych, że rewolucyjnych 
idei tyle w nim co nic, zwłaszcza w porównaniu z Marchlew-
skim. A że umarł w Dreźnie i to śpiąc? Niech by tylko rychlej 
pospieszył z kuracji w Karlsbadzie, która guza na prawym 
ramieniu najwyraźniej nie zniweczyła, a pochowano by go 

wśród ojczystych wierzb… Drezdeński 
jego pogrzeb i tamtejszy nagrobek pol-
ska społeczność sfinansowała z własnych 
środków, dając wyraz umiłowania zagu-
bionego i złożonego chorobą poety – to 
wiadome jest od lat22. Pewne jest i to, że 
Władysław Gomułka zawdzięcza, jak-
kolwiek pośrednio, swój słynny, skando-
wany w dramatycznych momentach hi-
storii pseudonim spopularyzowaniu tego 
sztucznego miana właśnie przez Brodziń-
skiego. Czy tym właśnie spowodowana 
była jego przychylność wobec niezreali-
zowanego planu przewiezienia urny po-
ety przez Ziemie Odzyskane23, nigdy się 
już nie dowiemy, dokąd natomiast trafiła 
przed 70 laty kwota 360.000 zł i jak zo-
stała rozliczona, dowiedzieć należy się 
choćby i dziś. Akurat od 1 czerwca 1948 
r. obowiązywały w województwie kra-
kowskim ceny maksymalne artykułów 
spożywczych pierwszej potrzeby, jak cena 

Nagrobek Kazimierza Brodzińskiego na 
Starym Cmentarzu Katolickim w Dreźnie



WB nr 2 (116)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE32 LATO 2018

detaliczna 1 kg mąki pszennej 80% w wysokości 65,50 zł czy 
1 kg masła osełkowego – 380 zł24. Jak mają się one do tak 
ogromnej subwencji? Jak wiele wydano wobec tych dóbr na 
niedoszły pogrzeb poety, każdy może przeliczyć sam.
                                                                      Maciej Kijowski
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Aleksander Rataj

Senator Jan Rataj
Urodził się 20 grudnia 1889 roku jako drugie z dzieci w ro-

dzinie Pawła i Katarzyny, z d. Marszyckiej. Siostra Karolina 
była starsza o dwa lata. Ich dom na północnej pierzei Rynku 
w Uściu Solnym został rozebrany w roku 1982. Dzisiaj stoi 
na tym miejscu inny dom. W roku 1898 od stodoły będącej 
własnością ojca Jana, Pawła Rataja powstał fatalny w swych 
skutkach pożar, który pochłonął niemal cały obszar pomiędzy 
ul. Młynarską a północną stroną Rynku w Uściu. Z tej połaci 
ocalały tylko dwa domy – jeden Ratajów i drugi sąsiadują-
cy z nim, a należący do Karola Szczepańskiego, swego czasu 

burmistrza Uścia. Od tego zdarzenia całkowicie zabroniono 
wznoszenia stodół przy ulicy Młynarskiej. W roku 1900 Rata-
jowie sprzedają dom siostrzenicy Katarzyny Ratajowej, Marii 
Machnickiej i jej mężowi Andrzejowi Machnickiemu i prze-
prowadzają się do Bochni.

Naukę przyszły senator rozpoczął w Szkole Powszech-
nej w Uściu Solnym, by ukończyć ją już po przeprowadzce 
w Bochni. Po jej ukończeniu uczęszczał do bocheńskiego 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, a egzamin doj-
rzałości zdał w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (28 czerwca 
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1970 rok.Uście Solne - Rynek. Jan Rataj urodził się w pierwszym domu od prawej strony

Mjr Jan Rataj(zb. rodzinne)

1912 roku). Równocześnie w tym też okresie zatrudnił się na po-
czcie w charakterze niższego urzędnika, wykonując to zajęcie aż 
do roku 1914. W lipcu 1911 roku wstąpił do 
Związku Strzeleckiego. Do 1913 roku był 
dowódcą plutonu w krakowskim Strzelcu 
o pseudonimie „Biegły” i w nim ukończył 
Szkołę Oficerską w roku 1913. 

W roku 1912 tuż po zdaniu matury 
rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W 1914 r. zo-
stał żołnierzem 1., a następnie 3. pułku 
piechoty Legionów Polskich, najpierw 
jako dowódca plutonu, a potem kompanii. 
Z dniem 12 listopada 1914 mianowany zo-
stał podporucznikiem piechoty.

Od 28 lutego 1915 r. dowodził 3. plu-
tonem 4. kompanii III baonu. W czerwcu 
tegoż roku z powodu problemów zdro-
wotnych leczył się w szpitalu twierdzy nr 
9 w Krakowie. Po powrocie do zdrowia 
przydzielony został do 5. pułku piecho-
ty Legionów Polskich; w tym też czasie 
ukończył czteromiesięczny kurs wyszko-
lenia w Zambrowie w roku 1916. Wiosną 
1917 r. służył w komendzie placu Legionów w Wiedniu. Od 
6 kwietnia do 4 czerwca tego roku był szefem Powiatowego 
Urzędu Zaciągu w Nieszawie. W następstwie kryzysu przy-
sięgowego 16 lipca 1917 roku zwolniony  został z Legionów. 
Równocześnie studiował na Wydziale Prawa UJ (w latach 
1912/1913 – 1913/1914 oraz 1916/1917) i 11 grudnia 1917 
roku uzyskał absolutorium, następnie podjął na tejże uczelni 
studia doktoranckie. 

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia Publicznego z 18 II 1916 roku oraz upoważnie-
nia Rady Wydziału dziekan Wydziału Prawa dnia 26 XI 1917 
zaliczył mu czas służby wojskowej do okresu studiów. Do 
15 maja 1918 roku służył w Legionach Polskich, a następnie 
w Polskiej Organizacji Wojskowej. W lutym 1918, niedługo 
przed końcem pierwszej wojny światowej, przekroczył wraz 
z II Brygadą Legionów Polskich front austriacko-rosyjski pod 
Rarańczą. Wówczas to po połączeniu z oddziałami polskimi 

na terenie Rosji utworzono z tych formacji II Korpus Polski. 
Został wtedy awansowany do stopnia porucznika. Po drama-

tycznej bitwie z wojskami niemieckimi 
pod Kaniowem, które znienacka otoczyły 
i zaatakowały stacjonujące w tym rejonie 
polskie oddziały wojskowe w nocy z 10 
na 11 maja 1918 roku, 12 maja dostał się 
do niewoli niemieckiej. Zbiegł z pociągu 
w okolicach Szepietowki na dzisiejszej 
Ukrainie. Następnie dotarł do Sarn na Wo-
łyniu, by w kolonii Radzież gmina Niemo-
wicze pow. Sarny przez jakiś czas w miej-
scowej szkole być nauczycielem. Stamtąd 
w grudniu 1918 przedostał się do Bochni, 
gdzie zamieszkiwali jego rodzice wraz sio-
strą. 

Kontynuując wówczas studia dokto-
ranckie na Uniwersytecie, został zmobili-
zowany z przydziałem do 33. pułku pie-
choty Wojska Polskiego. Następnie przy-
dzielony do żandarmerii woskowej służył 
w 2. dywizjonie (1921r.) Do kwietnia 1925 
r. był zastępcą dowódcy 5. dywizjonu żan-
darmerii, który obejmował również pla-

cówkę żandarmerii wojskowej w Bochni. Wtedy też z dniem 
1 VI 1919 r. został zweryfikowany do stopnia majora Wojska 
Polskiego. 

6 września 1919 zawarł w Grodnie ślub z Janiną z domu 
Kliks, córką Pawła Kliks i Zofii z domu Onichimowska. Miał 
dwoje dzieci, córkę Janinę Teresę ur. 28 maja 1928 i syna 
Krzysztofa Lecha ur. 5 kwietnia 1932 r. 

W czerwcu 1923 roku uchwałą Wydziału Prawa UJ uzy-
skał tytuł doktora praw. 

W roku 1925 ukończył kurs oficerów sztabowych w Gru-
pie pod Grudziądzem. 1 września 1929 r. został przeniesio-
ny w stan spoczynku ze starszeństwem i zajął się praktyką 
adwokacką, którą prowadził już od 1919 r. Był także radcą 
prawnym Wydziału Powiatowego oraz Sejmiku Powiatowego 
w Grodnie, jak również szefem referatu prawnego przy Do-
wództwie Okręgu Korpusu III Garnizonu Grodno w latach od 
1919 do 1939. 

W latach 1929-30 odbył aplikację sędziow-
ską zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem 
sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie 
w roku 1930.

Podczas wyborów do Senatu II Rzeczpospolitej 
V kadencji 13 listopada w 1938 roku kandydował 
z okręgu Białystok, z listy Obozu Zjednoczenia Na-
rodowego i uzyskał mandat senatora. 

Grodno wówczas znajdowało się w granicach 
województwa białostockiego.

W kampanii 1939 r. walczył w 71. pułku pie-
choty z Zambrowa w stopniu majora. Pułk ten, 
pomimo liczebnej i technicznej przewagi najeźdź-
cy, dzielnie i bohatersko bronił powierzonego mu 
odcinka frontu. W wyniku ciężkich strat (ponad 50 
procent stanu osobowego, a w kadrze oficerskiej 
nawet do 70 procent) 19 września, wraz z ocala-
łymi żołnierzami i resztkami oddziałów wojsko-
wych, wycofał się na Litwę. Tam też został inter-
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nowany w obozach jenieckich utworzonych najpierw w Ku-
luatuvie, potem w Wilkowyszkach, 
a w dalszej kolejności w Kalwarii, 
gdzie przebywał do 10 sierpnia 1940 
r. Po zajęciu Litwy przez Sowietów, 
co miało miejsce 13 czerwca 1940, 
znalazł się w obozie w Kozielsku, 
a potem w Griazowcu. 25 sierpnia 
1941 roku po podpisaniu umowy Si-
korski-Majski został zwolniony i 3 
września tego roku wstąpił do two-
rzącej się Armii Polskiej gen. An-
dersa w ZSRR. Posługiwał się biegle 
w mowie i piśmie językami: an-
gielskim, francuskim i niemieckim, 
w jęz. rosyjskim bardzo dobrze tylko 
w mowie, a w piśmie nieco słabiej.

