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Przedstawiona na okładce obecnego wydania „Wiadomości Bo−
cheńskich” – znanych środowisku bocheńskiemu z prezentowania
wartościowych wydarzeń – świątynia, jest powszechnie znaną,
najstarszą drewnianą świątynią w Lipnicy Murowanej zbudowaną
z drzewa modrzewiowego. Obecnie uzyskała rozgłos w związku
z wpisaniem na światową listę UNESCO i stąd widać jej szacowną
bryłę na monitorach wielu programów internetowych.

Ale tak naprawdę ta perła architektury średniowiecznej za−
sługuje na bliższe poznanie, gdyż nie ma sobie równych nie tylko
na ziemi bocheńskiej, lecz i w całej Małopolsce1 . Wg tradycji
i niepewnych źródeł pisanych Lipnik (pierwsza nazwa Lipnicy
używana do I ćwierci XIVw.) już w 1141 r. posiadał parafię,

Edward  Polek

N A J C E N N I E J S Z Y

budowniczym do umocowania głównego ołtarza dzięki czemu
zachował się do dziś3 . To wszystko stwarza niepowtarzalną at−
mosferę tego miejsca sprzyjającą zadumie i pokorze przed tym
co dawne i piękne.

Patronem obecnego kościoła, a zapewne i poprzedniego zo−
stał św. Leonard. Kult tego świętego mimo, że żył w VI w. rozpo−
wszechnił się w Małopolsce dopiero w XII−XIII w., o czym świad−
czy romańska krypta w katedrze na Wawelu z XIII w.
Wyobrażenia tego najpopularniejszego w tych wiekach świętego
z głównego ołtarza (vide fot.) pochodzącego z 1500 r. ze szkoły
krakowskiej posiadają wszystkie typowe atrybuty świętego, a więc
insygnia opata, łańcuch i okowy które zdjął z więźniów4 .

Stoi więc kościół od przeszło 500 lat jako bryła jednolita
i niezmieniona. Posiada jedną nawę i węższe prezbiterium za−
mknięte wielobocznie. Wnętrze kościoła nakrywają stropy drew−
niane, płaskie i powiązane więźbą dachową jednolitą w tak zwa−
ne wiązania „storczykowe”. Dzięki takiemu powiązaniu dach
posiada jednolinijną kalenicę, co daje mu piękną linię i strzeli−
stość. Nad nią góruje tylko barokowa wieżyczka z sygnaturką.
Barokowa, bo dobudowana dopiero w 1689 r. wg panującego
wtedy stylu. Kościół oświetlają okna w ścianie południowej i pro−
wadzą do wnętrza troje drzwi wykonanych w tzw. „ośli grzbiet”.
Na zewnątrz okolony jest „sobotami” dobudowanymi w XVII w.
w celu ochrony wiernych przed opadami.

Wnętrze kościoła to istne muzeum średniowiecznego ma−
larstwa, rzeźby i rzemiosła. Jest orientowany i posiada trzy oł−
tarze tryptykowe.

Główny ołtarz z 1500 r. przedstawiający wspomnianego już
św. Leonarda w otoczeniu św. Wawrzyńca i św. Floriana. Na

a więc i kościół. W obecnym, zbudowanym w II połowie XIV w.
prezbiterium jest wprawdzie data 1203 r., ale zapewne jest to data
budowy poprzedniej świątyni w tym miejscu, a nie obecnej2 .
Wiemy dobrze, że i dzisiaj obiekty drewniane często ulegają znisz−
czeniu wskutek pożarów. Stąd mało która przetrwała tyle wie−
ków. Omawiana świątynia zbudowana była w stylu ówcześnie
panującym a więc w gotyku. Gotyk w drewnie? Tak, bowiem
taki materiał był wtedy najbardziej dostępny i to dla wszystkich
warstw społecznych. To z drzewa budowano prawie wszystko.
Zbudowano ją więc na podwalinie dębowej z belek modrzewio−
wych o potężnym przekroju, ciosanych ręcznie toporami. Miej−
sce lokowania też nie wybrano przypadkowo bo nad Uszwicą
przy starym trakcie z Krakowa na Węgry i co najciekawsze
w starym „świętym gaju” lub może i na miejscu pogańskiej gon−
tyny. Świadczą o tym pozostałości ogromnych dębów wokół świą−
tyni oraz, o czym mało kto wie, wiekowy słup dębowy z wycio−
saną na wszystkie strony świata głową Światowida. Posłużył on
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bocznych skrzydłach uwiecznione są sceny z życia opata oraz
wyobrażenia świętych. Na awersie postaci św., św. Jana Ewan−
gelisty, Jana Jałmużnika, Barbary i Marty. Całość zwieńczona
jest ażurowym, pięknie rzeźbionym maswerkiem z postacią
św. Michała Archanioła ważącego duszę. Kompozycja malarska
nie ma sobie równych z tego okresu – świadczy o kunszcie autora
lub autorów.

Drugi ołtarz (również tryptyk) starszy od głównego o ok. 30−
−40 lat, być może przeniesiony z poprzedniego kościoła gdyż jest
prymitywniejszy a przedstawia sceny z adoracji Dzieciątka Jezus.

Najmłodszy jest trzeci tryptyk z 1520−1530 r. przedstawia sce−
ny z życia św. Mikołaja w czasie uposażania trzech ubogich pa−
nien. Obraz ten nosi już cechy renesansu. Mimo, że najmłodszy
z całej trójki, uważany już jest przez niektórych znawców za naj−
cenniejszy, gdyż miał go malować uczeń bądź ktoś z kręgu mistrza
Jana Suess z Kulmbachu. Świadczyć o tym ma rozbudowany kra−
jobraz naddunajski i strój świętego. Przeczy zaś zła architektura
i brak perspektywy5 . Sprawa autorstwa obrazu do dziś nie została
rozstrzygnięta i spór trwa nadal. Oprócz tryptyków kościół posiada
polichromie na wszystkich ścianach przedstawiające różnorodne
sceny z życia religijnego namalowane na belkach ścian w XVI
i XVII w. W nawie: na ścianie północnej w dwóch rzędach w me−
dalionach pokazano sceny z Męki Pańskiej, natomiast trzeci rząd
przedstawia symbole Chrystusa. Ściana zachodnia posiada drzwi
i chór, stąd obrazy są fragmentaryczne, przedstawiają św. św. Sta−
nisława biskupa, Wojciecha, Franciszka z Asyżu oraz „korowód
śmierci” na czele ze śmiercią (postać z kosą). Ściana południowa
ma polichromię najbardziej zniszczoną,stąd nie jest rozpoznawal−
na, na ścianie wschodniej przedstawiono postaci świętych.

Chór− jego przedpiersie zgodnie z napisem na parapecie „Dzie−
sięcioro przykazań” uwidacznia osiem scen dekalogu w postaci
obrazków. Na ścianie północnej znajduje się ambona pokryta wy−
obrażeniami czterech Ewangelistów. Prezbiterium posiada poli−
chromię z roku 1689 (starsza o 20 lat od polichromii nawy). Ścia−
na północna przedstawia „Sąd Ostateczny” z czołową postacią
Chrystusa na tronie i sądzone dusze. Ściana wschodnia przedsta−
wia sceny „Ukrzyżowania”, natomiast ściana południowa „Ostat−
nią wieczerzę” oraz z boku postacie Matki Boskiej i bł. Szymona
z Lipnicy.

Całość zamknięta jest płaskimi stropami. W prezbiterium za−
chował się oryginał z XV w. a w nawie część środkowa z XVI w.,
natomiast po bokach z 1710 r. Malowidła stropu nawy to malo−
widła patronowe o motywach roślinnych. Jest ich ok. 1600 i ko−
biercowych których jest ok. 1500. Natomiast prezbiterium posia−
da malowidła ornamentalne i jest ich prawie 1700. Motywy są
niepowtarzalne w tonacji zieleni, brązu, żółci i błękitu tworząc
miły klimat. Gdy do tego dodać surowy wygląd posadzki z natu−
ralnych kamieni stanowi to razem o surowości i dostojeństwie
tamtych czasów.

Kościół posiada też XVII wieczne przenośne organy miecho−
we – tzw. Pozytyw szkatulny, który ostatnio został do życia przy−
wrócony dzięki ks. Zbigniewowi Krasowi. Muzyką tych orga−
nów można się nasycić z wydanej płyty przez agencję Marka
Grucy. W kościele w krypcie znajdują się też groby ostatnich
właścicieli majątku w Lipnicy Dolnej – hr. Ledóchowskich, ro−
dziców sióstr Urszuli i Marii Teresy, służebnic boskich (święta
i błogosławiona).

Główne jednak walory kościoła to jego autentyzm stylu i for−
my obiektu późnogotyckiego budownictwa zrębowego, w cało−

ści drewnianego z niewielkimi tylko doróbkami na zewnątrz (so−
boty i wieżyczka).

Natomiast autentyzm kościoła został naruszony wskutek kra−
dzieży dwóch tryptyków w 1992 r. Wprawdzie znaleziono je po
kilku miesiącach u paserów, lecz decyzją Kurii Biskupiej w Tar−
nowie w braku właściwego zabezpieczenia obiektu, zabrano
wszystkie ruchome rzeczy wraz z ołtarzami do Muzeum Kate−
dralnego w Tarnowie. Bez ołtarzy kościół przestał interesować
wiernych a tym bardziej turystów. Zrodził się wiec pomysł wy−
konania kopii tryptyków. Podjął się tej pracy miejscowy artysta
plastyk Bogdan Polek, który w latach 1996− 97 wykonał kopię
ołtarza głównego. Komisja odbierająca na czele z prof. Maria−
nem Korneckim nie miała zastrzeżeń gdyż kopia była tak wierna
oryginałowi. Władze gminy zleciły więc wykonanie dwóch po−
zostałych tryptyków.

Tymczasem w lipcu 1997 r. potężna powódź zalała Lipnicę
 i nisko usytuowany kościół św. Leonarda. Kościół został zalany
do wysokości ok. 80 cm, niszcząc soboty, portal oraz wnętrze.
Lipniczanie nie załamali się i zaczęli starać się o odbudowę gro−
madząc na ten cel środki. Minister Kultury najpierw przyznał
kwotę 180 000 zł, później kolejne kwoty co pozwoliło odbudo−
wać świątynię. Doprowadzono do takiego stanu, że w protokole
z dnia 20.11.1998 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę Ministra
Kultury i Sztuki prof. M.Paciorka czytamy, iż: „… prace konser−
watorskie pozwoliły na zatrzymanie zaistniałych procesów nisz−
czenia, a osiągnięte efekty plastyczne przywróciły malowidłom
utracone wartości artystyczne i historyczne. „6

Wieści o udanej kompleksowej odnowie kościoła spowodo−
wały, że wzrosło zainteresowanie tym obiektem i potrzebą zgło−
szenia go do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kulturo−
wego i Naturalnego UNESCO.

Po przeprowadzeniu przez UNESCO wizji lokalnej kościół
został wpisany na tą listę dnia 5 lipca 2003 roku. W 1998 r. zmarł
ks. Stanisław Wiśniowski. Po nim proboszczem lipnickim został
ks. Zbigniew Kras, który bardzo szybko okazał się zarówno do−
brym propagatorem zabytków lipnickich jak organizatorem ich
renowacji. Stad w roku 2003 otrzymał nagrodę im. M. Kornec−
kiego od Marszałka Województwa Małopolskiego.

Dzisiaj kościół odwiedza rocznie ok. 3−4 tys. zwiedzających.
Można by dalej opisywać ten bezcenny zabytek ale czy nie lepiej
zobaczyć go na własne oczy?

Edward Polek

Mgr historii Edward Polek wicestarosta powiatu bocheńskie−
go jest autorem „Monografii Lipnicy Murowanej”.

Fotografie polichromii, ambony i ołtarza głównego wykonał
Tadeusz Tabor − Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delega−
tura  w Tarnowie.

Przypisy:
1 Kościoły drewniane Małopolski, Propozycje obiektów na listę UNESCO. Kraków 2000.
2 Por: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. I, woj. Krakowskie. pod red. J. Szablowskiego.
Warszawa 1953, K. Kapcia. Dokumentacja konserwatorska polichromii ściennych w ko−
ściele św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Tarnów 1997 i inne.
3 T. Będkowska. Tajemnica lipnickiego Światowida. Gazeta Krakowska Nr 199/ 1972.
4 M. Kornecki. Kościoły Lipnicy Murowanej.„Currenda”. Tarnów nr10−11/1992 J. Gadom−
ski. Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, t.I−III.W−wa 1981−95
5 K. Stępowska. Tryptyk św. Mikołaja w kościółku cmentarnym w Lipnicy Murowanej.
Spraw.KHS VIII 1917 oraz J.Muczkowski. Hans Suess z Kulmbachu. Rocznik Krakowski.
Kraków 1927, s.52.
6 Archiwum Parafii św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej.
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W równej odległości od Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza
leży piękna i stara Lipnica Murowana. Osada, której czasu zało−
żenia nie da się określić dokładnie, rozwijała się od dawna dzięki
korzystnemu położeniu na szlaku handlowym wiodącym z połu−
dnia na północ Europy. Pierwotna nazwa Lipnik z czasem zmie−
niona została na Lipnica, potem Lipnica Murowana. Od 1144 r.
Lipnica jest parafią, której pierwszą świątynią stał się drewniany
kościół św. Leonarda.

Gotycki, drewniany kościół św. Leonarda jest bezcennym klej−
notem tej ziemi i jej mieszkańców. Jak głosi tradycja na prawym
brzegu rzeki Uszwicy, na miejscu gontyny pogańskiej w 1141 r.
postawiono pierwszą świątynię chrześcijańską, którą w XV w.
przebudowano. Gdy życie religijne parafii przeniesiono do ko−
ścioła w centrum miasta, kościół św. Leonarda stojący na uboczu
stał się z czasem tylko kościołem cmentarnym, nie było więc
potrzeby jego powiększania czy innych zmian w jego architektu−
rze. Kilkakrotnie go tylko odnawiano i konserwowano ale bez
wprowadzania zmian. Dzięki temu budowla ta nabrała nieprze−
ciętnej wartości historycznej.

 W lipcu 1997 r. podczas wielkiej powodzi, która dokonała
wielu zniszczeń na terenach Polski, bardzo ucierpiał także ko−
ściół św. Leonarda. Dokładnie 9 lipca nastąpił nagły przybór wody
w Uszwicy, która wystąpiła z koryta i gwałtowną falą, łącząc się
z potokiem opływającym Lipnicę od północy, uderzyła w ko−
ściół od strony zachodniej z wielką siłą.

Runęła bramka i słupy wspierające od tej strony zadaszenie
sobót. Woda naruszyła fundamenty budowli, wyrywając z pod−
walin kamienie. Fala zalała wnętrze kościoła wywołując wiele
szkód: nanosząc szlam i potęgując zawilgocenie ścian, a zarazem
malowideł. Wewnątrz zniszczony został nagrobek i piwniczka
rodziców bł. Ledóchowskich. Na szczęście kościół ocalał, jed−
nak po powodzi wymagał gruntownego remontu, najpierw samej
konstrukcji, potem cennego wyposażenia. Te działania przepro−
wadzone przez  konserwatorów sztuki sprawiły, że świątynia sta−
ła się jeszcze bardziej cenna.

Zbigniew Dmitrowski

Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne UNESCO

Drewniany Kościół św. Leonarda
 Surowość i prostota wnętrza z niepowtarzalnym wypełnie−

niem, które stanowi polichromia  o tematyce biblijnej na ścia−
nach i ołtarze z bogatymi tryptykami wprowadzają w czasy śre−
dniowiecza.

Wnętrze przechowuje wyjątkowo cenne zabytki dawnego
malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Ściany i strop po−
krywają malowidła z różnych okresów, począwszy od gotyckich
motywów na stropie, aż po barokowe cykle przedstawieniowe
z 1711roku. Wystroju malarskiego tej dekoracji dopełniają pełne
ekspresji ludowej unikalne malowidła ilustrujące Dekalog, zdo−
biące parapet chóru muzycznego. Wielką wartość artystyczną
zwłaszcza w kontekście całości wnętrza, posiadały znajdujące się
tu do niedawna trzy ołtarze tryptykowe, dzieła małopolskiego
cechowego malarstwa tablicowego, wielokrotnie wzmiankowa−
ne i omawiane w literaturze fachowej.

Ołtarz główny dedykowany patronowi kościoła św. Leonar−
dowi powstał w warsztacie krakowskim w początku XVI wieku.
Wcześniejszy jest ołtarz boczny ze sceną Adoracji Dzieciątka
Jezus w polu środkowym, jeszcze ze schyłku XV wieku. Intere−
sujący jest również trzeci tryptyk, dedykowany św. Mikołajowi
z około 1530 roku. Do średniowiecznych zabytków zalicza się
jeszcze płaskorzeźba zaśnięcia Najświętszej Panny Marii z koń−
ca XIV wieku. Po włamaniu do kościoła i kradzieży tryptyków
jakie miało miejsce z 4 na 5 lipca 1992 roku, odzyskane tryptyki
znajdują się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

Zabytkowy kościół św. Leonarda został wpisany 5 lipca 2003
r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
UNESCO jako perła średniowiecznej architektury drewnianej.

 Wykaz wszystkich polskich obiektów wpisanych na listę
UNESCO:
1978 − Stare Miasto w Krakowie,
1978 − Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce,
1979 − Obóz koncentracyjny Auschwitz−Birkenau w Oświęcimiu,
1979 − Białowieski Park Narodowy − (wspólnie z Białorusią),
1980 − Stare Miasto w Warszawie,)
1992 − Stare Miasto w Zamościu − przykład renesansowej
           zabudowy miejskiej,
1997 − Średniowieczny zespół miejski Torunia,
1997 − Zamek Krzyżacki w Malborku,
1999 − Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architek−
           toniczny i krajobrazowy oraz   park pielgrzymkowy z XVII w.,
2001 − Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,)
2003 − Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia:
           Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana,
           Sękowa,
2004 − Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami).

Zwiedzanie prezentowanego kościoła św. Leonarda możliwe
jest tylko pod opieką kapłana lub przewodnika.

Informacja:
32−724 Lipnica Murowana 39, tel. 0−14 68 52 601, 68 52 110

lub 0−698 641 445,  e−mail: parlipnicam@tarnow.opoka.org.pl

Fot. Zbigniew Dmitrowski
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Którychś z kolei wakacji natrafiłam w przepaścistym kufrze
Babci na stare albumy. Oprawione w ozdobnie tłoczoną skórę,
zapinane na metalowe klamry kusiły tajemniczym wnętrzem. Od
lat nikt do nich nie zaglądał. Pokrywał je kurz, pachniały stę−
chlizną. Z bijącym sercem odwracałam kartę po karcie. Wycho−
dził naprzeciw mnie dawno umarły, pełen tajemnic świat.

Ze spełzłych fotografii spoglądały nieznajome twarze kobiet
w strojach z ubiegłej epoki, cienkich w pasie jak osy. Włosy mia−
ły upięte w misterne fryzury lub zaczesane gładko do tyłu głowy,
czasem kapelusze z rondami. Mężczyźni – wąsaci i brodaci, rzadko
gładko wygoleni, w sztywnych kołnierzykach i dawno niemod−
nych surdutach.

Ciekawili mnie ci nieznani ludzie. Chciałam wiedzieć o nich
wszystko, znać ich imiona, myśli i uczucia. Babcia wiedziała.
Nie lubiła jednak wspominać umarłych. Przeżyła prawie wszyst−
kich swoich bliskich, a żal po nich gubiła w nieustannej mrów−
czej krzątaninie.

Natomiast chętnie opowiadała Mama. Trzeba było tylko umie−
jętnie Ją zagadać. Czas cofał się wtedy wstecz, ożywała dawno
miniona przeszłość. Szczególnie interesowała mnie młoda blon−
dynka z upiętymi z tyłu włosami z grzywką na czole. Klisza foto−
graficzna utrwaliła, dokładnie jej rysy – kształtny nos, drobne usta
i jasne, wyraziste, pełne zadumy, ale i ciekawości świata oczy.

− To ciocia Władzia Ger−
nand – mówiła Mama – przy−
rodnia siostra twojej Babci.
Otrzymała staranne wykształ−
cenie – znała kilka języków,
dobrze grała na fortepianie i na
cytrze, nieźle też malowała.
Historia cioci Władzi była bar−
dzo dramatyczna. W czasie
pobytu u krewnych na Śląsku
Cieszyńskim poznała młode−
go, ewangelickiego pastora.
Pokochali się, ale nie mogli się
pobrać, bo dzieliła ich różni−
ca wyznania, a także narodo−
wości. Ukochany był Niem−
cem. Niebawem poślubił jej
przyjaciółkę, z którą sama ich
poznała. Wyemigrowali do

Ameryki. W jakiś czas potem ciocia Władzia umarła, nie mogąc
przeżyć zawodu. Miała trzydzieści lat. Bardzo lubiłam tę histo−
rię o cioci, która „umarła z miłości”. Czasem myślę, że przyczyną
jej śmierci była powszechna w tamtych, latach gruźlica.

Tych samych wakacji przeczytałam wygrzebany w starych
papierach dziennik owej ciotecznej babki. Egzaltowane zapiski
dotyczyły jej nieszczęśliwej miłości. Wynikało z nich, że musieli
się rozstać, bo ukochany Adam R. pieczętował się hrabiowską
koroną. Władzia była ładna i wykształcona, ale biedna. Albo Mama
miała złe informacje, albo ciocia przeżyła więcej niż jeden za−
wód miłosny.

Barbara Długosiewicz Prus−Bugayska

Stare albumy i stare opowieści
Wśród innych postaci nie brakowało w albumach zdjęć Bab−

ci Michaliny, zwłaszcza z okresu młodości. Na jednej z fotografii
smukła dziewczyna w polskim stroju, na innych młoda kobieta
w obcisłej sukni i kapelusiku odchylonym od czoła i nieco star−
sza z odkrytą głową i gładko zaczesanymi włosami. Dalej podo−
bizny rodzonych sióstr Babki, Ziętkiewiczównych – „cioci
Hani”1  i „cioci Heli”2  – mówiła o nich Mama. Obie miały jasne
oczy, jasne włosy i delikatne rysy twarzy. Hania umarła mając −
dwadzieścia jeden lat i Mama niewiele o niej wiedziała. W za−
chowanych świadectwach szkolnych: z wszystkich przedmiotów
są oceny bardzo dobre.

Życie Heli ułożyło się pomyślnie, choć z dala od bliskich.
Opowiadała o tym Mama: W latach pięćdziesiątych XIX wieku
zjawił się w Bochni niejaki Georg von Voss poddany pruski. Na
karnawałowym balu poznał pannę Antoninę Dębską, w której
zakochał się i z którą ożenił się, osiadłszy na dobre w Galicji.
W rodzinne strony nie wrócił, chcąc uniknąć służby w wojsku.
Antonina Dębska była ciotką Babci Michaliny.

Po ślubie Vossowie zamieszkali w domu rodziców panny przy
ulicy Niecałej, potem wynajęli obszerne mieszkanie w kamieni−
cy przy głównej ulicy miasta. Voss pracował na kolei jako urzęd−
nik. W 1871 roku w czasie wojny francusko−pruskiej zginęli jego
dwaj bracia, a władze pruskie rozpoczęły poszukiwania spadko−
bierców. Okazało się wówczas, że Georg von Voss pochodził
z zamożnej szlachty i posiadał tytuł hrabiowski. Po śmierci braci
stał się dziedzicem olbrzymiej fortuny na Śląsku Cieszyńskim.
Było tam kilkanaście kluczy wsi, kilka miast i rodowy zamek.

W związku ze zmianą sytuacji w ich życiu Vossowie wyje−
chali na Śląsk, a ponieważ nie mieli własnych dzieci, zabrali ze
sobą młodszą siostrę Babci – Helenę jako swoją córkę. Nie adop−
towali jej ale im tylko znanym sposobem postarali się, aby z księgi
parafialnej zginęła metryka z zapisem urodzin Heleny, Kamili
Ziętkiewicz, córki Stanisława i Marianny z Dębskich. Napewno
dużą rolę w tej spekulacji odegrały pieniądze.

Po kilku latach, na skutek obrażeń odniesionych podczas upad−
ku, zmarła Antonina Vossowa, a hrabia ożenił się po raz drugi
z pruską arystokratką. Helena wyszła za mąż za barona von Gro−
ne, z którym miała syna Ugona.Zginął później w czasie pierw−
szej wojny światowej służąc w lotnictwie. Niesamowitym wyda−
je mi się fakt, że mój cioteczny wuj był niemieckim bohaterem.

Kiedy w 1904 r. umarł hrabia Voss, jego druga żona wszczęła
proces sądowy pragnąc wyłączyć z dziedziczenia Helenę von
Grone jako nierodzoną córkę Vossów. Skąd baba o tym wiedzia−
ła niewiadomo, bo mąż nie zdradził chyba rodzinnej tajemnicy.
Babkę Michalinę i Jej brata Antoniego wzywano wtedy jako
świadków do Berlina, gdzie toczył się proces. Nie pojechali, tłu−
macząc się obowiązkami rodzinnymi i złym stanem zdrowia. Prze−
słuchiwali ich na miejscu pruscy urzędnicy, których w tym celu
wysłano do Bochni. Oświadczyli zgodnie, że w momencie wy−
jazdu Vossów byli dziećmi i niewiele z tamtych lat pamiętają.
Kończąc opowiadanie Mama zwykle mówiła: sprawa oparła się
o tron Wilhelma. Jaki był ostateczny wyrok sądu, nie wiem. Chy−
ba, pomyślny dla Heleny, bo w strony rodzinne nigdy nie wróciła.

Władysława Gernand
(1848−1878)
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Te i inne opowiadania rodzinne opowiadała Mama, jeżeli tyl−
ko miała chętnych słuchaczy, wiele razy. Zawsze słuchałam z jed−
nakowym zainteresowaniem. Działo się w nich tyle niezwykłych
rzeczy, a niektóre wydarzenia przypominały wątki znanych ba−
śni. Bo czyż historia Vossów nie jest odbiciem baśni o biednym
Kopciuszku i bogatym królewiczu..Podobnie dzieje Heleny. Je−
dynie życie nieszczęśliwej cioci Władzi nie miało baśniowego
epilogu.

Opowiadania Mamy nie były baśnią. Ich prawdziwość po−
twierdzały listy i fotografie zaopatrzone w adresy firm, które je
wykonały w Krakowie, Bochni, Cieszynie. Na niektórych figu−
rował zamaszysty podpis Georg von Voss. Jeden z albumów
i luźne fotografie zachowały się do dziś. Natomiast z listów zo−
stało tylko kilka. Przechowywane w starej zapomnianej szafie
stały się ucztą dla myszy. Te, które uratowały się adresowane są
do Babci Michaliny. Pisane mało czytelnym gotykiem, zaopa−
trzone w pretensjonalny podpis grafini von Voss Dölzig.

Zachowały się też akwarelowe portrety obojga Vossów. Por−
tret Antoniny w owalnych ramach wisi obecnie nad biurkiem
mojego męża. Przedstawia przystojną kobietę lat około trzydzie−
stu. Kasztanowe włosy zaczesane ma do tyłu głowy, w uszach
złote kulczyki, ciemną suknie spiętą pod szyją podobną broszą.
Na fotografii w albumie Vossowej przybyło już lat, tuszy i pre−
tensji. Misterną koafiurę zdobi kwiat róży, taki sam przypięty ma
do strojnej sukni, na szyi medalion na czarnej aksamitce. Pulchna
twarz zachowała dawną szlachetność rysów.

Portret Vossa leży w jakiejś szufladzie. Zażywny pan z su−
miastym wąsem i rudawymi bokobrodami, typowy Prusak z epo−
ki Bismarcka, nie robi na mnie sympatycznego wrażenia, mimo
łagodnie patrzących niebieskich oczu.

Podobno był to porządny człowiek, życzliwy ludziom z któ−
rymi się stykał, hojny i prostoduszny. To chyba on łożył na wy−
kształcenie cioci Władzi i wujcia Antosia – siostrzeńców żony.
W zachowanym brudnopisie kondolencyjnego listu po śmierci

Michalina z Ziętkiewiczów Białkowska
(1868 − 1952)

Anna Ziętkiewicz
(1862 − 1883)

Helena Kamila Ziętkiewicz (1865−?)
przybrana córka Von Voss

Antoni Ziętkiewicz (1868−1931) Stanisław Ziętkiewicz (1871−1944)
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Vossa do drugiej żony, Babka Michalina nazywa go „naszym
dobrodziejem”.

Ciekawostką jest, że ten pruski hrabia w czasie pobytu
w Bochni stał się inicjatorem i częściowo fundatorem (cała suma
pochodziła ze składek społecznych) pomnika króla Kazimierza.
Wielkiego na rynku bocheńskim. Mama w swoich opowiadaniach
zawsze ten fakt podkreślała.

Oprócz zdjęć Babci, Jej sióstr i Vossów były też w albumach
fotografie męża Ignacego – jedna, w wieku dojrzałym w urzędni−
czym mundurze −– druga, starego człowieka z siwymi wąsami
w staroświeckim surducie. Nie brakowało podobizny matki – Ma−
rianny z Dębskich, starszawej już kobiety ze śmieszną kokardką na
głowie podtrzymującą włosy, także braci – Antoniego i Stanisława.

Fotografie Antoniego pochodziły z różnych okresów życia
i ukazywały jakby ciągle inną twarz.Stanisława prezentował je−
den duży fotos. Przedstawiał urodziwego mężczyznę o bujnym

zaroście i mądrych, głęboko osadzonych oczach. Życie ich uło−
żyło się w zupełnie odmienny sposób. Antoniego wykształcił Voss.
Pracował później na dobrych posadach i był zamożnym człowie−
kiem. Zawsze dobrze ubrany, o nienagannych manierach, dlate−
go wśród znajomych mówiono o nim „Antoś pan”.Ożenił się, ale
małżeństwo nie układało się dobrze. Wziął rozwód i zostawiw−
szy żonie urządzone mieszkanie we Lwowie, przeniósł się do
Zakopanego.

Pamiętam tego dziadka, bo przyjeżdżał czasem do Bochni
odwiedzić Babcię. Zawsze miał wtedy dla mnie jakiś upominek.
Umarł w 1931 roku w Sandomierzu, gdzie w ostatnich latach
życia mieszkał i pracował. O Stanisławie niewiele wiadomo.
W przeciwieństwie do Antoniego nie powodziło mu się zbyt do−
brze. Mieszkał z żoną w Warszawie i nawet nie wiem czym się
zajmował, chyba jakimś rzemiosłem. To dziwne, że tak odmien−
nie potraktowano obydwóch braci. Po śmierci żony stary i scho−

Georg Von Voss − portret ok.1850 Antonina z Dębskich Von Voss − portret ok.1850

Antoni Ziętkiewicz (1868−1931)
w stroju bocheńskiego „Sokoła”

Ignacy Białkowski (1849−1919) 20. Stefania Białkowska (1893−1914)



WB nr4 (68)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE8 ZIMA  2005/2006

rowany pisywał do Babci listy, skarżąc się na swój los. Zaginął
w czasie powstania w l944 r. Brakowało w rodzinnych albumach
podobizny ojca Babci, Stanisława Ziętkiewicza. Prawdopodob−
nie był to prosty, skromny człowiek i ani mu do głowy nie przy−
szło, aby utrwalić swój konterfekt. Pracował jako mistrz stolar−
ski. Przy ulicy Różanej posiadał warsztat stolarski, w którym
produkowało się meble. Zmarł w 1884r.;żona Marianna w l883r;
córki −Władysława około l878r.; Anna w l883r; Helena od lat nie
należała do rodziny. Była hrabianką von Voss.

Babka Michalina w chwili śmierci ojca miała dwadzieścia
lat i pozostała wraz z młodszymi braćmi (piętnaście i dwanaście
lat) bez środków do życia. W takiej sytuacji zdecydowała się na
małżeństwo a zabiegającym o Jej rękę jeszcze za życia ojca –
Ignacym Białkowskim.

W cesarsko−królewskiej Austrii pracownik państwowy pragnąc
zawrzeć związek małżeński, musiał uzyskać zgodę swoich władz.
W związku z tym Dziadek wystosował do Wysokiej c.k.Krajowej
Dyrekcji Skarbu we Lwowie prośbę zaczynającą się od słów: „Po−
stępując, w ślad zasadom jakie ustawy tak świeckie, jakoteż
i duchowne ludzkości wytyczyły, postanowił w pokorze podpisa−
ny zawrzeć związek małżeński, by jednocześnie uczynić zadość
powołaniu człowieka i powtóre uprzyjemnić sobie dalszy tok
życia”. W dalszym ciągu przedstawił swoją przyszłą towarzyszkę
życia, jako zgodną z obecnym swym stanowiskiem, córkę obywa−
tela miasta Bochni, właściciela realności. Dołączył też jej świadec−
two szkolne i świadectwo moralności. Pozwolenie otrzymał.

Obecnie w miejscu dawnej posesji Ziętkiewiczów znajduje
się wybudowany w 1896r. budynek Rady Powiatowej. Mieszczą
się w nim różne urzędy. Ilekroć tam jestem myślę o tym, że kie−
dyś, przed ponad stu laty rosły tu grusze i jabłonie w ogrodzie
mego pradziada, krzątali się ludzie, z których wyrosłam.

Dziadek Ignacy pracował w służbie celnej. Granica między
Galicją i byłym Królestwem Kongresowym przebiegała wzdłuż
Wisły, Sanu i Tanwi. Prawie każdego roku Dziadkowie wędro−
wali tą trasą przerzucani z miejsca na miejsce. Przychodziły na
świat dzieci. Każde urodzone było w innej miejscowości –
w l886r.; synowie Marian−Karol i Bolesław−Julian (pierwszy
w styczniu, drugi w grudniu), w 1887 r. córka Janina−Anna3  w Świ−

niarach nad Wisłą, w 1889 r. córka Helena−Łucja4  w Niepołomi−
cach także nad Wisłą w 1893r.córka Stefania w Ulanowie przy
ujściu Tanwi do Sanu. Jakiś czas mieszkali też Dziadkowie
w Kolbuszowej.Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży Babcinej oj−
cowizny kupił wtedy Dziadek nieruchomość w Kamieniu koło
Niska – plac budowlany, kilkanaście hektarów ornej ziemi, pa−
stwisk i łąk, myśląc o osiedleniu się tam na stałe.

Lata wędrówki były trudnym okresem w życiu Babki. Wciąż
powiększająca się rodzina, skromne dochody, kiepskie mieszka−
nia, częste przeprowadzki i brak stabilizacji wyczerpywały Ją. Po
dwunastu latach tułaczki powrócili Dziadkowie do Bochni. Po
sprzedaniu nieruchomości w Kamieniu kupiono posesję na Kole−
jowej. Dziadek, który w międzyczasie przeszedł na emeryturę,

Józefa Białkowska
(1897−1981)

Maryan Karol Bailey w czasie rewolucji meksykańskiej 1913

Helena z Białkowskich Długosiewiczowa
(1889−1979)

Janina Białkowska
(1887−1980)
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wziął się do gospodarowania na
swoim. W 1897r. przyszła tu na
świat ostatnia córka – Józefa−
−Maria. Wujków znałam tylko
z fotografii i opowiadań Mamy.
Umarli przed moim urodzeniem.

Marianowi po skończeniu
gimnazjum stało się za ciasno
w małym prowincjonalnym mie−
ście. W Sylwestrowy wieczór
l902 roku ni z tego, ni z owego,
oświadczył ojcu:

− Wyjeżdżam do Ameryki.
Ojciec nie protestował. Wy−

łożył jeszcze pieniądze na pod−
róż. Marian wybrał się z dwoma
przyjaciółmi.Gdy wsiadali na

statek w Hamburgu, wrócono ich do kraju. Sam miał więcej szczę−
ścia. Zaopiekowała się nim młoda Amerykanka, podpisując
oświadczenie, że udzieli mu wszelkiej pomocy na nowym lądzie.
Widocznie wpadł jej w oko przystojny młodzieniec. W Ameryce
używał nazwiska Bailey. Przeżył całą gehennę emigranta, zaczy−
nając od pucybuta, aby w końcu stać się przedstawicielem dobrze
prosperującej fabryki kosmetyków. Był w ciągłych rozjazdach
i w ten sposób poznał wiele stanów i Meksyk. Z czasem został
zamożnym człowiekiem i szczęśliwym narzeczonym. Chciał jesz−
cze przyjechać do kraju, aby zabezpieczyć matkę i siostry. Plano−
wał kupno majątku ziemskiego albo czynszowej kamienicy. Pla−
ny te pokrzyżowała choroba. Zmarł w 1923 roku w szpitalu Santa
Rosa w San Antonio w Teksasie i tam go pochowano. Przyjaciel,
niejaki Gantt przesłał Babci złoty zegarek, spinki z granatami,
sygnet z rubinem i 300 dolarów. Gdy dopominała się o całą sumę
pozostawioną przez syna, nie odpowiadał.

Przechowały się listy Mariana i fotografie. W albumie była tyl−
ko jedna z wczesnej młodości, inne przysyłane już z Ameryki, uka−
zywały go w różnych sytuacjach życiowych nawet jako meksy−
kańskiego rewolucjonistę w szerokim sombrero i z przerzuconym
przez ramię pasem z amunicją.

Bolesław, student Akademii Rolniczo−Leśnej w Wiedniu5,
w czasie wakacji w Bochni uległ wypadkowi. Zmarł nie odzy−
skawszy świadomości. W albumie zachowała się fotografia bar−
dzo młodego człowieka w gimnazjalnym mundurku.

CDN.
Przypisy:
1 Anna Ziętkiewicz.
2 Helena Ziętkiewicz.
3 Janina Białkowska (1887−1980) ukończyła Prywatne Seminarium Żeńskie im. Klementy−
ny z Tańskich Hoffmanowej w Bochni. Od 1911 r. pracowała jako nauczyciel w szkołach
powszechnych powiatów bocheńskiego, miechowskiego i olkuskiego. Wielokrotnie wy−
różniana w okresie II RP. W czasie okupacji hitlerowskiej udzielała pomocy partyzantom
AK w Wierzchowisku i Udórzu w powiecie miechowskim.
4 Helena Białkowska z Długosiewiczów (1889−1979). W 1912 r. jako pierwsza kobieta w
Bochni zatrudniona została w CK Sądzie Powiatowym w Bochni, początkowo jako wolon−
tariuszka a później kancelistka. W 1922 r. poślubiła kapitana Edwarda Długosiewicza
z 85 p.p. Strzelców Wileńskich, kombatanta I wojny światowej, uczestnika III Powstania
Śląskiego, wojny polsko−bolszewickiej. Ich córką była Barbara ur. 16 marca 1925 r. autorka
powyższych wspomnień.
5 Bolesław Białkowski (1886−1914) był studentem Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu.

Badania nad wyjaśnieniem zagadek tej zapomnianej już hi−
storii trwają nadal. Napływają nowe relacje, które pozwalają na
ustalenie prawidłowej kolejności wydarzeń a nawet skorygowa−
nie niektórych wątków tej historii opisanych w części pierwszej
artykułu [patrz „WB”, R XV, nr 2−3 (66−67), str. 2−5, 26−29].
Uzupełnić ją można o kilka znaczących, nowych ustaleń. Nie−
zmiernie ważne informacje przekazał p. Andrzej Karamon z Ja−
sła, który znał jednego z najważniejszych uczestników tamtych
wydarzeń, Stanisława Sasaka i miał okazję z nim o tym rozma−
wiać. Bardzo ważne uzupełnienia wniósł też p. Andrzej Prus−
Bugayski miłośnik i znawca historii Bochni i ziemi bocheńskiej,
związany rodzinnie ze Stefanem Sękowskim właścicielem ma−
jątku Nieprześnia. Udało się dzięki niemu m.in. skorygować tra−
sę przelotu Liberatora w ostatnich minutach lotu, a także dotrzeć
do wielu nowych świadków, których relacje poważnie uzupełni−
ły rekonstruowaną historię. Dzięki gruntownej analizie już zna−
nych i zebraniu nowych relacji świadków okazało się, że samolot

Wojciech Krajewski

Nieszkowice Wielkie (2)
Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg artykułu poświęconego zestrzeleniu polskiego samolotu
Liberator w Nieszkowicach Wielkich pod Bochnią w nocy 14/15 sierpnia 1944 r.

po przelocie nad zachodnimi przedmieściami Bochni z północy
na południe, kilka razy zmieniał kierunek lotu starając się zgubić
atakującego niemieckiego myśliwca. W końcu, cały w płomie−
niach znalazł się w rejonie dworu w Nieprześni. Wtedy to zawró−
cił i przeleciał nad dworem w kierunku Nieszkowic Wielkich,
gdzie w końcu eksplodował.

Samolot spadł na pole Władysława i Ludmiły Trzasków gra−
niczące od południa z sąsiednią wsią Królówka. Było to kartofli−
sko porośnięte na tyle wysoko, że skrywało przed ludzkim wzro−
kiem leżące ciała poległych lotników. Na sąsiednich polach stały
stogi pszenicy. Paliły się, tak jak i ziemia nasycona paliwem
z rozbitego samolotu. Ogień „idąc” po rozlanym paliwie „szedł
pod górę”. Tu i ówdzie strzelała paląca się amunicja.

Okazuje się, że wbrew przytaczanym opisom wydarzeń, miesz−
kańcy Nieszkowic Wielkich i okolicznych wiosek bynajmniej nie
od razu pobiegli na miejsce upadku samolotu. O tym co się tak
naprawdę wydarzyło wiedzieli jedynie nieliczni bezpośredni ob−

Bolesław Białkowski
(1886−1914)

Barbara Długosiewicz Prus−Bugayska

Barbara Długosiewicz Prus−Bugayska (1925−2004) autorka
wspomnień urodziła się w Bochni. Była absolwentką Filologii
Polskiej WSP w Krakowie. Uczyła w szkołach bocheńskich.
W latach 1995−2000 napisała wspomnienia, których fragmenty
pt. „Stare albumy i stare opowieści” prezentujemy. Powstały one
z potrzeby serca i dla swoich dzieci. Ukazują one czas miniony
i ludzi, którzy wtedy żyli. Dzieciństwo spędziła w Bochni w zu−
pełnie innym świecie niż ten, w którym żyjemy.

Fotografie z arch. rodzinnego Andrzeja Prus−Bugayskiego
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serwatorzy walki powietrznej samolotu i jego katastrofy. Pozo−
stali, wyrwani nagle ze snu, z przerażeniem zobaczyli pożar za−
budowań na samym końcu wsi. Byli przekonani, że to Niemcy
w odwecie za sabotowanie robót przymusowych przy kopaniu
okopów, właśnie palą wieś, czym wcześniej grozili mieszkań−
com. Naturalnym odruchem ludzi było nie biec w kierunku poża−
ru, ale wręcz przeciwnie – błyskawicznie wyrzucano przez okna
dobytek, by uratować go od spalenia i pakowano najpotrzebniej−
sze rzeczy – szykując się do ucieczki w kierunku przeciwnym.
Po pewnym czasie rozeszła się wieść, że przyczyną pożaru jest
nie akcja Niemców, ale katastrofa samolotu. Dopiero wtedy ru−
szono na jej miejsce. Dotarli tam również zaalarmowani ludzie
z AK, którzy zapewne również obserwowali od pewnego czasu
walkę samolotu i jego zagładę. Miejsce upadku samolotu pene−
trowało jednak nie więcej niż 10 do 50 osób, z których jedni wcho−
dzili na miejsce katastrofy, inni właśnie je opuszczali. Ludzie
mimo wszystko bali się, że nagle mogą pojawić się Niemcy i będą
łapać ludzi na roboty przy kopaniu umocnień i rowów przeciw−
czołgowych.

