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Kwitnące espelecje  (Espeletia schultzii) w Parku Narodowym Sierra Nevada, Wenezuela, koniec  stycznia 2012 r. 
(Fot. Grażyna Hahn Mendoza)

Przekwitłe espelecje (Espeletia schultzii) w Parku Narodowym Sierra Nevada, Wenezuela, koniec  stycznia 2012 r. 
(Fot. Grażyna Hahn Mendoza)
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Jan Krystyn Pinowski (Warszawa)

Hełmiki - kolibry wysokich Andów,
ich zagrożenia i ochrona

Hełmiki są to kolibry żyjące w Andach na paramo Kolum-
bii i Wenezueli. Nazwa paramo określa wysokogórskie torfo-
wiska położone pomiędzy górną granicą lasów a granicą sta-
łej pokrywy śnieżnej w górach rejonów Ameryki Środkowej, 
w Andach Północnych, Wschodnich i Centralnych Kolumbii 
oraz w Andach Wenezueli. Klimat tamtejszy jest zazwyczaj 
chłodny i wilgotny, z dużymi różnicami dobowymi do 30°C 
w słoneczne dni bez zachmurzenia i nocą, gdy temperatura 
spada do 0°C, a czasami poniżej. Gleby są ubogie w składniki 
pokarmowe dla roślin z dużą zawartością substancji organicz-
nej, umożliwiającej gromadzenie wody (tak jak i nasze tor-
fowiska). Niektórzy badacze wyróżniają superparamo, para-
mo i subparamo. Superparamo położone jest pomiędzy strefą 
stałego śniegu a paramo, z klimatem surowszym, z mniejszą 
liczbą gatunków roślin, w tym licznych endemitów. Nie mam 
informacji o występowaniu hełmików w tej strefie. Paramo 
ma klimat łagodniejszy, bujniejszą roślinność z dominacją ga-
tunków z rodziny astrowatych (Asteraceae), a wśród nich Es-
peletia spp., których jest 139 gatunków oraz trawy z rodziny 
wiechlinowatych (Poaceae). W okresie deszczowym paramo 
jest miejscem rozmnażania się hełmików. Subparamo, położo-
ne poniżej paramo a granicą lasów, ma najbujniejszą szatę ro-
śliną z gatunkami występującymi zarówno na paramo, jak i na 
brzegu lasu. Dominują tutaj krzaki z rodzaju Ilex i Ageratina 
i Baccharis. W okresie suchym hełmiki przemieszczają się do 
subparamo, gdzie mogą jeszcze znaleźć pokarm.

Paramo jest miejscem życia ok. 60 gatunków ptaków, 
w tym dla 16 – w większości endemitów – jest najważniej-
szym środowiskiem. 41 gatunków może żyć również poza pa-
ramo. Na paramo występują też: jedyny rodzimy niedźwiedź 
andoniedźwiedź okularny (Tremarctos ornatus), najmniejszy 
jeleń świata pudu północny (Pudu mephistolephis), jaszczurki, 
salamandry, żaby, wiele stawonogów. Kolibry, trzmiele i mo-
tyle są na paramo głównymi zapylaczami.

Tereny Wenezueli i Kolumbii człowiek zasiedlił 800 lat 
temu, polując i zajmując tereny pod uprawy rolne, bydło do 
Sierra Nevada w Wenezueli wprowadził na początku XVIII w. 
Wzrost ludności w XX wieku spowodował dalszą ekspansję 
terenów rolnych, wypalanie wyżej położonych paramo celem 
zamiany na pastwiska. W okresie rozkwitu mafii narkotyko-
wej zakładano tam wielkie nielegalne uprawy roślin do pro-
dukcji narkotyków, które z kolei w imieniu prawa były palone 
i niszczone herbicydami. Indianie zmuszani byli do przeno-
szenia się w wyższe tereny, gdzie wypalali roślinność para-
mo. Obecnie, zgodnie z przepisami prawa Kolumbii, Indianie 
mieszkający na terenie parków narodowych, w wydzielonych 
terenach (rezerwatach), mają prawo do korzystania z dóbr zaj-
mowanego parku. Dopiero ostatnio władze Kolumbii zdecy-
dowały o ratowaniu paramo, ponieważ torfowiska są rezerwu-
arem wody dla dużych miast, jak np. Bogota – stolica kraju. 
Zagrożenie brakiem wody dla niej spowodowało, że 8 lutego 
2016 r. Konstytucyjna Rada Kolumbii (The Constitutional Co-
urt of Colombia) zakazała jakichkolwiek działań górniczych 
na paramo i odebrała licencje 347 eksploatującym je firmom.

Hełmiki występują na paramo w czterech odrębnych popu-
lacjach odległych od siebie o co najmniej 150 km, różniących 
się od siebie ubarwieniem, wielkością, wydawanymi głosami, 
fenologią. Samce każdego gatunku mają czubek na głowie 
i brodę w kolorze charakterystycznym dla gatunku (podga-
tunku), samice mają słabo zaznaczony czubek i małą brodę, 
a plamy na sterówkach ogona odpowiadają układowi plam na 
sterówkach samców danego gatunku. 

Niektórzy ornitolodzy uważają hełmiki za jeden gatunek, 
w którym wyodrębniają cztery podgatunki żyjące w odręb-
nych populacjach, inni z kolei za cztery odrębne gatunki. 
W naszym opracowaniu przychylamy się do decyzji o wystę-
powaniu czterech odrębnych gatunków.

Hełmik zielono-brody (Oxypogon guerinii) – ma najlepiej 
zbadaną biologię spośród tych czterech gatunków i sądzimy, 
że biologia pozostałych gatunków jest podobna. Gatunek ten 
występuje w Andach Wschodnich w Kolumbii, w okręgach 
Cudinamarca i Boyacá, w parkach narodowych: Chingaza, Su-
mapaz, i El Cocuy na wysokości od 2800 do 4500 m n.p.m., na 
powierzchni 19700 km2 (14044 km2).

Salamanca-Reyes badał ten gatunek w latach 2008-2009 
na paramo Siscusi koło Boyacá. Koliber ten ma czubek, sam-
ce zieloną błyszczącą, obrzeżoną białym paskiem brodę. Jest 
to średniej wielkości koliber; morfologicznie charakteryzuje 
się krótkim, szpiczastym dziobem, dużymi nogami, szerokimi 
skrzydłami, ma długi ogon, a upierzenie bardzo gęste i puszy-
ste, dzięki któremu wygląda na większego niż jest w istocie, 
samce są większe (5,7 g) niż samice (4,8 g). Na areale swe-
go występowania jest ptakiem częstym. Na badanym paramo 
występował od kwietnia do listopada, a w czasie od sierpnia 
do października występował średnio w liczbie 8- 8,5 osobni-

Paramo w Parku Narodowym Sierra Nevada, Wenezuela, 
początek pory suchej. 31.10.1978. Fot. Jan Pinowski
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ka na hektar, od końca listopada ptaków ubywało, a od lute-
go do kwietnia nie było ich wcale. Obecność i liczebność były 
bezpośrednio związane z intensywnością kwitnienia Espeletia, 
a ich brak z brakiem kwitnących lub już więdnących Espeletia. 
W okresie suszy hełmiki migrują do innych paramo z innymi 
okresami kwitnienia lub do subparamo położonych niżej, a na-
wet do górnej granicy lasów. Kwiaty Espeletia są dla nich źró-
dłem nektaru i owadów. Hełmik pobiera nektar, zaczepiając się 
na kwiecie lub furkocząc przed kwiatem. Owady łowi, siedząc 
na gałązce, czatując z gałązki lub wlatując w rój komarów, cho-
dząc po ziemi zbiera stawonogi z powierzchni. Ptaki te czasami 
nie zwracają uwagi na obecność innych hełmików, a czasem 
bronią terytorium żerowania. Nigdy nie odpędzają trzmieli ani 
motyli żywiących się również nektarem Espeletia. Salaman-
ca-Reyes znalazł tylko trzy gniazda, ale złowił wiele samic 
z plamami lęgowymi i na tej podstawie określił czas trwania 
okresu lęgowego na początek maja, szczyt w lipcu i sierpniu, 
w sprzyjających okolicznościach nawet do listopada. W czerw-
cu i w lipcu nie stwierdzono pierzących się hełmików, pierzenie 
rozpoczynało się w sierpniu i do października pierzyło się tyl-
ko 20% osobników. Hełmiki przebywające w terenie lęgowym 
zmieniają upierzenie głównie na korpusie ciała, kończą upie-
rzenie po opuszczeniu tego terenu. Według Międzynarodowej 
Unii Ochrony (IUCN) hełmik nie jest gatunkiem zagrożonym.

Hełmik modro-brody (Oxypogon stubelli) występuje 
w Centralnych Andach w Kolumbii, w Parku Narodowym Los 
Nevados, w pobliżu Navado del Ruiz, na obszarze ok. 400 km2. 
Występuje rzadko nawet w środowisku o obfitości preferowa-
nej Espeletia hartwegiana i obecność jego ograniczona jest do 
granic parku, w którym, mimo dobrej ochrony, zdarzają się wy-
palania paramo, a niżej położone partie subparamo zajmowane 
są pod uprawę ziemniaków. Według kryteriów IUCN stopień 
zagrożenia umieszczono w kategorii D, tzn., że liczebność ga-
tunku jest mniejsza niż 1000 osobników.

Hełmik wenezuelski (Oxypogon lindenini) występuje 
w północno-zachodniej Wenezueli, w dwóch parkach narodo-
wych: Sierra Nevada i Sierra La Culata. (Fot. okładka). Jest 
pospolitym ptakiem na otwartych paramo, a jego lokalne za-
gęszczenie wynosiło 4-5 par na km2. Buduje gniazda nie tylko 
w klifach, szparach skał nad rzekami ale także w niby-pniach 
Espeletia grandiflora utworzonych ze zwisających starych li-
ści. Jego okres lęgowy trwa od stycznia do października. 

Hełmik purpurowo-brody (Oxypogon cyanolaemus) wy-
stępuje w północno-wschodniej Kolumbii w Parku Narodowym 
Sierra Nevada de Santa Marta o powierzchni 3830 km2. Park ten 
jest unikatowy w skali światowej, gdyż odległość jego części po-
łożonej nad morzem do szczytu góry Cristobal Colon (Krzysztof 
Kolumb), o wysokości 5775 m n.p.m., wynosi tylko 46 km i wy-
stępują tutaj wszystkie strefy klimatyczne i tym samym roślinne 
Ameryki Południowej. Hełmik ten żyje w strefie paramo i w od-
różnieniu do innych gatunków hełmików ma do dyspozycji tylko 
jeden gatunek espelecii Libanothamnus occultus.

W 1946 r. M. E. Carriker zebrał 23 osobniki hełmika pur-
purowobrodego, które są przechowywane w Amerykańskim 
Muzeum Historii Naturalnej (ANNH) i przez 67 lat nikt tego 
gatunku nie spotkał aż do 4 marca 2015 r., kiedy to został do-
strzeżony na wysokości 3930 m n.p.m., co udokumentowali fo-
tograficznie Carlo Julio Rojas i Christian Vasquez. Gatunek ten 
jest krytycznie zagrożony nie tylko ze względu na ogranicze-
nia pokarmowe głównie do jednego gatunku rośliny, ale także 
z powodu niszczenia środowiska. Aby uchronić od całkowitego 
wytępienia hełmika purpuro-brodatego należy jak najszybciej 
zawrzeć kompromis z Indianami zamieszkującymi Park, by 
znaleźć dla nich rekompensaty wyrównujące straty wynikające 
z zakazu wypalania paramo w celu zamiany na pastwiska oraz 
z zakazu wykorzysywania Libabanothamnus occultus na opał. 
Na tym samym terenie występuje też kilka endemicznych ga-
tunków ptaków, którym również grozi zagłada. 

Artykuł pochodzi z czasopisma „Wierchy” t.83/2017, s. 202-207
Bibliografia:
1  Hoy J del,   Ellott A. ,  Sargatal J., Handbook of the birds of 
the world, Vol.5, Barcelona, Lynx Edicions.
2  http://en.wikipedia.org/wiki//Páramo.
3  Salamanca – Reyes R, Ecologia de Barbudito de Páramo 
(Oxypogon  guenrinii),Trochilidae en el páramo de Siscunsi, 
Boyacá,Colombia,Ornitologia Colombiana,11, 2011, s. 58 – 76.
4  Collar N.J., Salaman P., The taxonomic and conservation    
status of the Oxypogon helmetcrests,  Conservation Colombia-
na 19,2013, s. 31 – 38.
5  Hitty S.L., Meyer de Schauernsee R., Birds of Venezuela, 
Princeton University Press, 432 s., Retrieved 12 June 2011.
6  Rojas C.J., Vasquez  C., Rediscovery of the blue – beared 
helmetcrest  Oxypogon  cyanolaemus, a hummingbird lost for 
almost 70 years. , Conservation Colombiana, 22, 2015, s. 3 – 7.

Łania mulaka białoogonowego (Odocoileus virginianus) w Parku 
Narodowym Sierra Nevada Wenezuela w drodze między jeziorem 
Macubaji (Laguna de Macubaji) a jeziorem Czarnym  (Laguna 
Negra), wysokość około 3650 m n.p.m. (Fot Grażyna Hahn Mendoza)

Espelecje (Espeletia grandiflora) obok dziewięcioletnia 
Agnieszka i jej matka Barbara Pinowska (Jan Krystyn Pinow-
ski, „Z ptakami przez życie autobiografia ornitologa, ekologa” 
- książka do nabycia u Autora: j.pinowski@wp.pl) 
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Belemnit. Fot. Wł. Kupiszewski

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Gwarowe nazwy belemnitów
Belemnity1 są to skamieniałe szczątki szkieletów mięcza-

ków morskich wymarłych w okresie kredowym. Zachowały 
się one w postaci kamienia w kształcie strzałki (palca). Spo-
tkać je można najczęściej w glebach piaszczystych. W świa-
domości ludzi istnieje jednak 
przekonanie, że owe kamie-
nie pochodzą z pioruna, że 
są to po prostu piorunowe 
pociski. Dla przykładu po-
równajmy kilka wypowiedzi 
pytanych o to informatorów 
w czasie badań dialektolo-
gicznych: to jiskra pieruno-
wa, skaminiała (Dzierzążnia, 
okol. Sieradza)2, jak trzaśnie, 
to ten prontek leci w zie-
mie, a za pietnaście lat idzie 
w góre i ftedy sie go znajdu-
je (Dąbrowa okol. Mławy), 
strzałka taka, to z pioruna. 
Strzałka spada, piorun jo 
zrobi (okol. Hrubieszowa). 
Niektórzy znów sądzą, że 
kamień ten powstaje ze sto-
pionego przez piorun piasku, 
np.: piorunowy kamiń, to s 
pioruna, stopi się piasek i s 
tego sie tforzy piorunowy ka-
miń (okol. Wielunia).

Belemnitami interesowali 
się dość żywo mieszkańcy wsi przede wszystkim dlatego, że 
według nich kamienie te zawierały pewne właściwości leczni-
cze. Stosowane były w lecznictwie ludowym jako lekarstwa 
na najrozmaitsze choroby, - wszelkiego rodzaju rany, np.: ten 
prontek to jez dobry jak sie kto skaliczy, łuskrobać tygo i zasy-
pać (Osiek pow. Lipno), jak plecy naderwoł, podźwignuł sie, 
terli pruntek piorunowy i z mlekiem piuł (okolice Pułtuska). 
Według innych ludzi belemnity zapobiegają bólowi zębów, 
np.: to pomaga na zęmby. To sie nastruga i do goruncy wody 

i to zakipi i potem wystygnie i zapuszcza sie na zymby, ale to 
tsza wytszymać, bo jak pan weźmie to do gemby, to pioruny 
bijo w głowie, że końca ni ma, ale to tsza wytszymać temu 
(Stubienko pow. Radymno), boży paluszek tesz drapio i dajo 

do picia, do przestrachu, jak 
się kto przestraszy (Maziły 
okol. Tomaszowa), szczałka 
leczy koniom oczy, oskrobie 
sie na monczke i w dutke s 
pióra nasypie i dmuchnie sie 
i po oku rozleci sie (z okol. 
Lublina).

I wreszcie mączka z be-
lemnitów zastępowała puder 
dziecięcy, np.: prontki boże 
do dzieci skrobali, zasypali 
jak tam zapszało (Popowo 
Toruńskie, okol. Torunia). 
Według niektórych informa-
torów belemnity odznaczały 
się pewnymi właściwościami 
magicznymi, np.: -jag gdzie 
łoset rośnie, to ten lemiesz 
potszyć tym kaminiem pieru-
nowym dziewinć razy po tszy 
i połorać, to łoset nie łuro-
śnie (z okol. Płocka).

Nazwy uzyskane na okre-
ślenie belemnitów wyraźnie 
różnicują teren Polski (por. 

mapkę). Cała Wielkopolska z Kujawami, ziemia wieluńska, 
sieradzka, łęczycka i lewobrzeżne Mazowsze odcinają się od 
reszty terenu nazwami kamień piorunowy i kamyszek, niekiedy 
z określeniami – kamyszek piorunowy, od pioruna, kamyszek 
gromowy, grzmotowy, czasem kamyszczek piorunowy i spo-
radycznie kamyczek z pioruna. Nazwy te (zwłaszcza kamień 
piorunowy) obejmowały pierwotnie znacznie większy teren, 
mianowicie Śląsk i Małopolskę, po Wisłę i San. Potwierdza-
ją to wsie: Dzierżysławice (pow. Prudnik) i Kornatka (pow. 
Myślenice), Łukowica, (pow. Limanowa), Wola Radłowska, 
(pow. Brzesko), w których ta nazwa się zachowała oraz mapa 
belemnitu Moszyńskiego3, według której nazwa ta występowa-
ła w Kielecczyźnie.

Kamień piorunowy zaświadczony jest także w zabytkach 
XVII4 i XVIII w.5, np.: - „Piorun uderzył w ten dom i kamień 
piorunowy znaleziono”, albo – „Powiadają, że kamień pioru-
nowy z chmur wypada z piorunem”. Nazwę tę podają również 
dawne słowniki języka polskiego.

Drugi kompleks terenowy stanowi nazwa strzałka, także 
z określeniami – piorunowa, od pioruna, boża i jej forma pod-
stawowa (rzadziej występująca) – strzała lub z określeniami 
strzała piorunowa, strzała z pioruna i strzała od pioruna. Na-
zwy te występują dziś na Kaszubach i na terenie wschodnim 
między Sanem, Wisłą i Narwią oraz na Ziemiach Zachodnich. 

Gwarowe nazwy belemnitów zasięgi występowania



WB nr 1(127)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE6 ZIMA 2021

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE
Kwartalnik Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Redakcja: Janina Kęsek – red. naczelny, Stanisław Mróz, Ewelina Mroczek, Anna Londo, Dorota Korta, Jan Paluch, Krystyna Janus.
Adres redakcji: 32−700 Bochnia, Rynek 2, Dom Bochniaków, tel. 722-00-80-80, e−mail: w.bochenskie@wp.pl, bochniacy.
pl@gmail.com. Strona internetowa: www.bochniacy.pl, prowadzi Stanisław Mróz. DTP: Stanisław Mróz, druk: Brzeska 
Oficyna Wydawnicza, 32−800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel. (0−14) 686−14−70, tel/fax: (0−14) 663−11−91, e−mail: 
biuro@drukarniabowa.pl 

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach np. korekta 
błędów, nadawanie lub zmianę tytułów itd., a także innych zmian, wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka. Redakcja 
nie odpowiada za treść ogłoszeń i tekstów. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie jest oficjalnym sponsorem kwartalnika. 

Teren wschodni nawiązuje do Ukrainy i Białorusi, gdzie nazwy 
te są powszechne6. Geograficzne rozmieszczenie tych nazw 
wskazywałoby na to, że jako (nazwy) bardzo stare, być może 
jeszcze prasłowiańskie, por. strus. gromowaja strjeła7  tworzy-
ły dawniej jednolity obszar północno wschodni, który z czasem 
został rozbity przez nazwę późniejszą prątek, prątek boży.

Strzałka piorunowa poświadczona jest w staropolszczyź-
nie, por. przykłady: Piorunowa strzałka, nie jest to Piorunów 
Instrument, ale już po uderzeniu Piorunu wypada (XVII w.) 
oraz w słownikach SWil i SW.

Nazwa prątek (boży) – etymologicznie związany z wyrazem 
pręt – obejmuje tereny prawobrzeżne Mazowsza, ziemię cheł-
mińsko-dobrzyńską, Krajnę, Kociewie oraz Warmię i Mazury. 
Sporadycznie notowano na tym terenie prątek piorunowy (okol. 
Pułtuska), pręcik (okol. Ciechanowa), pręcik od pioruna (Brą-
swałd okol. Olsztyna), prądek (z dźwięcznym d) i prątek. Nazwa 
boży prątek zaświadczona jest w słownikach: Cn, T, L, Swil, SW, 
np.: Boży prątek, piorunek, kamyk kręglasty, o którym mniemano, 
że z piorunem na ziemię pada L (bez szczegółowej lokalizacji). 

Oprócz nazw wyraźnie układających się w pewne kom-
pleksy, zanotowano kilkanaście takich, które występują spo-
radycznie, bądź też zapisano je kilkakrotnie w różnych miej-
scowościach Polski. Należą do nich kula piorunowa, kula od 
pioruna, kulka, oraz kulka piorunowa.

Nazwy czarta palec (z czterech wsi) i diabli palec (zapis 
z jednej wsi) zapisane na Ziemiach Zachodnich, pochodzące 
od repatriantów z Wileńszczyzny, znane także na Białorusi, 
Ukrainie i Litwie wiążą się z wierzeniami, według których be-
lemnity są palcami lub pazurami diabła8.

Na pograniczu białoruskim znane są nazwy paluszek boży 
(w. Pomygacze p. Łapy, Wronów p. Bielsk, Maziły p, Toma-
szów) i paluszek Pana Jezusa (w. Olszanka, okol. Suwałk). 
Moszyński podaje nazwę paluszek Matki Boskiej9 (ze wsi Kro-
szewo p. Grajewo i złego paznokieć (w. Czerwona p. Łomża), 
a SGP diabli paluszek (z Augustowskiego).

Parokrotnie notowano w znaczeniu belemnitu nazwy pio-
run – taki kamyszek jak palec, to jes piorun (w. Wilczyna p. 
Szamotuły) i grom (w. Chojna p. Wągrowiec) – tyż grumy na 
nie mówimy, czasem sie je znalyza. Do tego typu nazw prze-
niesionych z innego desygnatu należy także grzmot, zapisany 
na Kaszubach. Piorun i grom w omawianym znaczeniu zna-
ne są w dawnej polszczyźnie, Linde przytacza je w słowni-
ku także w znaczeniu belemnitu – Piorun, kto go znajdzie, 
gdyż pewnych czasów z ziemi na wierzch wychodzi, jest formy 
podłużnej, farby żółtasej albo szarawej (XVII w. z Haura10). 
Obie nazwy powszechne na Ukrainie i Wileńszczyźnie. 

Szczegółowszy ogląd nazw dotyczących belemnitów po-
zwala wysnuć i sprecyzować pewne wnioski ogólniejsze. 

Przede wszystkim uderza obfitość nazw. W powyższym opisie 
jest ich ponad 50. Duża ich część to nazwy przeniesione z in-
nych desygnatów (por. kamień, palec, strzałka), czy motywa-
cję etymologiczną wynikającą ze związku z jakimiś wierzenia-
mi lub praktykami ludowymi.

Ciekawą grupę stanowią nazwy: prątek (boży, piorunowy, 
od pioruna), prąd, prąt (od pioruna), pręcik (od pioruna, prą-
dek). Można je interpretować jako pochodzące od wyrazów 
pręt lub prąd, a więc dwojako.

Analiza językowa nazw ujawnia często ich chronologię, 
a usytuowanie geograficzne rzuca światło na historię ruchów 
migracyjnych na uwarunkowania plemienne. 