Od 15 września do 31 paździer-
nika 1941 roku w obozie Tockoje 
- Buzułuk pod Uralem, w którym 
formowała się Armia Polska i po-
czątkowo znajdowało się główne 
jej dowództwo, był komendantem 
Stacji Zbornej. Od 1 listopada do 31 
stycznia 1942 w obozie Koltubanka, 
położonym na południe od Uralu po-
między Kujbyszewem a Oranienbur-
giem, pełnił funkcję radcy prawnego 
i równocześnie komendanta placu. 
Od 1 lutego do 10 kwietnia 1942 roku w miejscowości Czok 
Pak w Kazachstanie, gdzie formowała się 8 Dywizja Piechoty 
Polskich Sił Zbrojnych, był sędzią wojskowym i szefem Sądu. 

Po ewakuacji armii z terenu ZSSR od 10 kwietnia do 15 
maja 1942 w obozie wojskowym w mieście Ahwaz, położo-
nym w południowo-zachodnim Iranie, był szefem Ekspozytu-
ry Sądu Polowego. Takie samo stanowisko pełnił również od 
15 maja 1942 do 30 listopada 1943 przy Dowództwie Bazy 
Ewakuacyjnej w Teheranie.

Rozkazem Personalnym Nr 3/43 Dowództwa Armii Pol-
skiej na Wschodzie został przeniesiony w celu odbycia kursu 
Administracji Cywilnej w Tel-Avivie w okresie od 2 paździer-
nika 1943 do 20 kwietnia 1944 r., który ukończył z wynikiem 
bardzo dobrym. Z kolei rozkazem Dowództwa Jednostek Woj-
skowych na Środkowym Wschodzie /JWSW/ Nr 4/45 z dnia 1 
stycznia roku 1945 został powołany do służby czynnej w celu 
wyjazdu do Anglii. Według przekazu majora J. Rataja wraz 
z Armią Andersa uszło z tej nieludzkiej ziemi około 18 tys. 
polskich dzieci. Sierot i półsierot. Dzieci te znalazły schronie-
nie w różnych miejscach na Bliskim Wschodzie. M. in. Syria 
przyjęła pod swój dach i wyżywiła na swoim terytorium kilka 
tysięcy polskich dzieci w czasie tej wojennej światowej pożo-
gi. Ewakuacja z terenu Rosji Sowieckiej spowodowana była 
przede wszystkim ogromnymi brakami w aprowizacji. Podczas 
40 - 50 stopniowych mrozów brakowało nie tylko pożywienia, 
ale np. z powodu braku obuwia, nogi musieli owijać częściami 
odzieży, której niedostatek również był bardzo dotkliwy. 

2 lutego 1945 roku wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie 
przybywa 22 dnia tego miesiąca do Liverpoolu i zostaje 
w dyspozycji Centrum Wyszkolenia Piechoty i Kadrach Ewi-
dencyjnych Oficerów. 

Od 26 marca 1945 do 15 czerwca 1945 zgodnie z rozka-
zem dziennym Centrum Wyszkole-
nia Żandarmerii Wojskowej nr 71/45 
z dnia 26 marca 1945 r. jest słucha-
czem VII kursu Unitarnego, którego 
zadaniem jest przystosowanie żołnie-
rzy frontowych do życia i funkcjono-
wania w warunkach pokoju. Równo-
cześnie Rozkazem Insp. Z.W. 22/45 
i Zarządzeniem Sztabu Naczelnego 
Wodza L.dz. 8/45 z dnia 20 stycznia 
1945 otrzymuje przydział ewidencyj-
ny do Ośrodka Okupacyjnego Żan-
darmerii Wojskowej. 

W Centrum Wyszkolenia Żandar-
merii Wojskowej zostaje kierowni-
kiem Sekcji Prawników, a następnie 
pełni tę samą funkcję w utworzo-
nym w tym czasie Centrum Studiów 
Inspektoratu Spraw Cywilnych, 
a potem - pełniąc cały czas tę samą 
funkcję, - do Ośrodka Zapasowe-
go Inspektoratu Spraw Cywilnych, 
skąd 22 marca 1947 zaciągnął się do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia. 

W opiniach przełożonych, wy-
danych m. in. w lipcu 1943 roku 
w Teheranie i w październiku 1946 

w Wielkiej Brytanii czytamy: 

„Majora Rataja cechują ideowość narodowa, pewność 
charakteru, pilność, skromność. Jako szef sądu stał zawsze 
na straży wychowania i kierowania na właściwą drogę tych, 
co szczególnie pod wpływem ujemnych przejść w prawie, tej 
opieki wymagali. Bardzo lojalny. Lubiany i ceniony przez 
podwładnych i przełożonych. Bardzo pracowity, skrupulatny 
i solidny. Charakter prawy i zrównoważony. W działaniu zde-
cydowany i konsekwentny. O dużej odwadze cywilnej i poczu-
ciu odpowiedzialności osobistej. Wzór oficera, doskonały na 
stanowisku kierowniczym”. 

Odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecz-
nych, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem za Wojnę i Dziesię-
ciolecie oraz francuskim Medalem Zwycięstwa /De la Victoire/.

Przed 1939 rokiem odwiedzał rodzinne strony i dom, 
w którym przyszedł na świat. Spotykał się także z bliższą 
i dalszą rodziną. Przybywał wówczas do Uścia własnym sa-
mochodem osobowym, co w tamtych czasach było rzadkim 
zjawiskiem i jednocześnie było to znamienne wydarzenie, 
szczególnie zapamiętane przez ówczesnych mieszkańców 
Uścia Solnego.

W roku 1957 powraca do Polski i po krótkim pobycie w Tcze-
wie zamieszkuje w Bochni przy ul. Proszowskiej 8/2, w mieszka-
niu zajmowanym przez swoją siostrę Karolinę.   

Zmarł dnia 31 października 1959 roku po ciężkiej chorobie, 
podczas której troskliwie opiekowała się nim siostra. Został pocho-
wany na bocheńskim cmentarzu przy ul. Orackiej w kwaterze 15.

 
              Opracował: Aleksander Rataj, Bochnia, 2018 rok
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Reakcja uczniów Szkoły Salezjanów na pojawienie się AgnieszkiFot. K. PinowskiPróba nawiązania kontaktu z mieszkańcami Kolonii Coromoto. Fot J. Pinowski.

Jan Pinowski (Warszawa)

U polskich misjonarzy w Amazonii Wenezuelskiej, cz. 2
Oddajmy głos twórcy kolonii Coromoto szczepu Indian 

Guahibos oraz blisko położonego osiedla szczepu Piaroas, 
księdzu Ludwikowi Wojciechowi: 

„ W 1947 roku uzyskano zezwolenie od rządu wenezuel-
skiego na założenie wioski dla Indian Guahibos, którzy przyby-
li z Kolumbii. Dziesięć do dwunastu rodzin mieszkało w Puerto 
Ayacucho, ale źle się tam czuli, chcieli żyć oddzielnie. Szukali 
terenu na osiedlenie się, ale dopiero na miejscu obecnej kolonii 
znaleźli wodę. Gdy przyjechałem w 1948 roku, to już wówczas 
salezjanie otrzymali od rządu 10 km2 ziemi i zaczęli budować 
kolonię. Indianie sami suszyli cegły z gliny, a my dawaliśmy 
blachę na pokrycie dachu. Każda rodzina sama wybierała 
teren do uprawy roli. Teraz mają nawet dwa traktory, jeden 
kupiony przez nas, drugi przez Instytut Rolnictwa i Hodowli. 
Od początku istnienia kolonii Indianie żyją z roli. Uprawia-
ją maniok, banany, ananasy. Obecnie niektórzy dojeżdżają do 
pracy. Do rzeki Orinoko mają 8 km – tylko tam są jeszcze ryby, 
w mniejszych rzekach ryb już nie ma. Mają teraz rowery, moto-
rowery i na nich dojeżdżają do rzeki na połowy ryb.

Dla zdobycia pieniędzy na rozwój kolonii najpierw upra-
wiałem trzcinę cukrową, ale były trudności z jej sprzedażą. Po-
tem zorganizowałem tartak, który bardzo dobrze prosperował 
przez 10 lat, ale jak wycięliśmy grubsze drzewa w okolicy trze-
ba go było zlikwidować. Potem siałem kukurydzę, ale sprze-
dawałem ją tylko do Puerto Ayacucho jako karmę dla drobiu.

Rozwój Puerto Ayacucho datuje się od 1960 roku, wcze-
śniej liczyło ono tylko kilka tysięcy mieszkańców. Kiedy pomór 
zniszczył kury, znów kłopot ze sprzedażą ziarna kukurydzy. 
Później miałem 1000 kur, które produkowały 250 jaj dziennie. 
Indianie pracowali tylko odpłatnie, a zyski z tych wszystkich 
moich inicjatyw przeznaczałem na rozwój kolonii. Pięćdziesiąt 
domów zbudowali Indianie przy pomocy Salezjanów, dopiero 
od niedawna rząd buduje im domy z pustaków.

W 1956 roku przeniosłem się całkowicie do kolonii. Zosta-
łem z czasem kapitanem wioski. Obowiązki kapitana są zbliżo-
ne do obowiązków sołtysa w Polsce. Organizowałem Indianom 
dwa razy w tygodniu ciężarówkę do miasta żeby mogli zawieść 
swoje plony na sprzedaż i kupić, co im było potrzebne. Później 

prowadziłem sklep, by mogli kupować tanio na miejscu najpo-
trzebniejsze towary. Przez dziesięć pierwszych lat tylko misja 
prowadziła szkołę, opłacając ośmiu nauczycieli. W Coromoto 
wszystkie dzieci się uczą, bowiem wprowadziłem bodziec ma-
terialny tego rodzaju, że tylko te dzieci mogły korzystać, ze 
wspólnej kuchni, które chodziły do szkoły.