Wśród penetrujących miejsce katastrofy rano 15 sierpnia,
a więc w kilka godzin po katastrofie, był 14−letni wówczas Stefan
Szydek. Tak wspominał on to zdarzenie:

Mieszkaliśmy wówczas we dworze w Nieprześni, skąd w nocy
obserwowaliśmy przelot płonącego samolotu i jego upadek
gdzieś w Nieszkowicach Wielkich. Rano postanowiliśmy z kole−
gami pójść na miejsce katastrofy. Wyszliśmy wcześnie rano, niby
to na mszę na 7 (było święto Matki Boskiej Zielnej). W rzeczywi−
stości poszliśmy tam gdzie spadł samolot. Rozerwało go
w powietrzu tak, że jego części były rozrzucone w promieniu 600−
700 metrów. Samolot spadł na kartoflisko. Od rozlanego paliwa
paliły się pobliskie ścierniska. Pamiętam do dziś specyficzny za−
pach rozlanego oleju i spalenizny. Chodząc wśród leżących jego
szczątków na jednej z blach zauważyliśmy namalowaną swasty−
kę i jakieś numery, których już nie pamiętam. Widok swastyki
z początku bardzo nas ucieszył – sądziliśmy, że jest to maszyna
niemiecka. Dopiero gdy odnaleźliśmy zwłoki lotników zrozumie−
liśmy, że samolot miał polską załogę. Przy jednym z nich znaleź−
liśmy święty obrazek, który zabrałem. Pamiętam lotnika w pilot−
ce, blondyna ze spaloną twarzą (był to prawdopodobnie tylny
strzelec St. Malczyk). Jeden, chyba pilot Szostak, miał na sobie
mundur w stalowym kolorze [tu świadek się myli, wszyscy lotnicy
mieli na sobie angielskie battledresy w kolorze khaki – przyp.
autora]. Kilku było w swetrach, co bardzo mnie zdziwiło. Nie
przypuszczałem, że tak mogą być ubrani lotnicy. Z tego zdarzenia
zapamiętałem nazwiska lotników Malczyk, Witek, Dubowski.
Wszędzie leżały rozrzucone duże ilości amunicji. Widziałem ka−
rabiny maszynowe. Chcieliśmy zabrać jeden, ale był bardzo cięż−
ki i nie daliśmy rady. Zabrałem więc taśmę z nabojami. Były to
grube i długie naboje [świadek mówi tu o nabojach kalibru
12,7 mm do Browningów M2 – przyp. autora]. Jeden z kolegów
wziął na pamiątkę blachę o wymiarach ok. 50 x 50 cm. Chodzi−
łem wśród szczątków samolotu obwieszony taśmą z amunicją, gdy
nagle od strony Nowego Wiśnicza i Królówki pojawił się patrol
niemieckich żandarmów z charakterystycznymi blachami na pier−
siach. Zdjęli karabiny i krzyknęli „Hände Hoch!!!”. Na ten wi−
dok zmroziło mnie ze strachu – zamarłem stojąc z tą taśmą amu−
nicyjną wiszącą na szyi. Chwilę potem mój kolega Józef Wafel
skoczył w krzaki, ja za nim, uciekaliśmy łąkami i wzdłuż potoku.
Oprzytomniałem po przebiegnięciu ze 3 kilometrów, ale amunicji
nie porzuciłem. Dotarłem z tą taśmą na szyi do dworu. Potem

Eksplozja paliwa spowodowała rozerwanie się samolotu na kilka
zasadniczych części: kadłub, skrzydła i usterzenie (lokalizacja wg.
świadka W. Gawąda). Spadły one w odległości kilkuset metrów od
siebie na rozległe wzniesienie (1) położone na samym końcu zabudowań
wsi Nieszkowice Wielkie (2). Skrzydła (3–4) spadły osobno na pola po
obu stronach wzniesienia. Kadłub pozbawiony części dziobowej (5)
leżał na jego szczycie. Osobno leżał ogon (6). Obecnie w miejscu
katastrofy stoi pomnik (7).

Plut. Wincenty T. Rutkowski, zdołał
wyskoczyć z samolotu i szczęśliwie
otworzyć spadochron. Niewiele bra−
kowało a byłby jedynym ocalałym
z katastrofy. Niestety podczas skoku,
już po opuszczeniu samolotu,
w powietrzu otrzymał dwa śmier−
telne postrzały w klatkę piersiową.
Jego zwłoki znaleziono najpóźniej
i pochowano w trumnie oznaczonej
numerem 7.

paliliśmy z niej proch, a z zabranego kawałka blachy zrobiono
potem garnczek. Pamiętam też, że rano nad miejscem katastrofy
pojawił się jakiś niemiecki samolot, zapewne rozpoznawczy – być
może robił zdjęcia?

Na opowieściach chłopców po ich powrocie z miejsca kata−
strofy i zasłyszanych rozmowach domowników, opiera się też to
co napisała w swoim liście, wówczas 12−letnia Maria Prus−Bu−
gayska, mieszkająca w dworze w Nieprześni. Czytamy w nim:

Wojna Nieprześnia 15.VII.44 r. [omyłka w określeniu miesią−
ca, powinno być nie VII a VIII – przyp. autora]. Dzień moich
Imienin przyniósł mi wiele zmartwienia. Spadł w nocy polski sa−
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molot w Nieszkowicach. Zginęło 5 polaków i 2 anglików. Zakoń−
czyli życie tragicznie. Lotnik był cały opalony i pomasakrowany.
Leżeli rozrzuceni po polach. Jeden miał w dwóch miejscach zła−
maną nogę. Nasi rodacy obdarli z nich ubrania, buty a nawet
zdejmowali z nich obrączki. Dokumenty wzięli Niemcy gdzie były
listy od żon. Byli zalani krwią. Szyba kabiny była cała zalana
krwią. Marysia Bugayska. Nieprześnia.

Inny świadek Marian Paduch z Królówki wspominał, że wi−
dział na wrakowisku (jak to określał) kabinę z siedzącym w fote−
lu, przypasanym lotnikiem z raną prawego uda. Nie wiadomo
jednak co świadek rozumiał pod pojęciem „kabina”. Czyżby nie
wszyscy lotnicy zdołali wydostać się z kadłuba samolotu przed
katastrofą? Stan zwłok widoczny na zdjęciach i w opisie raportu
AK wskazuje jednak na to, że w momencie uderzenia w ziemię
samolotu raczej nikt już nie był w jego wnętrzu.

Od p. Andrzeja Karamona z Jasła, który przekazał to co dowie−
dział się przed laty od Stanisława Sasaka wiadomo, że zwłoki lot−
ników zostały odnalezione na polach w pełnym lotniczym ekwi−
punku, z pozakładanymi pilotkami, okularami lotniczymi,
w założonych na battledressy uprzężach spadochronów i kamizel−
kach ratunkowych na wypadek przymusowego lądowania na Ad−
riatyku. Inni świadkowie dodawali, że dwóch lotników miało na
sobie skórzane kurtki „na baranku” [mogli je nosić przede wszyst−
kim tylni strzelcy – kurtkę taką widać na pewno na zdjęciu po−
śmiertnym strzelca wieżyczki ogonowej St. Malczyka – przyp.
autora]. Kurtki te trafiły prawdopodobnie do dworu w Nieprześni
(lotnicy zostali złożeni do trumien w zielonych battledressach, nie w
lotniczych kurtkach). Wiadomo, przynajmniej o jednej z tych kur−
tek, że była noszona jeszcze w końcu lat 60, aż się zupełnie zdarła.

Niektórzy twierdzą, że widzieli spadochrony nie przypięte przy
zwłokach, ale leżące osobno – tak jakby powypadały z rozbitego
kadłuba samolotu. Twarze lotników, poparzone i poranione za−
brudzone były ziemią, która przylgnęła do ran.

W takim stanie zwłoki lotników leżały tam gdzie spadły od
świtu do około południa 15 sierpnia. Okoliczni mieszkańcy nie
wiedzieli jak się w zaistniałej sytuacji zachować, by nie narazić
się na represje ze strony Niemców za podjęcie samowolnych dzia−
łań. Prawdopodobnie również dowództwo AK w Bochni było
zaskoczone wypadkiem i wydane rozkazy nie zdążyły jeszcze
dotrzeć do St. Sasaka i jego ludzi w Nieszkowicach Wielkich.

Wiadomo na pewno, że Niemcy pojawili się na miejscu kata−
strofy samolotu rano 15 sierpnia. Wspominał ich Stefan Szydek,
którego jak wspomniano niemiecki patrol zaskoczył przy wraku
po godzinie 7 rano. Podczas pobytu Niemców przy wraku ludzie
bali się podchodzić bliżej w obawie o życie, bo łatwo można było
z byle powodu zostać zastrzelonym. Zapewne w jakiś czas po
pojawieniu się patrolu żandarmerii nadjechali Niemcy w samo−

chodach. Nie wiadomo ile prawdy jest w tym, że było to aż kilka−
naście samochodów i motocykli z żandarmerią i oficerami Luft−
waffe. Niemcy obejrzeli samolot i zrewidowali zwłoki poległych.
Kazali wójtowi pochować ich tam gdzie zginęli, zrobili kilka zdjęć,
zabrali z samolotu to co ich interesowało i odjechali.

Pogrzeb lotników w Pogwizdowie
Rozkaz zorganizowania pogrzebu lotników, został wydany

przez Dowództwo Komendy Obwodu „Wieloryb” AK w Boch−
ni. Zasadniczą i wybitną rolę w jego organizacji odegrało przede
wszystkim trzech ludzi: dowodzący miejscową placówką AK –
wzmiankowany już parokrotnie kierownik i nauczyciel szkoły
w Nieszkowicach Wielkich – kpt. Stanisław Sasak ps. „Wir”, zwią−
zany z podziemiem miejscowy proboszcz ks. Stanisław Kapusta
oraz właściciel pobliskiego majątku ziemskiego i dworu w Nie−
prześni Stefan Sękowski, działający w AK w stopniu p.por. pod
ps. „Włóka”, którego inspirująca rola widoczna jest tu niemal na
każdym kroku. Nie jest wykluczone, że pewną rolę odegrał też
w całym przedsięwzięciu szwagier S. Sękowskiego, ppłk Zyg−
munt Szydek ps. „Wiatr” pełniący ważne funkcje w dowództwie
AK okręgu krakowskiego.

Zapewne w godzinach rannych we wtorek 15 sierpnia,
St. Sasak i jego ludzie otrzymali rozkaz z Bochni, by poległym
lotnikom urządzić pogrzeb na odległym o ok. 3,5 km cmentarzu
w Pogwizdowie. Ponieważ miejscowi chłopi odmówili dania swo−
ich wozów na przewiezienie zwłok, St. Sasak wyruszył na rowe−
rze do dworu w Nieprześni, by tam uzyskać pomoc. Ale jeszcze
z samego rana, zanim wyjechał do dworu, wykonał komplet zdjęć
przedstawiających poległych lotników. Pokazywały one ich tak
jak zginęli w pełnym lotniczym ekwipunku. Niestety zdjęcia te
wraz z całym albumem, jaki później wykonał, zaginęły. Z wypo−
wiedzi p. Andrzeja Karamona z Jasła wiadomo, że w albumie St.
Sasaka widział on najprawdopodobniej 2 zdjęcia lotników w peł−
nym lotniczym oporządzeniu. Byli to prawdopodobnie kpt. Da−
niel i chyba kpt. Zb. Szostak. Lotników układano do zdjęcia na
zdejmowanej, drewnianej burcie furmanki, a pod głowy podkła−
dano znaleziony lotniczy ekwipunek, maskę tlenową, kamizelkę
ratunkową, jakąś skrzynkę z samolotu lub po prostu ręcznie pod−
trzymywano głowy do zdjęcia. Są na nich widoczni w battledres−
sach, 1−2 ma na sobie kurtki „na baranku” i kamizelki ratunkowe.
Zdjęcia te robione były w celu zapewnienia możliwości identyfi−
kacji poległych w przyszłości.

Jedyne znane zdjęcia Liberatora na
którym zginęła załoga kpt. Zb.
Szostaka i kpt. St. Daniela.
Widoczne charakterystyczne godło
przedstawiające białego orła ataku−
jącego swastykę namalowane pod
kabiną pilotów. Poniżej pozuje
st. sierż. Wiktor Piekarski, szef sekcji
radiowej eskadry 1586 w Brindisi we
Włoszech.

Pogrzeb lotników na cmentarzu w Pogwizdowie 17 sierpnia 1944 r. Wido−
czne trumny oznaczone numerami od 3 do 7. Nad nimi stoi  ks. St. Kapusta,
fot St. Sasak, zb. Stowarzyszenia Bochniaków  i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej
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Zaraz po tym jak Sasak opuścił miejsce katastrofy doszło do ra−
bunku zwłok lotników. Z relacji Stefana Tabaka (wówczas 14 lat)
wiadomo, że ok. godz. 10−11 rano zwłoki pozbawione już były lotni−
czego ekwipunku. Powtarzana jest informacja, że rabusie zdołali zdjąć
ze zwłok też mundury i buty. Przynajmniej jeden z lotników był
rozebrany do bielizny. Niektórzy świadkowie mówili nawet
o lotnikach rozebranych do naga. Proceder ten przerwali prawdopo−
dobnie dopiero ludzie Sasaka. Wiadomo, że okradzione ciała pole−
głych ponakrywano jakimiś derkami.

Wiele mówi na ten temat wprost bezcenna relacja Franciszka
Rudki ps. „Ruta” (wówczas 21 lat), zatrudnionego wtedy we dwo−
rze u Stefana Sękowskiego w Nieprześni:

Około godz. 12 w południe p. Sasak przyjechał na rowerze do
dworu. Rozmawiał o czymś z p. Sękowskim. Z przebiegu rozmo−
wy zrozumiałem, że chodziło o to by dać wóz na przewiezienie
zwłok zabitych lotników na cmentarz do Pogwizdowa. Sasak
stwierdził, że miejscowi chłopi nie chcieli dać wozu zapewne ze
strachu. Pan Sękowski wyznaczył mnie i kazał zaprzęgać konie.
Na wóz drabiniasty narzuciłem dużo słomy i pojechałem do Nie−
szkowic na miejsce upadku samolotu. Tam czekało już na mnie
dwóch ludzi od p. Sasaka, którzy mieli załadować zwłoki na wóz.
Byli to Jan Gajewski i Aleksander Kurczak (obaj już nie żyją).
Lotnicy leżeli rozrzuceni na polu Babraja i Trzaski. Pamiętam, że
kilku leżało w kartoflisku, kilku na zaoranym polu a jeszcze inni
na nieużytkach. Podjeżdżałem do każdego z nich wozem w miej−
sca gdzie spadli. Następnie każde ciało podnosiło 3 ludzi (2 brało
pod ramiona, 1 za nogi) i kładło na słomę na wozie. Pamiętam, że
lotnicy byli okradzeni z ubrań, leżeli rozebrani do kalesonów,
dwóch leżało całkiem nago. Gdy zebraliśmy wszystkich, pojecha−
łem na cmentarz w Pogwizdowie, gdzie złożyliśmy ciała
w drewnianej kostnicy na podłodze. Po tym wszystkim wróciłem
wozem do dworu.

Ze wspomnień innych świadków wiadomo, że ciała lotników
ułożono na wozie ciasno „jak snopy zboża”. Można przyjąć, że
wszystkie czynności poczynając od wyjazdu do powrotu do dwo−
ru w Nieprześni mogły zająć Fr. Rudce od ok. godz. 12 do 14.

O godzinie 17 zwłok już na miejscu katastrofy na pewno nie
było. Wspomina o tym Aleksandra Michalczyk (wówczas 24 l.)
w sposób następujący:

Mieszkaliśmy w Dołuszycach−Dębniku. W nocy obudził nas
huk przelatującego samolotu, jednak zanim wyszliśmy z domu
zobaczyć co się dzieje, na niebie już nic nie było widać. Dopiero
za dnia, gdy poszłam na roboty przy „okopach” w Brzeźnicy−
Gródku dowiedziałam się, że w Nieszkowicach Wielkich spadł
samolot. Po pracy, wraz z kilkoma rówieśnikami, poszliśmy
z ciekawości obejrzeć to miejsce. Doszliśmy tam około godziny
5 po południu. Zwłok zabitych lotników już nie było. Samolot był
rozbity na drobne kawałki. Jego części leżały rozrzucone na prze−
strzeni około 200 metrów. Pamiętam dużo leżących blach jasne−
go koloru. Kręciło się tam wtedy kilkadziesiąt osób. Ludzie grze−
bali i szabrowali co tylko kto chciał i co się komu przydało.
Ciągnęli to wszystko do domów.

W środę, 16 sierpnia przygotowywano w Pogwizdowie trum−
ny. Koszt ich wykonania pokrył wymieniany już wcześniej Ste−
fan Sękowski właściciel majątku Nieprześnia (sześć gotowych
trumien zostało zakupione przez S. Sękowskiego, deski na wy−
konanie siódmej, ostatniej dał Sanisław Buda i zrobiono ją na
miejscu w Pogwizdowie). Tego też dnia jedna z kobiet w kostni−
cy umyła zwłoki i przygotowała je do pogrzebu. Miała pomagać

jej druga, ale ze strachu uciekła. Kostnica już wtedy była odwie−
dzana przez grupy okolicznych mieszkańców.

Z relacji świadków wynika, że w związku z planowanym
pogrzebem lotników był pewien zasadniczy problem i bynaj−
mniej nie chodziło tu wcale o brak trumien. Otóż zwłoki (za−
pewne 2−3 lotników) były okradzione z mundurów i nie było
w co ubrać ich do pogrzebu. W związku z tym ks. Kapusta wy−
głosił z ambony apel o zwrot zrabowanych rzeczy. W związku
z tym, że nie było zapewne większego odzewu, zdecydowano
się na przeprowadzenie nocnej akcji „dupobicia”. Jeżeli celem
jej istotnie było odzyskanie mundurów musiała odbyć się oczy−
wiście przed pogrzebem zaplanowanym na 17 sierpnia. Pozo−
stawała zatem noc z 15 na 16 sierpnia, lub co chyba najbardziej
prawdopodobne z 16 na 17 sierpnia.

Obecnie na temat akcji represyjnej, której poddano rabują−
cych poległych lotników, znane są dwie relacje Fr. Rudki ps.
„Ruta” (wówczas 21 lat) i Fr. Brzegowego ps. „Brzeski” (wów−
czas 22 lata), którzy byli w nią w pewnym stopniu zaangażowani
lub ją obserwowali.

Wiadomo prawie na pewno, że akcję wykonywali ludzie
z „obcego” oddziału AK (być może z oddziału przedwojennego
rotmistrza kawalerii, Franciszka Komorowskiego ps. „Dzik”, sfor−
mowanego w lipcu 1944 r. w Cichawce, liczącego 32 ludzi, a więc
silnego i najlepiej uzbrojonego w okolicy), który przybył w tym
celu z rejonu m. Siedlca (leżącej na zachód od Bochni) w sile
8−10 ludzi z bronią. Nie znali oni terenu na którym przyszło im
działać, ani tych których mieli przesłuchać. Sami też byli nie zna−
ni i o to zapewne dowództwu właśnie chodziło. Żadna z osób
którą zamierzano poddać przesłuchaniu i karze, nie znała i nie
mogła rozpoznać ludzi wykonujących to zadanie. Obawiano się
zapewne zemsty i donosów do Gestapo. Akcji na pewno nie mógł
przeprowadzić kpt. Stanisław Sasak i jego ludzie – byli oni zbyt
dobrze znani w okolicy. Na Sasaka, prowadzącego tajne naucza−
nie i tak wpływały donosy, skutkiem czego na jego dom Niemcy
robili wielokrotnie „naloty”. Jednak uczniowie ostrzegani w porę
przez wystawionych obserwatorów zawsze zdążali uciec.

Oddział mający wykonać zadanie najpierw zatrzymał się we
dworze w Nieprześni u Stefana Sękowskiego, skąd po posiłku
miał ruszyć nocą na miejsce akcji do Nieszkowic Wielkich.
Fr. Brzegowy ps. „Brzeski” twierdzi, że oddział był prowadzony
przez przewodników znających teren i miejsce zamieszkania tych,
którym zamierzano złożyć nocną „wizytę”. Tak wspomina te wy−
darzenia Fr. Rudka ps. „Ruta” pracujący wtedy we dworze:

Pan Sękowski kazał mi zaprzęgać konie do wozu. Podjecha−
łem pod spichlerz z którego wyszło 8−10 umundurowanych i uzbro−
jonych w pistolety maszynowe partyzantów. Nie znałem żadne−
go z nich. Pojechaliśmy do Nieszkowic Wielkich. Kazali mi
zatrzymać się przed wsią obok młyna. Tam miałem czekać aż
wrócą. Zsiedli z wozu i poszli w stronę zabudowań. Siedziałem
tak przy wozie aż do świtu – nawet zdrzemnąłem się. Wrócili do−
piero rano. Mieli ze sobą jakieś pakunki. Gdy wracaliśmy śmiali
się. Mówili, że jak chłop nie chciał się przyznać i oddać rzeczy
lotników walili go pasem do skutku. Kazali się zawieźć przez Za−
wadę, Pogwizdów, Kopaliny, Berdychów do leśniczówki pod Łap−
czycą w lesie kolanowskim – tam ich zostawiłem i sam wróciłem
do dworu w Nieprześni.

Nie przypadkowo grupa wykonała odskok z miejsca akcji do
leżącej daleko na uboczu leśniczówki w Kolanowie pod Łap−
czycą. Z artykułu St. Kobieli pt. „Podziemny magazyn broni”
[patrz „WB”, R XIV, nr 4−5 (63−64) str. 12−14] wiadomo, że wła−
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śnie w zabudowaniach tej leśniczówki, a dokładnie pod podłogą
stodoły znajdowała się skrytka, gdzie można było jednocześnie
ukryć kilku ludzi, zdeponować pobraną na akcję broń i zostawić
odzyskane rzeczy lotników.

Akcja „dupobicia” wykonana była po mistrzowsku. Dziś wie−
my, że „dupobicie” oznaczało po prostu karę chłosty. Niektórych
chłopów bito szczególnie dotkliwie i to nie tylko by odzyskać
zrabowane rzeczy lotników, ale w ogóle nawet za samo posiada−
nie przedmiotów z samolotu. Z innych relacji wiadomo, że
w wyniku tej akcji we wsi zapanował autentyczny strach i ci któ−
rzy mieli coś z samolotu ukrywali to nawet w ziemi.

Akcja zakończyła się sukcesem. Na czas pogrzebu zdołano od−
zyskać prawie kompletne umundurowanie lotników. Brakowało
jedynie drobnych jego elementów. Uczestniczący w pogrzebie Cze−
sław Majewski (wówczas w wieku ok. 14 lat) wspomina, szczegół
który utkwił mu w pamięci, że jeden z lotników w trumnie nie miał
na nogach butów i leżał jedynie w nałożonych skarpetach.

Ciała lotników złożono do trumien. Były one z zewnątrz po−
malowane na czarno (wg innej relacji były brązowe) i oznaczone
kredą numerami od 1 do 6, gdyż odnaleziono zwłoki tylko 6 lot−
ników. W trumnach oznaczonych numerami od 1do 6 złożono
kolejno: 1 – kpt. naw. St. Daniel, 2 – plut. strz. St. Malczyk,
3 – plut. strz. radioop. J. Witek, 4 – kpt. pil. Zb. Szostak, 5 – plut.
pil. J. Bielecki, 6 – plut. bomb. T. Dubowski. Nie wiedziano, że
należy poszukiwać jeszcze jednego poległego członka załogi. Ro−
zeszły się podobno pogłoski, że siódmy lotnik uratował się i jest
bezpieczny w rękach AK. Plotki te niestety nie potwierdziły się.
Zwłoki siódmego lotnika plut. mech. pokł. W.T. Rutkowskiego
znaleziono niedaleko Królówki i przywieziono je na cmentarz
bardzo późno, bo dopiero w czwartek 17 sierpnia rano, czyli w dniu
planowanego pogrzebu. Zostały złożone w kostnicy, gdzie cze−
kały na trumnę, którą wykonano na miejscu i dosłownie w ostatniej
chwili. W końcu wszystkie 7 trumien udekorowanych gałązkami
sosny i kwiatami zostało wystawione na widok publiczny na cmen−
tarzu w Pogwizdowie.

Wtedy to St. Sasak wykonał kolejną serię zdjęć zwłok leżą−
cych w otwartych trumnach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 17 sierp−
nia o godz. 17.00 lub według innych świadków o 17.30. Z początku
data i godzina pogrzebu była znana tylko wtajemniczonym. AK
obawiała się, by pogrzeb nie przybrał charakteru manifestacji
patriotycznej i nie sprowokował trudnej do przewidzenia reakcji
Niemców. Ta poufna początkowo informacja o terminie pogrze−
bu rozniosła się szybko po okolicy i już od wczesnych godzin
popołudniowych w stronę cmentarza w Pogwizdowie ruszyły
grupki ludzi z pobliskich wiosek, a nawet z odległej o ok. 5 km
Bochni. Grupy ludzi zdążające z różnych kierunków w stronę
Pogwizdowa były zatrzymywane przez dyskretnie rozstawione
przy drogach patrole AK, które miały ubezpieczać pogrzeb. Py−
tano ludzi dokąd i po co idą. Gdy padała odpowiedź, że na po−
grzeb lotników puszczano ich dalej.

Zdecydowaną większość uczestników pogrzebu stanowiły
osoby przybyłe z Pogwizdowa i okolicznych wiosek: Zawady,
Nieprześni, Dąbrowicy, Nieszkowic Wielkich, Królówki
i w mniejszym stopniu z Bochni i Nowego Wiśnicza. Bochnia
była wówczas małym miasteczkiem w którym nic szczególnego
się nie działo. Zdaje się, też że niewiele wiedziano o zestrzeleniu
samolotu i organizowanym pogrzebie. Andrzej Prus−Bugayski,
który poszukując świadków tych wydarzeń przeprowadził
w Bochni blisko sto rozmów z osobami w wieku 75−85 lat z róż−
nych środowisk podsumowując stwierdził, że praktycznie żadna z
zapytanych kobiet i mężczyzn, nic nie była w stanie opowiedzieć o
katastrofie samolotu i pogrzebie lotników. Ludzi to nie intereso−
wało, była wojna i każdy się wtedy bał o życie. Dzieci spędzały
czas na przydomowych podwórkach i nie wiedziały co się dzia−
ło w okolicy. Relacje mówiące o znaczącym udziale mieszkań−
ców Bochni w pogrzebie są raczej przesadzone. Przybyła tam
przede wszystkim ludność okolicznych wiosek.

Niewielki cmentarzyk w Pogwizdowie już od południa 17 sierp−
nia zapełniali ludzie chcący wziąć udział w pogrzebie. Trudno oce−
nić liczbę przybyłych. Według bardzo rozbieżnych relacji i artyku−
łów prasowych miało to być od 200 do nawet 1 000 osób.
Z najnowszych relacji uczestników wynika, że najbardziej prawdo−
podobna jest jednak liczba 200 lub co najwyżej 300 osób. Określanie
jej na 500 czy 1 000 osób, wydaje się być stanowczo zawyżone.

Ludzie przynieśli na pogrzeb wiele kwiatów i wieńców z bia−
ło−czerwonymi wstęgami. Taki okazały wieniec wykonały ko−
biety z „Ludowego Związku Kobiet” i „Zielonego Krzyża”. Do
dziś sporne jest, czy pogrzeb poprzedziła msza święta w kościele,
czy jej w ogóle nie było. Są świadkowie (p. Stefan Tabak
i p. Zofia Skowronek−Tabak z Bochni – wówczas po 13−14 lat),
którzy twierdzą, że w niej uczestniczyli. Według nich trumny zo−
stały wniesione do kościoła i ustawione w poprzek kościelnej
nawy. Podczas mszy śpiewał chór. Wielu świadków jednak za−
przecza, żeby w ogóle taka msza się odbyła (nie wykluczone jed−
nak, że po latach zawodzi pamięć). Po mszy trumny kolejno, jed−
na za drugą przeniesiono na barkach mężczyzn na cmentarz
znajdujący się niedaleko kościoła. Ustawiono je obok głębokie−
go, ziemnego, zbiorowego grobu, jedną przy drugiej w kolejności
numerów napisanych na trumnach. Egzekwie odprawił proboszcz
parafii w Pogwizdowie ks. Stanisław Kapusta. Całą okolicę dys−
kretnie ubezpieczały placówki akowskie I Batalionu „Pszczoła”,
których zadaniem było obserwować okolicę i w razie potrzeby
zawiadomić o ruchach Niemców. Ci jednak nie pojawili się. Obec−
nie wiadomo, że w najbliższej okolicy Niemców wówczas nie

Grób lotników na cmentarzu w Pogwizdowie, 1944 r., fot. St. Sasak,
zb. inż. Z. Wysockiego (Warszawa)
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było. Ich większe siły znajdowały się jedynie w Bochni i Nowym
Wiśniczu. Z relacji Stefana Szydka wiadomo, że również St. Sa−
sak wydał swoim uczniom polecenie, by rozstawieni co 50 me−
trów obserwowali okoliczne drogi. Sygnał dany czapką miał ozna−
czać niebezpieczeństwo. Wśród ludzi zgromadzonych na
pogrzebie wystąpili całkiem oficjalnie partyzanci AK. Uczestni−
cy pogrzebu stwierdzali po latach, że na pogrzebie mogło być
kilku tajniaków gestapo. Zapewne właśnie z obawy przed denun−
cjacją St. Sasak dokumentując przebieg pogrzebu wykonał ko−
lejną serię zdjęć robiąc je „spod płaszcza”. Podobno zdjęcia i to
aparatem na statywie, a więc całkiem oficjalnie, robił również
fotograf Stanisław Famielec praktykant zakładu fotograficznego
„Ars” Klementyny Mień. Na cmentarz dotarł również inny foto−
graf z Bochni, K. G. co do którego istniało podejrzenie, że ma
jakieś związki z Niemcami (ponoć prowadził zakład fotograficz−
ny „Nur für Deutsche”). Akowcy z obstawy cmentarza, by unie−
możliwić wykonanie zdjęć, odebrali mu aparat fotograficzny,
a żeby opóźnić powrót do Bochni zarekwirowali też motor BMW
350 na którym przyjechał.

Po odprawieniu egzekwii przez księdza, krótko przemówił ppor.
Józef Wieciech ps. „Tamarow”, dowódca I Batalionu „Pszczoła”
z 12 p.p. AK im. Ziemi Bocheńskiej. Był tam też oddział B.Ch.
dowodzony przez Alojzego Świergota ps. „Ryś”. Na pogrzebie było
również obecnych, oczywiście „po cywilnemu”, dwóch lotników
z załogi polskiego Halifaxa zestrzelonego w nocy 16/17 sierpnia
w okolicach Bochni (jednym z nich był nawigator por. F/O Włady−
sław Schöffer). Pamięć poległych lotników uczczono minutą ciszy
po której nad otwartą mogiłą oddano 7 strzałów z pistoletu, co mia−
ło symbolizować salwę honorową. Każdy strzał miał upamiętniać
jednego poległego lotnika. Niektórzy ze świadków (wówczas dzie−
ci), wspominają, że ludzie przestraszeni strzałami zaczęli wycofy−
wać się z cmentarza. Gdy jednak po chwili zorientowali się, że nie
grozi im żadne niebezpieczeństwo, pozostali na miejscu. W tym
momencie z pobliskich wzniesień okalających cmentarz i wioskę
w Pogwizdowie niewidoczne dotąd patrole partyzanckie zaczęły
strzelać w niebo ponad cmentarzem z rakietnic (także tą strzelani−
nę na wiwat nie wszyscy pamiętają i niektórzy otwarcie zaprze−
czają, by miała ona w ogóle miejsce).

Do otwartej mogiły ludzie rzucali kwiaty i grudki ziemi. Uro−
czystość zakończyła recytacja patriotycznych wierszy i odśpie−
wanie pieśni. Jedna z uczestniczek uroczystości – Anna Buda,
zapamiętała ostatnią zwrotkę deklamowanego nad trumnami wier−
sza: „[…] W wielkiej walczyliście sprawie / Wolność nieśliście
biednej Warszawie / By oczy rodaków osuszyć z łez / Tu nad−
szedł Waszej wędrówki kres”. Na grobie ustawiono 7 małych
krzyży brzozowych z tabliczkami imiennymi – każdy krzyż po−
świecony był jednemu lotnikowi. Nad mogiłą górował jeden brzo−
zowy żołnierski krzyż o wysokości 5 m. Był on zwrócony fron−
tem ku wschodowi – w kierunku miejsca katastrofy samolotu.
Mogiła została na koniec przykryta licznymi kwiatami
i wieńcami z wstęgami w barwach narodowych. Jeden ze złożo−
nych na grobie wieńców miał biało−czerwoną szarfę z napisem
„Polskim Lotnikom – Towarzysze Broni”.

Dopiero w trzecim dniu po pogrzebie na cmentarzu pojawił
się oddział Niemców lub według innych informacji Kałmuków
lub Azerbejdżan – żołnierzy wschodnich oddziałów kolaborują−
cych z Niemcami, którzy stacjonowali w okolicy. Pozrywali oni z
grobu wstęgi biało−czerwone i poniszczyli kwiaty. Niemcy zaka−
zali używania polskich barw narodowych. Mimo to wstęgi takie
położono na grobie ponownie.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1944 r., w 5. rocznicę wybu−
chu wojny, żołnierze AK w miejsce prowizorycznego krzyża brzo−
zowego ustawili na mogile okazały krzyż dębowy i urządzili uroczy−
sty apel poległych. I tu znów pomocny był Stefan Sękowski właściciel
dworu w Nieprześni. Tak wspomina to Fr. Rudka ps. „Ruta”:

W kilka dni po pogrzebie chłopi z Zawady przyszli do pana
Sękowskiego z prośbą by dał wóz do przewiezienia z lasu na cmen−
tarz w Pogwizdowie wielkiego dębowego krzyża jaki wykonali.
Wysłano mnie z wozem do lasu za dworem. Istotnie czekało tam
już dwóch ludzi z gotowym 5 metrowym krzyżem. Załadowaliśmy
go na wóz i pojechaliśmy do Pogwizdowa na cmentarz, gdzie
miał być ustawiony nad mogiłą.

Taki sam dębowy krzyż stanął na miejscu katastrofy samolotu
(tam gdzie spadła kabina pilotów) w Nieszkowicach Wielkich. Oba
krzyże Niemcy kazali usunąć, ale nikt nie ruszył się do wykonania
tej pracy. Oba ocalały. Krzyż na grobie lotników stał długo. Roz−
padł się ze starości w końcu lat 90. Kiedy ostatecznie zniszczał
krzyż stojący na miejscu katastrofy samolotu nie wiadomo.

Ofiary z życia jaką złożyli lotnicy nie zapomniało również
polskie Naczelne Dowództwo. Rozkazem Naczelnego Wodza gen.
K. Sosnkowskiego z dn. 29.08.1944 r. pośmiertnie odznaczeni
zostali: kpt. pil. Zb. Szostak Krzyżem Złotym Orderu Wojenne−
go Virtuti Militari klasy IV, a pozostali członkowie załogi Krzy−
żami Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V.

Zapis w Księdze Zgonów
Po całym wypadku i pogrzebie lotników pozostał ślad w Księ−

dze Zgonów parafii Pogwizdów. Pod rokiem 1944, na str. 128,
poz. 13 odnajdujemy następujący łaciński zapis wykonany ręką
ks. Stanisława Kapusty, który [wraz z błędami w łacinie] cytuję
dosłownie:

In nocte 16 Augusti hora prima septem Polaci milites opem
militanti Varsoviae farentes via aerea ex Italia hersica morte pe−
rierunt anorum caquomina sunt

Daniel Stanislaus maior (nawigator)
Malczyk chorąży strzelec
Rutkowski sierżant mechanik
Witek Józ. sierżant radiooperator
Szostak Zb. kapitan pilot
Dubowski Tad. sierżant strzelec
Bielicki sierżant pilot
Itos omnes sepelici die 19 VIII 1944 Kapusta Stanislaus
co w przekładzie na język polski według p. Stanisława Ko−

bieli powinno brzmieć: „W nocy 16 sierpnia o godzinie pierw−
szej siedmiu żołnierzy polskich niosących pomoc dla walczącej
Warszawy drogą powietrzną z Italii zginęło heroiczną śmiercią.
Oto ich nazwiska: [tu następuje wykaz nazwisk – przyp. autora].
[Nocte 16 Augusti hora prima septem Poloni milites opem mili−
tanti Varsoviae ferentes via aerea ex Italia heroica morte perie−
runt eorum cognomina sunt...]

Tych wszystkich pogrzebałem dnia 19 VIII 1944 r. Kapusta Sta−
nisław”[Illos omnes sepelivi die 19 VIII 1944 Kapusta Stanislaus]

W zapisie tym zastanawia błędna data śmierci lotników (okre−
ślona na 16 sierpnia zamiast 15 sierpnia) i ich pogrzebu (19 sierp−
nia zamiast 17 sierpnia 1944). Ta ostatnia może oznacza nie tyle
datę uroczystości, ile raczej datę dokonania zapisu w Księdze
Zgonów do której ks. Kapusta zasiadł być może w dwa dni po
pogrzebie, czyli właśnie 19 sierpnia.

Ciąg dalszy na stronie 33.
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Szansa dla Bochni i kopalni
Wywiad z Jerzym Freudenheimem dyrektorem Kopalni Soli „Bochnia”

Panie Dyrektorze – turystom przyjeżdżającym do Bochni
– Kopalnia Soli kojarzy się wyłącznie z szybem Sutoris i wy−
robiskami podziemnymi. Podobno już niedługo powiększona
zostanie znacząco oferta dla turystów i kuracjuszy?

Tak faktycznie. Dotychczasowa działalność turystyczna i lecz−
nicza prowadzana w wyrobiskach podziemnych realizowana jest
w oparciu o infrastrukturę kompleksu zlokalizowanego przy szy−
bie Sutoris. Możliwe to jest dzięki olbrzymim inwestycjom po−
czynionym przez Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia. Dzięki
nim w ciągu 3 lat w centrum Bochni powstał ośrodek turystycz−
ny, hotelarski, gastronomiczny i leczniczy, który stał się wizy−
tówką Bochni, co potwierdzają licznie przybywający tutaj tury−
ści. W 2005 roku było ich w kopalni około 120 tys. I właśnie to
ciągle rosnąca liczba turystów i związane z tym utrudnienia wy−
nikające z lokalizacji szybu Sutoris w samym centrum miasta
zmusiły do wykorzystania do ruchu turystycznego także szybu
Campi. W 2005 roku powstały koncepcje, ekspertyzy i projekty
przyszłych inwestycji. Postanowiono, że szybem Campi będą
zjeżdżać do kopalni wszystkie zorganizowane grupy turystycz−
ne, szczególnie te, które przyjeżdżają do nas autokarami. Zdecy−
dowaliśmy też, że teren szybu Campi zostanie zamieniony na
centrum turystyczno – rekreacyjne, które służyć będzie nie tylko
turystom, ale również mieszkańcom Bochni.

Może nam Pan przybliżyć najważniejsze zamierzenia, któ−
re realizować będziecie na terenie Campi?

Jak już wspomniałem Bochnię a właściwie Kopalnię Soli od−
wiedziło 120 tys. turystów. Planujemy, że w ciągu najbliższych
lat liczba ta ulegnie podwojeniu. Nie osiągniemy tego bez posze−
rzenia oferty turystycznej i bez odpowiedniego przystosowania
infrastruktury. W tym celu na terenie Campi powstają już parkin−
gi i drogi wewnętrzne. Powstało nowe biuro obsługi klienta, któ−
re uruchomione będzie na wiosnę. Rozpocznie się remont i ada−
ptacja budynku nowej warzelni na obiekt wielofunkcyjny.
Znajdzie tam miejsce muzeum górnicze, pracownia konserwa−
torska, która odnawiać będzie i zabezpieczać górnicze starodru−
ki, mapy i inne archiwalia, znajdzie się tam również miejsce dla
orkiestry górniczej, która ma w Bochni piękne tradycje.

Na terenie Campi powstaną ścieżki dydaktyczne – obrazują−
ce transport pionowy oraz różne maszyny górnicze. W tym celu
odbudowana zostanie kleta wraz z kieratem polskim. Zamierza−
my również ponownie uruchomić buczek (syrenę) kopalnianą,
która ucichła w 1999 roku.

Wyremontowana będzie również stara warzelnia i adaptowa−
na na potrzeby rekreacyjno – zdrowotne. Wspomnieć tu również
należy o koncepcji zabudowy na kominie platformy widokowej.

I to wszystko chce Pan osiągnąć własnymi siłami, skąd na
to środki?.

Czas realizacji tych zamierzeń określam na dwa – trzy lata.
Muszę tu powiedzieć, że równolegle z naszymi działaniami na
tym terenie inwestować będzie również Spółka Uzdrowisko Ko−
palnia Soli Bochnia. Nasze i ich działania są ściśle z sobą skore−
lowane. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy ujawniając, że spółka
wybuduje na terenie Campi hotel, tężnie solankowe. Spółka pla−
nuje również zrealizowanie pewnego zamierzenia, które może
stać się prawdziwą perełką przyciągającą turystów. Ale o tym
należy rozmawiać  z właścicielami Spółki.

Jak z tego wynika ścisłe współdziałanie kopalni i spółki jest
podstawą, aby rewitalizacja historycznego obszaru miejskiego,
jakim jest otoczenie szybu Campi przebiegała sprawnie.

To, że realizacja tego przedsięwzięcia jest ważna dla wszyst−
kich, którym przyszłość nie tylko kopalni, ale również miasta,
które z niej wyrosło potwierdzone zostało podpisanym w dniu
13.09.2005 r. porozumieniem pomiędzy Kopalnią, Uzdrowi−
skiem a Urzędem Miasta,  z którego jasno wynika, że wszyscy
sygnatariusze tego porozumienia rozwój Bochni widzą
w dalszym wykorzystywaniu jej górniczej przeszłości, a temu
służyć będzie rewitalizacja pola Campi.

Środki na realizację tych zamierzeń w głównej mierze zamie−
rzamy pozyskać z funduszy europejskich. Stosowne wnioski na
1,5 mln euro zostały złożone. Z własnych przychodów pokryje−
my udział własny. Od wielkości pozyskanej dotacji zależeć bę−
dzie tempo prac. Jedno jest pewne zadanie już rozpoczęliśmy re−
alizować i go dokończymy.

Tak było Tak będzie
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Czy zmianom na powierzchni towarzyszyć będą również
zmiany na dole w kopalni?

