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28 maja 2008 roku Zarząd warszawskiego Oddziału Sto-
warzyszenia zorganizował jubileuszowe spotkanie z okazji 
50-lecia reaktywowania działalności na obszarze stolicy. 
Współgospodarzem spotkania była pani dr hab. A. Skrabacz, 
dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej,  w pomieszczeniach 
której warszawscy Bochnianie zbierają się od 13 lat.

Głównym celem przedsięwzięcia było przypomnienie, że 
warszawscy członkowie Stowarzyszenia, czując się kontynua-
torami idei założycieli z 1936r – tak jak Oni – identyfi kują się 
z Bochnią – miastem młodości i nauki szkolnej, z potrzebami 
i problemami tej – jak zwykło się dziś określać – małej Ojczy-
zny. Zamierzano wyraźnie podkreślić, że jako cząstka soli tej 
Ziemi, służyli swymi pomysłami, propozycjami i rozwiązaniami 
rozwojowi Ziemi Bocheńskiej i Bochni.

Spośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli pre-
zes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Stanisław Kobiela, 
p. prof. Ewelina Mroczek wiceprezes Zarządu Głównego, 
prezesi zarządu Oddziałów: bocheńskiego – p. Dorota Korta, 
wiśnickiego – Stanisław Domański, wrocławskiego – Andrzej 
Migdał. Oddział krakowski przysłał okolicznościowe pismo 
gratulacyjne oraz bardzo pięknie wydany album Krakowa.

Ścianę główną malej Sali konferencyjnej CBW, w której 
zebrali się goście i członkowie warszawskiej organizacji, 
zdobił herb organizacji oraz motto: „…Wyszliśmy w życie 
z Bochni w świat…”. W gablotach umieszczono dokumen-
ty, fotosy historycznych budynków Bochni (wydane przez 
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta), w oddzielnej pt. „Od  
Komunikatu do Kwartalnika Stowarzyszenia – Wiadomości 
Bocheńskie”, egzemplarze przekonywująco  ilustrowały skalę 
ewolucji zarówno grafi cznej jak i zakresu tematycznego dro-
giego nam Kwartalnika. W oddzielnej gablocie zestawiono 
chronologicznie składy osobowe członków 16 kolejnych za-
rządów Oddziału oraz ich prezesów. Dla obecnych członków 
wyjątkową ciekawostką był „Plan Warszawy”, na którym 
oznaczono prawie wszystkie miejsca, gdzie odbywały się 
spotkania, każde miejsce ilustrowano zdjęciem budynku. To 
swego rodzaju topografi czna „wędrówka” w okresie minio-
nych 50 lat. Gościnność dyrekcji CBW przerwała w 1996 
roku te kłopotliwe organizacyjnie „podróże” zapewniając stałe 
miejsce spotkań. W oddzielnej gablocie przedstawiono zdjęcia 
gości, głównie z Bochni, z którymi spotkali się warszawscy 
członkowie Stowarzyszenia.

Prezes Oddziału serdecznie witając zaproszonych gości, 
którzy gromadnie przybyli na spotkanie, zaproponował, by 
minutą ciszy uczcić pamięć licznej grupy członków, którzy 
odeszli na wieczny spoczynek.

 W słowie wstępnym podkreślił, że 50-leciem Zarząd Od-
działu Warszawskiego pragnie przywrócić tamte zdarzenia, 
fakty i ludzi – działaczy minionych lat i tym samym wpisać 
się  w wydarzenia roku 2008 – znaczonego 755-leciem Bochni. 
Zawsze cieszą nas osiągnięcia Miasta, Stowarzyszenia, uzyska-
ne wyróżnienia. Dziś łączymy się z 40-leciem położenia przez 

Tadeusz Cepak (Warszawa)

50 - lecie Warszawskiego 

Oddziału Stowarzyszenia
członka naszej organizacji ministra Franciszka Kaima kamienia 
węgielnego pod bocheńską hutę, dziś kwitnący ekonomicznie 
i nagradzany za najlepsze w Polsce wyniki gospodarcze Stalpro-
dukt.  Pamiętamy o tym, że za tę lokalizacyjną decyzję F. Kaim 
odczuł zemstę zwolenników innej lokalizacji huty.
Zgodnie ze szczegółowym programem uczestnicy wysłuchali 
z uwagą referatów:

1. Geneza i warunki reaktywowania działalności Oddziału 
Warszawskiego, który wygłosił honorowy członek – vice  
prezes Zarządu Oddziału – red. Jan Łysek.

2. Dzieło prof. Mariana Łodyńskiego, opracowany przez boch-
niankę, p. mgr Krystynę Piwowarską, wicedyrektor CBW,  
z przyczyn obiektywno – służbowych wygłoszony przez p. 
mgr Piotra Dąbrowskiego, pracownika CBW.

3. Aktywność członków Oddziału w 50-leciu w mocno synte-
tycznym ujęciu przedstawił  kol. Kazimierz Blotko.

4. Działania warszawskich Bochniaków na rzecz Miasta  
i Ziemi Bocheńskiej omówiła seniorka Stowarzyszenia, 
„matka chrzestna” MS „Ziemia Bocheńska”, red. Krystyna 
Mojkowska.

Po krótkiej przerwie, w czasie której uczestników ugosz-
czono kawą, herbatą, napojami, uczestnicy mogli zapoznać się 
z eksponatami znajdującymi się na Sali obrad. 

Druga część spotkania rozpoczęła się przedstawieniem 
najważniejszego dokumentu -„Kroniki Oddziału”. Prezentacji 
dokonała członek zarządu oddziału – kronikarz, pani Janina 
Olszewska - Romanowska, córka wieloletniego b. aktywnego 
członka władz warszawskiej organizacji. Treść wystąpienia 
p. J. Olszewskiej połączona z wykorzystaniem techniki audio 
wizualnej ilustracji zawartości Kroniki została przyjęta przez 
zebranych z wielką uwagą i zainteresowaniem.

Jako pierwszy spośród gości wystąpił prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia pan Stanisław Kobiela, który 
odczytał okolicznościowe przesłanie Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia i przekazał dla Oddziału wydawnictwo „Muzeum 
w Bochni – przewodnik po zbiorach i ekspozycjach”.

Red. Jan Łysek, wiceprezes warszawskiego Oddziału od-
czytał pismo z gratulacjami i życzeniami przysłane przez Zarząd 
Oddziału „Krakusów”, do pisma załączony był – wspaniały 
album zabytków Krakowa.

Następnie glos zabrali kolejno prezes Oddziału Wiśnickie-
go – Stanisław Domański, prezes Oddziału Wrocławskiego 
– Andrzej Migdał, którzy przekazali gratulacje, życzenia, krotko 
przedstawili dzień dzisiejszy swoich organizacji oraz przekazali 
okolicznościowe książki.

W ramach wspomnień wystąpił Stanisław Dyga, który we 
władzach oddziału warszawskiego pracuje prawie 40 lat (sekre-
tarz i skarbnik). Przypomniał on z wyczuwalnym wzruszeniem 
atmosferę i ujemne skutki dla funkcjonowania tutejszej organi-
zacji wywołane wprowadzeniem stanu wojennego.
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W podsumowaniu prezes Zarządu Oddziału wyraził nadzie-
ję, że zgromadzony materiał zostanie uzupełniony i do końca 
2008 roku przygotowane będzie zwarte opracowanie – pierw-
szy całościowy materiał o powojennej działalności Oddziału 
Stowarzyszenia w Warszawie.

Prezes podziękował za życzliwość i pomoc członkom 
kierownictwa CBW, referującym K. Mojkowskiej, K. Blotce, 
Janowi Łyskowi, Janinie Olszewskiej. Podziękowania otrzymał 
Henryk Dźwigaj  - za przygotowanie ekspozycji oraz grafi czne 
opracowanie wysłanych zaproszeń, Józef Szeliga  – za całokształt 
logistycznego zabezpieczenia gości i poczęstunku uczestników.

Szczególnie serdecznie podziękowano prezesowi Zarządu 
Głównego za podtrzymanie idei przedsięwzięcia oraz Zarządowi 
Głównemu za przyznanie wsparcia fi nansowego. Podzięko-
wania złożono wszystkim gościom za wystąpienia i życzenia 
oraz prezenty.

Członkowie Zarządu warszawskiego w podzięce wręczyli 
gościom ładne okolicznościowe plakietki, a każdy członek 
oddziału otrzymał indywidualny pamiątkowy dokument.

Ciekawe merytorycznie i sprawnie organizacyjne spotkanie 
zakończono wspólnym grupowym zdjęciem, po czym uczest-
ników zaproszono do posiłku w kawiarence CBW.

Limitowany czas funkcjonowania CBW wymógł zakoń-
czenie pożytecznego i ważnego spotkania dla środowiska 
bochnian w Warszawie. Drugie półrocze działalności rozpo-
cznie się z udziałem burmistrza Bochni p. dr inż. Bogdana 
Kosturkiewicza.

Tadeusz Cepak

Gen.dr Tadeusz Cepak jest prezesem Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej 

Kiedy w 2007r. podpisywano 
w Popradzie deklarację o współpra-
cy archiwów polskich, słowackich, 
węgierskich i czeskich znalazł się 
w niej również wymóg organizowania 
wspólnych konferencji, co roku  w in-
nym kraju.

Rok 2008 zainaugurował ten po-
mysł i wcielił go w życie konferencją, która odbyła się 
w dniach 10-13 IX w Nowym Sączu i Bochni. Miejsce wy-
brane zostało nieprzypadkowo. Oba miasta znalazły się na 
szlaku znanym już od wieków narodom Europy Środkowej. 
Tak więc konferencja „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne 
dziedzictwo, wspólna przyszłość” nawiązywała do  tradycji 
i historii przenosząc zarazem aktualne dokonania we współ-
czesność. Pierwszy  dzień konferencji  odbył się w Wyższej 
Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Ilość zgłoszonych referen-

Hanna Krajewska (Warszawa)

Międzynarodowa konferencja archiwalna 

„Wspólne dziedzictwo-Wspólna przyszłość”
tów była tak duża, że trzeba było stworzyć  dwa równoległe 
panele aby móc zrealizować bogaty program. 

W czasie ceremonii otwarcia, dnia 11 IX przemawiał 
prezydent Nowego Sącza, p. R. Nowak i prezydent  Wyż-
szej Szkoły Biznesu – K. Pawłowski. Dzień wcześniej od-
było się szkolenie na temat przechowywania dokumentacji 
tajnej i niejawnej zorganizowanej przez Sekcję Samorzą-
dowców SAP. Wieczorem gościliśmy w Ratuszu, gdzie 
przyjął nas wiceprezydent, pan  J.Gwiżdż 150 archiwistów 
miało więc pierwszą możliwość na duże spotkanie towa-
rzyskie.  Po wizycie u prezydenta Polskie Towarzystwo 
Archiwalne, które  wraz z Archiwum PAN wzięło na siebie 
większość spraw organizacyjnych ,zorganizowano dysku-
sję z gośćmi zagranicznymi. 