Każda rodzina otrzymywała od misji, a teraz od rządu, 
dom w wieczyste użytkowanie; może go przekazać dzieciom, 
ale sprzedać może tylko współziomkom. Sprzedanie domu ob-
cym, wyżej rozwiniętym Indianom prowadziłoby do wyzyski-
wania współziomków. Kolonia jest zamknięta dla dowolnego 
napływu obcych.

Starzy Guahibowie mówią w swoim języku, ale młodzi już 
tylko po hiszpańsku. Guahibowie grzebią zmarłego w domu, w 
którym mieszkał, głęboko w ziemi. Kiedy byłem w Kolumbii, 
poprosił mnie jeden Indianin, bym pomodlił się się w chacie, 
gdzie został pogrzebany jego ojciec. Do grobu dają to, czego 
zmarły używał: ubrania, czinczoro (hamak). Bardziej warto-
ściowych rzeczy zmarłego np. radio, nie mogą sprzedać, tylko 
podarować najbliższym. Teraz grzebią po chrześcijańsku, ale 
dalej składają do grobu rzeczy zmarłego. W Coromoto musia-
łem założyć coś w rodzaju więzienia, gdzie więzień był karmio-
ny przez rodzinę. Mówiłem mu: „Jeżeli nie chcesz to możesz 
pojechać do więzienia w Puerto Ayacucho, tam będziesz miał 
darmo jedzenie”. Gdy policja poszukiwała jednego z Indian 
za kradzież w Puerto Ayacucho, sam namówiłem go, żeby po-
jechał i zgłosił się. Rzeczywiście, sam się zgłosił na policję.

Do kolonii Coromoto przychodzili celem sprzedaży swo-
ich płodów Indianie szczepu Piaroas, mieszkający o trzy dni 
drogi od kolonii. Zbudowałem im szopę, gdzie zostawiali swo-
je towary. Potem zaproponowałem im, by osiedlili się bliżej. 
Dwa lata trwały przenosiny. Sami suszyli cegły i budowali 
domy, my dawaliśmy blachę na pokrycie dachu. Piaroas żyją 
w monogamii, małżeństwa są sobie wierne, w chiruacie każde 
małżeństwo zajmowało osobny kącik. Nowe domy obejmuje w 
posiadanie jedna rodzina. Wolą to ze względów zdrowotnych. 
Ogniska mają w oddzielnych chatach obok domów, żeby im się 
w domu nie kopciło. Zmarłego zawijają w płachtę i zanoszą 
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daleko w góry, do jaskiń, których pilnie strzegą przed okiem 
obcych. Piaroas rzadko wychodzą z lasu, lekarzy w swoim 
mniemaniu nie potrzebują, mają swoich czarowników, lubią 
spokój. Jak wychodzą do pracy na pola , ubierają się tylko w 
przepaski , bo to wygodniej i taniej. Zbudowałem im szkołę, 
najpierw opłacaną przez salezjanów, a obecnie przez państwo. 
Szkoła ma tylko jednego nauczyciela. Indianie podziwiają od-
rzutowce i współczesną cywilizację, ale w lesie są szczęśliwi.

My, misjonarze, jesteśmy w pierwszym rzędzie ich opieku-
nami w chorobie i w kłopotach związanych z zetknięciem się 
ze światem cywilizowanym. Interweniujemy w szpitalu, kiedy 
opieka nie jest wystarczająca, misja opłaca nawet samoloty 
lecące do chorych w nagłych wypadkach. Dzieci są pod opieką 
zdrowotną naszych sióstr, są też szczepione.

Dwa lata temu w l976 roku, ze względów na wiek, prze-
niosłem się do Puerto Ayacucho i jeżdżę do Coromoto tylko w 
niedzielę. Indianie stale proszą bym wrócił1.

W Puerto Ayacucho Salezjanie działają od roku 1933, kie-
dy miasto liczyło 80 mieszkańców. Teraz tam prowadzą gim-
nazjum koedukacyjne dla 400 uczniów oraz szkołę żeńską z 
internatem (Ryc. 2 i 3). Tam, gdzie nie dotrze urzędnik pań-
stwowy, otrzymujący w tych trudnych warunkach potrojoną 

pensję tam dotrze nasz misjonarz, który pracuje za skromne 
utrzymanie.

Przypisy:
1  Z książki: Pinowski J.K. Z ptakami przez życie. Autobio-
grafia ornitologa ekologa, Wyd. Muzeum i Instytut Zoologii 
Polskiej Akademii Nauk.

1 sierpnia 2018 r. mija 74 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego, z którym nierozerwalnie związana jest epo-
peja alianckich lotników, niosących pomoc powstańcom. 
W niezwykle trudnych misjach - nocnych lotach ze zrzutami 
dla Armii Krajowej - wielu z nich zostało w polskiej ziemi na 
zawsze. Pamięć o nich pielęgnują ludzie przeszukujący archi-
wa oraz miejsca upadków zestrzelonych maszyn. 

Jednym z takich miejsc jest Dębina Zakrzowska pod Woj-
niczem, miejsce upadku samolotu Halifax Mk II, FS*X, JP 
181 ze 148. Dywizjonu RAF, w nocy 4/5 sierpnia 1944 r. 

Dywizjon ten miał dokonać zrzutów nad walczącą War-
szawą, ale w związku ze zmianą rozkazów samolot ten zabrał 
nad Polskę ładunek przeznaczony dla placówki odbiorczej 
o kryptonimie Kobuz 212 koło wsi Janowice, położonej 15 km 
na północny wschód od Miechowa. Prawdopodobnie dokonał 
zrzutu i powracając po wykonaniu zadania został zestrzelony 

przez niemieckiego nocnego myśliwca. Siedmiu członków za-
łogi zginęło we wraku samolotu.

4 sierpnia 1991 roku, z inicjatywy społeczności lokalnej,  
w miejscu upadku samolotu odsłonięto pomnik ku czci lot-
ników, a co roku w tym dniu mieszkańcy uroczyście oddają 
cześć poległym.

W dniu 22 września 2017 r. przeprowadzono badanie 
w miejscu katastrofy, w wyniku którego ustalono dokładnie 
miejsce upadku samolotu oraz wydobyto dwie duże chłodni-
ce oraz wiele mniejszych elementów maszyny. W badaniach 
tych brał udział między innymi Wojciech Krajewki (autor 
opracowań m.in. Walka powietrzna nad Bochnią, Czterna-
stu spod Wojnicza) i Adam Sikorski ze swoją ekipą filmową, 
która przygotowywała materiał do programu „Było nie minę-
ło extra” na zlecenie TVP. Obecnie, wszystkie części można 
oglądać w Izbie Regionalnej w Wojniczu. (Krzysztof Wątroba)

Siedmiu z Halifaxa

Fot. K. Wątroba Fot. K. Wątroba Fot. K. Wątroba
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BOCHNIANA
Kościół Królewski w Łapczycy

W niedzielny poranek 15 lipca o godz. 8.30, jak co roku 
począwszy od 1849, sprzed bocheńskiej bazyliki wyruszy-
ła „procesja błagalna”, by starym krakowskim traktem do-

trzeć do królewskiego kościoła 
w Łapczycy. Okoliczności za-
istnienia i trwanie tej tradycji 
znajdziemy opisane w „Rocz-
niku Bocheńskim” wydawa-
nym przez Muzeum Regionalne 
im. S. Fischera i w „Zwiastunie 
Maryi” z parafii Św. Mikołaja 
w Bochni. W tym roku uczest-
nicy pielgrzymki, odbywanej 
w tle przepięknego krajobra-
zu wyżynnej drogi nad doliną 
Raby, prócz odpustu mogli zy-
skać wydaną w br. książkę za-
tytułowaną „Kościół Królewski 
w Łapczycy pod wezwaniem 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny”. - Autorami są Maria 
i Władysław Migdałowie rodzinnie związani z Łapczycą: pani 
Maria uczy w miejscowej szkole, zaś pan Władysław, prof. dr 
hab. inż. wykłada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - 

oboje pasjonaci lokalnej historii, również opracowali i wydali 
monografię swojej wsi. Są bliskimi krewnymi pana Andrze-
ja Migdała prezesa wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który podziela 
ich pasje i także popularyzuje i kultywuje dobrą pamięć, np. tę 
związaną z wybitną śpiewaczką operową i współzałożycielką 
Opery Wrocławskiej Franciszką Platy-Rotter, czy upamiętnia-
jąc sybiraka Andrzeja Więcka (Wiad. Boch. 2(105) lato 2015).

Książka „Kościół Królewski w Łapczycy” jest 77 stronico-
wym popularnym opracowaniem. Dostarcza uporządkowane 
chronologicznie informacje w tematycznych rozdziałach, m.in. 
o królewskiej drodze; o starodawnej gotyckiej fundacji króla 
Kazimierza III Wielkiego i bogatym jej wyposażeniu (ołtarze, 
organy 9-głosowe Tomasza Falla, dzwony). Dwa kalendaria 
podają główne fakty z historii Łapczycy oraz chronologię po-
jawiania się klęski morowego powietrza na Bocheńszczyźnie. 
Towarzyszy im lista proboszczów Parafii, począwszy od XIV 
wieku. Ilustracje w postaci czarno-białych fotografii architek-
tury zewnętrznej i wyposażenia wnętrza kościoła poszerzają 
poznawcze walory wydawnictwa. 

Czytelnicy kochający bochniana powinni poznać tę książ-
kę i włączyć do swoich zbiorów. Polecamy. Podany przez au-
torów nr tel. 0502 731 885, może okaże się przydatny.