Oczywiście. W najbliższym czasie włączymy do trasy tury−
stycznej schody Tesch łączące poziom I z V. Takich schodów
wykutych w soli biegnących spiralnie wokół szybika turysta ni−
gdzie poza naszą kopalnią nie zobaczy. W tym roku planujemy
również udostępnienie turystom na poziomie Sienkiewicz ko−
mory, którą będzie można jedynie zwiedzać płynąc łodzią. Je−
steśmy na etapie dokumentowania, a w miesiącu maju udostęp−
nimy turystom  około 20 stanowisk dokumentacyjnych przyrody
nieożywionej. Stanowi to rozwinięcie naszej oferty w kierunku
turystyki kwalifikowanej. W przyszłości dojdą do tego nowe
tzw. trasy ekstremalne.

Jak już wiadomo z dniem 1.01.2005 r. Przedsiębiorstwo
Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” decyzją Ministra Skar−
bu Państwa postawione zostało w stan likwidacji a pan zo−
stał wyznaczony na likwidatora. Czy w świetle tej decyzji
możliwe jest zrealizowanie tych wszystkich zamierzeń?

Postawienie Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli
„Bochnia” w stan likwidacji było konsekwencją wprowadze−
nia w 1999 roku w kopalni Zarządu Komisarycznego. Przedsię−
biorstwo nasze jako jednostka nie produkująca i nie przynoszą−
ca z tego tytułu dochodu nie może działać w oparciu o ustawę
o przedsiębiorstwach państwowych. Zarząd Komisaryczny miał
unormować sytuację w przedsiębiorstwie i przygotować go do
przeprowadzenia zmian umożliwiających wprowadzenie jego
nowej formy prawnej.

Decyzja o postawieniu Przedsiębiorstwa Państwowego Ko−
palnia Soli „Bochnia” w stan likwidacji wyraźnie określa, że
zlikwidowana zostaje część przedsiębiorstwa nie objęta ochroną
konserwatorską i nie objęta wpisem na listę dziedzictwa naro−
dowego. Dla tej zabytkowej części opracowana ma być nowa
forma prawna, która wdrożona powinna być do końca 2008 roku.
Jest to równocześnie data, kiedy zakończyć się ma fizycznie
likwidacja nie zabytkowej części kopalni. Zdając sobie sprawę,
że funkcjonowanie kopalni ze statusem przedsiębiorstw
a w likwidacji przez najbliższe lata nie przynosi nam splendoru,
postanowiłem przyspieszyć działanie i na koniec ubiegłego roku
został opracowany model dalszego funkcjonowania zabytkowej
części Kopalni Soli „Bochnia” oraz określono jego koszty.
W roku bieżącym należy przeprowadzić szereg konsultacji
i uzgodnień z Ministerstwem Skarbu, Ministerstwem Gospo−
darki oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które powinny na przełomie roku 2006/2007 pozwolić utwo−

rzyć nowy podmiot pod nazwą „Zabytkowa Kopalnia Soli Boch−
nia – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jako spółkę uży−
teczności publicznej z dziedziny ochrony i udostępnienia dzie−
dzictwa kulturowego.

Jak z tego wynika ten rok będzie miał decydujące znaczenie
dla przyszłości kopalni, a przede wszystkim dla 150 osobowej
jej załogi.

W 2000 roku Prezydent RP uznał Kopalnię Soli Bochnia
za Pomnik Historii. Konsekwencją tego miało być wpisanie
Kopalni na światową listę dziedzictwa UNESCO. Minęło
5 lat i jaki jest bieg tej jakże ważnej dla kopalni i Bochni
sprawy?

Faktycznie, 5 lat temu wydawało się, że wpis na listę UNE−
SCO to formalność. Rzeczywistość jednak okazała się brutalna.
Pomimo bardzo energicznych zabiegów i znacznego tzw. lobbin−
gu, nie osiągnięto sukcesu. Nie znaczy to jednak, że stoimy na
straconej pozycji. Okazało się, że Kopalnia Soli Bochnia nie może
być wpisana na listę UNESCO jako samodzielne przedsiębior−
stwo. Możliwe jest jedynie rozszerzenie wpisu Wieliczki o naszą
kopalnię. Taka koncepcja spotkała się z negatywnym przyjęciem
samej Kopalni Wieliczka, ale na szczęście nie od nich zależy de−
cyzja. Trzeba jednak przyznać, że ich pozytywne stanowisko bar−
dzo by nam pomogło.

W międzyczasie na początku 2005 roku zmieniły się przepisy
dotyczące składania wniosków o wpis na listę UNESCO. Obec−
nie każde państwo może składać w roku dwa wnioski, w tym
jeden ma dotyczyć obiektów kulturowych a drugi obiektów przy−
rodniczych. Z mojego rozeznania Komitet do Spraw UNESCO
ustalił już listę kandydatów na lata 2006 – 2007. Może to i do−
brze, bo okazało się, że nawet gdybyśmy zostali wytypowani na
ten rok to nie moglibyśmy złożyć wniosku z przyczyn formal−
nych. Warunkiem koniecznym, aby taki wniosek był przyjęty jest
posiadanie przez miasto, którego on dotyczy szczegółowego pla−
nu zagospodarowania przestrzennego, przynajmniej dla obszaru,
jaki ma być objęty wnioskiem. Miasto Bochnia niestety takiego
planu nie posiada, a jego opracowanie i zatwierdzenie wymaga
około roku czasu. Miasto nie posiada także uchwały o utworze−
niu w Bochni tzw. parku kulturowego. Jego posiadanie także by
nam pomogło, gdyż świadczyłoby o tym, że szczególną ochroną
powinno być objęte poza kopalnię również centrum Bochni, a to
podnosi rangę Bochni.

Tak, więc podsumowując data złożenia wniosku uzależnio−
na będzie od daty zatwierdzenia planu zagospodarowania prze−
strzennego Bochni. Wtedy będzie musiała być opracowana przez
Centrum Dokumentacji Zabytków szczegółowa dokumentacja
obiektu.

Pozwolę sobie w tym miejscu zwrócić się do wszystkich
czytelników, którym dobro Bochni i Kopalni Soli Bochnia nie
jest obojętne. Nie ma co ukrywać, że bez lobbingu nasze stara−
nia będą napotykać na mur obojętności. Znając jednak zaanga−
żowanie się bochniaków w różne akcje związane z Bochnią,
w tym szczególnie zaangażowanie się ś.p. prof. dr hab. inż Sta−
nisława Pachuty w uzyskanie przez Kopalnię statusu pomnika
historii, wierzę, że i tym razem z ich pomocą Kopalnia Soli
Bochnia zostanie wpisana na listę UNESCO.

Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził Stanisław Kobiela
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 Z początkiem lipca 1980 roku na stanowisku zawiadowcy
kopalni soli w Bochni rozpoczął pracę dr Wojciech Urban, absol−
went Wydziału Górniczego Akademii Górniczo− Hutniczej,
b. dyrektor d/s naukowych OBR „Siarkopol ” w Tarnobrzegu.

Wówczas bocheńska kopalnia soli była zakładem wchodzą−
cym w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli Wie−
liczka – Bochnia.

Istnienie takiego dużego przedsiębior−
stwa jako jednego organizmu gospodar−
czego marginalizowało Bochnię. Taki
układ nieuchronnie doprowadziłby do
upadku tę najstarszą polską kopalnię. Wi−
dząc szansę i perspektywę rozwoju bo−
cheńskiej kopalni jako osobnego przedsię−
biorstwa Wojciech Urban popierał
intensywnie starania aby rozłączyć te dwa
zakłady.

W styczniu 1981 roku został dyrekto−
rem naczelnym oddzielonego już od Wie−
liczki Przedsiębiorstwa Państwowego Ko−
palnia Soli „Bochnia”.

Konflikt z ówczesnym aparatem par−
tyjnym województwa na temat przyszło−
ści przedsiębiorstwa sprawił, że dyr. Urban
zrezygnował z pracy w kopalni.

W tym czasie fala niezadowolenia spo−
łecznego dotarła do kopalni soli w Bochni.
18.07.1981r. rozpoczął się okres strajków,
które trwały przez około miesiąc do 14.08.1981r. Wówczas związ−
kowcy uznali, że dr Wojciech Urban jako dyrektor przedsiębior−
stwa może zapewnić przyszłość bocheńskiej żupy. Wysłana
w imieniu Związku Zawodowego „Solidarność” delegacja zło−
żyła propozycję ponownego objęcia funkcji dyrektora naczelne−
go bocheńskiej kopalni. Propozycja górników zostaje przyjęta.

Od tego momentu rozpoczęła się kompleksowa przebudowa
zakładu polegająca na organizacyjnym i technicznym przystoso−
waniu go do samodzielnej działalności gospodarczej. Prowadzo−
ne są remonty i modernizacje.

Wymiana wieży wyciągowej szybu Campi, którą posadowiono
na nowym fundamencie, generalny remont szybów Sutoris i Cam−
pi wraz z wymianą w nich klatek, zmodernizowanie warzelni,
położenie betonu na placu wokół szybu Campi i warzelni, to tyl−
ko ważniejsze z nich.

Kierunek zmian był dobry. Jako pracodawca dbał o załogę.
Rosną płace, wydajność pracy wzrasta, zakład dobrze rokuje. Pra−
cownicy otrzymują wiele talonów na samochody, wyróżniani są
wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Dbał
o sprawy materialne pracowników. Postanowił zwiększyć liczbę
mieszkań dla pracowników. Istniejący teren ogródków działko−
wych przylegający do kopalni „Bochnia” został przekwalifiko−
wany na działki budowlane i przekazany pracownikom.

Kilkunastu z nich przystąpiło do budowy domów. Aby wspo−
móc budownictwo pracownicze zezwolił na uruchomienie i wy−

Tadeusz Gajecki, Małgorzata Szczepara

Tamte dni
posażenie na terenie kopalni węzła produkcji pustaków z wyko−
rzystaniem żużla z kopalnianej kotłowni.

Dla rozwoju kopalni konieczne było zatrudnienie wysoko−
wykwalifikowanej, fachowej kadry inżynierskiej o różnych spe−
cjalnościach. Na terenie Bochni ludzi o takich specjalnościach
nie było. Zdecydował się więc ściągnąć ich spoza Bochni.

Przyszłość wyznaczają nowe inwestycje. Dyrektor wrócił do
wcześniejszego projektu budowy kopalni soli „Siedlec – Mosz−
czenica ”. Widział w tym „lokomotywę” dalszego utrzymania
starej kopalni „Bochnia” jako zakładu kończącego eksploatację
soli. A nawet więcej: zwiększenia zatrudnienia, a tym samym
rozwoju regionu. Środki na realizację tej inwestycji zostały przy−

znane i nastąpiła intensyfikacja budowy
nowej kopalni w Siedlcu. Natomiast dla wy−
służonej kopalni „Bochnia” dostrzegł inne
przeznaczenie — uzdrowisko.

Stworzył wizję Bochni — uzdrowiska
z prawdziwego zdarzenia, łącznie z basenami
termalnymi. Zauważał możliwość wykorzy−
stania odwiertów termalnych w rejonie Nie−
prześnia – Kolanów. Jego staraniem rozpo−
częła się likwidacja wyeksploatowanych
komór w kopalni otworowej „Łężkowice”
technologią podsadzania, odpowiednio do−
braną do lokalnych warunków.

Oprócz tej bieżącej działalności ciągle
powracał do sprawy powstania w kopalni
uzdrowiska. Zrodził się projekt przystoso−
wania powierzchni rejonu szybu „Sutoris”
pod infrastrukturę uzdrowiska. Całość tej
wizji tj. sanatorium na dole w komorze
„Ważyn” oraz budynek dla potrzeb lecznic−
twa przy szybie „Sutoris” został zrealizo−
wany już przez Jego następców.

Dr Wojciech Urban kochał tradycje górnicze i dążył uparcie
do ich kultywowania. Corocznie z okazji Dnia Górnika organizo−
wał karczmy piwne, jasełka, pochody barbórkowe przy akompa−
niamencie orkiestry górniczej. To on doprowadził do tego, że
każdego roku począwszy od 1981 r. w kaplicy na poziomie „Au−
gust” odbywała się uroczysta pasterka dla górników i ich rodzin
z udziałem mieszkańców Bochni. Był wrażliwy na trudną sytu−
ację materialną górników−emerytów, nigdy nie odmawiał im po−
mocy, zapraszał na spotkania barbórkowe.

Miał dobry kontakt z młodymi. Wspierał ZHP w Bochni, po−
magając w organizacji obozów harcerskich, zapewniając kopal−
niany transport dla dzieci i młodzieży, zaopatrując kuchnię har−
cerską w węgiel itp. Chętnie uczestniczył w spotkaniach
obozowych, czy innych na dole kopalni, organizując i prowadząc
zajęcia z harcerzami przy zaimprowizowanym ognisku. W ten
sposób zainicjowana akcja pomocy harcerzom kontynuowana była
przez następne lata.

Czteroletni okres pracy w Bochni był tylko jednym z kilku
przystanków w Jego bogatym życiu.

Ten świetny organizator, wizjoner, wymagający pracodaw−
ca, naukowiec, kolega, dusza towarzystwa ale nade wszystko
Człowiek odszedł na zawsze w Boże Narodzenie 2005 roku ma−
jąc tylko 68 lat. Pozostanie w pamięci wielu, także Bochnian jako
wzór odpowiedzialności w pracy i bezinteresowności w działa−
niach społecznych.
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 Ksiądz prałat Stanisław Wiśniowski w latach 1972 – 1999
był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apo−
stoła w Lipnicy Murowanej. Jego dokonania duszpasterskie
i społeczne na wielu płaszczyznach znane są nie tylko w diecezji
tarnowskiej.

Urodził się 23 marca 1932 r. w Gnojniku, był synem Bronisła−
wa i Honoraty z domu Pasek. Na
chrzcie w miejscowym kościele parafial−
nym, na cześć biskupa ze Szczepanowa,
otrzymał imię Stanisław. Naukę w szkole
powszechnej rozpoczął w roku 1938
i kontynuował ją w czasie okupacji. Po
zdaniu małej matury w gimnazjum
w Brzesku podjął naukę w miejscowym
liceum ogólnokształcącym, gdzie w 1950
roku uzyskał świadectwo dojrzałości
z wynikiem bardzo dobrym. We wrze−
śniu tegoż roku wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie,
podejmując studia filozoficzno−teologicz−
ne. 29 czerwca 1955 r. z rąk księdza bi−
skupa Karola Pękali otrzymał święcenia
kapłańskie. Mszę Świętą prymicyjną od−
prawił w swojej rodzinnej parafii.

Pierwszą placówką duszpasterską, na
którą został skierowany neoprezbiter
Stanisław Wiśniowski, była parafia
w Łączkach Kucharskich k. Ropczyc.
Tam pracował jako wikariusz przez trzy
lata. Jesienią 1958 r. został przeniesiony
do Gromnika, gdzie był wikariuszem do połowy 1961 roku,
a następnie w parafii Narodzenia NMP w Gorlicach.

W 1968 r. ks. Stanisław Wiśniowski podjął pracę w parafii
NMP Wniebowzięcia w Krynicy Zdroju, którą łączył z obowiąz−
kami rektora kościoła w Słotwinach. W tym czasie podjął się na−
ukowego opracowania dziejów parafii rodzinnej w Gnojniku, które
stały się podstawą jego pracy magisterskiej, napisanej pod kie−
runkiem ks. prof. dr hab. Bolesława Kumora i obronionej na
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
24 czerwca 1972 r.

Decyzją władz kościelnych został mianowany proboszczem
— koadiutorem przy ks. kanoniku Janie Sarnie w Lipnicy Muro−
wanej, parafii o ogromnych tradycjach historycznych (utworzo−
na w 1144 r.). Pełnił również funkcję wicedziekana, a od 1985 r.
dziekana lipnickiego, który obejmował parafie: Chronów, Ka−
mionna, Kierlikówka, Kobyle, Królówka, Leszczyna, Lipnica Mu−
rowana, Łąkta, Muchówka, Nowy Wiśnicz, Rajbrot. Stary Wi−
śnicz, Trzciana, Żegocina. W lipnickiej parafii przepracował
28 lat. dokonując w jej życiu ogromu zmian w wielu obszarach.

Oczywiście wiodącym wątkiem pracy ks. Wiśniewskiego było
zaangażowanie duszpasterskie. Zachowuję w swojej pamięci Jego

Kazimierz Przybyłko (Lublin)

Wspomnienie o ks. Stanisławie
Wiśniowskim (1932−1999)

homilie, zawsze wzorcowo przygotowane, w sposób obrazowy
trafiające do serc i umysłów parafian. Zawsze zatroskany o po−
wierzoną sobie parafię i jej ludzi, nie unikał spraw trudnych
i skomplikowanych. Był spiritus movens wielu zmian w parafii
i jej środowisku społecznym, stymulatorem łagodzenia napięć
i konfliktów międzyludzkich.

Szczególną jego troską była świąty−
nia parafialna2, w której odnowił ołta−
rze, polichromię, witraże i wystrój ogól−
ny. Odnowił także znajdujące się na
terenie parafii kościoły błogosławione−
go Szymona, zbudowany w połowie
XVII w.. na miejscu rodzinnego domu
błogosławionego, a także św. Leonarda.
Powódź w roku 1997 zagroziła tej świą−
tyni zawaleniem po zalaniu i podmyciu
fundamentów. W kościele św. Leoonar−
da spoczywają rodzice błogosławionych
Antoniego i Józefiny Ledóchowskich.
Wiele razy modlił się w nim śp. arcybi−
skup Jerzy Ablewicz.

Ks. Wiśniowski wybudował również
kaplicę z katakumbami na nowym cmen−
tarzu, nową plebanię w Lipnicy oraz
zmobilizował parafian gromady Borów−
na do wybudowania kościoła filialnego.
Jako proboszcz i duszpasterz lipnicki
angażował się w życie lokalnej społecz−
ność, animował różnorodne przedsię−
wzięcia na ziemi, którą nazywał „ziemią

błogosławionych, ziemią kapłańską”. Rozsławił to miasto i okolice
nawet za oceanem, dokąd podróżował jako niestrudzony reko−
lekcjonista.

W 1976 r. zorganizował w Lipnicy ogólnopolskie uroczysto−
ści związane z beatyfikacją naszej rodaczki — błogosławionej
Mani Teresy Ledóchowskiej. Uczestniczyli w nich przedstawi−
ciele Episkopatu Polski: ks. kardynał Stefan Wyszyński. kardy−
nał Karol Wojtyła, bp Władysław Rubin, ówczesny sekretarz
generalny Synodu Biskupów. Przybyli leż do Lipnicy przedsta−
wiciele duchowieństwa z innych krajów i kontynentów, wśród
nich abp J. L. Bernardin — przewodniczący Konferencji Episko−
patu USA i kardynał J. Król z Filadelfii, bp John Gahamanyi –
ordynariusz diecezji Butare z Rwandy, a także reprezentacje uczel−
ni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologiczne−
go z Krakowa. W uroczystościach uczestniczyli też przedstawi−
ciele dzieł misyjnych z Austrii, Belgii, RFN.

Lipnica stała się miejscem pielgrzymek wiernych, którzy przy−
chodzili modlić się i prosić o wstawiennictwo u Boga lipnickich
błogosławionych: Szymona i Marii Teresy. Ksiądz Wiśniowski
sławił naszych Rodaków lipnickich, podtrzymywał tradycje re−
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gionalne (święto palm lipnickich), rozwijał kulturę tego regionu
Polski przez organizowanie różnych form artystycznych, zmie−
rzających do integracji i spójności środowiska, z którym się zrósł
i które kochał Jako proboszcz i dziekan pomnożył dobro mate−
rialne, a przede wszystkim duchowe wśród współmieszkańców.
Przyczynił się znacząco do wzrostu liczby powołań kapłańskich
i zakonnych.

Ksiądz prałat Stanisław Wiśniowski zawsze pamiętał o histo−
rii związanej z parafią lipnicką. W 1982 r. zorganizował uroczy−
stości jubileuszowe 500−lecia śmierci bł. Szymona z Lipnicy, rok
później pobeatytikacyjne s. Urszuli Ledóchowskiej (SJK), beaty−
fikowanej w Poznaniu przez Jana Pawła II. Uroczystość w Lipni−
cy była stacją na drodze przewiezienia relikwii błogosławionej
Urszuli z Rzymu do Pniew.

W roku 1987 odbyły się w parafii lipnickiej uroczystości
50−łecia kapłaństwa, naszego wielkiego rodaka ks. prof. dra hab.
Stanisława Grzybka, wówczas dziekana Wydziału Teologii Pa−
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, z udziałem bisku−
pa sufragana tarnowskiego Piotra Bednarczyka, licznego ducho−
wieństwa i parafian. Jubilat zachęcał ks. Wiśniowskiego do
zdobywania kolejnych stopni naukowych i otwarcia przewodu
doktorskiego. Wdzięczny Profesorowi za zachętę i życzliwość
odpowiedział z pokorą: „Może w późniejszym czasie, mam jesz−
cze wiele prac ważniejszych, które chcę i muszę kontynuować,
a poza tym. czy to jest najważniejsze, żeby proboszcz był dokto−
rem?” Godne podkreślenia są walory intelektualne śp. ks. Wi−
śniowskiego, pozostawił sporą bibliografię, która rejestruje jego
intelektualną twórczość, szereg prac drukowanych, w których
ukazał wiedzę teologiczną. historyczną i społeczną.

Ostatnie moje spotkanie z księdzem prałatem miało miejsce
pod koniec października l998 r. — spotkałem go idącego z wika−
riuszem. Był jak zawsze uśmiechnięty. Dynamiczny, pełen we−
rwy, wydawało się. że tryskający zdrowiem. Nawet mi przez myśl
nie przeszło, że to moje ostatnie z Nim spotkanie. Odszedł na
spotkanie z Panem w Niedzielę Wielkanocną w 1999 r. W mojej
pamięci pozostaje jako człowiek pogodny, dynamiczny i skutecz−
ny w realizacji celu. Jego odejście do wieczności wszyscy głębo−
ko przeżyliśmy, bliscy i dalsi lipniccy parafianie. Ksiądz Wiśniow−
ski pozostanie w historii Lipnicy i w naszej wdzięcznej pamięci
na zawsze.

W obliczu tak pięknego życia kapłańskiego, wypada nam,
Lipniczanom, kontynuować dzieło, które On rozpoczął. Jest ono
testamentem oczekującym rozwinięcia w sercach i umysłach lu−
dzi, dla których pracował „Abiit non obiit” – odszedł, ale pa−
mięć o Nim nie zaginie, pamięć o nim trwa. Nie umiera ten, kto
trwa w pamięci żywych.

Przypisy:
1  Dekanat lipnicki w 1772 r. obejmował swym zasięgiem 23 parafie
z Bochnią i Czchowem: wówczas dekanat należał do archidiakonatu
wojnickiego, w skład którego wchodziło 6 dekanatów: Biecz, Bobowa,
Jasła, Lipnica Murowana, Wojnicz. Żmigród Nowy. Zob. S. Litak, Struktura
terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce 1772 roku. Lublin 1980.
2  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła wzniesiony
z fundacji króla Kazimierza Wielkiego, który odpowiednimi dokumentami
oddał go do kultu w 1363 r. czyli przed założeniem Uniwersytetu
Jagiellońskiego w 1364 r.

Kazimierz Przybyłko

 Nepal, w którym w połowie VI wieku p.n.e urodził się
Budda, leży między Tybetem a Indiami, na granicy płyty eu−
roazjatyckiej i indyjskiej, która jak się uważa przesuwa się
co roku o pięć centymetrów na północ.

Warunki tektoniczne tego regionu sprzyjają zatem częstym
trzęsieniom ziemi. Ostatnie trzęsienie zanotowano tu w 1988. Płyta
indyjska wsuwając się pod płytę euroazjatycką, przez miliony
lat, wypiętrzyła najwyższe góry świata Himalaje, pasmo o długo−
ści około 2500 km. Wśród 14 szczytów przekraczających wyso−
kość 8000 m. osiem znajduje się całkowicie lub częściowo na
terenie Nepalu wzdłuż jego północnej granicy.

Jak pisze Marco Majrani autor publikacji „Himalaje” „Hima−
lajów nie sposób opisać: zachwyt i lęk następują tu szybko po
sobie i mieszają się z fantazją….. słowa nie wystarczają, by od−
dać bogactwo występujących tu zjawisk. W ojczyźnie śniegów
wszystko jest wspaniałe, wielkie, majestatyczne i tajemnicze, a jed−
nocześnie przerażające i nęcące, wzniosłe i stwarzające śmiertel−
ne zagrożenie!”.

Nepalczycy wierzą. że na szczytach Himalajów mieszkają
bogowie, dlatego góry są uważane za święte i na niektóre z nich
nie wolno wchodzić człowiekowi.

Janusz Żarek

„Podróże kształcą i uczą tolerancji”

NEPAL serce Himalajów i siedziba bogów
Członkowie wyprawy brytyjskiej musieli zaniechać wspinacz−

ki około 50 m przed osiągnięciem szczytu Machhapuchhare, nie
chcąc obrazić uczuć religijnych miejscowej ludności. Rząd ne−
palski nie zezwala himalaistom na wspinaczkę na różne szczyty,
które są otaczane wielką czcią jako siedziby bogów.

Nepal rozciąga się na długości 800 km, a średnia szerokość
obszaru tego kraju wynosi 200 km. Krajobraz Nepalu jest bardzo
zróżnicowany, przecinają go pasma górskie, równiny, doliny,
i dorzecza, a roślinność zmienia się od subtropikalnej  dżungli na
południu, po górską tundrę i pustynie na północy. Wysokość te−
renu Nepalu zaledwie na odcinku około 200 km, zmienia od 60 m
nad poziomem morza w południowo−wschodniej części, do 8848m
na szczycie Everestu w północnej części, a góry stanowią około
80%jego powierzchni.

Nepal bardzo szybko się modernizuje. Jeszcze 50 lat temu nie
było w tym kraju utwardzonych dróg, a do stolicy można było
dotrzeć pieszo lub małym samolotem.

Obecnie przemysł turystyczny jest tu bardzo dobrze zorgani−
zowany, ale w dalszym ciągu zwiedzanie Nepalu wymaga dobre−
go przygotowania fizycznego i jest właściwie możliwe w okresie
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od października do maja, bowiem od czerwca do października
padają obfite deszcze monsunowe.

Nepal jest obecnie monarchią konstytucyjną liczącą około 25
milionów mieszkańców, w której współżyje wiele grup etnicz−
nych. W tym wielonarodowym państwie, najbardziej liczną grupą
są Nepalczycy pochodzenia hinduskiego, a głównymi religiami
hinduizm i buddyzm przy czym zdecydowana większość Nepal−
czyków wyznaje hinduizm, a część z nich przyznaje się do wy−
znawania obu tych religii.

Nasza grupa wycieczkowa podróżująca po północnych In−
diach i Nepalu wyjeżdża autokarem z miasta Benares (obecnie
Varanasi) położonego nad Gangesem, na północ w kierunku gra−
nicy z Nepalem. Wieczorem, już na terenie tego kraju, zatrzymu−
jemy się na nocleg w miejscowości Bhairahawa. Śpimy w ma−
łym hotelu, w którym, jak w wielu hotelach w Indiach i Nepalu,
po ścianach i suficie spacerują malutkie, bardzo sympatyczne jasz−
czurki zjadające muchy i pająki. Jaszczurki przechodząc z całko−
witego bezruchu do błyskawicznego ataku nie zbliżają się jednak
do ludzi co umożliwia spokojny i bezpieczny sen. W następnym
dniu wyruszamy w dalszym ciągu na północ w kierunku Pokhary
drugiego co do wielkości miasta Nepalu, liczącego około 150
tysięcy mieszkańców i leżącego na wysokość 900 m n.p.m. Te−
ren pnie się coraz bardziej w górę, bowiem jedziemy najpierw
przez pasmo górskie Siwalik, a następnie przez Mahabharat (szczy−
ty od 2000 do 3000m). Wąwozy, w których płyną rzeki, są stro−
me i wąskie, a mieszkający tu ludzie wycinają lasy i przygoto−
wują tarasy pod uprawy.

Następnym łańcuchem gór są Małe Himalaje, które osiągają
wysokość do 4500m,ciągnąsię od granicy wschodniej do zachod−
niej Nepalu i zajmują szerokość od 50 do 100 km. Przejeżdżając
przez nie zatrzymujemy się w wiosce, której mieszkańcy uprawiają
proso, owies oraz pszenicę na tarasach położonych na stromych
zboczach. Tworzą one właściwie szerokie schody, których budo−
wa wymagała zapewne olbrzymiego wysiłku i specjalnych umie−
jętności. Dawno temu tereny te porastały gęste lasy sosen, kaszta−
nowców, dębów i olch oraz zarośla rododendronów, ale w wyniku
intensywnych wyrębów, erozja gleby i osuwanie się gruntów spo−
wodowały szybkie niszczenie środowiska naturalnego.

Po powrocie do autokaru udajemy się w dalszą drogę do Po−
khary. Gdy dojeżdżamy do tego miasta naszym oczom ukazuje się
wspaniałe, ośnieżone i olbrzymie pasmo pięciu szczytów Anna−
purny oraz święta góra Machhapuchhare czyli Rybi Ogon, uważa−
na za najpiękniejszą górę Himalajów. O świcie i o zmierzchu przy−
biera ona różne kolory, a przez niektórych himalaistów uznawana
jest za najpiękniejszą górę świata.Mimo tego, że pasmo tych gór
znajduje się w odległości od 20 do 30 km od Pokhary, przy dobrej
pogodzie szczyty odbijają się w wodach jeziora Phewa.

Najwyższym szczytem w tym paśmie jest Annapurna I
(8091 m) jednak najbardziej widoczną górą jest Machhapuch−
hare (6993 m), bowiem leży ona nieco bliżej Pokhary niż pozo−
stałe szczyty. Przy dobrej pogodzie można również zobaczyć
bardziej oddalone ośmiotysiączniki, po lewej stronie Dhaulagi−
ri (8167m), a po prawej Manaslu (8156m).

Mieszkamy w pobliżu jeziora Phewa w małych ale czystych
hotelikach. W następnym dniu wstajemy przed wschodem słoń−
ca i wychodzimy na płaski dach hotelu aby obserwować pierw−
sze promienie słońca oświetlające szczyty gór. Na szczęście do−
pisuje nam pogoda i promienie słońca padające na śnieżnobiałe
góry oraz tworzące się pięknie światłocienie robią na nas olbrzy−
mie wrażenie. W ciągu dnia zwiedzamy miasto, które jest poło−

żone w centralnym miejscu rozległej doliny o tej samej nazwie.
Przed laty przez Pokharę prowadził jeden z najważniejszych szla−
ków handlowych między Indiami a Tybetem. Szlak ten został
zamknięty w 1959 roku, gdy Dalaj Lama XIV uciekł z Tybetu do
Indii. Najbardziej atrakcyjna część Pokhary leży właśnie nad brze−
gami Phewy. Jest tu dużo sklepów z pamiątkami, małych hoteli
i restauracji, w których można zjeść także europejskie dania. Wiele
tych obiektów należy do Tybetańczyków wygnanych ze swojej
ojczyzny przez Chińczyków. Uchodźcy osiedlili się w rejonie
Pokhary korzystając z pomocy Nepalu.

Miasto ma kształt nieregularnego prostokąta dostosowanego do
ukształtowania górzystego terenu. Wzgórza, które znajdują się
w pobliżu niego, szczególnie od strony Wielkich Himalajów, osią−
gają wysokość około 1600 m.W Pokharze przeważa niska zabudo−
wa, ale w ostatnich latach powstało także kilka wysokich budynków.
Jest tu m.in. międzynarodowy port lotniczy, dwa szpitale, Muzeum
Historii Naturalnej, Urząd Imigracyjny oraz biura turystyczne.

W październiku panuje w mieście duży ruch, bowiem jest ono
pełne turystów z całego świata zwiedzających Pokharę i jej oko−
lice lub organizujących trekkingi w region Annapurny. Nazwa
pasma tych gór składa się z dwóch słów sanskryckich: anna− po−
żywienie, purna− napełniona i jest pseudonimem bogini Kali Żywi−
cielki. Z tego miasta wyruszają także himalaiści, którzy usiłują
zdobywać szczyty Wielkich Himalajów, a szczególnie szczyty
trzech ośmiotysięczników znajdujących się w tym regionie.

Pokhara oraz okoliczne miejscowości były i są w dalszym
ciągu bazą wypadową polskich himalaistów stanowiących grupę
wybitnych wspinaczy, których osiągnięcia były znane i podzi−
wiane w wielu krajach świata.

Stąd m.in. startował w 1985 roku najwybitniejszy polski hi−
malaista Jerzy Kukuczka (z Andrzejem Czokiem), wchodząc na
szczyt Dhaulagiri. Było to pierwsze zimowe wejście na tę górę.
Dokonał tego człowiek, który jako drugi w historii himalaizmu
zdobył później szczyty wszystkich czternastu ośmiotysięczników.

Nazajutrz część naszej grupy bierze udział w krótkim, jedno−
dniowym mini trekkingu w kierunku Annapurny. Najpierw je−
dziemy kilka kilometrów autokarem, a następnie z przewodnikiem
maszerujemy ścieżkami naprzemian wchodząc do góry i scho−
dząc w dół. W ten sposób pokonujemy kilka niezbyt wysokich
wzgórz idąc wśród krzewów i rzadkich lasów.

Po trwającym kilka godzin marszu, dochodzimy do miejsca,
z którego roztacza się piękny widok na wysokie góry. Spożywa−
my posiłek, robimy zdjęcia i wracamy do miasta marszem
i autokarem.
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Niestety plan naszej wycieczki do Nepalu nie przewidywał
organizacji trekkingu do podnóża Annapurny. Musiałby on zresztą
trwać około dwóch tygodni, a wszyscy uczestnicy powinni się
charakteryzować dobrym stanem zdrowia, odpowiednim przy−
gotowaniem fizycznym właściwym wyposażeniem.

Następnego dnia udajemy się autokarem w podróż do stolicy
Nepalu Kathmandu, która jest położona od Pokhary w odległości
około 200 km. Jedziemy drogą prowadzącą przez Małe Himala−
je, słynącą z pięknych widoków. Trasa jest bardzo urozmaicona,
wije się wśród gór, schodzi w dół i pnie się w górę na przełęcze,
przebiega obok strumieni i małych rzek, a także przez mosty.

W późnych godzinach popołudniowych dojeżdżamy do Ka−
thmandu położonego na wysokości 1300 m i liczącego około
miliona mieszkańców. Miasto leży w dolinie o tej samej nazwie,
która jest kolebką dzisiejszego Nepalu. Dolina, w której krzyżo−
wały się wpływy dwóch wielkich kultur Azji, hinduskiej i tybe−
tańsko− chińskiej, ma około 25 km długości i 15 km szerokości.
Pierwotnymi mieszkańcami doliny była grupa etniczna Newa−
rów, Historia Nepalu jest bardzo bogata, panowały tu różne dy−
nastie, a ze złożonego dziedzictwa etnicznego wyłoniło się wie−
lonarodowe państwo. W 1768 roku król Prithwinarajan Szach
z dynastii Szachów zjednoczył odrębne księstwa i królestwa
w jedno państwo. Od tej chwili Nepal przechodził różne koleje
losu, prowadził zwycięską wojnę z Tybetem w latach 1854−1856,
utrzymywał dobre stosunki z Brytyjczykami wspomagając ich
armię ośmioma tysiącami Gurków uważanych za najbardziej wa−
lecznych żołnierzy świata, ale także rozwijał kontakty handlo−
we z Indiami. W 1990 roku wskutek demonstracji i zamieszek
powstał rząd koalicyjny, a Nepal stal się monarchia konstytucyjną z
dwuizbowym parlamentem i partiami politycznymi. Obecnie za−
grożeniem dla stabilności kraju są grupy partyzantów maoistow−
skich finansowane prawdopodobnie przez Chiny.

Zwiedzanie Kathmandu dostarcza wielu przeżyć i wrażeń ar−
tystycznych. Stolica oraz pobliskie średniowieczne miasta Patan
i Bhaktapur są pełne zabytków, religijnych i świeckich
o olbrzymiej wartości historycznej i artystycznej. W czasie poby−
tu w stolicy zwiedzamy niektóre z tych zabytków. Władcy Nepa−
lu chętnie wznosili pałace, własne posągi oraz świątynie różnym
bogom, aby upamiętnić swoje panowanie.

Zespół pałacowy w Kathmandu, największy w Nepalu, zbu−
dowany w XVI wieku, został odbudowany przy pomocy UNE−
SCO w 1975 roku, z okazji koronacji króla. Na terenie zespołu
znajdują się liczne dziedzińce, świątynie, posągi i kolumny. Naj−
słynniejsze świątynie powstały na placu Durbar (Durbar−Square).
Charakterystyczną cechą ich architektury są czterospadowe, po−
dwójne, a nawet potrójne dachy umieszczone jeden nad drugim,
przy czym dach o najmniejszej powierzchni znajduję się na szczy−
cie. Świątynie są ozdobione rzeźbami, płaskorzeźbami, kolum−
nami i posągami kamiennymi lub drewnianymi. Najbardziej znaną
ciekawostką związaną ze skomplikowanym systemem wierzeń
religijnych w Nepalu, jest istnienie „żywej bogini” Kumari.

Mieszka ona przez cały rok na pierwszym piętrze klasztoru
buddyjskiego Kumari Bahal i raz dziennie w godzinach popołu−
dniowych ukazuje się wiernym i turystom w oknie klasztoru.

Po około półgodzinnym oczekiwaniu nasza cierpliwość zosta−
je nagrodzona, bowiem w oknie pojawia się młodziutka „bogini”
ubrana w kolorowe szaty. Trwa to kilkanaście sekund po czym
Kumari znika. Dziewczynki w wieku 3 lub 4 lat wybiera się spo−
śród członkiń newarskiej kasty buddyjskiej. Muszą one wykazać
się odwagą! wytrwałością. Zamyka się je w ciemnym pokoju lub

pokazuje maski demonów. Jeżeli dzieci nie płaczą, jest to jedna
z oznak ich boskiego charakteru. Poza tym muszą również być
zdrowe, ładne i dobrze wychowane. Bogini nie wolno dotykać zie−
mi, dlatego noszona jest w lektyce. Czciciele Kumari przypisują
każdemu słowu i gestowi dziecka szczególne znaczenie. Nawet
król Nepalu prosi ją często o radę. Wybraną dziewczynkę uważa
się za Kumari tylko do okresu dojrzewania po czym kończy ona
swoje urzędowanie i otrzymuje pensję od rządu.

W następnych dniach zwiedzamy miasta Patan i Bhaktapur
oraz stupę Badhmath (stupa to architektoniczny symbol śmierci
Buddy). Patan to miasto buddyjskie, które jak głosi legenda zo−
stało założone w III wieku p.n.e. Znajdują się tu duże świątynie
oraz ponad 150 budynków klasztornych, w których obecnie miesz−
kają newarskie rodziny świeckie.

Jednym z najbardziej znanych, nie zamieszkanych klaszto−
rów jest tzw. Złota Świątynia, w której stoi kilka pozłacanych
posągów, a trzy dachy świątyni głównej wykonane są z pozłaca−
nej miedzi. Pośrodku dziedzińca stoi również inna świątynia
o złoconym dachu, a wszystkie są poświęcone różnym transcen−
dentalnym wcieleniom Buddy. Mimo głównie buddyjskiego cha−
rakteru Patanu, na Patan Durbar Square znajdują się piękne,
o oryginalnej architekturze świątynie hinduskich bóstw Wisznu
i Siwy, wyposażone w posągi, rzeźby i płaskorzeźby.

Trzecim królewskim miastem położonym w dolinie Kathman−
du jest Bhaktapur, które wygląda dzisiaj prawie tak samo, jak
wyglądało w średniowieczu. Powstało ono prawdopodobnie w XII
wieku, przy czym podobnie jak w pozostałych miastach znajduje
się tu dużo obiektów sakralnych i pałac królewski. W starym
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mieście żyje około 50 tysięcy ludzi, przeważnie newarskich Hin−
dusów.  Wśród wielu zabytkowych obiektów wyróżnia się boga−
to zdobiona „Złota Brama” pałacu, dwa wielkie kamienne lwy strze−
gące innej bramy oraz muzeum, w którym znajduje się kolekcja
newarskich posągów, tybetańskie malowidła religijne oraz freski
z XVII wieku, Stupa Bodhnath jest ważnym buddyjskim miejscem
kultu Tybetańczyków i Szerpów oraz największą budowlą sakralną
tego typu w dolinie. Jej wysokość wynosi 40m i równa jest jej
średnicy. Znajduje się ona na starym szlaku kupców i pielgrzymów,
łączącym Tybet i Indie. Charakterystycznym fragmentem stupy
umieszczonym na wieży są oczy Buddy skierowane na cztery stro−
ny świata oraz nos w formie pytajnika. Jej konstrukcja jest trójpo−
ziomowa i składa się z półkuli, trzynastu tarcz i wieży. Dochodzi
się do niej po kilkudziesięciu schodach, a wokół kopuły są umiesz−
czone młynki modlitewne różnej wielkości, które w czasie modli−
twy należy kręcić tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W pobliżu stupy znajdują się obiekty sakralne oraz domy miesz−
kalne, w których osiedlają się głównie Tybetańczycy.

W ostatnim dniu pobytu w Nepalu bierzemy udział w wyciecz−
ce małym samolotem śmigłowym miejscowych linii lotniczych
Lumbini Airways. Celem wycieczki jest lot między szczytami hi−
malajskich olbrzymów na wysokości 6−7 tysięcy metrów, a więc
poniżej górnej granicy najwyższych gór. Takie loty odbywają się
tylko w czasie dobrej pogody i gdy wieją niezbyt silne wiatry.

Tego dnia pogoda dopisuje, a więc lecimy. Samolot zabiera
kilkanaście osób i kierujemy się na północny wschód w stronę
Cho Oyu (8153 m), Everestu (8848), Lhotse (8511 m) i Makalu
(848 Im).

Lecą z nami dwaj piloci, którzy specjalizują się w takich lo−
tach. Po 15 minutach wlatujemy między wysokie góry. Potęga
tych gór i ich wspaniała uroda robią na nas olbrzymie wrażenie.

Widok Himalajów w październiku jest szczególnie atrakcyj−
ny, bowiem do wysokości około 5000, 5200 m są one zielone,
a dopiero powyżej tej wysokości zaczyna się strefa wiecznych
śniegów i lodu. Zjawisko to ma związek z faktem położenia tego
pasma gór na 28, 29 stopniu szerokości geograficznej północnej
co odpowiada mnie więcej szerokości geograficznej południo−
wego Maroka. Lot między wysokimi górami jest trochę niebez−
pieczny, ale profesjonalizm pilotów zapewnia prawie całkowite
bezpieczeństwo. Prowadzący samolot informują nas równocze−
śnie o nazwach mijanych szczytów. Bardzo duże emocje budzi
przelot w odległości około trzech kilometrów od Everestu i poło−
żonego tuż obok Lhotse.

O skali tych emocji niech świadczy głośny płacz dwóch uczest−
niczek wycieczki, które zapytane o przyczynę takiej reakcji,
oświadczyły łamiącym się głosem, że nie przypuszczały, iż Hi−
malaje są tak cudowne i płaczą ze szczęścia związanego ze speł−
nieniem ich marzeń.

Po powrocie na lotnisko w Kathmandu stwierdzamy wszyscy
jednomyślnie, że prawdopodobnie było nam dane oglądać naj−
wspanialsze góry świata.