Głównymi tematami była dalsza współpraca, wspólne 
projekty i pomysły. W czwartek, po wygłoszeniu  wszyst-
kich planowanych referatów zebrano się o godzinie 19 
00 w kolegiacie św. Małgorzaty, gdzie wysłuchano kon-
certu organowego (wspaniale grał p Barszcz),a następnie 
spotkaliśmy się z księdzem A. Jeżem  wspominając przy 
dobrej kolacji o ks. biskupie Wiktorze. Skworcu członku 
komitetu honorowego konferencji i organizatorze czwart-
kowego wieczoru.

Następnego dnia, w piątek trzema autokarami pojecha-
liśmy do Bochni. Kopalnia była już przygotowana na nasz 
przyjazd. To co działo się dalej, w kopalni soli zawdzięcza-
my władzom miasta, Stowarzyszeniu Bochniaków, głównie 
p. St. Kobieli i oddziałowi Archiwum Państwowego z panią 
J Potasz  na czele .Archiwum  zorganizowało pod ziemią 
wspaniałą  wystawę na której można było zobaczyć śred-
niowieczne dokumenty większości dotyczące lub podpisane 
przez św. Kingę. Ta patronka samorządowców  i Bochni 
stała się zresztą główną postacią tego dnia  konferencji. 
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Poświęcono jej kilka referatów, podkreślających wielość 
dokonań tej węgierskiej księżniczki dla rozwoju kopalni 
soli w Polsce a także jej charakter i zaangażowanie, któ-
re doprowadziło, ją w konsekwencji  do świętości. Część  
referatów skupiła się również na tradycjach górniczych. 
przedstawionych z perspektywy Polski, Słowacji i Węgier. 
W otwarciu tej części konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele starostwa, urzędu miasta  kopalni i Stowarzyszenia 
Bochniaków. Niepowtarzalna atmosfera komory Ważyn, jej 
solne sklepienia dodawały uroku konferencji, która z pew-
nością wpisała się na trwałe w pamięć jej uczestników.  
Wszyscy referenci a także członkowie komitetu honorowe-
go otrzymali grafikę  z   konterfektem św. Kingi  wykonaną 
specjalnie na te spotkanie.

Około 15 00 zaczęto wyjeżdżać  na górę,  gdzie czekały 
jeszcze prezenty (woreczki soli, materiały promocyjne mia-
sta). Drugą połowę dnia spędziliśmy w gościnnym Nowym 
Wiśniczu. Przyjmował nas burmistrz p S.Gaworczyk, który 
wraz z innymi przewodnikami oprowadził nas po muzeum, 
zamku Lubomirskich i klasztorze znajdującym  się na tere-
nie czynnego więzienia. W Nowym Wiśniczu powitani zo-
staliśmy przez  hajduków Bractwa Rycerskiego strzałami 
z broni palnej. Po kolacji wróciliśmy do Nowego Sącza. Już 
wówczas w drodze powrotnej pojawiły się głosy doceniające 
ogrom wysiłku i zaangażowanie Bochni i Nowego Wiśnicza. 
Myślę, że ta część konferencji była  tak unikalna, że powtó-
rzyć  można by ją było tylko w tych samych miejscach.

 W sobotę zwiedzaliśmy Stary Sącz przyjęci prze 
burmistrza miasta  pana M.Cyconia i klasztor klarysek. 
Pokazano nam zapiski dotyczące św. Kingi  pisane  ręką 
J. Długosza  a  także część pomieszczeń klasztornych. 
W Nowym Sączu zwiedziliśmy skansen i Miasteczko 
Galicyjskie a na zakończenie dyr. Muzeum Okręgowego 
R Ślusarek uraczył nas potrawami regionalnymi. Pełni 
wrażeń merytorycznych i towarzyskich,  oczarowani goś-
cinnością i pięknem południowej Polski rozjechaliśmy 
się do domów, myśląc już o kolejnym spotkaniu. Zanim   
to jednak nastąpi podejmujemy  trud wydania publikacji 
dokumentującej  przebieg  obrad. Dodatkową atrakcją  
książki będą portrety referentów wykonane przez malarkę 
P. Kopestyńską pochodzącą z Jakucji  ,związaną   z Polską 
i mieszkającą na stale w Mediolanie.

 Konferencja dała więc okazję do współpracy wielu śro-
dowisk i spotkała się z życzliwym przyjęciem przez wszyst-
kich jej uczestników. 

Dr Hanna Krajewska

Dr Hanna Krajewska jest dyrektorem Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie

Przebieg konferencji w Bochni
Dzięki wysiłkom podejmowanym od jesieni ub..r. przez 

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej rozszerzono formułę międzynarodowej konfe-
rencji archiwalnej „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne 
dziedzictwo – wspólna przyszłość”  o tematykę bocheńską 
i wiśnicką, a głównie związaną z funkcjonowaniem w Bochni 
nieprzerwanie od 760 lat kopalni soli i zamkiem wiśnickim 
będącym przez wiele dziesiątków lat potężną rezydencją mag-
nacką Kmitów a następnie Lubomirskich. Zarówno w kopalni 
soli jak i na zamku wiśnickim widoczne były wpływy cudzo-
ziemców, ich wkład w kulturę polską, ale jednocześnie te miej-
sca oddziaływały w kierunku Europy Zachodniej. W kopalni 
bocheńskiej, gdzie eksploatacja soli ze względu na jego układ 
była trudna i skomplikowana pojawiały się pomysły racjona-
lizatorskie wykorzystywane później na zachodzie, a z zamko-
wych komnat promieniowała muzyka, sztuka, tutaj gromadzi-
ły się potężne umysły okresu Renesansu i z tego miejsca Piotr 
Kmita korespondował z Erazmem z Rotterdamu.

Zorganizowanie trzydniowej międzynarodowej konferencji 
w Nowym Sączu i Bochni ma ponadto dodatkowy walor na 
który być może mało zwraca się uwagi, a więc warto o nim 
powiedzieć.  Oba miasta łączy postać świętej Kingi, żony 
księcia Bolesława Wstydliwego i kult tej świętej istniejący do 
dnia dzisiejszego w Bochni, Wieliczce i Sączu. Piękna legen-
da o pierścieniu księżnej Kingi  odnalezionym w pierwszej 
bryle soli cudownie przeniesionej z węgierskiej kopalni soli 
w Maramarosz do Bochni - o której pisze Jan Długosz w Vita 
et miracula beatae Cunegundis – zatacza okrąg, aby z  wę-
gierskiego Marmarosz, przez Bochnię, Łąktę  przenieść się do 
Sącza, w Pieniny, Tatry i utonąć w cudownie zamienionym 
pierścieniu – Morskim Oku. 

Wielkie uznanie należy wyrazić władzom samorządowym 
Bochni, Powiatu Bocheńskiego i Wiśnicza  oraz Kopalni Soli 

„Bochnia” za udzielenie pomocy finan-
sowej i merytorycznej w zorganizowa-
niu tej konferencji, a dyrekcji Uzdrowi-
ska Kopalni Soli za staranność w przy-
gotowaniu miejsca w podziemiach 
solnych i serdeczność w podjęciu na-
szych Gości. Kilkakrotne wizyty gości 
z Warszawy w „Domu Bochniaków”  
zaowocowały opracowaniem atrakcyj-
nego scenariusza dnia bocheńsko-wiś-
nickiego konferencji. Na czele komi-
tetu organizacyjnego stanął burmistrz 
Bochni dr Bogdan Kosturkiewicz, a na 
czele komitetu naukowego prezes Sto-
warzyszenia Stanisław Kobiela.

Imponujący był komitet honorowy 
konferencji w skład którego weszli 
(kolejność wg alfabetu) : Marian Cy-
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coń – Burmistrz Miasta i Gminy Starego Sącza, Stanisław Ga-
worczyk – Burmistrz Miasta Nowego Wiśnicza, Ivan Horsty 
- Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie, Robert 
Kiss – ambasador Republiki Węgier, Bogdan Kosturkiewicz 
– burmistrz Miasta Bochni, Tomasz Merta – Podsekretarz 
Stanu, Generalny Konserwator Zabytków, Karol Modzelew-
ski – Wiceprezes P.A.N., Ryszard Nowak – prezydent miasta 
Nowego Sącza, Jacek Pająk – Starosta Bocheński, Krzysztof 
Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym 
Sączu, Sławomir Radoń – naczelny Dyrektor Archiwów Pań-
stwowych, Frantisek Guzicka – Ambasador Republiki Słowa-
ckiej, Jan Bechter – Ambasador Republiki Czeskiej, Wiktor 
Skworc – Biskup Tarnowski, Robert Ślusarek – Dyrektor 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Leszek Zakrzewski 
– Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Nowym Sączu.

Organizatorami konferencji byli : Archiwum Polskiej Aka-
demii Nauk, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Kopal-
nia Soli w Bochni, Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Muzeum 
Okręgowe w  Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Archiwal-
ne, Starostwo Bocheńskie, Stowarzyszenie Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenie Archiwistów 
Kościelnych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Wyższa 
Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Prawa i Administracji, Urząd Miasta Bochni, Urząd 
Miasta Nowego Sącza, Urząd Miasta Nowego Wiśnicza, Ze-
spół Szkół nr 18 w Warszawie.

W programie konferencji  przewidziano oprowadzenie 
ok.150 gości po kopalni, a następnie wykłady w komorze Wa-
żyn w dwóch cyklach z przerwą kawową i obiadową.  Goście 
przyjechali autokarami z Nowego Sącza rano 12 września b.r. 
i przed godziną 9-tą zaczęli zjeżdżać szybem Sutoris na trasę 
turystyczną. Rozdzieleni na małe grupy, każda z przewodnikiem 
zwiedzali kopalnię, odbyli przejazd podziemną kolejką, a od-
ważniejsi, a była ich zdecydowana większość, zsunęli się słynną 
suwaczką z poziomu August do komory Ważyn. (zdj. obok). 

Wzbogaceniem naukowego programu była wystawa p.t. 
„Św. Kinga w dokumencie archiwalnym” zorganizowana w ko-
morze Ważyn przez Państwowe Archiwum w Krakowie – zob. 
niżej. 

Gości powitali dr Hanna Krajewska dyrektor Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która prowadziła następ-
nie konferencję, Ryszard Rozenbajgier przewodniczący Rady 
Powiatu, Ireneusz Sobas sekretarz Urzędu Miasta Bochni, Sta-
nisław Gaworczyk burmistrz Nowego Wiśnicza, Stanisław Ko-

biela prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej, Zbigniew Zięba dyrektor Kopalni Soli w Bochni.

Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. Antoni Jodłowski 
z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce na temat początków 
warzelnictwa na terenie żup krakowskich. Dr Józef Piotrowicz 
mówił o początkach kopalni soli w Bochni w świetle legendy 

o pierścieniu św. Kingi i faktów historycznych, a pani Joanna 
Potasz kierownik Oddziału Bocheńskiego Państwowego Ar-
chiwum w Krakowie w pokazie multimedialnym zaprezen-
towała wkład cudzoziemców w dzieje Bochni. Dr hab. Teofil 
Wojciechowski pokazał wpływ żupy solnej na rozwój Boch-
ni, a mgr Ewa Kasiarova z Archiwum w Bańskiej Szczawni-

cy mówiła w języku słowackim 
o śladach związków okręgów gór-
niczych Polski i Słowacji w Cen-
tralnym Archiwum Państwowym 
w Bańskiej Szczawnicy. (Stopy po 
vzt’ahoch banskŷch oblasti Pol’ska 
a Slovenska v Štatnom  ŭstrednom 
banskom archive v Banskej  Štia-
vnici). Po obiedzie ks. dr Ryszard 
Banach z Kurii Arcybiskupiej 
w Tarnowie przedstawił dokumen-
ty kanonizacyjne św. Kingi, a dr 
I Draskoczy dyrektor Państwowe-

go Archiwum w Budapeszcie wygłosił w języku węgierskim, 
a następnie częściowo po rosyjsku wykład „Lengyel sŏ keso 
a kǒzëpkori maglar kirălysăgban (Polska sól w późnośrednio-
wiecznym Królestwie Węgierskim). Bocheńskie wizerunki św. 
Kingi analizował Jan Flasza prezentując je w formie multime-
dialnej. Prof. L. Szogi z Archiwum w Budapeszcie pokazał 

sposób przygotowania nowoczesnych baz danych 
w archiwach uniwersyteckich na Węgrzech – Modern 
levëtări adatbăzisok kĕszitĕse Magyarorszăgon Az 
egyetemi levĕltărakban Ŏsselfoglalŏ. Tłumaczenia 
wykładów w obcych językach pokazano na ekranie 
lub tłumaczono bezpośrednio.  Prawie każdy wykład 
był bogato ilustrowany komputerowo przetworzony-
mi na ekranie zdjęciami.

Około godziny 15-tej uczestnicy konferencji wy-
jechali na powierzchnie szybem Sutoris i autokarami 
udali się do Nowego Wiśnicza, gdzie w roli gospoda-
rza i przewodnika wystąpił burmistrz Wiśnicza Stani-
sław Gaworczyk. Uczestnicy spotkali się w ratuszu, 
przed którym salwę honorową z muszkietów oddali 
ubrani w stroje piechoty węgierskiej Stefana Batorego 
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hajducy z Gwardii Królewsko-górniczego miasta Bochni będą-
cej sekcją naszego Stowarzyszenia. Następnie zwiedzili kościół 
parafialny, Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ruiny zburzonego przez 
Niemców kościoła Salwatora na terenie zakładu karnego, który 
znajduje się w zabudowaniach funkcjonującego przed I rozbio-
rem Polski klasztoru Karmelitów Bosych. Serdecznie przyjęli 
archiwistów państwo Maria Serafińska-Domańska i Stanisław 
Domański w dworku Koryznówka, w którym znajduje się Mu-
zeum Pamiątek po Janie Matejce, który tutaj przyjeżdżał do 
swojego szwagra Leonarda Serafińskiego. Ostatnim punktem 
programu było zwiedzanie wspaniałej rezydencji magnackiej – 
zamku Kmitów i Lubomirskich przebudowanego po 1621 roku 
według projektu włoskiego architekta Macieja Trapoli.

Dzień bocheńsko-wiśnicki konferencji zakończył się go-
rącym posiłkiem w restauracji „Panorama” skąd roztacza się 
wspaniały widok na północną kurtynę zamku i zielony stok 
wzgórza zamkowego. Było dużo wspólnych zdjęć, podzięko-
wań, z uznaniem podkreślano determinację naszego Stowarzy-
szenia w organizację bocheńskiej części konferencji. Z dużym 
zaskoczeniem przyjęli goście fakt, że na zamku wiśnickim 
w XVII wieku wydrukowano najstarszą w Polsce książkę 
kucharską i od razu pojawił się pomysł zorganizowania kon-
ferencji na temat polskich książek kucharskich połączonej 
z degustacją potraw przygotowanych według ciekawych sta-
ropolskich receptur. 

W klimacie trendu, który każdy wysiłek i działanie czyni 
celowym i praktycznym tylko wtedy, gdy przynosi korzyść 
materialną organizowanie konferencji archiwalnej i cofanie się 
w odległe historyczne epoki wydawać by się mogło mrzonką 
i niepotrzebna rozrzutnością. Czy słuszne jest takie myślenie ? 
Czy wolno dopuścić by zamilkły muzy ?

Konferencja w Nowym Sączu i Bochni oprócz zadań bez-
pośrednio szkoleniowych w zakresie archiwistyki miała też inne 
aspekty. Była ona szerokim forum do przedstawienia ludziom 
o wysokim poziomie intelektualnym z różnych ośrodków nauko-
wych, lokalnej kultury, jej atrakcyjnej odrębności tak wyraźnej 
w kulturze opisowej i materialnej (program zwiedzania Nowego 
i Starego Sącza obejmował klasztor Klarysek, rynek, skansen 
Miasteczko galicyjskie, Muzeum Regionalne, kolegiatę św. Mał-
gorzaty). Bochnia i Wiśnicz zaprezentowały się jako prężne i ak-
tywne środowiska dbające o swoją tożsamość, umiejące ją okre-
ślić i badać w oparciu o bazę źródłową, co gwarantuje rzetelność 
ujęcia prawdy historycznej. Zamierzone wydawnictwo – nauko-
wy plon konferencji poszerzy bogatą lokalną publicystykę i bę-
dzie dydaktyczną pomocą w szkolnym programie edukacji regio-
nalnej. Konferencja wpisuje się w program ruchu regionalnego 
obejmującego całą Polskę, a który na Ziemi Bocheńskiej realizują 
instytucje profesjonalne, samorządy, szkoły i stowarzyszenia.

Goszcząc u siebie Rodaków z różnych regionów Polski i na-
szych europejskich Przyjaciół okazaliśmy otwartość i przyjaźń. 
Wyszliśmy Im naprzeciw pozwalając posmakować tego co u nas 
jest najciekawsze i najatrakcyjniejsze. Wszyscy nasi Goście, 
uczestnicy konferencji otrzymali od  Starostwa i Urzędu Miasta 
Bochni w pięknej kartonowej torbie z napisem „Powiat Bocheń-
ski - skarbnica możliwości”  materiały promocyjne. Są to kolo-
rowe foldery w starannej edycji, pełne świetnie wykonanych fo-
tografii z ciekawym komentarzem; „Zabytki Ziemi Bocheńskiej 
w rysunkach i opisach Andrzeja Krupińskiego wyd. Bochnia 
2007, „Bochnia Country” – wydawnictwo bogato ilustrowa-
ne kolorowymi zdjęciami zabytkowych budowli i krajobrazów 
Ziemi Bocheńskiej; promocyjny „Salt Town Bochnia” w tej 
samej konwencji, dołączono też oferty szkół „Katalog szkolny 
2008/2009” z propozycjami edukacyjnych programów dla przed-
szkolaków i uczniów na dole w kopalni i w „Parku Archeologicz-
nym – Osada VI Oraczy” otwartym w b.r. przy szybie Campi, 
a także propozycję spływu łodzią w podziemiach. Dołączono też 
ulotkę o Roku Ludwika Stasiaka w Bochni, z notą biograficzną 
artysty, mapę Bocheńskiego szlaku Ludwika Stasiaka z komen-
tarzem. Obecność Gości z wielu miast Polski  i stolic i miast 
Czech, Rosji, Słowacji, Węgier, naukowców, badaczy są  dobrą 
prognozą dla tej formy promocji walorów Bochni i Ziemi Bo-
cheńskiej.  Nawiązaliśmy ciekawe kontakty z wieloma archiwa-
mi polskimi m.in. z Archiwum uniwersyteckim we Wrocławiu, 
a pani dyrektor tego Archiwum nadeśle nam notę biograficzną 
o prof. Wacławie Korcie znakomitym mediewiście, założycielu 
i wieloletnim prezesie Oddziału Wrocławskiego naszego Sto-
warzyszenia. Pani Nadieżda Osipowa z Archiwum Rosyjskiej 
Akademii Nauk przy Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie  
zainteresowała nasze Stowarzyszenie wystawą, którą organizuje 
w Moskwie razem z PAN  „Polskie ślady na Sybirze”. Otwar-
cie wystawy zaplanowano na 13 października b.r. Wśród wielu 
nazwisk zesłańców, badaczy fauny i flory, ludzi kultury na plan 
pierwszy wybijają się Jan Czerski – geolog, paleolog, badacz 
północno-wschodniej Syberii, A. Czekanowski – geolog, geo-
graf badacz rejonu Bajkału, M. Witkowski i inni. Na wystawie 
pokazane będą fotografie, listy, dokumenty więzienne, mapy, 
marszruty zesłańców, pamiątki obrazujące życie w trudnych 
i na ogół prymitywnych warunkach niezmierzonej krainy tun-
dry i tajgi, a także publikacje naukowe. 

Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”

fot. Dorota Korta
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Zofia Czekalska-Sitko

Święta Kinga w XIII-wiecznych 

dokumentach pergaminowych

Konferencji towarzyszyła wystawa „Święta Kinga w XIII-
wiecznych dokumentach pergaminowych”, zorganizowana 
przez Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni. 
Zaprezentowano oryginalne dokumenty, wystawione przez 
księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława, w których, 
jako współwystawca, występuje jego małżonka - księżna 
Kunegunda. Są to przede wszystkim nadania immunitetów dla 
różnych klasztorów, potwierdzenia ich dotychczasowych przy-
wilejów i nadania ziemskie. Tej treści są dokumenty: z 21 maja 
1258 roku, spisany w Zawichoście, w którym Bolesław Ws-
tydliwy nadaje klasztorowi tynieckiemu, w zamian za grunt 
koło kościoła świętego Floriana w Krakowie, ziemie we wsi 
Brzostek /Broztek/; czy kolejny z 10 września 1262 roku, wy-
dany w Osieku, dotyczący Cystersów w Koprzywnicy. W tej 
grupie dyplomów pergaminowych szczególnie wyrażniał 
się dokument mówiący o oddaniu klasztorowi Bożogrobców 
w Miechowie części wsi Nieszkowa, w zamian za wieś Biczyce 
- obie leżące w kasztelanii sądeckiej. Akt ten spisano 9 czerwca 
1255 roku w Bochni. Jest to jedyny zachowany dokument wy-
stawiony w Bochni przez panującego w Polsce władcę. 

Kunegunda jako księżna małopolska cieszyła się wiel-
kim uznaniem i sympatią społeczeństwa. Mówiono o niej, 
że ma duszę pokorną i pobożną ale równocześnie polityczną. 
W czasie najazdu tatarskiego na Polskę przeznaczyła na cele 
wojenne cały swój posag, szacowany na 40 tysięcy grzywien, 
co stanowiło wówczas ogromną sumę. Troszczyła się o roz-
wój społeczny i gospodarczy swojej nowej ojczyzny. Przyczy-
niła się do wydobycia soli kamiennej w Bochni, sprowadziła 
górników węgierskich i spowodowała rozwój eksportu soli 
na południe Europy. Wiele uwagi poświęcała dbaniu o dobro 
poddanych, m. in. osobiście angażując się w sprawy sądowe 
w obronie pokrzywdzonych ubogich, wdów czy sierot. Szcze-

gólnie dbała o kobiety ciężąrne - ubogie czy wręcz pozbawione 
środków do życia. Słynna była także z pobożności - stała się 
dobroczyńcą wielu kościołów i klasztorów. Brała czynny udział 
w staraniach o kanonizację biskupa Stanisława, zamordowane-
go w Krakowie na Skałce. Ze swoich funduszy pokryła koszty 
jego procesu kanonizacyjnego. Wobec ogromnego szacunku, 
jakim była otaczana ze strony ludu książę Bolesław często pro-
sił ją o współuczestniczenie w ważnych dla Małopolski aktach 
prawnych. Tak było także w przypadku nadania praw miejskich 
Krakowowi (5 czerwca 1257 r. w  Koperni). Obecność księżnej 
- jako współwystawcy aktu lokacyjnego - miała podnieść jego 
ważność. Dokument ten przechowywany jest w zbiorach Archi-
wum Państwowego w Krakowie. Na wystawie zaprezentowano 
jego skan oraz wyobrażenie pieczęci Bolesława. 