Przypisy:
1  Podstawą artykułu jest materiał gwarowy pochodzący z 295 
wsi całej Polski, uzyskany w badaniach prowadzonych w po-
łowie XX wieku przez Pracownię Dialektologiczną PAN kie-
rowaną przez Prof. Dra W. Doroszewskiego.
2  Informacje gwarowe mieszkańców wsi podaję w uprosz-
czonej pisowni fonetycznej. Rezygnuję w nich z niektórych 
cech fonetycznych, by przybliżyć Czytelnikowi właściwe 
rozumienie tekstu. W nawiasie podaję lokalizację tekstu, 
stosując m. in. Takie skróty: okol. = okolica (-e); pow., p. = 
powiat; w. = wieś; Cn = Cnapius Gregorius, Thesaurus po-
lono-latino-graecus, Cracoviae 1643; T = M.A.Troc, Nowy 
dykcyonarz to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 
1764; L = S.B. Linde, Słownik języka polskiego,Warszawa 
1951, t.I – VI (wyd. fotoofset.); SWil = Słownik języka pol-
skiego wyd. przez M. Orgelbranda, Wilno 1861, Cz. I – II; 
SW = J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik 
języka polskiego, Warszawa 1952, t. 1-8; SGP = Jan Karło-
wicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900-1911, t. I-VI.
3  K. Moszyński, Atlas kultury ludowej w Polsce, Kraków 
1936, PAU, z. III, mapa nr 5.
4  Vierzig Dialogi oder lustige Arten zu reden (...) przez Nico-
laum Volckmarum, Wrocław 1688.
5  M.S. Duńczewski, Geografia polska i Wielkiego X (sięstwa) 
Lit. (…) Zamość 1769. Nazwę tę podają słowniki Cn, T, L, 
SWil i SW.
6  K. Moszyński, op.cit. mapa nr 5.
7  I.I. Sreznevski, Materialy dlja slovaria drevnerusskogo jazy-
ka, Moskwa 1958, t. II.
8  K. Moszyński, op. Cit. Mapa nr 5. SGP podaje nazwę czrci 
palec z ziemi Dobrzyńskiej.
9  Ib.
10 Ziemianska generalna oekonomika (…) przez Jakuba Kazi-
mierza Haura, Kraków 1679, Typis  Vniversitatis.
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Woytek Kopacz (Berlin)

„Piekielnie skuteczni” 
rzecz o lansjerach Legii Nadwiślańskiej

Utworzenie na terenie północnych Włoch przez generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich, było począt-
kiem odradzania się wojsk, które na ob-
czyźnie podjęły walkę o niepodległość 
utraconej Ojczyzny.1 

W 1799 r. powstaje pierwszy szwa-
dron kawalerii umundurowany na modłę 
polską. Dekretem z dnia 5 kwietnia 1807 
r. Napoleon Bonaparte powołał nową 
formację pod nazwą Legia Polsko-Wło-
ska, która miała się formować na Śląsku. 
Polscy kawalerzyści z Włoch docierają do 
Wrocławia, gdzie w sile 1097 żołnierzy 
zostali skoszarowani (jest wysoce praw-
dopodobne, że dokonując patroli i reko-
senansów przebywali też w Neumarkt 
(Środa Śląska).

Polska jednostka w 1808 r. prze-
kształca nazwę na Legia Nadwiślańska 
i zmienia miejsce stacjonowania ze 
Śląska na Westfalię. Dla umocnienia 
władzy w niepokornej Hiszpanii, Legia 
Nadwiślańska zostaje dyslokowana na 
Półwysep Iberyjski. Po przekroczeniu 
Pirenejów, lansjerzy Legii walczą z wojskiem hiszpańskim 
i oddziałami gerylasów czyli partyzantów. Są niezwykle sku-
teczni – już na początku kampanii zostali przez Hiszpanów 
okrzyknięci „Diabłami z piekła rodem”. Ale jak to w życiu 
bywa, czasami przychodzi tzw. „czarna godzina” i taki czas 
nadszedł 24 marca 1809 r. pod Yevenes. Pułk Lansjerów wpadł 
w pułapkę – został otoczony przez osiem pułków hiszpańskich. 
Polakom śmierć zajrzała w oczy. Dokonując heroicznych czy-
nów przebili się przez okrążenie. Niestety straty były ogromne 
– stracili 200 żołnierzy i cztery sztandary. Utrata sztandarów 
była skazą na honorze, którą bardzo trudno zmazać. Hiszpańska 
propaganda roztrąbiła na całą Europę, że zniszczono „Piekielny 
polski pułk”, ale już 27 marca 1809 r. czyli trzy dni po utracie 
sztandarów Lansjerzy nadwiślańscy gromią Hiszpanów pod 
Ciudad Real, roznosząc na swoich słynnych lancach wrogą 
kawalerię i piechotę.

Na południe od hiszpańskiego Bajadoz, na pograniczu por-
tugalskim, leży miejscowość Albuera. W wiosenny dżdżysty 
i pochmurny dzień 16 maja 1811 r. na lekko pagórkowatym 
terenie, w widłach rzeki Chicaoierna i Albuera doszło do bitwy 
pomiędzy wojskami sprzymierzonych (angielsko – hiszpańsko 
– portugalskich) pod dowództwem generała Beresforda, a armią 
francuską dowodzoną przez marszałka Soulta (tego samego, 
który razem z cesarzem Napoleonem przebywał w Środzie 
Śląskiej), w skład której wchodzili ułani Legii Nadwiślańskiej 
tworzący Pułk Lansjerów Polskich pod dowództwem pułkowni-
ka Jana Konopki. W bitwie tej Polacy dali przykład niezwykłej 

odwagi i mistrzowskiego „robienia lancą” - stąd hiszpańskie 
określenie – „Los infernos pikadores” (Ci piekielni nakłuwacze)

Kapitan Wojciechowski tak wspomi-
na (…) „Każdy z nas walczył z kilkoma 
naraz. Trzeba przyznać, że lansjerzy 
polscy tę bitwę zaczęli, utrzymali 
i z największą chwałą zakończyli.
A wszystko zaczęło się w majowy 
poranek, kiedy to pułkownik Konopka 
dostaje rozkaz szarżowania na piechtę 
angielską. Pierwszy atak wykonują 
dwa plutony – stu lansjerów pod do-
wództwem kapitana Leszczyńskiego. 
Zaskoczeni i przerażeni kanonierzy 
z Królewskiej Legii Niemieckiej nie od-
dali żadnego strzału z armat, oszołomie-
ni brawurową szarżą naszych rodaków.

Wracając na stanowiska, Polacy 
szablami wyrąbują sobie drogę we wro-
gich szeregach. Tymczasem V Korpus 
Francuski prowadzi morderczą wymia-
nę ogniową z Anglikami, Hiszpanami 
i Portugalczykami. Marszałek Nicolas 

Soult, widząc, że szeregi francuskie 
łamią się, posyła do walki 2 pułk Huzarów i znów Polaków. 
Lansjerzy przy pomocy lanc roznoszą sławny pułk Buffsów, 
potem batalion 48 pułku i 66 pułk piechoty angielskiej. Brygada 
Colbome'a przestaje istnieć. Lansjerzy zdobywają 5 sztandarów. 
Z rozpostartymi znakami galopują przed kolumnami piechoty 
francuskiej zagrzewając ich do walki. Następuje krótka przerwa 
przed straszliwą wymianą ciosów. 

Nadmiernie ściśnięte szeregi wrogich wojsk oddalone od 
siebie o 70 jardów – zaczynają strzelać. Straty są porażające! 
Na przedpolu leży wał z ciał ludzkich. Marszałek Nicolas 
Jean-de-Dieu Soult podjeżdża do skrwawionego, potwornie 
zmęczonego pułku Lansjerów i krzyczy do pułkownika Jana 
Konopki: Pułkowniku! Ratuj honor Francji! Dowódca staje 
w strzemionach, wyciąga szablę i pułk rusza do szarży, po raz 
kolejny tego dnia. Powoli nabierają szybkości,(...) nie czują bólu 
i zmęczenia. Większość ułanów jest kontuzjowana lub lekko 
ranna. Poranione konie dają z siebie wszystko. Przed sobą mają 
szeregi piechoty portugalskiej gotującej się do walki. Widać 
już jak strzelcy odciągają kurki w zamkach karabinów. Są już 
bardzo blisko, gdy nagle z 2 tysięcy luf wylatuje smiercionośna 
ściana ołowiu, która z szybkością porażającej błyskawicy uderza 
w szarżujących polskich lansjerów. Śłychać świst kul, uderzenia 
i czerwona chmura rozpryśniętej krwi obryzguje atakujących. 
Pierwszy szereg załamuje się – padają konie i kawalerzyści. 
Tumult niesamowity. Słychać krzyki rannych i przerażliwe 
kwiki koni. Polski walec zatrzymał się. Francuzi wykorzystują 
zamęt spowodowany szarżą. Rzucają odwody. Około godziny 

Lansjerzy 7 pułku ułanów
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Ewa Owsiany  (Kraków)

Wspomnienie o Feli Wieczorek
Siedzi tuż obok. W akademickiej ławce, na Gołębiej. Gę-

ste ciemne włosy, uważne spojrzenie, coś figlarnego w oczach, 
skorych do śmiechu. Tak, jej oczy wiecznie śmiały się 
do całego świata, do życia. Ale dlaczego nagle zmieni-
łam czas na przeszły? Bo Fela nie żyje. Umarła 4 grud-
nia 2019 roku. Gdyby doczekała czasu wirusowej pan-
demii i musiałaby zakrywać twarz maseczką, jeszcze 
po samych tylko oczach każdy mógłby poznać, że się 
uśmiecha. Bo nigdy nie zagasł w nich figlarny promyk.

A więc rok 1957, gmach tzw. Gołębnika na skrzy-
żowaniu Jagiellońskiej z Gołębią, pierwsze piętro. 
Ławka też pierwsza oczywiście, w małej sali semi-
naryjnej, tuż obok "Siedemnastki", gdzie dopiero co 
skończył wykład prof. Stanisław Pigoń. W semina-
rium magisterskim prowadzonym przez prof. Józefa 
Spytkowskiego uczestniczy m.in. piątka polonistek 
in spe, przezwanych na roku od mojego panieńskiego 
nazwiska. Uświadomił mi to po latach kolega Gawroń-
ski. - Jak to Ewa, nie wiedziałaś o tym? Wiem, nie 
zaprzeczaj, nie musisz mi tłumaczyć, że nie miałaś aż 
takich przywódczych ambicji! Ale tak się jakoś utar-
ło nazywać was Holejkami. Że to grupa Ewy Holejko. 
Wiadomo, prymuski.

Tylko Marysia Kozłowska była z Krakowa. Marię Reizer 
Uniwersytet Jagielloński przywołał do siebie aż z Łańcuta, 
mnie - z Rabki, Barbarę Paluch ze Starego Sącza. A Felicję 
Gucwę, uśmiechniętą bohaterkę tego wspomnienia - z Bochni. 

Kiedyś, w przerwie międzysemestralnej, zaprosiłam je 
wszystkie do mego domu w Rabce. Zachowały się czarno-bia-
łe, przymglone zdjęcia z tej wyprawy. Rozmawiamy, wertuje-
my jakieś księgi z biblioteki mego Taty łacinnika dr Włodzi-
mierza Holejki i chyba też zwiedzamy Muzeum, które wraz 
z innymi miłośnikami krajobrazu polskiego założył przed 
wojną w starym nieczynnym już modrzewiowym kościółku. 
A potem, syte gorczańskich klimatów, utwierdzone w przy-
jaźni i wyborze tych, a nie innych studiów na naszym czci-
godnym Uniwerku brniemy w śniegu na pociąg do Chabówki. 
Wracamy do Krakowa. Jesteśmy szczęśliwe.

Zdążyłyśmy się poznać i zaprzyjaźnić od pierwszych za-
jęć z SCS prowadzonych bladym świtem, gdy jeszcze tliły się 
w krakowskiej ołowianej mgle latarnie spod Collegium Maius. 
Co to takiego SCS? Staro- Cerkiewno-Słowiański. Pisany cy-

rylicą. Pod drzwiami sali 25, gdzie gramatykę opisową wykła-
dał prof. Zenon Klemensiewicz, ten, który po latach miał zgi-

nąć w katastrofie lotniczej, wzdychałyśmy przed egzaminem: 
O, Clemens, O Pia! I drżałyśmy z emocji, co teraz będzie ze 
studentem, który ośmielił się spóźnić na jego wykład. Bo to 
było nie do pomyślenia! Spóźnić się? Na Clemensa? Ale raz 
zdarzyło się... Oto w trakcie wykładu drzwi sali uchylają się 
z widocznym wahaniem i Profesor znad katedry rzuca srogie 
spojrzenie na postać znieruchomiałą przy wejściu. - Panie pro-
fesorze, ja jestem Arab! - słychać błagalny jęk. - No, niech pan 
siada - wyrok brzmi w tonacji łaskawej. O, jaka ulga!

W poniedziałki po niedzielnych odwiedzinach domu przy-
jeżdżałam na wykłady tzw. pozagrobowym autobusem. Z Rab-
ki wyruszał o piątej, droga do Krakowa zajmowała mu dwie 
godziny z półgodzinnym postojem w Myślenicach. Marzło się 
zimą solidnie... Fela, podobnie, też stawiała się na Gołębiej  
prosto z podróży. Starałyśmy się notować wykłady, choć cza-
sem długopis ześlizgiwał się z notesu, gubiąc wątek poloni-
stycznych mądrości. Przeciwsennie działały liściki wymienia-
ne na skrawku wydartej kartki. Kiedyś, ktoś wspomniał w wy-
kładzie, nie pomnę już przy jakiej okazji, o Ibisach, świętych 

15. 00 bitwa skończyła się pozostając nierozstrzygnięta (...)”
Głównodowodzący sił sprzymierzonych – angielski generał 

Arthur Wallesley w swym raporcie po bitwie napisał sarkatycz-
nie „(...) Wykończyłoby nas jeszcze jedno takie zwycięstwo (...)”
O mirze jakim okryli się polscy lansjerzy  niech świadczy fakt, 
że w wielu państwach zaczęto tworzyć podobne pułki kawalerii 
uzbrojone w lance. Lanca do tej pory uważana jest za naszą broń 
narodową, tak jak szabla.

W 207 rocznicę pobytu Napoleona Bonaparte oraz trzech 

marszałków Francji (Nicolas Soult, Louis Barthier, Michael 
Ney) w Środzie Śląskiej warto pamiętać przede wszystkim 
o polskich szwoleżerach i lansjerach oraz prowdzić kwerendę 
i dokumentować pobyt bohaterskich żołnierzy w tym mieście.

Przypisy:
1  Warto przypomnieć, że gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755 – 
1818) urodził się w Pierzchowie na Ziemi Bocheńskiej w woj. 
krakowskim (obecnie pow. wielicki)

Fela w gościnie u Autorki w Rabce w 1958 r. (wł. Autorki)  
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ptakach, kojarzonych z bóstwem Thota, wyniosłych kuzynach 
pelikanów i flamingów, upamiętnionych w malowidłach i hie-
roglifach starożytnego Egiptu. Sfrunęły nam te ptaki prosto 
w studencki kajet. Ibisy, czy Ibikusy? - zainteresowała się 
Fela. - Najlepiej mówmy: żurawie! - rozpromieniła oblicze.. 
-Tyś sama jak Ibikus!- odpaliłam.

I tak zaczęła się era Ibika, nieco spolszczonego w słowie 
i treści. Przylatywał z Bochni nieodmiennie wiosenny. Z iskrą 
w spojrzeniu figlarnych oczu. I nigdy nie żalił się, nie mówił 
o wojennych losach rodziny, o ojcu, ofierze wojny, którego 
matka przywiozła aż z Tarnobrzega na Rakowicki cmentarz 
w trumnie zbitej z desek darowanych przez panią dziedziczkę 
Dzikowa, hrabinę Tarnowską.

Niewiele mówiło się w tych pierwszych latach studiów 
o smutnych stronach życia. Trudne, często tragiczne losy ro-
dziców, którym przyszło borykać się z dwiema światowymi 
wojnami, też jakby nie mroczyły naszej młodości... A przed 
wichrami polityki wyraźnie chronił mur uczelni. Zdawało się, 
że jakby ucichła, jakby odpłynęła od nas groza rewolucji wę-
gierskiej 1956 roku, nękająca umysły i serca szesnastolatek 
w roku naszej matury. Przyjmowaliśmy za pewnik, że teraz 
już po Przełomie i wystarczy w spokoju cieszyć się zdobycza-
mi Polskiego Października. Najważniejsze, że wypadło z pro-
gramu i nie zagraża nam już widmo marksizmu i ekonomii 
politycznej... Aż tu nagle pewnego pięknego dnia jesieni starsi 
koledzy zawracają nas, pierwszaków, z drogi na wykłady. Sto-
ją na szczycie słynnych, szerokich schodów Gołębnika i blo-
kują wejście na piętro. 

- Wracajcie, nie ma zajęć! Strajk! Pismo „Po Prostu” nam 
zamknęli! No, i co ty na to, Ibiku? Na ten kolejny sprawdzian 
dojrzałości?

Minęło kilka lat znaczonych dniami spędzanymi w Ja-
giellonce i stosem zaliczonych egzaminów. Zbliża się ten 
najważniejszy, magisterski. Ja piszę pracę o Kulcie radości 
w poezji Juliana Tuwima, Fela - o Zegadłowiczu. Tymczasem 
na seminariach mozolnie i z pedanterią przerabiamy (tak, to 
słowo jest na miejscu) nowele Władysława Reymonta i usiłu-
jemy przeniknąć, zbadać, zapisać w pamięci szorstkie, stężałe 
w poczuciu krzywdy oblicze naszego promotora. 

Prof. Józef Spytkowski. Spyt po prostu. Tak o nim mówi-
my z pewną dozą poufałości. Potrzebnej, by ocieplała jego 

wizerunek w naszych oczach. Bo on jakoś na smutne-
go wygląda... To bynajmniej nie posągowy z prezencji, 
lecz autentyczny z ducha wzór intelektualnej rzetelno-
ści, wróg frazesu i blagi, sumienny aż po każdą krop-
kę i przecinek życia, odpowiedzialny za każde słowo 
swych poważnych naukowych rozpraw. Niestety, jak 
po latach przyzna prof. Henryk Markiewicz, autor po-
śmiertnego wspomnienia o swoim profesorze „nie umiał 
przystosowywać się do tego, co było mu obce”. Może 
dlatego - że posłużę się tu jeszcze jednym cytatem - „nie 
udało się uzyskać tego, co na pewno należało się Józefo-
wi Spytkowskiemu z racji jego kompetencji - by znalazł 
się wśród samodzielnych pracowników dydaktyczno-
-naukowych. Odszedł od nas jako starszy wykładowca. 
A przecież tyle nadziei rokował przed trzydziestu laty...”

Tak. Spyt onieśmielał. Swoją własną nieśmiałością. 
Swoim ukrywaniem się w sobie. Nie domyślałyśmy się, 
jakimi drogami sprzeciw wobec ówczesnych konformi-
zmów wpędził go w rozgoryczenie i samotność. Ale skąd 

mogłyśmy to wiedzieć? Skąd znać źródła tego dramatu niespeł-
nionych ambicji? Doprowadził nas do magisterium. Wypromo-
wał dwadzieścia kilka powojennych krakowskich roczników 
polonistycznych. Broniłyśmy naszych prac w maleńkiej sali 
na pierwszym piętrze, od strony gmachu Collegium Novum. 
Wtedy jeszcze na frontonie naszego Gołębnika nie było tablicy 
upamiętniającej fakt, że studiował tu również Karol Wojtyła. 
Rozstałyśmy się z tym miejscem w 1962 roku. Prehistoria.

Pożegnawszy Uniwersytet Jagielloński pojechałam do 
Warszawy. W Pałacu Kultury na siódmym piętrze działa-
ło wtedy dwuletnie podyplomowe Studium Dziennikarskie. 
A Fela znalazła pracę w Liceum Medycznym w Mysłowicach. 

Jej pierwsze wspomnienie? Zabawa szkolna. Konkurs twi-
sta. Zwyciężczyni konkursu, uczennica, prosi panią od pol-
skiego do tańca! Byłam przerażona! - zwierzała się Fela.

Wyglądała, jak one. Stąd spore onieśmielenie w trakcie 
pierwszej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Wydawa-
ło się pani profesor, że podopieczne, widząc ten jej sztubac-
ki wygląd postanowią nic sobie z niej nie robić. Przyszła tu 
z mocnym przeświadczeniem, że chce coś istotnego zdziałać 
w  życiu. Jakiś dar z niego złożyć ludziom. Dar szczególny, 
który nie będzie tylko belferką... Mijał rok za rokiem, a to 
przeświadczenie trwało pod stosami konferencji i godzin stra-
wionych na pisaniu planów ogólnych i szczegółowych. Kiedyś 

Studentki polonistyki: od lewej Fela Gucwa, Maria Kozłowska i Bar-
bara Paluch. (wł. Autorki)

U Ewy w Rabce. Od lewej Maria Rogalska - studentka farmacji, 
Autorka Ewa Holejko zam. Owsiany i Fela Gucwa. (wł. Autorki)
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Ślub Feli z Januszem Wieczorkiem, Bochnia 1963 r., 
Obok Pana Młodego z prawej Maria Rogalska. 
W dolnym rzędzie druga od prawej Autorka, trzecia 
Maria Kozłowska. (wł. Autorki)

tymi rzeczami gardziła, ale okazały się niezmiernie przydat-
ne... W drugim roku pracy doszła do wniosku, że rzeczą wcale 
nie przyziemną jest pilnowanie, żeby uczennice nosiły tarcze 
na rękawach.

Tymczasem szalały na przerwach z kosmicznym impe-
tem. „Walentyna! O, Walentyna! Już gwiazd kraina ją dobrze 
zna! Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma!” Li-
ceum było żeńskie. Czyli nastrój szalonych tajemnic i miliony 
spraw, które odpowiedzialny nauczyciel powinien rozstrzygać 
na gorąco. A tu ma się tylko 45 minut w tygodniu na lekcję 
wychowawczą... Pani od polskie-
go założyła skrzynkę zapytań. 
Przygotowywała się pilnie do roz-
trząsania nie lada problemów i oto 
słyszy: Proszę pani, a czemu prof. 
X nie odkłonił mi się na ulicy? Ale 
to było tylko badanie gruntu. I na-
gle przeszyło ją pytanie: Co to jest 
miłość? Przecież od tego, co i jak 
powie, będzie tak wiele zależało...

Uczyć, to po pierwsze sprawić, 
żeby lekcje były lubiane. Starała 
się więc nigdy niczego nie przera-
biać „na sucho”. Z każdego utworu 
wyławiała problem, który da się 
przyłożyć do współczesności. Jeśli 
taką postać spotkasz w życiu, co 
o niej powiesz? - pytała. Stało się, 
że jej panny zaczęły czytać z wła-
snej a nieprzymuszonej woli... 
Cieszyła się niecnie w duchu, gdy 
inni nauczyciele przyłapywali je na 
lekturze dobrej książki pod ławką...

Kiedyś zapytałam Felę, jak so-
bie radzi ze specyfiką swej szkoły. 
Odpowiedziała:

- Patrzę na uczennice pod ką-
tem: jak byś ty opiekowała się mną 
w szpitalu? Oczywiście - tu figlar-
ny błysk oka - wyłączając ewentu-
alny rewanż za dwóję! Nie pochwalam - mówiła dalej - obo-
jętności dziewcząt na dramaty rodzinne koleżanek. Bardzo mi 
zależy, żeby miały w sobie dobroć i chęć niesienia im pomocy. 
Jeśli którejś przytrafi się zła ocena, patrzę na miny reszty. Moż-
na wtedy zebrać wiele materiału do przemyśleń, ale też można 
bardzo się pomylić. Kiedyś uczennica, która wyróżniała się 
pozorami cynizmu, okazała chorej koleżance najwięcej tkliwo-
ści. Byłam zdumiona i szczęśliwa. A jest jeszcze inny powód 
mojego szczęścia - dodała po chwili. - To jest szkoła! Szkoła 
jako taka, z nieocenionym w niej dowcipem młodości! Żebyś 
ty wiedziała, jak ja cenię dziewczyny z fantazją!