Janusz Żarek
Bibliografia.
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 Przez pewien czas trójka uciekinierów szła brzegiem Wisły
na wschód, szukając możliwości przeprawy przez rzekę. Szczę−
śliwym zbiegiem okoliczności, po godzinie marszu ujrzeli łódź
kołyszącą się na wodzie. Przeprawili się na drugi brzeg. Świta−
ło. W gęstym lesie pozostali aż do zmroku.

Te pierwsze chwile wolności wspominał Witold Pilecki
w raporcie „W”: „W paru słowach jest trudno opisać piękno marszu
tej pierwszej nocy i paru dni następnych. Dokonywaliśmy wyczy−
nów, rekordów szybkości wbiegania na strome ściany wąwozów,
spadania na łeb gdzieś w dół. Parę niezwykłych zbiegów okoliczno−
ści mieliśmy i tu z przemarszem przez most kolejowy i kluczem

Stanisław Kobiela

RAPORTY PILECKIEGO cz.II
pasującym do przycumowanej łodzi. Przed wschodem słońca
z odległości kilkuset kroków uderzył w nas swym aromatem
i śpiewem ptaków las. Tu wreszcie czuliśmy się jak w domu. Las
zakrył nas od wrogów, a soczysty mech tłumił nasze kroki. W nocy
kierowałem się podług gwiazd, w dzień podług słońca. Miasteczko
[Bochnia – przyp. red.], gdzie miałem poleconych mi znajomych,
odległe było o dziesiątki kilometrów, z których my – kołując i omijając
osiedla – zrobiliśmy co najmniej sto trzydzieści”.

Szli całą noc. Zdążali według planu do kościoła w Porębie−
Żegocie, gdzie proboszczem był ks. Słowiaczek. Jego brat i dwaj
bratankowie byli więzieni w KL Auschwitz.
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Dalsze losy uciekinierów przedstawili państwo Oborowie i ich
córka Helena Zabawska we wspomnieniach spisanych po wojnie
przez Edmunda Zabawskiego: „1 maja 1943 r. miało się już ku
wieczorowi. Na progu domu przy ul. Sądeckiej nr 30 staje dość
wysoki mężczyzna w zniszczonym ubraniu i pyta: Czy tu miesz−
ka ogrodnik Józef Obora? Tak odpowiada teściowa, a co sobie
pan życzy? – Sałatki! Poza tym chciałbym się przywitać z panią
Heleną Zabawską i Marysią. Żona słysząc te słowa wybiegła
z pokoju z płaczem i czym prędzej zaprosiła Janka Redzeja do
domu. Wiedziała o wszystkim, więc z radości łzy cisnęły się
wszystkim z oczu i niewiele można było mówić. W kilku cha−
otycznych zdaniach Janek opowiedział przebieg ucieczki i kilka
zdań o mnie. Był bardzo zmęczony i wyczerpany. Dopiero za
dobrą chwilę Janka rozebrano z łachmanów, umyto, nakarmio−
no i położono do łóżka. Zasypiając powiedział, że Tomek i Edek
przyjdą chyba dopiero jutro. Zasnął głębokim snem.

Rano 2 maja 1943 r. w niedzielę od strony Murowianki przy−
szedł najpierw Tomek, a później Edek. Radości nie było końca.
Cały dom czuwał. Obok mieszkała rodzina volksdeutschów
F. (nazwisko znane redakcji) a ponadto do Oborów przychodzili
ludzie po jarzyny i kwiaty. Kilka razy zapędzała się sąsiadka
F. Tymczasem szwagier −kontynuuje Zabawski – pobiegł po na−
szego wypróbowanego starego przyjaciela Stanisława Żarka. Przy−
szedł sam. Przeprowadził z nimi krótką przyjacielską rozmowę
i poszedł, a wieczorem przyszedł z żoną i dwoma małymi synka−
mi. Teraz mężczyźni na zmianę stali na warcie, a w domu przy
stole szły opowiadania. Na przemian mówili moi koledzy To−
mek, Janek i Edek…Tomek rozprawiał z Żarkiem starym działa−
czem PPS−Lewica”.

Przede wszystkim uciekinierom należało zapewnić bezpieczeń−
stwo. Nie było to łatwe, bo Józef Obora pracownik salinarny co−
dziennie rano o 6. musiał być w pracy. Jego żona sprzedawała na
rynku kwiaty i jarzyny. Pracowali także synowie Józefa Obory.
Pewnego razu wieczorem pani Oborowa usłyszała w sieni podej−
rzane kroki, a po chwili zobaczyła dwóch żandarmów niemiec−
kich i dwóch granatowych policjantów. Zawołała głośno: „O pa−
nowie policjanci!” i w ten sposób ostrzegła ukrywających się, którzy
zerwali się od stołu, wyskoczyli przez okno i ukryli się w ogrodzie
pomiędzy tykami z fasolą. Helena Zabawska sprzątnęła szybko
naczynia aby Niemcy nie zorientowali się, że przebywają tutaj inne
osoby. Takich niebezpiecznych sytuacji było więcej.

Witold Pilecki prosił o szybki kontakt z bocheńską organi−
zacją AK. 3 maja rano zgłosił się znajomy państwa Oborów Leon
Wandasiewicz. Był on bratem prof. Urszuli Wińskiej, działaczki
ruchu oporu, która od 13 września 1941 r. uwięziona była w obo−

Nad ranem ujrzeli na wzgórzu wieżę kościelną. Jeden z ucieki−
nierów poszedł na poranną mszę św. do kościoła. Miał przystąpić
do spowiedzi, wyjawić ks. Słowiaczkowi cel przybycia i prosić
o pomoc. Podczas spowiedzi okazało się, że uciekinierzy w nocy
pomylili drogę i trafili do kościoła w Alwerni, a spowiadającym
nie jest ks. Słowiaczek z Poręby−Żegoty, ale ks. Legowicz. Obiecał
on jednak udzielić penitentowi i jego kolegom pomocy. Wieczo−
rem przybył do ukrytych w lesie jeden z mieszkańców, który za−
prowadził ich w kierunku granicy i wskazał bezpieczne przejście
przez granicę z Rzeszy do Generalnego Gubernatorstwa.

Szczęśliwie omijali po drodze grożące im niebezpieczeństwa.
Odpoczynek znaleźli w Tyńcu u Piotra Mazurkiewicza, a 1 maja
1943 r. dotarli do Puszczy Niepołomickiej. Tam zostali ostrzela−
ni przez forstschutzów (niemieckich strażników leśnych) i pod−
czas strzelaniny rozpierzchli się w różne strony. Pilecki został
ranny w ramię.

Dlaczego uciekinierzy z obozu oświęcimskiego, niezwiązani
w żaden sposób z Bochnią skierowali się do tego miasta, które nie
leżało przecież na szlaku prowadzącym do Komendy Głównej
Armii Krajowej? Wyjaśnienie znajdziemy we wspomnieniach
Edmunda Zabawskiego z Bochni, więźnia Oświęcimia. Pilecki
wciągnął go do obozowej konspiracji, a następnie namówił do
wspólnej ucieczki z obozu w celu zorganizowania akcji zbrojnej
mającej na celu oswobodzenie obozu. Ostatecznie zaplanowali
ucieczkę z obozowej piekarni znajdującej się poza drutami. Za−
bawski, który miał być trzecim uciekinierem napisał z obozu list
do żony Heleny, w którym umieścił zaszyfrowane zdanie: „Cieszę
się, że w niedługim czasie przyjdzie do was Elżunia z dwiema ko−
leżankami, będzie wam wesoło”. Pod imieniem Elżunia występo−
wał Zabawski, a koleżankami mieli być Pilecki i Redzej. Po kilku−
nastu dniach otrzymał odpowiedź, że „Elżunia nie może przyjść,
bo jest chora i boją się o jej życie, ale koleżanki będą mile widzia−
ne”. Adresat listu zrozumiał, że nie może uciekać, bo na całą rodzi−
nę spadną represje, natomiast koledzy mogą liczyć w Bochni na
pomoc i opiekę. Zabawski z żalem zrezygnował z ucieczki, a Pilecki
namówił do ucieczki jako trzeciego Edwarda Ciesielskiego.

Pan Józef Obora, teść Zabawskiego, był ogrodnikiem salinar−
nym w Bochni i dzierżawił domek z zabudowaniami gospodar−
czymi oraz ogródek przy ulicy Sądeckiej 30. „Był to ostatni do−
mek z lewej strony – wspomina Zabawski – idąc pod górę
z rynku w kierunku Wiśnicza. Obok domku stała z dala widoczna
olbrzymia grusza. Rysowaliśmy plan sytuacyjny tego gospodar−
stwa – dojście od strony południowej, wschodniej i zachodniej.
Znając dokładnie Bochnię, tłumaczyłem kolegom charakterystycz−
ne szczegóły terenu tak długo, aż umieliśmy na pamięć cały plan
ze wszystkimi szczegółami. Mógł z nas każdy bez pytania trafić
do moich teściów”.

Trójka uciekinierów: Witold Pilecki, Jan Redzej, Edward Ciesielski.
Fot. z arch. Państwowego Muzeum Auschwitz−Birkenau.

Edmund Zabawski
Fot. z arch. Państwowego Muzeum Auschwitz−Birkenau.
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zie koncentracyjnym w Ravensbrück. Wandasiewicz zaprowa−
dził Witolda Pileckiego vel Tomasza Serafińskiego do prawdzi−
wego Tomasza Serafińskiego, właściciela dworku Koryznówka
w Starym Wiśniczu.

Podczas drogi do Wiśnicza Pilecki dowiedział się, że Tomasz
Serafiński jest zastępcą dowódcy wiśnickiej placówki AK ”Sum”
podporządkowanej Obwodowi ZWZ−AK „Wieloryb”. Tomasza
Serafińskiego nie zastali w domu. Pilecki przedstawił się jego
żonie Ludmile: „Jestem Witold Pilecki, zbiegły z Oświęcimia,
gdzie przebywałem pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego
i przyszedłem porozumieć się z nim oraz zwrócić nazwisko, są−
dząc, że nie przyniosłem mu ujmy w ciągu trzech lat więzienia”.
Z dalszej relacji inż. Tomasza Serafińskiego (znajdującej się
w zbiorach SBiMZB) wynika, że Pilecki pozostał na Koryznów−
ce i przyjął nowy pseudonim „Romek”. Niestety dowódca pla−
cówki ZWZ−AK „Sum” Zygmunt Szydek „Wiatr” nie uwierzył,
że są to uciekinierzy z Auschwitz, sądził, że są to prowokatorzy
i aby nie narażać całej Organizacji sprzeciwił się pomysłowi Se−
rafińskiego umieszczenia jego kolegów w dworze Sękowskich
w Nieprześni. Jan Redzej i Edward Ciesielski nocowali zatem
u nauczyciela Sasaka w Zawadzie a następnie powrócili do Bochni
do państwa Oborów. Dopiero po pewnym czasie Ludmiła Sera−
fińska znalazła schronienie dla Jana Redzeja „Adama”
u nauczyciela Franciszka Skumiela w Łąkcie Górnej, który był
oficerem AK i kolegą szkolnym Tomasza Serafińskiego. Potem
Jan Redzej przeniósł się na Koryznówkę. Trzeci uciekinier Edward
Ciesielski „Ewa” mieszkał nadal u pp. Oborów, a przez ostatni
miesiąc przed wyjazdem do Warszawy — u Józefa Romana
w Wiśniczu.

W relację Tomasza Serafińskiego nie uwierzył także komen−
dant Obwodu ZWZ−AK „Wieloryb” Julian Więcek ps. „Topola”
i komenda Okręgu AK w Krakowie. Polecono Serafińskiemu ze−
rwać z uciekinierami wszelkie kontakty, zatrzeć ślady i przekazać
całą trójkę Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO) lub PCK. Rozka−
zu tego Tomasz Serafiński nie wykonał (relacja T.S.), natomiast
Pilecki nawiązał kontakt z Komendą Główną AK. Do Wiśnicza
przyjechał Stefan Bielecki, łącznik KG AK i również uciekinier
z Auschwitz, potwierdził on autentyczność uciekinierów, przywiózł
pieniądze i zachęcał Pileckiego do wyjazdu do Warszawy, ale Pi−
lecki odmówił, sądził bowiem, że istnieje szybka możliwość uwol−
nienia więźniów z Auschwitz i zwrócił się do szefa dywersji Ob−
wodu AK „Wieloryb” Andrzeja Możdżenia z propozycją
zorganizowania ochotniczego oddziału do przeprowadzenia tej ry−
zykownej akcji odbicia więźniów Auschwitz. Rozmowa między
Pileckim a Możdżeniem — bez świadków — odbyła się
w „Koryznówce”. Według relacji Andrzeja Możdżenia spotkali się
oni w tej sprawie dwukrotnie: „Do tej akcji chciał między innymi
użyć mojej kompanii. Do tego zadania ja przygotowałem kompa−
nię w zmniejszonym składzie, bo w sile 150 ludzi, ale za to, byli to
ludzie na których można było w każdej sytuacji polegać”.1

Andrzej Możdżeń opracował plan „domarszu” do Oświęci−
mia, a Pilecki szybko powiadomił kolegów w obozie o zamierzo−
nej akcji: „Możemy przyjechać trzema samochodami i rozbić obóz
– dajcie znać”. Zabawski wspomina, że wiadomość tę otrzymał
w paczce od żony Heleny: „SS−man Leister rozciął ją nożem
ogrodniczym, zawołał mnie do kartoteki i pokazał jak pięknie
i higienicznie żona opakowała mi żywność. Skamieniałem na wi−
dok rozciętej paczki. Kilka jabłek, cebul, czosnek i sucharki były
dokładnie owinięte w białe papierowe serwetki. Wziąłem paczusz−
kę do ręki, poznałem pismo – adresował Tomek [Pilecki] i nie
mogłem zajść na swoje miejsce…Dopiero po przyjściu na blok
usiadłem na łóżku i papierek po papierku, całe opakowanie oglą−
dałem dokładnie. I kiedy rozwijałem sucharki spostrzegłem na
jednej serwetce jakieś luźne ołówkiem czarnym napisane sylaby.
Delikatnie rozwinąłem wszystkie serwetki i na rogach zauważy−
łem takie same półsłówka pisane lekko czarnym ołówkiem. Ze−
brałem wszystkie serwetki i pobiegłem na blok do Zygmunta
Bończy. Rozłożyliśmy je na łóżku u niego i zaczęliśmy układać”.

Organizacja obozowa Pileckiego TOW kierowana po uciecz−
ce Pileckiego przez płk Juliusza Gilewicza uznała, że gdyby na−
wet udało się opanować obóz, to nie ma możliwości ukrycia kil−
kudziesięciu tysięcy wynędzniałych i skrajnie wyniszczonych
więźniów i zapewnienia im bezpieczeństwa. Zabawski wysłał

Małżeństwo Ludmiły i Tomasza Serafińskich z Koryznówki.
Fot z arch.  Marii Serafińskiej−Domańskiej.

Witold Pilecki przed dworkiem „Koryznówka”.
Fot. z arch. Marii Serafińskiej−Domańskiej
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z obozu kolejny list do żony, żeby „Koleżanki Elżuni nigdzie
samochodami nie jeździły i zostały do pracy w domu”. Plan akcji
rozbicia lagru oświęcimskiego nie doszedł do skutku.

Pilecki i jego koledzy podczas pobytu na terenie Wiśnicza
brali czynny udział w pracy konspiracyjnej i akcjach dywersyj−
nych prowadzonych przez Andrzeja Możdżenia „Sybiraka”, m.in.
na mleczarnie w Rzezawie i Królówce i na magazyn z bronią. 2

Jednocześnie cała trójka pilnie pracowała nad szczegółowy−
mi raportami o obozie oświęcimskim. Adam Cyra biograf Witol−
da Pileckiego pisze, że raporty napisane w Nowym Wiśniczu
w czerwcu i sierpniu 1943 r., a następnie we Włoszech w lecie
1945 r. są oskarżeniem ludobójczego systemu hitlerowskich obo−
zów koncentracyjnych. Stanowią także unikalny dokument na
temat obozowej działalności konspiracyjnej polskich oficerów
w KL Auschwitz−Birkenau i ich bohaterskiego trudu.

Pierwszy raport napisał Pilecki w czerwcu 1943 roku na jede−
nastu stronach maszynopisu. Relacja ta, na jego polecenie, zosta−
ła zakopana w ziemi przez pp. Serafińskich w pobliżu Koryznówki.
Po wojnie powiedział Ludmile Serafińskiej, aby raport ten znisz−
czyła, ponieważ napisał bardziej obszerny, który pozostawił
w Londynie. Polecenia tego Ludmiła Serafińska nie wykonała
i po śmierci Pileckiego odkopała ten raport. Jego oryginał znaj−
duje się w posiadaniu rodziny Serafińskich zaś odpis w Archi−
wum PMO. W raporcie tym nazwiska zaszyfrowane zostały licz−
bami. „Klucz” do tego raportu nie został do tej pory odnaleziony.

Drugi raport napisali 12 sierpnia 1943 r. w Koryznówce Wi−
told Pilecki, Jan Redzej i Edward Ciesielski. Ciesielski pisał póź−
niej, że raport ten został wysłany do Warszawy i przetłumaczony
na język niemiecki, angielski i francuski. Miał zaalarmować opi−
nię publiczną świata o zbrodniach hitlerowskich dokonywanych w
Oświęcimiu. Nie ma jednak stuprocentowej pewności, czy ra−
porty te trafiły do Londynu. Pileckiemu zależało na podjęciu ak−
cji wojskowej która mogła by zakończyć proces eksterminacji
więźniów, albo go poważnie utrudnić. Wojciech Krajewski ku−
stosz Muzeum Wojska Polskiego stwierdza, że nawet ciężkie li−
beratory mogły bombardować węzły i linie kolejowe prowadzą−
ce do Auschwitz. Alianci takie zadania wykonywali często. Mogli
też wykonać bardzo trudne i precyzyjne uderzenia przy pomocy
18−20 samolotów Mosquito lub P−38 Lightning, które atakowały
niemal nad dachami domów, a bomby wrzucały dosłownie przez
drzwi. Tak zniszczono więzienie gestapo w Amiens we Francji
i siedzibę gestapo w Oslo.

Precyzyjny atak na krematoria obozu był wykonalny, a łuny
bijące z ich kominów wskazywały dokładnie cel. Samoloty te mo−
gły bez przeszkód przylecieć z Włoch na wysokości 30 000 stóp
(ok. 9.000 m.) i wykonać atak z niskiego pułapu bombami
500 funtowymi. Dlaczego tego nie uczyniono ? W czasie wojny,
w krajach alianckich  utrzymywały się nadal nastroje antyżydow−
skie. Nie chciano, aby opinia publiczna myślała, że wojnę światową
prowadzi się w interesie ocalenia Żydów a zaniedbuje się cele woj−
skowej. Czy dlatego nikt na Zachodzie nie zareagował na raport Pi−
leckiego ? Czy los Żydów był tak bardzo obojętny Zachodowi ? 61
lat po wojnie wciąż nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.

Raporty te jako raporty Związku Organizacji Wojskowych
z Auschwitz, opublikowane zostały w 1968 r. w numerze spe−
cjalnym „Zeszytów Oświęcimskich” (Obóz koncentracyjny
Oświęcim w świetle akt Delegatury Rządu RP na Kraj) a ich fo−
tokopie w książce Konstantego Piekarskiego „Umykając piekłu”.
Napisane zostały nie w Oświęcimiu lecz w Wiśniczu. Na końcu
raportu podana jest miejscowość Oświęcim, to jednak data

12.VIII.1943 r. wskazuje, iż zostały one sporządzone już po uciecz−
ce Pileckiego z obozu a przed jego wyjazdem do Warszawy.
Można więc przyjąć, że pisał je Pilecki z towarzyszami w Starym
Wiśniczu w dworku „Koryznówka”. O czym informują w rapor−
tach? Podają numer bieżący więźniów 137 000, śmiertelność
Polaków, która w latach 1940−41−42 wynosiła zimą przeciętnie
80−130 dziennie, okoliczności śmierci, a więc traktowanie więź−
niów przez strażników i kapo, niedożywienie, epidemie. Autorzy
raportów stwierdzają, że do września 1942 r. zagazowano 468
000 nie rejestrowanych Żydów, że 98% Żydów ginie w komo−
rach gazowych w ciągu pół roku od chwili przywiezienia. W ra−
portach jest także mowa o operacjach doświadczalnych na mło−
dych Żydówkach, o obozie cygańskim w którym w roku 1943
przebywało 10 000 Cyganów ze wszystkich państw okupowa−
nych i Rzeszy, i w którym stosuje się metody masowej ekstermi−
nacji. Są podane miejscowości skąd przybywały transporty i licz−
by oraz informacje o masowym natychmiastowym uśmiercaniu
ludzi z przybyłych co dopiero transportów. Mowa jest także
o selekcjach do gazu przy okazji takich akcji jak np. odwszenie
całego obozu zarówno męskiego jak i kobiecego: „Wybierano
i wleczono do gazu każdego, czyja twarz nie podobała się
SS−manowi. Niewinne dzieci, chore kobiety ciska się bez litości
na różne strony, bije się i kopie. Takie niszczenie ludzi nie jest
znane w historii i nie mogło być wynalezione przez nikogo inne−
go, jak przez Niemca… Ponieważ krematorja nie mogły podołać
ilości ludzi, palono zwłoki zwyczajnie w otwartej jamie na polu
koło Brzezinki i przez 3 dni nie widziało się nic innego prócz
płomieni buchających tam, gdzie byli spalani ludzie.

Fragment raportu Pileckiego
Fot. z arch. Państwowego Muzeum Auschwitz−Birkenau.
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Witold Pilecki odsłaniając istotę niemieckiego obozu koncen−
tracyjnego wskazuje palcem na największych sadystów
i zbrodniarzy i nie jest to wybór przypadkowy lecz wynikający
z trafnej oceny ludobójczych praktyk obozowych funkcjonariu−
szy. Z liczby ok. 2500 obozowych funkcjonariuszy w 1943 r.3

Pilecki wymienił tylko kilka nazwisk, ale powojenne procesy
członków załogi Auschwitz potwierdziły osąd Pileckiego. Warto
zwrócić uwagę na trzy nazwiska największych obozowych sa−
dystów, którzy po wojnie znaleźli się na jednej ławie oskarżo−
nych w słynnym krakowskim procesie 40 zbrodniarzy oświę−
cimskich  w 1947 r. Hauptsturmfuhrera Hansa Aumeiera
„organizatora egzekucji wieszania i rozstrzeliwania”, komen−
dantki obozu kobiecego Lagerführerin Marii Mandel, którą Pi−
lecki nazywa „największym djabłem obozu kobiecego, czymś
najgorszym i najbardziej sadystycznym, co sobie może czło−
wiek wyobrazić” i cynicznego szefa obozowego gestapo Mak−
symiliana Grabnera, „od którego decyzji zależały wszystkie
wyroki śmierci wydawane w obozie”. Wymienia on także Wil−
helma Bogera, autora słynnej „huśtawki Bogera”, skazanego
w 1966 r. we frankfurckim procesie załogi oświęcimskiej na
karę dożywotniego więzienia.

Pilecki dostał nowe kennkarty na nazwiska Leona Bryjaka
i Jana Uznańskiego. Redzej i Ciesielski posługiwali się kennkar−
tami na nazwiska Adama Gałązki, Adama Wiśniewskiego Stefa−

na Kucharskiego. Ciesielski miał także pseudonim „Ewa”
(Możdżeń podaje pseudonim Ciesielskiego „Mewa”).

23 sierpnia Witold Pilecki przyjechał do Warszawy. We wrze−
śniu 1943 dotarł tam Jan Redzej a Edward Ciesielski dopiero
w listopadzie 1943 r. Adam Cyra podaje, że ucieczka Pileckiego
i towarzyszy nie pociągnęła żadnych represji w obozie.

Konsekwencją ucieczki było jednak aresztowanie Tomasza
Serafińskiego, jako rzekomego uciekiniera z Oświęcimia. Nastą−
piło to w Koryznówce w pierwszy dzień Bożego Narodzenia
25 grudnia 1943 r. Pierwsze trzy dni spędził Serafiński w więzie−
niu w Bochni. Stamtąd przewieziono go do siedziby gestapo przy
ul. Pomorskiej w Krakowie, a po okrutnym śledztwie do więzie−
nia Montelupich w Krakowie. Ludmiła Serafińska, żona areszto−
wanego, zwróciła się o pomoc do komendanta więzienia
w Wisniczu w zwolnieniu męża. Dworek Koryznówka oddalony
był od więzienia niecałe 100 metrów i komendant więzienia mu−
siał znać Tomasza Serafińskiego, ponadto podała argument, że
mąż nie ma wytatuowanego numeru obozowego na ramieniu.
Procedury sprawdzające trwały jednak ponad dwa tygodnie. An−
drzej Możdżeń w swoich pamiętnikach pisze, że pomocny oka−
zał się Niemiec Wulff z załogi obozu w Wiśniczu, który złożył
wobec gestapo oświadczenie, iż dobrze zna Serafińskiego, który
był schorowany, nigdzie z domu się nie ruszał, cały czas zamiesz−
kiwał w Wiśniczu i nigdy w obozie oświęcimskim nie siedział.

14 stycznia 1944 roku Serafiński opuścił więzienie ciężko
chory. Przez trzy miesiące leczył się w krakowskich szpitalach
na zapalenie stawów. Z obawy przed dekonspiracją pozbawiono
go funkcji zastępcy dowódcy placówki AK w Wiśniczu i ruch
oporu zerwał z nim wszelki kontakt.

W Koryznówce pozostały pamiątki po Pileckim; narysowany
węglem widok kościoła w Starym Wiśniczu i kolorowymi kredka−
mi ułan na koniu. Miejscowy malarz Jan Stasiniewicz namalował
olejny portret Pileckiego. Portret ten i rysunki Pileckiego Ludmiła
Serafińska przekazała synowi rotmistrza Andrzejowi mieszkające−
mu w Warszawie, w 1990 r. – na rok przed swoją śmiercią.

W październiku 1943 r. Witold Pilecki skontaktował się z ppłk
Janem Mazurkiewiczem ps.„Sęp”. Odesłany został do szefa Od−
działu III Operacyjnego Kedywu majora Karola Jabłońskiego ps.
„Zygmunt”. Aby nie czekać biernie napisał trzeci raport o obozie
oświęcimskim, który zatytułował „Raport W”. Wysiłki Pileckie−
go były bezowocne. Żadnej odpowiedzi na raport W nie otrzy−
mał. Ani trud Pileckiego ani jego osobista interwencja – konklu−
duje Adam Cyra – nie wpłynęły na zmianę negatywnej decyzji
KG AK w sprawie akcji, której celem było by oswobodzenie
więźniów i likwidacja obozu. O staraniach Pileckiego nie wie−
dzieli także więźniowie i dlatego w wielu wspomnieniach po−
obozowych pojawiały się opinie: „Nadzieje pokładane w osobie
rotmistrza Serafińskiego po jego ucieczce również zawiodły. Ni−
gdy się z nami nie skontaktował”.

Misja Pileckiego, z którą przybył do Warszawy, stawała się
coraz mniej realna, zajmował się udzielaniem z funduszów AK
pomocy finansowej dla rodzin więźniów obozu, zarówno żyjących
jak i tych, którzy w obozie zginęli. Powierzono mu pracę konspira−
cyjną w Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej Armii Krajo−
wej, a od wiosny 1944 r. był jednym z organizatorów nowopow−
stałej organizacji „NIE”, która miała zastąpić Armię Krajową po
zakończeniu okupacji niemieckiej na terenach Polski zajętych przez
Armię Czerwoną. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako
dowódca redudy „Wolnej Rzeczypospolitej” znajdującej się na rogu
Alei Jerozolimskich i Placu Starynkiewicza, był jeńcem obozu

Wobec tej trójki sadystów i morderców obozowych, wymienionych
w raporcie Pileckiego, zebrano największy i najbardziej obciążąjący
materiał dowodowy w procesie 40 zbrodniarzy oświęcimskich
sądzonych przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie
w 1947 roku.
Fot. z arch. Państwowego Muzeum Auschwitz−Birkenau.
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w Lamsdorf i Murnau a po wojnie służył w II Korpusie gen. Wła−
dysława Andersa. Za namową oficerów Oddziału II sztabu II Kor−
pusu z końcem 1945 roku podjął się Pilecki kolejnej niebezpiecz−
nej akcji. Zdecydował się na utworzenie w Polsce rządzonej przez
komunistów siatki informacyjnej i przesyłanie wiadomości do
II Korpusu. Przyjechał do Polski. Na wiosnę 1947 r. został areszto−
wany w Warszawie, po długotrwałym śledztwie i procesie skazany
na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy 25 maja
1948 roku; mimo próśb rodziny o ułaskawienie. Interweniowała
także Ludmiła Serafińska u premiera Józefa Cyrankiewicza, który
był też więźniem oświęcimskim, ale Cyrankiewicz zachował się
biernie, chociaż – jak pisze Adam Cyra – wydaje się, że niewiele
mógł pomóc, ponieważ wszelkie prośby o ułaskawienie rozpatry−
wał wyłącznie prezydent Bolesław Bierut.

Dopiero 1 października 1990 r. Witolda Pileckiego pośmiertnie
zrehabilitowano. Losy Witolda Pileckiego – konkluduje Adam Cyra
— w jakiś symboliczny sposób uogólniają doświadczenia pokolenia
żyjącego w okresie dwóch totalitaryzmów. Wprawdzie wówczas
doznało ono klęski lecz ostatecznie po latach odniosło zwyciestwo4 .

Nie wiemy gdzie spoczywają prochy Witolda Pileckiego. Być
może na łące przylegającej do cmentarza Służewieckiego, albo
pod płotem Cmentarza Powązkowskiego. Symboliczny grobo−
wiec znajduje się na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej. Płyty
pamiątkowe i tablice wmurowane są w różnych miejscach War−
szawy, w Tomaszowie Mazowieckim. Jego imię noszą szkoły
średnie w Zabrzu, Katowicach, szkoły podstawowe w Grudzią−
dzu i Kozikach koło Ostrowi Mazowieckiej i Klub Garnizonowy
Jednostki Wojskowej w Oświęcimiu. Jest on także patronem ulic
na warszawskim Ursynowie i w Krakowie w rejonie Bronowic.

Bochnia i Wiśnicz, dwie miejscowości, które udzieliły gości−
ny „ochotnikowi do Oświęcimia i uciekinierowi z Oświęcimia”
powinny także uczcić pamięć Witolda Pileckiego — bohatera,
którego Michael Foot profesor z Uniwersytetu w Manchester
w książce „Six Faces of Courage” (Sześć twarzy odwagi) zali−
czył do jednego z sześciu najodważniejszych i najwybitniejszych
uczestników europejskiego ruchu oporu na terenach okupowa−
nych przez hitlerowców.

Stanisław Kobiela

1  Wspomnienia Andrzeja Możdżenia – oryginał w zb. SBiMZB). Biograf
Pileckiego pan Adam Cyra powołując się na relację Możdżenia
znajdującą się w aktach PM „Auschwitz−Birkanau” wskazuje, że
odbicia więźniów miały dokonać oddziały Zgrupowania BCH „Ośka”
z Kielecczyzny a kompania wiśnicka miała być uzupełnieniem tej akcji).
2  Szczegółowy opis tych akcji przedstawiłem w artykule „Akcje
dywersyjne Sybiraka” — nr 4−5/2004 „Wiadomości Bocheńskich”
3  W czerwcu 1942 r. załoga liczyła ok.2000 esesmanów, w kwietniu
1944 r. 2950, w sierpniu 1944 r. — 3342. W przededniu likwidacji KL
Auschwitz załoga liczyła 4415 esesmanów i 72 nadzorczynie.
4  Adam Cyra, Rotmistrz Witold Pilecki, w: Biuletyn nr 48 Towarzystwa
Opieki nad Oświęcimiem 1945−2005, Oświecim, wrzesień 2005).

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz−
Birkenau w Oświęcimiu, panu dr Adamowi Cyrze kustoszowi tego
Muzeum i autorowi książki "Ochotnik do Auschwitz" oraz pani Marii
Serafińskiej−Domańskiej za udostępnienie fotografii i zgodę na ich
opublikowanie w tym artykule.

Kilka artykułów w „Wiadomościach Bocheńskich” na temat
harcerstwa w Bochni skłoniło mnie do dorzucenia jeszcze kilku
informacji na ten temat. Od początków czasu, który chcę opisać
mija 70 lat. Sądzę więc, że szkoda, aby te wiadomości pozosta−
ły w niepamięci.

Do organizacji harcerskiej w Bochni należałem już jako
„zuch”. Zuchy, to była organizacja dziecięca stanowiąca jakby
przedszkole harcerstwa. Otóż, będąc zuchem, czułem już ducha
harcerskiego i moim marzeniem było zostać harcerzem. Wów−
czas już, jako zuch, brałem udział w koloniach. Na obozy pod
namiotami jeszcze nie było warunków. Pamiętam jedną z takich
kolonii gdzieś na Podkarpaciu..Naszą opiekunką była tam młoda
harcerka. Nazywała się Wachówna (imienia nie pamiętam). A była
dobrą wychowawczynią i zabawiała nas interesującymi grami
i gawędami.Kiedyś wieczorem, w przyćmionym pokoju opowia−
dała nam o duchach. Powiało grozą. Dla spotęgowania tego wra−
żenia wyszła na chwilę z pokoju i po chwili wróciła w charakterze
ducha. Owinięta w prześcieradło naprawdę wyglądała jak duch.
Dla lepszego efektu miała miotłę także owiniętą w prześcieradło.
Zrobiło to wrażenie bardzo wysokiej i nieludzkiej postaci. Moż−

Kazimierz Blotko  (Warszawa)

Jeszcze o harcerstwie
na sobie wyobrazić co się działo. Ogarnęła nas panika. Wśród
zuchów znalazł się jednak bohater, który podbiegł do „ducha”
i uderzył go pięścią w brzuch. Jak się okazało, był to (nieżyjący
już) Stasio Wach, brat „ducha”. Panna Wachówna odchorowała
ten żart. Trudno jest być duchem, bez konsekwencji.

Wracaliśmy z tej kolonii przed terminem, bo padał intensyw−
ny deszcz i zanosiło się na powódź, Przez most na miejscowej
górskiej rzeczce jechaliśmy furką już po osie w wodzie. Dowie−
dzieliśmy się później, że wezbrana rzeczka porwała ten most, po
naszym przejeździe. Mieliśmy więc szczęście w nieszczęściu.
Przeżyciem było dla mnie przejście z gromady zuchów do har−
cerstwa. Było to w roku 1937. Miałem wówczas 13 lat. Wstąpi−
łem do drużyny im. Tadeusza Kościuszki, która działała w gim−
nazjum bocheńskim.

Już w 1938 roku złożyłam przyrzeczenie harcerskie, które
brzmiało:  „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu
i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu
harcerskiemu. A prawo harcerskie, jak dekalog katolicki składa−
ło się z 10 punktów.

S.K.
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Brzmiało tak:
l. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje
   obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliżniego, a za brata uważa
    każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim
    swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli słowie i uczynkach, nie pali
     tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.
Te postanowienia ukształtowały mój charakter. Zwłaszcza

stosowanie 10.  przyrzeczenia sprawiło, że do dzisiaj nie palę
papierosów i wcale mnie do tego ale ciągnie (Z alkoholem jest
trochę gorzej).

Muszę wspomnieć o ludziach, którzy mieli wpływ na moje
ówczesne życie. Przyrzeczenie harcerskie odbierał ode mnie harc−
mistrz Kazimierz Sobolewski. Nie wiem dlaczego nazywano go
„Cyrus”. Drużynowym drużyny Tadeusza Kościuszki był druh
Stefan Błotnicki. Kolega, starszy ode omie chyba o 2 lata. Mam
nadzieję,że jeszcze żyje w Bochni. Miał on wówczas stopień
o nazwie „Harcerz Orli”. Tych stopni było w ogóle 5. a to:!. mło−
dzik, 2.wywiadowca, 3.Ćwik, 4.Harcerz Orli, 5.Harcerz Rzeczy−
pospolitej. Do 1939r. tj. do czasu wojny zdobyłem 3 spośród tych
5 stopni. Pozostałe dwa osiągnąłem już po wojnie. Przyjaźniłem
się z kilkoma kolegami, których miło wspominam. Między inny−
mi byli to Kazimierz Błotnicki, brat drużynowego, który, o ile
wiem, mieszka nadal w Bochni, Był też kol. Stanisław Wach,
który już nie żyje. Był on później Komendantem Głównym Stra−
ży Ochrony Kolei. Był też kol. Lesiewicz. Wspominam również
Jurka Kalitę, kolegę z gimnazjum, który, jak się dowiedziałam
zginął w partyzantce.

W okresie harcerstwa braliśmy udział w obozach pod namio−
tami. Szczególnie miło wspominam 14−dniowy obóz wędrowny
szlakiem II Brygady Legionów Polskich po limanowszczyźnie
w 1939 r. Było to tuż przed rozpoczęciem wojny. Był to też okres
budowy zapory wodnej w Rożnowie, na Dunajcu. Tę budowę
zwiedziliśmy po drodze.

Dało się już odczuć jakieś napięcie w związku groźbą wojny.
Słyszeliśmy o budowie jakichś fortyfikacji w okolicy Jordano−
wa. Mówili o tym miejscowi, którzy budowali fragmenty tych
urządzeń lecz nie wiedzieli o co chodzi, bo było to objęte tajem−
nicą. Dowiedziałem się dopiero po wojnie, że Niemcy mieli spo−
re trudności ze zdobyciem tych umocnień i ponieśli tam znaczne
straty. W czasie tej wędrówki mieliśmy za zadanie szukać pamią−
tek z I wojny światowej. Do dziś zachowało mi się zdjęcie jedne−
go pomnika, mianowicie nagrobka austriackiego pułkownika —
Othmara Muhra, który jak głosi napis w języku niemieckim, „po−
legł wśród swoich dzielnych 9 huzarów 11.XII.1914 r.”

W czasie omawianego obozu wędrownego spaliśmy w dwu−
osobowych namiotach. Składały się z dwóch płatów brezentu,
nazywanych „pałatkami”. Te pałatki, w czasie deszczu służyły
jako peleryny. Każdy z harcerzy miał więc po jednej pałatce.

Także w 1939 r. brałem udział w kursie na drużynowych w
Sidzinie. Uzyskałem, jak to się wtedy mówiło „próbę drużyno−
wego harcerzy”. Oznaczało to prawo bycia drużynowym. Tej
funkcji nie udało mi się wtedy pełnić bo wybuchła wojna. Także
ważność harcerskiej książeczki służbowej do 31 grudnia 1939 r.
została przerwana z chwilą wybuchu wojny. Tak się skończyła
moja przygoda z harcerstwem w Bochni.

Prowadziłem kiedyś obóz szkoleniowy dla przyszłych druży−
nowych, gdzieś na Podkarpaciu. Byli to już starsi harcerze.
W okolicy miało się odbyć wesele. Zgodnie ze zwyczajem swaci
objeżdżali znajomych z zaproszeniem na owo wesele. Przybyli
także do naszego obozu zapraszając komendanta i delegację har−
cerzy. Wybrałem więc kilku chłopców, a idąc na to wesele przy−
pomniałem im 10. punkt prawa „harcerz nie pije napojów alko−
holowych”. Wiedziałem bowiem co się dzieje na takich wiejskich
weselach. Gospodarze byli jednak natarczywi. Ja się jakoś opar−
łem. Nie byłem jednak w stanie upilnować moich podopiecznych,
którzy rozpłynęli się wśród gości weselnych. Niestety kilku z nich
złamało 10 przykazanie harcerskie. Skończyli karierę harcerską,
gdyż odesłałem ich do domów.

Mógłbym jeszcze długo tak gawędzić, ale nie ma na to miej−
sca. A poza tym lepiej się gawędzi przy ognisku. Porzekadło mówi;
„być harcerzem, to na zawsze”. Nie udało mi się utrzymać tej
zasady. Poważne obowiązki służbowe, związane z przeniesieniem
do Warszawy, zmusiły mnie do przerwania działalności
w harcerstwie. Mam jednak pamiątkę — krzyż harcerski z zieloną
podkładką podharcmistrza.

Kazimierz Blotko jest działaczem Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
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 Pani Janina Wszołek−Szymańska znana była w środowisku
jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Krakowie. Moje wspomnienia z nią związane sięgają lat drugiej
wojny światowej. Pamiętam dom rodzinny mojej matki, kiedy
dziadek już nie żył, a w domu pozostała babcia z dwoma młody−
mi córkami — Janiną starszą i Władysławą. Janinę zapamięta−
łam jako młodą, pełną życia, piękną dziew−
czynę z zawsze poważnymi czarnymi
oczami. Wspominała często różne epizody
z tamtego okresu, ale były to raczej opowie−
ści na wesoło. Opowiadała na przykład jak
w biały dzień przemycaną w teczce broń
pomagał jej nieść niemiecki oficer przez śro−
dek Bochni.

Janina córka Wojciecha i Karoliny
Wszołków, urodziła się 15 grudnia 1923
roku w Bochni przy ul. Proszowskiej w licz−
nej, średnio zamożnej rodzinie chłopskiej.
Do czasu wybuchu drugiej wojny światowej
ukończyła szkołę podstawową im. św. Bar−
bary i pierwszą klasę szkoły średniej.

W szkole podstawowej należała do har−
cerstwa. W czasie kampanii wrześniowej
jako harcerka udzielała pomocy żołnierzom
polskim. Na przełomie roku 1939/1940
uczestniczyła w organizowaniu żywności
i przygotowaniu posiłków na dworcu PKP
w Bochni dla przewożonych tędy jeńców wojennych oraz w za−
kwaterowaniu i żywieniu rodzin polskich przesiedlanych do Boch−
ni i okolic z terenów zachodnich i pomocnych.

Od roku 1940 pracowała w składzie amunicji w Kłaju. Zwią−
zana z ruchem ludowym w dniu l maja 1941 złożyła konspira−
cyjną przysięgę i przyjęła pseudonim „Lotna” oraz zadania
łączniczki i sanitariuszki „Zielonego Krzyża” w obwodzie Boch−
nia, Proszówki, Krzyżanowice, Rzezawa, Pogwizdów i Wiśnicz.
W 1995 r. za działalność konspiracyjną otrzymała z rąk Prezy−
denta RP Lecha Wałęsy Krzyż Batalionów Chłopskich, a Zwią−
zek Inwalidów Wojennych nadał jej III grupę inwalidy wojenne−
go. Otrzymała także odznaczenia harcerskie.

Po zakończeniu wojny organizowała grupy Związku Młodzieży
Wiejskiej „Wici” o profilu pracy kulturalnej działające na terenie
powiatu Bochnia i Limanowa. Podjęła pracę w Rabce Zdroju na rzecz
dzieci chorych wywodzących się z terenów szczególnie dotkniętych
skutkami wojny. W 1949 r. uzyskała kwalifikacje pedagogiczne na
poziomie szkoły średniej. W 1950 r podjęła naukę w Państwowym
Instytucie Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki resocjaliza−
cyjnej pod kierunkiem profesor Marii Grzegorzewskiej – legendy
szkolnictwa specjalnego. Od 1953 r. mieszkała w Krakowie. Praco−
wała jako nauczyciel i kierownik szkoły w Ośrodku dla Dziewcząt
Społecznie Niedostosowanych w Krakowie.