Wyeksponowano także dwa, wyjątkowo ciekawe dokumenty. 
Pierwszym jest dyplom z 13 grudnia 1275 roku, wydany w Korczy-
nie, zatwierdzający przywileje klasztoru tynieckiego. Ciekawostką 
jest to, że w oficjalnym akcie, w stosunku do księżnej Kunegundy, 
użyto zdrobniałej formy - Kinga. Drugi - określany jest przez histo-
ryków jako falsyfikat - rzekomo wystawiony przez księcia Bole-
sław Wstydliwego w 1234 r. Jednak najcenniejszym dla Bochnian 
pergaminem był ten, w którym odnotowano najstarszą wzmiankę 
o odkryciu w Bochni soli twardej, kamiennej. Jest to akt z 25 lipca 
1249 roku, zatwierdzony przez Bolesława w Krakowie.

Wszystkie eksponaty wypożyczone zostały specjalnie na 
wystawę, trwającą jeden dzień, podczas konferencji archiwi-
stów w kopalni. Wchodzą w skład zasobu Archiwum Państwo-
wego w Krakowie - przechowywane są w Oddziale I na Wa-
welu i w Oddziale III przy ul. Siennej 16. Są unikatami, liczą-
cymi po 700 lat. Ze względu na swoją wartość przewiezienie 
ich i ekspozycja wymagały wielu specjalistycznych zabiegów 
a także zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych 
- temperatury i wilgotności. Niemniej - sądząc z zainteresowa-
nia uczestników konferencji - warto było.

Zofia Czekalska-Sitko

Mgr Zofia Czekalska-Sitko jest pracownikiem naukowym 
Państwowego Archiwum w Krakowie  Oddział w Bochni
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Rodzina Muchów jest jedną z tych bocheńskich rodzin, 
której synowie walczyli  podczas pierwszej i drugiej wojny 
światowej, ginęli na froncie, umierali z ran odniesionych w 
walce, wytracali się w narodowej sprawie. W poprzednich 
numerach pisaliśmy o rodzinie Jędrychowskich i  Rajskich.

Artykuł został opracowany na podstawie obszernych 
materiałów nadesłanych przez panią Barbarę Mazurkie-
wicz córkę majora Zygmunta Muchy zamieszkałą w Łodzi. 
Ze względów redakcyjnych musieliśmy niektóre fragmenty 
skrócić lub opuścić, ale staraliśmy się nie pominąć żadnej 
istotnej informacji.

 Fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych.

Z rodziny Muchów wszystkich sześciu braci brało 
udział w pierwszej lub drugiej wojnie światowej, prze-
żyło dwóch.

Latem 1914 roku kiedy wybuchła I wojna światowa, 
ochotniczo zgłosiło się do Legionów Polskich dwóch naj-
starszych braci Stanisław i Zygmunt. W rodzinnym albumie 
zachowała się fotografia wykonana przez sąsiada- fotografa 
Józefa Spičaka przedstawiająca całą rodzinę Muchów w ich 
ogrodzie przy ul. Campi przed wyruszeniem chłopców na 
front. Na fotografii centralne miejsce zajmują rodzice Józef 
i Antonina z Pruszyńskich.  Matka trzyma na kolanach naj-
młodsze dziecko- dwuletniego Wacława. Pomiędzy rodzi-
cami stoi  ich jedyna córka, pięcioletnia Marysia z kwiatem 
gladioli w ręce. Z prawej  strony oparty o ojcowskie ramię 
stoi siedmioletni Józiu. Za rodzicami  młodzi ochotnicy, 
gimnazjaliści Zygmunt uczeń klasy V  i Stanisław, który 
w czerwcu ukończył klasę VII. Biało-czerwone kokard-

ki przypięte do gimnazjalnych 
mundurków to znak, że są ochot-
nikami. Obok nich stoją młodsi 
bracia, jeszcze zbyt młodzi, żeby 
iść na wojnę : obok Zygmun-
ta z lewej strony piętnastoletni 
Wirgiliusz, a obok Stanisława, 
z prawej  dwunastoletni Jaś.

 Ojciec rodziny Józef Mucha 
(1967-1942) pochodził z Kasinki 
Małej k/Mszany Dolnej.Był na-
uczycielem. Uczył w Olszów-

ce k/Limanowej, w Okulicach i Łapczycy, a od 1910 był 
kierownikiem szkoły podstawowej w Bochni. Przenosząc 
się do Bochni kupił stary, piękny dom na Campi w dużym 
ogrodzie. Za nim rozciągał się sad , łąki i pola, prawie aż 
pod cmentarz choleryczny.

Od 1893 roku żonaty był z Antoniną z Pruszyńskich, 
która urodziła mu sześciu synów i córkę.

Atmosfera domu rodzinnego Muchów była niewątpliwie 
patriotyczna . 

Na legionowym szlaku
Po wybuchu pierwszej wojny światowej, jeszcze latem 

1914 roku , jak już wspomniano, najstarsi synowie dzie-

Barbara Mazurkiewicz (Łódź), Janina Kęsek

Bracia Muchowie

Antonina i Józef Muchowie z dziećmi przed wyjazdem synów do 
2 pp Legionów – sierpień 1914 r. Od lewej stoją Wirgiliusz, Zygmunt, 
Stanisław, Jan, na kolanach matki siedzi Wacław, obok rodziców stoją 
Maria i Józef.

Muzykalni bracia Stanisław i Zygmunt

więtnastoletni Stanisław  i  siedemnastoletni Zygmunt  
zgłosili się ochotniczo do Legionów Polskich. Przed woj-

ną byli członkami parami-
litarnej organizacji „Strze-
lec” w Bochni. Uzyskali na-
wet odznakę  „Wzorowego 
Strzelca”. W Legionach Pol-
skich do 1916 roku służyli 
w 2 p.p. Legionów Polskich 
w 4 baonie. Tu Stanisław 
doszedł do stopnia podpo-
rucznika. W bitwie pod Pnie-
wem w październiku 1914 r.  
Zygmunt został ciężko ranny 
i leżał w szpitalu wojsko-
wym we Wiedniu do kwietnia  
1915 roku.  Obaj bracia brali 
udział w walkach nad Prutem,  
Styrem i Stochodem. 

Zygmunt Mucha

Najmłodszy z braci, Wacław 
po powrocie braci z legionów 
- rok 1917
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W 1916 r. Zygmunt i Stanisław przydzieleni zostali do 
4 p.p. Tego też roku dołączył do nich młodszy brat Wirgi-
liusz, który ukończył już siedemnaście lat i mógł ochotniczo 

służyć w Legionach. Brali 
udział we wszystkich bi-
twach i potyczkach  4 p.p. 
aż do rozwiązania Legio-
nów we wrześniu 1917 
roku.  Walczyli m.in. pod 
Wołczeckiem,  i Kostiuch-
nówką tu pod słynną Pol-
ską Górą. Byli na pozycji 
pod Optową, Nową Rudą, 
uczestniczyli w bitwie 
pod Sitowiczami. Na po-
zycji pod Micynem Zyg-
munt odznaczony został 
„Krzyżem Walecznych” 
i awansowany do stopnia 
kaprala.

Bracia Muchowie byli 
muzykalni. Jeszcze w gimnazjum grali na różnych instru-
mentach (flet, skrzypce, mandolina). Idąc do Legionów 
Stanisław zabrał ze sobą flet i aparat fotograficzny. W Le-
gionach bracia Muchowie założyli orkiestrę wojskową. 
Stanisław jeszcze w Gimnazjum interesował się fotografo-
waniem. Niedługo przed wojną kupił aparat fotograficzny, 
którym  potem robił  zdjęcia  będące dokumentacją  fo-
tograficzną szlaku bojowego szczególnie 4 p.p. Legionów 
Polskich. Wiele z tych zdjęć było reprodukowanych jako 
kartki pocztowe bardzo popularne,  wydawane w dużych 
nakładach przez NKN (Naczelny Komitet Narodowy)

W polskim wojsku 
Radość z odzyskania niepodległości była w rodzinie 

Muchów przyćmiona świeżą żałobą po matce Antoninie 
z Pruszyńskich zmar-
łej w wieku czterdziestu 
trzech lat 6 sierpnia 1918 
roku. W ostatnim roku 
życia matki cała rodzina 
była znowu razem. Nie 
wiedzieli wtedy, że to 
ostatnie już miesiące kie-
dy rodzina jest w kom-
plecie. Po rozwiązaniu 
Legionów, jesienią 1917 
roku starsi synowie  wró-
cili do domu. Zygmunt 
wprawdzie z nadwerę-
żonym zdrowiem, ale 
młody organizm szybko 

się regenerował. Zygmunt 
i Wergilusz uzupełniali braki z nauce i przygotowywali się 
do matury. Stanisław zdawał maturę wcześniej we Wiedniu. 
Młodsze dzieci podrosły. Najmłodszy Wacław wkraczał 
w wiek szkolny.

Jesienią 1918 roku Stanisław Mucha zgłosił się do Woj-
ska Polskiego. Brał udział w wojnie bolszewickiej jako żoł-
nierz 31 p.p. W marcu 1921 roku Stanisław w stopniu pod-

porucznika przeszedł do rezerwy. Odznaczony był  jeszcze 
w Legionach Polskich „Krzyżem Walecznych (w 1916 r.) 
i  „Krzyżem Niepodległości” ( w 1932 r.) 

Zygmunt  do Wojska Polskiego wstąpił 1 marca 1919 
roku jako ochotnik. Miał stopień kaprala i odznaczony był  
jeszcze w Legionach, w 1916 r. „Krzyżem Walecznych”. 
W 1919 roku służył w Komendzie Miasta Warszawy. Szyb-
ko awansował dochodząc w 1920 roku do stopnia poruczni-
ka . W tym też roku ożenił się z Zofią Trebert. W 1921 roku 
na własną prośbę odszedł do rezerwy.

Wergiliusz podobnie jak Zygmunt zdawał maturę 
w 1919 roku i zaraz potem wstąpił do Szkoły Lotniczej  
w Dęblinie. Po jej ukończeniu przydzielony został do 3 Es-
kadry 1 pułku lotniczego. Był bardzo dobrym i cenionym 
mechanikiem lotnictwa. 