Patrzyłam na Felę z podziwem. Ten podziw nie maleje 
mimo otchłani czasu, który nas dzieli od dnia ukończenia stu-
diów. Działo się, a działo... Przyszedł czas na nasze śluby... 
Mój z Władysławem Owsianym odbył się w Kolegiacie św. 
Anny w Krakowie, a jej - z Januszem Wieczorkiem przed Oł-
tarzem Matki Boskiej Bocheńskiej, który Janusz do tej pory 
z czułością odwiedza. Jest w tym ich ukochanym kościele 
również obraz świętego Mikołaja. On, jak Fela napisała mi 
kiedyś w świątecznej kartce, "Jest wspaniałym pośrednikiem 

we wszystkich sprawach dnia codziennego, a poza tym potrafi 
sprawić wiele, wiele radości swoim czcicielom". 

Tak. Była w Jej życiu radość, ale przyszedł też czas, kie-
dy, jak wyznała po cichu, była w stanie odmawiać w Różańcu 
tylko Tajemnice Bolesne. Jednak wobec dramatów rodzinnych 
nie załamała się. Ani słowa skargi, ani buntu. To było godne 
podziwu. Ta niezłomność. To wierne trwanie przy swoim po-
wołaniu. Wciąż uczyła młodzież. M.in. w I Liceum im. Tade-
usza Kościuszki w Mysłowicach. Tworzyła tematy matural-
ne tak, by nie tylko historia była nauczycielką życia w myśl 

łacińskiej maksymy, ale literatura 
tym bardziej. Och, nie trzeba było 
aż Olgi Tokarczuk, by odkryć, jak 
bardzo słowo pisarza bywa świad-
kiem czułości wobec tego, co tak 
kruche jest w ludzkim życiu! 

I znów przeleciało sporo lat.
Ostatnio ponownie zbliżył 

mnie z Felą udział w pracach Sto-
warzyszenia Absolwentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Nasze 
spotkania w Piwnicy Gotyckiej 
przy ulicy Grodzkiej w Krako-
wie urozmaicała ciekawymi wy-
kładami. Opowiadała w nich 
pieczołowicie odtworzone losy 
tajemniczych osób leżących na 
bocheńskim cmentarzu. Zawsze 
pełna estymy dla bohaterów prze-
szłości uczestniczyła też w pra-
cach Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Zawdzięczam jej wieczór literacki 
poświęcony moim książkom, który 
zorganizowała w siedzibie Stowa-
rzyszenia zwanej Domem Boch-
niaków. Bardzo miło wspominam 
to spotkanie pełne ciekawych i 
gościnnych ludzi. I pamiętam jak 
Felę nieodmiennie cieszyły powro-

ty z Mysłowic do domku na górce Krzęczkowa, i zawsze prze-
żywała głęboko Pasterki obchodzone z wiernym i kochanym 
Januszem w kaplicy bocheńskiej Kopalni Soli. 

Myślę, że mimo ciężkich przeżyć, ważących na całym jej 
losie, pozostała zawsze tą dziewczyną, którą znałam ze studiów. 
Jak bardzo jej radosny styl bycia, jej śmiech i talent do żar-
tów cenił mój zmarły Mąż! Kiedyś niezapowiedziany wybrał 
się do Piwnicy Gotyckiej na jej wykład, pesząc ją niezmiernie, 
a potem opowiadali mi ze śmiechem o tej przygodzie. Tak to 
było. A że w życiu coś się kończy i zarazem zaczyna, że ciągle 
trwa w nim kołowrót zdarzeń i historia wciąż od nowa zatacza 
koło, to nie sposób myśleć o Feli inaczej, jak tylko poprzez jej 
prehistoryczne już wyznanie z początków pracy nauczycielskiej 
wśród młodziutkich kandydatek do służby chorym.

Wiesz - mówiła - właśnie obchodziliśmy w szkole uroczy-
stość nadawania pielęgniarskich insygniów uczennicom II kla-
sy. Mówiąc Janem Kochanowskim „serce roście”, patrząc na te 
szeregi w białych fartuszkach i czepkach! Już widzę, jak będą 
na nich z czasem przybywać paseczki zdobytych doświadczeń.

Nie wiedziała, co przewiduje. Bo doświadczeń teraz aż nadto.
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Andrzej Grafik  (Leszno)

Władysław Ślęczek (1888-1954) 
filolog klasyczny, pedagog, wychowawca młodzieży, nauczyciel tajnego nauczania

Jeden z najdłużej pracujących i zasłużonych nauczycieli 
w rawickim gimnazjum.

Urodzony 16 lipca 1888 r. w Kłaju, w powiecie bocheń-
skim, jako syn Jana, 
rolnika i Rozalii 
z Rydzów. Do szko-
ły ludowej uczęsz-
czał w Kłaju. W la-
tach 1903-1909 uczył 
się c.k. Gimnazjum 
w Bochni. Według 
relacji rodziny w la-
tach gimnazjalnych 
nie mieszkał w bur-
sie ani na prywatnej 
stancji, ale do Boch-
ni dojeżdżał z Kłaja 
rowerem. W 1909 r. 
zdał maturę.

W tym samym 
roku  pode jmuje 
studia na Wydziale 
Filozoficznym UJ, 
które kończy w 1914 
r. Od roku szkol-

nego 1914/1915 zostaje nauczycielem w c.k. Gimnazjum II 
w Nowym Sączu, gdzie pracuje nieprzerwanie do końca roku 
szkolnego 1917/1918 i po odzyskaniu niepodległości już 
w Państwowym Gimnazjum II do lutego 1920 r. Uczył języka 
greckiego, języka łacińskiego, jako przedmiotów głównych 
i ponadto (okresowo) języka polskiego i języka niemieckie-
go oraz przez jeden rok matematyki, co jak na filologa było 
raczej nietypowe. W międzyczasie zdaje państwowy egzamin 
nauczycielski uprawniający do nauczania w szkołach średnich. 

Odzyskanie niepodległości to nowe wyzwanie jakie staje 
przed młodym nauczycielem. Pozytywnie odpowiada na apel 
Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli obradującego w kwiet-
niu 1919 r. w Warszawie, który podjął Uchwałę o skierowanie 
do byłego zaboru pruskiego sił nauczycielskich z Małopolski, 
głównie do szkół gimnazjalnych. Władysław Ślęczek przybył 
do Rawicza i dekretem z dnia 19.02.1920 r. L.G.774 20 Komi-
sji dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych powołany został na 
stanowisko nauczyciela języka greckiego, języka łacińskiego 
i języka polskiego z dniem 15 kwietnia 1920 r. w tamtejszym 
Państwowym Gimnazjum typu klasycznego, gdzie pracował 
nieprzerwanie do końca roku szkolnego 1938/1939. W czasie 
swojej pracy dał się poznać jako znakomity nauczyciel i fi-
lolog klasyczny. Uczniowie zachwyceni byli jego lekcjami, 
a przede wszystkim ogromną wiedzą z historii i kultury an-
tycznej. Zasłynął jako doskonały metodyk nauczania i pracy. 
Utrzymywał kontakty naukowe z Polską Akademią Umiejęt-

ności w Krakowie. Uświadamiał młodzieży jak duże znacze-
nie ma tradycja klasyczna dla Polaków i przestrzegał przed 
lekceważeniem kultury klasycznej. Podkreślał, że cała kultura 
dawnej Polski przedrozbiorowej do końca XVIII wieku była 
dwujęzyczna, a „Żywe kamienie” w Polsce mówiły po łaci-
nie i nieme są dla potomków nie rozumiejących tego języka. 
To z jego inicjatywy trafiały nowości do biblioteki szkolnej, 
a kwartalnik „Filomata” wydawany we Lwowie, jak i pu-
blikacja Fr. Terlikowskiego pt.: „Życie publiczne, prywatne 
i umysłowe starożytnych Greków i Rzymian” cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i były chętnie czytane przez młodzież. 
W dniach od 20 marca do 19 kwietnia 1931 r. prof. Ślęczek 
odbył wyprawę naukową do Włoch. Był uważany za jednego 
z najlepszych w Polsce filologów klasycznych tamtego czasu. 

Nadeszły lata II wojny światowej i czas okupacji niemiec-
kiej. W marcu 1940 r. prof. Ślęczek opuszcza Rawicz, do 
którego już nigdy nie powróci. Wraz z żoną Jadwigą zostają 
wysiedleni do GG. Przez obóz przejściowy w Żurawicy k/
Przemyśla trafia do Pełkiń w powiecie jarosławskim, gdzie 
przebywają do końca wojny. Brał udział w tajnym naucza-
niu gimnazjalnym w Łańcucie. W grudniu 1944 r. wraca do 
Krakowa i pod koniec stycznia 1945 r. obejmuje posadę na-
uczyciela w Państwowym Gimnazjum II im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie. W roku szkolnym 1945/1946 prze-
nosi się do najstarszego krakowskiego gimnazjum -Państwo-
wego Gimnazjum I im. B. Nowodworskiego w Krakowie 
(dawne  Gimnazjum św. Anny), popularnego Nowodwor-
ka, gdzie uczył języka łacińskiego do końca roku szkolnego 
1950/1951, po czym przeszedł w stan spoczynku i na zasłu-
żoną emeryturę.

Zmarł 10 lipca 1954 roku w Krakowie. Pochowany został 
na Cmentarzu Rakowickim, kw.35, rząd 1, grób 3.

Był żonaty z nauczycielką, Jadwigą z d. Bałuk (1899-
1957), urodzoną w Gorlicach. Małżeństwo było bezdzietne.

Prof. Władysław Ślęczek Jadwiga Ślęczek zd. Bałuk

Wł. Ślęczek uczeń Gimnazjum w Bochni 
1909 r., (fot. ze zbiorów Muzeum w Bochni)
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Państwowe Gimnazjum w Rawiczu rok szk. 1934/35 Prof. Ślęczek siedzi w środku I rzędu
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rok 1909 

2. Corpus Studiosorum Universitatis Ja-
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3. Kalendarzyk profesorski za rok 1916
4. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimna-
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5. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gim-
nazjum II w Nowym Sączu za rok szk. 
1919/1920 
6. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
Gimnazjum w Rawiczu od przejęcia Za-
kładu przez Państwo Polskie w 1920 r. 
do końca roku szk.1928/29
7. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
Gimnazjum humanistyczno – koeduka-
cyjnego w Rawiczu za rok szk. 1931/32
8. Varia Sobiesciana -Księga Pamiątko-
wa II Liceum (dawniej III Gimnazjum) 
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9. Józef Bąk, Semper in Altum. Z dzie-

jów Szkół Nowodworskich, wyd. Literackie, s. 274
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Janina Kęsek

Ks. Stanisław Skaziński (1892-1958)
nauczyciel, wychowawca, kaznodzieja 

W latach okupacji mieszkał w Bochni ks. Stanisław Ska-
ziński. Przybył tu z grupą starców wysiedlonych z Kraju War-
ty, z miejscowości Turek w Wielkopolsce.

Szybko dał się poznać jako szlachetny, godny zaufania 
człowiek i wkrótce został wprowadzony w działalność bo-
cheńskiego „Caritasu” i w tajne nauczanie. 

Śladem jego bytności w Bochni są portrety Księdza wy-
konane przez St. Fischera i Waleriana Kasprzyka, kilka foto-
grafii i listów oraz krótkie wzmianki o nim jako nauczycielu  
tajnego nauczania. Dziś już pewnie nikt nie żyje, kto mógłby 
go w Bochni z tamtych lat pamiętać, tym bardziej warto przy-
pomnieć osobę tego wybitnego Kapłana.

                                         *

Początek drogi - studia
Życie ks. Skazińskiego było niezwykłe, choć zaczęło się 

całkiem zwyczajnie.
Urodził się 6 kwietnia 1892 r. w Pakości koło Mogilna 

w rodzinie Jana i Scholastyki z Ankielów.
Jego ojciec był mistrzem stolarskim. W Skorowidzach 

USC w Pakości wymienione są dzieci państwa Skazińskich. 
Było ich ośmioro: Maria (ur.1891), Stanisław (1892), Franci-

szek (1893), Helena (1895), Leon (1897), Bronisława (1898), 
Antoni (1901) i Jan ( zmarły w dzieciństwie w 1910 r.). 

Można się domyślać, że rodzina była religijna i pewnie za-
można, skoro syn, w przyszłości mógł kształcić się za granicą.

Początkowo uczył się 
w rodzinnej miejscowości, 
a do gimnazjum uczęszczał 
w Gnieźnie. W tym czasie, 
budził się coraz śmielej 
opór przeciw nasilającej 
się germanizacji i walka 
o język polski w szko-
łach i urzędach. Stanisław 
Skaziński zaangażował 
się w nielegalną działal-
ność polityczno-narodową. 
W 1911 r. chcąc uniknąć 
aresztowania, musiał opu-
ścić Gniezno. Wyjechał za 
granicę, poczatkowo do 
Strasburga w Alzacji, gdzie 
przez jeden semestr stu-
diował na wydziale praw-

ks. Stanisław Skaziński. Bochnia ok. 
1940 r. (wł. Muzeum w Bochni im. St. 
Fischera)
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no-ekonomicznym.1 Wkrótce przeniósł się do Szwajcari, do 
Fryburga. Na tamtejszym uniwersytecie złożył przed komisją 
uniwersytecką egazamin abituriencki i został przyjęty na Wy-
dział Nauk Humanistycznych tej uczelni. Na tym wydziale 
studiował w latach 1911 – 1913, ale już w semestrze zimo-
wym 1913 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym.

Niewątpliwie wtedy, we Fryburgu skrystalizowało się jego 
powołanie kapłańskie. Z końcem letniego semestru 1918 r. St. 
Skaziński uzyskał  absolutorium i tym samym zakończył studia.2

Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1916 r. Już jako 
młody kapłan wyjechał na krótko do Ameryki, gdzie przeby-
wał w archidiecezji Santa Fé. Prawdopodobnie chciał spotkać 
się z ojcem, który tam wtedy przebywał.3

Po powrocie do Fryburga kontynuował studia specjali-
styczne z teologii spekulatywnej. Angażował się także jako 
duszpasterz polskiej emigracji w Szwajcarii.

W sierpniu 1919 r. wrócił do Polski. Młody ksiądz został 
skierowany do pracy, jako wikary, w rodzinnej Pakości, a po-
tem w Ostrowie Wielkopolskim.4

Nauczyciel – katecheta i polonista
We wrześniu 1925 powołany został na stanowisko kate-

chety w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ostrze-
szowie. Uczył też języka polskiego w miejscowym gimnazjum.

W 1928 r. przeniesiony został do Poznania, gdzie w Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza był prefektem i równocze-
śnie nauczycielem języka polskiego. Już od września1928 
uczył w klasie doświadczalnej tego gimnazjum metodą szkoły 
twórczej. Angażował się też w harcerstwo i w 1934 r. został 
kapelanem Wielkopolskiej Chorągwi Harcerstwa.5

Ks. Skaziński jako katechetyk, czyli metodyk nauczania 
religii, jest autorem kilku prac dotyczących metodyki kate-
chetycznej: II-ga lekcja pokazowa według metody ks. dra Ad-
riana na temat „Ostatnie namaszczenie” w: Pamiętnik kur-
su katechetycznego, Poznań 1929, s. 140-149. Szkoła pracy 
w nauczaniu, w: Księga Pamiątkowa Kursu Katechetycznego, 
Kraków 1929, s. 224-225. O współczesną metodę w nauczaniu 
religii w nowej szkole polskiej w: Miesięcznik Katechetyczny 
i Wychowawczy nr  23(1934) s. 446-4536

Jako polonista nie tylko uczył języka polskiego w szkołach 
średnich, ale też był autorem artykułów dotyczących zagadnień 

z analizy i krytyki literatury. Był też wyrazistą 
i ważną postacią w życiu literackim Poznania 
w okresie międzywojennym. Szczególnie inte-
resował się literatami pochodzącymi z jego ro-
dzinnych stron z Kujaw. Jednym z nich był Jan 
Kasprowicz (1880 -1926) urodzony w Szym-
borze na Kujawach, którego ks. Skaziński znał 
osobiście. Napisał rozprawę „Święty Boże, Świę-
ty Mocny” Jana Kasprowicza. Kilka uwag doty-
czących genezy hymnu, która opublikowana była 
w Sprawozdaniu Dyrekcji Prywatnego Gimna-
zjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1931 
s.12-18. 

W dniu  1 sierpnia 1933 r. na starym cmenta-
rzu w Zakopanem, wygłosił mowę żałobną przy 
przeniesieniu szczątków poety do mauzoleum na 
Harendzie .

Korespondent Kuriera Poznańskiego napisał  
„(...) Na specjalnie wzniesioną na dziedzińcu 

cmentarnym, tuż obok ulicy, niewielką mównicę wchodzi zło-
tousty kaznodzieja, jeden z najlepszych u nas znawców i wiel-
ki entuzjasta Kasprowicza, ks. prof. Skaziński z Poznania. 

I popłynęły głębokie, w przecudną formę ujęte myśli, których 
uczestnicy żałobnej uroczystości doprawdy z zapartym słuchali 
oddechem. A gdy na końcu rozległo się „Amen”, odnosiło się 
wrażenie, że myśli obecnych błądzą jeszcze gdzieś w zaświatach 
i łączą się z duchem Tego, którego doczesne szczątki spoczywa-
ły opodal na wysokim wozie! Zaiste była to bowiem niezwykle 
piękna mowa żałobna, w nastrojowej, porywającej formie przed-
stawiająca życie i twórczość wielkiego poety„7

Pakość – fot. z 1905 r. (internet)
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Z inicjatywy Konferencji Pań św. Wincentego a Paulo 
w Poznaniu ks. Skaziński wygłosił dwa odczyty: Zagadnie-
nie cierpienia w twórczości Jana Kasprowicza (25 paździer-
nika 1930 r.) i „Księga ubogich” Jana Kasprowicza (4 listo-
pada 1931 r.)8

W 1935 r. w Poznaniu powstało Towarzystwo Literackie 
im. Jana Kasprowicza. Ks. Skaziński początkowo pełnił funk-
cję skarbnika , a od czerwca 1938 r. został członkiem Zarządu 
tego Towarzystwa.

Jeszcze raz wspomniał Jana Kasprowicza w rocznicę 
śmierci poety artykułem W dziesiątą rocznicę, opublikowa-
nym  w czasopiśmie Harcerz.9 

Kolejnym pisarzem, pochodzącym  z Kujaw był Stanisław 
Przybyszewski (1868 - 1927).

Urodził się w Łojewie k/Inowrocławia. Zmarł 23 listopada 
w pobliskiej miejscowości Jaronty i  został pochowany w gro-
bowcu ziemiańskiej rodziny Znanieckich na cmentarzu w Gó-
rze pod Inowrocławiem W 1931 r. na tymże cmentarzu wysta-
wiono grobowiec  Stanisława Przybyszewskiego, do którego, 
26 września uroczystoście przeniesiono szczątki pisarza. Na 
cmentarzu wygłoszono kilka przemówień, m.in. przemawiał 
też ks. Skaziński. Fotografię z tej uroczystości opublikowała 
Gazeta Literacka nr 2/listopad 1932 r. s.32, a przemówienie 
zostało zamieszczone w Księdze Pamiątkowej wydanej w Po-
znaniu w 1932 r. 10

W 25 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego w ko-
ściele farnym w Poznaniu, 28 listopada 1932 r. odprawione  
zostało nabożeństwo żałobne. Mszę św. celebrował ks. An-
toni Stychel, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ska-
ziński. Streszczenie tego kazania podał Kurier Poznański  nr 
547/1932 s. 3. W kazaniu ks. Skaziński (…) stwierdził, że au-
tor Wesela, wypełnił powierzoną mu przez Boga swą twórczą 
misję wobec narodu polskiego. Nie tylko wskazywał wady 
narodowe, ale równocześnie wydawał im walkę. Drogą wła-
ściwego postępowania Polaków winna być miłość oparta na 
jedności narodu (...)”11

Ks. Skaziński był już wtedy uważany za wybitnego kazno-
dzieję. Zapraszany był do głoszenia kazań na ważnych uroczy-
stościach kościelnych w Wielkopolsce:

- W dniu 24 czerwca 1928 r. odbyła się uroczystość koro-
nacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej w Gosty-

niu, przez ks. prymasa kardynała Augusta Hlonda. 
W tym dniu i dzień wcześniej odbyło się szereg 
nabożeństw towarzyszących, dla różnych środo-
wisk. Do młodzieży kazanie głosił ks. Skaziński.

- Głosił również kazania podczas Jubileuszo-
wego Kongresu Eucharystycznego we Lwówku 
Wlkp. z udziałem i pod protektoratem prymasa ks. 
kard. A. Hlonda w dniach 15 (sobota) i 16 wrze-
śnia 1934 (niedziela, suma pontyfikalna)

- W lipcu 1930 r. odbył się w Poznaniu Zlot 
Sokoli Dzielnicy Wielkopolskiej z udziałem od-
działów sokolich z Pomorza, Śląska, Małopolski 
i Warszawy. Mszę św. polową, na boisku, odpra-
wił ordynariusz diecezji gdańskiej, bp O'Rourke, 
a „(…) płomienne kazanie  wygłosił ks. Skaziń-
ski”, napisano w Podudce Sokolej nr 8/1939 r. 

Można przypuszczać, że dla ks. Skazińskiego, 
wzorem był wybitny XVI – wieczny kaznodzieja 
którego kazania przeszły do historii. Napisał o nim 

książkę Piotr Skarga wydaną w 1933 r. przez Wydawnictwo 
Książek Szkolnych w serii Pisarze polscy.

Ks. Stanisław Skaziński miał szczególny dar nawiązywa-
nia dobrych relacji z młodzieżą, przemawiania do niej, nie 
tylko jako katecheta, ale też działacz harcerstwa będąc kapela-
nem Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Miał również kontakt ze 
środowiskem studenckim jako działacz Związku Akademic-
kiego „Suma” przy Uniwersytecie poznańskim.

Stacja Bochnia - 1940 r.
Już we wrześniu 1939 r., zaraz po wcieleniu do Rzeszy 

części zajętych ziem polskich, Niemcy rozpoczęli przymu-
sowe wysiedlenia Polaków z tych terenów, kontynuowane do 
1944 r. Akcję tę bez ogródek nazywano „oczyszczaniem tych 
ziem z elementu polskiego”. Był to wstęp do zrealizowania 
szerszych planów nazistowskich Niemiec czyli całkowitej ger-
manizacji Europy Środkowo - Wschodniej i Wschodniej. Naj-
większe wysiedlenia dotyczyły Polaków z Kraju Warty.

Przez kilka tygodni przetrzymywano ich w obozach przej-
ściowych. Następnie wywożono do Generalnej Guberni. Po-
dróż była długa i uciążliwa w wagonach bydlęcych.

Z początkiem 
roku 1940, do 
Bochni przybyła 
grupa wysiedlo-
nych z Kraju War-
ty. Byli to pensjo-
nariusze Domu 
Opieki Społecznej 
w Turku, najstar-
sza kobieta w tej 
grupie miała 103 
lata. Przyjechał 
z nimi ks. Stani-
sław Skaziński, 
który już na po-
czątku okupacji 
był  aresztowa-
ny przez gestapo 
i więziony przez 
p i ęć  mies i ęcy 

Ks. Skaziński przemawia nad trumną St. Przybyszewskiego na cmentarzu w Górze. 
(wł. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu)

St. Fischer, portret ks. Skazińskiego z książką  
(wł. Muzeum w Bochni im. St. Fischera)
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w hitlerowskim obozie przejściowym dla księży w dawnym 
klasztorze cystersów w Lądzie nad Wartą, następnie z grupą 
wysiedlonych wywieziony został do Generalnej Guberni.