W 1962 r. ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno−Histo−
rycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od roku
1962 pracowała w Kuratorium Oświaty i Wychowania, gdzie peł−

Krystyna Sokalska

Janina Wszołek−Szymańska
(1923 −2003)

niła funkcję wizytatora i organizatora szkolnictwa specjalnego
dla przewlekle chorych, kalekich, niewidomych, głuchych, upo−
śledzonych umysłowo i niedostosowanych społecznie. W tym cza−
sie prowadziła także pracę dydaktyczną dla nauczycieli szkół spe−
cjalnych w III Studium Nauczycielskim w Krakowie.

W roku 1970 zawarła związek małżeński z Zygmuntem Szy−
mańskim — także cenionym pedagogiem
szkolnictwa specjalnego. W roku 1970 prze−
szła do pracy w Wyższej Szkole Pedagogicz−
nej w Krakowie, włączając się w nurt kształ−
cenia nauczycieli do pracy z dziećmi
specjalnej troski oraz podjęła studia dokto−
ranckie. W r 1974 uzyskała stopień doktora
nauk humanistycznych. Wówczas Uczelnia
powierzyła jej funkcję kierowania Punktem
Konsultacyjnym w Rabce przygotowującym
nauczycieli i wychowawców do pracy
z dziećmi chorymi.

W 1976 r Minister Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki powołał ją w skład Ze−
społu Dydaktyczno−Wychowawczego Peda−
gogiki Specjalnej w Polsce, którego zada−
niem było inicjowanie, doskonalenie
i koordynowanie prac w zakresie doskona−
lenia systemu kształcenia i wychowania kadr
pedagogów specjalnych w uniwersytetach,
wyższych szkołach pedagogicznych.

W ciągu swojej pracy nauczyciela akademickiego pisała artykuły
do periodyków fachowych na temat szkolnictwa specjalnego
i pracy z młodzieżą trudną. Zawsze była otwarta na problemy
bliźnich, zawsze życzliwa.

Po 38 latach pracy pedagogicznej w roku 1984 przeszła na
zasłużoną emeryturę z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krako−
wie. Aktywnie działała w ruchu związkowym Solidarność, spół−
dzielni mieszkaniowej. Pracowniczych Ogrodach Działkowych
i innych aż do czasu nasilenia się poważnych problemów zdro−
wotnych w latach dziewięćdziesiątych. Za swoją pracę została
odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ka−
walerskim Odrodzenia Polski, medalem 40−lecia Polski Ludo−
wej, Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Nowosądeckie−
go oraz Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa,
Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Postrzegana była przez bliskich jako człowiek życzliwy
i wielkiego serca.

19 kwietnia 2003 r odeszła od nas ukochana ciocia
i przyjaciółka. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej.

Krystyna Sokalska

Pani Krystyna Sokalska jest działaczem Oddziału Krakow−
skiego „Krakus” Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Zie−
mi Bocheńskiej
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Raus! Raus! Krzyk ten, złowrogie błyski w oczach i gniewne
twarze niemieckich żołdaków – oznaki przemocy, bezprawia, gro−
zy utkwiły na zawsze w mojej pamięci. Wtedy, to jest we wrze−
śniu 1944 roku, nie zdawałam sobie sprawy, że raz na zawsze
zamknął się okres mego beztroskiego dzieciństwa. Wyrzuceni
z rodzinnego domu wyruszyliśmy spod Jasła szukać schronienia
przed zimą. Znaleźliśmy je w dworku pod Gdowem, u rodziny.
Tam przyszło nam spędzić tułacze Boże Narodzenie.

W zimowy mroźny dzień sanie mknęły lekko posuwając się po
puszystym śniegu. Drobne różnokształtne płatki wirowały w po−
wietrzu. Konie parskały wesoło. Świat pokryty bielą zdawał się
drzemać w zadumie. Zalesiany, w których mieszkaliśmy, od Nie−
prześni dzieliło kilkanaście kilometrów. Po jakimś czasie wśród
ogołoconych z liści starych drzew parku pojawił się naszym oczom
dworek przykryty puszystą czapą śniegu. Światła okien dawały znać,
że w jego ścianach gnieżdżą się troski i radości dnia codziennego,
że mimo okupacyjnej nocy dwór tętni życiem.

To była Nieprześnia. Jej właściciel Karol Sękowski miesz−
kał w XIX−wiecznym dworku. Z czasem wzniósł nowy dwór.
Maciej Rydel w publikacji „Jam dwór polski” tak pisze: Dojrza−
łość projektu, opracowanego najwyraźniej w oparciu o dogłębne
studia architektury rodzimej, widoczna jest w dworze wzniesio−
nym w 1941 roku w Nieprześni koło Bochni przez architekta
Wacława Nowakowskiego dla swego kuzyna Stefana Sękowskie−
go (syna Karola)”. Warto dodać, iż tenże sam Nowakowski pro−
jektował kościół szkolny p.w. św. Stanisława Kostki w Bochni.

Nowy dwór Stefan Sękowski przejął po ojcu. Kim był? Czy
zwykłym hreczkosiejem?

W wieku 20 lat zgłosił się na ochotnika do legionów i pełnił
funkcję kanoniera w baterii Krakusów. Studia rolnicze odbył w Du−
blanach pod Lwowem i jako porucznik 24 pułku artylerii polo−
wej w Jarosławiu odbył służbę wojskową. We wrześniu 1939 r.
zmobilizowany do macierzystej jednostki udał się do miejsca kon−
centracji pułku koło Tarnopola. Dnia18 września dostał się do
niewoli sowieckiej. W drodze do obozu uciekł z transportu pod
Kopyczyńcami.

Kiedy w Nieprześni wszyscy siedzieli przy stole, wierny pies,
który codziennie czekał przy bramie wjazdowej na swego pana,

Michalina Pięchowa

Nieprześnia
zerwał się i pobiegł w kierunku Zawady. Wyczuł jego powrót,
wskoczył na bryczkę wiozącą Stefana i radośnie go witał. Było to
10 października 1939 r. Po powrocie do rodzinnej Nieprześni Ste−
fan szybko włączył się w nurt codziennych spraw. Poczucie oby−
watelskie nakazało mu przystąpić do konspiracji. Za pośrednic−
twem szwagra Zygmunta Szydka rotmistrza kawalerii 5 pułku
Strzelców Konnych wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, potem
do Armii Krajowej i przybrał pseudonim „Włóka”.

W czasie okupacji hitlerowskiej dwór stał się ośrodkiem życia
patriotycznego, w nim znalazło schronienie wielu poszkodowa−
nych i poszukiwanych przez Gestapo.

Prawnuk Karola Andrzej Bugayski magister praw przekazał
mi wiele faktów z okresu okupacji. Ukrywali się w dworze Sę−
kowskich Jan Sądel profesor Akademii Rolniczej w Krakowie,
Władysław Juryś kapitan WP w stanie spoczynku, późniejszy
więzień syberyjskich gułagów Jan Redzej, jeden z trzech ucieki−
nierów z Oświęcimia. Z dworem w Nieprześni wiąże się historia
zestrzelenia załogi Liberatora i pogrzebu siedmiu polskich lotni−
ków. W dworze w Nieprześni ukrywali się trzej lotnicy z zestrze−
lonego w dniu następnym nad Łąktą Górną samolotu alienckie−
go: porucznik Władysław Schoeffer, Włodzimierz Bernhardt
i Grzegorz Denisienko. Z relacji Marii Bugayskiej profesora Li−
ceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Bochni, która dzieciństwo w czasie wojny spędzała
u dziadków w Nieprześni, dowiedziałam się, że dwór udzielał
pomocy materialnej partyzantom AK

Kiedy zbliżał się front Niemcy podpalili stodoły i spichle−
rze. W lutym 1945 r. bocheński UB aresztował Stefana Sękow−
skiego. Podczas śledztwa nakłaniano go do oddania majątku
i opuszczenia powiatu. W 1950 r. na podstawie donosu o rzeko−
me posiadanie broni skazano go na dwa lata więzienia. Karę od−
bywał w więzieniu wiśnickim, a w wyniku petycji mieszkańców
Nieprześni zmniejszono mu karę i wypuszczono na wolność.
W tym czasie ziemię dworską w Nieprześni rozparcelowano na
mocy reformy rolnej. W dworze urządzono ośrodek wypoczyn−
kowy dla dzieci pracowników poczty krakowskiej. Później dwór
przejął bocheński wydział zdrowia i organizował w nim przyję−
cia i różne imprezy rozrywkowe.

Wiosną 2000 roku pojechałam do Nieprześni. Z przerażeniem
zobaczyłam zdewastowany budynek zarówno z zewnątrz jak i we−
wnątrz. W miejscu ogrodu i parku rosły chaszcze, łopiany i po−
krzywy. A przecież kiedyś kwitło tutaj życie kulturalne
i towarzyskie, odbywały się spotkanie konspiracyjne, udzielano
pomocy partyzantom. Bywali tutaj politycy Władysław Kiernik,
Artur Rawicz−Niedzialkowski, burmistrz Bochni Ferdynand Ma−
iss, księża i rodzina poety Lucjana Rydla.

Stangretem Sękowskich był ojciec znanego malarza Francisz−
ka Mollo. Mały Franek malował na ścianach stajen konie. Zwró−
cił w ten sposób uwagę właściciela, odbył zagraniczne studia ma−
larskie i zasłynął znakomitymi obrazami.

Dziś właściciele majątku nie troszczą się już o sprawy docze−
sne, spoczywają w rodzinnym grobowcu w Sobolowie, a rodzice
Karola – na cmentarzu małego miasteczka Kołaczyce na Podkar−
paciu, leżą pod rozłożystą lipą, która daje cień staremu nagrobko−
wi z piaskowca liczącemu ponad 125 lat.

Fot. z arch. rodzinnego  A. Prus−Bugayskiego
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Zbigniew Siudak

Julian Więcek ps. „Topola”
Komendant Obwodu ZWZ−AK „Wieloryb”

 22 stycznia 2006 r. z inicjatywy Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
i Wójta Gminy Bochnia Jerzego Lysego odsłonięty został w
Łapczycy przez społeczeństwo Gminy Bochnia pomnik Żoł−
nierzy 12 Pułku Piechoty AK i ich dowódcy płk Juliana Więcka
„Topoli”. Uroczystość ta odbyła się w 61 rocznicę ostatniego
rozkazu gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” o rozwią−
zaniu Armii Krajowej. Pomnik to głaz granitowy postawiony
na cokole w centrum wsi z tablicą z następującą inskrypcją:
Żołnierzom 12 pp AK Ziemi Bocheńskiej i ich d−cy ppłk Ju−
lianowi Więckowi „Topoli” – walczącym za Ojczyznę w la−
tach II wojny światowej – Społeczeństwo Gminy Bochnia.

Po odsłonięciu pomnika (przy – 20o

mrozie) – zabrał głos wójt Gminy Boch−
nia Jerzy Lysy.  Przedstawił okoliczno−
ści budowy pomnika. Zbigniew Siudak
prezes Oddziału ŚZŻAK w Bochni od−
czytał fragment ostatniego rozkazu gen.
Leopolda Okulickiego, rozwiązującego
Armię Krajową z dnia 19 stycznia
1945 r., a następnie omówił przesłanie
zawarte w tym rozkazie dla jego podko−
mendnych.

Andrzej Migdał prezes Oddziału
Wrocławskiego Stowarzyszenia Boch−
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
opowiedział jak rodziła się idea budo−
wy tego pomnika. Odczytał list prof. dr
hab. Antoniego Siewińskiego z Oddziału
Wrocławskiego Stowarzyszenia Boch−
niaków, który był żołnierzem III baonu
12 pp AK Ziemi Bocheńskiej, podko−
mendnym „Topoli”. Poseł J. Rojek
w imieniu grupy posłów wyraził uzna−
nie dla władz Gminy i społeczeństwa Łapczycy za realizację
symbolu idei niepodległościowych żołnierzy Konspiracji Pol−
skiego Państwa Podziemnego. Uroczystość odbyła się przy
dźwiękach orkiestry wiejskiej z Baczkowa w obecności pocz−
tów sztandarowych ŚZŻAK z Bochni, Lipnicy Murowanej
i Krakowa oraz Hufca ZHP z Bochni i zakończył ją apel pole−
głych i salwa honorowa kompanii WP. Potem odbyło się skła−
danie wieńców.

Od redakcji:
Dzisiaj niewiele ludzi pamięta kim był Julian Więcek. Uro−

dził się w Łapczycy 1 lipca 1895 r. Jego rodzice byli rolnika−
mi. W 1913 roku zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum im.
Króla Kazimierza Wielkiego. Po wybuchu I wojny światowej
zgłosił się do 2 pp Legionów Polskich i odbył kampanię buko−

wińską walcząc w dolinie Bystrzycy o Nadwórną, Rafajłowa,
pod Mołotkowem Po reorganizacji i przekształceniu 2 pp w II
Brygadę Legionów w Kołomyi w  1915 r. przeszedł do nowo−
utworzonego 4 pp. Legionów Polskich dowodzonego przez ppłk
Bolesława Roję i w III Brygadzie LP walczył pod Jastkowem
i Józefowem, a następnie na wołyńskim teatrze działań wojen−
nych m.in. pod Kostiuchnówką.

Po kryzysie przysięgowym wcielony został do 16 pp Armii
Austriackiej i walczył na froncie rumuńskim jako podoficer. Je−
sienią 1918 r. znalazł się na Kubaniu w armii gen. Żeligowskie−
go. W czasie wojny polsko ukraińskiej i polsko bolszewickiej
walczył  na froncie wschodnim jako dowódca plutonu.

Po zakończeniu I wojny światowej przez 10 lat służył jako
dowódca kompanii w 2 pp Legionów.
W 1931 r. odbył kurs dla oficerów szta−
bowych Rembertowie, a następnie był
dowódcą kompanii w Korpusie Ochro−
ny Pogranicza na Wołyniu, a potem
w 72 pp w Radomiu. Z pułkiem tym
(jako kwatermistrz) przeszedł kampa−
nię wrześniową.

Od 15 lutego 1940 r. działał
w ZWZ. Został szefem sztabu Obwo−
du ZWZ Bochnia. Dowodził batalio−
nem ZWZ, od 15 lutego 1943 r. był
zastępcą komendanta Obwodu ZWZ−
AK „Wieloryb” w Bochni a od 10 sierp−
nia 1943 r. do 15 lutego 1945 r. komen−
dantem Obwodu ZWZ−AK w Bochni
i zarazem dowódcą 12 pułku piechoty
ZWZ−AK Ziemi Bocheńskiej. Rozka−
zem Komendanta Sił Zbrojnych
w Kraju nr 113/BP otrzymał stopień
majora a rozkazem Komendanta Okrę−
gu AK w Krakowie z 11 listopada

1944 r. stopień podpułkownika.
Odznaczony był Krzyżem Walecznych 2 kl. W 1921 r. Srebr−

nym (1934 r.) a następnie Złotym Krzyżem Zasługi z miecza−
mi w 1944 r. W 1944 r. otrzymał Krzyż Walecznych 1,2,3 kl.
W arkuszu weryfikacyjnym (w zb. Stowarzyszenia Bochnia−
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej) znajduje się informacja,
że rozkazem d−cy 6 DP płk. Stanisława Wajdy ps. „Odwet” i ko−
mendanta Okręgu Krakowskiego AK płk Edwarda Godlewskie−
go „Gardy” z 19 marca 1944 otrzymał krzyż Virtuti Militari V
klasy. Po wojnie ujawnił się 12 lutego 1945 w RKU
w Krakowie. W lutym lub marcu 1945 r. został aresztowany
przez NKWD w Krakowie, był przesłuchiwany i torturowany.
Po kilkumiesięcznym śledztwie wyszedł na wolność ze znisz−
czonym zdrowiem. Zmarł w styczniu 1948 roku i pochowany
został na cmentarzu w Łapczycy.
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 Kopalnia Soli w Bochni stała się celem wycieczki człon−
ków krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geogra−
ficznego. Organizatorką spotkania pracowników naukowych
Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz geografów
z Krakowa, Tamowa, Nowego Sącza i Bochni była mgr Lidia
Jochym.

Franciszek Pulit (Tarnów)

Geografowie w kopalni
tów zawartych w powietrzu, a zwłaszcza chlorku sodu, jonów
wapnia i magnezu sprzyja profilaktyce i leczeniu chorób układu
oddechowego,

Trasa turystyczna prowadzi przez labirynt chodników i ko−
mór gdzie podziwiać można stare urządzenia wydobywcze, trans−
portowe, odwadniające, wentylacyjne i narzędzia pracy górników.
Przejście z przewodnikiem trasy turystycznej zajmuje około
2 godzin. Jest zatem czas na poznanie historii kopalni, rozwoju
techniki wydobywczej od XIII wieku po wiek XX.

W historię kopalni włączona została legenda o pierścieniu
św. Kingi, żony króla Bolesława Wstydliwego, córki króla wę−
gierskiego Beli IV. Według tego przekazu księżna miała otrzy−
mać w darze od swego ojca kopalnię soli w Siedmiogrodzie lub
Marmoroszu, do której wrzuciła pierścień, wydobyty następnie
w cudowny sposób w bryle solnej najstarszego szybu kopalni bo−
cheńskiej. Informacje przewodnika o genezie złóż soli kamien−
nych w rejonie Bochni i Wieliczki uzupełnił w swoim wykładzie
prof. dr Tadeusz Ziętara, który wygłosił w komorze solnej peł−
niącej obecnie funkcje sali wykładowej, będącej w przeszłości
stajnią dla koni, stąd jej nazwa Stajnia Mysiur.

Podziemne wyrobiska umożliwiają bezpośrednią obserwację
miąższości, uziarnienia, barwy i ułożenia pokładów soli. Przed
około 16−12 milionami lat na przedpolu ówczesnych Karpat,
w morzu mioceńskim, w ciepłym klimacie (baden) wytrącały się
i osadzały sole. Zróżnicowanie ich barwy uzależnione jest od za−
wartości obumarłych szczątek glonów, korali ślimaków i małż,
a także od zawartości materiału okruchowego (żwiry, piaski, iły)
dostarczanego do ówczesnego morza przez rzeki. Ruchy tekto−
niczne dna morskiego i wypiętrzające górotwór karpacki
z równoczesnym przesuwaniem ku północy, fałdowały
i wypiętrzały osady morza mioceńskiego przed czołem nasunię−
cia karpackiego. Ostateczne dofałdowanie złóż soli kamiennej
miało miejsce po dolnym Sarmacie i zadecydowało o ich położe−
niu blisko powierzchni.

Ruchy tektoniczne w Karpatach i na ich Przedgórzu trwają
nadal. W kopalni powodują pęknięcia, uskoki i przemieszczenia
mas skalnych, co w konsekwencji było przyczyną zniszczenia
obudowy starych chodników i sprasowania ich do wąskich szcze−
lin. Badania Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyj−
nej Politechniki Warszawskiej potwierdzają ruch Karpat na pół−
noc w tempie l — 3 cm rocznie, co wskazuje, iż współczesne
tempo ruchu Karpat jest zbliżone do tempa z okresu fałdowania
Karpat w miocenie (l,5 do 6,4 cm/rok). Aktywność tektoniczna
Karpat i Przedgórza powoduje odmładzanie się starych uskoków
i zmiany biegów koryt rzek karpackich w czwartorzędzie, które
w rejonie Tarnowa dokumentował w latach 1968 — 1977 autor
niniejszej informacji.

Organizatorka spotkania geografów w Bochni mgr Lidia Jo−
chym planuje jeszcze w tym roku dla członków i sympatyków
Polskiego Towarzystwa Geograficznego kolejną naukową wy−
prawę po Pogórzu Wiśnickim.

dr Franciszek Pulit

Kopalnia Soli Bochnia jest najstarszą kopalnią soli na zie−
miach polskich i jednocześnie najstarszym w Europie zakładem
przemysłowym, w którym nieprzerwanie prowadzono eksploata−
cję od roku 1248. W roku 1995 Kopalnia Soli Bochnia otrzymała
status uzdrowiska. To podziemne uzdrowisko zajmuje kopalnia−
ne wyrobiska na kilku poziomach. Przez labirynt podziemnych
korytarzy i komór wyznaczono trasę turystyczną, którą na pew−
nym odcinku usprawnia kolejka przewożąca wycieczkowiczów.
Jest to jedyna na świecie podziemna kolejka, której trasa przebie−
ga przez użytkowaną kaplicę św. Kingi. Mieszkańcy Bochni
z dumą podkreślają, że posiadają drugie po Warszawie metro
w kraju i największy w Europie podziemny „obiekt” sportowo−
rekreacyjno−rozrywkowy jakim jest komora Ważyn na głęboko−
ści 250m. Mieści ona boisko sportowe, kino, salę dyskotekową,
restaurację i sypialnię mogącą pomieścić 230 łóżek− Funkcje sa−
natoryjnych sypialni pełnią także mniejsze komory solne. Specy−
ficzny mikroklimat panujący w podziemiach kopalni cechuje się
wyjątkową czystością bakteriologiczną. Duża ilość mikroelemen−
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Przesłuchanie
Dla ks. St. Kapusty cala ta historia nie zakończyła się jedynie

na dokonaniu wpisu do Ks. Zgonów parafii Pogwizdów. Zacho−
wał się odpis tajnego raportu miesięcznego AK z 15 września 1944 r.
sporządzony za okres 15.08–15.09.1944 r. w którym znajduje się
szczególnie interesujący obszerny fragment podpisany „/wir:/” co
zapewne jest pseudonimem akowskim używanym przez kpt. St.
Sasaka. Otóż wynika z niego, że Gestapo wezwało poufnie ks. St.
Kapustę, za pośrednictwem jednego z księży, na przesłuchanie do
siedziby policji w Bochni w sprawie pogrzebu lotników. Miało to
miejsce ok. 10 września 1944 r. Zestaw postawionych przez gesta−
powców pytań przytaczam dosłownie. Pytano: Czy znany mu jest
fakt, że cmentarz w czasie pogrzebu był obstawiony przez karabiny
maszynowe ludzi leśnych? Kto zajmował się urządzaniem pogrze−
bu? Kto przemawiał? Kto oddał strzały honorowe? Kto sporządzał
zdjęcia fotograficzne z pogrzebu […]? Czy w jego parafii są komu−
niści lub niedowiarki? Czy wie co to jest AK?”

Jak dalej stwierdza raport ks. St. Kapusta na pierwsze pytania
dał odpowiedź negatywną, a co do komunistów odrzekł, że był
tylko jeden bezbożnik […], lecz został zastrzelony przez niezna−
nych ludzi. Na pytanie o AK odpowiedział, że czytał o niej
w gazecie „Goniec Krakowski”.

Jeden z Niemców odpowiedział wówczas podchwytliwie, że
władze niemieckie wiedzą o antykomunistycznym nastawieniu
AK i że były przypadki, gdy ją wspierały – „tylko w Warszawie
zaszło nieporozumienie”, powiedział mając na myśli wybuch po−
wstania warszawskiego. Gestapowiec sugerował dalej możliwość
współpracy władz niemieckich z AK. Ks. Kapusta ocenił to jako
próbę wciągnięcia go w rozmowę, z której chciano się zoriento−
wać co tak naprawdę wie on o AK i jakie ma z nią związki. Roz−
mowy nie podjął.

Dalej z raportu wynika, że zdjęcia z pogrzebu lotników poka−
zane księdzu Kapuście przez Gestapo miał rzekomo zrobić nieja−
ki Talarek z Dąbrowicy. Zdjęcia skonfiskowano aresztowanej

kobiecie z zakładu fotograficznego „Arsa”, którą w związku z tym
poddano przesłuchaniu, ale jeszcze nie ujawniła skąd pochodzą
(wg p. kustosz Janiny Kęsek z muzeum w Bochni, kobietą tą mo−
gła być właścicielka zakładu Klementyna Mień lub jej pracowni−
ca Stefania Lorenz). Dalej raport stwierdzał, że fotografie
z pogrzebu lotników ukazały się w dość dużej ilości między lud−
nością po 25−30 zł – ktoś robi na tym dobry interes. Dochodzenie
prowadzi się. Jaki był epilog tej sprawy nie wiadomo.

Raport o poległych
Na temat zestrzelenia samolotu w Nieszkowicach Wielkich,

AK sporządziła dla dowództwa raport. Nie znamy jego pełnej
treści, ale zachował się na szczęście sporządzony na maszynie
odpis protokołu z oględzin zwłok poległych lotników będący za−
pewne częścią raportu. Opisy obrażeń jakie odnieśli lotnicy zo−
stały zamieszczone w powojennej, pisemnej relacji Jana Kacz−
marczyka, które z pominięciem innych, mniej istotnych i niekiedy
błędnych zapisów cytuję poniżej dosłownie:

1. kpt. naw. Stanisław Daniel –  dowódca załogi […] „obra−
żenia cielesne: głębokie rany na wierzchu głowy, pod okiem i na
skroni, rana cięta koło ust z prawej strony, opalenie na szyi, prawa
noga złamana. Znaleziono przy nim 48 dolarów, zegarek i ślubną
obrączkę. Inne rzeczy zostały zrabowane. Do powyższego archi−
walnego opisu dodać można silne poparzenia twarzy od płonące−
go w samolocie paliwa, wyraźnie widoczne na zachowanych zdję−
ciach. Wyskoczyć z samolotu już zapewne nie zdążył. Zginął
w wyniku eksplozji, wyrzucony nisko nad ziemią z wnętrza kadłu−
ba i wraz ze szczątkami samolotu spadł na ziemię. Rany cięte od−
niósł zapewne w wyniku kolizji z porwanymi eksplozją duralowy−
mi blachami pokrycia samolotu. Wg powtarzających się relacji
świadków to właśnie on miał być tym, którego odnaleziono leżą−
cego na skrzydle i wciąż lizanego przez płomienie z dopalającego
się skrzydłowego zbiornika paliwa. To, że znaleziono przy nim
dolary, zegarek i obrączkę świadczy, że rabusie działający zapew−
ne w pośpiechu nie zdołali zauważyć i zabrać wszystkiego.

2. kpt. pil. Zbigniew Szostak – 1−szy pilot […]. Znak szcze−
gólny: głęboka blizna na lewym kolanie po stronie wewnętrznej.
[…]. Obrażenia cielesne: obie nogi złamane w kolanach. Zupeł−
nie obrabowany. Szostak próbował ratować się skokiem z samo−
lotu z niskiej wysokości, łamiąc przy tym nogi i ponosząc śmierć.
Z zachowanych zdjęć pośmiertnych widać, że mundur zakrywa
deformację ciała na wysokości bioder – to skutek skoku „na nogi”
i uderzenia w ziemię. Widoczny na zdjęciach zasięg poparzeń
twarzy, ograniczony jedynie do okolic oczu, dowodzi, że w chwili
zestrzelenia i pożaru samolotu Zb. Szostak miał na głowie nie
tylko pilotkę, ale także maskę tlenową, które znacząco powstrzy−
mały płomienie.

3. plut. pil. Józef Bielecki –  2−gi pilot, Nr leg. 7147. Obraże−
nia cielesne: uszkodzenie wewnętrzne. Przyczyną śmierci w jego
wypadku były obrażenia wewnętrzne odniesione w wyniku ude−
rzenia w ziemię. Jak wynika z powyższego zapisu znaleziono
przy nim legitymację wojskową, mimo że zabieranie dokumen−
tów na loty nad terenem nieprzyjaciela było zabronione.

4. plut. strz. Stanisław Malczyk –  strzelec tylny […]. Znak
szczególny: prawy kieł w szczęce złoty, na ręce pierścień z napi−
sem: „Wyższa Szk. Lotn.”, na szyi 3 medaliki, w kieszeni róża−
niec. Obrażenia cielesne: twarz i ręce opalone [raczej spalone
w ogniu – przyp. autora], lewa ręka i noga złamane. Z zachowa−
nych zdjęć pośmiertnych widać, że strzelec Malczyk odniósł naj−
poważniejsze oparzenia. Prawdopodobnie prowadząc ofiarnie i do

Kabina pilotów samolotu B−24J Liberator z widocznymi dwoma
wolantami: I pilota (z lewej) i  II pilota (z prawej), fot. podręcznik
pilota B−24 Liberator

Ciąg dalszy ze strony 14

Nieszkowice Wielkie (2)
Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg artykułu poświęconego
zestrzeleniu polskiego samolotu Liberator w Nieszkowicach
Wielkich pod Bochnią w nocy 14/15 sierpnia 1944 r.
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końca pojedynek z niemieckim myśliwcem zbyt późno opuścił
swoją ogonową wieżyczkę strzelecką i ogarnęły go płomienie we
wnętrzu kadłuba.

5. plut. Tadeusz Dubowski – strzelec pokładowy, […]. Zna−
leziono go na drugi dzień przy przeszukiwaniu terenu, był obra−
bowany. Obrażenia cielesne: czaszka rozbita, kości udowe wgnie−
cione w tułów. W tylnej kieszeni wgniecionej do rany znaleziono
48 dolarów i 2 magazynki do Colta. Jak wynika z opisu strzelec
Dubowski wykonał zapewne skok „na nogi”. W wyniku uderze−
nia głową w ziemię doszło dodatkowo do rozbicia potylicy czaszki.

6. plut. Wincenty Rutkowski – mechanik pokładowy, spadł
w Królówce półtora km od miejsca katastrofy, najprawdopodob−
niej został zastrzelony na spadochronie (jeszcze 15 min. po kata−
strofie latały myśliwce i strzelały z karabinów maszynowych). Zna−
leziono go rano. Obrażenia cielesne: twarz trochę potłuczona (upadł
na twarz), innych obrażeń nie miał. W pobliżu tułowia ziemia była
zgrzebana rękami. Obrabowany. Z dokładnej analizy zachowanych
fotografii odnalezionego lotnika można domniemywać, że zdołał
on wyskoczyć z samolotu dostatecznie wcześnie i szczęśliwie otwo−
rzył spadochron. Niewiele brakowało a zapewne byłby jedynym
ocalałym z katastrofy, ale opuszczając wciąż ostrzeliwany samolot
otrzymał dwa śmiertelne postrzały w klatkę piersiową. Opadł na
spadochronie na leśną polanę niedaleko wioski Królówka i tam
skonał. Odnalezione zwłoki zostały okradzione.

7. plut. Józef Witek –  radiotelegrafista, Nr znaczka tożsamości
794534, adres w Polsce: Andrychów, Piłsudskiego 72, znaleziono
przy nim 48 dolarów, resztę rzeczy zrabowano. Obrażenia cielesne:
kości udowe wgniecione w tułów. Witek wykonał zapewne skok „na
nogi” z niskiej wysokości ponosząc śmierć na miejscu.

W artykułach z lokalnej prasy poświęconych tej katastrofie
odnajdujemy relacje o straszliwie zmasakrowanych ciałach lotni−
ków. Nie jest to zgodne z prawdą. W opisach różnych miejsc
katastrof lotniczych można często przeczytać, że ludzie przeszu−
kujący szczątki samolotów znajdywali trudne do identyfikacji,
lub w ogóle nierozpoznawalne części ciał członków ich załóg.
Badając takie miejsce po 60 latach, wśród trudnych do identyfi−
kacji, skorodowanych i rozsypujących się w ręku kawałków du−
ralu, fragmentów pokruszonego plexiglasu, istotnie można zna−
leźć niewielkie kawałki kości ludzkich, ewentualnie drobne
przedmioty osobiste, monety, kawałki tkanin z munduru itp. Taką
masakrę czyniły metalowe elementy samolotu, które w zderzeniu z
ziemią istotnie niszczyły ludzkie ciała. W tym jednak przypadku
było inaczej.

W chwili zderzenia kadłuba maszyny z ziemią, prawdopo−
dobnie żaden z członków załogi nie znajdował się już w jego
wnętrzu. Kilku lotników wyskoczyło wcześniej, pozostali zostali
wyrzuceni na zewnątrz w momencie eksplozji w powietrzu palą−
cej się maszyny. Wszyscy członkowie załogi oczywiście zginęli,
ale nie odnieśli oni takich obrażeń jakie zwykle są typowe dla
członków załóg samolotów w lotniczych katastrofach.

Z relacji świadków wiadomo, że lotników znaleziono tam
gdzie spadli w kartofliskach, w wyraźnie widocznych wgłębie−
niach wybitych w ziemi siłą uderzenia. Z powyższego opisu
i zachowanych fotografii pośmiertnych poległych lotników wi−
dać, że ciała były w dobrym stanie i w praktycznie niezniszczo−
nych mundurach. Były one jedynie porozpinane, ale mogło się
tak stać w wyniku pośpiesznej ewakuacji lotników z samolotu,
uderzenia ciał w ziemię lub w sytuacji rabunku zwłok poległych,
do którego w kilku przypadkach doszło. Ponadto mundury rewi−
dowali zarówno Niemcy jak i żołnierze AK. Zastanawiać może

fakt, iż mimo to, w raporcie AK są zapisy o odnajdywanych przy
zwłokach rozmaitych przedmiotach a nawet pieniądzach. Pamię−
tajmy jednak, że zdarzenie miało miejsce późno w nocy przy bar−
dzo słabym lub nawet żadnym oświetleniu. Rabusie, nawet po
znalezieniu zwłok lotników, w pośpiechu i po ciemku szperając
po kieszeniach nieznanych im z kroju battledressów, mogli nie
zauważyć wielu przedmiotów. Skąd mogli wiedzieć, że każdy
z lotników miał przy sobie tzw. pakiet ewakuacyjny zawierający
m.in. 48 dolarów amerykańskich? W okolicznościach w jakich
przeszukiwano zwłoki tkwi właśnie przyczyna tylu pozostawio−
nych wartościowych przedmiotów osobistych.

O sile pożaru w samolocie świadczy to, że prawie wszyscy
członkowie załogi odnieśli poważne poparzenia odsłoniętych czę−
ści ciała – twarzy i dłoni. Wyraźna granica poparzeń twarzy wy−
znaczona jest przez pilotki (i niekiedy przez założone maski tle−
nowe), które lotnicy mieli w chwili wypadku na głowach. Mimo,
że pilotki były zapewne wykonane z cienkiej skóry, to wystar−
czająco dobrze osłaniały głowę i powstrzymały płomienie, same
(wg relacji świadków) ulegając nadpaleniu w ogniu pożaru. Nie−
stety nic nie było w stanie ochronić odsłoniętych twarzy lotników
przed temperaturą płonącego paliwa.

Zwraca również uwagę to, że żaden z lotników nie zginął
w samolocie od trafienia pociskiem z działek atakującego niemiec−
kiego myśliwca. Świadczy to o tym, że walka nie trwała długo,
a o losie samolotu i załogi przesądził pożar paliwa i w konsekwen−
cji jego eksplozja. Jedynie plut. W.T. Rutkowski zginął w powie−
trzu, trafiony podczas opadania na spadochronie. Nie można już
dziś orzec czy został on ostrzelany celowo przez niemieckiego
myśliwca (co jest niekiedy sugerowane), czy był to postrzał przy−
padkowy.

Raport AK z wydarzeń w Nieszkowicach Wielkich spłynął
do Komendy Obwodu AK w Bochni. Na ich podstawie szef kontr−
wywiadu kpt. Jan Kaczmarczyk ps. „Wilk” sporządził raport dla
Komendy Głównej AK. Już zapewne po wojnie spisał swoją re−
lację z tego wypadku.

Przedmioty osobiste znalezione przy poległych lotnikach oraz
te odebrane później rabusiom zabezpieczył prawdopodobnie kie−
rujący akcją d−ca I kompanii AK kpt. St. Sasak ps. „Wir”. Za−
pewne, wraz z raportem o wypadku, zostały one przekazane do−

Wolant (sterownica) przypuszczalnie ze stanowiska II pilota plut. pil.
Józefa Bieleckiego, wymontowana z rozbitej kabiny pilotów Liberatora
KG 890, przechowywana obecnie w izbie pamięci Zespołu Szkół
Gminnych w Nieszkowicach Wielkich, której 21 listopada 2004 r. nadano
imię Lotników Polskich, fot. autora



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  35ZIMA  2005/2006

WB nr 4 (68)

wództwu – Komendzie Obwodu AK w Bochni, które kierowało
wszelkimi działaniami swych żołnierzy zaangażowanych w spra−
wę katastrofy samolotu. Być może przejął je następnie związany
rodzinie z Sękowskimi z Nieprześni, ppłk Zygmunt Szydek
ps. „Wiatr” z krakowskiego dowództwa AK. Wiadomo, że po−
szukiwano kontaktu z rodzinami poległych lotników. Zachowała
się sporządzona zapewne już po wojnie notatka St. Sasaka z wy−
pisanymi adresami rodzin kilku członków załogi samolotu: Da−
niela, Szostaka, Witka, Rutkowskiego, Malczyka. Wg niektórych
świadków tamtych wydarzeń, do rodzin lotników udało się do−
trzeć i przekazano im zabezpieczone przy poległych przedmioty.
Do dziś dnia nie udało się jednak ujawnić ani jednej z tych pa−
miątek. Trudność wynika z braku kontaktu z członkami rodzin
poległych lotników. Po 60. latach czas zatarł ślady i pamięć. Czło−
nek rodziny poległego w katastrofie nawigatora kpt. St. Daniela –
p. inż. Zygmunt Wysocki z Warszawy zaprzecza jakoby do ro−
dziny dotarły jakiekolwiek pamiątki. Niestety nie żyją już do−
wódcy AK z Bochni, którzy wydawali rozkazy w tej sprawie.

Tymczasem w Brindisi
15 sierpnia, gdy było wiadomo, że samolot nie powrócił z

lotu bojowego ani nie lądował przymusowo na terenie kontrolo−
wanym przez wojska alianckie, mjr. obs. E. Arciuszkiewicz, do−
wódca Eskadry 1586 w Brindisi we Włoszech, rozesłał do Do−
wództwa Sił Powietrznych, kilku wojskowych urzędów i PCK w
Wielkiej Brytanii meldunki o tym, że członkowie załogi Libera−
tora VI KG–890 nie powrócili z lotu operacyjnego specjalnego.
Meldunek ten zawierał dokładny wykaz członków załogi z poda−
niem ich funkcji w samolocie, numerów ewidencyjnych, stopni
wojskowych polskich i brytyjskich, nazwisk i imion, roku uro−
dzenia, informacji o rodzinach, znajomych i ich adresach.
W meldunku mjr Arciuszkiewicz prosił przewodniczącego Ko−
misji Spadkowo−Depozytowej o powiadomienie członków rodzin
i znajomych o zaistniałym wypadku.

Dokładne wiadomości o losie załogi i miejscu jej pochówku
przeniósł do Anglii por. naw. Władysław Schöffer, nawigator
z załogi polskiego Halifaxa zestrzelonego 16/17 sierpnia w oko−
licach Bochni. Był on obecny przy identyfikacji zwłok i na po−
grzebie w Pogwizdowie. Schöffer, wraz z prawdopodobnie jesz−

cze dwoma lotnikami ze swej załogi, ukrywany był przez AK
w kaplicy dworu Stefana Sękowskiego w Nieprześni. Szczęśli−
wie przeżył przesunięcie się linii frontu, po czym zatajając że jest
Polakiem, ujawnił się władzom rosyjskim jako zestrzelony lotnik
angielski. Zdołał szczęśliwie wydostać się z Polski i przez Ode−
ssę, Bliski Wschód powrócił do Anglii, gdzie złożył meldunek
o losie poległych kolegów.

Zapisy w akowskiej prasie
Katastrofa w Nieszkowicach Wielkich znalazła swe odbicie

w akowskiej prasie podziemnej. Notatkę poświeconą temu wy−
darzeniu zamieszczono w „Sygnale Podziemnym”, tygodniku Ko−
mendy Obwodu Bocheńskiego Armii Krajowej nr 33 z dnia
20 sierpnia 1944 r.

Gazetkę otwierał nieco poetycki tekst poświęcony katastro−
fie, pisany zapewne pod wpływem przeżyć autora – świadka wy−
darzenia. Są w nim pewne sformułowania oparte na tym co być
może widział on na miejscu katastrofy, lub o czym zasłyszał, ta−
kie jak: na zgliszczach stodoły opierały się ciężko bezradne, po−
gruchotane skrzydła bombowca, z ziemi głęboko zaryte, stercza−
ło potwornie wygięte śmigło […]. A kadłub, ziejący tysiącem ran
czarnych, ukazuje – srebrnego orła. Ta chociażby wzmianka
o srebrnym orle świadczy, że autor musiał widzieć na miejscu
katastrofy kawał blachy z kadłuba z namalowanym właśnie ta−
kim godłem co potwierdzają zachowane zdjęcia. Dalej tekst wspo−
mina o lotnikach: leżą z dala, rozrzuceni wybuchem…poszarpa−
ni, osmagani płomieniami […] w mundurach koloru khaki […]
na ramionach napisy „POLAND”. To niemal realistyczny i przy−
najmniej w tych fragmentach zgodny z rzeczywistością opis po−
ległych. W kolejnym numerze pisma ukazał się też wiersz o te−
matyce lotniczej inspirowany katastrofą samolotu. Wszystkie te
teksty podpisane były pseudonimem – hm”44”. Dopiero po woj−
nie okazało się, że autorem był Henryk Jan Maniak.

Fotografie Stanisława Sasaka
Jak już wspomniano wielką rolę

w odszukaniu, zabezpieczeniu
i późniejszej organizacji pogrzebu po−
ległych lotników odegrał Stanisław Sa−
sak. Jako nauczyciel i patriota należał
on do elity miejscowej społeczności.
Miał świadomość, że jest świadkiem
i uczestnikiem ważnego historycznego
wydarzenia. Ponieważ jak się można
domyślać posiadał aparat fotograficz−
ny małoobrazkowy „Leica” i filmy,
wykonał pełną dokumentację miejsca
katastrofy samolotu. Sfotografował czę−
ści wraka oraz poległych lotników le−
żących w miejscach gdzie zginęli, tuż
przed ich przewiezieniem na cmen−

tarz, a następnie w trumnach i podczas pogrzebu w Pogwizdowie.
Seria zdjęć wraku pokazuje większe jego fragmenty: kadłub, skrzy−
dła, usterzenie oraz bardziej charakterystyczne fragmenty poszycia
kadłuba. Jak widać na zachowanych fotografiach, penetrujący wra−
kowisko odnaleźli urwane kawałki blach z namalowaną biało−czer−
woną szachownicą i godłem przedstawiającym białego orła atakują−
cego swastykę. Pochodziły one z roztrzaskanej, przedniej części
kadłuba w której znajdowało się stanowisko dowódcy załogi
i nawigatora kpt. St. Daniela. Ponieważ po wrakowisku kręcili się

Pamiątki z katastrofy Liberatora przechowywane w Muzeum im. prof.
St. Fischera w Bochni: fragment uchylnej maski silnika, mała butla
tlenowa, kawałek szybki plexi oraz kilka kartek z pamiętnika jednego
z lotników, zawierającego przepisane ulubione wiersze i pieśni. Jest
on zachowany fragmentarycznie − krawędzie kartek spaliły się w ogniu
pożaru, fot. autora

Stanisław Sasak
Fot. ze zbiorów ZNP
w Bochni
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dwaj kilkunastoletni chłopcy Władysław Gawąd i nieznany z imie−
nia Zegarliński (lub wg innych poszlak Mieczysław Mikulski), foto−
graf uwiecznił ich kilkakrotnie w kadrze. Władysław Gawąd wspo−
mina po latach, jak to w pewnym momencie p. Sasak powiedział
do niego: „Wskakuj na kadłub. Zrobię ci zdjęcie. Będziesz miał co
opowiadać”. Chłopak miał wtedy problemy z wdrapaniem się na
wrak Liberatora mimo, że ten leżał na boku i był nieco zgnieciony
od uderzenia w ziemię. Istotnie słowa p. Sasaka sprawdziły się. Po
60. latach Władysław Gawąd stał się jednym z ważniejszych świad−
ków i naprawdę miał co opowiadać o wydarzeniach, których był
uczestnikiem. Nasza wspólna wizja lokalna w miejscu katastrofy
pozwoliła na ustalenie, gdzie dokładnie leżały poszczególne części
samolotu.