Czwarty z braci Jan zgłosił się ochotniczo do Wojska 
Polskiego w 1920 r. mając niecałe osiemnaście lat.  Brał 
udział w wojnie bolszewickiej. Walczył w rejonie Kowna 
i tu dostał się do niewoli, gdzie był bity i maltretowany. 
Zbiegł z niewoli i pociągiem dostał do Warszawy. Wiedział, 
że w Komendzie Miasta Warszawy służy jego starszy brat 
Zygmunt. Po długich perypetiach udało mu się spotkać 
z bratem. Zygmunt i jego żona Zofia zaopiekowali się wy-
cieńczonym, chorym i zmienionym nie do poznania  Janem. 
Po dwóch miesiącach troskliwej opieki Jan mógł  wrócić do 
rodzinnego domu do Bochni.

W latach pokoju
Po wojnie, gdy życie zaczynało powoli normować się 

w nowej rzeczywistości, wydawało się, że i dla rodzi-
ny Muchów nadeszły spokojniejsze lata. Jednak los nie 
oszczędził tej rodziny. W sześcioletnich odstępach spadały 
na nią nieszczęścia, począwszy od niespodziewanej śmier-
ci matki w 1918 roku,  młodej jeszcze czterdziestotrzylet-
niej kobiety. 

W 1924 roku spadł na rodzinę Muchów kolejny niespo-
dziewany cios. Wergilusz, mechanik lotnictwa wojskowego 
zginął tragicznie śmiercią lotnika. Podczas  próbnego lotu 
8 listopada  samolot, który testował, rozbił się nad Wilano-
wem. Wergiliusz Mucha i pilot J. Poteć zginęli na miejscu. 

Obaj pochowani zostali 
na cmentarzu Powązkow-
skim we Warszawie.

Jan, który uciekł z so-
wieckiej niewoli w 1920 
roku ciągle chorował. 
Od bicia kolbami po ple-
cach w obozie jenieckim 
wywiązała się gruźlica 
kręgosłupa. Odbite płuca 
też zaatakowała ta choro-
ba. Żył jeszcze kilka lat 
cierpiąc bardzo. Zmarł 
w 1930 roku w Bochni 
mając zaledwie dwadzieś-
cia osiem lat.

Dom pod Campią okrył 
się żałobą. Z licznej jeszcze do niedawna rodziny pozo-
stał stary ojciec, i najmłodszy syn Wacław gimnazjalista. 
Wkrótce i  on opuści dom rodzinny.

kpr Zygmunt Mucha – Optowa 
1916 r. 4 pp. II Brygady Legionów

Jan Mucha

Stanisław Mucha Optowa 1914
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Córka Maria  absolwentka Seminarium Nauczycielskie-
go  od 1929 do 1939 roku pracowała w szkole podstawowej 
w Kochłowicach k/ Katowic. Uczyła tu języka polskiego, 
historii, geografii, prac ręcznych, wychowania fizycznego 
i śpiewu.

Najstarszy brat Stanisław podjął studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W 1922 r. poślubił Jadwigę Datkówną z Bochni. Z tego 
małżeństwa urodziła się córka Krystyna. Stanisław ukoń-
czył studia w 1925 roku. Zawodowo jednak nie wyko-
rzystywał tego wykształcenia lecz z pasją zajmował się 
fotografowaniem. Mieszkał i pracował w Krakowie jako 
fotoreporter Kuriera Ilustrowanego i Światowida. W 1927 
roku otworzył własny zakład fotograficzny przy Placu Ja-
błonowskich . Był znanym i cenionym fotografem, szcze-
gólnie jako krakowski fotograf-dokumentalista utrwa-
lający na zdjęciach zabytki Krakowa, jego ulice, planty, 
prowadzone inwestycje, ważniejsze wydarzenia i sceny 
z codziennego życia miasta.

Zygmunt w 1922 roku powołany do służby czynnej 
WP przydzielony został początkowo do Baonu Służby 
Granicznej nr 38, a po roku do 1 Pułku Artylerii Naj-
cięższej w Warszawie. Po odbyciu kursu artyleryjskiego 

w Toruniu awansowany 
był do stopnia kapitana 
i w 1930 r. odznaczony 
„Krzyżem Niepodległo-
ści.” Wiosną (w marcu 
lub kwietniu) 1930 roku 
przen ies iony  zos ta ł 
służbowo do 3 p. artyle-
rii lekkiej im. W. Łuka-
sińskiego w Zamościu.  
Tu powierzono mu do-
wództwo  III Dywizjo-
nu Artylerii. Pełnił tę 
funkcję aż do wybuchu 
wojny. W 1937 roku 
awansowany do stopnia 
majora.  Odznaczony 
był  „Krzyżem XX-le-
cia  Niepodległości” 
i „Srebrnym Krzyżem 

Zasługi” Zygmunt Mucha mieszkał w Zamościu z rodziną, 
żoną Zofią i córką Basią. W 1938 roku urodził mu się syn 
Hubert. 

 Józef  po ukończeniu bocheńskiego gimnazjum wstą-
pił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, którą 
ukończył w roku szkolnym 1930/31. Służył następnie jako 
podporucznik  w 9 p.p. w Zamościu. Pułk ten  i 3  pułk 
artylerii  stacjonowały w tych samych koszarach, dzieliła 
je tylko szosa wysadzana włoskimi topolami, mógł więc 
często spotykać się z bratem Zygmuntem i jego rodziną. Po  
dwóch latach Józef przeniesiony został do Korpusu Ochro-
ny Pogranicza w Suwałkach, a niedługo przed 1939 r. do 20 
p.p. w Krakowie. Tu z kolei miał częste kontakty z najstar-
szym bratem Stanisławem i jego rodziną. Mieszkali w tej 
samej kamienicy.

Wacław po maturze w 1931 roku podobnie jak Józef 
wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. 

Ukończył ją, ale nie został zawodowym żołnierzem. Wybrał 
studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
Rok 1939

Druga wojna światowa ponownie zmobilizowała braci 
Muchów do walki w obronie Ojczyzny. W kampanii wrześ-
niowej 1939 r. brali udział wszyscy żyjący bracia: Stani-
sław, Zygmunt i młodsi Józef i Wacław.

Stanisław zmobilizo-
wany jako podporucznik 
rezerwy przydzielony 
został do 36 p.p. 

Z tym pułkiem od-
był kampanię wrześnio-
wą. Po jej klęsce wrześ-
niowej przedostał się 
do Rumunii. Po jakimś 
czasie udało mu się 
wrócić do Krakowa.

 Najmłodszy Wac-
ław student UJ zmobi-
lizowany we wrześniu 

1939 r. nie mógł dotrzeć do swej macierzystej jednostki, 
wskutek chaosu i zakłóceń w komunikacji. Po kilkunastu 
dniach wędrówki nieraz pod obstrzałem samolotów, wrócił 
do rodzinnego domu w Bochni.

Józef we wrześniu 1939 roku wyruszył na wojnę z 20 
p.p. wchodzącym w skład Armii „Kraków”. Po załamaniu 
się kampanii wrześniowej przedostał się do Francji. Zgłosił 
się do tworzonego tu Wojska Polskiego. Będąc w stopniu 
kapitana dostał dowództwo 3 kompanii I batalionu 1 Pułku 
Grenadierów Warszawy. Z tym pułkiem brał udział w kam-
panii francuskiej wiosną 1940 r. W ciężkich walkach w gó-
rach Vogezy bomba urwała mu obie nogi. Zmarł z upływu 
krwi na polu walki 22 czerwca 1940. Zginął bohaterską 
śmiercią w obronie Francji. Pochowany jest  na cmentarzu 
w Dieuze w Lotaryngii. Na  cmentarzu tym stoi piękny po-
mnik z napisem  Grenadierom poległym na polu chwały- 
czerwiec 1940 . Ś.p. kpt. Józef Mucha pośmiertnie awan-
sowany był do stopnia majora (prawdopodobnie w 1941 r.) 
Został też odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz 
francuskim Croix de Guerre.

Zygmunt 5 września wyruszył z Zamościa ze swoim 
Dywizjonem w stronę Warszawy. Dotarli do Puław, ale na 

skutek licznych nalotów 
bombowych na tej trasie 
zarządził odwrót w kierun-
ku Lublina i dalej na połu-
dnie walcząc krwawo pod 
Cześnikami, Surchowem 
k/ Krasnegostawu, Barcha-
czowem, Grabikiem, Su-
chowolą i Łabuniami. Jego 
towarzysz broni por. Wła-
dysław Roman wspomina... 
W lesie folwarku Macówka 
( rejon Zamościa) spadła 
nawała ogniowa artylerii 
niemieckiej powodując duże 
straty w ludziach, koniach 

Józef Mucha

Wirgiliusz Mucha

Jan Mucha
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i sprzęcie. Major Mucha 
wraz z ppor. Tadeuszem 
Kisielem  i innymi ofi-
cerami 3-go Dywizjonu 
nie zważając na ostrzał 
i grożące niebezpieczeń-
stwo wyprzęgał oszalałe 
konie i łączył je w szóst-
ki, aby wyciągnąć dzia-
ła spod ognia. Aby dać 
natychmiastowe wspar-
cie walczącej tam pie-
chocie major skierował 
dwa działa z jaszczami 
na stanowisko ogniowe 
obok folwarku Cześniki 
i otworzył ogień. Z braku 
obsługi major sam pełnił 

zarazem funkcję telegrafisty i dowódcy wydając rozkazy, 
nieraz leżąc na stogu słomy i obserwując teren. I tu żadna 
kula go nie drasnęła, tylko miał głos bardzo zachrypnięty. 
3 Dywizjon był przez majora bardzo sprawnie dowodzo-

ny od pierwszego dnia 
kampanii wrześniowej 
do ostatniego tj do 26 
września 1939 r. we 
wszystkich bitwach.

Podobnie wspaniałą 
opinię podaje ppor. Ta-
deusz Kisiel...W bitwie 
pod Cześnikami dzięki 
brawurze i  zdecydo-
waniu majora Muchy, 
wyczyn godny historii 
Wojska Polskiego, pod-
niósł morale żołnierzy 
i chęć do dalszej wal-
ki, bo na placu bitwy 
zostało wielu zabitych 
i rannych Niemców oraz 

rozbite niemieckie pojazdy, obficie 
zaopatrzone w żywność, która za-
siliła baterię, pozostającą od kilku 
dni bez zaopatrzenia. W czasie po-
koju ( przed wybuchem wojny) mjr 
Mucha był obowiązkowy w służbie, 
wymagający i sprawiedliwy wobec 
podległych mu oficerów i żołnierzy. 
Był wyczulony na dobre szkolenie 
i rygor wojskowy bez stosowania 
środków przymusu w postaci prze-
męczania czy wykorzystywania wyż-
szości stopnia wojskowego... 

Por. Zdzisław Wróblewski w liście 
do córki mjr Muchy Barbary Mazur-
kiewicz z 22 stycznia 1978 r. pisze... 
To cośmy przeżyli w tej dwudziesto-
sześciodniowej kampanii wrześniowej 
1939 r., chcąc szczegółowo opisać, 
nikt by nie uwierzył, a podciągnąłby 

pod fantazję. Głośno wszystkim opowiadałem i wy dzieci też 
powinniście o tym wiedzieć, że Ojciec Wasz naprawdę był 
bohaterem we wszystkich walkach, a ja byłem jego adiutan-
tem, stoczyliśmy w tych dwudziestu sześciu dniach pięć bar-
dzo ciężkich walk. On był właśnie tym człowiekiem, którego 
kule się nie imały... 