     Ewelina Mroczek 

Pieśń o Ziemi Świętej
Pani Michalina Pięchowa swoimi artykułami często gości 

na łamach naszego pisma. Jej publicystyka, przede wszystkim 
w piśmie „Zwiastun Maryi”, i ostatnimi laty w „Źródełku” 
przy parafii św. Jana Nepomucena, zyskała również postać 
siedmiu książkowych wydań. Zawierają artykuły, eseje, opo-
wiadania o treści historycznej, religijnej i także odniesienie do 
własnych przeżyć, losów rodziny. Szczególnie dwie ostatnie 
książki przekonują czytelnika o wartości rodziny w życiu każ-
dego człowieka.

22 czerwca br. w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Chri-
stiana w Bochni odbyła się promocja najnowszej książki M. 
Pięchowej „Pieśń o Ziemi Świętej”. I w tej odnajdujemy war-
tości wyznawane przez autorkę, lecz w kontekście nowych 
tematów - chociaż jak zawsze, z ciepłem słów, trafnością me-

tafor. Rozdziały nowej książki, podobnie jak i w poprzednich, 
zaspokajają ciekawość czytelnika informacjami historyczny-
mi, plastycznym opisem miejsc, przywołaniem tego, co waż-
ne, a często zapomniane lub nieznane. Liczne podróże, pozna-
wanie ludzi, w ciągu dłuższych okresów wzbogaciły mój we-
wnętrzny świat. I tymi przeżyciami postanawiałam się dzielić 
za pośrednictwem słowa i za pośrednictwem barwy. Dzielić się 
z tymi, którzy nie mieli i nie mają tej możliwości podróżowa-
nia, przeżywania i zobaczenia. Dziś w otoczeniu moich kwia-
tów, może niezbyt doskonałych artystycznie, nie nowoczesnych 
ale moich własnych pragnę przybliżyć tematykę kolejnej, siód-
mej już z kolei książki pt. „Pieśń o ziemi świętej”.

Promocji towarzyszył wernisaż obrazów malarskich Au-
torki. Wśród licznych Gości był obecny ksiądz arcybiskup 
Henryk Nowacki.                                                       Redakcja

Fot. P. Wieciech.
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Wanda Janta

W hołdzie rtm. Witoldowi Pileckiemu
Odsłonięcie Tablicy Pamięci rtm. Witoldowi Pileckiemu w 70. rocznicę smierci

Powrót do tradycji 
Tradycja majowego grania na wieży Bazyliki Św. Mikołaja 

powróciła po latach. Przez cały maj 2018 roku, pieśni Maryj-
ne z wieży grali członkowie Orkiestry Górniczej Kopalni Soli 
Bochnia. 

Wykonawcami byli: Wiesław Kłuś, Ryszard Pilch, Piotr Pa-
duch, Stanisław Ważydrąg, Edward Musiał, Stanisław Pietras. 

Już dziś zapraszamy chętnych muzyków do podtrzymywa-
nia tradycji w następnych latach, zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Orkiestrą Górniczą.

                                          Kierownik Orkiestry Górniczej
                                                      Wiesław Kłuś 

25 maja 2018 roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Jodłówce miała 
miejsce uroczystość odsłonięcia Tablicy 
Pamięci poświęconej Patronowi szko-
ły rtm. Witoldowi Pileckiemu w 70–tą 
rocznicę śmierci.Jej fundatorem jest In-
stytut Pamięci Narodowej oraz lokalni 
darczyńcy. Wydarzenie zatytułowane 
Lekcja patriotyzmu z rtm. Witoldem Pi-
leckim zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Moc radości” w Jodłówce. Honorowym patronatem objęły go 
dzieci rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki, 
wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej oraz starosta bocheński 
Ludwik Węgrzyn.

Po powitaniu zaproszonych gości i społeczności szkolnej 
przez Panią dyrektor szkoły Wandę Jantę nastąpiło odsłonięcie 
tablicy, którego dokonała Maria Serafińska–Domańska, zaś 
poświęcił ją proboszcz parafii w Rzezawie – ksiądz Tadeusz 
Kubala.

Uroczystość była okazją do premierowego wykona-
nia hymnu szkoły pt. Polonez Pileckiego. Jego autorami są: 

Bogdan Kasprowicz (tekst) oraz Stanisław 
Domański (muzyka). Uczniowie szkoły 
wykonali go po raz pierwszy przy akompa-
niamencie fortepianu oraz kwartetu saksofo-
nowego z Państwowej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Bochni (w składzie: Justyna No-
wak, Dawid Nowak, Jakub Pietrzak i Paweł 
Burzyński). Następnie kwartet zaprezento-
wał utwory J. F. Haendla, W. A. Mozarta 
i E. Morricone, co spotkało się z ogromnym 

zainteresowaniem publiczności. 
Uwieńczeniem obchodów święta patrona szkoły był wie-

czorny I Bieg Pileckiego, zorganizowany przez szkołę przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Moc radości” w Jodłówce. 
Udział w nim wzięły zarówno dzieci – na dystansie 1 km, jak 
i dorośli – 10 km. Zwycięskie puchary ufundował Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Tarnowie. I Bieg Pileckiego będzie 
odtąd imprezą cykliczną.

Spotkanie to było także okazją do nadania szkolnej 2-giej 
Drużynie Harcerskiej imienia rtm. Witolda Pileckiego oraz do 
promocji najnowszej książki Stanisława Kobieli pt. „Ucieczka 
rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39LATO 2018

WB nr 2 (116)

Polityczna cenzura, strażniczka narzucanych społeczeń-
stwu programów i nieakceptowanych idei, skazała na zapo-
mnienie Witolda Pileckiego. Pamięć, dzisiaj przywrócona, 
odsłania niezwykłe zasługi i osobowość bohatera - oddanego 
patriotycznej służbie polskiego oficera, człowieka czynu i od-
wagi. Mówią o tym liczne opracowania, wspomnienia, opu-
blikowane pamiętniki. Już swoimi tytułami sygnalizują ocenę 
i niezwykłe wątki biograficzne, kwalifikują rangę bohaterstwa 
Pileckiego. Adam Cyra, historyk, doktor nauk humanistycz-
nych, starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu w swej obszernej 430-stronicowej 
monografii pt. „Ochotnik do Auschwitz. Witold Pilecki 1901-
1948'' wymienia je w części bibliograficznej na 15 stronach. 
Oto przykłady: „Rotmistrz Pilecki - bohater okupowanej Eu-
ropy” [A. Kowalski], „Patriotyzm i odwaga” [Smoczyński Ju-
liusz], „Rotmistrz Pilecki cichy bohater drugiej wojny świato-
wej'' [A. Niesiołowski], „Skazany na wieczną niepamięć” [T. 
Swat], „Najodważniejszy człowiek świata i zbrodnie bezpieki” 
[S. Ciszewski].

Ten bogaty zbiór poszerza książka Stanisława Kobieli 
„Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Boch-
ni i Wiśnicza” wydana w kwietniu br. przez Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej” przy pomocy 
finansowej Powiatu Bocheńskiego i Gminy Miasta Bochni. 
W nawiązaniu do niezwykłych, 
w okupacyjnych warunkach, 
czynów Pileckiego, jakimi były: 
„dobrowolne” pójście do obo-
zu i przetrwanie przez 2 lata i 8 
miesięcy w strasznych realiach 
lagru o obostrzonym rygorze 
z kwalifikacją obozu zagłady; 
zorganizowanie konspiracyjnej 
siatki wojskowej i przekazywa-
nie informacji o sytuacji w obo-
zie i ostatecznie brawurowa 
ucieczka w celu zorganizowania 
akcji „odbicia więźniów Oświę-
cimia” - autor dokonał szczegó-
łowego odtworzenia tej uciecz-
ki, niemal jej rekonstrukcji. 
Przedstawił więc: okoliczności, 
plan, uczestników, ludzi współ-
działających, trasę [Alwernia, 
Tyniec, Puszcza Niepołomicka, 
Bochnia,Wiśnicz] i znaczące 
epizody. - Wszystko! Co zło-
żyło się na tę niebezpieczną ak-
cję zakończoną powodzeniem. 
Konspiracyjny azyl prawie na 
3 miesiące uciekinierzy znaleźli 
w Nowym Wiśniczu.

Los, przedziwny splot zdarzeń, włączyły w historię tej 
ucieczki, w historię raportów o obozie i planów uderzenia na 
KL Auschwitz, Tomasza Serafińskiego i jego rodzinę z No-
wego Wiśnicza, ich znajomych i jeszcze wiele innych osób 
z Bochni i okolicy.

 Stanisław Kobiela, publicysta, redaktor naczelny kwar-
talnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Bocheńskie” 
wykorzystał nabytą w ciągu lat pracy dziennikarskiej wiedzę 
o patriotycznych zasługach naszej społeczności również w la-
tach II wojny światowej i w swej najnowszej książce udoku-
mentował udział wielu ludzi bocheńszczyzny w zaplanowaniu 
i przeprowadzeniu tej brawurowej ucieczki oraz zapewnieniu 
bezpiecznego schronienia Pileckiemu i jego dwóm towarzy-
szom obozowym.

Zaletą publikacji są liczne przypisy, rozszerzają informa-
cyjny walor książki w zakresie uczestników i  organizacji ru-
chu oporu na bocheńszczyźnie. Wymienionych jest wiele na-
zwisk, niektóre z obszernymi notami biograficznymi. Są opisy 
akcji, kontaktów z Pileckim głównych działaczy ZWZ-AK 
w naszym powiecie. Obrazowość stylu wzmacniają liczne 
stare fotografie osób, miejsc udostępnione przez rodziny lub 
pozostające w zbiorach Stowarzyszenia Bochniaków.

 Autor oparł się na w/w książce A. Cyry, relacjach i wspo-
mnieniach organizatorów i uczestników ucieczki. W docieka-

niach nad przebiegiem i okolicz-
nościami niektórych zdarzeń czę-
sto dedukuje, łącząc znane fakty 
z odkrytymi materiałami, jak np. 
w sprawie zapisów w parafialnej 
księdze chrztów kościoła św. Mi-
kołaja w Bochni, czy autorstwa 
fotografii do kenkart dla ucieki-
nierów. Równie ciekawe są roz-
ważania na temat bezpiecznego 
przejścia Pileckiego przez miasto 
od Damienic do domu pp. Obo-
rów na Wójtostwie, a później do 
Koryznówki w Wiśniczu.