Zespół zdjęć wykonanych przez St. Sasaka stanowiło razem
ok. 50 fotografii różnej jakości umieszczonych w albumie. Z re−
lacji p. Andrzeja Karamona z Jasła, który widział ten album wyni−
ka, że kilka z wykonanej serii zdjęć przedstawiało zwłoki lotni−
ków leżące w miejscach w których je odnaleziono. Byli oni
wówczas jeszcze w pełnym lotniczym ekwipunku – mieli na gło−
wach pozakładane skórzane pilotki wraz z okularami lotniczymi,
na battledressach założone były uprzęże spadochronów i kami−
zelki ratunkowe. Kolejne zdjęcia pokazują lotników leżących
prawdopodobnie na ustawionych pochyło burtach zdjętych z fur−
manki, w mundurach, ale już bez elementów lotniczego wyposa−
żenia. Zrobiono je zapewne w celach późniejszej identyfikacji
poległych. Po wykonaniu tych zdjęć, gdy St. Sasak opuścił miej−
sce katastrofy i udał się do dworu w Nieprześni po wóz do prze−
wiezienia zwłok, nie pilnowane ciała lotników zostały okradzio−
ne. Gdy w akcji „dupobicia” odzyskano skradzione mundury
i ubrano zwłoki do pogrzebu zostały wykonane kolejne zdjęcia.
Przedstawiają one lotników złożonych do trumien podczas uro−
czystości pogrzebowych.

Album St. Sasaka zaginął i nie wiadomo w czyich jest obecnie
rękach. Miał on format A4, był otwierany na bok i wypełniony
zdjęciami formatu 6 x 9 powklejanymi jedno przy drugim, bez opi−
sów. Jak wspomina Andrzej Karamon pomiędzy kartami albumu
było dużo powkładanych luzem różnego rodzaju dokumentów, mel−
dunków, notatek osobistych. Podobno gdy p. Sasak otwierał ten
album „stawał się bardzo rozmowny, bardzo pięknie opowiadał,
dokładnie z przejęciem”. Skarżył się przy tym, że kilka osób pod−
stępnie wykorzystywało zgromadzone przez niego materiały
i publikowało je bez uprzedzenia właściciela. Rozgoryczony zapo−
wiadał, że wobec takiego postępowania ludzi nieuczciwych, znisz−
czy to co z taką ofiarnością i osobistym zaangażowaniem zgroma−
dził. Wśród rzeczy jakie pozostały po jego śmierci albumu nie było.
Nie wiadomo zatem, czy nie spełnił swej groźby…

Zdjęcia p. Sasaka znamy dziś wyłącznie dzięki temu, że
z wypożyczonych negatywów zrobiono dużo odbitek z których
zapewne kilka osób wykonało dla siebie pamiątkowe albumy.
Na przestrzeni lat zmieniały one właścicieli, ale w końcu do
dwóch z nich udało się dotrzeć. Wykonał je Mieczysław Mikul−
ski, wówczas młody chłopak na którego katastrofa samolotu wy−
warła wielki wpływ widoczny do ostatnich lat życia. Albumy te
ofiarował on p. Wiktorii Danielowej, wdowie po nawigatorze
samolotu kpt. St. Danielu. Obecnie są one rodzinną pamiątką
w zbiorach p. inż. Zygmunta Wysockiego z Warszawy.

Wiadomo, że odbitkami zdjęć handlowano jeszcze podczas
okupacji. Na pewno pojedyncze zdjęcia znajdują się do dziś roz−
proszone wśród mieszkańców Bochni i okolic, ale są to zapewne
co najwyżej dublety zdjęć opisanych powyżej.

Z zachowanych nielicznych niestety listów i notatek jakie po−
zostały po p. Sasaku wiadomo, że spisał on własną relację z tych
wydarzeń. Z racji roli jaką odgrywał w opisywanych wypadkach,
byłaby ona dzisiaj wprost bezcenna. Niestety pozostaje nieznana.

Obecnie wiadomo, że zdjęcia na pogrzebie lotników wyko−
nywał też fotograf Stanisław Famielec, praktykujący w znanym
w Bochni zakładzie fotograficznym „Ars” Klementyny Mień.
Wykonał on zdjęcia aparatem „Kodak” na statywie utrwalając
obraz na szklanych płytkach formatu 9x12 lub 6x12. Część zna−
nych dziś zdjęć została wykonana również jego ręką. Jak wzmian−
kowano już wyżej, zdjęcia na pogrzebie chciał też robić K.G. –
fotograf z Bochni. Patrole AK zabezpieczające cmentarz unie−
możliwiły mu to i odprawiły na piechotę z powrotem.

Fragmenty rozbitego kadłuba Liberatora na polach Nieszkowic
Wielkich, fot. St. Sasak, zb. inż. Z. Wysockiego (Warszawa)
i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Wrakowisko
Jak już wspominano samolot eksplodował w powietrzu

i spadł w kilku częściach rozrzucony na dość dużym obszarze.
Interesujący opis miejsca katastrofy, sporządzony w dniu pogrzebu
lotników, czyli w 2 dni po katastrofie, znajduje się w pamiątkowym
albumie wykonanym przez nastoletniego wówczas Mieczysława
Mikulskiego. Cytuję ten zapis z zachowaniem oryginalnej pisowni:

„W dzień pogrzebu udałem się z kolegą na miejsce katastrofy
lotniczej. […] oddalone jest od cmętarza około 2 km. Teren na
którym odbyła się tragedia lotnicza jest górzysty. Po półgodzin−
nej drodze stanęliśmy przy szczątkach rozbitego aparatu. Teraz
dopiero dowiedziałem się, że to nie był aparat typu „Halifax”,
lecz transportowiec „Liberator”. Aparat rozbity był na wiele czę−
ści. Części te oddalone były o kilkadziesiąt a nawet kilkaset me−
trów od siebie. Na jednej z części komory nawikacyjnej widniał
znak lotniczy [M. Mikulski ma tu na myśli biało−czerwoną sza−
chownicę – przyp. autora], a pod nim napis „Poland”, na drugiej
zaś stronie orzeł mający w szponach swastykę. Z kilku tych czę−
ści zostały zrobione zdjęcia”.

Z opisu tego, potwierdzonego przez zdjęcia, wnioskować
można, że cała przednia część kadłuba była zniszczona i porwana
na kilka części. Mimo to autor relacji był w stanie spostrzec, że
z jednej strony dziobowego stanowiska nawigatora była namalo−
wana szachownica z napisem „POLAND” a z drugiej orzeł ze
swastyką w szponach. Nie ma tu w ogóle mowy o żadnym innym
godle na dziobie samolotu, które zapewne zostałoby zauważone.

Samolot rozebrali ludzie na potrzeby w gospodarstwie. Ra−
dość była duża z malowanych lotniczych blach. Każdy brał co
chciał. Ludzie układali na sterty kawały samolotu i ciągnęli koń−
mi do domu, ile kto tylko mógł. Jedno ze śmigieł samolotu ster−
czało wbite w sadzie u podnóża wzniesienia na które spadł samo−
lot. W wielu domach we wsi było potem płótno ze spadochronów.
Szyto z nich bluzki, a z rozplecionych linek spadochronów robio−
no nici do szycia.

Obok kadłuba samolotu stała urwana wieżyczka z karabina−
mi maszynowymi. Została podobno później zabrana przez Niem−
ców, którzy przyjeżdżali do wraku jeszcze kilkakrotnie i zabiera−
li z niego różne urządzenia. Wiadomo też, że jeden nkm.
Browning z wieżyczki strzeleckiej samolotu zdołała wymonto−
wać „Terenówka” AK. Akowcy z Nieszkowic zdemontowali też
wiele innych części samolotu. Ukryto podobno „biało−czerwone
szachownice wycięte z blach kadłuba samolotu.

Ciekawą relację na temat wraka złożył Stanisław Dobranowski
z Bochni, który z uporem twierdzi, że jako kilkunastoletni chłopak
widział wrak dużego samolotu na rynku w Bochni. Samochód holu−
jący go miał tam tankować paliwo i wrak jakiś czas stał na rynku.
Według tej relacji Niemcy ściągnęli na platformie kadłub samolotu
i osobno jego skrzydła, a raczej to co z nich zostało. Wrak był
w większości odarty z blaszanego poszycia, tak że przypominał ra−
czej „klatkę na kanarka, a nie kadłub samolotu”. Mimo niektórych
sceptycznych głosów podważających wartość tej relacji, St. Dobra−
nowski ma namacalny dowód na prawdziwość swoich słów. Są to
przechowane do dziś dwa niewielkie kawałeczki tego samolotu, któ−
re ze strachem „uskubał” wtedy na pamiątkę. Jedna z tych „relikwii”
to mało znaczący, mały kawałek stalowej, nierdzewnej blaszki no−
szącej ślady fabrycznego zgrzewania punktowego i pożaru, drugi
zaś to… fragment płóciennego pokrycia sterów w kolorze srebrnym
pomalowany farbą oliwkowo−zieloną – taką jaką malowano Libera−
tory!!!. Relację S. Dobranowskiego potwierdzają dwie inne. Marian
Sołtys (wówczas 15 lat), obecnie prezes Stowarzyszenia Bochnia−

ków w Krakowie wspomina, że 20 sierpnia 1944 r., w niedzielę Niem−
cy przywieźli na platformie „jedno skrzydło samolotu z którego wraz z
kolegami zdołał urwać płat blachy aluminiowej o wymiarach ok. 50
x 50 cm”. Wykonano z niej potem kilka grzebieni i pięcioramien−
nych gwiazd na pamiątkę. Jest też relacja, wówczas kilkunastolet−
niego Józefa Kulasa z której wiadomo, że „skrzydło było w rynku
i ludzie rwali z niego strzępy brezentu”.

Według jeszcze innych ustaleń wrak Liberatora złomował być
może A. M. z Bochni (wówczas 25 lat), który miał na to nawet
zgodę władz niemieckich i odpowiedni środek transportu. Być
może to właśnie części wraku wywożone przez niego widzieli na
platformie na rynku w Bochni wymienieni powyżej świadkowie?

Jeżeli istotnie na rynku w Bochni stał wrak alianckiego samo−
lotu, bardzo prawdopodobne, że był to właśnie polski Liberator
z Nieszkowic Wielkich, który to Niemcy w częściach mogli prze−
transportować do linii kolejowej Tarnów−Kraków i być może dalej
na lotnicze złomowisko w Oświęcimiu. Rynek w Bochni leży
przecież na szlaku prowadzącym z miejsca katastrofy do stacji
kolejowej. Mógł on zatem istotnie jakiś czas stać na platformach
na rynku i wtedy właśnie oglądali go świadkowie. Trudno po la−
tach ostatecznie i definitywnie ustalić jaki to był samolot –
w okolicach Bochni spadło ich kilka.

c.d.n

Gołębie...

Dziś wieczorem, nagle,
W śniegu i złomie
Umierało wielu ludzi.
Spadły ich gwiazdy
Deszczem kosmicznym,
Zmieszały się z płatkami śniegu
I krwi serdecznej zmarzliną.
Cisza zapadła...
Nieszczęsna godzino !
Bóg wygasił na niebie 65 gwiazd,
A gołębie nie wybrały drogi do gniazd.
Już w TYM Mieście
Nie będą symbolem Pokoju.
Muszą żyć z piętnem
Tragedii i rozpaczy.
− Teraz tyle będą znaczyć...
Siedzą osierocone,
Skulone, garbate,
Jak dusze potępione
Czekające na obiatę.

                 Halina Ryncarz
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 Temat „wyzwolenia Bochni przez Armię Czerwoną” powraca
co jakiś czas w bardzo dziwnych i mało czytelnych kontekstach. By−
łem świadkiem tamtych wydarzeń i dlatego chciałbym podzielić się
moimi wspomnieniami z tamtych lat.

Przez cały okres okupacji przebywałem w Bochni i pamiętam wie−
le wydarzeń z tamtego czasu, szczególnie z pierwszych dni 1945, kiedy
wojska niemieckie, uciekając przed nacierającymi oddziałami Czer−
wonej Armii ,ostatecznie opuściły moje rodzinne miasto.

Już w lecie 1944 roku wyjechali z Bochni nieliczni mieszkańcy
naszego miasta, którzy wcześniej podpisali tzw. volkslistę. W lipcu
widziałem na dworcu kolejowym grupę tych ludzi gotowych do wy−
jazdu. Niektórzy z nich płakali, gdyż wiedzieli, że wyjeżdżają bez
możliwości powrotu.

W ostatnich dniach lipca rozpoczęły się prace przy budowaniu ro−
wów strzeleckich i bunkrów potrzebnych przed nadciągającymi ze
wschodu oddziałami radzieckimi. Udział w tych pracach brali Polacy
przymuszeni przez Niemców. Ale co najciekawsze, budowano te umoc−
nienia nie tylko na wschodzie miasta, a więc na Wójtowstwie, ale także
od zachodu. Tak więc na wschodzie w rejonie Murowianki wybudo−
wano potężny rów przeciwczołgowy, ale również taki sam rów po−
wstał przy ulicy Kolanowskiej przy zbiegu z ulicą Wiśnicką. Rozmiesz−
czenie tych umocnień wskazuje, że przewidywano nie tylko obronę od
wschodu ale być może zorganizowanie obrony w okrążeniu poprzez
pozostawienie w Bochni załogi niemieckiej aby w ten sposób uniemoż−
liwić komunikację na drogach i linii kolejowej biegnących ze wschodu
na zachód. Budowano również schrony ziemne w mieście, największy
powstał przy ulicy św. Leonarda, Ponadto zgromadzono olbrzymie za−
pasy żywności w koszarach przy ul. Kazimierza Wielkiego, w budynku
Sokoła, oraz w magazynach spółdzielni Jutrzenka. Tak więc według
mojej oceny nie groziły Bochni tylko walki obronne od wschodu lecz
o wiele cięższe w okrążeniu. Gdyby do tego doszło, los Bochni jako
miasta, byłby wystawiony na największe zagrożenie.

Na szczęście stało się inaczej. Sowiecka ofensywa ruszyła
w styczniu 1945 roku z Baranowa k. Sandomierza w kierunku za−
chodnim prosto na Kraków i dalej na Śląsk. Wszelkie więc wybudo−
wane umocnienia koło Bochni okazały się niepotrzebne. Już
w poniedziałek 15 stycznia prace przy umocnieniach zostały prze−
rwane i przez Bochnię rozpoczął się masowy odwrót wojsk niemiec−
kich zgromadzonych wcześnlej w ramach 5 Armii. W dniu 18 stycz−
nia Kraków został zdobyty przez wojska sowieckie. Pozostała więc
jedyna droga ucieczki z Bochni w kierunku Gdowa, Dobczyc, My−
ślenic i Bielska. Przez kilka dni obserwowaliśmy z satysfakcją ucie−
kających Niemców. Na twarzach żołnierzy nie widać było buty, ale
po prostu ludzki strach.

W Bochni nie było już policji niemieckiej, która wcześniej opu−
ściła nasze miasto. Wśród nich było dwóch niemieckich morderców
Bogusch i Beck. W zamian Niemcy powołali ochotniczą straż po−
rządkową, w jej składzie byli Polacy z białymi opaskami. W dniu
18 stycznia po raz ostatni wydano dla mieszkańców chleb na kartki
żywnościowe.

Aleksander Urban (Kraków)

Bochnia w styczniu
1945 roku

W ostatnich dniach okupacji wysadzono wiadukt nad torami ko−
lejowymi koło dworca kolejowego. Ponadto w Chodenicach nad Rabą
zniszczono ujęcie wody dla parowozów kolejowych na stacji w Bochni
oraz wysadzono jedno przęsło mostu kolejowego. W ostatnich dniach
mieszkańcy Bochni zabierali dla siebie żywność z magazynów nie−
mieckich przy milczącej zgodzie Niemców, Magazyny te wraz z resztą
żywności zostały przez Niemców podpalone. W sobotę 20 stycznia
około godziny 16 w pobliżu domu, w którym mieszkałem przy ulicy
Brackiej, Niemcy ustawili trzy działa polowe, rozpoczęli ostrzał szo−
sy na odcinku Brzesko−Bochnia. Około godziny 18. Niemcy wywieźli
działa wraz z załogą. Zaraz potem rozległa sie seria z pistoletów ma−
szynowych. Usłyszałem głosy żołnierzy sowieckich, którzy wzywali
żołnierzy niemieckich do poddania się krzycząc po niemiecku „Fritz
komm zu uns”. Natarcie od wschodu szło nie ulicą Trudną lecz opłot−
kami wzdłuż potoku Babica w kierunku centrum miasta. Po kwa−
dransie strzały umilkły.

Na drugi dzień t j. 21 stycznia — w niedzielę mieszkańcy Bochni
zgromadzili się spontanicznie na rynku. Zobaczyliśmy masę żołnie−
rzy rosyjskich, ale bez samochodów i bez broni ciężkiej. Nie kontak−
towali się z mieszkańcami, niemniej cieszyliśmy się z odzyskanej
wolności, nie było jednak uroczystych powitań ani też oznak sponta−
nicznej radości, gdyż przyszłość była nieznana.

Stojąc na rynku zostałem wezwany przez kolegów aby iść z nimi i
zobaczyć pierwszą flagę polską. Na ulicy Tadeusza Kościuszki
w pobliżu budynku sądowego zobaczyliśmy zwłoki żołnierza nie−
mieckiego, który zginął od strzału karabinowego. Na budynku,
w którym mieszkał krawiec Kowalski wywieszono flagę biało−czer−
woną. Trudno opisać nasze wzruszenie, trzeba by było samemu to
przeżyć. Później dowiedziałem się od syna tego krawca, że jego oj−
ciec w 1939 roku flagę ukrył i zapowiedział, że wywiesi ją dopiero po
wyzwoleniu.

Warto na koniec po latach opisać jak wtedy widzieliśmy to wy−
zwolenie i jak teraz to oceniamy. Bezspornym faktem jest, że Niemcy
największy nasz wróg zostali pokonani przede wszystkim przez żoł−
nierzy Armii Czerwonej, tak więc wydarzenia te należy ocenić tak
jako wyzwolenie bezpośrednie. Niestety nie stało się to tak, jak sobie
to wyobrażaliśmy w czasie okupacji niemieckiej. Wagę tego wyda−
rzenia podkreślają fakty, że już w lutym 194.5 roku nasze bocheńskie
liceum rozpoczęło nauczanie i umożliwiło nam zdobycie świadec−
twa, dojrzałości.

Równocześnie wyższe uczelnie w Krakowie przygotowywały się
do rozpoczęcie nauki. Poprawiła się sytuacja zaopatrzeniowa ludno−
ści, po prostu nastąpiły wielkie i odczuwalne zmiany. Jako ciekawost−
kę podaję, że w pierwszych dniach kwietnia BKS rozegrał w Tarnowie
pierwszy mecz piłki nożnej z Tarnovią remisując 1:1 Wszystko zdąża−
ło do normalizacji, niemniej znacznie później bo dopiero po wybo−
rach w 1989 roku doczekaliśmy się pełnego wyzwolenia.

Stało się to na skutek działań niepodległościowych w Polsce i zmian
politycznych w świecie. Musieliśmy więc czekać na to wyzwolenie
44 lat i co dziwne, że sprawdziła się przepowiednia Adama Mickie−
wicza w słowach „a imię Jego (tj wyzwolenia ) 44”.

Zmiany, które w końcu nadeszły sięgają więc roku 1945. Wiąże
się to z poległymi żołnierzami radzieckimi, którzy spoczywają na cmen−
tarzu w Bochni przy ulicy Orackiej kwatera nr 5. Jest tam miejsce
pochówku 662 żołnierzy radzieckich, którzy walczącw swojej spra−
wie wyzwolili przy okazji ziemię bocheńską.

Mgr Aleksander Urban jest wiceprezesem Oddziału naszego Sto−
warzyszenia w Krakowie „Krakus”.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  39ZIMA  2005/2006

WB nr 4 (68)

Represje wobec działaczy niepodle−
głościowych w Bochni

Instytut Pamięci Narodowej Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol−
skiemu Oddział w Krakowie wydał w 2005
r. książkę Filipa Musiała p.t. Skazani na
karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejono−
wy w Krakowie 1946−1955. Książka poka−
zuje w jaki sposób sąd w walce z politycz−
nym podziemiem stawał się jeszcze jednym
narzędziem represji od 1945 r. zależnym

od partii komunistycznej i komunistycznego aparatu bezpieczeń−
stwa. Autor analizuje wszystkie mechanizmy represyjnego dzia−
łania reżimu, podaje nazwiska sędziów tego sądu i ich konto.
Przedstawia listę, noty biograficzne i fotografie działaczy poli−
tycznych skazanych na karę śmierci przez WSR w Krakowie.
W trzech obszernych aneksach autor zamieścił noty biograficzne
dowódców plutonów egzekucyjnych, wykazy egzekucji, listę osób
straconych, noty biograficzne wraz z fotografiami osób asystują−
cych przy wykonywaniu kar śmierci.

Książka powinna zainteresować wszystkich badaczy historii
Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Znajdują się w niej bowiem noty
biograficzne, fotografie i ważne informacje dotyczące areszto−
wania i wyroków wydanych na bohaterskich żołnierzy podzie−
mia niepodległościowego Jana Kota profesora Gimnazjum i Li−
ceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i żołnierzy
działającego na terenie Ziemi Bocheńskiej oddziału NSZ Jana
Dubaniowskiego „Salwy”: Władysława Migdała ps. „Leliwa”,
„Mir”, „Ordon” urodzonego w Kłaju, straconego 11 maja 1948 r.
i Józefa Miki ps. „Leszek”, „Wrzos” urodzonego w Gruszowie
w pow. myślenickim, straconego 25 czerwca 1951 r., Stefana
Balickiego ur. 29 października 1919 roku w Trzcianie skazanego
na 15 lat więzienia.

O działalności niepodległościowej prof. Jana Kota pisaliśmy
wielokrotnie na łamach „Wiadomości Bocheńskich” (S. Kobie−
la, Symbol niepodległości – nr2/1992 s. 15, Zb. Zięba, Sportowe
sukcesy Jana Kota – nr 2/1992, B. Wnęk, Wspomnienie o Profe−
sorze – nr3(46)/2000. O Janie Mice pisaliśmy w wywiadzie
S. Kobieli z Celiną Dźwigaj p.t.„Bochnianki w aresztach i wię−
zieniach UB” – nr1(28)/1996 s. 18−21,pisała także o nim Antoni−
na Ptak w książce „Prawem wilka”. W książce Filipa Musiała
odnaleźć możemy nazwiska funkcjonariuszy Powiatowego Urzę−
du Bezpieczeństwa Publicznego w Bochni. Sprawą prof. Jana Kota
zajmował się m.in. funkcjonariusz MBP Adam Humer.

WiN w Bochni
Książka Zdzisława Zblewskiego

p.t. Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” 1945−1948. Geneza, struk−
tury, działalność. Wydana przez IPN Od−
dział w Krakowie w 2005 r. jest wynikiem
wieloletnich badań nad działalnością kon−
spiracji niepodległościowej Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”. Prof. Janusz
Kurtyka dyrektor Oddziału Krakowskiego

BOCHNIANA
IPN w 2005 r. napisał w przedmowie, iż „rola Krakowa i Małopolski
jako ośrodka pracy niepodległościowej od 1945 r. – tak nurtu po−
akowskiego, jak i narodowego – wciąż pozostaje niedoceniona.
Od końca 1945 r. do końca 1947 r. kierownicze, ogólnopolskie
struktury WiN mieściły się w Krakowie i na Górnym Śląsku, zaś
Okręgi Krakowski i Rzeszowski były najliczniejszymi, najlepiej
i (mimo aresztowań) bez przerw funkcjonującymi organizmami”.
Tym cenniejsza jest więc książka Zdzisława Zblewskiego, który
wykorzystał dokumenty wytworzone przez komunistyczne służby
specjalne przejęte przez IPN oraz różne relacje uczestników dra−
matycznych wydarzeń. Autor omówił bardzo szczegółowo dzia−
łalność struktur WiN w okresie I, II, III i IV Komendy WiN. Intere−
sująco przedstawione są dzieje rozbicia struktur ogólnopolskich tej
organizacji, a także skala społecznego poparcia i zaplecza tej kon−
spiracji mimo represji. Janusz Kurtyka w zakończeniu przedmowy
stwierdza, że książka dostarcza wiele ciekawych materiałów do
dyskusji o początkach PRL – wasalnego wobec ZSRR totalitarne−
go państwa zainstalowanego nad Wisłą przemocą przez wojska
sowieckie przy obojętności wojennych sojuszników Polski i zdrady
części elit.

Autor omówił działalność konspiracyjną prof. Jana Kota, a na
str.345−349 tworzenie Rady WiN w Bochni i powiecie bocheń−
skim krypt. „Spółdzielnia nr 9”, „Spółdzielnia nr 6”, „Spółdzielnia
nr 10, „Rozdzielnia nr 11” na przełomie 1945/46 przez S. Kostkę
ps. „Aleksander” z Wydziału Krakowskiego WiN, oraz ucznia Li−
ceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego Wik−
tora Gawrylarza ps. „Boruta”, ostateczne ukształtowanie powiato−
wej Rady WiN przez Feliksa Kornasia ps. „Lis” urzędnika Fabryki
Naczyń Kamionkowych w Bochni, który stanął na czele Rady
(z−ca Antoni Włosek ps. „Gołębiowski”, kier. Informacji Józef
Strzałka, kier. Propagandy Józef Laska ps. „Moskito”, z−ca kier.
Propagandy Stanisław Wójcik ps. „Singel”). Wtyczką WiN
w Komendzie Powiatowej MO w Bochni był Franciszek Puchała,
który w czasie okupacji hitlerowskiej jako pracownik Kripo oddał
nieocenione usługi dla Obwodu ZWZ−AK „Wieloryb”. Puchała
informował Wójcika o zatrzymanych przez UB i MO członkach
podziemia niepodległościowego i działaczach PSL, ostrzegał przed
planowanymi akcjami represyjnymi, przekazywał informacje
o składzie osobowym PUBP. Autor wymienia także wielu działa−
czy WiN z całego powiatu m.in. Kazimierza Chudeckiego, Jana
Borowca, Eugeniusza Łopatkę, Henryka Trzaskę, Juliana Piotra
Sławka. W książce znajdują się fotografie identyfikacyjne Feliksa
Kornasia, Antoniego Włoska, Józefa Laski, a na str.346 informa−
cja o sprawie karnej przed Wojskowym Sądem Karnym w Krakowie
sygn.akt Sr 67/49 przeciwko działaczom bocheńskiej struktury WiN
Stanisławowi Wójcikowi, Adamowi Zaczyńskiemu, Franciszko−
wi Puchale, Janowi Borowcowi, Julianowi Sławkowi, Henrykowi
Trzasce, Janowi Grabiarzowi, Stanisławowi Arłamowskiemu
i Pawłowi Kostusze [AIPN Kr 074/199].

Bumbo. Historia bramy „Arbeit macht frei”
Na stronie internetowej „Europa wg Auschwitz” www.

mdsm.pl/index.php?language+PL&id=173 ukazał się w styczniu
2006 r. reportaż na temat historii bramy obozu koncentracyjnego
Auschwitz „Arbeit macht frei” (Praca czyni wolnym). Wypowia−
dają się w nim więźniowie tego obozu, a wśród nich nieżyjący
już Czesław Jaszczyński z Bochni ur. 12.07.1913 areszt.
3.08.1940 r. w Bochni, nr obozowy 5696. (był absolwentem bo−
cheńskiego Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego i mieszkał
przy ul. Czackiego a następnie Gołębiej w Bochni). Respondenci
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mówią o historii tego zakłamanego napisu nad bramą obozu.
Mówią także o Czesławie Jaszczyńskim, który jako karzeł nazy−
wany „Bumbo” był maskotką Niemców. Stał przy obozowej bra−
mie razem z innym więźniem Grekiem, który miał dwa metry
wzrostu. Esesmanów bawił ten kontrast. Bumbo w granatowej
czapce bez daszka typu marynarskiego z napisem „Bumbo−KL
Auschwitz” musiał być bardzo ruchliwy i bawić stojących przy
bramie Niemców, kiedy więźniarskie komanda wychodziły do
pracy lub z niej powracały. Musiał stroić komiczne miny, masze−
rować wokół obozowej orkiestry przedrzeźniać dyrygenta a na−
wet zastępować go. Sam Czesław Jaszczyński wspominał, że od
razu po przywiezieniu go do obozu został przydzielony jako Pfort−
ner i tworzył jednoosobowe komando. Będąc stale przy bramie
mógł dokładnie obserwować poszczególnych esesmanów i ostrze−
gać więźniów przed planowanymi rewizjami. W archiwum Sto−
warzyszenia Bochniaków posiadamy relacje o tym w jaki sposób
Jaszczyński wykorzystując swoją rolę w obozie pomagał więź−
niom. Prosimy Czytelników o relacje i wspomnienia o Czesławie
Jaszczyńskim.

O kopalni soli w Bochni
W II połowie 2005 r. ukazała się

wydana przez Profit Media w Bochni
książka dr. hab. Teofila Wojciechow−
skiego p.t. Kopalnia Soli w Bochni. Ta
popularnonaukowa niewielkich rozmia−
rów książka jest kompendium wiedzy
o kopalni. Autor w chronologiczny spo−
sób wymienia dokumenty historyczne
i wzmianki o Bochni i salinie bocheń−
skiej, omawia budowę złoża solnego

i okoliczności otwarcia kopalni co najmniej 40 lat wcześniej niż
w Wieliczce. Następnie przechodzi do przedstawienia ustroju gór−
nictwa solnego ze szczególnym uwzględnieniem ordynacji żupnej,
wydanej przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Rozwój prze−
strzenny kopalni, głębienie szybów i poszukiwanie górotworu sol−
nego, techniczne warunki funkcjonowania kopalni a także sytu−
acja górników i rozwój rzemiosła związanego z kopalnią to kolejne
rozdziały książki. Czytelnik znajdzie tutaj wyjaśnienie łacińskich
nazw szybów solnych i urządzeń kopalnianych, legendy a nawet
anegdoty związane z kopalnią. Autor pisze także o rozbudowie
komory sanatoryjnej i trasy turystycznej. Do książki dołączona
jest mapka bocheńskiej kopalni. Atrakcyjność książki podnoszą
także kolorowe ilustracje.

O generale Walerianie Czumie
Nakładem Koła w Oświęcimiu To−

warzystwa Miłośników Wołynia i Po−
lesia ukazał się w listopadzie 2005 r. nr
4 (48) biuletynu tego Towarzystwa
Wołyń i Polesie. Mieczysław Kitajczuk
w artykule „Z Syberii na Polesie” pi−
sze o powstaniu 23 czerwca 1918 r.
w Samarze na Syberii Polskiego Ko−
mitetu Rewolucyjnego dla Walki
o Wolność i Zjednoczenie Polski, a na−
stępnie polskich organizacji wojsko−

wych na Syberii. 1 sierpnia 1918 r. do Ufy przybyła misja skiero−
wana przez gen. Stanisława Hallera na czele z majorem
Walerianem Czumą, który objął dowództwo nad organizowanym

wojskiem. W połowie sierpnia mjr Czuma przeniósł kwaterę
główną z Ufy do Bogurusłania, gdzie w ciągu miesiąca skoncen−
trował niemal wszystkie polskie oddziały z obszaru całej Syberii
w 1 pułk strzelców im. T. Kościuszki pod dowództwem mjr. Sko−
robohatego−Jakubowskiego, 1. szwadron 1. pułku ułanów, 1 ba−
terię 5 pułku artylerii polowej, batalion szkolny pod dowództwem
por. Dorjan−Miszkowskiego (późn. 2 pułk strzelców polskich).
Autor po przedstawieniu okoliczności powstania Wojska Polskie−
go na Syberii pisze o walkach Wojska Polskiego i Korpusu Cze−
chosłowackiego z bolszewickimi oddziałami partyzanckimi na
stepach Siemipałatyń i Kulundiukios, a następnie o niewoli płk
Czumy i ewakuacji Wojska Polskiego przez Mandżurię do Wła−
dywostoku. Poznać możemy wiele szczegółów tej – mało znanej
– epopei wojennej, w której Walerian Czuma (późniejszy obroń−
ca Warszawy w 1939 r.) odegrał znaczącą rolę.

Biuletyn nadesłał do naszej redakcji pan dr Adam Cyra pra−
cownik naukowy Muzeum „Auschwitz”, za co serdecznie dzię−
kujemy.

O przedwojennej prasie bocheńskiej
21 stycznia 2006 r. ukazał się VII tom

rocznika Małopolska. Regiony – regio−
nalizmy – małe ojczyzny pod redakcją dr
Edwarda Chudzińskiego nakładem Ma−
łopolskiego Związku Regionalnych To−
warzystw Kultury. W artykule „Wykaz
czasopism wydanych w województwie
krakowskim w latach 1918−1939 przy−
datnych w badaniach regionalnych” Ja−
cek Lachendro wymienił: „Echo” – pi−

smo szkolne, które nieregularnie wydawane było w Bochni
w latach 1934−1935, zawierało kronikę szkół Bochni i Wieliczki
oraz reklamy miejscowych firm, „Echo Polskie” dwutygodnik
społeczno−polityczny wydawany w 1933 r. w Bochni, zawierają−
cy artykuły dotyczące działalności lokalnych organizacji zawo−
dowych, społecznych i instytucji, Rady Miejskiej w Bochni, in−
westycji, kronikę Bochni, Brzeska i Myślenic, reklamy a także
artykuł „W przededniu uroczystości kazimierzowskich” (związ−
ki Kazimierza Wielkiego z Bochnią – nr 3/1933, „Wiadomości
Pożarnicze” miesięcznik i dwumiesięcznik, który ukazywał się
w Bochni w latach 1926−1929 i zawierał krótkie sprawozdania
z działalności oddziałów straży pożarnej w miejscowościach wo−
jewództwa krakowskiego, opis pożarów i akcji gaśniczych na te−
renie województwa, „Wiadomości wystawowe wystawy rucho−
mej prób i wzorów przemysłu krajowego w Bochni” – pismo
informacyjno reklamowe, które ukazywało się w Bochni w 1930r.
Autor artykułu informuje, że wydawnictwa te znajdują się
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

O bocheńskich nauczycielach
Staraniem Sekcji Emerytów

i Rencistów Związku Nauczycielstwa Pol−
skiego w Bochni ukazała się w 2005 r.
praca zbiorowa zatytułowana Ocalić od
zapomnienia  poświęcona sylwetkom na−
uczycieli – działaczy ZNP na terenie
Bochni i powiatu bocheńskiego. Przewod−
nicząca Sekcji pani Helena Linca nawią−
zuje do historii i dziejów tajnej oświaty
na terenie Bochni i Ziemi Bocheńskiej
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przedstawionej w książce dr Czesława Sterkowicza „Tajne naucza−
nie w powiecie bocheńskim w latach 1939−1945” i pisze
w przedmowie, że przy opracowaniu not biograficznych posłużo−
no się dokumentacją związkową i wywiadami z rodzinami nauczy−
cieli. Nie jest to zatem próba monograficznego przedstawienia na−
uczania po 1945 r. ani działalności ZNP, ale za to cenny przyczynek
do takiego opracowania w przyszłości. Zamieszczono bowiem
w książce 24 noty biograficzne i zdjęcia nauczycieli:

Stanisława Bryjaka, Józefa Czerwca, Aleksandra Danka, Ja−
dwigi Gayczak, Stanisława Górniaka, Józefy Horwath, Tadeusza
Huczyńskiego, Adama Inwałda, Kazimierza Kostańskiego, Wie−
sławy Kotowej, Jana Kukli, Tomasza Lohna, Eugeniusza Łopat−
ki, Władysława Pagacza, Michała Piotrowicza, Jana Przeniosło,
Stanisława Przybyły, Witolda Raganowicza, Stanisława Sasaka,
Tadeusza Stefanowa, Bolesława Traczewskiego, Kazimierza
Urbańskiego, Ludwika Zachary, Jana Zmysłowskiego.

Wspomnienia Władysława Sta−
wiarskiego o powojennej Bochni

Stowarzyszenie Absolwentów
AWF w Krakowie wydało na począt−
ku 2006 r. książkę Władysława Sta−
wiarskiego p.t. Dopóki pamięć nie
całkiem zawodzi. Władysław Stawiar−
ski, sportowiec, aktor, człowiek
o wszechstronnych zainteresowa−
niach i niespożytej energii, związany
z Bochnią, wieloletni dziekan Wy−
działu Wychowania Fizycznego

AWF w Krakowie, członek honorowy Stowarzyszenia Bochnia−
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i aktywny działacz Od−
działu Krakowskiego naszego Stowarzyszenia, przedstawił w tej
pracy całe swoje życie. Autor na początku obszernej, liczącej 223
stron książki pisze, że kiedy nieubłaganie choć jakby prawie nie−
dostrzegalnie dobiegały ostatnie miesiące ósmej dekady jego ziem−
skiego istnienia jego rówieśnicy, przedstawiciele grona krakow−
skich przyjaciół z bocheńskim rodowodem zaczęli, przy okazji
okolicznościowych pogawędek sugerować mu opracowanie wspo−
mnień i sukcesywne przekazywanie ich do redakcji kwartalnika
„Wiadomości Bocheńskie”, to zainteresował się tą propozycją,
a oliwy do ognia dolał w 2000 r. nowo wybrany prezes Oddziału
Krakowskiego „Krakus” Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Marian Sołtys. Trudno się za−
tem dziwić, że pierwsze rozdziały pięknie wydanej książki prze−
drukowane zostały z Wiadomości Bocheńskich: nr 4/2000 (Za−
częło się 55 lat temu), 1−2/2001 (Jak narodziła się bocheńska piłka
ręczna), nr 3 i 4/2001 (Bocheńscy lekkoatletyczni muszkieterowie),
nr 2/3/2002 (Od zawodnika BKS−u do dziekana AWF). Władysław
Stawiarski człowiek niezwykły i urzekający dokonał dla środowi−
ska bocheńskiego rzeczy wspaniałych w dziedzinie sportu i teatru
w trudnych latach po zakończeniu okupacji hitlerowskiej. Wspo−
mnienia obejmują lata o których młode pokolenie wie niewiele,
czasy, kiedy wszystko trzeba było zdobywać wytrwałością, spry−
tem, pomysłowością, kiedy z niczego tworzono rzeczy piękne
i wzniosłe. Stawiarski, doskonały organizator, aktor, sportowiec
nie eksponuje siebie, ale przedstawia całą plejadę wspaniałych po−
staci z Bochni dzisiaj znanych i mniej znanych, które wówczas –
mimo wielu niesprzyjających okoliczności – pokazały hart ducha
i wolę walki o kształt życia kulturalnego i sportowego Bochni.
W omawianej książce zaprezentował się Stawiarski jako niezrów−

nany i dowcipny gawędziarz, dostrzegający to, czego inni dostrzec
nie potrafią. Sposobem narracji potrafi wciągnąć do lektury każde−
go czytelnika. Książka zaopatrzona jest obficie w archiwalne foto−
grafie z Bochni i sportowej działalności Władysława Stawiarskiego.
Wiele zdjęć z czasów okupacji i pierwszych lat po zakończeniu woj−
ny dotyczy Bochni. Publikowane są one po raz pierwszy z prywatnych
zbiorów Autora. Są także kolorowe ilustracje z działalności W. Sta−
wiarskiego w AWF i w Oddziałe Krakowskim Stowarzyszenia Boch−
niaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Dotknięcie anioła
Dotknięcie anioła Henryka Schön−

kera to wspomnienia z Holocaustu na−
pisane w Tel Awiwie w 2001 r. uzupeł−
nione Prologiem i Epilogiem w 2005 r.
i wydane w języku polskim z końcem
2005 r. nakładem Ośrodka KARTA.
Wydarzenia jakie rozgrywały się Wie−
liczce i gettach Tarnowie, Bochni oraz
w obozie Bergen−Belsen autor obserwo−
wał oczami kilkuletniego chłopca. Uzu−
pełnił je po latach po lekturze notatek

swojego ojca Leona Schönkera znakomitego krakowskiego mala−
rza−portrecisty. To właśnie dzięki talentowi malarskiemu ojca, jego
bystrości umysłu, umiejętności wychodzenia z beznadziejnych sy−
tuacji rodzina Schönkerów przeżyła nieludzki czas Zagłady.

Jest to zatem książka o tragicznych wydarzeniach żydowskiej
rodziny a jednocześnie o determinacji przeciwstawiania się znisz−
czeniu oraz książka o ocaleniu. Zbigniew Gluza w przedmowie
słusznie zadaje pytanie czy losy Żydów w okupowanej Europie
mogłyby potoczyć się inaczej, gdyby świat zachodni nie odniósł
się do nich z tak szokującą obojętnością i czy doświadczenie
Holocaustu – chociaż w innej skali – ale w wymiarze moralnym
nie obciąża także tych, którzy mogli przeciwstawić się „ostatecz−
nemu rozwiązaniu kwestii żydowskiej”, ale tego nie uczynili.

W jednym z rozdziałów książki Henryk Schönker przedsta−
wia bocheńskie getto. Z bezimiennej masy stłoczonych tam Żydów
– jak to pokazano w monografii Bochni i różnych publikacjach –
wyłania się tym razem klarowny, wielowymiarowy i niezwykle
interesujący obraz getta, w którym przewijają się ludzie znani
i wybitni, artyści malarze, rzeźbiarze, muzycy. W kilku scenach
przedstawił autor postać oficera SS komendanta bocheńskiego
getta Müllera „bardzo chudego, wysokiego, o kościstej twarzy,
wysokim czole, dużej grdyce w wysokich czarnych cholewach,
które błyszczały jak lustro”, który ku zaskoczeniu towarzyszą−
cych mu oficerów SS podczas inspekcji getta zwraca się do ojca
autora: Wie heissen Sie (jak się pan nazywa?). Ten przedstawi−
ciel rasy panów (Herrenrasse) mówi do Żyda wyraźnie
„Sie”(pan) a nie „du” (ty) i podaje Żydowi rękę, a po kilku mie−
siącach uświadamia mu jaka jest jedyna droga ocalenia. Mamy
tutaj niezwykły kontrapunkt, a mianowicie spotkanie Leona
Schönkera z Müllerem w więzieniu Montelupich po wojnie i ze−
znania Żyda ratujące życie komendantowi getta bocheńskiego.