Przybyszy z Turka, w Bochni ulokowano w bursie gimna-
zjalnej, opustoszałej w tym czasie. W szybkim tempie grupa 
zmniejszała się, staruszkowie umierali z dala od rodzinnych 
stron i kolejno odprowadzani byli przez swojego kapelana na 
cmentarz św. Rozalii poza miastem.

W bursie oprócz ks. Skazińskiego mieszkał ks. Anto-
ni Czapliński, młody katecheta, aktywnie zaangażowany 
w działalność bocheńskiego oddziału „Caritas” i współpra-
cujący z  Miejską Radą Opiekuńczą. Niewątpliwie to on 
wprowadził ks. Skazińskiego w działalność „Caritasu”. Tak 
„Caritas” jak Miejska Rada Opiekuńcza organizowały pomoc 
dla ludności cywilnej, dla tych najbardziej potrzebujących, 
szczególnie uciekinierów i wysiedlonych. Tu ks. Skaziński 
współpracował m.in. z księżmi: proboszczem ks. Władysła-
wem Kucem, ks. Stanisławem Wójtowiczem późniejszym 
długoletnim proboszczem parafii św. Mikołaja, ks. Walentym 
Gadowskim oraz lekarzami: doktorem Władysławem Krupą, 
Romanem Tunią i byłym dyrektorem szpitala dr Bolesławem 
Nodzyńskim.12

W latach okupacji, w bursie była zorganizowana pracow-
nia malarska, z której korzystali niektórzy bocheńscy malarze, 
m. in.Stanisław Fischer i Walerian Kasprzyk. Prawdopodob-
nie pracownia była przykrywką dla spotkań uczestników taj-
nego nauczania. Tu też powstało kilka portretów ks. Skaziń-
skiego namalowanych przez Stanisława Fischera i Waleriana 
Kasprzyka. W zbiorach bocheńskiego muzeum znajduje się 
duży, olejny portret Księdza z książką, autorstwa St. Fischera. 
Inne obrazy znane są tylko z fotografii: ks. Skaziński jako św. 
Andrzej Bobola i obraz Wróżby z 1942 r., w którym St. Fi-
scher sportretował ks. Skazińskiego i nauczycielkę Krystynę 
Maciejewską. Walerian Kasprzyk też kilkakrotnie portretował 
ks. Skazińskiego m.in. na tle pejzażu rodzinnych Kujaw, ob-
raz z 1940 r.13

Ks. Skaziński były nauczyciel Państwowego Gimnazjum 
i Liceum w Poznaniu, dał się poznać w środowisku bocheń-
skich nauczycieli jako człowiek szlachetny, godny zaufania. 
Został wtajemniczony i wprowadzony w stuktury tajnego na-

uczania na terenie 
Bochni i powiatu.

Uczył na komple-
tach tajnego naucza-
nia w zakresie szkoły 
średniej i przewodni-
czył komisjom egza-
minacyjnym.14

Tuż po zakończe-
niu wojny, (w mie-
siąc po wyzwoleniu 
1945 r.) reaktywowa-
ne Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego w Kra-
kowie powołało „Ko-
misję weryfikacyjną 
dla oceny wyników 
pracy w tajnym na-
uczaniu w Bochni”. 
W skład tej komisji 
wchodzili: dyrektor 
Emil Język jako prze-
wodniczący, prof. Piotr Galas, były wizytator Ministerstwa 
Oświaty – Adam Borszewski oraz prof. Wiesława Kotowa 
i ks. Skaziński.15

Godnym uznania jest fakt, że w tym trudnym okupacyj-
nym czasie, w obcym do niedawna mieście ks. Skaziński za-
angażował się w pełni w te wszystkie odpowiedzialne i nie-
bezpieczne działania. 

Po 1945 r.
Po zakończeniu okupacji ks. Skaziński wyjechał z Bochni. 

Wrócił do Wielkopolski do archidiecezji poznańskiej. Był ad-
ministratorem parafii w Nowym Tomyślu, krótko przez jeden 
rok od 1945  do 1946 r., a następnie proboszczem w Lesznie, 
w parafii św. Mikołaja w latach 1946 - 1950.

Z tej parafii, w sierpniu 1950 r. ekskardynował się z archi-
diecezji poznańskiej do diecezji chełmińskiej. 

Miejska Rada Opiekuńcza i bocheńska „Caritas” Stoją od lewej: ks. St. Wójtowicz, ks. St. Skaziński, dr Wł. Krupa, ks. W. Gadowski, pani NN, 
dr Roman Tunia, NN, NN, dr B. Nodzyński. W pierwszym rzędzie siedzi czwarty od lewej proboszcz ks Wł. Kuc.(wł. Stow. Bochniaków)

Ks. Skaziński jako św. Andrzej Bobo-
la, mal. St. Fischer, (fot. wł. Muzeum 
w Bochni)
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Od 1953 r. był penitencjarzem przy kościele Najświętszej 
Marii Panny w Gdyni, a  od 7 maja 1956  Honorowym Radcą 
Duchownym Diecezji Chełmińskiej.16 

Od września 1954 r. został prefektem w I L.O w Gdyni.  
gdzie podobnie jak w Poznaniu uczył metodą szkoły twórczej. 
Był też członkiem i egzaminatorem Państwowej Komisji Eg-
zaminacyjnej Wyższych Kursów Nauczycielskich.17

Uczył również religii w Szkole Rybołóstwa Morskiego 
w Gdyni. Przy okazji nauczania religii, interesująco przeka-
zywał uczniom wiedzę z historii Kościoła i sztuki sakralnej. 
Zdolności ks. Skazińskiego jako świetnego wykładowcy 
docenił nawet inspektor szkolny, który wizytował lekcje re-
ligii z nastawieniem, żeby skrytykować katechetę i wniosko-
wać o zlikwidowanie religii w szkole. Wyszedł zachwycony 
i stwierdził „On mówi nawet lepiej niż kulturalno – oświato-
wy.”  Religia pozostała jeszcze w szkole. Usunięta została po 
śmierci Księdza.W Szkole Rybołóstwa Morskiego ks. Skaziń-
ski spotkał, kpt. Karola Olgierda Borchardta, który również 
tam uczył. Znali się już wcześniej. Borchardt uważał ks. Ska-
zińskiego za  wspaniałego człowieka.18

Był charyzmatycznym kaznodzieją. Potwierdza to list ano-
nimowego parafianina w Gdyni przechowywany w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Pelplinie. Anonim pisze:

„ Chciałbym napisać oficjalnie, ale jestem na odpowie-
dzialnym stanowisku i tego na razie uczynić nie mogę.Chodzę 
jako parafianin na kazania swego kaznodziei, który już blisko 
rok jest przy kościele NMP w Gdyni. Z obojętności religijnej 
w jakiej tkwiłem otrząsnąłem się i staję się głęboko religijnym 
człowiekiem. Bywając w towarzystwach gdyńskich słyszałem 
dyskusje prowadzone po tych kazaniach w duchu religijnym 
i dowiaduję się, że nawet niewierzący nawracają się i twier-
dzą, że Gdynia powinna mieć więcej takich kaznodzieji, a stan 
religijny podniósłby się w tym mieście pełnym zepsucia i obo-
jętności religijnej. Jako katolik postanowiłem chociaż tą dro-
gą dać powyższe sprawy do wiadomości naszego cenionego 
Duszpasterza diecezji, by nas wziął w opiekę i dał nam jak naj-
więcej takich księży, którzyby potrafili swoim dobrym i pięk-
nym słowem podnieść nas na duchu w tak cieżkim dziś czasie.

                                                   Jeden z parafian w Gdyni„

Inny słuchacz kazań ks. Skazińskiego napisał „ (…) Wszę-
dzie wygłaszał płomienne, żarliwe i pełne odwagi kazania aby 
podtrzymywać ducha religijnego i polskość (...)”19

Nazwisko ks. Skazińskiego, jako wybitnego kaznodzieji 
znalazło się w Setniku oratorów polskich XIX-XX wieku, wy-
danym w 2008 r.

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 15 maja 1958 
w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni ks. Skaziński 
wygłosił płomienne kazanie. Zmarł następnego dnia 16 maja 
1958 r.  Dokładny opis ostatnich godzin jego życia znajduje 
się w Archiwum Archidiecezjalnym w Pelplinie. 20

Pogrzeb Ks. Stanisława Skazińskiego odbył się 19 maja 
1958 r. o godz. 17. Uroczystościom pogrzebowym przewodni-
czył ks. infułat Alojzy Karczyński, wikariusz generalny diece-
zji pelplińskiej w asyście licznego duchowieństwa. W pogrze-
bie uczestniczyły tysiące wiernych z Gdyni, Sopotu, Gdańska 
i okolicy. Pogrzeb ten był niezwyklą manifestacją uznania 
i hołdu dla tego wybitnego Kapłana.

Ks. Stanisław Skaziński został pochowany na cmentarzu 
Witomińskim w Gdyni.21 

We wspomnieniu pośmiertnym napisano o nim „(…) Życz-
liwy i uczynny dla wszystkich, ukochał przede wszystkim 
młodzież dla której do końca swego pięknego życia oddawał 
swoje serce, wiedzę i siły. Zawsze interesował się zagadnie-
niami nurtującymi młodzież. Żył jej życiem. Toteż garnęła się 
ona do Niego, darzyła go wielką sympatią i zaufaniem. Miał 
więc na nią wielki, dodatni wpływ. (...)”22

                                         *
Składam podziękowanie panu Andrzejowi Grafikowi 

z Leszna Wielkopolskiego, bo dzięki jego pomocy uzyskałam 
materiały z Urzędu Stanu Cywilnego w Pakości, Archiwum 
Archidiecezjalnego w Pelplinie, z Uniwersytetu we Fryburgu 
w Szwajcarii  oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. Jestem wdzięczna i dziękuję również wszystkim, któ-
rzy wykazali wiele dobrej woli i życzliwości w zbieraniu tych 
materiałów: 

ks. prof. dr hab. A. Nadolnemu dyrektorowi Archiwum Ar-
chidiecezjalnego w Pelplinie, p. Marcinowi Woźniakowi dy-

Ks. Skaziński w trumnie: Internet Portal MyHeritage Grób ks. Skazińskiego na cmentarzu Witomińskim w Gdyni 
(Fot. K. Szurkowska))
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rektorowi Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, p. 
Christine Fracheboud z Fryburga, p. Michałowi Krusińskiemu 
z-cy Kierownika USC w Pakości, siostrze Monice Przepiórze 
z Wydziału Teologicznego poznańskiego Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza oraz p. Danucie Ryglewicz i p. Katarzynie Szur-
kowskiej z Poznania.

Dziękuję również dyrektorowi Muzeum w Bochni im. St. 
Fischera, p. Janowi Flaszy za  zgodę na udostępnienie materia-
łów znajdujących się w zbiorach tego muzeum oraz pracowni-
kom za przygotowanie i skanowanie fotografii i archiwaliów: 
Agnieszce Truś- Bakalarz, Annie Pastusze, Grażynie Potępie 
i Ryszardowi Rybce.

Przypisy:
1  Ks. Marian Banaszak, Skaziński Stanisław (1892 – 1958) 
katecheta, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918 – 
1981, red. ks. Ludwik Grzebień SJ, ATK, Warszawa 1983 
s.105-106
2  Informacje od p. Christine Fracheboud z Fryburga, przeka-
zane za pośrednictwem p. Danuty Ryglewicz z Poznania
3  Ks. M. Banaszak, op. cit.
4  Ks. Jan Szpet, Skaziński Stanisław (1892 -1958) w: Słownik 
katechetyków polskich XX w. red. ks. Ryszard Czekalski, War-
szawa 2003 s. 224
5  Ks. M. Banaszak, op. cit.
6  Ks. Jan Szpet, op. cit.
7  Mowa żałobna nad trumną Jana Kasprowicza opublikowana 
była w Kurierze Poznańskim nr 360 z 8 sierpnia 1933 r. 
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Józef Podsiadło (Bochnia)

Kariery chłopskich synów z Ispiny 
Ispina – to mała wieś położona nad Wisłą w gminie Drwi-

nia pow. Bochnia, z której wiedzie most nad Wisłą do Nowego 
Brzeska. Od wschodu otacza ją Las Grobelczyk, od południa 
lasy Puszczy Niepołomickiej a od zachodu aż do Wisły na pół-
nocy, są obwałowania rzeki. 

W 1944 r. Niemcy wybudowali most drewniany do Nowe-
go Brzeska, a w styczniu 1945 r., wycofując się podminowali 
go w trzech miejscach. Pozostawili także niewybuchy, od któ-
rych 10 czerwca 1945 r. zginęło 6 chłopców z Ispiny.

Obecnie wg stanu z 2018 r., wieś liczy 117 domów, 393 
mieszkańców i zajmuje powierzchnię 842 ha.

Pierwotnie Ispina była częścią sąsiedniej wsi Grobla a wy-
odrębniła się w XVIII w. Nazwa jej pochodzi od plantacji wi-
kliny zwanej „ispinami”, rosnącymi nad brzegiem Wisły.

W Inwentarzu ekonomiy niepołomickiej z 1736 r. wymie-
niona jest Ispina jako „Grobelska kwatera”.1 Był to wówczas 
bagnisty teren, porośnięty trawą i krzakami.

Początek wsi to powstanie gospodarstwa rolnego na ziemi, 
którą zakupili Jakub i Karolina Schlam, budując dwór. W 1833 
r. gospodarstwo to kupił Ernest Leopold Kaden, który ożenił 
się z Karoliną córką Schlamów. Z historią wsi związane są na-
zwiska Juliusza Kaden Bandrowskiego oraz jego brata Jerzego 

Bandrowskiego, którzy byli znanymi pisarzami i działaczami 
niepodległościowymi.2

W czasie okupacji niemieckiej we wsi Ispina miało miej-
sce tragiczne wydarzenie. W dniu 2 czerwca 1943 r. Niemcy 
dokonali pacyfikacji wsi, rozstrzelano 13 osób z Ispiny i oko-
lic. W lesie między Ispiną a Chobotem, w miejscu zwanym 
„Mokre” znajduje się pamiątkowa mogiła ofiar egzekucji, za-
wsze uporządkowana i zadbana.

Z takiej oto wsi, małej, na dawne czasy biednej, wywodzi 
się dwóch synów chłopskich, którzy dzięki swoim zdolno-
ściom, poświęceniu i determinacji osiągnęli sukces życiowy, 
zawodowy i społeczny, znajdując swoje miejsce w zapisach 
historycznych, przynosząc chlubę rodzinom, swojej i mojej 
wsi rodzinnej – Ispinie.

Tytuł niniejszego opracowania zapożyczyłem z wysta-
wy zorganizowanej w grudniu 2019 r. przez Stowarzyszenie 
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w lokalu Sto-
warzyszenia. W wystawie przedstawiono postać Adama Pi-
chóra (1878 – 1941), ale warto też wspomnieć o sierż. lotniku 
Stanisławie Franciszku Frąsiu (Frase) (1921 – 1957) z Ispiny.

                                           *
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Adam Pichór (1878 - 1941) nauczyciel gimnazjalny (mate-
matyk, fizyk, astronom), propagator sportu i taternictwa, 
działacz społeczny.

„(…) Adam Pichór, syn 
Michała i Katarzyny Sty-
czeń, urodził się 4 lutego 
1878 r. w wiosce Ispinie 
Grobli koło Niepołomic. 
Rodzice mieli małe gospo-
darstwo rolne, które mu-
siało wykarmić pięciooso-
bową rodzinę. Chodził do 
wiejskiej szkoły w Ispinie, 
a że dobrze się uczył, mat-
ka pragnęła, żeby kontynu-
ował naukę w gimnazjum. 
Z 12-letnim synem masze-
rowała kilkanaście kilome-
trów przez Puszczę Niepo-
łomicką aż do Bochni. Tam 

umieściła go na stancji u szewca i zapisała do gimnazjum. Za 
stancję musiał pomagać szewcowi, a jedzenie przynosił co ty-
dzień z domu, dostawał chleb i to, co mogła uzbierać kochają-
ca ręka matki. Tak przetrwał pierwszą klasę. Na drugi rok było 
mu już łatwiej, bo dawał korepetycje z matematyki kolegom 
z równoległego i młodszego rocznika. W miarę lat miał więcej 
korepetycji i życie stawało się łatwiejsze (…)”3

Po maturze w 1899 r. studiował na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim matematykę i fizykę. Studia ukończył w roku aka-
demickim 1902/1903. Uzyskał dyplom nauczycielski upraw-
niający go do nauczania matematyki, fizyki z astronomią jako 
przedmiotów głównych. Od września 1903 r. podjął pracę 
w zawodzie i uczył tych przedmiotów w gimnazjach: św. 
Anny w Krakowie, potem w Nowym Sączu, Wadowicach 
i Buczaczu. Od 1912 r. uczył w Szkole Realnej w Wielicz-
ce, a w 1924 r. przyjął kierownictwo Gimnazjum Męskiego 
w Wieliczce. W następnych latach pracował w krakowskich 
gimnazjach: im. Witkowskiego, Sobieskiego oraz w Gimna-
zjum Ojców Pijarów. Założył i był pierwszym dyrektorem 
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego w Wieliczce. 
Zorganizował też Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnic-
kiej. Był współzałożycielem Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach, które jest unikatową pla-
cówką tego typu w Polsce. Wśród młodzieży propagował har-

cerstwo, sport i taternictwo. Sam też był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Dla młodzieży Szkolnej organi-
zował obozy harcerskie i piesze wycieczki w okolice Wielicz-
ki. Społecznik, w 1919 r. założył w Wieliczce Składnicę Kółek 
Rolniczych. W 1922 r. zreorganizował Towarzystwo Rolnicze, 
które przekształciło się w Spółdzielnię Rolniczo-Handlową 
„Socha” w Wieliczce. Był członkiem Towarzystwa Szkoły 
Ludowej (TSL) i Stronnictwa Narodowo –Demokratycznego. 
Zmarł w Wieliczce 5 marca 1941 r. i tam jest pochowany.4

W 1912 r. ożenił się z Melanią z Fischerów, mieszkanką 
Wieliczki. Z małżeństwa tego miał trzy córki: Janinę zamężną 
Gurgulową, Jadwigę zam. Ścierańską i Zofię zam. Klimczyko-
wą. Mieszkał z rodziną w Wieliczce, w domu, który kupił po 
ślubie, przy obecnej ul. Sienkiewicza. Do tej posesji należała 
też duża działka: ogród i sad owocowy. Z zamiłowaniem od-
dawał się pracy w ogrodzie i sadzie.

Z rodziną z Ispiny utrzymywał kontakt do końca życia. 
Swojemu rodzeństwu na wsi pomagał nie tylko radą i pociechą 
w trudnych chwilach, ale też materialnie. Potem kontakty były 
rzadsze, a po śmierci Adama w 1941 r. urwały się całkowicie.

Rodzina Pichórów mieszkała prowadząc gospodarstwo rol-
ne w Ispinie pod lasem od strony zachodniej. Obszar tej ziemi 
zakupili prawdopodobnie od rodziny Kadenów. Przypuszczal-
nie gospodarstwo to w okresie po I wojnie światowej zaku-
pił Jan Nosalski z Drwini nazywany przez mieszkańców wsi 
„Zorowym”, gdyż prowadził je wzorowo. Jego potomkowie 
mieszkają do dziś w tym gospodarstwie, które nazywane jest 
„Pichorówką”.

Z rodziny Pichórów wywodził się Franciszek Pichór uro-
dzony w 1870 r., zastrzelony przez Niemców w czasie pacyfi-
kacji wsi w czerwcu 1943 r.5 Według relacji Heleny Ślebody, 
Franciszek był bratem Adama Pichóra. Córką Franciszka Pi-
chóra była Maria Kuchta, matka wspomnianej Heleny i Bar-
bary. W Ispinie mieszka córka Barbary Anastazja Trzepla, 
a w sąsiedniej wsi Chobot, Genowefa Hordyn również wywo-
dząca się z Pichórów. Helena Śleboda z domu Kuchta jest mat-
ką obecnego sołtysa wsi Ispina Tadeusza Ślebody. Obydwoje 
potwierdzają opowiadania matki o pomocy świadczonej rodzi-
nie przez Adama Pichora w różnej postaci, m.in. przekazując 
ubrania dla dzieci.6

W życiorysie Adama Pichóra autorstwa p. Jadwigi Duda 
z Wieliczki napisanym wg relacji Janiny Gurgul, prawnucz-
ki Adama Pichóra, zwróciłem uwagę na drogę jaką pokonał 
z matką pieszo z Ispiny do Bochni aby zapisać się do gim-

Adam Pichór nauczyciel fizyki. Fot ze zbiorów rodzinnych Obóz harcerski w Raciechowicach sierpień 1928 r. Adam Pichór stoi 
z prawej strony. (wł. rodziny)
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St. Frąś- zdjęcie ślubne. (wł. rodziny)

nazjum. Odniosłem to do siebie, gdyż po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w Nowym Brzesku, również szedłem pieszo ze 
starszą siostrą ale dalej, bo aż do Dąbrowicy k/Łapanowa aby 
zapisać się do Technikum Rolniczego. Było to 60 lat później, 
w 1951 r.

Szkoła mieściła się w pałacu rodziny prof. Adama Włodka, 
dlatego do dziś wspominam, że spod chłopskiej strzechy trafi-
łem do pałacu po naukę.

                                           *
Drugą postacią z Ispiny, którą warto tu wspomnieć jest Sta-

nisław Franciszek Frąś-Fra-
se. Urodził się 5 maja 1921 r. 
w Ispinie wówczas w gminie 
Uście Solne, parafia Grobla, 
pow. Bochnia w rodzinie 
chłopskiej, jako syn Feliksa 
i Magdaleny Frąś. Rodzice 
prowadzili małe gospodar-
stwo rolne. Miał siostrę Ja-
ninę, która wyszła za mąż za 
Józefa Wilka z Ispiny oraz 2 
braci: inż. Franciszka, który 
ukończył budownictwo na 
Politechnice Krakowskiej, 
pracował w Nowej Hucie 
oraz najstarszego brata Piotra, absolwenta AGH, który praco-
wał na Śląsku w kopalni jako naczelny inżynier. 

Grób rodziny Frąsiów znajduje się na cmentarzu parafial-

nym w Grobli a na tablicy nagrobkowej obok rodziców, sio-
stry Janiny i brata Franciszka jest umieszczony dla pamięci 
napis: Stanisław Frąś – pilot RAF z Anglii.

Stanisław Frąś szkołę powszechną rozpoczął w Ispinie (kl. 
I-IV) a potem uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Nowym 
Brzesku, którą ukończył w 1936 r. Do tej szkoły miał ok. 3 km, 
musiał przeprawiać się promem przez Wisłę (w zimie gdy zama-
rzała woda, to po lodzie), gdyż most został zbudowany dopie-
ro podczas okupacji przez Niemców, który jak już wspomniano,  
okupanci wycofując się w 1945 r. podminowali go w trzech miej-
scach. Po ukończeniu 7 klasy wstąpił do Szkoły Podoficerów Lot-
nictwa dla Małoletnich w Świeciu nad Wisłą. Następnie kształcił 
się w Krośnie, gdzie zdobywał praktyczną naukę zawodu.

Gdy wybuchła II wojna światowa i po klęsce wrześnio-
wej 1939 r. Stanisław dostał się do Francji przez Rumunię, 

Afrykę a stamtąd w 1940 r. do Anglii. Po krótkim przeszko-
leniu na samolotach 
brytyjskich został 
przydzielony do 
tworzących się dy-
wizjonów polskich. 
Walczył  w 305 
Dywizjonie Bom-
bowym im. Ziemi 
Wielkopolskiej oraz 
w 307 Dywizjonie 
Myśliwskim Noc-
nym im. Lwowskich 
Puchaczy w stopniu 
polskiego sierżanta 
pilota.Wykonywał 
szereg lotów bombo-
wych na terytorium 
Niemiec.