Książka dotyka niewątpli-
wie popularnego dziś tematu, 
a dzięki dbałości autora o jego 
udokumentowanie przyczynia 
się do wypełniania „białych 
plam” w historiografii naszego 
miasta i jego okolic. I jak na-
pisał A. Cyra „...to również do-
skonały przewodnik dla uczest-
ników rajdów autobusowych, 
rowerowych,konnych i pieszych 
szlakiem ucieczki rtm. Witolda 
Pileckiego”.

             Ewelina Mroczek

Ewelina Mroczek
Nowa publikacja Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 

Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza
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Co? Gdzie? Kiedy? Na Ziemi Bocheńskiej – kalendarz wydarzeń
 Prawie 300 wydarzeń ukazało się w kalendarzu imprez 

wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Wśród nich 
znajdziemy imprezy sportowe, kulturalne, te związane z trady-
cją jak, Wianki Świętojańskie nad Rabą czy Dożynki Regio-
nalne ale również wydarzenia, które pojawią się po raz pierw-
szy, jak cykl wykładów Akademii Niepodległości.

Kalendarz powstał dzięki współpracy Starostwa Powia-
towego, gmin Powiatu Bocheńskiego, stowarzyszeń i innych 
organizatorów imprez. W publikacji zostały uwzględnione 
wszystkie wydarzenia, które zostały przesłane do Wydziału 
Promocji bocheńskiego starostwa.

Ponadto na stronie www.powiat.bochnia.pl znajduje się ka-
lendarium wydarzeń, z którego każdy z nas może skorzystać 
i dodać jeszcze wydarzenie, które nie znalazło się w wydanej 
publikacji.

Elektroniczna wersja kalendarza jest dostępna https://
www.powiat.bochnia.pl/nasz-powiat/kalendarium-imprez.
html.Jedną z imprez, na którą szczególnie zapraszamy, jest 
Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego, w ramach któ-
rego nasze stowarzyszenie zaprasza na: Wystawę:”Leopol-
dyna Stawecka - porucznik zakonnica z Bochni”, wycieczkę 
po Żydowskiej Trasie Pamięci - poprowadzi Stanisław Mróz, 
Wycieczka „Szlakiem Kazimierzowskim po Bochni” - popro-
wadzi Zofia Sitko.

O twórczości Pinchasa Bursteina v. Maryana opowieść 
Ewy Andrzejewskiej i Krzysztofa Bojarczuka

20 kwietnia 2018 r., odbyło się w Domu Bochniaków spo-
tkanie z niezwykłymi ludźmi: Ewą Andrzejewską i Krzysztofem 

Bojarczukiem. Tematem spotkania była twórczość Pinchasa Bur-
steina znanego jako Maryan S. Maryan, urodzonego 01.01.1927r. 
w Nowym Sączu, malarza „ciemnej strony człowieka”.

Ewa Andrzejewska jest pasjonatką historii. Na podstawie 
wspomnień wielu osób, m.in. Jakuba Mullera (zm. w 2010 
roku), napisała książkę „Obok inny czas. O Mieście i Jaku-
bie”, która ukazała się w 2010 roku. Autorka prowadzi w niej 
czytelnika po nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej, zapozna-
je z jej ówczesnymi mieszkańcami. 

Pieczołowicie gromadzone ustne relacje mieszkańców za-
owocowały książką „Historia z piekła rodem”, którą wydano 
w 2017 roku. Na kartach papieru utrwala miasto już nieistnie-
jące, ale wciąż tkwiące w pamięci mieszkańców, zwłaszcza 
starszego pokolenia. Ratuje od zapomnienia wspomnienia mó-
wione z sądeckiej dzielnicy Piekło.

Ewa Andrzejewska jest też współautorką albumu „Pokój 
Maryana. Maryan w Nowym Sączu i Nowym Yorku” wyda-
nego również w 2017. Książka autorstwa Andy Rottenberg, 
Krzysztofa Bojarczuka i Ewy Andrzejewskiej to spojrzenie 
na życie artystyczne i prywatne urodzonego w Nowym Sączu 
malarza Pinchasa Bursteina. Publikację wydało Stowarzysze-
nie „Maryan” Nowy Sącz. Na 74 stronach albumowego wyda-
nia trzech autorów snuje refleksje nad drogą twórczą Pinchasa 
Bursteina, znanego całemu światu, jako Maryan.

Obrazy Bursteina wiszą w muzeach i galeriach w świecie. 
W Polsce jest nieobecny.  

A rodzice jego żony Annette, byli z Bochni….   

Już wiosna! - wspólne spiewanie w wiosennym nastroju
25 kwietnia 2018 r., spotkaliśmy się w Domu Bochnia-

ków, aby śpiewem przywitać wiosnę. Każdy uczestnik spo-
tkania przyniósł ze sobą element wiosny. Pojawiły się kwiaty 
w  formie wianków, naszyjników, kwiecistych sukien, kwia-
towych butonierek.

W wiosennym nastroju czas płynął wraz ze śpiewem 
wiosennych piosenek w wykonaniu naszego chóru „Lutnia”,  
przy akompaniamencie p. Stanisława Domańskiego, wiosen-
nych żartów i dowcipów, przy herbacie, kawie i ciasteczku. 
Wiosno! Witaj!
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IV Rajd Konny Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego 
z KL Auschwitz

W niedzielę 29 kwietnia przez Bochnię przejechał IV Rajd 
Konny Szlakiem ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego 
z KL Auschwitz. Uczestnicy przez trzy dni przemierzali trasę 
z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza – tę samą, którą 75 lat 
temu pokonał rotmistrz Witold Pilecki i jego dwaj współwięź-
niowie: Tadeusz Redzej i Edward Ciesielski. Wyruszyli, aby 
dowództwu Armii Krajowej przekazać informacje o masowej 
zagładzie dokonywanej w Auschwitz przez Niemców (tzw. 
„Raport Witolda”).

W Bochni, uczestnicy rajdu napoili konie przy szybie 
Campi, a następnie przejechali ulicami Bochni. Przy rynku 

głównym złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą rtm. 
Witolda Pileckiego, znajdującą się na ścianie budynku Domu 
Bochniaków. Następnie uczestnicy udali się w dalszą drogę do 
Wiśnicza.

W Domu Bochniaków można było dokonać zakupu książ-
ki autorstwa Stanisława Kobieli – „Ucieczka rtm. Witolda Pi-
leckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” w promocyj-
nej cenie z podpisem i dedykacją autora.

Śladem uczestników Rajdu podążał również syn rotmistrza 
– Andrzej Pilecki. Spotkanie z autorem książki Stanisławem 
Kobielą to była okazja do wymiany poglądów, ale i chwili od-
poczynku przed dalszą drogą.  

Wśród uczestników rajdu byli członkowie: Stowarzyszenia 
Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii 
z Niepołomic, Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa 
Piłsudskiego, Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii 
Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, którzy 
wystąpili w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Sto-

Kawalerzyści z Libiąża u Bochniaków
27 maja (niedziela) o godz. 10.00 w Domu Bochniaków 

gościliśmy grupę rekonstrukcyjną z Libiąża „Szwadron Ka-
walerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego”. W tym dniu 
Szwadron odbywał „kawaleryjski rajd” szklakiem ucieczki 
Pileckiego i jego towarzyszy z KL Auschwitz do Bochni i No-
wego Wiśnicza. Kawalerzyści w galowych mundurach z za-
chowaniem ceremoniału wojskowego pod tablicą upamiętnia-
jącą Witolda Pileckiego oddali hołd i zaświecili znicz pamięci.

Ułanów ugościliśmy herbatą. W sympatycznej rozmowie 
wiele powiedziano o powstaniu, działalności Szwadronu, za-
sadach umundurowania, szkoleniu i samej postaci Pileckiego. 
Gości zaintreresowała wystawa w Domu Bochniaków „Boch-
niacy w legionach”. Wspólna fotografia upamiętniła to sympa-
tyczne i niecodzienne spotkanie. (Zdjęcie na okładce)

Stanisław Kobiela – pożegnanie
W środę 13 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy Stanisława 

Kobielę – Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, Przyjaciela, Kolegę, Mento-
ra, pasjonata i znawcę oraz miłośnika historii i tradycji 
naszego miasta – Wielkiego Człowieka – Naszej Małej 
Ojczyzny.

Pragniemy wyrazić gorące podziękowanie wszyst-
kim, którzy w tych trudnych dniach byli z Rodziną Stani-
sława i z nami – Jego współpracownikami. 

Czas leczy rany, ale skłania również do refleksji. 
Pragniemy również podzielić się refleksjami i wspo-
mnieniami o Stanisławie i pragniemy te wspomnienia 
utrwalić na łamach „Wiadomości Bocheńskich” – bo 
przecież jego dzieło będziemy kontynuować nadal – 
i dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy zapa-
miętali Go w różnych okresach Jego życia, aby tymi 
wspomnieniami i refleksjami podzielili się z czytel-
nikami  „Wiadomości Bocheńskich”. Państwa wspo-
mnienia i refleksje będziemy gromadzić, a w rocznicę 
Jego śmierci pragniemy wydać numer WB Jemu po-
święcony, bo:

         „Nie powinniśmy odejść z tej ziemi
          nie zostawiając śladów,
           które polecać będą naszą pamięć potomności.” 
                                                      Napoleon Bonaparte

Spotkanie z Miriam Romm
28 czerwca Dom Bochniaków odwiedziła Pani Miriam Romm 
wraz z mężem Giorą. Towarzyszyli im Jerzy Lysy i Joanna 
Potasz, którzy pełnili rolę gospodarzy w Bochni. Pani Miriam 
Romm wyraziła swoje ubolewanie z powodu śmierci Stanisła-
wa Kobieli. Wspominała z wielkim zadowoleniem współpracę 
z naszymi stowarzyszeniami, zwłaszcza w tematyce związanej 
z upamiętnianiem miejsc pamięci Holocaustu. Wspólnie od-
wiedziliśmy grób śp. Stanisława, gdzie zaświeciliśmy znicze, 
oraz pomnik Holocaustu na placu przy ul Solna Góra.

warzyszenie Kasztanka z Laskowej, Ochotnicza Kawaleria 
Niepołomice.
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Rodzinna Niedziela z NGO - Park Rodzinny Uzbornia
Już po raz piąty bocheńskie organizacje pozarządowe zor-

ganizowały w niedzielę 8 lipca w Parku Rodzinnym Uzbor-
nia piknik rodzinny pn. „Rodzinna Niedziela z NGO 2018”. 
Były występy, konkursy, quizy, zabawy i nagrody - wszystko 
dla dzieci i dorosłych. Organizatorem pikniku było Stowa-
rzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni, przy wsparcie finan-
sowe Burmistrza Miasta Bochni, który imprezę objął swoim 
patronatem.