„Dotknięcie anioła” to tytuł jednego z obrazów Leona
Schönkera, ale trudno oprzeć się wrażeniu o roli Opatrzności
Bożej w ocaleniu rodziny autora książki. Książkę czyta się jed−
nym tchem. Na atrakcyjność książki wpływa wartka akcja, nie−
oczekiwane zwroty sytuacji, specyficzny koloryt żydowski nar−
racji. Odczytać z niej można przesłanie, że trzeba wierzyć i szukać
dróg wyjścia nawet z najtrudniejszych i beznadziejnych sytuacji.
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Wiadomości Krakowskie
Warto zwrócić uwagę na kolejny

piąty, bogato ilustrowany numer Wia−
domości Krakowskich periodyku wyda−
wanego przez Stowarzyszenie Bochnia−
ków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
„Krakus”. To niezwykle cenna inicja−
tywa Oddziału Krakowskiego naszego
Stowarzyszenia. Opracowaniem tek−
stów, układem graficznym i korektą zaj−
muje się kol. Aleksander Urban, teksty
i zdjęcia doręczają:kol Marian Sołtys

i Tomasz Kozera. 55 stronicowy numer zawiera wiele cennych in−
formacji o bogatej działalności i inicjatywach Oddziału, a także
dział „kto jest kim” w którym redakcja zaprezentowała sylwetki
działaczy Oddziału: prof. Władysława Stawiarskiego i radnego Sej−
miku Małopolskiego Jerzego Jedlińskiego. W ostatnim numerze
zamieszczono także wiersz Wiesława Stokłosy „Wspomnienia,
z myślą o przyszłości”.

Życie do góry nogami
W 2005 r. ukazała się książka Rena−

ty Szydłowskiej pod tytułem Życie do
góry nogami wydana przez Podkarpac−
kie Centrum Edukacji Nauczycieli. Re−
nata Szydłowska, Bochnianka, jest psy−
chologiem, wykładowcą, prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Spo−
łeczno Psychologicznej, wiceprezesem
Polskiego Stowarzyszenia Medycyny
Komplementarnej, Ekspertem Ogólno−

polskiej Izby Ochrony Pracy. Jest autorką wielu artykułów praso−
wych. Książka, która jest jej debiutem literackim, uzyskuje coraz
więcej pozytywnych recenzji. Została między innymi wytypo−
wana przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, do Konkursu
Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, za rok
2005. O debiucie literackim autorki, informowano wielokrotnie
w prasie (m.in. Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Polskim) a także
podczas audycji radiowych.

„Życie do góry nogami”, jest odpowiedzią na wzrost zainte−
resowania nowym sposobem pomagania – przez Internet. Książ−
ka ma formę listów e−mailowych, które wystukiwała do swojej
terapeutki jedna z pacjentek, Wisienka z którą może identyfiko−

wać się wiele osób. Listy te, pozwalają śledzić czytelnikom nie−
łatwy proces przeobrażenia psychicznego ich autorki w sytuacji, w
której podjęła decyzję o rozwodzie. Co odnalazła Wisienka de−
cydując się zburzyć dotychczasowe życie? I czy rzeczywiście je
zburzyła, czy raczej dokonała zmian w swoim sposobie pojmo−
wania świata? Na te i wiele innych pytań czytelnik otrzyma od−
powiedź w książce, którą można przede wszystkim kupić w sieci
księgarni MPIK lub podczas wieczorów autorskich. Jest do na−
bycia również w bocheńskich księgarniach a także w księgar−
niach internetowych. W marcu 2006 planujemy wieczór autor−
ski z Renatą Szydłowska w „Domu Bochniaków”.

Bochnia w serii 32 monet
2 złotowych

Narodowy Bank Polski wydał w
2005 r. ulotkę p.t. 32 historyczne mia−
sta w Polsce. Niepowtarzalna seria
32 monet o nominale 2 zł. upamięt−
niających miasta o istotnym znacze−
niu w dziejach Polski. Zaprezentowa−
no serię dwuzłotowych monet
upamiętniających Cieszyn, Jarosław,
Bochnię, Elbląg. Na awersach tych
monet znajduje się w centralnej czę−
ści wizerunek orła ustalony dla go−
dła RP. Z prawej strony napis 2 zł.
 U góry półkolem napis Rzeczypo−
spolita Polska oraz oznaczenie roku
emisji 2006. Pod orłem znajduje się
fragment muru miejskiego z blanka−
mi oraz z bramą o rozwartych wro−

tach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Na rewersie monety upamiętniającej Bochnię znajduje się sty−
lizowany wizerunek Kościoła p.w. św. Mikołaja, poniżej stylizo−
wany wizerunek herbu Bochni. U góry: półkolem napis: Boch−
nia. W ulotce zamieszczono krótką historię Bochni i pozostałych
trzech miast. Ulotka podaje, że moneta BOCHNIA wprowadzo−
na zostanie do obiegu 7 lutego 2006 r. Dystrybucję monety pro−
wadzona będzie w oddziałach okręgowych NBP a w Urzędzie
Pocztowym w Bochni moneta dostępna będzie w terminie od 9
lutego 2006 r.

Opr. S.K.

Po udanych koncertach „Lata 20−te, lata 30−te” i „My Cyga−
nie…” chór Stowarzyszenia zaprosił tym razem gości (25 paź−
dziernika 2005 r.) na pokład „Domu Bochniaków” w podróż
„W 80 minut dookoła świata”. Organizatorzy wydrukowali za−
proszenia i specjalne bilety, a goście wpisywali się na listę pa−
sażerów.

Kiedy rozbawiony tłum gości (ponad 80 osób) zajął wszyst−
kie miejsca, dźwięk dzwonu oznajmił, że „Dom Bochniaków”
zostanie odcumowany i popłynie w wirtualną przestrzeń pełną

W 80 minut
dookoła świata
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nutek, które złożyły się na leitmotiv czyli piosenkę Victora Youn−
ga z filmu „W 80 dni dookoła świata” (Around the world). Nie−
bawem po przekroczeniu Karpat, pasażerowie wraz z chórem kie−
rowanym przez Stanisława Domańskiego zaśpiewali słowacką
„Kukaczkę” i czeską „Wczera bola nedela”. W krainie walca za−
śpiewaliśmy dwie operetkowe pieśni Zellera „Lat 20 miał mój
dziad” (Ptasznik z Tyrolu) i „O młynareczce” (Sztygar).
W Wiedniu przesiedliśmy się do oczekującego na nas Orient
Expresu i pomknęliśmy nim do Turcji, aby zaśpiewać tam „Istan−

but not Constantinople” Nata Simona. Stamtąd w blaskach „Por−
towych świateł” (Harbour Lights) wsiedliśmy do łajby
i zatrzymaliśmy się na jednej z greckich wysepek Morza Egej−
skiego. Już późno – tłumaczyła konduktorka (konferansjerka)
Małgosia Czekotowska – a nam się wcale nie chce spać, czerwo−
ne wino będziemy sączyć aż do dna. Ledwie przebrzmiały dźwię−
ki „Cyganerii” Moutzakisa przed nami pojawił się Neapol,
a wraz  z nim włoskie bel canto w piosenkach „Santa Lucia”,
„Tiritomba”, Que sera sera”, „Bella bella donna”, „O sole mio”.
Zwrotki śpiewane po włosku, albo po polsku, a czasem po an−
gielsku stworzyły międzynarodową atmosferę pod słonecznym
niebem Italii. Pożegnaliśmy Rzym piosenką „Arrivederci Roma”
R. Rascela z filmu „Siedem wzgórz Rzymu”. Posiadane przez
nas bilety umożliwiły nam wejście do słynnej La Scali i tam wy−
konaliśmy po włosku „Va pensjero…” — słynny chór niewolni−
ków z opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”:

Pofruń myśli na skrzydłach złocistych,
Przenieś duszę do gajów zielonych.
Gdzie z błękicie wód przeczystych
Lśni się niebo mych rodzimych stron.
Z Mediolanu już tylko jeden krok do Francji i „Paryskich bul−

warów” (Cole Portera — „I love Paris”). Koktajlem francuskich
piosenek (Paryski gavroche, Sekwana, Milord) delektujemy się
przed wjazdem do upalnej Hiszpanii. A tam czeka już na nas na−
miętna i brawurowa „La Spagnola” (Hiszpanka). Jeszcze brzmi
nam w uszach upojny refren: „Słodko, słodko tonąć w miłosnej
mgle…” gdy nasza konferansjerka, aby uspokoić emocje i przy−
wróci sentymentalny nastrój przynosi nas na Hawaje, gdzie:

księżycowa noc kołysze świat
zasypia wonny lilii kwiat
cały ogród senną ciszą tchnie
chylą się płatki róż
do snu już.
Mamy więc przedsmak tego co nas czeka w kolejnej edycji

podróży „W 80 minut dookoła świata” gdy znajdziemy się na
kontynencie amerykańskim.

Do usłyszenia wkrótce
                    Chór Bochniaków

List z Johannenburga
Szanowna Redakcjo "Wiadomości Bocheńskich"
Bochnia jest moim miejscem urodzenia w 1954 roku. Sześć

lat dzieciństwa spędziłem w domu dziadka w Kurowie. Po prze−
prowadzce do Krakowa, wracałem do Bochni na wakacje i na
święta. Nie wiem, czy mogę o sobie mówić, że jestem Bochnia−
kiem, ale wiem z całą pewnością, że darzę Bochnię i jej okolicę
szczególną sympatią. Mój ojciec Aleksander, którego należy za−
liczyć do zasłużonych Bochniaków, nauczył mnie dostrzegać
unikalne piękno ziemi bocheńskiej.

Podczas mojej ostatniej wizyty w Krakowie, przekazał mi plik
egzemplarzy "Wiadomości Bocheńskich", które zabrałem do
Republiki Południowej Afryki, gdzie mieszkam i pracuję od 1991
roku. Przywiezione czasopisma przeczytałem jak latarnik z no−

weli Sienkiewicza i pragnę pogratulować Wam wysokiego po−
ziomu merytorycznego i poligraficznego Waszego magazynu.

Ostatni egzemplarz "Wiadomości Bocheńskich" (nr 66−67)
dotarł do mnie pocztą, ponieważ zawiera artykuł o bohaterskiej
załodze kapitana Szostaka. Tematem lotów z Włoch do walczą−
cej Warszawy w 1944 roku zajmuję się z racji redagowania "No−
tatnika Technika" — biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia
Techników Polskich w RPA oraz strony internetowej www.po−
lonia.co.za/WarsawFlights/. Szczególnie strona internetowa, którą
warto odwiedzić, poświęcona jest w całości obchodom rocznico−
wym braterstwa broni żołnierzy Armii Krajowej i lotników połu−
dniowoafrykańskich. Od 1945 roku, rok w rok odbywają się
w Johannesburgu uroczyste imprezy organizowane przez Komi−
tet Obchodów Lotów nad Warszawę. Spotykają się przedstawi−
ciele Polonii oraz znajomi i rodziny poległych w boju, zmarłych
po wojnie i żyjących jeszcze lotników 31 i 34 dywizjonu SAAF
(South African Air Force). Są też i sami bohaterowie tych wyda−
rzeń — zarówno powstańcy warszawscy, jak i lotnicy południo−
woafrykańscy.

Listy do redakcji
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Od redakcji:
Antoni Urban syn Aleksandra urodził się w Bochni w 1954 r.

Szkołę średnią i studia wyższe na UJ ukończył w Krakowie uzy−
skując tytuł magistra matematyki. Od kilkunastu lat mieszka
w Johannesburgu w R.P.A. i tam prowadzi własne przedsię−
biorstwo.

Marian Sołtys o tragedii Liberatora
Relacja Mariana Sołtysa, prezesa Oddziału Krakowskie−

go Stowarzyszenia Bochniaków w sprawie wydarzeń związa−
nych z zestrzeleniem 15.VIII.1944 r. samolotu typu LIBERA−
TOR w Nieszkowicach Wielkich k. Bochni, oraz pogrzebem
jego polskiej załogi 17.VIII.1944 r.

W wydarzeniach tych czynny udział wzięła grupa kolegów
Sołtysa a to: E. Broniszewski lat 14, Z. Smrokowski lat 14, R.
Turkiewicz lat 15, Z. Kokoszka lat 14, H.Dźwigaj lat 18, bracia
L. Nowak lat 14 i R. Nowak lat 15.

17.VIII.1944 r. Gienek Broniszewski (lat 14) poinformował
nas, tj. mnie oraz Z. Smrokowskiego lat 14, R. Turkiewicza lat
15, Z. Kokoszkę lat 14, H.Dźwigaja lat 18, braci L. Nowaka lat
14 i R. Nowaka lat 15.że w dniu tym o godz, 18 odbędzie się
w Pogwizdowle pogrzeb polskich lotników zestrzelonych nad
Bochnią. Przed tą rozmową złożyliśmy koledze Broniszewskie−
mu przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy. Wcześniej nie wie−
dzieliśmy nic o zestrzeleniu samolotu. O godz. 16 wyszliśmy
z Bochni ścieżkami leśnymi przez Czerwieniec, Dołuszyce, Po−
gwizdów, zachowując po drodze dużą ostrożność. Zostaliśmy
zatrzymani przez uzbrojony patrol AK., który nas bez trudności
przepuścił. Po drodze Broniszewski podał szczegóły zestrzelenia
samolotu oraz godzinę pogrzebu w Pogwizdowie. Na cmentarzu
zobaczyliśmy wykopany grób i siedem zamkniętych drewnianych
trumien koloru brązowego ze zwłokami lotników. Udział
w pogrzebie wzięło około 200 osób, wśród których nie rozpozna−
łem nikogo z Bochni, Ksiądz Kapusta z Pogwizdowa odczytał
modlitwę, następnie dziesięciu partyzantów oddało salwę hono−
rową z broni maszynowej. Nad grobem przemawiał dowódca
miejscowego oddziału partyzanckiego. Obecni wrzucili do gro−
bu kwiaty i zwyczajowo grudki ziemi.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 18 przy prowi−
zorycznym oświetleniu elektrycznym zainstalowanym z wodnej
elektrowni na potoku Polanka. Wracając do Bochni zachowali−
śmy ostrożność, gdyż było już po godzinie policyjnej. Byłem
świadkiem również innego wydarzenia związanego z tą katastrofą.
20 sierpnia 1944 r. zobaczyłem na rynku bocheńskim fragment
zestrzelonego samolotu, który Niemcy przewozili. Na pamiątkę
urwałem kawałek aluminiowej blachy. Nadmieniam, że w czasie
powstania warszawskiego często rozmawialiśmy o tym zrywie
Polaków, a nawet z okolicznych bocheńskich wzgórz oglądali−
śmy północny horyzont, spodziewając się zobaczyć od Warsza−
wy łunę po pożarach — ale bezskutecznie. Z osób wymienio−
nych w tej relacji nie żyją: E. Broniszewski, jego brat Władysław,
który był partyzantem, R. Nowak i R. Turkiewicz.

Kraków 21.11.2005 r.

Marian Sołtys
Prezes Oddziału Krakowskiego

Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

W miarę upływu lat przybywa uczestników uroczystości; nikt
nie przypuszczał, że wnukowie bohaterów z równym zapałem świę−
tować będą rocznicę. Nawiązany został kontakt pomiędzy harce−
rzami z oddziału im. Boba Hamiltona w Józefowie oraz skautami
w Johannesburgu, wśród których jest wnuk pastora Bryana Jonesa
(losy pastora opisane są szczegółowo na ww. stronie internetowej).
Wzruszający był moment składania wieńca przez tutejszych skau−
tów w imieniu zaprzyjaźnionych polskich harcerzy. Wydarzeniem
tegorocznych uroczystości było ekumeniczne nabożeństwo pod Po−
mnikiem Katyńskim z udziałem księdza, pastora oraz rabina.

Do listu załączam kopię książki pt. "Warsaw Airlift Comme−
moration Ceremonies — Johannesburg 1945−2004", którą poma−
gałem redagować i wydać. Książka zawiera m.in. listę poległych
lotników południowoafrykańskich, angielskich i polskich. Tak więc,
jest tam też wymieniona załoga kpt. Szostaka, która rozbiła się
w Nieszkowicach Wielkich 15 VIII 1944. Plut. Józef Bielicki(ur.
1922) Plut. Tadeusz Dubowski (ur. 1923) Sierż. Stanisław Mal−
czyk (ur. 1916) Plut. Wincenty Tadeusz Rutkowski (ur. 1921) Kpt.
Zbigniew Marian Szostak (ur. 1915) Sierż. Józef Witek (ur. 1915)
Wszyscy ci lotnicy opisani są również w książce pt. "Księga lotni−
ków polskich 1939−1946", wydanej przez MON w 1989 roku. Przy−
kładowo kapitan załogi przedstawiony jest następująco.

P−76684 Szostak Zbigniew Marian, kpt. pil. — F/Lt, ur. 11
XI 1915. Pilot PLL "Lot" od 1938. We wrześniu 1939 brał udział w
ewakuacji samolotów "' ockheed" L−14H do Wielkiej Brytanii.
Wszedł do pierwszego składu 300 db, w którym wykonał jedną
turę lotów bojowych. Po odpoczynku operacyjnym przeniesiony
do 301 db, skąd odszedł do 1586 eskadry do zadań specjalnych.
15 VIII 1944 wystartował z lotniska Brindisi na samolocie "Libe−
rator" KG 890 do specjalnego lotu bojowego z pomocą dla po−
wstania warszawskiego. Po wykonaniu zadania (zrzut na pl. Kra−
sińskich) podczas lotu powrotnego samolot został zaatakowany
przez 2 niemieckie myśliwce w rejonie Puszczy Niepołomickiej i
doznał uszkodzeń. Załoga na rozkaz dowódcy opuściła samolot,
ale z powodu zbyt małej wysokości poniosła śmierć. Samolot
rozbił się w Nieszkowicach Wielkich pod Bochnią. Zginęli: F/Lt
S. Daniel, W/O S. Malczyk,  W/O T. Dubowski, W/O J. Bielicki,
F/Sgt W.T. Rutkowski,  F/Sgt J. Witek. Wszystkich pochowano
na cmentarzu w Pogwizdowie, a po wojnie ekshumowano na bry−
tyjski cmentarz wojskowy w Krakowie, grób nr 6, rząd A, dział−
ka 7. Kpt. Szostak odznaczony był Srebrnym i Złotym (pośmiert−
nie rozkazem naczelnego wodza PSZ nr 4/44, s. 19) Krzyżem
Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych
i Polową Odznaką Pilota.

O zdarzeniach w Nieszkowicach Wielkich i w Pogwizdowie
opowiedział mi mój dziadek i dodał: "Musimy zawsze pamię−
tać o tym, co dla nas Polaków zrobili piloci latający na czterosil−
nikowych maszynach nad naszymi głowami." Kiedy więc po przy−
byciu do RPA odkryłem, że nie tylko mogę "pamiętać", ale nawet
osobiście podziękować bohaterskim lotnikom — włączyłem się
do prac Komitetu Obchodów Lotów. Uczestnicy dramatu: Bryan
Jones, Jack van Eyssen, Fred Austin, Dirk Nel oraz wielu innych
— nie mogli się nadziwić dlaczego polska społeczność RPA trak−
towała ich z taką wdzięcznością i miłością.

Na zakończenie listu, pragnę prosić świadków wydarzeń
w 1944 roku o potwierdzenie faktu oddania salwy honorowej przez
partyzantów AK podczas pogrzebu w Pogwizdowie.

Z poważaniem
Antoni Urban

Johannesburg, 16 XI 2005
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 26 czerwca 2005 r. zmarł po bardzo
długiej chorobie z jej bolesnymi powikła−
niami mgr inż. Zdzisław DUDA. Pogrzeb
odbył się 30 czerwca 2005 r. na łódzkim
cmentarzu" Na Dołach". Zmarłego żegna−
li, — prócz rodziny, przyjaciół, sąsiadów
— wraz z pocztami sztandarowymi, — ko−
ledzy ze Stowarzyszenia Papierników Pol−
skich, a także towarzysze broni z łódzkiego
Zw. Żołnierzy Armii Krajowej.
W skromnej "bocheńskiej" delegacji

uczestniczyli: Janina i Zygmunt Podgórczykowie z Krakowa, Ste−
fan Dyga z Warszawy i Zbigniew Siudak z Bochni.

Zdzich, — to mój rocznik, — 1925. Urodził się w Pszczynie,
w rodzinie o wielkich tradycjach patriotycznych. Ojciec, legioni−
sta, uczestnik obrony Lwowa, wojny polsko−bolszewickiej, III Po−
wstania Śląskiego. Rodzina, wysiedlona w 1940 roku przez Niem−
ców, znalazła się w Bochni, zasiedlając dom rodzinny przy
ul. Kazimierza Wk 73. Z ojcem Emilem spotykałem się w pracy
w Urzędzie Gminy Bochnia−Wieś, w sytuacji, kiedy każdy prawie
pracownik Gminy, zaangażowany był w jakichś strukturach kon−
spiracyjnych, co stwarzało specyficzną atmosferę w pracy. Emil
Duda, ps. "Emil", "Zaolziak", był dowódcą bocheńskiego plutonu
Legionu Śląskiego, który miał swoje struktury organizacyjne
w Bocheńskim. Starszy syn, — Zdzisław, ps. "Cedro", idzie w ślady
Ojca, wstępuje w szeregi ZWZ i AK, uczestniczy w akcjach sabo−
tażu gospodarczego i dywersji, zdobywaniu broni i amunicji, szko−
leniu. Kurs podchorążych piechoty, który kończymy w lipcu 1944
r., — zbliżył nas do siebie. Zapoczątkował wieloletnią przyjaźń.

Na tajnych kompletach z zakresu programu gimnazjalnego
Zdzich, Antek Siewiński, syn dr Sobola i ja stanowiliśmy zgrany
zespół, który od lutego 1945 r. kontynuował naukę w budynku
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Zdzisław Duda  (1925−2005)
Zdzich, — przeniósł się z rodziną z Bochni, z powrotem do

Pszczyny, rozpoczął studia a następnie pracę na Śląsku jeszcze jako
student w zabrzańskim biurze projektów. Po ukończeniu studiów
na Politechnice Śląskiej jeszcze jako student (specjalność rucho−
wo−energetyczna) pracował w Biurze Projektów Przemysłu Papier−
niczego /BPPP/. W 1957 r. został naczelnym inżynierem
w Kostrzyńskich Zakładach Celulozowo−Papiemiczych. Do łódz−
kiego "Bipropapu" powrócił w 1963 r. W latach 1966−1970 pełnił
funkcję dyrektora technicznego w Zjednoczeniu Przemysłu Celu−
lozowo−Papiemiczego, a po ciężkim zawale serca, wrócił ponow−
nie do BPPP, jako główny specjalista ds. cieplnych i pracował tam
aż do emerytury w 1982 r.

Etosowi Polski Niepodległej pozostał cały czas wierny. Pota−
jemnie dokumentował udział papierników w konspiracyjnej wal−
ce. Pozostawił po sobie unikatową monografię  "Papiemicy−kom−
batanci" Po nadejściu solidarnościowej wolności w 1989 r., włącza
się do pracy w Łódzkim Okręgowym Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, prezesując przez wiele lat Środowisku Żołnierzy AK
z okręgów Południowej Polski. Przy współpracy towarzyszy bro−
ni, stworzył cenne dzieło, — zapis historyczny powojennego dzia−
łania tego środowiska pt.: "Mała kronika 1990−2005".

Bywał w Bochni, w naszej 5−cio osobowej podchorążackiej
sekcji. Lata okupacji, spędzone w Bochni, odcisnęły w Jego jaźni
głęboko; ukształtowały charakter i urzeźbiły Jego poglądy
i patriotyczne stanowisko, — ale i niezatarte wspomnienia. Doce−
niony przez Rząd RP na uchodźstwie, odznaczony został Krzyżem
Walecznych i Medalem Wojska. Za zasługi w pracy zawodowej,
otrzymał Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Pol−
ski, a także wiele innych odznaczeń resortowych.

Odszedł Kolega, — jak mało kto wierny swym ideałom, —
rodzinnie i emocjonalnie związany z Bochnią.

Pozostawił po sobie pustkę, trudną do wypełnienia. Pochylając
się nad Jego grobem i wymawiając dławione wzruszeniem słowa
pożegnania, — nie mogłem się oprzeć przemożnemu przeświad−
czeniu, że wraz z Nim, odchodzi i moja młodość…

Cześć Jego pamięci!
Zbigniew Siudak

Nekrologi

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu
10 grudnia 2005 r. zmarł w Gliwicach
w wieku 91 lat (ur. 18 stycznia 1915 r.)
nestor i członek honorowy Stowarzysze−
nia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bo−
cheńskiej mgr inż. Mieczysław Rosiek,
mieszkaniec Gliwic i Nowego Wiśnicza.
Był członkiem założycielem Oddziału
Stowarzyszenia Bochniaków we Lwowie
w 1936 r. Studiował wówczas na Poli−
technice Lwowskiej. Po Październiko−

wym Przełomie w 1956 r. aktywnie włączył się  w reaktywowa−
nie przez p. Marię Twardowską Oddziału Stowarzyszenia
Bochniaków w Katowicach. a następnie przez wiele kadencji był

Mieczysław Rosiek prezesem tego Oddziału. Był także wieloletnim działaczem władz
naczelnych Stowarzyszenia. Od chwili wydania „Wiadomości Bo−
cheńskich” był członkiem−korespondentem  redakcji. Na łamach
kwartalnika ukazało się wiele niezwykle cennych jego artyku−
łów, a także ciekawych inicjatyw. Wraz z żoną Barbarą aktywnie
uczestniczył we wszystkich ważniejszych imprezach Stowarzy−
szenia. Straciliśmy Człowieka dobrego, szlachetnego, wielkiego
ducha i charakteru oraz serdecznego Kolegę, do ostatnich chwil
życia interesującego się sprawami Bochni, Wiśnicza i Stowarzy−
szenia.

Cześć Jego Pamięci.
Zarząd Główny,

Zarząd Oddziału Katowickiego i Wiśnickiego
Stowarzyszenia Bochniaków

i  Miłośników Ziemi Bocheńskiej
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Dwa dni przed wigilią Bożego Na−
rodzenia, na bocheńskim Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Orackiej, z żalem
pożegnaliśmy Tadeusza Kowalskiego,
emerytowanego nauczyciela matematy−
ki w Liceum Ogólnokształcącym im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Profesor odszedł od nas 19 grudnia
2005 roku, po kilkumiesięcznej choro−
bie, w wieku 76 lat. W pogrzebie ra−
zem z Rodziną uczestniczyli licznie na−

uczyciele i absolwenci szkoły, reprezentowane były wszystkie
roczniki, niemal klasy, które profesor uczył w swojej czterdzie−
stoletniej pracy zawodowej.

Przed laty, uczniowie dali mu szkolne przezwisko „sztyft”.
Dlaczego? Może ze względu na szczupłą i zawsze wyprostowaną
sylwetkę, a może to z powodu charakteru; sam o sobie powie−
dział „sztywny, urzędowy”. Jakkolwiek by było, tym żartobli−
wym określeniem obdarzono doskonałego dydaktyka „królowej
nauk”, rzetelnego, życzliwego wychowawcę, wieloletniego opie−
kuna Samorządu Uczniowskiego, zastępcę dyrektora liceum
w latach 70−tych.

Profesjonalizm łączący wiedzę i umiejętność przekazu,
z wysokim poziomem wymagań wobec uczniów, duże poczucie
godności osobistej, opanowanie i spokój zyskały mu zaufanie
i szacunek wychowanków oraz poważanie w środowisku miasta.

Należał do grona nauczycieli jeszcze tej dawnej szkoły,
w której nie mówiono o partnerstwie w relacji nauczyciel−uczeń,
bo to nauczyciel był przewodnikiem, z racji wiedzy, doświadcze−
nia i zasad moralnych. Dobrze przeprowadzona lekcja stawała
się wzorem odpowiedzialności w uczciwym spełnieniu podjęte−
go obowiązku.

Znał swój przedmiot i umiał uczyć. Szeroki horyzont inte−
lektualny Profesora obejmował zainteresowanie różnymi dys−
cyplinami, także historią i literaturą. Jako przewodniczący ko−
misji egzaminu dojrzałości, celnym pytaniem lub podpowiedzią
– nie tylko z matematyki, wsparł niejednego abiturienta
w ciężkiej próbie maturalnej. Po egzaminie żartował o „pytaniu
wykańczającym”.

Znamienną cechą Profesora było poczucie humoru. Dowcip,
sytuacyjny żart rozładowały napięcie na niejednej lekcji mate−
matyki. W towarzyskim „klubie szyderców” był postacią pierw−

Tadeusz Kowalski (1929−2005)
Nauczyciel i wychowawca.

szoplanową. Ironią i kpiną ściągali z piedestału powagi często
absurdalne i nadęte zarządzenia szkolne.

Pochodził z rodziny nauczycielskiej, absolwent Uniwersyte−
tu Jagiellońskiego – kierunek matematyka. W 1953 roku w bo−
cheńskim liceum rozpoczął pracę nauczyciela matematyki, fizy−
ki, astronomii i logiki.

Ówczesna szkoła nie była wolna od nacisków i prowokacji
politycznych. Kiedy władze postanowiły zlikwidować Bursę, Pro−
fesor – który wówczas pomagał ks. Antoniemu Czaplińskiemu
w opiece nad bursakami – zdecydowanie odmówił szkolnemu
wizytatorowi udziału w tych działaniach. Naraziło Go to na szy−
kany i kłopoty.

W latach 80−tych czynnie zaangażował się w ruch solidarno−
ściowy w środowisku nauczycielskim, ominęły wówczas Profe−
sora należne odznaczenia państwowe.

Lata nauczycielskiego trudu, dały Mu inną, ważniejszą satys−
fakcję i radość – są nimi wychowankowie szkoły; wielu ukoń−
czyło studia wyższe, zdobyło stopnie naukowe. To oni ocenili, że
Profesor Tadeusz Kowalski „przyczynił się do ich sukcesu, bo
dobrze ich nauczył”.

Swoje doświadczenie i wiedzę przekazywał młodszym adep−
tom zawodu, prowadząc w latach 60−tych wakacyjne kursy do−
skonalące z matematyki. Przez kilka lat uczestniczył w pracach
komisji egzaminów wstępnych na wydziały matematyki i tech−
niczne UJ i Politechniki Krakowskiej.

W okresie emerytury dyrekcja liceum ceniąc zasługi Tade−
usza Kowalskiego, powierzała mu honorowe funkcje w czasie
ważnych uroczystości szkolnych. W marcu 2002 roku dokonał
odsłonięcia obrazu z wizerunkiem Patrona Szkoły, rok później
czynnie uczestniczył w obchodach 185−lecia Liceum i nadaniu
pracowniom przedmiotowym imion patronów.

Żegnamy Cię Profesorze, kolego.
Dobrze zasłużyłeś się Ziemi Bocheńskiej i dopisałeś kolejną

chlubną kartę do historii Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Spoczywaj w pokoju …
(E.M.)

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Profesora Tadeusza Kowalskiego

żonie Elżbiecie Kanaszkiewicz−Kowalskiej
i córkom Elżbiecie Jędros i Teresie Grodzickiej

składa
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

oraz Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”.
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Tragiczna katastrofa w Chorzowie
Tragiczna katastrofa, która wydarzyła się na Międzynarodo−

wej Wystawie Gołębi w Chorzowie 28 stycznia 2006 r. i śmierć
ponad 60 ludzi wywołała smutek i przygnębienie także
w środowisku Bochniaków w Bochni i we wszystkich oddzia−
łach Stowarzyszenia. Łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami
ofiar tej katastrofy.

Znów świat zatrzymał się w biegu
Zastygły twarze, zamilkły rozmowy,
Każdy najlepszą swą cząstkę
Oddać był gotowy.
Bo oto niespodziewanie
Zabrałeś do siebie naszych braci Panie.
Kiedy nagle na ludzi runął dach,
Pozostała nikła nadzieja na życie,
Ciemność, ból i strach.
W samym środku nieszczęścia
Siedziały gołębie zdziwione
Że tej nocy serca tylu Polaków
zostały zranione.

(Halina Kobiela)

W niedzielę rano odwołaliśmy zaplanowane dużo wcześniej
spotkanie opłatkowe Oddziału Krakowskiego „Krakus”, które
miało się odbyć w restauracji „Ermitaż” w Krakowie w dniu
30 stycznia 2006 r.

Kronika wydarzeń kulturalnych Muzeum
Po wakacyjnym wypoczynku Muzeum aktywnie podjęło dzia−

łalność kulturalną. 15 września etnograf mgr Iwona Zawidzka
w ramach Czwartkowych Spotkań Muzealnych wygłosiła wykład
„Żydzi pochowani na cmentarzu w Bochni”.

W dniu 24 września ksiądz arcybiskup Henryk Nowacki nun−
cjusz apostolski na Słowacji i honorowy obywatel m. Bochni spo−
tkał się z władzami miasta i mieszkańcami w sali malarstwa
w Muzeum w Bochni. Podczas tego spotkania przekazał dla mu−
zeum ostatnie już, cenne dary dotyczące pontyfikatu zmarłego
niedawno papieża Jana Pawła II. Do najcenniejszych należą: piu−
ska papieska, karta z modlitewnika z tekstem Modlitwy za Oj−
czyznę i litanią do polskich świętych oraz lniana serweta
z haftowanym herbem papieskim. We wrześniu również została
otwarta wystawa obrazów Marcina Samlickiego w galerii miej−
skiej Baronka na Słowacji.

W dniach 13−14 października odbyła się w Muzeum sesja na−
ukowa „Marcin Samlicki i jego epoka”. Podczas tej sesji wykła−
dy głosili: Stefania Kozakowska z Krakowa „Uczeń Mistrza, Maj−
stra, Atamana, czyli o Marcinie Samlickim i Janie Stanisławskim w
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych”, Elżbieta Zawistowska
z Muzeum Narodowego w Warszawie „Makowski znany
i nieznany”, Agnieszka Truś−Bakalarz z Muzeum w Bochni „Po−
zuję Malczewskiemu do portretu. Historia pewnego obrazu na
podstawie zapisków w pamiętnikach Marcina Samlickiego”, Ja−
nina Kęsek Muzeum w Bochni „Muza, przyjaciółka, opiekun−
ka? O Łucji Dettloff słów kilka”, Marta Foltzer (Aux en Provan−
ce) „Odkrywanie południa. Polscy malarze na południu Francji
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do 1939 roku”, prof. dr hab. Lechosław Lameński z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego „Paryż, Paryż i jeszcze raz Paryż...”
Maria Rostworowska z Krakowa „Marcin Samlicki kronikarz swo−
ich czasów”, Jan Flasza dyrektor Muzeum w Bochni „Marcin Sam−
licki i bocheńskie środowisko plastyczne pierwszej połowy XX
wieku”.

W dniu 20 października z cyklu Czwartkowych Spotkań Mu−
zealnych archeolog,mgr Marek Materna, pracownik muzeum, za−
prezentował „Nowe odkrycia archeologiczne w Bochni w latach
2002−2004”. Ciekawy wykład wzbogaciły mapki i zdjęcia wyko−
nane przez autora podczas prac wykopaliskowych w terenie.

W dniu 3 listopada ciekawy temat kolejnego muzealnego spo−
tkania ściągnął tłumy gości, których nie mogły pomieścić sale
muzeum. Archeolog Wojciech Tabaszewski przedstawił bowiem
sensacyjny temat „Jak pochować upiora? Wybrane zagadnienia
obrządku pogrzebowego od neolitu do średniowiecza”.

W dniu 4 listopada odbyła się w muzeum niecodzienna uro−
czystość. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci i pogrzebu przywódcy
chłopów i wybitnego męża stanu Wincentego Witosa, Zarząd Po−
wiatowy PSL, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa
w Wierzchosławicach i Muzeum im. St. Fischera w Bochni zorga−
nizowało Listopadowy Wieczór Pamięci. „Ostatnia droga Wincen−
tego Witosa. Przystanek w Bochni”. Uroczystości w Muzeum po−
przedziła msza św. żałobna w bazylice św. Mikołaja. W Muzeum
dr Jan Hebda z Tarnowa mówił o ostatnich chwilach życia, śmier−
ci i pogrzebie W. Witosa. Oprócz stałych gości muzeum były licz−
ne delegacje ludowców z Ziemi Tarnowskiej ze sztandarami.

W dniu 10 listopada odbyła się w Muzeum prezentacja ośmiu
obrazów z muzealnej galerii po ich odnowieniu i oprawieniu
w nowe ramy. Konserwacji obrazów dokonał Jacek Kobiela z do−
tacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

W Święto Niepodległości 11 listopada po uroczystościach
pod pomnikiem odbyło się w Muzeum otwarcie ekspozycji pa−
miątek narodowych, Po wystawie oprowadzał dyrektor Muzeum
Jan Flasza.

W dniu 15 grudnia (wyjątkowo we wtorek) Urząd Miasta zor−
ganizował w Muzeum uroczystą promocję nowej edycji „Przewod−
nika po Bochni” autorstwa Jana Flaszy z pięknymi fotografiami
Przemysława Koniecznego. Jest to cenna i pięknie wydana książka
dla wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta.

W dniu 1 grudnia kustosz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Maria Stopyra zakończyła roczny cykl Czwartkowych Spotkań
Muzealnych tematem „Śniegi w malarstwie Stefana Filipkiewi−
cza”. Wykład ilustrowany był przeźroczami zimowych pejzaży Fi−
lipkiewicza z różnych polskich muzeów i ze zbiorów prywatnych.

Już od kilku lat jest tradycja organizowania w Muzeum Bo−
cheńskiego Dnia św. Mikołaja. W tym roku również 6 grudnia
odbyło się nadzwyczajne spotkanie podczas którego tym razem
w trzech sakiewkach św. Mikołaja znalazły się: wystąpienie Pau−
liny Rosiek absolwentki Wydziału Filozofii KUL, która odpo−
wiadała na pytanie od wieków stawiane filozofom „Czym jest
dobro?”, spotkanie autorskie z lek.stom. Izabelą Karasińską, któ−
ra mówiła o swej najnowszej książce „Pod słońcem Beskidów,
pod gwiazdą szanraku” oraz otwarcie wystawy ikon przedstawia−
jących św. Mikołaja ze zbiorów Muzeum Sariskiego w Bardiowie
na Słowacji. O prezentowanych ikonach mówił dyrektor tego mu−
zeum dr Frantisek Gutek.

W sali na parterze została otwarta wystawa portretów dzie−
cięcych Angeliki Sadzy i mikołajowych prezentów „Dzieci cze−
kają, do nich przychodzi…” Na zakończenie wieczoru dyrektor
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Muzeum Jan Flasza wręczył dyplom Benefactor Musei panu Wie−
sławowi Stokłosie, ofiarodawcy kilku obrazów Marcina Samlic−
kiego do zbiorów Muzeum. Należy dodać, że p. Stokłosa jest
chrześniakiem Marcina Samlickiego i aktywnym działaczem Od−
działu Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej.

Muzeum wzbogaciło swe zbiory również dzięki darom bur−
mistrza Wojciecha Cholewy, który przekazał obraz Waleriana
Kasprzyka. Starosta Ludwik Węgrzyn ofiarował obraz „Widok
z Krzemieńca” Marcina Samlickiego. Atrakcją wieczoru był św.
Mikołaj w pięknej, prawdziwej kapie, w infule i z pastorałem.
Św. Mikołaj dzwonił dzwonkiem, rozdawał jabłka i słodycze.

W piwnicach muzeum otwarta została poplenerowa wystawa
ceramiki organizowana przez Krystynę Jarczewską i innych na−
uczycieli PLSP w Nowym Wiśniczu. Jest to już druga wystawa
z cyklu „Ceramiczne dialogi”. Na wystawie prezentowane są prace
nie tylko z Nowego Wiśnicza, ale także z innych miast Polski,
z Ukrainy i Białorusi.

W dniu 29 grudnia została otwarta wystawa fotografii Bog−
dana Mrówki „Raba, od źródeł do ujścia. Portret rzeki”. Piękne
fotografie ukazują Rabę w różnych porach roku. Pokazują nie
tylko rzekę, ale cały kontekst kulturowy terenów, przez które  pły−
nie na przestrzeni pięciu powiatów: myślenickiego, limanowskie−
go, wielickiego, bocheńskiego i brzeskiego. Wystawa czynna bę−
dzie do 5 marca 2006 roku. Zapraszamy.

Kwesta na cmentarzu
Jak co roku Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmenta−

rza Komunalnego przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośni−
ków Ziemi Bocheńskiej zorganizował kwestę na cmentarzu przy
ulicy Orackiej. W kweście uczestniczyli, oprócz członków na−

szego Stowarzyszenia, profesorowie i uczniowie I Liceum Ogól−
nokształcącego i wolontariusze. Kwesta z obu dni 1 i 2 listopada
przyniosła łącznie 3300 złotych.

Renowacja grobowca Franciszka Pawłowskiego
Pieniądze zebrane podczas kwesty w ubiegłym roku, zostały

przeznaczone na renowację symbolicznego grobu Franciszka
Pawłowskiego, młodego żołnierza Legionów Polskich. Franci−
szek Pawłowski żołnierz 4 p.p. Legionów zginął w bitwie pod
Jastkowem koło Lublina. 31 lipca 1915 roku i tam został pocho−
wany. W Bochni jest tylko symboliczny grób, a na pomniku przy
plantach nazwisko Franciszka Pawłowskiego wymienione jest na
jednej z tablic.

Urodził się w Bochni 18 listopada
1897 roku w rodzinie Jana i Róży Paw−
łowskich. Miał dwie siostry Kazimie−
rę zamężną Letscherową i Zofię na−
uczycielkę, która w latach II wojny
światowej więziona była w obozie
koncentracyjnym w Majdanku. Jest au−
torką wspomnień obozowych „Na kra−
wędzi”. Starszy brat Franciszka, Jan
(1891−1977) podczas I wojny zmobi−
lizowany, służył w armii austriackiej.
W 1920 roku Jan Pawłowski służył
w Wojsku Polskim w stopniu porucz−
nika artylerii. Tu pełnił funkcję dowód−
cy baterii artylerii ciężkiej w pułku Sta−
nisława Hallera. Jan Pawłowski był

jednym z założycieli oddziału Stowarzyszenia Bochniaków
w Krakowie i do śmierci aktywnym członkiem Stowarzyszenia.
Franciszek Pawłowski jako uczeń VI klasy bocheńskiego gimna−
zjum zgłosił się ochotniczo do Legionów Polskich w Piotrkowie
Trybunalskim. Został przydzielony do 4 kompanii 4 p.p. Legio−
nów. Z tą kompanią pod dowództwem por. de Laveaux wyruszył
na front i walczył, aż do 31 lipca 1915 r. Zginął mając zaledwie
osiemnaście lat.

Renowacja grobowca polegała na odczyszczeniu piaskowca
i zabezpieczeniu go przed wietrzeniem, uzupełnieniu ubytków
kamienia, odnowieniu tablic.

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Bochniaków
23 listopada 2005 r. odbyło się plenarne zebranie Oddziału

Warszawskiego. Sprawozdanie z działalności przedstawił sekre−
tarz Oddziału Józef Szeliga. W okresie sprawozdawczym odbyło
się 8 zebrań plenarnych i 11 posiedzeń Zarządu. Spotkania odby−
wały się w gmachu Centralnej Biblioteki Wojskowej, w Muzeum
Etnograficznym albo w Parku w Parsinie. Oddział zorganizował
wycieczkę na wystawę chińskiej porcelany. Po wystawie opro−
wadzał nas Stanisław Tworzydło. Udane było też spotkanie z p.
Janem Flaszą i Ryszardem Rybką, który mówił o garnizonach
wojskowych w Bochni działających w okresie przedwojennym.
Radosne i wzruszające były spotkania z okazji Wielkanocy
i Bożego Narodzenia.. Sprawozdanie z działalności złożyła kol.
Halina Sieprawska – przewodnicząca komisji rewizyjnej. Zebra−
nie prowadził Wiceprezes Jan Łysek. Mówił o pięknej uroczy−
stości z okazji nadania jednej z ulic Bochni imienia ś.p.
prof. Stanisława Pachuty wieloletniego prezesa Oddziału War−
szawskiego.