Po zakończeniu 
wojny służył w lot-
nictwie brytyjskim 
Royal Air Force 
(RAF). Posiadał numer służbowy 782699. Został trzykrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym oraz 
odznaczeniami brytyjskimi.

W Anglii zmienił nazwisko Frąś na Frase ze względu na 
trudną dla Anglików pisownię i wymowę. W roku 1949 za-
warł małżeństwo z Joy Thomson (Jadwigą), lekarzem stoma-
tologiem. Mieli syna Richarda, który wraz z rodziną mieszka 
w Anglii i prowadzi kancelarie prawną. Siostra Janina Wilk 
z Ispiny utrzymywała przez dłuższy czas kontakt koresponden-
cyjny z bratem Stanisławem oraz jego żoną za pośrednictwem 
kolegi Stanisława, również pilota mieszkającego we Francji. 
Ta ostrożność była konieczna, ponieważ po wojnie władze 
bezpieczeństwa PRL nachodziły Janinę, pytając gdzie brat 
przebywa i dlaczego nie wrócił. Pytali też, czy Janina utrzy-
muje kontakt korespondencyjny z bratem. Janina dawała od-
powiedź przeczącą. Po śmierci Stanisława w 1957 r., właśnie 
tą drogą, przez Francję, dotarły do siostry Janiny, jego zdję-
cia i fotografie grobu w Anglii. Nazwisko Stanisława Frąsia 
znajduje się na tzw. „Liście Krzystka”. Jest to wykaz lotników 
polskich, służących w Polskich Siłach Powietrznych w Wiel-
kiej Brytanii. Było ich ponad 17 tysięcy. Tadeusz Krzystek Stanisław Frąś (w środku) z kolegami w Maroku 1940 r. (wł. rodziny)

Dom rodzinny St. Frąsia w Ispinie. W środku ojciec Feliks, z prawej 
siostra Janina z lewej brat Franciszek - 1947 r. (wł. rodziny)
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i jego żona Anna są autorami opra-
cowania pt. Polskie Siły Powietrz-
ne w Wielkiej Brytanii w latach 
1940-1947. Wydanie III ukazało 
się w 2012 r. Tadeusz Krzystek był 
współzałożycielem Stowarzyszenia 
Lotników Polskich w Wielkiej Bry-
tanii i sekretarzem generalnym tego 
Stowarzyszenia. Zbiór materiałów 
i zdjęcia Stanisława Frąsia znajdu-
ją się w Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie. Oryginalne zdjęcia 
przekazał Józef Wilk, jego szwagier. 
Życiorys St. Frąsia, na podstawie 
relacji rodziny opracowała Małgo-
rzata Toroń, nauczycielka historii 
w Szkole Podstawowej w Nowym 
Brzesku. Tekst ten i zdjęcia można 
odszukać w internecie.

Stanisław Frąś zmarł w 1957 r. 
w wyniku choroby w wieku 35 lat. 
Został pochowany na cmentarzu woj-
skowym w Uxbridge k. Londynu. Na-
pisy na tablicy nagrobnej Stanisława Frąsia są w j. angielskim. 
U góry tablicy jest logo Królewskich Sił Powietrznych z koroną 

S. Frąś i jego pomnik na cmentarzu w Uxbridge. 
(wł.rodziny)

brytyjską i sentencją łacińską. W tłu-
maczeniu polskim napisy brzmią:

Porucznik lotnictwa S. F. Frase
Królewskie Siły Powietrzne
Zm. 16 kwietnia 1957 wiek 35
Ku pamięci mojego ukochanego 

męża Porucznika Królewskich Sił 
Lotniczych odznaczonego polskim 
Krzyżem Walecznych.

Przypisy:
1  Inwentarz ekonomiy niepołomickiej z 1736 
r. zob. Juliusz Zinkow, Wokół Niepołomic 
i Puszczy Niepołomickiej, Kraków 2003
2  Józef Podsiadło – Związki rodu Kadenów 
i Bandrowskich z Ispiną, WB nr.1/2018 
3  Jadwiga Duda, 84 Spotkanie z cyklu „ 
Wieliczka-Wieliczanie” z serii Wielickie 
rodziny..., Wieliczka 2004, s.10 wypowiedź 
Janiny Gurgul, prawnuczki Adama Pichóra.
4  Wystawa planszowa – Kariery chłop-
skich synów: Janina Kęsek - biogram Ada-
ma Pichóra, Bochnia 2019
5  Józef Podsiadło – Pacyfikacja wsi Ispina 

przez Niemców 2.VI.1943 r. (WB nr 4/2018 WB nr 3-4/2019
6  Helena Śleboda – Relacja ustna o Adamie Pichórze. 

W poprzednim numerze Wiadomości Bocheńskich (nr 3 
(125) oraz 4(126) 2020) publikowaliśmy fragmenty Pamięt-
nika Stanisławy Serafińskiej, dotyczące okresu od stycznia do 
połowy sierpnia 1920 r., przedstawiliśmy też postać autorki 
oraz w przypisach krótkie biogramy osób, które pojawiają się 
na kartach Pamiętnika.

Teraz, kolejne fragmenty dotąd nie publikowane, udostęp-
nione z archiwum rodziny Serafińskich, obejmują okres od 
sierpnia do końca1920 r.

Przedmiotem troski mieszkającej w Wiśniczu autorki Pa-
miętnika są losy bratowej Kamili z Zechenterów Serafińskiej, 
jej córek Marii (Marynki) i Hanny oraz synów Tomasza i Jana 
- gimnazjalistów bocheńskich (ich babka A. Zechenterowa 
mieszkała w Bochni przy ulicy Floris). Chłopcy rwą się do 
walki. Losy rodziny ukazane są na tle wydarzeń, o których 
informacje autorka czerpie z gazet: katolickiego Głosu Narodu 
i wielkonakładowego, polityczno-informacyjnego Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego (obie wydawane były w Krakowie), oraz 
z Rzeczypospolitej – dziennika założonego w Warszawie przez 
Ignacego Paderewskiego (pierwszy numer ukazał się 15 czerwca 
1920 r.) jako organ Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego.

Stanisława Serafińska bardzo emocjonalnie, ale też plastycz-
nie oddaje nastrój wojennego czasu. Nie tylko wydarzenia, ale 
ich interpretacje, są godne uwagi.

Teksty z rękopisu zostały przepisane i opatrzone przypisa-

mi przez Marię Serafińską-Domańską, kustosza Muzeum 
Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Wiśniczu, 
oraz Agnieszkę Opiołę – przewodnika w tym muzeum.

Fotografie pochodzą ze zbiorów rodziny Serafińskich.
                                                                        Od Redakcji

Wrzesień 1920
3.09 piątek, wątpliwa pogoda, aer za odmianą w górze.

Rozbicie armii Budion-
nego na Zamojszczyźnie. 
Czy to prawda? Najlepsza 
armia Sowdepii1 zniszczo-
na? Marsz na Lublin odpar-
ty? Lwów odkupiony? Co 
na to nasza delegacja? Jakie 
będą dalsze rokowania? Czy 
my sami pogodzimy się 
z tą fałszywą Rosją? Czy 
też trzeba będzie szukać ar-
bitrażu koalicyjnego. Modlę 
się o pokój przed zimą. Zli-
tuj się Boże Miłosierny nad 
temi młodzieńcami naszymi, 
nad temi setkami mnożących 
się kalek, męczenników 

Rok 1920 w „Pamiętnikach” Stanisławy Serafińskiej
(część 3, fragmenty)

S. Serafińska na ganku Koryznówki
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znękanych, niewidomych, szaleńców cierpienia! Brat Hali 
P. ciemny lotnik-kaleka. Porucznik Ogarek2 opowiadał nam 
kiedyś swój ból od strzaskanej granatami nogi, aż po biodro. 
Kuleje tylko, ale co przecierpiał! Strzelać się chciał z męki 
leczenia. Samo uderzenie niczem jest w porównaniu z temi 
operacjami. 

Jasiek pisał, na Prądniku, a nie w Katowicach są jego ko-
szary. 8 pułk ułanów. Udało mu się dostać do Bochni, dać 
znać Marynce i Hani, gdzie go mają szukać w Krakowie. Dziś 
pojechały. Są tacy, którzy twierdzą, że teraz wybuchnie rewo-
lucja antybolszewicka w Rosji, czekają na Trockiego i Leni-
na. Wrangel3 zwycięża, Ukraina i Polska, za pośrednictwem 
Francji porozumiewają się z tą Rosją, lepszą dla nas, mniej 
wrogą? […]

5.09 niedziela.
Wczoraj popołudniu przyszedł Jasiek! Istny Sybirak grot-

tgerowski. Zmizerowany, zeszczuplały w tym za wielkim na 
siebie umundurowaniu z olbrzymią szablą pruską. Te 10 dni 
koszarnianej służby przy ułanach zmordowały go okrutnie. 
Fantazji nie stracił. Patrzy nawet mniej smutnie niż zazwyczaj, 
ale to wszystko nad siłę nastoletniego chłopaka naszego. Przy-
szedł pożegnać się, bo jego pluton marszówkę ma pod Lwów, 
może na front za Budionnym? On się cieszy z tego.

Na Koryznówce był tylko parę godzin. Wrócił na noc do 
Bochni. Dziś rano o 8-mej musiał być z powrotem w Krako-
wie. […]

12.09 niedziela, aer w stronie pogody, ale wietrzno, zimno 
i chmurno.

[…] Od Jaśka są trzy kartki, jedzie zdrów i zadowolony, 
jest w Przemyślu w drodze pod Sokal. Tam już bliżej frontu, 
ale podobno Budionnyj odpierany dalej. Od Tomka także jest 
wiadomość, przyniesiony list z Bochni. Tomek pisze przez 
Podgórca4, któren dostał urlop na zmyślony telegram o cho-
robie ojca. W ten tylko sposób można się uwolnić na 4 dni. 
Tomek prosi, aby jego zażądać w ten sam sposób. List minął 
się z Kamilą, która znowu musiała iść do Bochni w sprawie 
węgli, które Władek [Zechenter z Jaworzna] wysyła do nas. 
Wiadomość o tym przyniósł jeden z górników z Łomnej, 
mąż Kasi P., dawnej służącej. Tak teraz operuje się rozumnie 
okazjami. […]

19.09 niedziela, śliczna upalna pogoda, aer wysoko.
[…] Od Jaśka żadnych wieści. Gdzie jest? Postępy ofen-

sywy we wschodniej Małopolsce są wielkie i zwycięskie. Od-
zyskano Czortków, Brzeżany, Podhajce. Ku północy odparto 
bolszewików na całej linii Dniestru, ku pińskim błotom. Zaję-
to także Łuck, ułani są tam wszędzie czynni. Czyżby i ten plu-
ton z Jaśkiem naszym był tam gdzie używany? Nie wiemy, nic 
nie wiemy. Oby się nie dowiedzieć czego złego, chroń Boże! 
Dziś odpoczywamy po całodziennych krzątaninach z obiera-
niem jabłek, gruszek, śliwek i smażeniem powideł. Po niedzie-
li będzie ciąg dalszy, jeszcze wiele drzew nie obranych. […]

25.09 sobota, aer wysoko. 
Obieranie i przekładanie jabłek w pełnym toku (już 4 000 

marek w kasie za owoce). Ciągle będą kosztować tyle samo?
Jest także kartka od Tomka. Zdrów, w Kalwarii przeby-

wa ciągle, może już ich nie pchną na front… Czas by był na 

ograniczenie tego pochodu zwycięskiego, skoro to ma być źle, 
że idziemy na wschód, a zapominamy o zachodzie, tj. Śląsku 
i o Gdańsku. Dyplomacja nasza nie rozporządza równemi 
naszej strategii siłami. Żebyśmy byli z bronią w ręku dopo-
minać się mogli naszych dziedzin piastowych, byli byśmy 
pobili Niemców, jak bijemy bolszewików. Dlaczego tak się 
nie stało? Czyja to wina? Dlaczego tak doraźnie zgodzono się 
na plebiscyty w Cieszyńskim i Górnym Śląsku, dlaczego nie 
sprzeciwiono się sprawie Gdańska? Można to było uczynić, 
czy nie można w danej chwili, kiedy Trocki i Lenin zagrozili 
nam bolszewiz-  mem, kiedy grozili inwazją Królestwa - War-
szawy? Wszak to nie o samo Wilno i Litwę, nie o Berdyczów 
i pińskie błota rozchodziło się, ale o nawałę barbarzyństwa na 
wskrzeszoną Polskę, a przez nią na Europę. […]

28.09 wtorek, wciąż śliczna jesienna pogoda, aer wysoko.
[…] Od naszego Don Kiszota Jaśka nie ma dotąd ani sło-

wa. Kamila jest znowu w Bochni. Wczoraj wieczorem trafiła 
się okazja salinarna [z bocheńskiej kopalni soli], spacer panie-
nek M. z panienką ewakuowaną, która odjeżdżając z powro-
tem chciała się pożegnać z Marynką naszą, sympatyzowały 
ze sobą widując się u babci Zech. [Zechenterowej] w Bochni, 
gdzie owi Wilam. [?] ze Lwowa mieszkali.[…]

31.09 czwartek, wciąż pogoda, kopanie ziemniaków, obie-
ranie i sprzedawanie jabłek. 

[…] Oceniłam nasz tegoroczny plon owocowy na 10 000 
marek. Myślę, że niewiele się omyliłam. Od października ceny 
podnosimy. W Bochni już sprzedają po 10 na kg. Strach, co 
się dzieje. Drożyzna wzrasta. Sługi żądają po 100 marek mie-
sięcznie. Skąd brać tych pieniędzy.

Październik rozpoczyna się pogodą jeszcze, choć aer. 
drgnął nieco ku odmianie, a księżyc w pełni – zamglony. 

Ofensywa nasza wciąż postępuje. Już Pińsk zajęty i Lida. 
Komunikat z 29 września donosi o pogromie 21. dywizyi 
i wzięciu do niewoli sztabu 4-tej armii, o 12 000 jeńców, 50 
dział i 115 karabinów, 400 wagonów. Dziś doszła nas kartka, 
a właściwie list Tomka pisany na kartkach z amerykańskiego 
daru - notatnika5, z drogi z Warszawy do Równego! Aż tam, 
na Wołyń ich wiozą! Po cóż tę taką dziecinną baterię tam pę-
dzą? Toż i Jasiek pewnie w tej samej stronie. Toż to do Kijowa 
(przez Żytomierz) niedaleko. […]

7.10 czwartek, pogoda trwa, aer wysoko, zimno mniejsze, 
bo wiatr ustał. Z rana przymrozek.

Dziś rozeszły się i tutaj wieści, że pokój został podpisany. 
W Krakowie wyszły nadzwyczajne dodatki dzienników, my 
jednak dostaniemy je dopiero jutro. 

Głos Narodu z dzisiejszą datą donosi, że preliminarya 
pokojowe nie są jeszcze podpisane. To jednak może stać się 
w najbliższy piątek, zatem 8-mego. Głoszą, że linia rozejmo-
wa jest dla nas bardzo korzystna. Na całym froncie spokój 
i zawieszenie kroków wojennych przeciw Litwinom. Studenci 
ochotnicy będą doraźnie rozpuszczeni. Jaśka należy się spo-
dziewać. Tomek, jako poborowy, może nie zostanie zwolniony 
aż do przygotowywania się do matury.

Suma za sprzedane jabłka dobiega do 10 000 marek. Lwią 
część z tego zakupili ewakuowani Lwowianie, resztę żołnie-
rze […].
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9.10 sobota, śliczna pogoda, ciepło.
Marynka pojechała do Bochni, Wieliczki i Krakowa. Ewa-

kuowani ze Lwowa urzędnicy, żołnierze, więźniowie ze strażą 
odjechali dziś z powrotem do Lwowa i Stanisławowa. Są to 
już znamienne oznaki pokojowe! […]

10.10 niedziela, nieco zachmurzyło się.
Zawieszenie broni ma być ogłoszone dopiero w poniedzia-

łek lub wtorek, tymczasem słychać, że wojska nasze zajęły 
Mińsk. […]. Na przyszłą niedzielę –zapowiedziane jest uro-
czyste Te Deum dziękczynne. 

Dziś rocznica zwycięstwa pod Chocimiem w r. 1621. Nasz 
klasztor karmelicki, dziś więzienie, jest wotywnym zabytkiem 
tegoż zwycięstwa. Och Boże, czegoż to doczekałam! Nabo-
żeństwa dziękczynnego za zwycięstwo odniesione przez wojsko 
wolnej Polski! […]

Hania pisała, jakaś niezdrowa, nie 
w humorze. Ma urlop, ma miesiąc do matu-
ry, lęka się, czy się uda. Atmosfera Pozna-
nia wydaje jej się arcychłodna i apatyczna. 
Może to tylko wrażenia, chwila…[…]

Generał Żeligowski zajął Wilno, stało 
się to bez porozumienia z naczelnym do-
wództwem, a tylko na życzenie żołnierzy 
polskich z Litwy pochodzących. […]

13.10 środa, pogoda brylantowa, z rana 
przymrozek, a nie mróz. 

Czekam na gazetę, bo wczoraj nie było. 
W domu robota z kapustą, jest jej dużo,   
2 beczki nałożone. Urodzaj na kapustę 
spowodował jakąś zniżkę ceny, po 25 ma-
rek kopę można kupić. Gęsi sprzedaje się 
po 300 marek jedną. Za koguta wzięła Ka-
mila na targu 115 marek! Mięsa po jatkach 
nie ma albo po 50 za kg. My dostajemy za 
mleko od wojskowych po 30 marek.

Oto mamy nowe państwo: Litwę środ-
kową! Gen Żeligowski stanął na czele odrębnego rządu w Wil-
nie. Mamy trzy Litwy: w Kownie sowiecką, w Wilnie litew-
sko-polską, a w Grodnie polsko-litewską? Bo wszak ta cześć 
zajęta przez generalne dowództwo należy obecnie do Polski, 
do Rzeczypospolitej. […]

18.10 wczoraj, w niedzielę i dziś oziębienie po deszczu cie-
płym. Aer znów wraca na pogodę.

Mieliśmy listy od Tomka i Jaśka. Obaj piszą z Równa 
[z Równego], obaj w jednym prawie czasie, 2 i 5 - tego mie-
siąca, a nic o sobie nawzajem nie wiedzą. Nie wiedzą także 
o zawartym rozejmie. Do dzisiaj może już dostali rozkaz de-
mobilizacyjny dla ochotników studentów. Powinni być lada 
dzień z powrotem. […]

Listopad 1920 r.
4.11 czwartek, mróz nieco zelżał, ale wiatr rozpaczliwie 
zimny.

Z powrotem [wróciliśmy] z Bochni, gdzie jako żywo zo-
baczyliśmy Jaśka. Wrócił dzień przedtem znad Słuczy i babcia 
Zechenterowa, widząc go silnie zmęczonym, śpiącym, odra-
dziła chodzenie na Koryznówkę, gdyż my nadjechać mieliśmy. 

Biedny Jasiek! Ma już tej wojaczki za dosyć. Gdyby bitwa, 
wojna, dziś by poszedł z powrotem, ale te musztry i sekatu-
ry sierżantów przejadły mu się do obrzydzenia militaryzmu. 
Zbiedzony jest, szczupły, odarty z lepszego umundurowania, 
w kozackiej czapie, istny bolszewik albo z ich niewoli wraca-
jący jeniec! Przyjechał z Krakowa, gdzie mu wrócić kazano, 
aż do zwolnienia całkowitego, po ubranie cywilne, gdyż te ła-
chy oddać ma w swoim plutonie. Więc pojechał z powrotem 
w niedzielę w południe, opowiadał niewiele, lęka się szkoły, 
czy potrafi się zastosować do subordynacji studenckiej. […]

5.11  piątek, mróz smoli. Stopni nie tak wiele, na ganku 
w słońcu 2 Rem., ale zimno. 

Jasiek już jest na Koryznówce, przyszedł wczoraj 
w ubraniu studenckim. Wygląda nie tak znów źle, nie tak 
mizernie. Szkoły nie będzie rychło, bo budynki zniszczone 

po żołnierzach wileńskich6. Co za koszt 
i trudność z naprawą w zimie. Ach, nasza 
gospodarka fatalna jest, wszak należało 
starać się o opróżnienie wcześniej.

Jabłka nasze, choć zmarznięte, kupu-
ją chętnie żołnierze. Bębenek [sklepikarz 
wiśnicki] zakupi większą ilość na kompoty 
do Krakowa. Może strata materialna nie 
będzie tak dotkliwa, ale mnie ciężki wstyd. 
Nasze jabłka miały sławę wybornie prze-
chowywanych. […] 

Ugoda polsko-gdańska wciąż jeszcze 
niezałatwiona. Lloyda Georga krętactwa 
sprzyjają raczej Niemcom, nie nam. […] 
Jak trudno, jak ciężko odbywa się to zmar-
twychwstawanie tak w pierwszej chwili 
niespodziewanie ziszczone. Może właśnie 
[te starania są] gwarancją przyszłej wiel-
kości i siły. Może idea jagiellońska – unia 
lubelska odżyje.

W Ameryce wybór nowego prezy-
denta. Jest nim Harding wybrany ogrom-

ną większością 6 milionów głosów nad kontrkandydatem 
Coxem. Jakim torem potoczy się polityka nowego świata, 
jakim będzie jej stosunek do Europy, do Polski? Ideologia 
wilsonowska upadła.

8.11 poniedziałek, mrozu nie ma.
Kamili dali znać, że staruszka, która u niej składała swo-

je oszczędności na pogrzeb, umarła. Znów musiała jechać 
do Bochni, zająć się tym pogrzebem, wyjąć pieniądze z kasy 
oszczędności, więc jestem sama w Koryznówce.

12.11 piątek, mrozy ustały, mgły rosną na śniegi?
O Tomku nic nie wiemy, a podobno do Nieprześni wrócił 

już Stefan Sękowski. Co to znaczy? Wszak oni byli wciąż ra-
zem. Wczoraj przyszli do Jaśka koledzy z Bochni, trzej mło-
dzieńcy, którzy także stanęli w potrzebie i już wrócili do szko-
ły, której jeszcze nie ma. Jasiek gra ćwiczenia [na fortepianie], 
bierze się do francuskiego ze mną […], bo strasznie próżnuje 
bez szkoły. Fatalne stosunki w tej Bochni, żeby też tak dozwo-
lić na marnowanie czasu młodzieży gimnazjalnej.

Dziś znowu byli księża, zostawili roboty kościelne dla Ka-
mili. Mamy więc wszystkie trzy zarobkowe zajęcia, ja francu-

Jan Serafiński - 1920 r.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  23ZIMA  2021

WB nr 1 (127)

skie lekcje, Marynka szkołę i lekcje muzyki, Kamila reparacje 
ornatów. Jasiek korepetycje weźmie jeszcze w mieście. […]

14.11 niedziela. Św. Stanisława Kostki, 64-ta jesień moja 
kończy się, byłoby tego już dosyć, dla drugich, a może i dla 
mnie samej. 
Zawsze lubiłam dzień swoich imienin, zawsze mi chętnie i we-
soło życzono i obdarzano. […] Najmilejsza Marynusia kupiła 
mi w Krakowie nowy zeszyt pamiątkowy, olbrzymi taki! Nie 
chce powiedzieć, wiele zapłaciła. Zapewne jakie 100 marek… 
Nie będę już potrzebowała wobec tego zapisywać margine-
sów z oszczędności. Nowy tom wystarczy na więcej niż 2 lata, 
jeżeli pożyję i pisać będę. Kupiła także ¼ kg kakao, znając 
mój smak na ten przysmak. Są to w obecnym czasie podarun-
ki, na które sobie nie byle kto może pozwolić. […] Drożyzna 
rośnie a rośnie… Marka nasza wciąż nisko stoi. Na potrzeby 
chłopców wszystkiego za mało. Liczy-
my wciąż na sprzedaż obrazu Matejki 
Trębacz, dotąd jednak bezskutecznie. 
Trzewiki sukienne ze swojego materiału 
z niewielkim dodatkiem skóry na obkła-
dy zrobił mi szewc, jeden z wielu dobrze 
robiących w naszym miasteczku, za 480 
marek. To się nazywa względnie tanio. 
Marynka kupiła ładne, wysokie buciki 
żółte za 1 400 marek, a może więcej? I to 
też jest tanio, bo 2 000 płacą takie same.