26 września 1939 roku w Szopowie k/Józefowa nastąpi-
ło rozbrojenie. Niektórzy oficerowie z tego Dywizjonu do-
stali się do niemieckiej niewoli. Mjr Zygmunt Mucha został 

na terenie Zamojszczyzny 
angażując się w pracę 
konspiracyjną. Zakładał 
pierwsze komórki „Służ-
by Zwycięstwu Polsce”, 
a później w „Związku 
Walki Zbrojnej”. Mimo 
ostrzeżeń nadal mieszkał 
w Zamościu wraz z żoną 
Zofią i dziećmi Barbarą 
(ur. 1924) i synem Hu-
bertem (ur. 1938). Nie 
ujawnił też, że jest ofice-
rem WP. Córka Zygmun-
ta Barbara Mazurkiewicz 
pisze...Gestapo już od 
pierwszego dnia jak we-
szło do Zamościa wiedzia-

ło kim był mój Ojciec przed wojna, ale na razie przez parę 
miesięcy kazano mu się meldować w gestapo i nie opusz-
czać Zamościa bez zezwolenia. Ojciec w kenkarcie miał 
zaznaczony zawód „kupiec”, a więc handlował czym się 
dało, a nawet kilka razy wyjeżdżał do Warszawy, gdzie kon-
taktował się z dowództwem SZP, a potem ZWZ przekazując 
informacje o rozmieszczeniu wojsk niemieckich na Ziemi 
Zamojskiej. Przyjaciele Ojca przestrzegali go, że ta praca 
może się źle skończyć dla niego i rodziny, ale On wierzył 
w swoją szczęśliwą gwiazdę.

Jednak 29 marca 1940 r. w  Zamościu i na całej lubel-
szczyźnie w tzw. „Akcji AB” aresztowano samą inteligen-
cje: nauczycieli, sędziów, adwokatów, księży, lekarzy, bur-

Orkiestra 4 pp – Optowa 1916 Zygmunt skrzypce, Stanisław – flet

Stanisław Mucha

Wacław Mucha

Maria Zelena – 
siostra braci legionistów



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  13JESIEŃ 2008

WB nr 2-3 (77-78)

mistrza i b. starostę Mariana Sochańskiego. W tym też dniu 
został w domu aresztowany mjr Zygmunt Mucha i wkrótce 
z więzienia w Zamościu  wraz z innymi wywieziony do 
Lublina do więzienia „ na Zamku”. Współwięzień b. staro-
sta Zamościa Marian Sochański pisze w pamiętniku...  Na-

zajutrz (30 marca) za-
częło się przesłuchanie. 
Pierwszego zawezwano 
mjra Muchę. Przyjecha-
ło po niego dwóch tę-
gich zezowatych drabów 
gestapowskich... Po kil-
ku godzinach odwiezio-
no go z powrotem. Ma-
jor szedł wolno bardzo 
blady, lecz głowę niósł 
wysoko i hardo spoglą-
dał, jakby się starał dać 
znać, ze mimo zadanych 
mu cierpień trzymał się 
mocno...  Mucha był 
oskarżony o zbieranie 
informacji o wojsku nie-

mieckim, czyli zarzucano mu uprawianie szpiegostwa... 
3 kwietnia nastąpiła wywózka z więzienia zamojskiego do 
Lublina. Mjra Muchę i kilku innych więźniów jako bardzo 
niebezpiecznych wieziono w zamkniętej  karetce... 

Marian Sochański  szczegółowo opisuje losy więźniów 
w Lublinie, brutalne przesłuchania, znęcanie się gestapow-
ca Neumanna nad więźniami. W tych ciężkich chwilach 
żeby nie upaść na duchu, nie załamać się, więźniowie w celi 
opowiadali sobie różne kawały, a mjr Mucha zorganizował 
orkiestrę. Jako instrumenty muzyczne posłużyły łyżki, tale-
rze, stary grzebień... Nasze losy rozstrzygnęły się z końcem 
maja. Przeprowadzili nas do kościoła zamkowego „Świętej 
Trójcy”, gdzie urzędował sąd gestapowski. Staliśmy twa-
rzą do ściany i czekaliśmy. Władza sama sądzi i wykonuje 
wyroki. O obrońcy nie ma mowy. Niebawem wrócili z sądu: 
Górnisiewicz i Mucha, lecz natychmiast na rozkaz Neuman-
na zabrali swoje rzeczy i zostali przeniesieni- pierwszy do 
celi nr 14, drugi do celi 67 (cela śmierci)...

W kilka dni potem 29 czerwca 1940 r. w dzień św. Piotra 
i Pawła zostali rozstrzelani. Kochani koledzy- myślę o nich 
i modlę się za nich... pisze M. Sochański.

Barbara Mazurkiewicz  wspomina...Ojciec mój od sie-
demnastego roku życia, aż do chwili śmierci był dzielnym 
żołnierzem, nie zważając na różne niebezpieczeństwa po-
zostając gorącym patriotą nosząc w swym sercu całe życie 
trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Kochał rodzinę do końca 
swych dni i nawet w celi śmierci napisał gryps na małej 
bibułce restauracyjnej do swej żony, która otrzymała go 
okrężną drogą od strażnika więzienia Majki.

Żegnając się z żoną, córką i synkiem zakończył tymi sło-
wami ...” Nie zapominajcie o Bogu, pacierzu i Ojczyźnie, 
a ginę bo jestem Polakiem- Wasz Ojciec”

Każdego  roku w dniu 29 czerwca i 1 listopada (od 1984 
r.) w miejscu gdzie rozstrzelano ponad 500 osób w czasie 
od 29 czerwca do 15 sierpnia 1940 r. odprawiane są uroczy-
ste msze św. staraniem Stowarzyszenia byłych  Więźniów 
Politycznych Zamku Lubelskiego. W 1984 r. Urząd Miasta 

mjr Zygmunt Mucha 1937 r.

dopomógł utworzyć tam Mauzoleum- pamięć o rozstrze-
lanych...a na tablicach są wyryte alfabetycznie nazwiska 
między którymi znajduje się i mego Ojca „Mucha Zygmunt 
43” ( to znaczy 43 lata)  Zygmunt Mucha odznaczony był 
„Krzyżem Walecznych”,  „Medalem Obrońcy Ojczyzny”, 
„Medalem X-lecia Rzeczypospolitej Polskiej”, „Krzyżem 
Niepodległości, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

Liczne wzmianki w literaturze historycznej świadczą 
o nieprzeciętnej postawie Zygmunta Muchy tak w okresie 
Legionowym, w Wojsku Polskim oraz o jego męczeństwie 
i bohaterskiej śmierci na zamku w Lublinie.

W latach okupacji i po wojnie
Już w latach okupacji do domu pod Campią wrócili: 

Maria i najmłodszy z braci Wacław.  
Oboje prowadzili dom, uprawiali ogród, który zapewniał 

im elementarne podstawy egzystencji w latach okupacji. 
Zajmowali się też pszczelarstwem, ale przede wszystkim 
opiekowali się starym, schorowanym ojcem. Emerytowany 
nauczyciel Józef Mucha zmarł w 1942 roku mając siedem-
dziesiąt pięć lat.

Po wojnie Wacław kupił kawałek ziemi na krańcu Kra-
kowa, przy ul. Poniatowskiego i zajął się hodowlą kwia-
tów, które sprzedawał. Kochał kwiaty. Z latami Zapadał na 
zdrowiu, dostał zapalenia płuc i zmarł w czerwcu 1983 r. 
Pochowany jest w Bochni. Ziemię odziedziczyła jego córka 
Małgorzata.  Krótko przed śmiercią dostał zawiadomienie, 
że mianowano go na podporucznika WP.- wspomina Barba-
ra Mazurkiewicz.

W Krakowie pracował jeszcze Stanisław Mucha. Prowa-
dził  nadal zakład fotograficzny przy Placu Jabłonowskich. 
Oprócz zdjęć klientów, wykonywał pocztówki zabytków 
Krakowa, a także widokówki z Krynicy, Żegiestowa, Iwo-
nicza, Mszany Dolnej, Kasinki Małej i inne ...Stryjek był 
bardzo pogodnego usposobienia, bardzo często powiedział 
coś do rymu, był bardzo gościnny. Uwielbiał muzykę poważ-
ną - sam grał bardzo dobrze z uczuciem na wiolonczeli... 
W mieszkaniu wujostwa często można było usłyszeć grają-
cy zespół zaprzyjaźnionych muzyków amatorów, stryjenka 
akompaniowała na fortepianie...

Stanisław Mucha zmarł w 1976 r. w Krakowie i pocho-
wany jest na Cmentarzu Rakowickim.  Maria w 1949 roku 
wyszła za mąż za chemika inż. Stanisława Zelenę. Z tego 
małżeństwa urodziła się córka Katarzyna. Maria dożyła sę-
dziwych lat i przeżyła wszystkich swoich braci. Zmarła 29 
lipca bieżącego roku w Krakowie,  pochowana jest w gro-
bowcu rodzinnym w Bochni.  Barbara Mazurkiewicz wspo-
minając ją pisze...Maria była wspaniałym pedagogiem, pa-
triotką...Do swych wychowanków często mówiła „wy jeste-
ście przyszłością naszej Ojczyzny, ona was potrzebuje, więc 
musicie się dobrze uczyć i żyć potem owocnie dla niej  i dla 
bliźnich”... w sercach dzieci w szkole rozpalała miłość do 
Ojczyzny przekazując im prawdziwą historię Polski, zawsze 
wspominając tych ludzi, bohaterów co walczyli o jej wol-
ność orężem, przelewając swą krew nie żałując jej , a także 
i życia... bo przecież...

„  jeśli komu droga otwarta do nieba, to tym co służyli 
Ojczyźnie”.