Janina Olszewska−Romanowska
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W „Karczmie nad Rabą”
W październiku 2005 r. w uroczej „Karczmie nad Rabą” odby−

ło się spotkanie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Zie−
mi Bocheńskiej z okazji zbliżającego się jubileuszu 70 lecia Sto−
warzyszenia. Przybyli przedstawiciele Oddziałów we Wrocławiu
– prezes Andrzej Migdał z córką, w Katowicach – prezes Maria
Kiełbińska, w Krakowie – prezes Marian Sołtys z liczna grupa
„Krakusów”, w Wiśniczu – prezes Stanisław Domański z grupa
działaczy oraz 3−osobowa delegacja bratniego Stowarzyszenia
Miłośników Żegociny im. Prof. Czesława Blajdy. Z powodu obo−
wiązków służbowych nie mógł przybyć wiceprezes Oddziału
Warszawskiego red. Jan Łysek. W czasie gorącej kolacji oma−
wiano bieżące przygotowania do jubileuszu, którego obchody
przewidziano w pierwszej połowie września 2006 r. Następnie
rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin
wieczornych.

Żołnierska nuta
22 listopada 2005 r. odbyła się w „Domu Bochniaków” wie−

czornica „Żołnierska nuta” Z okazji Święta Niepodległości pie−
śni i piosenki legionowe śpiewał Chór Bochniaków i goście.
Wydrukowano okolicznościowe śpiewniki dla wszystkich
uczestników spotkania, w których znalazły się: Marsz I Brygady,
Pierwsza kadrowa, Wstąp bracie między strzelce, Piechota,
Warczą karabiny, Na polanie, Duma o II Brygadzie, Maki, Po−
bór na dziewczęta, Przybyli ułani, Ułani ułani, Pieśń o wodzu
miłym, Jak to na wojence ładnie, Orlątko, Jeszcze jeden mazur
dzisiaj, Marsz, marsz Polonia, Modlitwa strzelecka. Atrakcją
spotkania były także słynne Żurawiejki. Na śpiewniku znalazła
się adnotacja, że piosenki pochodzą ze zbioru Stanisława Do−
mańskiego. Kopiowanie dozwolone a nawet wskazane. Chó−
rem dyrygował i na pianinie grał kol. Stanisław Domański,
a spotkanie prowadziłą kol. Małgorzata Czekotowska. Okolicz−
nościowy wykład na temat losów „kompanii bocheńskiej” wal−
czącej w II Brygadzie Legionó Polskich wygłosił kol. Stani−
sław Kobiela, a poezję recytowały kol.kol. Małgorzata
Szczepara i Halina Ryncarz. Po wykładzie państwo Kielanowie
znani hodowcy koni i kolekcjonerzy zaprezentowali siodła
i ogłowia ułańskie, szable i lancę ułańską. Po tej prezentacji
żołnierskim zwyczajem wjechał na środek dużej sali „Domu
Bochniaków” kocioł ze znakomitą grochówką i kol. Danusia
Dąbrowska w roli kuchmistrzyni sprawiedliwie dzieliła ją po−
między uczestników spotkania. Wieczornica zarejestrowana
została na kasetach video, które przekazaliśmy zainteresowa−
nym oraz Oddziałom Stowarzyszenia.

Przeprosiny
Serdecznie przepraszamy pana Bogdana Mrówkę za pomi−

nięcie jego nazwiska pod zdjęciem na str. 39 W.B. nr 2−3/2005
którego był autorem, a przedstawiało ono wizytę arcybiskupa Hen−
ryka Nowackiego w Muzeum im. S. Fischera.

Pamiątkowy medal
Pamiątkowy medal „Rejs Daru Pomorza Dookoła Świata

13 wrzesień 1934 – 3 wrzesień 1935” otrzymało Stowarzyszenie
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w listopadzie
2005 r. od kapitana żeglugi wielkiej prof. dr hab. Daniela Dudy
prezesa Towarzystwa Nautologicznego i profesora Wyższej Szko−
ły Morskiej w Gdyni. Serdecznie dziękujemy.

Ocalić od zapomnienia niezwykły zabytek
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników

Ziemi Bocheńskiej złożył w listopadzie 2005 r. do Małopolskie−
go Konserwatora Zabytków Delegatura w Tarnowie wniosek
o wpisanie drewnianej kostnicy na cmentarzu w Pogwizdowie do
rejestru zabytków województwa małopolskiego. Była ona świad−
kiem dramatycznych wydarzeń po katastrofie samolotu „Libera−
tor” w Nieszkowicach Wielkich w sierpniu 1944 r. Samolot ten
po dokonaniu zrzutu amunicji, broni, lekarstw i opatrunków dla
walczących powstańców Warszawy wracał do swojej bazy
w Brindisi; w rejonie Bochni został zaatakowaniu przez niemiec−
ki myśliwiec, runął na ziemię w Nieszkowicach Wielkich. Zgi−
nęło 7 Polaków stanowiących załogę „Liberatora”. Pochowani
zostali na cmentarzu w Pogwizdowie. Uratowanie tej kostnicy
przed zniszczeniem jest niezmiernie ważne. Mogła by ona stać
się jednym z elementów „Szlaku Lotników Polskich”. Oczekuje−
my na odpowiedź Urzędu Konserwatorskiego w tej sprawie.

Wieczór autorski Teofila Wojciechowskiego
29 listopada 2005 w „Domu Bochniaków” w wypełnionej po

brzegi sali odbyło się spotkanie z dr hab. Teofilem Wojciechow−
skim autorem wydanej ostatnio przez Profit Media w Bochni książ−
ki p.t. „Kopalnia soli w Bochni”. Autor omówił wiele zagadnień
opisanych w książce, odpowiadał także na liczne pytania słucha−
czy. Dyrektor ds. technicznych Kopalni mgr inż. Tomasz Migdas
przedstawił możliwości wpisu zabytkowych wyrobisk kopalni na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Książkę prezentujemy
w dziale „Bochniana”.

Brydż w „Domu Bochniaków”
Od 5 września do 29 grudnia 2005 r. odbywał się długofalo−

wy turniej brydża sportowego o puchar Prezesa Stowarzyszenia
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W taki właśnie
sposób rozpoczęła działalność sekcja brydżowa naszego Stowa−
rzyszenia. Poszczególne cząstkowe zmagania brydżystów odby−
wały się w poniedziałek każdego tygodnia w „Domu Bochnia−
ków”. W rozgrywkach uczestniczyły łącznie 32 osoby z Bochni,
Wiśnicza, Lipnicy, Brzeska i Drwini. Nad regulaminowym prze−
biegiem rozgrywek czuwał kol. Wacław Wyżga. Konkurencja
uczestników była dość ostra. W niektórych cotygodniowych kon−
frontacjach przysłowiowy poziom adrenaliny wzrastał wysoko
z powodu ciekawych rozdań. Po wyczerpującym maratonie wy−
łoniono zwycięzców turnieju.

Zostali nimi:
1 miejsce ex aequo T. Brzeski – W. Wyżga 97 pkt
2 miejsce: J. Paluch 87 pkt
3 miejsce: H. Piech 83 pkt
4 miejsce: A. Ołdakowski 81 pkt
5 miejsce: B. Mucha 80 pkt
Trzech najlepszych zawodników brydża uhonorowano pięk−

nym pucharami, a pozostałych (miejsca 3 do 5) nagrodami książ−
kowymi. Nagrody wręczył prezes Stowarzyszenia Stanisław
Kobiela w dniu 9 stycznia 2006 r. Nagrodzonym zwycięzcom
gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów
w dalszych rozgrywkach. Sekcja brydżowa Stowarzyszenia
Bochniaków zaprasza do uczestnictwa w poniedziałkowych tur−
niejach (od godziny 18−tej) również innych entuzjastów brydża
sportowego.

Jan Paluch
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Spotkanie opłatkowe w „Domu Bochniaków”
21 stycznia 2006 r. o godzinie 17.15 rozpoczęło się w „Domu

Bochniaków” tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym uczest−
niczył ks. prałat dr Zdzisław Sadko dziekan i proboszcz bocheń−
ski i ks. prof. dr hab. Jan Łach wieloletni rektor Akademii Teo−
logii Katolickiej w Warszawie członek Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Przybyli prezesi i delegacje Oddziałów Stowarzyszenia: Andrzej
Migdał z Wrocławia, Józef Szeliga z Warszawy, Stanisław Do−
mański z Wiśnicza i kilkunastoosobowa delegacja z Oddziału

Podróż do Nowogródka

Z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, która
minęła w 2005 r. prof. Maria Szymkowska polonistka z Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
mówiła w „Domu Bochniaków” 24 stycznia 2006 r. na temat
wrażeń z podróży młodzieży tego Liceum do Nowogródka
miejsc z którym najbardziej związał się uczuciowo Adam Mic−
kiewicz. W czasie spotkania poszczególne etapy wycieczki ilu−
strowała kolorowymi zdjęciami w technice komputerowej. Zo−
baczyliśmy Nowogródek, Zaosie, jezioro Świteź, Tuhanowicze
a na końcu Bohatyrowicze z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad
Niemnem”. Następnie Chór Bochniaków zaśpiewał piękną pieśń
„Za Niemen tam precz” i rozwinęła się ciekawa rozmowa o losach
Polaków na Białorusi (Nowogródek znajduje się bowiem obec−
nie na Białorusi a nie na Litwie) o szykanach jakim są poddawani
członkowie Związku Polaków na Białorusi i przywiązaniu ich do
tego wszystkiego co związane jest z polską tradycją i kulturą.

Opłatek w Towarzystwie Miłośników Wiśnicza
W połowie stycznia 2006 r. odbyło się w „Henrykówce”

w Leksandrowej spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników
Wiśnicza z udziałem licznej grupy Oddziału Bocheńskiego na−
szego Stowarzyszenia. Przed składaniem sobie życzeń aktu po−
święcenia opłatków dokonał ks. proboszcz Józef Strugała.

Życzenia obecnym złożyli: prezes Towarzystwa Stanisław
Domański, burmistrz Wiśnicza Stanisław Gaworczyk i prezes
ZG Stowarzyszenia Stanisław Kobiela. Kapela wiśnicka rozpo−
częła kolędowanie z turoniem i gwiazdą betlejemską wykonując
oryginalne, niezwykle piękne i bardzo stare kolędy anonimowych
kompozytorów. Następnie śpiewał Jan Maria Dyga solista Opery
Śląskiej. W śpiew włączyli się wszyscy zebrani. Po gorącej kola−
cji rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do północy.

Wspólne śpiewanie kolęd w „Domu Bochniaków”
26 stycznia 2006 r. w „Domu Bochniaków” wspólnie z miesz−

kańcami Bochni Chór Bochniaków śpiewał kolędy. Gościnnie
wystąpił Jan Maria Dyga z Gliwic solista Opery Śląskiej, który
obok kolęd polskich zaprezentował kolędy innych krajów. Wy−
stępowała także wzruszona atmosferą spotkania Regina Parchej−
czuk z Mińska i kol. Maria Maliszewska wraz z kol. Bogdanem
Kosturkiewiczem. Akompaniował jak zwykle maestro Stanisław
Domański a całe spotkanie ze swadą i humorem prowadzili kol.
Małgorzata Czekotowska i Jan Maria Dyga.

Jan Maria Dyga (solo) i Maria Maliszewska i Bogdan Kosturkiewicz (w duecie)

Śpiewa Regina Parchejczuk z Mińska − solistka i dyrygentka Chóru
„Czerwone Maki” przy Związku Polaków na Białorusi.



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  51ZIMA  2005/2006

WB nr 4 (68)

Poniżej prezentujemy fotografię bocheńskich "sokołów" wy−
konaną 3 maja 1933 r. w Bochni przed budynkiem "Sokoła". Prze−
kazał ją 13 września 2005 r. do naszego archiwum ś.p. Roman
Osika, wielki sympatyk naszego Stowarzyszenia. Rozpoznał on
na niej 14 osób (od dołu, od lewej)
I szereg: 1. nn, 2. Roman Bajda, 3. Szymczyk (brak imienia)
II szereg: Roman Osika, 2. Kośmider (brak imienia) 3. nn,
4. nn, 5. Wawrykiewicz (brak imienia)

Z historii bocheńskiego "Sokoła"
III. szereg:1. Antoni Kronenberg, 2. nn, 3. Stefan Schram,
    4.Wojtoń (brak imienia),
IV szereg: 1. Gałczyński?, 2. Kazimierz Żaba, 3. nn (Kośmider?),
4. Stanisław Żabczyński. 5. Antoni Kosturkiewicz, 6. Edward Żab−
czyński brat Stanisława

Serdecznie prosimy PT Czytelników o pomoc.
Redakcja "Wiadomości Bocheńskich"

„Krakus” z Krakowa z prezesami Marianem Sołtysem i Alek−
sandrem Urbanem na czele. Po łamaniu się opłatkiem
i życzeniach rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd. Wszyst−
kim rozdano nową wersję śpiewnika obejmującego kolędy sta−
re i współczesne. Akompaniował Stanisław Domański
a spotkanie prowadziła Małgorzata Czekotowska. Solo śpiewa−

ła Maria Maliszewska i gościnnie Regina Parchejczuk dyrygent−
ka i solistka chóru „Czerwone Maki” z Mińska działającego
przy Związku Polaków na Białorusi, a w duecie Maria Mali−
szewska i Bogdan Kosturkiewicz. Później rozpoczęły się tańce.
Kol. Marian Sołtys wykonał wspólną fotografię uczestników,
którą prezentujemy na przedostatniej stronie W.B.

O G Ł O S Z E N I E
Podajemy nowy adres poczty e−mail Redakcji „Wiadomości Bocheńskich”

 − czasopisma Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej:

w.bochenskie wp.pl
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Niepozorny, szczupły, o twarzy pociągłej, dobrotliwym spoj−
rzeniu. Taka sylwetka księdza Kazimierza Jelonka jawiła się już
kiedy był w wieku dojrzałym, sprawował obowiązki kapłana,
mieszkał w Studziannie. Na zdjęciu, widać Go w czarnej sutan−
nie, kolorem zlewającej się z tłem, z rękami lekko wzniesionymi,
trzymającymi batutę, którą nieomylnie dyrygował jakimś zespo−
łem śpiewaczym? orkiestrą? ruchem pojazdów? Nie, na pewno
nie wszystkim; czym dyrygował to się wyjaśni.

Kazimierz Jelonek urodził się 50 października 1951 roku
w Bochni jako syn Feliksa i Marii z domu Polowiec. Miał młod−
szego brata Stefana i siostrę, która zmarła w niemowlęctwie. Szko−
łę podstawową i średnią kończył w Bochni i na pewno klimat
tego miasta zaważył na wyborze jego drogi życiowej. Poza pro−
gramem szkoły obowiązkowej uczęszczał do szkoły muzycznej
w Bochni, której dyrektorem był niegdyś Jerzy Żurawlew, póź−
niejszy inicjator Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych
im. Fryderyka Chopina, Uczył się grać na pianinie, a później na
instrumentach dętych, Ta nauka wywarła głęboki wpływ nie tyle
nawet na samą drogę życiową młodego człowieka, ile na jej ukie−
runkowanie.

W sierpniu 1951 roku wstąpił do zgromadzenia Filipinów,
a ściśle do jego Domu Gostyńskiego, który w Polsce jest najstar−
szym. Rozpoczynał nowicjat w Tarnowie i studia w Diecezjalnym
Seminarium Duchownym. Po II roku studiów uzyskał urlop dzie−
kański, za zgodą przełożonych przez rok przebywał w kongregacji
bytowskiej filipinów nad morzem, gdzie katechizował dzieci. Po
tej przerwie wrócił do Tarnowa, ukończył studia i 23 czerwca 1957 r.
otrzymał z rąk biskupa Karola Pękali święcenia kapłańskie.

W 1960 r. z woli kongregacji tarnowskich filipinów ks. Kazi−
mierz przybył do Radomia, gdzie filipini tarnowscy od 1959 roku
objęli duszpasterstwo w kaplicy znajdującej się przy ulicy Sien−
nej. Pełnił funkcję rektora kaplicy, katechizował dzieci i młodzież,
przewodził kołu ministrantów (ponad 80) udzielał się potrzebu−
jącym i chorych. W 1966 r. przeszedł do kongregacji gostyńskiej
i tutaj wykorzystał swoje umiejętności muzyczne. Założył orkie−
strę w Kamiannej koło Nowego Sącza.

Klasztorna Orkiestra Dęta w Studziannie rozpoczynała dzia−
łalność w składzie kilkunastu orkiestrantów — ochotników z te−
renu parafii. Po raz pierwszy wystąpiła publicznie 4 stycznia 1970
roku podczas mszy w miejscowym kościele (obecnie bazylice)
Gra zespołu wywarła duże wrażenie. Kolejne występy w okolicy
i w dalszych rejonach potwierdziły klasę zespołu, który posiadał
typowy skład instrumentów dętych, a więc klarnety, saksofony,
kornety, trąbki altowe, tenorowe, barytonowe, puzony, trąby ba−
sowe, czynele, werble i bęben. W zespole grał Stefan Mazur ze
Studzianny, który występował jeszcze przed wojną w miejsco−
wej orkiestrze Wiśniewskiego. Melodie rozpisywał na instrumenty
Zygmunt Duda z Bochni, a po jego śmierci Bogdan Małachow−
ski, nauczyciel muzyki z Poświętnego.

Na inauguracyjnym występie kapela, wykonująca kolędy, li−
czyła 12 członków. W 1974 roku po ogłoszeniu kościoła studziań−

Stanisław Stanik (Warszawa)

Ks. Kazimierz Jelonek
skiego "bazyliką mniejszą" zespół liczył już ponad 40. instrumen−
talistów i przyjął nazwę "Bazylikon". Odchodzili z zespołu jedni,
zwykle z powodu zmiany miejsca nauki, przychodzili następni.

Zespół koncertował na Pomorzu, w Łodzi, w Poznaniu, w Czę−
stochowie, w dowód uznania wziął udział w występie zespolonych
orkiestr dętych podczas uroczystej mszy, którąś odprawił Jan Paweł
II na radomskim lotnisku 4 czerwca 1991 roku. Ksiądz Kazimierz
Jelonek prowadził dziesiątki indywidualnych prób, potrafił poka−
zać jak się gra na każdym instrumencie. Zdarzało się, że kupował
instrumenty za własne zaoszczędzane pieniądze. To nie był tylko
rzemieślnik sztuki, ale artysta. Miał chwilowo jakieś inne plany:
w 1979 roku przeniósł się na świętą Górę w Gostyniu, jednak po
trzech latach osiadł na stałe na Panieńskiej Górze w Studziannie.
Podobała mu się najbardziej ze wszystkich filipińskich miejsc i tutaj
pozostał do końca swej wędrówki życiowej, czyli do 8 maja 2003 r.
Rano po odprawieniu w kaplicy domowej mszy świętej zaczął od−
mawiać w swoim pokoju brewiarz i przy nim na zawsze zasnął
w Panu. Ręka jego pozostała na stronie brewiarza, na której opisa−
ne były uroczystości ku czci św. Stanisława biskupa.

Mówić o zasługach ks. Kazimierza Jelonka jako organizato−
ra, wychowawcy i dyrygenta orkiestry to mało. Był deputatem,
sekretarzem i kronikarzem kongregacji w Studziannie. Prowa−
dził i zapełniał sklepik przykościelny z dewocjonaliami i litera−
turą katolicka sanktuaryjną. Przez pewien czas prowadził koło
ministrantów. W różnych miejscowościach prowadził rekolek−
cyjne i misje. Dyskretnie, bez rozgłosu pomagał zaoszczędzony−
mi datkami biednym. Był przykładnym i cenionym spowiedni−
kiem. Miał szerokie kontakty i prowadził bogatą korespondencję.

Ja z urodzenia parafianin Studzianny, z wyboru Warszawia−
nin utrzymywałem żywy kontakt z ks. Kazimierzem Jelonkiem.
Otrzymałem od niego kilka listów, a te świadczą, że interesował
się wszystkim, co działo się w parafii studziańskiej. Znajduje się w
tej parafii wieś Anielin, a obok niej szaniec bohatera narodowego
majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Jakiż ból wywołał
w nim barbarzyński wyczyn jakichś wandali, uszkadzający sza−
niec po bohaterze. Pisał do mnie (Poświętne 29.IX.2000): "Nie−
znani sprawcy obrabowali szaniec Hubala w anielińskim lesie.
Skradziono wykonane z brązu emblematy wojskowe i łańcuchy
okalające plac przed pomnikiem. Sprzedano pewnie na złom.
Barbarzyństwo!"

Miał ksiądz Jelonek świetne pomysły, jak na przykład utrwa−
lenie pamięci Kadena Bandrowskiego, pisarza−bohatera. Zapra−
szał do siebie do klasztoru ciekawych ludzi, bardzo pragnął być
z ludźmi. Dla mnie był tak przyjazny, że znając mój lokalny pa−
triotyzm pisał: "A nad Pilicą grzyby, ryby, zieleń, cisza, spokój…
Tylko przyjeżdżać i cieszyć się urokami rodzinnych stron!"

Bardzo brak księdza Kazimierza Jelonka w Studziannie, do
której życzliwie już nikt tak nie potrafi zapraszać. Bardzo pewnie
go brak w Bochni, skąd wyniósł duszę artysty, a do której zawsze
tęsknił.

Stanisław Stanik
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W malowniczej dolinie rzeki Stradomki — prawobrzeżnego
dopływu Raby u stóp lesistych szczytów Ciecienia (835m) i Księżej
Góry (649 m) leży wieś Szczyrzyc. Ostatecznie nazwa miejscowo−
ści utrwaliła się dopiero w XIX w. Wcześniejsze to: Cynce, Cyrich,
Chirich, Czyrzyc, Schyricz, Cyris, Czyrzicz, Scirzycz.

Szczyrzyc ma stare i niezwykłe dzieje, jego początki związane
są z założeniem obronnym na wzniesieniu Grodzisko (623m), poło−
żonym na pn.−zach. od wsi. Ta potężna warownia złożona z grodu
właściwego i przylegającego doń obronnego podegrodzia, której
pozostałości są jeszcze dzisiaj doskonale czytelne, była zamieszkała
w czasach kultury łużyckiej i osadnictwa celtyckiego (1200−400p.n.e.)
Przyjęta później przez ludność słowiańską i rozbudowana, była nie−
wątpliwie jednym z najsilniejszych punktów obronnych, a także cen−
trów administracyjnych państwa Wiślan. Odgrywała też taką zapewne
rolę w Państwie Wielkomorawskim i za czasów pierwszych Piastów
skoro w dokumencie Bolesława Wstydliwego z roku 1270 wymie−
nia się castrum de Cirich tuż obok książęcego wówczas Krakowa.
Gród szczyrzycki pełnił jeszcze swą rolę w XIII w. lecz w 1329 r. był
już tylko opuszczoną ruiną. Prawdopodobnie został spalony przez
Tatarów podczas ich najazdu na Małopolskę w 1287r. Od nazwy
tego grodu przyjęto nazywać całą dolinę Stradomki z przyległymi
ziemiami, a następnie przeniesiono i zaczęto utożsamiać z miejscem,
gdzie powstał klasztor Cystersów, który stał się punktem centralnym
tej krainy. Zakon ten należący do wielkiej rodziny Benedyktynów,
którzy już wcześniej próbowali usadowić się w okolicach Szczyrzy−
ca, wyodrębnił się we Francji w Citoaux (łac. Cistercium) w 1098r.
założony przez opata św. Roberta. Oparty jest na regule benedyktyń−
skiej, obostrzonej określającej zadanie mnicha w znanych słowach:
„ora et labora”. W Polsce pojawili się w 1140 roku, budując prężny,
istniejący do dnia dzisiejszego klasztor w Jędrzejowie.

W Karpaty sprowadził cystersów wojewoda krakowski Teodor
z Ruszczy herbu Gryf w 1234 r. po uzyskaniu od księcia Henryka
Brodatego pozwolenie na osadnictwo. Na dzikie i słabo zaludnione
tereny Gryfita powołał cystersów z Jędrzejowa, przekazując im na
siedzibę Ludzmierz, pierwotnie zwany Ludemer (starosłowiańskie
„ludowi pokój”). Osiedleni mnisi pochodzili głównie z Włoch oraz
Francji. Pierwszy ich opat nosił romańskie imię Tecelinus, występu−
jący w tzw. „Dyplomie protekcyjnym” wystawionym w 1250 roku
przez księcia Bolesława Wstydliwego jako Opat Tecelin. Jak wyni−
ka z zachowanego dokumentu dwóch kanoników krakowskich Mi−
kołaja i Hermana w roku 1235, istniał już w Ludzmierzu klasztor

Zbigniew Ellnain (Żegocina)

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu

Szczyrzyc − klasztor od strony północnej.

i kościół. Teodor Gryfita jeszcze przed swoją śmiercią 1237 roku
wykupił od swoich krewnych i przekazał jako uposażenie tego klasz−
toru trzy wsie w tym teren dzisiejszego Szczyrzyca, który nabył od
kanonika krakowskiego Sulisława za 100 grzywien srebra. W latach
1243−45 klasztor w Ludzmierzu opustoszał i został przeniesiony bli−
żej ośrodków władzy centralnej do Szczyrzyca. Istniało wiele powo−
dów, które zmusiły cystersów do przemieszczenia się w inne dogod−
niejsze miejsce. Niewątpliwie czynniki ekonomiczne oraz kwestia
bezpieczeństwa odegrały tutaj znaczącą rolę. Położony na odludziu
klasztor, narażony był częste napady rozbójników. Prawdziwą też
klęską okazał się najazd tatarski w 1241 r., który spowodował znacz−
ne wyludnienie w Małopolsce i zahamowanie napływu osadników.
Nadto ciężkie i surowe warunki klimatyczne i mało wydajna ziemia
nie pozwoliły rozwinąć odpowiednio kultury rolniczej. Pomimo
wszystko cystersi odegrali doniosłą rolę w osadnictwie na Podhalu
co wyraźnie podkreśla Jan Długosz, stwierdzając jednocześnie, że
przed ich przybyciem na tym terenie istniały tylko dwa osiedla: Stare
Cło i Rogoźnik. Poza tym nieliczna żyjąca w rozproszeniu ludność
trudniła się łowiectwem. Z niej też wywodzili się głównie karpaccy
łotrzykowie. Po przybyciu do Szczyrzyca około 1245 zakonnicy wy−
budowali nowy kościół i klasztor, tworząc w ten sposób silny ośro−
dek religijno−gospodarczy. Jednak początki opactwa szczyrzyckie−
go nie były łatwe, bowiem w 1259 roku najechali klasztor Tatarzy
łupiąc doszczętnie. Z tego też powodu, nieco później biskup kra−
kowski Jan Prandota z Białaczowa h. Odrowąż stwierdza „choć
w klasztorze panuje poczciwe życie zakonne” to jednak zakonnicy
żyją raczej ubogo i cierpią niedostatek. Mając na uwadze taką sytu−
ację wspomaga ich w 1264 roku dziesięcinami z trzech swoich wsi.
Już jednak pod koniec wieku w 1287 roku, mogli sami dać na świę−
topietrze 50 grzywien.

Klasztor potrafił zaskarbić sobie życzliwość panujących. W tym
pierwszym okresie poparcia udzielał mu książe Bolesław Wstydli−
wy, który nadał opactwu znaczące przywileje m.in. w 1251 roku
uwalniając poddanych klasztornych od obowiązku przewozu stróży,
poradlnego, targowego i sądów grodzkich i w 1252 potwierdzając
przywilej pozwalający na zakładanie wsi. Także wielkiego dobro−
dzieja miał klasztor szczyrzycki w osobie króla

Władysława Łokietka. Za sprawą przebywającego kilkakrot−
nie w Szczyrzycu u opata Teobalda władcy, nastąpił prawdziwy
rozkwit klasztoru. Król ten w 1308 roku nadał przywilej zezwala−
jący w szerszym zakresie na lokowanie wsi w lasach klasztornych
w oparciu o prawo magdeburskie bądź inne. Władysław Łokietek
potwierdził również nabycie przez opactwo sołectwa w Ściborzy−
cach od Jana z Obrowiecz. Obok opata Teobalda (1304 − 1312)
równie ożywioną działalność prowadził opat Dionizy (1327 −  1334),
który na prawie średzkim ulokował wsie Długopole i Ludźmierz
oraz od króla Kazimierza Wielkiego uzyskał potwierdzenie przy−
wileju z 1308 roku. W tym czasie dobra klasztorne liczyły 33 wsie
i założone przez cystersów miasteczko Nowy Targ. Był to owoc
ich stuletniej działalności na Podhalu.

Jednak okres panowania Kazimierza Wielkiego okazał się cięż−
ki dla cystersów. W nie znanych dokładnie okolicznościach, w 1336r.
król raz kolejny poleciał lokować Nowy Targ przy czym miał tego
dokonać wójt Dytryk. Tak nadany przywilej świadczy o tym, iż szczy−
rzyccy cystersi zostali pozbawieni w tym rejonie uprzednich nadań.
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Katastrofalny dla cystersów na Nowotarszczyźnie stał się rok 1380
w którym król Ludwik Węgierski odebrał im większość leżących
tam posiadłości, włączając do skarbu koronnego. Jak wynika z nie−
zbyt jasnego przekazu Jana Długosza, stało się to skutkiem przestęp−
stwa jakie miał popełnić dzierżawca cysterskich Szaflar, trudniąc się
wybijaniem fałszywych pieniędzy. Wprawdzie bezpośredni spraw−
ca Żyd −przechrzta został schwytany i w następstwie swoich czynów
spalony na stosie, to jednak działający z rozkazu królewskiego Sę−
dziwój z Szubina zajął tamtejsze dobra klasztorne. Zapewne nie bez
znaczenia dla zaistnienia takiej sytuacji stał się brak skutecznej reak−
cji na kierowane wcześniej upomnienia królewskie.

Z wyłączonych poza granice posiadłości cysterskich miejsco−
wości na Podhalu i północnych stokach gorczańskich zorganizowa−
ne zostało starostwo nowotarskie. Pomimo tych strat klasztorowi
pozostało jeszcze 20 wiosek i nowo założone miasteczko Góra. W
oparciu o ten majątek potrafili cystersi na przełomie XVI i XVII
wieku doprowadzić do ponownego rozkwitu opactwa. Osiągnięte
dochody pozwoliły rządzącemu w latach 1549−1571 opatowi Ługow−
skiemu herbu Janina na dokupienie kilka dalszych wsi, zaś gdy w
1608 roku opatem szczyrzyckim został Stanisław Drohojowski h.
Korczak możliwą stała się wielka przebudowa kościoła i zabudo−
wań klasztornych. Po jego śmierci w 1632 roku, kontynuował roz−
poczęte w 1619 roku prace następny opat Remigiusz Łukomski h.
Jastrzębiec zakończył zaś ostatecznie w 1644 roku opat Joachim
Mstowski h. Śreniwa rządzący w latach 1641−1654. Nowy, istnieją−
cy do dnia dzisiejszego kościół, konsekrował w 1642 roku biskup
Tomasz Oborski. W 1623 roku groźnego napadu na szczyrzycki klasz−
tor dokonali zbójnicy. Jednakże początek jego upadku nastąpił po
zniszczeniach i rabunkach dokonanych w połowie XVII wieku przez
Szwedów. Również drugi ich pobyt podczas wojny północnej w 1705
roku doprowadził do złupienia klasztoru, z którego kosztowności
wywiezione zostały na 20−tu wozach. Miary zniszczenia i upadku
gospodarczego opactwa dopełniła powódź w dniu 22 czerwca 1729
roku i inwazja szarańczy w dniu 2 września 1749 roku oraz pożar 21
stycznia w roku 1765. Odbudowy zniszczonej świątyni oraz klaszto−
ru dokonał dużym nakładem kosztów opat Romuald Jabłonowski h.
Nałęcz. Jednak podupadłe opactwo nigdy już nie odzyskało swojej
dawnej świetności.

Wraz z upadkiem państwowości polskiej pogłębiał się również
upadek klasztoru i samego Szczyrzyca — siedziby jednego z naj−
większych w Małopolsce powiatów. Niewątpliwie istnienie dawne−
go centrum administracyjnego jakim był Castrum de Cirich oraz zna−
nego opactwa było powodem założenia powiatu, który obejmował
aż 76 parafii, wśród nich w tak znanych miejscowościach jak: Ty−

niec, Wieliczka, Bochnia, Wiśnicz, Dobczyce, Myślenice, Jordanów,
Zakliczyn i części dzisiejszego Krakowa. Likwidacja tego wiejskie−
go powiatu − Szczyrzyc bowiem nigdy nie został miastem, nastąpiła
bezpośrednio po I−szym rozbiorze Polski,

Za opata Józefa Onufrego Grzymisławskiego h. Prus I (1769−
1794) klasztor utracił swoją niezależność i stał się filią klasztoru ję−
drzejowskiego. Po śmierci tego opata władze austriackie nie dopu−
ściły do wyboru nowego, odbierając zgromadzeniu godność opactwa.
Zarządzono kasatę dóbr opackich i części klasztornych. Pozbawiony
majątku i samodzielności klasztor szczyrzycki szybko się wyludnił.
W 1834 roku przejęty został nawet przez mnichów czeskich, którzy
po bezowocnych staraniach o zwrot ziemi powrócili do swojej oj−
czyzny. Nieco wcześniej w 1806 roku, dobra ziemskie zostały naby−
te od skarbu państwa przez rodzinę hrabiów Dzieduszyckich.

Polscy cystersi pojawili się ponownie dopiero w 1864 roku. Po−
mimo trudności ze strony władz austriackich, oczekujących samoli−
kwidacji, szczyrzyckiego klasztoru, udało się przezwyciężyć kryzys
— chociaż w roku 1846 pożar ponownie niszczy częściowo kościół,
zaś okolicę nawiedza zaraza i głód. W połowie XIX w. klasztor szczy−
rzycki zostaje przyjęty do Austriacko−Węgierskiej Kongregacji Za−
konnej i przez to objęty bezpośrednią opieką władzy cysterskiej. Ta
ważna decyzja pozwala ostatecznie klasztorowi przetrwać. W 1868
roku udaje mu się odkupić od Heleny hr. Dzieduszyckiej część za−
konnych dóbr, tzw. klucz szczyrzycki. W 1918 roku papież Bene−
dykt XV mocą specjalnego breve „Constat sane” przywraca klaszto−
rowi w Szczyrzycu godność Opactwa. Dzięki staraniom opata
Benedykta Birosa w 1938 roku Metropolita Krakowski, Arcybiskup
Adam Sapieha dokonał ponownie koronacji cudownego obrazu Matki
Boskiej Szczyrzyckiej. Ten energiczny opat odzyskał dla zakonu w
1945r. zlikwidowany przez władze cesarskie klasztor w Jędrzejowie
i część opactwa w Henrykowie na Dolnym Śląsku.

Od roku 1794 do 1929 istniała w Szczyrzycu przyklasztorna szkół−
ka umożliwiająca dzięki dobremu poziomowi dalszą naukę gimna−
zjalną. Bezsprzecznie najwybitniejszym uczniem „Szczyrzyckiej
Akademii” — tak bowiem żartobliwie nazywano szkołę w Szczy−
rzycu, był pisarz i poeta Władysław Orkan, występujący w doku−
mentach z lat 1885−1888 pod rodowym nazwiskiem Szmaciarz. Tra−
dycje edukacyjne odżyły w tak trudnych czasach jakim był okres II
wojny światowej. Pomimo śmiertelnego zagrożenia opat Benedykt
Biros stworzył w klasztornych celach ośrodek tajnego nauczania z
którego powstało istniejące do 1955 roku szczyrzyckie gimnazjum
przyklasztorne. W latach okupacji klasztor stał się jednocześnie schro−
nieniem dla wielu patriotów i przesiedleńców. Tu ukrywał się m. in.
znakomity aktor Juliusz Osterwa. W następstwie powojennych zmian
opactwo straciło wszystkie swoje dobra ziemskie, lasy, większość
budynków gospodarczych, a także rozwijające się gimnazjum.

Zabytkowy zespół klasztorny cystersów z zabudowaniami i urzą−
dzeniami typowymi dla gospodarki tego zakonu, składa się z kościo−
ła, klasztoru, spichlerza i innych pomniejszych budynków stanowią−
cych pozostałość po dawnym folwarku. Całość otacza mur,
wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. Na zewnątrz znajduje się
browar z roku 1625. Walor założenia opactwa polega na stosunko−
wo dobrym zachowaniu i świetnym wkomponowaniu w otoczenie
parkowo−ogrodowe oraz szeroką panoramę górską. Pierwszy z ko−
ściołów cysterskich w Szczyrzycu przetrwał w pierwotnej formie
cztery wieki, po czym w XVII w. dokonano jego gruntownej prze−
budowy, która była kontynuowana w XVIII i XIX w.

Wobec braku danych nie do końca została wyjaśniona przeszłość
tego obiektu. Wydaje się, że założenie tego niezwykłego dla zakon−
nej reguły budynku posiada plan krzyża łacińskiego o równej długo−

Szczyrzyc − klasztor od strony płd−zach. Na pierwszym planie
muzeum klasztorne w XVIw. spichlerzu
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ści nawie i prezbiterium. Przetrwał on w budowli przekształconej
w dobie baroku. Obecnie istniejący kościół powstał w latach 1620
— 1641 na zrębach murowanej świątyni gotyckiej, o czym świadczą
np. ostrołukowe portale. Pomimo to całości udało się jednak zacho−
wać jednorodny styl. Charakterystyczne, że wewnątrz nie zastoso−
wano żadnej artykulacji pionowej, co byłoby zgodne z duchem cza−
su. Zachowano natomiast w bryle nakrytej kolebkowym sklepieniem
zewnętrzne skarpowanie. Szczyty świątyni (jedynie częściowo prze−
kształcone w XIX w.) mają formę schodkową, prawdopodobnie taką
jaka występowała pierwotnie. Te elementy obiektu świadczą o.tym,
że w dobie baroku w gruncie rzeczy realizowano formę gotycką.
Późnobarokowa kwadratowa wieżyczka na sygnaturkę pochodzi już
z 2 pół. XVIII w. Przed kościołem znajduje się niewielki dziedzi−
niec, zamknięty od podwórza gospodarczego murem oraz ścianą
budynku klasztornego. Na nim umieszczono liczne tablice poświe−
cone pomordowanym podczas okupacji hitlerowskiej mieszkańcom
Ziemi Szczyrzyckiej, wybitnym opatom oraz osobom związanych
pobytem z klasztorem. Na dziedziniec prowadzi późnobarokowa
brama z 1761 roku z ozdobnym portalem. Na jego zwieńczeniu
umieszczone są: figura Matki Boskiej i herb Gryf, a na filarach –
figury Świętych.

Wewnątrz kościoła odnajdujemy wiele cennych zabytków m.
in. wczesnobarokowe drzwi z pocz. XVII w., nagrobek kamienny
z zatartym epitafium z XVI−XVII w., ambonę z XVIII w. Ołtarz
główny z obrazem Wniebowzięcia NMP z pocz. XVII w., taberna−
kulum i dwa boczne w stylu rokoko, dwa inne ołtarze późnobaroko−
we. Obrazy pędzla mistrzów włoskich z XVIIw.,dzwon i sygnaturkę
z XVIII w. Klasztor posiada bogate sprzęty liturgiczne, ornaty hafto−
wane z XVII i XVIII w. Polichromia wnętrza świątyni pochodzi
z XX w. wykonana została przez J. Bukowskiego. W lewym bocz−
nym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z XVI w uważany za
cudowny. Jego pochodzenie nie jest znane. Nie wiadomo też w jaki
sposób dotarł do szczyrzyckiego opactwa. Niewątpliwie znajdował
się na wyposażeniu pierwotnego gotyckiego kościoła. Autora obra−
zu upatruje się w nieznanym artyście szkoły włoskiej.

Od strony południowej do kościoła przylega budynek klasztor−
ny, wzniesiony w 1644 roku, o czym zaświadcza data wykuta na
jego ścianie. Zachowano przy tym pozostałości elementów gotyc−
kich i renesansowych. Murowany, jednopiętrowy, rozplanowany
jest na rzucie czworoboku, który otacza nieduży arkadowy wiry−
darz. Zwracają uwagę krzyżowe i kolebkowe sklepienia, portale
i krużganki podparte charakterystycznymi skarpami. We wschod−
niej części, drzwi z herbem Pilawa i inicjałami BP oraz datą 1572.
Na ścianie południowej barokowy portal z herbem Trzy Strzały
i inicjałami KL AC. Wewnątrz cenny krucyfiks z XV w. kropielni−
ca kamienna z XVI w, grupa Ukrzyżowania z XVII w oraz obrazy
świętych z XVII i XVIII w.

W zespole klasztornym bardzo interesujący jest również XVI−
wieczny, murowany spichlerz, jedyny z tego czasu zachowany
w takim stanie budynek gospodarczy. Surowy prostokąt pod cztero−
spadowym dachem spełnia również rolę bramy na dziedziniec fol−
warczny, mieszcząc na osi przejazd z kamiennym, boniowanym
portalem ozdobionym herbem Korczak. Mieści się w nim muzeum
klasztorne założone w 1954 roku, posiadające ciekawe zbiory ma−
larskie m.in. dzieła najwybitniejszego polskiego malarza doby Od−
rodzenia Stanisława Samostrzelnika (ok. 1485−1541), który przez
kilka lat był szczyrzyckim opatem. Nadto pokaźną kolekcję zabyt−
ków kultury sakralnej i ludowej, militariów, numizmatów oraz sta−
rodruków. Tutaj też znajduje się niewielka ekspozycja poświęcona
Władysławowi Orkanowi.

Zwiedzając urokliwy Szczyrzyc, miejsce, gdzie czas wstrzymał
swój bieg, nie sposób ominąć tzw. Diabli Kamień. Ta potężna ławi−
ca piaskowca ciężkowieckiego (mająca 55 m dł., 12 m szer. i 17−25
m wysokości) była w zamierzchłych czasach miejscem kultu pogań−
skich mieszkańców doliny Stradomki. Do niedawna w jego sąsiedz−
twie zamieszkiwał od 1934 roku pustelnik, brat Florian Klamka, ter−
cjarz trzeciego zakonu franciszkańskiego. W tej pełnej tajemnic
okolicy, nie trudno przy odrobinie fantazji wyobrazić sobie celtyc−
kich druidów czy słowińskich żerców odprawiających swe tajemni−
cze obrzędy. Te, znajdujące jednak potwierdzenie przypuszczenia
uzasadniają tezę, iż lokacja pierwszych klasztorów w Ziemi Szczy−
rzyckiej nie była przypadkowa i powodowana wyłącznie ekonomicz−
nymi względami.

Zbigniew Ellnain

Szczyrzyc − kościół klasztorny od strony północnej

Szczyrzyc − wejście do klasztornego kościoła
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