Nasze Stowarzyszenie zorganizowało swoje stoisko, na 
którym można było uzupełnić brakujące numery „Wiadomo-
ści Bocheńskich”. Jak co roku, organizujemy konkurs wiedzy 
o Bochni i Ziemi Bocheńskiej, a na naszym stoisku promowa-

„Bigos dramatyczny czyli wokół Mayday” - sekcji teatralnej
20 czerwca 2018 roku, w ramach „Dni Bochni”, sekcja te-

atralna działająca przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośni-
ków Ziemi Bocheńskiej, wystawiła w Oratorium sztukę „Bi-
gos dramatyczny czyli wokół Mayday” w reżyserii Zofii Sitko 
i Doroty Korty . Jest to historia amatorskiego teatru, działa-
jącego na prowincji, w którym reżyser usiłuje zaktywizować 
aktorów do wystawienia komedii. Kiedy okazuje się, że będzie 
to „Mayday” zostaje ogłoszony i przeprowadzony casting do 
obsady głównych ról. W przedstawieniu wykorzystano frag-
menty komedii „Mayday” Raya Cooneya, wiersz Juliana Tu-
wima „Rzepka”, szmonces „Sęk” autorstwa (prawdopodobnie) 
Konrada Toma oraz piosenki: „Przeklnij mnie” z Kabaretu 
Starszych Panów (muzyka: Jerzy Wasowski, słowa: Jeremi 
Przybora), „Kibel” The Bill i „Lambada” Kaoma. Wystąpili 
(w kolejności alfabetycznej): Wiktoria Banaśkiewicz, Natalia 
Chojecka, Agnieszka Fischer, Michał Guniowski , Katarzyna 
Jędrzejczyk, Jan Kubas, Maksymilian Pach, Filip Pilch, Domi-
nik Radoń, Mateusz Sitko, Jakub Staśto, Sebastian Szewczyk, 
Jadwiga Ślizowska , Maksymilian Truś, Michał Turzyniecki, 
Julia Waśkowicz, Piotr Widła. Spektakl zadedykowano zmar-
łemu tydzień przed premierą  śp. Stanisławowi Kobieli – pre-
zesowi Stowarzyszenia Bochniaków, który  często przychodził 
na próby i życzliwie wspierał działalność grupy.

Po występie młodzi aktorzy  zbierali do puszek dobrowol-
ne datki na pomoc pogorzelcom z kamienicy „Pod arkadami”. 

Sekcja Teatralna SBiMZB składa serdeczne podzięko-
wanie p. Annie Kocot – dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Bochni za użyczenie sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia 
oraz ks. Ryszardowi Podstołowiczowi – proboszczowi parafii 
pw. św. Mikołaja w Bochni za użyczenie Oratorium św. Kingi 
na czas przedstawienia i prób.(Zdjęcie okładka)

XVI mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia o Pier-
ścień św. Kingi

W Wieliczce w ramach Dni Świętej Kingi w sobotę 21.07. b.r. 
w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbył się 
XVI mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia organizowany 
przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Stowarzysze-
nie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pod patronatem 
honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Artura Kozio-
ła. Mecz rozpoczął się o godz.9-tej. Gospodyni meczu, Jadwiga 
Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki, przywitała zebranych 
i przedstawiła sędziego szachowego Kamila Baryczkę i kapita-
nów drużyn szachowych: Damiana Obrzuda z Wieliczki i Bog-
dana Kosturkiewicza z Bochni. Kapitanowie przedstawili swoje 
drużyny. Wieliczkę reprezentowali:  Damian Bednarczyk, Konrad 
Buś, Łukasz Czaplak, Michalina Dębowska, Krzysztof Kuta, Da-
mian Obrzud a Bochnię: Aleksandra Jackowska - Caba, Tomasz 
Caba, Kamil Hodorowicz, Bogdan Kosturkiewicz, Karol Marzec, 
Michał Mirski, Piotr Widła. Drużynę Wieliczki zorganizował An-
drzej Irlik, członek Klubu Przyjaciół Wieliczki. Zaprezentowały 
się drużyny meczu brydżowego, z Wieliczki: Jakub Klapa, Tade-
usz Kubik, Halina Samborek, Wacław Śliwa i z Bochni: Andrzej 
Liwoch, Leszek Matusik, Bronisław Mucha, Honoriusz Pabich. 

W meczu szachowym rozegrano dwie rundy z czasem 30 
minut na partię dla zawodnika w każdej rundzie. Wyniki I run-
dy: Tomasz Ca ba z Konradem Busiem 0,5 - 0,5; Michał Mir-
ski z Damianem Bednarczykiem 0-1; Piotr Widła z Łukaszem 
Czaplakiem 0-1; Karol Marzec z Damianem Obrzudem 0,5–0,5; 
Kamil Hodorowicz z Krzysztofem Kutą 0-1; Aleksandra  Jac-
kowska Caba z Michaliną Dębowską 1-0. W I rundzie zwycię-
żyła Wieliczka 4-2. Wyniki II rundy: K. Buś i T. Caba 0,5-0,5; 
D. Bednarczyk i M. Mirski 0,5-0,5; Ł. Czaplak i P. Widła 1-0; 
D. Obrzud i K. Marzec 0-1; K. Kuta i Bogdan Kosturkiewicz 
0,5–0,5, M. Dębowska i A. Jackowska-Caba 0–1. W rundzie re-
wanżowej zwyciężyła Bochnia 3,5–2,5. 

Sumując wyniki dwóch rund: Wieliczka zdobyła 6,5 punktu 
a Bochnia 5,5. W meczu brydżowym zwyciężyła Bochnia wyni-
kiem 82 do 29. Sędziował Bronisław Mucha. 

Zgodnie z regulaminem meczu drużyna, która zwyciężyła 
w meczu szachowym, wygrała cały mecz szachowo - brydżowy. 
Pierścień Św. Kingi  zdobyła drużyna Wieliczki. Damian Obrzud 
na znak zwycięstwa podniósł do góry puchar przechodni, który 
przez rok będzie spoczywał w Wieliczce.

liśmy ostatnie wydawnictwo Stowarzyszenia: książkę Stani-
sława Kobieli - „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Au-
schwitz do Bochni i Wiśnicza”.
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3 maja 2018 roku w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni od-
była się uroczysta Msza Święta 
za Ojczyznę. Uczestniczyliśmy 
w niej dlatego, że chcieliśmy 
pokazać piękną architekturę 
i oprawę liturgiczną naszemu 
gościowi ze Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu 
Gdańskiego  -  Eligiuszowi Mi-
chałkowi.

Nasze przewidywanie co 
do wyjątkowości tej mszy 
okazały się prawdziwe. Ka-
zanie oraz oprawa muzyczna 
Orkiestry Dętej Kopalni Soli 
w Bochni były wyjątkowe. 
Gość z Gdańska był zachwy-
cony, a w czasie mszy, nie 
wiedzieć dlaczego, pomyślałam sobie o Stanisławie Kobieli. 
Stanął mi przed oczami wielki patriota, popularyzator historii, 
pracowity, uparty w swych działaniach. Przypomniałam sobie 
Jego zaangażowanie w pracę dla tego kościoła, w którym byli-
śmy, ale nie tylko, przecież Bochnia tak wiele mu zawdzięcza. 
Mają szczęście mieszkańcy tego miasta!

Rozglądnęliśmy się i zauważyliśmy w bocznej kaplicy pa-
nią Janinę Kęsek - siostrę p. Stanisława. I znowu refleksja - ta 
cała rodzina to tacy bochniacy z krwi i kości. Oni chyba w in-
nym miejscu  na świecie nie potrafiliby żyć. A dlaczego mnie 
to tak obchodzi? Dlatego, że cała wielopokoleniowa rodzina 
mojej mamy, żyjąca w Bochni, po śmierci dziadków w 1925 
roku (a było ich dużo) rozjechała się po całej Polsce. Ja - trze-
cie pokolenie - czasem tu zaglądam, ale nie mam adresu, który 
by mnie wiązał rodzinnie. 

A Kobielowie wielopokoleniowo trwają na posterunku.
Po mszy spotkaliśmy się 

z Janiną Kęsek i jej córką 
Zosią Sitko, które zapropo-
nowały nam i naszemu go-
ściowi z Gdańska herbatkę 
w siedzibie Stowarzyszenia 
Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. Przyjął 
nas tam nie kto inny, tylko 
Stanisław Kobiela.

To spontaniczne spotka-
nie, nieplanowane, przero-
dziło się w bardzo ciekawą 
dyskusję o pracy trzech Sto-
warzyszeń. Snuliśmy plany 
na przyszłość. Pan Stani-
sław ofiarował nam swoją 

ostatnio napisaną książkę. Obiecaliśmy sobie, że niedługo 
doprowadzimy do spotkania przedstawicieli  naszych Stowa-
rzyszeń, aby podjąć działanie na rzecz zacieśnienia współpra-
cy. Mieliśmy nawet konkretne  pomysły. Niestety nie zostaną  
zrealizowane...