Barbara Mazurkiewicz

Janina Kęsek
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Warunki obozowe

Sędzia ogłaszający wyrok w III procesie oświęcim-
skim toczącym się we Frankfurcie nad Menem w 1965 r.  
w RFN powiedział : Za bramą obozu Auschwitz zaczynało 
się piekło, którego nie byłby w stanie wymyślić normalny 
ludzki umysł i dla wyrażenia którego brakuje słów. Zezna-
nia świadków we wszystkich procesach oświęcimskich 
dały obraz jak wyglądało życie w obo-
zie.  Wstąpienie w piekło obozu było 
wstrząsem przekraczającym zwykłe 
ludzkie stresy. Znakomity polski psy-
chiatra Antoni Kępiński wyróżnił kilka 
momentów, które mogły być szczegól-
nie istotne dla dalszego życia więź-
niów. Pierwszym z nich była rozpię-
tość przeżyć obozowych. Więzień mu-
siał w ciągu kilku tygodni czasem kil-
ku miesięcy przystosować się do życia 
w ekstremalnych, obozowych warun-
kach , inaczej ginął.  Musiał znieczu-
lić się na , to co działo się codziennie 
koło niego, zamknąć w sobie i zobo-
jętnieć, ale nie mógł przejść do stanu 
muzułmaństwa czyli całkowitego zo-
bojętnienia. Taką obronną znieczulicę 
określa Kępiński pojęciem „autyzmu 
obozowego”1. Ponadto musiał znaleźć 
w tym piekle obozu swojego „anioła”, 
a więc człowieka lub grupę ludzi, któ-
rzy zachowywali wobec niego ludzką 
postawę. Było to ocalenie ułamka daw-
nego świata. To był tak samo wielki wstrząs, ale w znaczeniu 
pozytywnym, bo przecież z chwilą wejścia do obozu rozpa-
dał się w gruzy cały świat z jego wartościami, ideami, ze 
sprawach ważnymi i mniej ważnymi.  Stawał się nierealny, 
mógł powrócić tylko w sennych marzeniach. Człowiek czuł 
się zagubiony, ogarniał go lęk i poczucie beznadziejności. 
W takich warunkach życzliwe słowo lub uśmiech drugiego 
człowieka były skrawkiem nieba, olśnieniem, wracała wiara 
w  człowieczeństwo własne i innych. Więzień z numeru sta-
wał się znowu człowiekiem. Dla przeżycia niezwykle ważna 
była wola przetrwania. Trzeba było wciąż walczyć z samym 
sobą, znaleźć w samym sobie punkt oparcia, umożliwiający 
przetrwanie obozu. Po oczach można było poznać, że ktoś 
już nie ma sił walczyć dalej2. Muzułmaństwo było typowym 
przykładem rezygnacji z walki.

Głód
Głód dręczył więźnia od chwili przybycia do obozu.  Po 

15-tu dniach pobytu w obozie odczuwałem już przepiso-
wy głód, który śni się po nocach i tkwi w każdym włóknie 
ciała – zeznawał jeden ze świadków. Wbrew twierdzeniom 
oskarżonego Karla Möckla – kierownika oddziału admini-

stracyjnego w obozie, który twierdził, że wartość kalorycz-
na  dziennego wyżywienia więźnia wahała się od 2200 do 
2500 kalorii proces wykazał, że żywność wydawana więź-
niom ani pod względem jakościowym, ani ilościowym nie 
odpowiadała najprymitywniejszym wymogom higieny ży-
wienia. W sprawie  tej wystąpił jako biegły prof. dr. hab. Jan 
Olbrycht, profesor medycyny sądowej UJ, członek czynny 

PAU, członek-korespondent Fran-
cuskiego Towarzystwa Medycyny 
Sądowej i Społecznej, członek Mię-
dzynarodowej Akademii Medycy-
ny Sądowej i Społecznej, który sam 
był przez 2,5 roku więźniem obozu 
oświęcimskiego. Dodać należy, że 
Jan Olbrycht urodził się w Bochni, 
tutaj zdawał maturę i był założycie-
lem i do śmierci aktywnym dzia-
łaczem Oddziału Krakowskiego 
Stowarzyszenia Bochniaków i Mi-
łośników Ziemi Bocheńskiej. Na po-
lecenie Najwyższego Trybunału Na-
rodowego już w czasie procesu Hös-
sa opracował  ekspertyzę  z zakresu 
wyżywienia, higieny i lecznictwa, 
w której oparł się na zeznaniach by-
łych więźniów obozu, zatrudnionych 
w kuchni obozowej, na zeznaniach 
lekarzy więźniów, którzy asysto-
wali lekarzowi SS przy pobieraniu 
próbek z kotła i badaniu więziennej 
strawy i na księgach laboratorium 

Instytutu Higieny w Rajsku. Stwierdził, że produkty żyw-
nościowe dostarczane do obozowej kuchni nie nadawały się 
do normalnego użytku. Mięso było przeważnie zepsute, gni-
jące i zaopatrzone stemplami, że nie nadaje się do użytku. 
Jako mięso traktowano kości, łby bydlęce, krew zwierzęcą. 
Konserwy mięsne były zepsute, a ziemniaki i brukiew naj-
częściej w stanie gnijącym. Do kotła obozowego wrzucano 
także to, co odebrano na rampie więźniom świeżo przybyłym 
do obozu. Kwasota obozowej zupy odpowiadała kwasocie 
octu stołowego, pasztetówka dla więźniów zanieczyszczona 
była bakteriami kałowymi (coli i proteus).  Wartościowe pod 
względem odżywczym produkty nie docierały do więźniów, 
gdyż były rozkradane przez esesmanów i więźniów funkcyj-
nych przez których ręce przechodziły. Ilość kaloryczna (1150 
kalorii dziennie) była dwukrotnie niższa niż w polskich wię-
zieniach przed 1939 rokiem3 

Ci więźniowie, którzy wykradali odpadki ze śmietnisk 
umierali od trutek na szczury  rozrzucanych przez Niemców 
na śmietniskach. Waga więźniarki mającej 160 cm. wzro-
stu wynosiła w obozie 25 kg. Do skrajnego wychudzenia 
prowadziło niedostateczne wyżywienie obozowe. Siedzący 
na ławie oskarżonych w procesie krakowskim Adolf Mede-

Stanisław Kobiela

Proces załogi Auschwitz-Birkenau
w Krakowie w 1947 roku  część. 2

Jan Stanisław Olbrycht, 
profesor medycyny sądowej, 
biegły w procesie oświęcimskim
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find i Johannes Weber prowadzili zarząd kuchni obozowej 
i z dobrych produktów przeznaczanych dla więźniów kazali 
gotować dla siebie i innych esesmanów specjalne kilkuda-
niowe obiady.

Oskarżony Hans Schumacher jako pracownik magazynu 
żywnościowego zajmował się wyładunkiem chleba i innych 
produktów żywnościowych. Kiedy chleb się kruszył, głodni 
więźniowie zbierali z ziemi okruchy, a Schumacher czaił 
się, aby ich złapać i bić. Ten sam oskarżony kradł mięso 
i inne artykuły żywnościowe z kuchni dla więźniów oraz 
konserwy z sardynkami z paczek Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża przeznaczonych dla wieźniów i dawał je 
w prezencie swoim kolegom z SS lub odwoził do kuchni 
dla esesmanów4. Maria Mandel stojąca ze swoim sztabem 
przy bramie obozowej w czasie powrotu do obozu komand 
roboczych poddawała rewizji osobistej podejrzane przez 
nią więźniarki, a za wykrycie jakiejś jarzyny w fałdach pa-
siaka stosowała okrutne kary. Maksymilian Grabner w toku 
procesu mówił o masowej kradzieży paczek przysyłanych 
przez rodziny więźniów do obozu. 

O tym wszystkim wiedział  nie tylko oskarżony Möckel, 
ale także komendant Artur Liebehenschel, który chociaż 

w 1944 r. ukrócił terror obozowy to jednak nic nie zrobił  
w zakresie poprawy warunków więziennych. 

Takie warunki obozowe prowadziły wg prof. Olbrych-
ta do skrajnego wycieńczenia, kończącego się śmiercią. 
Więzień chudł i słabł z dnia na dzień. Następował zanik 
podściółki tłuszczowej, mięśnie wiotczały i zanikały. Skó-
ra nabierała barwy szarosinej, stawała się pergaminowa-
ta, stwardniała, łuszczyła się i była podatna na zakażenia 
świerzbem. Głowa nabierała wyglądu wydłużonego z wy-

raźnymi obrysami kości jarzmowych i oczodołów. Przytę-
piony był słuch i wzrok. Reakcje były zwolnione, więźnia 
ogarniała apatia i senność. Obojętniał, stawał się nieczuły 
na  otoczenie i  umierał najczęściej we śnie lub podczas 
akcji szpilowania. Z daleka taka grupa chorych robiła wra-
żenie modlących się Arabów  i zapewne dlatego w języku 
obozowym takich więźniów nazywano muzułmanami (Mu-
selman)5.

Grabież mienia więźniów

Świadkowie wielokrotnie mówili o grabieży mienia więź-
niów na masową skalę. Organizowała je administracja obo-
zowa, kierowana przez Karla Möckla. Od chwili przybycia 
do obozu skonfiskowane mienie przechodziło na własność 
III Rzeszy. Były to nie tylko produkty żywnościowe i przed-
mioty osobistego użytku (okulary, protezy, buty, ubrania), ale 
przede wszystkim kosztowności, a więc brylanty, perły, ko-
rale, wyroby ze złota i różne cenne precjoza. Niemcy rozta-
czali przed wywożonymi z gett Żydami miraże osiedlenia się 
na nowych żyznych terenach, toteż zabierali oni ze swojego 
majątku rzeczy najbardziej przydatne w nowym miejscu za-
mieszkania czyli głównie pieniądze i kosztowności. Bagaż nie 
mógł wprawdzie przekroczyć 50 kg, ale i tak lekarze zabie-
rali ze sobą instrumenty medyczne i medykamenty, dentyści 
fotele dentystyczne, jubilerzy, szewcy, zegarmistrze, krawcy 
wyposażenie swoich warsztatów, nawet aparaty rentgenow-
skie. Na rampie Żydzi nie byli świadomi że zostają ograbieni 
z mienia. Po wejściu do komory gazowej pozostawione mienie 
poddawano sortowaniu i na ciężarówkach przewożono do  kil-
kudziesięciu magazynów noszących oficjalną nazwę effekten 
lager, a w gwarze więźniarskiej zwanych Kanada – od nazwy 
kraju dobrobytu za jaki uchodziła Kanada. Zwłoki więźniów 
po zagazowaniu skrupulatnie przeszukiwano, ściągano biżu-
terię, wyrywano zęby wykonane ze szlachetnych metali, zdej-
mowano  obrączki, niejednokrotnie wyłamując palce.  War-
tość samych brylantów wywiezionych z Auschwitz do Berlina 
przekroczyła 1 miliard marek6. 

Wykorzystywanie zwłok ludzkich

Hitlerowcy wymyślili, że zabijanie politycznych, raso-
wych, prawdziwych czy wyimaginowanych wrogów III Rze-
szy powinno także prowadzić do ekonomicznych zysków 
w wyniku utylizacji zwłok ofiar. Ze zwłok można było pozy-
skać złoto dentystyczne. Metale szlachetne z uzębienia usu-
wali dentyści zatrudnieni w szpitalu obozowym, a przy ko-
morach gazowych i krematoriach specjalne drużyny robocze 
(Sonderkommandos) składające się z więźniów dentystów, 
pracujących pod nadzorem esesmanów. Z zagazowanych 
zwłok usuwali oni metalowe zęby, wyłamując je (ze względu 
na tempo) niejednokrotnie razem z dziąsłami. Posługiwali się 
obcęgami, dłutami dentystycznymi i łomami. Aby oczyścić 
krwawy łup z dziąseł i masy kostnej wkładano go na pewien 
czas do pojemników z kwasem solnym, a potem przetapiano 
w sztaby o wadze ok. 05-1 kg, albo w krążki o wadze 149 
gramów. Ze 100 000 zwłok uzyskiwano 53,5 kg szlachetnego 
metalu  (złoto, platyna).