Jasiek wrócił z Bochni, od Tomka nie 
ma żadnej wiadomości. Stefan Sękowski 
nie doniósł jak dotąd nic o nim. […]

Abłamowiczowa pisała do mnie 
z okazji imienin. Poczciwa zawsze pa-
mięta. Pisze, że jej trzech synów i czte-
rech wnuków służyło w wojsku w tej 
ostatniej potrzebie. Niektórzy już po-
wrócili do domu, ale najstarszy Tadeusz 
i średni Władek, tudzież dwóch wnuków 
są jeszcze w służbie. Włodzimierz, „pił-
sudczyk” zdobył dwa krzyże Virtuti Mi-
litari, złoty i srebrny, i rad by się jeszcze 
wybrać na Czechów. Jest to skończony 
prawnik, adwokat, który opuścił co tylko otwartą kancelarię 
w czasie obrony Lwowa w roku przeszłym i odtąd wojuje 
szczęśliwie. […]

Do Jaśka przyszedł Janek Brzękowski, jego brat Gienek 
chory ciężko, biedny, wojskowa służba do reszty zrujnowała 
jego wątłe zdrowie. Wyślą go do sanatorium doktora Dłuskie-
go w Zakopanym, o ile przyjdzie do sił możliwych do wyjaz-
du. Żal mi tego dobrego, miłego chłopca. Lubimy go wszyscy. 
Byłby z niego zdolny i pożyteczny pracownik, technik, inży-
nier, ekonomista… Umysł trzeźwy, z chłopska logiczny, bez 
domieszki dorobkiewiczowskiej fanfaronady, ale zdrowie jak 
u zdegenerowanego arystokraty – do niczego, bodajże na tle 
gruźliczym. […]

21.11 niedziela zimna i chmurna.
W kościele w mieście na sumie nabożeństwo dziękczynno-

-błagalne za zwycięstwo uwieńczone preliminariami pokojo-
wemi w Rydze z nadzieją i prośbą o pokój długi i prawdziwy. 
Boże, jakże mało czujemy tego pokoju w atmosferze dookoła. 

Tomka jak nie ma, tak nie ma. Z War-
szawy z Sejmu i Rządu wciąż trwożne 
wieści. Grabski ustępuje. Któż obejmie 
to straszne stanowisko ministra finansów 
w Polsce? 

Dziś po owem nabożeństwie urządzi-
ła szkoła wraz z Towarzystwem Szkoły 
Ludowej [TSL] śpiewy dziatwy, dekla-
macyja Anhelego i przemowa dyrektora 
i prezesa Towarzystwa. Jest zamiar od-
bywania odczytów niedzielnych uświa-
damiających, oświatowych. Mówią jed-
nak, że obojętność na to wielka, nie chcą 
przychodzić i słuchać. W Bochni odczyty 
popularnonaukowe cieszą się stałym po-
wodzeniem od tylu lat, jeszcze za moją 
inicjatywą z artykułów „Revue des revu-
es” [przegląd prasy, dzienników] Tosio7 
z Adamem Zech. [Zechenterem] zajęli 
się wprowadzaniem ich w życie. Myślę, 
że i tutaj, gdyby pozyskano do tych ar-
tykułów siły zamiejscowe profesorów 
gimnazjalnych z Bochni, atrakcja była by 
większa. Cóż, kiedy utrudniona komuni-
kacja stoi na przeszkodzie. Nikt swoim 

kosztem nie przyjedzie, a tym mniej przyjdzie piechotą. Gdy-
by była stale kursująca poczta, samochód, zaraz rzecz by się 
ułatwiła. Środki komunikacyjne to zarazem środki cywiliza-

Eugeniusz Brzękowski (1899-1921), brat 
poety Jana Brzękowskiego

Jaworzno, kartka pocztowa od brata Kamili, Władysława Zechentera, który tam pełnił funkcję kierownika technicznego i prokurenta zakładów 
górnicznych, należących do spółki „Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla”.
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cyjne, ekonomiczne i oświatowe. Takie dwa miasteczka o milę 
od siebie odległe, o milę od kolei położony Wiśnicz, o ileż na 
tym traci i nie ma ułatwiającej komunikacji. Poczta listowa 
kursowała dawniej dwa razy dziennie, teraz chodzi posłaniec 
pieszy, a pakunki ślą raz czy dwa razy tygodniowo. Kultura 
cofnęła się i nie ma nadziei, aby rychło było być mogło lepiej. 

Za to na wsi, pomiędzy chłopami dobrobyt wzrósł. Wczo-
rajsze wesele na Zagrodach [przysiółku Starego Wiśnicza] 
było na poły pańskie. Do zaproszonych gości należeli dok-
torowie z Zakładu i porucznik Ogarek, miały więc Kamila 
i Marynka towarzystwo. Wozy weselne i powóz z państwem 
młodymi, przystrojone barwnymi wstążkami konie, różdżka 
bogato wyzłacana, dobra muzyka oraz gramofon domowy. 
Smaczne, wykwintne przyjęcie, kury, indyki, gęsi itd. Zabawa 
osobna dla wiejskich sąsiadów i gości z Lipnicy, osobno dla 
ścisłej rodziny i państwa gości. Pan młody i jego rodzina to 
powrotni emigranci-amerykanie. Dolary sypali na tacę, jako 
dar dla oblubienicy. Muzyka zarobiła 3000 marek do basów.

Wszystko udało się dobrze.[…]

27.11 sobota, lekki przymrozek, śliczna pogoda.
W domu znów nowa konfiguracyja. Jasiek z Marynką 

pojechali dziś o 7 rano do Bochni okazyją zakładową dzię-
ki uprzejmości porucznika, a raczej już świeżo mianowanego 
komendanta Ogarka. Słychać, że ma zostać kapitanem odpo-
wiednio do godności kierującego Zakładem [Karnym].

Marynka ma uczestniczyć w Konferencyi Nauczycielskiej 
Okręgowej – pierwszej tego rodzaju w państwie polskim. Dotąd 
nauczycielstwo tego okręgu nie zjeżdżało się na taką obradę. […]

6.12 poniedziałek, oto jest dobra Mikołajka! 
Tomek przyjechał wczoraj do Bochni, dziś obaj z Jaśkiem 

są już tutaj [na Koryznówce]. Tomek urósł jeszcze, dobrze, 
zdrowo wygląda w paradnym amerykańskim mundurze. Musi 
go oddać, niestety. Obdarzony rozmaitymi artykułami z gar-
deroby z darów amerykańskich, ale to wszystko za mało wo-
bec braków i potrzeb. Żal mu trochę, że nie pojechał [z War-
szawy] do Poznania, ale wobec mojego listu, który właśnie 
nadszedł w Warszawie do Namysłowskiej nie miał sumienia 
przedłużać naszego niepokoju, a również zaniedbywać rozpo-
czętej szkoły. Oj, ta szkoła, ta matura po tylu miesiącach od-
zwyczajania się od książki nie nęci naszych młodych. Trudno 
i niemiło wracać na studencką platformę po wojskowem życiu 
tak różnem. Obaj palą papierosy, koszt to wielki w obecnych 
i ciężkich czasach, w wojsku papierosów 40 czy 20 dziennie 
dostarczano… Teraz kupować je trzeba […] 

W armii ma być także wielkie zniechęcenie i rozprężenie, 
nadużycia i kradzieże. W tutejszym Zakładzie mamy próbę 
tego na mniejszą skalę. Porucznik Ogarek, jako oficer inspek-
cyjny, ma ciężkie przejścia z kapit. L. Gilveinerem [?] jeszcze 
dotąd urzędującym. Nie umiem objąć myślą tych drobnostko-
wych animozji, ani wiem, ile i jakie są nadużycia. Słyszę tyl-
ko, iż wszyscy tam podejrzewają się i kłócą. Bezrząd zamiast 
rządu. Polska nierządem stoi? Czy tak być musi? […]

Mgła wisi wciąż w powietrzu, ale śniegi nie opadają więk-
sze, lekki przymrozek, lekka odwilż południem, węgla i tak 
dużo ubywa. Drzewo wyrąbują żołnierze na opał. Co zrąbią, to 
się wypali. Suma zaległa za zapas węgla tego roku dostarczo-
ny musi być zapłacona przed nowym rokiem, a myślałam, że 
Władek [Zechenter z Jaworzna] będzie mógł poczekać na spo-

dziewaną sprzedaż obrazu Trębacza. To już do reszty zaciemni 
naszą sytuację ekonomiczną. Zostanie się w domu bez grosza 
gotówki uzyskanej za owoce. A co dalej? Teraz wydatki li-
czą się na setki i na tysiące. Wydatki codzienne na potrzeby 
niezbędne do życia z jakiego takiego gospodarstwa. Zboża na 
chleb wciąż jeszcze dokupywać się musi, gdzie się da, i tak 
nie ma nadziei, aby było na tyle zapasu, ile wyjść musi do no-
wego [zbioru]. Podobno w Ameryce mają zapasy wielkie, tak, 
że w magazynach miejsca brakuje. Czemuż to nie wpłynie na 
zniżkę cen i łatwiejszy zakup tu u nas? […]

12.12 niedziela, mroźno, chmurno, cicho.
Na imieniny Marynki 8 grudnia goście nie dopisali. Dok-

tora Ligęzy już nie ma, wrócił do Królestwa. Porucznik Oga-
rek musiał służbowo wyjechać w ten właśnie dzień. Tyle, że 
wpadł na chwilę z życzeniami. Kazek Zech. był tylko rano. 
Przyszła Hala P. na podwieczorek i mała Kw. [Kwiatkowska] 
z Podzamcza przyniosła koszyczek wybornych pomadek cze-
koladowych. Przypomniały miłe czasy, nie tylko przedwojen-
ne, ale najodleglej dziecinne, kiedy to pan Jan, przyszły wuj 
Matejko, zwoził z Krakowa od Maurizia Rudolfiego takie 
pomadki in gratiam panny Teodory. […] Wczoraj Tomek po-
mknął do Stefana Sękowskiego do Nieprześni. Mieli dzisiaj 
jechać razem do Wieliczki, do Skoczylasówien. Młodzi za-
wsze takie coś wymyślą do rozrywki. […]

16.12 czwartek, 4 stopnie, mrozu niewiele, ale wiatr zimny.
[…] Adamowie zapraszają Kamilę i Marynkę do siebie 

[do Poznania], one nie pojadą jednak, bo ferie szkolne za krót-
kie, a koszta jazdy za wielkie. Marynka chciała by pojechać 
na jakie dwa tygodnie zwiedzić Poznań, wracać przez War-
szawę, może ku wiośnie będzie sposobność. Taryfę kolejową 
i pocztową znów podniesiono dwójnasób. Opłata zwykłego 
listu wynosi 3 marki. Przesyłka do Warszawy, z racji odesłania 
pożyczonej Tomkowi bielizny (3 kg) 25 marek kosztuje. […]

Właśnie był ksiądz Bach, proboszcz z Rzegociny [dzisiaj 
Żegocina]. Kamila naprawia jego ornaty. Nie zastał jej. Roz-
mawialiśmy o kardynale Bertramie8 i msgr Rattim9. 

20.12 po niedzieli, aura pięknie mroźna do 3 stopni R. 
z rana, potem prawie odwilż, ale sucho, bo śniegu nie ma. 

Kamila wróciła w sobotę znów zaniepokojona, bo Tomek, 
jak pojechał do Wieliczki i Krakowa, tak nie wrócił! Miałam 
dobre przeczucie, że pojechał do Poznania. Dziś nadeszła od 
niego kartka do mnie adresowana z dworca w Poznaniu, o go-
dzinie trzeciej nad ranem pisana, zanim poszedł do miasta, 
do Adamów i Hanki. Hultaj miał na Poznań ogromną ochotę, 
żałował, że z Warszawy tam nie zboczył i teraz postawił na 
swojem. Był w Trzebini u Słodkowskich [Skórkowskich?]. 
Lubią się z tym Julkiem no i z koleżanką „Jadzią”. Stamtąd 
z przygodami, jak pisze, 16go, we czwartek dotarł do wiel-
kopolskiej stolicy. Chwali mu się śmiała inicjatywa, tylko że 
szkoła i matura na tym ucierpią, bo ma skrytą ochotę nie być 
w bursie, nie zdawać matury w Bochni, tylko wzorem Hanki 
zgłosić się do egzaminu w Poznaniu. I dlatego chciał osobiście 
mówić z wujem Adamem Zechenterem. 

Dziś znowu coś nowego. Dowiadujemy się drogą po-
boczną, przez Żyda tutejszego, że pan kapitan sędzia10 z Po-
znania przyjechał na 2 dni do Bochni i dał znać o tem tu-
taj na Koryznówkę. Czyżby to było w związku z Tomkiem 
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i jego planami? W takim razie przybyłby tutaj, by się rozmó-
wić z Kamilą. Ona właśnie zajęta ważną sprawą gospodarczą. 
Żołnierz plutonowy, poznańczyk, syn dużej firmy masarskiej 
w Poznaniu, zabił naszego „paciuka” i przyrządza kiszki, 
kiełbasy, szynki, salcesony. Akt niezmiernej wagi. Wieprz 
warta 5 000 marek. Będzie zapas słoniny i jadła smakowitego 
multum. Aż za wiele, byłoby wskazane coś niecoś sprzedać. 
[…] Wigilia w piątek. Któż będzie do niej zasiadał? […]

23.12 czwartek, nic jeszcze nie wiemy, co będzie jutro, kto 
zasiądzie do wigilijnego stołu.

Marynka w Krakowie, Tomek i Hanka w Poznaniu, Jasia 
też nie ma jeszcze w Bochni. Podobno jeździł wczoraj z Ja-
neczkiem Brzękowskim do Krakowa do teatru […]

24.12 piątek, Wigilia Bożego Narodzenia. Cudna noc peł-
niowa, srebrzystym szronem lśnią drzewa. Lekki mróz, ci-
sza uroczysta.

Nie było Hanki i Tomka przy łamaniu się opłatkiem. Nie 
przyjechali. Miałam wciąż wrażenie, że nadejdą. […] Smut-
no nam było czworgu, ale pocieszamy się tym, że oni radzi 
rozmaitości.

Marynka też rada [wczorajszej] przejażdżce do Krakowa. 
Nocowała u Niesiołowskiej, zastała i pana artystę11 przybyłego 
z Łodzi i z Warszawy do żony i córeczki. Byli uprzejmi i gościn-
ni. Odwiedziła Abłamowiczową, nie była na Dębnikach12, bra-
kło czasu, bo wróciła o czwartej po południu najwygodniej-
szym z pociągów. Kochana nasza Marynusia, jakże smutno by 
było gdyby i ona była pojechała do Poznania. Wielkopolska 
staje się groźną rywalką Koryznówki. […] Piszę przed paster-
ką, na którą po drzemce wybiera się Kamila z Marynką. Sługi 
też poszły. Jaś śpi snem sprawiedliwego, nie ma animuszu do 
kolędowania. Marynka trochę grała i śpiewała. Ona przywiozła 
z Krakowa rybę wigilijną za 170 marek. Za litr pszenicy na 
kutię płacą w Krakowie 54 marki. Tu ryby jeden kilogram 200 
marek kosztują, zatem drożej niż w Krakowie. Jabłka kupo-
wano na wigilię po 30 marek za kilogram. Drożyzna wzmaga 
się, ruina ekonomiczna nas czeka? Czy też może upragniona 
sprzedaż Trębacza uratuje nas na czas jaki? 

W Warszawie grozi nowe przesilenie gabinetowe. Porucz-
nik Ogarek opowiadał wczoraj, że tam już na serio mówią 
o tem. Witos ma zostać naczelnikiem państwa, Piłsudski po-
zostanie Marszałkiem Siły Zbrojnej, a Roman Dmowski jako 
premier złoży nowy gabinet. Takie są prognostyki z końca 

roku 1920 na 21. […] Dziś sługom na gwiazdkę trzeba dać 
po 100 marek, a jednomiesięczna prenumerata gazety kosztuje 
od nowego roku także przeszło 100 marek! Trzeba by kupić 
dziwną książkę L.H.Morstina „Misterjum Galilei”, którą może 
czytać ten tylko, „kto ma czyste serce”. Tak się o niej wyraża 
sam twórca. Lecz skąd brać pieniędzy na książki?

28.12 wtorek, chmurnie kończy się stary rok.
[…] W pierwsze święto byli goście: doktorowa z Irenką 

(doktor [Ligęza] nie przyjechał ze Świętego Krzyża), aptekarz 
z jednym synem (biedny Gienek w sanatorium Wigilię odby-
wał), porucznik Ogarek i „Jędras” od Wądolnej. Nie było hu-
morów, młodzi trochę kolędowali, Ogarek w ciągłej drażniącej 
wojnie z kapit. L. Gilveinernem – nie wiedzieć czym się to 
zakończy. „Jędras” przeniesiony do Zakopanego.

Gdy oni odeszli, po podwieczorku zjawili się wiejscy ko-
lędnicy z Gwiazdą, była muzyka i tańcowanie w kuchni. Do 
basów nie daje się teraz mniej jak 20 marek. Właściwie wsiowi 
powinni dawać kolędę mieszczuchom. W drugie święto zaba-
wiono się lepiej u doktorowej, humory poprawiły się. Od Hani 
i Tomka od 16-tego nie ma żadnej wiadomości. Kiedy przyjeż-
dżają, nie wiemy. Gazet od soboty nie ma. Dziś dopiero wyjdą.

30.12 czwartek, 
Jesteśmy w ciągłym oczekiwaniu. Czekamy na powrót Ma-

rynki, na list z Poznania albo na przyjazd Hanki i Tomka, […] 
jeśli wyjechali we wtorek, powinni dzisiaj być tutaj. Godzina 
siódma dochodzi, nie ma nikogo. Ale Marynka przynajmniej 
powróci? Konie zakładowe pojechały po porucznika, ona ma 
z nim przyjechać. Jaś był wczoraj na zabawie w Bochni, pan-
ny Sem.[?] przysłały konie po niego, a myślały, że i Tomek 
powrócił. Nasi młodzieńcy są rozrywani są w swoim młodzie-
żowym kółku. Ci najmłodsi tańcują na zabój. Marynka i Hania 
należą już do starszych, stateczniejszych, gdzie się to już tań-
czy nie dla samego tańca, albo się nie tańczy wcale. Na jutro, 
na Sylwestra, urządza się tutaj w kółku TSL przedstawienie, 
a potem tańce. Nie chcąc pozostać całkiem samą na tę smutną 
noc, wypadało by mi po nieszporach być na przedstawieniu 
razem z Marynią i Kamilą. Jeśli się da, zrobię tak. Zależeć to 
będzie od aury. Dziś padał deszcz, ale aer idzie w górę. Może 
się wypogodzi, a zimna, to jest mrozu nie ma wcale. […] 

Tego samego dnia godzina 10.
Przed paru godzinami przyjechała Marynka, nie z „po-

rucznikiem” tylko z Tomkiem! Z Poznania Tomek przyjechał Tomasz Serafiński i jego starsza siostra Hanna - Poznań ok. 1920 r.

Marynka Serafińska przy fortepianie w saloniku, Koryznówka ok. 1920 r.



WB nr 1(127)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE26 ZIMA 2021

bez Hanki. Hania przyjęła posadę przy plebiscycie na Ślą-
sku i już tam wyjechała wraz z Helą Znaniecką. Hela Z. jest 
tam od wakacji zapaloną działaczką. Sam Dmowski wyraził 
jej swoje uznanie. Hanka, wiedząc, że tutaj obecnie posa-
dy płatnej przy szkole nie otrzymałaby, zdecydowała się na 
tamtejsze, bardzo korzystne warunki i rozgorzała chęcią słu-
żenia plebiscytowej agitacji. Podobno młódź żeńska istot-
nie wiele tam zdziałać może, więcej niż męska, jako mniej 
narażona na hakatystyczne opresyje. „Hanka jest zupełnie 
zdrowa” powiada Tomek. Wygląda doskonale, pełna werwy 
społecznej. Adam Z. jako wuj pochwalił jej szybką decyzję. 
Sam podobno wybiera się na agitację śląską. Marynce żal, 
że Hani nie będzie tu miała, ale nieco jej zazdrości owego 
bujania po świecie. Tomasz miał dobrze zaopatrzoną kasę 
podróżną, bo dostał od cioci Beaty [Kirchmayer] 2 000 ma-
rek. Żeby tylko teraz zabrał się do matury na serio. Z wujem 
Adamem omawiał swoje plany na przyszłość. Praktykę leśni-
czą, a potem akademia.

31.12 piątek. Oto noc sylwestrowa skończona. Jest już 2-ga 
godzina nowego roku. 

Wróciłam z Tomkiem z wieczora TSL. Dobry był wieczór, 
nie żałuję, że poszłam razem z niemi wszystkiemi. Prezesem 
TSL jest aptekarz B. [Brzękowski]. Biedak dostał telegram od 
lekarza z zakładu Dłuskiego w Zakopanem, że z jego Gien-
kiem jest bardzo źle. Pojechał czem prędzej, a miał na wie-
czorze dzisiejszem wypowiadać słowo wstępne. Zastąpił go 
kierownik W., ale w towarzystwie żyjącym blisko z apteką 
smutna ta wiadomość popsuła humory. Panienki i panie posta-
nowiły nie zostać na tańcach po 12-stej. Janeczek, brat Gien-
ka, nie przyszedł wcale. Hela P. [Pilecka, późniejsza apteka-
rzowa] także. Po dobrze odegranej sztuczce jednoaktowej, po 
kolędach pod batutą sędziego K., po dowcipnych monologach, 
które byłby pochwalił sam Wyrwicz [Leon – aktor], już wy-
chodziliśmy, gdy na schodach dopadł nas porucznik Ogarek 
i iście po żandarmersku wymógł, że zawrócono. „Nic to”, gdy-
by był najbardziej po żołniersku prosił, ale sposób, w jaki od-
zywał się do naszej Marynusi, był ordynarnie brutalny – istny 
kapitan Ryków z Pana Tadeusza. […] Ale dosyć już o tem. 

Rok 1920 skończył się. Drugi rok naszej wolności – nie 
własnowolnej. My jesteśmy jeszcze w niewoli naszych błę-
dów, omyłek, naszej nieudolności i naszej zależności od En-
tenty. Czy zajdą jakie zmiany na korzyść czy też niekorzyść 
naszego istnienia? Waśnie stronnicze nie ustają. Ot i tutaj ma-
nifestacyjnie w wieczorze sylwestrowym z kolędami i szop-
ką przecież nie wzięli udziału miejscowi księża. My, świeccy 
byliśmy wszyscy na nieszporach w kościele na kazaniu księ-
dza, jezuity, starego, znajomego tutaj, misjonarza. On, prałat 
Sękowski i wikary Motyka powinni byli być razem z nami 
w TSL, ale to dawna animozja. Szkoła ludowa z czasów au-
striackich należała do antyklerykalnych instytucji… prezesem 
jest piastowiec spod znaku Witosa, więc stąd dane [powód] 
do abstynencji. Godzina trzecia, nasi nie wracają. Jeśli ich 
obecność potrzebna jest do zamanifestowania zgody stanów, 
dobrze, że tam są, niech będą do samego rana!

Co robi Hania, nasza plebiscytowa działaczka, jak jej tam 
samej tak daleko? Zbierano dziś na wieczorze składkę na fun-
dusz plebiscytowy, cały tan tydzień będzie Śląski. Niemcy mi-
liony rzucają na ten cel podobno. Resztę refleksji zostawiam 
na jutro.