Nagła śmierć p. Stanisława Kobieli postawiła nas przed 
nową rzeczywistością.

P A N I E   S T A N I S Ł A W I E
to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych

Ciebie się nie zastąpi!
       
 Wiceprezes Stowarzyszenia  Absolwentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Barbara Nikorowicz,
Autor książki „Kobiety Stowarzyszenia Absolwentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego” - Jacek Nikorowicz

Barbara Nikorowicz, Jacek Nikorowicz (Kraków)

Ostatnie spotkanie

Gratulujemy zwycięzcom, a rewanż w przyszłym roku!
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie upomin-

ków oraz poczęstunku dla zawodników, Małgorzacie Łyżczarz 
za opiekę nad salą i transport. Dokumentację zdjęciową wyda-
rzenia wykonały Agnieszka Rogalska i niżej podpisana.

   Opracowała Jadwiga Duda

W dniu 21 czerwca ze zwieńczenia attyki budynku Domu 
Bochniaków spadła kula o średnicy ok. 30 cm. Jedna jej część 
upadła na chodnik przed budynkiem, drugą zaś, która zawisła 
na podstawie, usunęli wezwani strażacy PSP w Bochni. Przy-
czyną zdarzenia był proces wietrzenia oraz drgania przenoszone 
na budynek z ruchu ulicznego. Kulę niebawem odrestaurujemy!
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Moja znajomość z Panem Stanisławem Kobielą sięga 
pierwszych lat bieżącego stulecia (bodajże roku 2002), kiedy 
to w Bochni odbywał się zjazd „bursaków” poświęcony pa-
mięci księdza Antoniego Czaplińskiego. Wówczas na murach 
bursy umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą ks. Cza-
plińskiemu, Opiekunowi i Wychowawcy uczniów, mieszkań-
ców tej bursy. W zjeździe i ja uczestniczyłem (byłem bowiem 
niegdyś mieszkańcem bursy), a przemówienie, które wygłosi-
łem, Pan Kobiela, jako naczelny redaktor w „Wiadomościach 
Bocheńskich” łaskawie opublikował. To był pierwszy nasz 
kontakt. Odtąd zaczęła się nasza znajmość. Kontakty coraz 
bardziej się ożywiały, stawały się serdeczniejsze. W czasie 
spotkań (co prawda nie częstych) opowiadał o ludziach i spra-
wach bocheńskich, gdyż te mu na sercu zawsze leżały. Mówił 
o nich z przejęciem i pełnym zatroskaniem. A jako redaktor 
czasopisma wraz ze wspaniałym zespołem redakcyjnym owe 
wiadomości, owe sprawy, którymi żył, do prasy wprowadzał, 
upowszechniał je szerszemu gronu czytelników.

Redagował – jak już wspomniałem wyżej – „Wiadomości 
Bocheńskie”, które zasługują (dzięki Zmarłemu) na wysoką 
ocenę i to ze względów merytorycznych, jak i redakcyjno-
-technicznych (bogatej i świetnie dobranej ikonografii). Arty-
kuły Wiadomości Bocheńskich prezentują tematykę z jednej 
strony aktualną, sprawy codzienne, którymi Bochniacy i lud-
ność okoliczna żyje, a z drugiej strony problematykę histo-
ryczną, tę dawną i tę późniejszą, najnowszą. Pan Stanisław 
Kobiela angażował do tej pracy nie tylko zespół redakcyjny, 
ale także werbował ludzi różnych specjalności, którzy z re-

dakcją współpracowali, dzieląc się swoją wiedzą. Ja osobiście 
wdzięczny jestem Zmarłemu za inspirację w tym zakresie, za 
zamawianie pewnych artykułów na określone tematy i goto-
wość ich druku. Pewnie bym ich sam z siebie nie wykonał. 
Wdzięczny więc jestem, że mnie do tych spraw zmobilizował, 
wciągnął, że mogłem do skarbnicy wspólnego dobra dołożyć 
swoją cegiełkę.

Tu trzeba dodać, że i Pan Redaktor każdy numer „Wiadomo-
ści Bocheńskich” zaopatrywał w swój artykuł, niekiedy zamiesz-
czał ich więcej. Pióro miał lekkie i pisał ciekawie.

Drugim obszarem działalności Pana Stanisława Kobieli było 
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bcheńskiej, 
którego Oddziały są i w innych miastach, np.: w Warszawie, Kra-
kowie, Wrocławiu, Gdyni i Katowicach, Nowym Wiśniczu. Pan 
Kobiela był Prezesem głównego Zarządu z siedzibą w Bochni. 
Miał więc wgląd na całość Stowarzyszenia i z tego powodu 
aktywnie uczestniczył w życiu tych Oddziałów. Brał udział 
w uroczystościach, uczestniczył w zebraniach, prowadził 
w nich (to jest Oddziałach) ożywioną działalność oświatową 
wygłaszając referaty. W Warszawie mieliśmy okazję gościć Go 
wraz z grupą Bochniaków, którzy przyjechali do nas 14 lutego 
br. z wystawą Historia i zagłada bocheńskich Żydów. Wysłu-
chaliśmy wówczas ciekawego referatu Pana Kobieli. Nikt jed-
nak nie przypuszczał, że to było ostatnie z Nim spotkanie.

Śmierć Pana Stanisława Kobieli jest dotkliwą stratą nie 
tylko dla Najbliższych, dla Rodziny, ale i dla Stowarzyszenia, 
a przede wszystkim dla Bochni, rodzinnego Miasta, którego 
był zawsze gorącym orędownikiem.

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspomnienie o Panu Stanisławie Kobieli

przy wejściu w kuchennym piecu, pod blachą buzował wesoło 
ogień. Ściany pomalowane na jasnoniebieski kolor dawały 
wrażenie przytulności i swojskości. Oprócz tego pomieszcze-
nia były jeszcze dwa inne: zakrystia oraz „pokój gościnny”, 
w którym odbywały się „czajpicia” z okazji świąt religijnych 
czy prywatnych.

Zastałam grupę starszych kobiet i kilku mężczyzn. Byli to, 
jak się później okazało, stali bywalcy kościelni. Okazjonalnie 
zjawiali się też inni mieszkańcy Pierwomajki. Najczęściej były 
to rodziny zmarłych, za których odbywała się Msza św. Roz-
glądali się wtedy bezradnie, bo często nie mieli pojęcia, jak 
się zachować. „Gospodarze” instruowali ich wtedy uprzejmie, 
kiedy mają klęknąć czy zapalić świece. Taka to była specyfika 
tej małej społeczności kościelnej, która bardzo przypadła mi 
do serca. W polskich, bogatych kościołach jesteśmy anonimo-
wi, tutaj czułam się jak w rodzinie. Wszyscy byli rozpozna-
walni, tworzyli wspólnotę. Czyjaś choroba,  dłuższy wyjazd, 
urodziny to intencja modlitwy. Ja też zostałam otoczona życz-

Na placu kościelnym parafianie postawili obelisk upamięt-
niający ofiary stalinizmu. Tę polską wieś represje dotknęły 
w sposób szczególny. Stalina nie zadowoliła sama decyzja 
o wywózce Polaków do Kazachstanu połączona z ofiarami 
tych, którzy tej podróży nie przetrwali. Represje kontynu-
owano na miejscu wysiedlenia. Wybierano mężczyzn, często 
ojców maleńkich dzieci i rozstrzeliwano. Na obelisku zapi-
sano kilkadziesiąt nazwisk rozstrzelanych mężczyzn i jednej 
kobiety. Każda z pobliskich wsi miała taką niezagojoną ranę. 
Podobne pomniki stoją w Łozowoje i Pierwomajce. 

Lecz o tym wszystkim nie wiedziałam jeszcze, idąc do ko-
ścioła w Pierwomajce. Sama z pewnością nie rozpoznałabym 
tej „świątyni”. Przyjechałam z kraju niebotycznych kościel-
nych wież, a przed sobą miałam niską wiejską chatkę. A że 
przez te kilka dni pobytu w Kazachstanie nauczyłam się nie-
mal nieustannie dziwić, więc i tym razem stanęłam zdziwio-
na widokiem nietypowego Bożego domu. Weszłam do prze-
stronnej izby przekształconej w kościół. Czysto i ciepło, bo 

Maria Musiał (Bochnia - Kazachstan)

Mój Kazachstan - wspomnienia cz. 2
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Pomnik represjonowanych Polaków w Łozowoje. (fot. M. Musiał) Msza św. polowa rozpoczynająca Majówkę. (fot. M. Musiał)

liwością i serdeczną troską. Traktowano mnie ze szczególną 
atencją i widziano we mnie autorytet w sprawach kościelnych. 
Bywało, że musiałam rozstrzygać, czy w danym momencie 
nabożeństwa należy stać czy klęczeć, lub jak prawidłowo śpie-
wać daną pieśń. Naprawdę czułam się ważna! 

Kiedy w kolejne lata nasz wyjazd do Kazachstanu opóźniał 
się z powodu trudności z otrzymaniem wizy, Kościół pierwo-
majski modlił się długo i wytrwale w intencji mojego przyjazdu. 

W każdą niedzielę kościół zapełniał się tymi wiernymi 
godzinę przed nabożeństwem i modlono się tylko po polsku, 
w sposób ustalony już od lat. Ze wzruszeniem słuchałam sta-
rych polskich modlitw zapisanych w pożółkłych zeszytach, 
często cyrylicą. 

Jednak sama Msza św., łącznie z kazaniem, prowadzona 
była w języku rosyjskim mimo oburzenia i protestów więk-
szości wiernych, chociaż odprawiali je przeważnie duchowni 
z Polski. Słuchałam nieraz potem skarg kazachstańskich Po-
laków, że Kościół przyczynił się najbardziej do zaniku pol-
skości wśród Polonii. Takie było jednak polecenie hierarchów, 
a z hierarchią się nie dyskutuje. Niestety. 