Rok 1921
1.01 sobota, dzień cały smutny, szary brzydki, deszcz, błoto.

Byłyśmy trzy na sumie na dole [w kościele NMP w Wiśni-
czu]. Kamila oprócz tego z rana w kościele na górze13, a chłop-
cy na wotywie. Na sumie dlatego, bo to właśnie chwila skonu 
Tosia. Z tańców wrócili po czwartej, po mazurze. Stało się za-
dość idei zgody stanów w pląsaniu wspólnym pomimo braku 
ochoty. Gazet ani listów poczta nie wydaje z racji święta, nie 
ma także tygodników. Przesypiamy się po niewyspaniu i mó-
wimy o Hance. Jutro będzie nasze nabożeństwo w klasztorze. 
30 marek płaci się na intencję mszy świętej księdzu „Wojtu-
siowi” – tak nazywają grubasa kapelana Dąbrowskiego.

2.01 niedziela, nabożeństwo wspólne i komunia święta ofia-
rowana za zmarłych i za żywych.

Po południu po chłopców naszych przyjechali koledzy ich 
końmi Fredka Bałt.[?] z Jasienia – zabrali ich po podwieczor-
ku na zabawę do Bochni. [...]  

Nie jest to nic złego, ta chęć do tańca w wieku tych mło-
dzików. Ale nauka szkolna, a zwłaszcza miesiące przed matu-
rą wymagałyby większego skupienia myśli w odmiennym kie-
runku. Tomek niechętnie zamieszka w bursie, Jasiek z babcią 
Z.[Zechenterową ] na Florisie. Gazety nadeszły. Plebiscyt Ślą-
ski zbliża się. Powiat kozielski, w którym jest Hanka nasza ze 
Znanieckimi, należy do bardzo trudnych, hakatą zagrożonych. 
Bodaj tylko te dzielne dziewczęta nie zostały tam narażone na 
jakieś przejścia. Tak nic się nie wie, co one tam mają za dzia-
łalność, czy nie zbyt wrogie otoczenie? Jaką opiekę w razie 
prześladowań i brutalności szwabskiej? Hela Znaniecka i jej 
siostra Wanda to przecież panny z bogatej ziemiańskiej rodzi-
ny spod Inowrocławia. Nie sposób, aby rodzina ich nie starała 
się, o ile się da, panować nad ich zapałem służenia żywotnej 
sprawie plebiscytu [...]

                                            ***
Kończymy druk pamiętników, które Stanisława Serafińska 
spisywała do końca życia. Zmarła w 1924 roku, spoczywa na 
cmentarzu przy ulicy Orackiej w Bochni. Kolejne zeszyty cze-
kają więc, na przepisanie i publikację.

Nekrolog S. Serafińskiej wydrukowany w „Czasie” Krakowskim.
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Przypisy do Pamiętników S. Serafińskiej ze stron 20-26:

1  obiegowy synonim nazwy Związku Sowieckiego pochod-
ny od: Sowiet Dieputatow (Rada Delegatów Robotniczych 
i Chłopskich.
2  Franciszek Ogarek (1895-1940) oficer inspekcyjny w Zakła-
dzie Karnym w Wiśniczu, zamordowany w Miednoje.
3  Piotr Wrangel (1878-1928) w 1920 r. był głównodowodzącym 
Sił Zbrojnych Południa Rosji.
4  Eugeniusz Podgórzec (1900–1968) żołnierz Leg. Pol. i uczest-
nik wojny 1920 r., kampanii wrześniowej 1939, ZWZ-AK, wię-
zień obozów koncentracyjnych, inż. górnik, prawnik, członek 
Stow. Bochniaków oddział Katowice.
4  W latach 1919-1922 Polska otrzymała pomoc humanitarną 
od Stanów Zjednoczonych, którą realizowała Amerykańska 
Administracja Pomocy (ARA).
6  W latach 1914-1920 budynek bocheńskiego gimnazjum zo-
stał zajęty przez władze wojskowe, nauka prowadzona była 
w innych budynkach na terenie miasta.

7  Antoni Serafiński
8  Kard. Adolf Bertram (1859-1945) pierwszy metropolita 
wrocławski; w dniu 21 Xl 1920 r. wydał rozporządzenie regu-
lujące udział duchowieństwa w kampanii plebiscytowej na Ślą-
sku, które krzywdziło stronę polską, gdyż tam około 70 procent 
proboszczów było Niemcami lub popierało interesy niemieckie.
9  Achilles Ratti (1857-1939) późniejszy papież Pius XI, od 
kwietnia (jeszcze przed odzyskaniem niepodległości) 1918 
r. wizytator apostolski na Polskę. Jako pierwszy nuncjusz 
apostolski w odrodzonej Polsce nie opuścił Warszawy, gdy 
w sierpniu 1920 r. zbliżała się armia bolszewicka.
10  w Krakowie na Dębnikach mieszkała Beata z Matejków 
Kirchmayerowa (1869-1926). 
11 Chodzi o Adama Zechentera
12 Czy Tymon Niesiołowski?
13  Kościół przy klasztorze karmelitów bosych w Nowym Wi-
śniczu zamienionym przez Austriaków w latach 1783-87 na-
zakład karny został zdewastowany przez okupantów niemiec-
kich podczas II wojny światowej.

Janina Kęsek

Jeszcze o wojnie bolszewickiej 1920 r.
Nawiązując jeszcze do 100-letniej rocznicy wojny bol-

szewickiej 1920 r. warto zarekomendować książkę Grzego-
rza Hetnara i Stanisława Marię Jankowskiego Powrót żoł-
nierzy Zadwórza. Polskie Termopile, wydaną przez Małopol-
skie Centrum Edukacji „MEC” Kraków 2020. Na karcie 
tytułowej informacja „Publikacja powstała dla upamiętnie-
nia żołnierzy w 100. rocznicę bitwy pod Zadwórzem”

Bitwa rozegrała się 17 sierpnia 
1920 r. w pobliżu stacji kolejowej 
Zadwórze odległej 33 km od Lwo-
wa. Batalion pieszy Małopolskiej 
Armii Ochotniczej pod dowództwem 
kpt. Bolesława Zajączkowskiego 
został otoczony przez przeważające 
siły armii konnej Budionnego. Mimo 
dysproporcji sił, (ze strony polskiej 
kilkuset młodocianych ochotników, 
a ze strony sowieckiej ok. 5-6 tys. 
konnicy) walka trwała bezustannie 
przez jedenaście godzin „do ostat-
niego naboju, do ostatniego tchnie-
nia”. Zginęło 318 polskich żołnierzy, 
ochotników, nawet wielu niepełno-
letnich. Ich ciała były tak zmasakro-
wane, że udało się zidentyfikować 
tylko siedmiu, których przewiezio-
no do Lwowa na Cmentarz Orląt. 
Szczątki nierozpoznanych pochowa-
no na miejscu, w zbiorowej mogile, 
nad którą z czasem usypano kopiec, 
a w latach 1927 – 1928 postawiono 

obelisk upamiętniający bitwę. Około 90. przeżyło bitwę, więk-
szość z nich trafiła do sowieckiej niewoli.

Zatrzymanie na cały dzień rosyjskiej I Armii konnej w bi-
twie pod Zadwórzem, pozwoliło polskim oddziałom na skon-
centrowanie sił pod Lwowem i przyjęcie pozycji obronnych. 
Heroizm i determinacja polskich ochotników i śmierć ich 
dowódcy kpt. Bolesława Zajączkowskiego w wyjątkowo dra-
matycznych okolicznościach stały się w następnych latach le-

gendą zapisaną w naszej historii jako 
„Polskie Termopile”.

Niestety w latach komunizmu, 
władze PRL-u konsekwentnie dą-
żyły do wymazania ze świadomości 
narodu pamięci o walkach o naszą 
wschodnią granicę w latach 1918 
-1920, o walkach o Lwów, Wilno 
i obronę Warszawy w sierpniu 1920 
r. Zacierano w świadomości Polaków 
pamięć o bohaterskich żołnierzach 
m.in. z Zadwórza.

Z archiwów wycofywano i nisz-
czono dokumenty, z bibliotek usuwa-
no książki. Nie wolno było wspomi-
nać Bohaterów wojny bolszewickiej. 
Całe pokolenie, a nawet dwa, wyra-
stało w niewiedzy o tych wydarze-
niach i Bohaterach. Przez całe lata 
nie było też dostępu do tzw. archi-
wów wschodnich, czyli sowieckich. 

Dopiero po transformacji poli-
tycznej  zaczęto przełamywać mil-
czenie na temat walk na wschodnich 
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Kresach, wojny bolszewickiej i późniejszych zbrodni ludo-
bójstwa na polskich oficerach i ludności cywilnej  dokonane 
przez sowietów, szczególnie w latach II wojny światowej.

W 100 lecie wojny bolszewickiej w 1920 r. ukazało się 
szereg opracowań uzupełniających braki w literaturze tematu.

Jedną z takich publikacji jest książka Grzegorza Hetnara 
i Stanisława Marii Jankowskiego Powrót żołnierzy Zadwórza 
- Polskie Termopile.

Stanisław Maria Jankowski jest znanym krakowskim hi-
storykiem zajmującym się głównie tematyką I i II wojny świa-
towej. Znany i ceniony jest też w środowisku bocheńskim.
Współpracuje z Muzeum im. St. Fischera w Bochni i Stowa-
rzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Owocem współpracy z Muzeum była duża wystawa w 1996 
r. i towarzysząca jej publikacja Generał Leopold Okulicki 
„Niedwiadek”. Fakty-Dokumenty-Ślady- Legenda.

Z jego inicjatywy i z udostępnionych nam materiałów, 
Stowarzyszenie nasze zorganizowało w 2018 r. dużą wystawę 
Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933) porucznik-zakonni-
ca z Bochni. Wystawa nasza eksponowana była w Warszawie, 
w Muzeum Więzienia Pawiak - oddziale Muzeum Niepodle-
głości. Na tę okoliczność, Muzeum to wydało pod redakcją 
dyrektora dr Tadeusza Skoczka katalog wystawy, którego 
współautorem jest pan Jankowski. Stanisław M. Jankowski, 
po ujawnieniu archiwów wschodnich miał do nich dostęp. 
Kwerendy, które wówczas przeprowadził, pozwoliły mu na 
zgromadzenie cennego zasobu źródłowego, z którego korzy-
stał do swoich kolejnych publikacji. 

Grzegorz Hetnar, miłośnik Lwowa i Kresów Wschodnich,  
nie jest profesjonalnym historykiem, ale o Lwowie wie prawie 
wszystko. Bywa tam często, zawsze odwiedza Cmentarz Ły-
czakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Fascynuje się histo-
rią Lwowa. Mieszka na Dolnym Śląsku, ale rodzina jego po-
chodzi z Kresów. Na prośbę St. Jankowskiego robił kwerendę 
we lwowskich archiwach, w Archiwum Historycznym Ukra-
iny i Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego. Uzyskał 
cenne materiały wykorzystane w omawianej publikacji. 

Wykorzystano też archiwa krajowe i zasoby muzeów hi-
storycznych: Centralne Archiwum Wojskowe, Muzeum Woj-
ska Polskiego, Wojskowe Biuro Historyczne, i archiwa rodzin-
ne: Zajączkowskich i Żepielskich. 

W omawianej publikacji uwzględniono wspomnienia 
„Zadwórzan”- tych co przeżyli bitwę i świadków. Podano też 

biogramy niektórych żołnierzy. Niezwykle cenne są raporty 
dowódców Detachement: rtm. Tadeusza Krynickiego, rtm. 
Romana Abrahama oraz dowódcy 11 brygady piechoty płk. 
Karola Szemioty, udostępnione przez Archiwum Państwowe 
Obwodu Lwowskiego.

Podano też spisy żołnierzy: 
• lista żołnierzy, którzy przeżyli bitwę pod Zadwórzem 
obejmuje 83 nazwiska (w dodatkowych uwagach podano 
jeszcze 7 nazwisk zweryfikowanych),
• lista poległych żołnierzy obejmuje 294 nzwiska. Brak 40 
nazwisk poległych nie zweryfikowanych
• lista żołnierzy Detachement rtm. Abrahama poległych 
w 1920 , ale bez potwierdzonego udziału w bitwie na Za-
dwórzu
• lista żołnierzy, których nazwiska umieszczono na pierw-
szych tablicach epitafijnych na pomniku na Zadwórzu, po 
remoncie w 2015 r.- 8 nazwisk
• lista żołnierzy poległych w bitwie pod Zadwórzem od-
znaczonych Orderem Virtuti Militari V klasy – obejmuje 
11 nazwisk.
Warto tu przypomnieć, że w 1925 r. powstała idea utwo-

rzenia w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza dla odda-
nia hołdu i pamięci wszystkim tym Bohaterom, którzy ginęli 
za Ojczyznę, a ich bezimienne groby rozsiane są na ziemiach 
polskich. Na Cmentarzu Orląt we Lwowie, spośród trzech 
trumien, w których spoczywali nieznani z imienia żołnierze, 
wybrano jedną. Wyboru dokonała matka poległego pod Za-
dwórzem Konstantego Zarugiewicza, którego ciała nigdy nie 
odnaleziono.Wybraną trumnę przewieziono ze Lwowa do 
Warszawy. Wszędzie na trasie gromadzili się mieszkańcy mi-
janych miast oddając hołd Nieznanemu Żołnierzowi. Na trasie 
przejazdu była też Bochnia. Uroczysty pogrzeb odbył się 2 li-
stopada 1925 r. w Warszawie, a trumnę z ciałem Nieznanego 
Żołnierza złożono w kolumnadzie Pałacu Saskiego.

Praca Grzegorza Hetnara i Stanisława M. Jankowskieo 
Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile jest bogato 
ilustrowana: liczne fotografie, plakaty propagandowe, zdjęcia 
dokumentów, opatrzona jest przypisami i bibliografią.

Książka jest cenną pracą naukową opartą na materiałach 
źródłowych, bogatej literaturze i ówczesnej prasie lwowskiej. 

Wstęp napisał wnuk kpt. Bolesława Zajączkowskiego-  
Andrzej Jacek Zajączkowski.

Kalendarium Lwowa 1918 – 1939 oraz wybrane materiały 
prasy lwowskiej związane z Zadwórzem  pocho-
dzą z książki Agnieszki Biedrzyckiej Kalendarium 
Lwowa 1918 -1939, Kraków 2012

Książka Grzegorza Hetnara i Stanisława M. 
Jankowskiego niestety z powodu pandemii nie ma, 
jak na razie, dystrybucji. Nie było też spotkań au-
torskich i promocji na jaką zasługuje. Obszernie 
zaprezentowana została na łamach kwartalnika 
Cracovia-Leopolis nr 3-4 (100 – 101)/2020, wy-
dawanego przez Oddział Krakowski Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo 
– Wschodnich.

Dziękuję panu Stanisławowi Jankowskiemu 
za ofiarowany egzemplarz książki i redaktorowi 
panu Januszowi M. Paluchowi za przekazanie dla 
naszego Stowarzyszenia kwartalnika Cracovia – 
Leopolis nr 3-4 (100 – 101)/2020Kurhan na Zadwórzu - stan z czerwca 2019 r. po remoncie wyk. w 2015 r. Fot. G. Hetnar 



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  29ZIMA  2021

WB nr 1 (127)

Maksymilian Truś (Bochnia)

Wywiad z wokalistą Danielem Grzesikiem
Daniel Grzesik - aktor Teatru Arystokrackiego, działa-

jącego przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Zie-
mi Bocheńskiej. Wokalista rockowego zespołu Melanholy 
River, z którym wydał ostatnio płytę „Another Anxiety”, 
jednak nie ogranicza się do jednego gatunku muzycznego. 
Człowiek wielu pasji i talentów, o których opowiada w roz-
mowie z Maksymilianem Trusiem. 

MT: Wokalista i aktor, ale to nie jedyne Twoje pasje?
DG: Choć uwielbiam śpiewać i poświęcam temu niemal 

każdą wolną chwilę, to jednak zawsze moim hobby było też 
fryzjerstwo. Najbardziej lubię robić koloryzacje, ponadto po-
siadam dyplom fryzjerski, potwierdzający moje kompetencje 
i wykształcenie fachowe. 

MT: Wróćmy jednak do muzyki. Płyta „Another 
Anxiety” to debiutancki krążek zespołu Melancholy River, 
którego jesteś wokalistą. Jesteś również autorem tekstów. 
Jakie jest ich przesłanie?

DG: Pisanie tekstów zawsze było dla mnie pewną formą 
terapii, uzewnętrznienia emocji, przelaniem ich na papier 
i później na muzykę. Ta płyta to jakby podsumowanie mo-
ich przeżyć i odczuć z ostatniego roku. Zaczyna się od bardzo 
mocnego brzmienia – obrazującego ciężkie przeżycia, odbija-
jące się na kondycji psychicznej, a kończy łagodnymi i spo-
kojnymi tonami, co jest analogią do uporania się z większością 
ciężarów. W tych utworach dużo jest symboliki, która z jednej 
strony dla mnie ma swoje konkretne znaczenie, ale słuchaczo-

wi pozwala zinterpretować wszystko po swojemu, zestawić 
z tym co każdy z nas czuje.

MT: Większość z tych piosenek napisanych jest w języ-
ku angielskim. Dlaczego?

DG: Tak jest mi po prostu łatwiej – zarówno zapisać to 
co chcę przekazać, jak i zaśpiewać, angielski bardziej pasu-

je do wykonywanej przeze 
mnie muzyki, sam też w wie-
lu aspektach wzoruję się 
głównie na anglojęzycznych 
gwiazdach.

Ale oczywiście nie od-
rzucam polskiego – kilka 
kawałków, takich mocno 
osobistych, jest po polsku – 
chociażby „Bluza” o bardzo 
życiowym doświadczeniu, 
poruszająca temat trudny spo-
łecznie, ale niestety bardzo 
obecny wśród młodych i bole-
sny – depresję. 

MT: Poza pracą i co-
dziennymi obowiązkami, 
czym zapełniasz wolny czas?

DG: Głównie pisaniem 
tekstów i tworzeniem melodii. 
Robię to bardzo spontanicz-
nie, pod natchnieniem chwili. 
Ale nie brakuje miejsca dla 
przyjaciół i innych pasji, cho-
ciażby aktorstwa. Dotychczas 
praktycznie każdą środę (i nie 

tylko) spędzałem na spotkaniach Teatru, teraz niestety jest to 
utrudnione przez pandemię. Niemniej cieszę się, że mogę się 
tu rozwijać. W ten sposób też pokazuję, że lubię różnorod-
ność w muzyce – na co dzień szaleję na scenie w mocnych, 
rockowych i punkowych brzmieniach, a dzięki teatrowi mogę 
się sprawdzić w czymś innym. To chociażby koncert „Lata 
20, lata 30”, otwarcie wystawy „Kariery chłopskich synów”, 
„Dzień Bibliotekarza”, wieczór poezji u Bochniaków… trochę 
się tego uzbierało. 

MT: Czego sobie i wszystkim życzysz w nowym roku?
DG: Powrotu do normalności. Dla mnie, jako muzyka 

scenicznego jest to bolesne – na koncertach nawiązywaliśmy 
świetną więź z publicznością, widzieliśmy, że nasza muzyka 
jej się podoba, dobrze się bawią. To przynosiło niesamowitą 
satysfakcję i kopa do dalszego działania, a teraz niestety jest 
tylko wspomnieniem. I tak jest na wielu obszarach, nie tylko 
w sztuce. Dlatego życzę wszystkim, żebyśmy się jak najszyb-
ciej spotkali – na koncertach, w teatrze, kinie, kawiarni, ba-
rze… żeby to znów było normalne i bliskie. 
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Wiadomość o śmierci księdza-mojego kolegi z lat lice-
alnych w Bochni (1951-1955) wychowanka Bursy Szkolnej 
otrzymałem od kolegi Aleksandra Hodowańskiego (również 
Licealisty i Bursaka z tych lat). Przyjąłem ją z wielkim żalem 
i smutkiem, tym bardziej że wcześniej tj. w dniu 1 paździer-
nika b.r. miało się odbyć spotkanie koleżeńskie w Jurkowie 
na zaproszenie księdza Józefa. Jednak na kilka dni wcześniej 
zostało odwołane. 

Józka poznałem we wrześniu 1951 r. Spotkaliśmy się po 
raz pierwszy w Bochni w Bursie, kiedy rozpoczynaliśmy 
naukę w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego, późniejsza nazwa to Liceum 
Ogólnokształcące. Naukę rozpoczynaliśmy od klasy ósmej do 
jedenastej (przez 4 lata). Mieszkając w Bursie poznaliśmy się 
będąc razem na wspólnych modlitwach w kaplicy, spożywa-
jąc posiłki, również dzieląc wspólną salę sypialni i uczelni do 
nauki własnej, dlatego mi było łatwo zauważyć wśród 
uczniów-wychowanków nasze zalety, wady, przywary 
i upodobania (zainteresowania). U Józka zauważyłem 
podczas porannej modlitwy, którą prowadził w kapli-
cy. Jego donośny głos, jak się później okazało był mu 
bardzo pomocny. Bliższą znajomość i koleżeństwo 
było nam ułatwione, gdyż łączyło nas jednakowe po-
chodzenie społeczne (chłopskie) i podobne patrzenie 
na sprawy naszego życia. Wykonywaliśmy też wspól-
ne dyżury i prace jak np. wyjazdy (w trójkę) „specjal-
nym” terkoczącym wózkiem czterokołowym z dysz-
lem z nadwoziem otwartym odeskowanym, po chleb 
do piekarni. Mnie ujmowały cechy charakteru u Józ-
ka takie jak prostota, dobroć, szczerość i życzliwość, 
które emanowały z jego osoby. Pragnę dodać i z całą 
mocą podkreślić, że nad poprawnym zachowaniem 
i wychowaniem mieszkańców („dziatków”) w Bursie 
czuwał ks. prof. Antoni Czapliński, długoletni kate-
cheta w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni; wielki 
przyjaciel młodzieży. 

Jan Statek (Olkusz)

Wspomnienie o ks. Józefie Puchale
Nasz pobyt w Bursie i okres nauki w bocheńskim LO za-

kończył się w czerwcu w 1955 r. egzaminem dojrzałości-ma-
turą. Później złożyliśmy podania na wybrane studia. Józef do 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, ja na Politechnikę 
Krakowską (wydział mechaniczny). Trzeba pamiętać, że były 
wówczas trudne czasy panoszącego się komunizmu, nie nale-
żało mówić głośno o podjętych swoich decyzjach życiowych. 
Może dlatego też pamiętam dzień czerwcowy 1955 r., wielką 
radość oraz wzruszenie u Józia, kiedy odbieraliśmy w sekreta-
riacie szkoły osobiście Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogól-
nokształcącego. Wkrótce dowiedziałem się, że nasz kolega 
Józef został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. Podjętą decyzję o zamiarze wstąpienia do Semi-
narium, Józek do końca utrzymywał w tajemnicy. Przypusz-
czam, że mógł o tym wcześniej wiedzieć ks. prof. Antoni Cza-
pliński - nasz wychowawca i katecheta. W późniejszych latach 
i w okresie naszych studiów (jego w Seminarium Duchownym 
w Tarnowie, a moich w Krakowie na Politechnice) nadal po-
zostaliśmy w kontaktach, ale rzadkich. 

W wakacje odwiedziłem Józka- kleryka w jego domu ro-
dzinnym, był też u mnie razem z ojcem w domu. I tak docze-
kaliśmy się 29.VI.1961 roku, w którym diakon Józef Puchała 
otrzymał święcenia kapłańskie o czym mnie powiadomił i by-
łem na tej uroczystości. 

W następnych latach spotykaliśmy się na zjazdach kole-
żeńskich (absolwentów LO rocznika 1955 i mieszkańców 
Bursy) organizowanych w Bochni w odstępach pięcioletnich 
począwszy od 1965 r., w którym regularnie uczestniczył ks. 
Józef. Podczas rozmów opowiadał nam o swojej pracy dusz-
pasterskiej jako wikariusz z różnych miejscowości (parafii). 
Jako pierwszą wymienił parafię Ropa, a później Jurków k. 
Dobrej. Kolejne zmieniały się co 3-4 lata - Lipinki, Okocim 
i powrót do Jurkowa z nominacją na proboszcza parafii pw. 

Spotkanie Bursackie, ks. Józef Puchała siedzi drugi z prawej. (wł. Autora)

(wł. Autora)
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Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Posługę tę ks. Józef spra-
wował do dnia 19 sierpnia 2007 r. Już jako proboszcz ks. Jó-
zef nadal uczestniczył w zjazdach rocznikowych i Bursackich 
w Bochni, ale również organizował i zapraszał na spotkania 
koleżeńskie jesienne w Jurkowie (wrzesień-październik). Bar-
dzo uroczyste i radosne było spotkanie jesienne u ks. Józefa 
wyprawiane z okazji jego 80-tych urodzin. Pamiętaliśmy o ks. 
Józefie również w czasie trudnym, kiedy przebywał w szpitalu 
kardiologicznym w Krakowie i później w okresie rekonwa-
lescencji w szpitalu w Rabce. Odwiedzały go zaprzyjaźnione 
osoby, ja byłem u księdza Józefa w Rabce, mógł już wtedy 
odprawiać Mszę Świętą.

W życiu człowieka oprócz chwil radosnych są też takie, 
które skłaniają do rozmyślania o kruchości ludzkiego życia 
i przemijania. Do nich należą ostatnie pożegnania naszych 
zmarłych koleżanek i kolegów (absolwentów LO rocznika 
1955). Podczas uroczystości pogrzebowych, głównym cele-
bransem Mszy Świętych, czasem w koncelebrze był ksiądz 
Józef, który wygłaszał homilię, a po modlitwach pogrzebo-
wych, odprowadzał zmarłych na miejsce wiecznego spoczyn-
ku na cmentarz. Niech dobry Bóg za tę posługę da mu nagrodę 
w Niebie. 

Ze spotkania Bursackiego na cmentarzu przy grobie Ks. Prof. 
Antoniego Czaplińskiego, drugi z prawej – ks. Józef Puchała. (wł. 
Autora)

Teraz kończąc te wspomnienia osobiste refleksją, która 
nasunęła mi się po zawiadomieniu o śmierci ks. Józefa Pu-
chały - urodził się w miesiącu różańcowym Maryjnym tj. 13 
października 1937 w Leszczynie k. Bochni w dniu zakoń-
czenia objawień Matki Bożej w Fatimie (13.10.1917) i przez 
te 33 lata pełnił posługę w kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, której był wiernym czcicielem, a zakoń-
czył ziemskie pielgrzymowanie w dniu Maryjnym- nowenny 
(środa) do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 21 październi-
ka 2020 r. Uroczystości pogrzebowe św. p. Księdza Józefa 
odbyły się 23.X.2020 r. w kościele parafialnym w Jurko-
wie i na cmentarzu w Jurkowie. W dowód wyróżnienia za 
gorliwe pełnioną posługę kapłańską otrzymał 25.XI.1971 r. 
diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 
20.XII.1985 r. diecezjalny przywilej Rochettum et Mantolet-
tum. W dniu 5.I.2009 r. został odznaczony godnością Kano-
nika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 

Odszedł od nas kapłan, nauczyciel, wychowawca, dłu-
goletni proboszcz, wierny czciciel Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, a mój serdeczny przyjaciel.

Mgr inż. Jan Statek - absolwent Politechniki Krakowskiej, 
wydziału mechanicznego.

Po spotkaniu Bursackim przy grobie Ks. Prof. Czaplińskiego, trzeci 
z lewej – ks. Józef Puchała. (wł. Autora)

Listy do Redakcji 
            Szanowna Redakcjo,
dziękuję za najnowszy numer „Wiadomości Bocheńskich”,bar-
dzo ciekawie i starannie wydany, co potwierdził też w rozmowie 
telefonicznej ze mną p. Andrzej Pilecki, syn Rotmistrza.
Pozdrawiam serdecznie                    Adam Cyra, 16.11.2020 r.

            Szanowni Państwo,
bardzo mi było miło, gdy na grobie moich Rodziców, An-

toniny i Stanisława Zatorskich, znalazłem dziś także znicz od 
Stowarzyszenia Bochniaków. Ogromnie się cieszę, że pamięć 
o Nich jest jeszcze w Stowarzyszeniu tak żywa. Serdecznie 
dziękuję. Łączę serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia.

                                Tadeusz Zatorski Kraków, 09.11.2020 r. 

     List do Redakcji
Muzeum Niepodległości w Warszawie przysłało nam 3 grud-

nia 2020 r. list z podziękowaniem za ostatni numer Wiadomości 
Bocheńskich (nr 4/2020) Poniżej cytujemy fragment listu:

„ (…) Przekazane czasopismo jest znaczącym uzupełnieniem 
naszych zbiorów, pomocnym materiałem w naszych pracach mu-
zealnych. Kwartalnik jest również ważnym źródłem informacji 
dla odwiedzających biblioteke muzealną czytelników (…)”

Cieszą nas pozytywne opinie o naszym piśmie , które wyra-
zili również: prof. Daniel Duda i  dr Jerzy Polak (Bielsko – Bial-
skie Towarzystwo Historyczne). Opinie te nie tylko nas cieszą, 
ale też mobilizują do dalszej pracy. Kwartalnik Wiadomości Bo-
cheńskie redagujemy społecznej i wydajemy od ponad 30 lat.
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„Rysunek” wystawa prac Witolda Kubichy
Od 23 września 2020 r. w gościnnych progach Domu 

Bochniaków prezentowaliśmy wystawę Witolda Kubichy pt. 
„Rysunek”. 

W twórczości autor kieruje się zasadą:
Sztuka – to mówienie truizmów w sposób artystycznie doj-

rzały. Prawd nieoczywistych też to dotyczy.
Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, 
malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową oraz fotografi-
ką. Jest także dyplomowanym nauczycielem plastyki i infor-
matyki. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzie-
żą w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Obecnie 
w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu. 

Uczestnictwo w konkursach grafiki projektowej od czasu 
do czasu owocuje nagrodami i wyróżnieniami. Od wielu lat 
należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka 
i pracuje w Nowym Sączu. 

„Znalezione w Polsce - nekropolie”- wystawa fotografii 
Michała Piotrowskiego AFRP w Domu Bochniaków

Dyptyk wystawienniczy „Nekropolie” to prezentacja a za-
razem zapowiedź serii wystaw, ukazujących cmentarze róż-
nych wyznań i religii z cyklu „Znalezione w Polsce”. 

Wszystkie prace na tej wystawie są wykonane w techni-
ce chromianowo-proszkowej. Technika ta wywodzi się z XIX 
wieku. Jej początki to techniki Woodburytypia a zwłaszcza 
Rezinotypia, do której jest najbardziej zbliżona. Cechą cha-
rakterystyczną wszystkich wykonanych w niej prac są ręcznie 

KRONIKA
STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ

odsłaniane światła i półcienie czym bardziej przypomina sub-
telną grafikę niż odbitkę fotograficzną.

Prace prezentowane na wystawie „Nekropolie” przedsta-
wiają widoki, pomniki i figury z ponad 20 cmentarzy w roż-
nych rejonach naszego kraju. Wystawa liczy 50 zdjęć, na któ-
rych możemy zobaczyć pomniki z symbolami śmierci z róż-
nych religii i wyznań. Jest nie tylko próbą pokazania różnorod-
nej historii i piękna Polski, ale również zachętą do zastanowie-
nia się nad życiem. Prezentacja tej wystawy jest niecodzienna, 
gdyż nie można jej zobaczyć w całości w jednym miejscu. Jest 
ukazana jako dyptyk w dwóch miejscach równocześnie. Pierw-
sza cześć z inicjatywy UM w Nowym Sączu, druga w Bochni 
z inicjatywy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej. Obydwa te miasta są szczególnie bliskie autoro-
wi, stąd też pragnie zaprosić oglądających szczególnie do tych 
miejsc – miast i cmentarzy na zdjęciach i w rzeczywistości.

Przypomnieć należy, że w 2020 r., w Domu Bochniaków, 
prezentowaliśmy wystawę prac tego autora pt. „Miniatury Ja-
zzowe” wykonanych w technice tzw. ambrotypii.

Wyniki XXVII Kwesty na ratowanie zabytków cmenta-
rza komunalnego w Bochni

Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia epi-
demicznego w 2020 r. XXVII kwesta została przeprowadzo-
na w formie zbiórki do puszek zamontowanych na bramach 
wejściowych od strony ul. Orackiej, ul. Polnej i ul. Karosek, 
uruchomiono również zbiórkę na portalu Zrzutka.pl.

W dniu 3 grudnia 2020 roku, komisja w składzie: Dorota 
Korta, Krystyna Janus i Zofia Sitko, o godzinie 15.15 otwarła 

List dr Adama Cyry – Ważne rocznice
W dniu 8 grudnia 2020 r. napisał do nas kustosz Muzeum 

Auschwitz- Birkenau 
dr Adam Cyra, przypo-
minąjc o ważnych rocz-
nicach 8 listopada i 7 
grudnia. Pisał o nich na 
swoim prywatnym blogu 
oraz na stronie interneto-
wej Muzeum Auschwitz- 
Birkenau. 

50 lat temu, w pierw-
szych dniach listopada 
1970 przybyła do Polski 
z Republiki Federalnej 
Niemiec delegacja rządo-
wa, której przewodniczył 
minister spraw zagranicz-
nych RFN Walter Scheel 
(1917 – 2016) w sprawie 
układu o normalizacji stosunków polsko – niemieckich. 

W dniu 8 listopada, członkowie delegacji udali się do 
Oświęcimia, by zwiedzić Muzeum Auschwitz – Birkenau. 
Walter Scheel był bardzo poruszony tym co tam zobaczył. 
Trudno było mu ukryć wzruszenie. Podobne odczucia mieli 
inni członkowie delegacji. Było to ważne wydarzenie, bo 25 
lat po wyzwoleniu obozu, pierwszy raz oficjalna niemiecka 
delegacja rządowa z RFN oddała hołd ofiarom zbrodni hitle-
rowskich w Auschwitz i Birkenau.

Kilka dni później, 18 listopada, w Warszawie, ministrowie 
spraw zagranicznych PRL i RFN parafowali tekst układu o 
normalizacji stosunków. W dniu 7 grudnia szefowie rządów 
obu krajów podpisali układ. Stronę niemiecką reprezentował 
kanclerz Willy Brandt.

Dr A. Cyra nazywa Waltera Scheela „jednym z ojców nie-
miecko – polskiej polityki normalizacji”. Czytelników zainte-
resowanych tematem odsyłamy do prywatnego blogu dr Cyry: 
http://cyra.wblogu.pl/jeden-z-ojcow-niemiecko-polskiej-poli-
tyki-normalizacji.html oraz do strony internetowej Muzeum 
Auschwitz - Birkenau: http://www.auschwitz.org/muzeum/
aktualnosci/ordery-zaslugi-rfn-dla-dyrektora-muzeum-oraz-
dyrektora-centrum-edukacji,2179.html

Walter Scheel
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puszki na cmentarzu i zabezpieczyła znajdujące się w nich pie-
niądze, które następnie zostały przeliczone w Domu Bochniaków. 

Zebrano 1080 zł. Pieniądze zostały następnie wpłacone 
do banku na konto Stowarzyszenia 95 8591 0007 0080 0211 
1054 0002 na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomni-
ków na cmentarzu komunalnym w Bochni przy ul. Orackiej 
i cmentarzu  św. Rozalii przy ul. Windakiewicza.

Pragniemy w imieniu Zarządu Głównego naszego Stowa-
rzyszenia wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim donatorom 
i zapewnić, że będziemy czynić starania aby w 2021 r. udało 
sie zrealizować cel zbiórki, którym jest wykonanie komplek-
sowych prac zabezpieczających nagrobek Antoniego Langera, 
założyciela i kapelmistrza orkiestry salinarnej przy Kopalni 
Soli w Bochni, wielkiego bocheńskiego społecznika, kom-
pozytora i nauczyciela. Nasza zbiórka ma charakter ciągły 
i przez cały rok można wrzucać datki do puszek na cmentarzu 
lub wpłacać je na wyżej wymienione konto. 

Propozycja współpracy
W listopadzie b.r. Fundacja Historyczna Lotnictwa Pol-

skiego i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zwróciły się 
do naszego Stowarzyszenia z propozycją współpracy, która 
miałaby polegać na: 

- wspólnej publikacji dotyczącej lotników z Bochni i Ziemi 
Bocheńskiej w latach II wojny światowej

- wystawy na ten temat
- upamiętnienia lotników z Bochni i Ziemi Bocheńskiej ta-

blicą, ewentualnie pomnikiem.
Załączono listę około 70 lotników stąd pochodzących. 

W tej liczbie są uwzględnieni oprócz lotników: mechanicy 
samolotowi, oblatywacze i służby pomocnicze lotnictwa 
polskiego w Anglii. O niektórych pisaliśmy już na łamach 
„Wiadomości Bocheńskich”, jak np. o ppłk Adamie Dą-
browie z Bochni, płk. Edwardzie Karasiu z Chodenic, me-
chanikach braciach Stachowiczach: Edwardzie, Tadeuszu 
i Antonim z Trinitatis oraz o braciach Romańskich z Bochni: 
mechanikach Bronisławie i Zbigniewie i radiomechaniku 
Emilu.

W obecnym numerze p. Józef Podsiadło przypomniał jesz-
cze jedną postać pilota, sierż.Stanisława Franciszka Frąsia ro-
dem z Ispiny.

Do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnych numerach, 
bo temat jest obszerny, a wspomniana lista lotników niewąt-
pliwie wydłuży się. 

Ze względu na czas pandemii pewne działania są na razie 
wykluczone. Możemy jednak zbierać materiały, przypominać 
postacie, o których jeszcze nie pisaliśmy.

Chcielibyśmy upamiętnić Bohaterów lotnictwa pochodą-
cych z Bochni i Ziemi Bocheńskiej, bo należy to do prioryte-
towych zadań naszego Stowarzyszenia. 

Raport z przejścia trasą rtm. Pileckiego 
30 listopada 2020 r. miało miejsce spotkanie w Bochni 

przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z pracownikami Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uni-
wersytecie Pedagogicznym w Krakowie.Współpraca z Cen-
trum zaczęła się kilka miesięcy temu. 

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Centrum Hubert Chu-
dzio oraz trzech pracowników: Anna Hejczyk i Monika 
Zemla-Kamisińska oraz pan Mariusz Solarz.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: prezes Zofia Sitko 
i członek ZG Stowarzyszenia Stanisław Mróz. 

Obecny był również przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego w Bochni pan Ireneusz Sobas z-ca dyrektora Wydziału 
Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej.

Celem spotkania było wytyczenie trasy ucieczki rtm. Witolda 
Pileckiego z KL Auschwitz na terenie gminy Bochnia od mostu 
wiszącego na Rabie aż do granicy z gminą Nowy Wiśnicz.

Rtm. Pilecki i dwóch współwięźniów od rzeki Raby, którą 
wówczas przebyli promem, kierowali się północną i wschodnią 
stroną miasta, słabo wtedy zabudowaną i drogami pobocznymi. 
Współcześnie są to tereny zurbanizowane i dlatego, starając się 
utrzymać jak najbliżej opisów z „Raportu Pileckiego”,  trasę 
wyznaczono z początkiem ul. Majora Bacy, następnie ul. Tar-
gową do ul. Partyzantów w kierunku Galerii „Rondo”. Dalej 
trasa przecina ul. Proszowską ku ul. Wygoda, następnie Pode-
dworze, stary jar Dębczy, schodzi ul. Ks. Wójtowicza i docie-
ra do ul. Brzeźnickiej, św. Jana, dalej ul. Krasińskiego, do ul. 
Sądeckiej, do domu państwa Oborów. Stąd po krótkim odpo-
czynku uciekinierzy udali się przez Kurów do Wiśnicza. Tu  
znaleźli bezpieczne locum na „Koryznówce”.

Trasa została szczegółowo opisana w raporcie ze spotka-
nia. Zaproponowano również umieszczenie dwóch tablic upa-
miętniających miejsca postoju: w pobliżu „Galerii Rondo” ta-
blica z napisem „Nocleg w Bochni” oraz druga tablica przy ul. 
Sądeckiej z napisem „Nocleg u Oborów”.  

Oznaczenie trasy i przygotowanie tablic podjęło się Cen-
trum w ramach realizacji projektu „Ucieczka z KL Auschwitz 
rtm. Witolda Pileckiego”.

W ramach tego projektu, zbierana jest dokumentacja Trasy, 
przygotowywane są tablice informacyjne i odbywają się spo-
tkania robocze przedstawicieli Centrum z władzami samorzą-
dowymi. Pierwsze spotkanie odbyło sie w 23.08.2020 r. w Wi-
śniczu Nowym, następnie w dniu 20.11. odbyło się spotkanie 
online i przedyskutowano koncepcję trasy oraz oczekiwania 
ze strony władz lokalnych w tym zakresie. Ustalono termin 
spotkania w terenie na 30.11.2020 r.

Od samego początku nasze Stowarzyszenie aktywnie 
uczestniczy we wszelkich pracach i projektach związanych 
z upamiętnieniem postaci rtm Witolda Pileckiego. Biorąc pod 
uwagę owocną, merytoryczną współpracę z Centrum Doku-
mentacji Zsyłek i Wypędzeń i Przesiedleń UP pozostajemy 
z nadzieją, że projet ten zostanie zrealizowany w 2021 r. 

Kolejna rocznica egzekucji na Uzborni
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19 października 2020 roku w Bochni w wieku 83 lat 
zmarła bochnianka

Krystyna Jankowska
wieloletnia członkini Stowarzyszenia Bochniaków 

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Zawodowo była związana z Powiatowym Prezydium 

Rady Narodowej, a następnie ze Spółdzielnią Inwalidów, 
gdzie pełniła funkcję kierowniczą. Jej społecznikowstwo 
wyraziło się w wieloletniej pracy w bibliotece parafialnej 
i przykościelnych organizacjach charytatywnych parafii 
Św. Mikołaja w Bochni. Ciepła, przyjacielska dla wszyst-
kich. Swoją ciekawość świata, intelektualne potrzeby re-
alizowała m.in. uczestnicząc w spotkaniach i wykładach 
w naszym Stowarzyszeniu, w Muzeum i Bibliotece Miej-
skiej. Miłośniczka książek.
Z żalem żegnamy Panią Krystynę. Pozostanie w naszym 
sercu i Pamięci.
                              Oddział Bocheński 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  

Tradycyjnie, jak każdego roku 18 grudnia władze miasta 
i przedstawiciele różnych bocheńskich instytucji i oganizacji 
złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar egzekucji na Uzborni. 

Ugzekucja 18 grudnia 1939 r. była pierwszą w Generalnej 
Guberni dokonaną na ludności cywilnej jako kara za akt ter-
roru, jak to nazwano, wobec władzy okupacyjnej. Miało być 
rozstrzelanych 50 Polaków i dwóch Żydów, którzy byli wzięci 
do kopania zbiorowego grobu. W rezultacie rozstrzelano 49 
Polaków, gdyż jednemu ze skazanych udało się zbiec z miej-
sca egzekucji oraz wspomnianych dwóch Żydów. O tej egze-
kucji pisaliśmy wielokrotnie. 

W uroczystości na Uzborni obecna była delegacja naszego 
Stowarzyszenia w składzie: prezes Zrządu Głównego Zofia 
Sitko, prezes Bocheńskiego Oddziału Dorota Korta i członko-
wie Zarządu: Bogdan Dźwigaj, Jan Paluch i Stanisław Mróz.

Bocheńska Organizacja Turystyczna
17 grudnia odbyła się konferencja on-line Bocheńskiej Orga-

nizacji Turystycznej nt. „Turystyka w czasach pandemii”.
Inicjatorem powstania BOT jest poseł na Sejm RP Stanisław 

Bukowiec. Głównym celem BOT jest koordynowanie działań tu-
rystycznych wszystkich podmiotów na terenie powiatu bocheń-
skiego, które zajmują się tą branżą. Projekt skupia samorządy, 
parafie, organizacje pozarządowe i branżę turystyczną. Organi-
zacja podlega Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania założycielskiego 
w dniu 9.03.2020 r. wybrano władze stowarzyszenia – prezesem 
został Tomasz Ryncarz, wiceprezesem Danuta Niemiec, sekre-
tarzem Małgorzata Więckowska, skarbnikiem Mariusz Palej, 
członkami zarządu Maciej Kuszlik i ks. Mariusz Jachymczak. 
Komisję rewizyjną tworzą Wojciech Wrona, Andrzej Śliwa i Jan 
Pająk. W spotkaniu założycielskim uczestniczył prezes Mało-
polskiej Organizacji Turystycznej – Grzegorz Biedroń.

Podczas grudniowego webinarium Stanisław Schubert 
poruszył problem barier w turystyce dla niepełnosprawnych. 
Karina Jawor przedstawiła zagrożenia dla turystyki w dobie 
pandemii. O programach wsparcia dla Małopolskiej Turystyki 
realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego 
mówiła Dorota Skotnicka. Problematykę realizacji Polskiego 
Bonu Turystycznego przedstawił Maksymilian Truś. Nasze 
Stowarzyszenie reprezentowali: Zofia Sitko i Stanisław Mróz

Upamiętnili 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
22.01.2021 r., przedstawi-
ciele naszego Stowarzysze-
nia oddali cześć poległym 
powstańcom, pod pomni-
kiem im poświęconym na 
cmentarzu im. Św. Rozalii 
w Bochni, składając kwia-
ty i zapalając lampkę pa-
mięci. Chociaż powstanie 
zasięgiem nie objęło zabo-
ru austriackiego, to z na-
szych ziem wzięło w nim 
udział ok. 400 powstńców. 
Tu leczono rannych. Stąd 
przenikały do powstania 
formowane oddziały po-
wstańcze. MS
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Na okładce: 
Hełmik wenezuelski (Oxypogon lindeni) w Parku 

Narodowem Sierra Nevada, Wenezuela, obserwowa-
ny około 100 m poniżej szczytu Aguila 4118 m n.p.m. 
w dniu 15.08. 2014 r. o 1157 (Fot. Margarita Wieser).
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Koryznówka 23.08.2020. Spotkanie w sprawie wytyczenia szlaku rtm. Witolda Pileckiego. Od lewej: Mariusz Solarz, Zofia 
Sitko, Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska, Maria Serafińska - Domańska, Monika Zemła-Kamisińska, Stanisław Mróz, 
Stanisław Domański. Prace przygotowawcze prowadzone są pod kierunkiem Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Powyżej prezentujemy przykładowe wizualizacje tablic i ich układu na projektowanym „Szlaku ucieczki rtm. Witolda 
Pileckiego z KL Auschwitz”. O pracach związanych z wytyczeniem tego szlaku piszemy na str. 33
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Teatr Artystokracki, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, inspirując się 
obrazem Petera Paula Rubensa przygotował, pod kierownictwem pani prezes Zofii Sitko żywy obraz „Pokłon pasterzy”.

„Żywy obraz” dostępny jest, w wersji elektronicznej wraz z serdecznymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi, na 
stronie internetowej i Facebooku Teatru Artystokrackiego.

W przygotowaniu żywego obrazu udział wzięli: Maria - Martyna Strach, św. Józef - Zbigniew Fruga, pasterze - 
Wiktoria Gałka, Olga Płaczek, Daniel Grzesik, kobieta w białym czepku - Wiktoria Banaśkiewicz, anioł - Mateusz Sitko. 

Fot. Maksymilian Truś, opracowanie graficzne Olga Płaczek.

Żywy obraz 
„Pokłon pasterzy”