Tu, w kościele, poznałam panią Stasię Gołowską, drobną 
staruszkę, o której będzie jeszcze mowa w tych wspomnie-
niach. Zajmowała ona wyjątkową pozycję w kościelnej grup-
ce, co rzucało się w oczy od razu. Po jakimś czasie dowiedzia-
łam się, że jest szczególnie zasłużona dla polskiego środowi-
ska w Pierwomajce. Właśnie u niej mieszkali przez wiele lat 
nauczyciele przyjeżdżający z Polski do czasu, aż kupiono bu-
dynek przeznaczony na Polski Dom. Pani Stasia nie tylko za-
pewniała im dach nad głową. Również karmiła, otaczała swoją 
kobiecą opieką (byli to dotąd tylko mężczyźni), znosiła tłumy 
interesantów, różne humory i wybryki swoich lokatorów, bo 
byli to często ludzie niekiedy z dużym temperamentem.

Okolica i mieszkańcy
Niedzielne popołudnie przeznaczyłam na zwiedzanie 

Pierwomajki i okolicy. Wieś duża, przestronna, z szerokimi 
ulicami. Domy niskie, najczęściej  białe z otaczającymi je, 
przeważnie zaniedbanymi obszernymi podwórzami. Mnóstwo 
ptactwa w zagrodach, kopy słomy czy siana, przechadzające 
się krowy, barany i konie. Ale zauważyłam też zagrody bardzo 
czyste, z ładnymi ogródkami pełnymi kwiatów. 

Ruszyłam nad Iszym. Ten właśnie Iszym, o którym czyta-
łam. Jakież to niespodzianki sprawia nam czasem los! Chcia-

łam jak najszybciej zobaczyć tę rzekę i koniecznie step z „szu-
miącymi trawami”.

Szybko się okazało, że nie ma szumiących traw! Nie ma 
żadnej trawy!  Step otaczający Pierwomajkę  to zdeptana, 
prawie goła ziemia z mnóstwem porozrzucanych śmieci i pa-
noszącego się wszędzie piołunu. Brzegi pięknie wijącego się, 
spokojnie płynącego Iszymu zdeptane kopytami zwierząt. Step 
został zniszczony przez człowieka! Widziałam to wszędzie, 
gdziekolwiek potem byłam. Setki tysięcy hektarów zoranych 
pod uprawę pszenicy, reszta spustoszona przez stada hodowa-
nego bydła i koni. 

Dziewiczy, piękny step pozostał tylko we wspomnieniach 
najstarszych. Szkoda, wielka szkoda!

W Kazachstanie nie szanuje się środowiska, nie szanuje się 
przyrody, a zwierzęta traktowane są często okrutnie. Nieogra-
niczone żadnymi przepisami polowania i kłusownictwo sieją 
spustoszenie wśród dzikich zwierząt i ptaków. Ale o tym do-
wiedziałam się znacznie później. Natomiast już na początku 
pobytu dowiedziałam się od pani Niny, że mieszkańcy Pierwo-
majki to międzynarodowy tygiel w przeciwieństwie do prawie 
całkowicie polskiej Kamyszenki. Mieszkali tu Polacy, Ingu-
sze, Czeczeni, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Niemcy. Tych 
ostatnich już niewiele, bo wszyscy, którzy wyrazili taką wolę, 
zostali „hurtem” zabrani do Niemiec na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku.

Byli też Rosjanie. Większość z nich przyjechała tu z róż-
nych zakątków Związku Radzieckiego w latach pięćdziesią-
tych, kiedy zaczynała się „celina”, czyli zaorywanie stepu ka-
zachstańskiego, aby uprawiać na jego żyznej ziemi pszenicę. 
Towarzyszył temu propagandowy huk w radzieckim stylu. 
Władze rzuciły do Kazachstanu mnóstwo środków finanso-
wych i cały możliwy park maszynowy. Wszystko dla chleba, 
dla człowieka radzieckiego! Wśród powszechnej powojennej 
biedy Kazachstan stał się miejscem dobrobytu. Oczywiście, 
według ówczesnych standardów. Zjeżdżali więc chłopcy z Ro-
sji, Białorusi, Ukrainy. Zaorywali miliony hektarów dziewi-
czej ziemi, siali pszenicę. I tak zniszczono kazachstański step.

Oczywiście teraz, kiedy już można było, przedstawiciel 
każdej nacji utożsamiał się ze swoją narodową religią, chociaż 
niewiele o niej wiedział. I tak Rosjanie uważali się za prawo-
sławnych, mimo że najczęściej nie widzieli cerkwi na oczy. 
Ingusze, Czeczeni, Kazachowie to muzułmanie, ale w mecze-
cie nie byli nigdy. Polacy to katolicy, lecz w kościele bywała 
garstka najstarszych.
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Całe to towarzystwo nie grzeszyło pobożnością. Święta re-
ligijne czczono (a jakże!) suto zastawionym stołem i obfitym 
strumieniem gorzałki.

Największymi, wspólnymi świętami wszystkich były: 
Dzień Kobiet, Nowy Rok i Dzień Zwycięstwa 9 maja. Co naj-
mniej tydzień przed Dniem Kobiet i tydzień po nim panowie 
nie trzeźwieli, podobnie było na Nowy Rok, kiedy życie za-
mierało na wiele dni. 

Świętowano często, a szczególny maraton świąteczny za-
czynał się od katolickiego Bożego Narodzenia. Potem Nowy 
Rok, następnie prawosławne Boże Narodzenie, stary Nowy 
Rok (prawosławny). Był jeszcze kazachski Nowy Rok zwa-
ny Nauryzem 21 marca i już bliziutko do Wielkanocy... jed-
nej i drugiej.

Autobusem przez step
Ale wracam znów do pierwszych tygodni mojego pobytu 

w Pierwomajce. Przeżycia z tego czasu są świeże dotąd, choć 
minęło już kilka dobrych lat. Nie mogę zapomnieć na przykład 
mojej pierwszej wyprawy do Astany. Autobus do stolicy wy-
jeżdżał o świcie, a wracał późnym popołudniem. Do tej pory 
czuję niepewność, wręcz strach, który towarzyszył mi, gdy 
szłam przez ciemną wieś na domniemany przystanek. Wtedy 
po raz pierwszy zakosztowałam niezwykłego podróżowania 
autobusem przez tzw. toczki. Tak nazywano miejsca przezna-
czone w 1936 roku dla przesiedleńców. Przywożono ich samo-
chodami i wysadzano na stepie obok słupa z numerem toczki, 
czyli kropki. Z biegiem lat ci, którzy cudem przeżyli, budowa-
li w tym miejscu wieś, a potem nadawali jej nazwę. Autobus 
(czyt. rozpadające się, trzeszczące pudło) jechał więc stepem 
przez Kamyszenkę, Kamienkę, Rodinę i wyjeżdżał na główną 
szosę. Pokonywał te 100 km w około 3 godziny. 

Fragmentami była jakaś droga w stepie, fragmentami je-
chało się stepem, zupełnym bezdrożem. Dowcipny kierowca 
pędził czasami z taką fantazją, że pasażerowie podrzucani byli 
dosłownie pod dach autobusu. Przyszło mi tak kiedyś jechać 
na tylnym siedzeniu, bo przednie miejsca były już zajęte. Przy 
każdym takim podrzucie dosłownie pod dach mimowolnie wy-
rywał mi się z głębi trzewi jęk, a pasażerowie jak na komendę 
odwracali się z widocznym rozbawieniem w moim kierunku, 
sprawdzając widocznie, czy jeszcze żyję. W końcu ktoś z ra-
dosną satysfakcją rzucił pytanie, czy kiedyś już tak jechałam.

Ale to nie wszystkie „przyjemności” takiego podróżowa-
nia. W zimne dni często pojazd ten nie był ogrzewany, w upal-

ne natomiast czasami grzał bez miłosierdzia (podobno nie 
można było wyłączyć ogrzewania). W dodatku przez ogromne 
szpary w drzwiach dostawał się do środka pył ze stepowych 
bezdroży  i jazda stawała się koszmarem. 

Nigdy nie miało się pewności, czy autobus pojedzie, o któ-
rej dokładnie i którędy. Dla pełnego obrazu tego ekstremal-
nego podróżowania dodać trzeba, że rozklekotane pojazdy 
często sie psuły. Autobus nagle stawał, kierowca zamierał za 
kierownicą. Pasażerowie, zwykle mężczyźni, wychodzili na 
zewnątrz i paląc papierosy prowadzili spokojne konwersacje, 
kobiety rozsiadały się wygodniej, szykując do drzemki. Co 
niecierpliwsi, nieobjuczeni tobołkami, udawali się w dalszą 
drogę na własnych nogach. 

Zimą, kiedy zadęło śniegiem, wiosną, kiedy step zamie-
niał się w bajoro, trzeba było szukać innych możliwości wy-
dostania się z Pierwomajki. Szło się wtedy do szosy oddalonej 
od wsi jakieś 8 kilometrów. Przy odrobinie szczęścia zabierał 
ktoś po drodze. Droga prowadziła przez Iszym, więc gdy rze-
ka wylała, i ta ewentualność odpadała. 

Iszym w okolicy Pierwomajki. (Fot. M. Musiał)
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Goście Domu Bochniaków - rekonstruktorzy reprezentujący„Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego” 
podczas „kawaleryjskiego rajdu” szklakiem ucieczki Pileckiego i jego towarzyszy z KL Auschwitz do Bochni i Nowego Wiśnicza. 

„Bigos dramatyczny, czyli wokól Mayday” - Obsada: Wiktoria Banaśkiewicz, Natalia Chojecka, Agnieszka Fischer, Michał 
Guniowski , Katarzyna Jędrzejczyk, Jan Kubas, Maksymilian Pach, Filip Pilch, Dominik Radoń, Mateusz Sitko, Jakub Staśto, 
Sebastian Szewczyk, Jadwiga Ślizowska , Maksymilian Truś, Michał Turzyniecki, Julia Waśkowicz, Piotr Widła. Reżyseria- Do-
rota Korta i Zofia Sitko, scenariusz - Zofia Sitko.
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