Wartościowym surowcem przemysłowym do wyrobu filcu 
i przędzenia nici, zwłaszcza z wyczesanych i ściętych włosów 
kobiecych były włosy ludzkie o długości minimum 2 cm. Wy-
konywano z nich stopy pończoch dla załóg niemieckich łodzi 

Karl Ernst Möckel (siedzi w środku)

oskarżony Adolf Medefind oskarżony Hans Schumacher
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podwodnych i pończochy filcowe dla kolejnictwa. Włosów 
ludzkich używano także do produkcji bomb z opóźnionym 
zapłonem, jako element mechanizmu zapłonowego, a także 
do produkcji powrozów i lin okrętowych, materaców i ubrań. 
W Bełżcu, Sobiborze i Treblince pozbawiano kobiety wło-
sów tuż przed wejściem do komory gazowej. W Auschwitz 
obcinano włosy  zagazowanym zwłokom. Utylizacją włosów 
ludzkich zajmowały się zakłady przemysłowe w Sudetach 
i Bremie. Jeden z zatrudnionych tam  więźniów- pracowni-
ków zeznał, że widział przywiezione warkocze, niektóre gęsto 
zaplecione, inne cienkie dziewczęce. Do niektórych przypięte 
były małe metalowe monety z napisami greckimi. Przy niektó-
rych włosach zwisały jeszcze kawałki skóry ludzkiej.

Kości ze spalonych w krematoriach zwłok rozdrabniano 
drewnianymi tłuczkami. Razem z popiołem zasypywano tym 
materiałem zagłębienia terenowe i bagna. Rozsypywano je tak-
że jako nawóz na pola obozowych gospodarstw rolnych, wokół 
rosnących warzyw, albo jako kruszywo do naprawy dróg obozo-
wych, lub jako izolację cieplną w budynkach obozowych.

Ciało ludzkie jako darmowy materiał służyło do ekspery-
mentów lekarskich o czym była już wyżej mowa. Kolekcję 
szkieletów b. więźniów oświęcimskich wykonano dla Instytu-
tu Anatomii Uniwersytetu Rzeszy w Strasburgu7.

Materiał dowodowy nie wykazał jednak, aby w Auschwitz 
produkowano mydło z ludzkiego tłuszczu, a z wyprawionej 
ludzkiej skóry abażury, rękawiczki, torebki, portfele – jak to 
robiono np. w Buchenwaldzie na polecenie osławionej Ilse 
Koch, żony komendanta obozu. 

Meine Ehre heisst Treue

Materiał dowodowy wykazał, że ludzie w mundu-
rach SS, spod znaku swastyki  dopuszczali się strasznych, 
odrażających i sprzecznych z naturą człowieka czynów.  
Historycy, prawnicy, psychoanalitycy powinni wyjaśnić 
jak do tego mogło dojść. Czy sądzeni w procesie krakows-
kim zbrodniarze byli mordercami-zboczeńcami, dziedzic-
znie obciążonymi sadystami czy ludźmi normalnymi ?  Jak 
wynika z opracowań naukowych na ten temat, wspomnień 
więźniów i wyjaśnień samych oskarżonych odpowiedź na to 
pytanie nie jest łatwa.  

Każdy członek SS składał przysięgę : Ślubuję tobie, 
Adolfie Hitlerze, jako führerowi i kanclerzowi Rzeszy 
i wyznaczonym przez ciebie przełożonym, aż do śmierci 
wierność, odwagę i posłuszeństwo. Tak mi dopomóż Bóg. 
I każdy esesman nosił  na klamrze swojego pasa wyryte 
hasło Meine Ehre heisst Trele (Mój honor  nakazuje 
wierność).  Wierność czyli posłuszeństwo. Według instrukcji 
światopoglądowej obowiązującej w SS było to posłuszeństwo 
szczególnie trudne, bo pochodziło ono z dobrowolności 
i wymagało poświęcenia führerowi wszystkiego co człowiek 
posiadał, a więc dumy osobistej, czci, szacunku, wszystkiego 
co dla człowieka było drogie. 

Miała więc to być ślepa wierność bez żadnego ociągania 
się i nawet za cenę przezwyciężenia wewnętrznych trudności 
i posłuszeństwo bojownika, który czyni więcej niż tego wymaga 
obowiązek. Nie tylko elita SS, ale każdy esesman  wierzył głęboko, 
że należy do awangardy, że jest prekursorem nowych czasów, że 
musi spełniać trudne zadania nie w oparciu o tradycyjny system 
wartości  lecz ten który jest tworzony przez narodowy socjalizm. 
Idolem był Adolf Hitler. Fascynacja führerem w warunkach 

obozu koncentracyjnego łączyła się z sadomasochizmem. 
Zdaniem psychoanalityków ideał posłuszeństwa wywoływał lęk 
przed winą, a więc był neutralizowany nadgorliwą uległością. 
Wykonywanie woli idola nie było już odczytywane jako presja 
czy ciężar, ale jako upojenie. Bycie posłusznym stawało się 
przyjemnością i oznaczało bycie twardym dla siebie i innych. Kto 
jest twardy wobec siebie ma prawo być twardym wobec innych 
i mścić się za ból, którego nie wolno mu okazać i który musi 
w sobie tłumić.

Z zeznań świadków na tym procesie można wyłowić 
wiele takich właśnie przykładów zachowania się hitlerows-
kich zbrodniarzy. Podam jedynie dwa – moim zdaniem - 
najbardziej charakterystyczne. 

Piesek Ericha Muhsfeldta

Erich Muhsfeldt szef krematorium był jednym z najbez-
względniejszych i najokrutniejszych funkcjonariuszy obozo-

wych. 15 listopada 1941 r. 
został przeniesiony z Aus-
chwitz do budującego się 
obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Miał on w obo-
zie ukochanego pieska. Nie 
mógł jednak zabrać ze sobą 
swojej żywej maskotki, 
a jednocześnie nie chciał 
oddać go pod opiekę swo-
im kolegom. Wziął więc ła-
szącego się do niego pieska 
na ręce zbliżył się do pieca 
krematoryjnego i w pewnej 
chwili błyskawicznym ru-
chem rzucił zwierzę w pło-

mienie. Obserwujący tę scenę zauważył łzę w oku zbrodnia-
rza.  Kapo Heinz Stalp zatrudniony na Majdanku, a po wojnie 
odpowiadający w pierwszym procesie zbrodniarzy Majdanka 
toczącym się w Lublinie późną jesienią 1944 r. opowiedział 
o strasznej scenie wrzucenia w Majdanku do pieca kremato-
ryjnego przez tego zwyrodnialca żywej kobiety.

Maria Mandel i dziecko cygańskie

Zeznająca na procesie Zofia Ulewicz nr obozowy 30700 
opowiedziała historię 
pewnego cygańskiego 
dziecka w obozie. Mó-
wiono, że jego ojciec 
był w Niemczech kró-
lem Cyganów. Oboje 
rodzice zginęli w komo-
rze gazowej Auschwitz. 
Chłopczyk – maleńkie 
dziecko mówił tylko po 
niemiecku. Esesmani 
lubili go bardzo, pieś-
cili i wozili na koniu. 
Zainteresowała się nim 
Maria Mandel – komen-
dantka obozu kobiece-
go. W grudniu 1943 r. 
Zofia Ulewicz widziała oskarżona Maria Mandel 

oskarżony Erich Muhsfeldt
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jak Mandel woziła cyganiątko na saneczkach. Był owinięty 
w koce i przywiązany do saneczek. Umyślnie przewracała 
saneczki, podnosiła i śmiała się głośno. Cyganiątko też się 
cieszyło i śmiało. 

Ciąg dalszy tej historii można przeczytać w książce Fa-
nii Fenelon p.t. „Grałam w orkiestrze Auschwitz”. Oto jej 
fragment: Kiedyś na próbie orkiestry kobiecej zaanonso-
wano: Lagerführerin Mandel!. Weszła z dzieckiem w ra-
mionach. Ubrała je przepięknie, jakby to był mały milioner. 
Nosił niebieskie ubranko, urocze spodenki i bluzeczkę. Był 
śliczny. Spojrzenie pełne ufności kierował do niej i ukazu-
jąc perełki ząbków szczebiotał. Ona wdzięcząc się, odpo-
wiadała: nein, nein ! 

- Piękny prawda ? – pyta
Dziecko kręci się, żwawo drepce, znowu wspina się po 

jej udach, a ona nie troszczy się, że te malutkie buciki bru-
dzą jej, tak zawsze starannie utrzymaną spódnicę uniformu 
służbowego. Mały objął ją rączkami za szyję, całuje, a us-
teczka ma umazane 
w czekoladzie. Po raz 
pierwszy, pełne niedo-
wierzania, widzimy, 
że Mandel śmieje się.

Parę dni później, 
wieczorem, gdy wiał 
wiatr, a krople desz-
czu uderzały w nasze 
okna – pisze Fania 
Fenelon – weszła 
Mandel okryta dużą 
szarą peleryną. Nie-
n o r m a l n i e  b l a d a , 
z zapadniętymi, pod-
krążonymi oczami 
– i zażądała wykona-
nia duetu z Madame 
Butterfly  Pucciniego. 
Czy słuchała ? Usta 
zaciśnięte, twarz zamknięta, wydawała się nieobecna. Po 
zakończeniu śpiewu milcząc odeszła. Następnego dnia 
Renata przyniosła wiadomość o tym, że Mandel osobiście 
odniosła dziecko do komory gazowej’’. Czy ta gorliwość  
miała uczynić ją jeszcze bardziej twardą ?

Załoga obozu

Eugen Kogon wskazuje, że dla funkcjonariuszy SS wy-
starczyła nie wiedza, a tylko świadomość – świadomość 
panowania, którą w praktyce realizowano bezwzględnoś-
cią postępowania, surowością, sianiem grozy, hańbieniem 
autorytetów. Świadomość nie potrzebowała wiedzy i kry-
tycznego sposobu myślenia. Taka wiedza mogła by zasiać 
wątpliwości. Potrzebne były tylko polityczne dogmaty. 
Nie było więc wątpliwości iż przywódcy Rzeszy i wszyscy 
przełożeni działają w sposób słuszny. Trzon załóg obozów 
koncentracyjnych stanowili esesmani przygotowywani la-
tami w szkole obozów koncentracyjnych Teodora Eickego 
w Dachau. Taką szkołę Eickego przeszli siedzący na ławie 
oskarżonych w procesie krakowskim Hans Aumeier i Karl 
Möckel a także komendanci Auschwitz Rudolf Höss sądzo-
ny w Warszawie i Josef Kramer sądzony w procesie zało-

gi Belsen w Lüneburgu. Inni trafiali do Auschwitz nieraz 
zupełnie przypadkowo jak np. Erich Dinges czy Richard 
Bock, Stefan Baretzki, Włodzimierz Bilan, a nawet osła-
wiony Oswald Kaduk.  Niektórzy hitlerowscy dygnitarze 
po wojnie przyznawali, że do pełnienia zadań wartowników 
w obozach koncentracyjnych wybierano ze szczególną pre-
medytacją notorycznych pijaków, kryminalistów ze zmilita-
ryzowanych oddziałów NSDAP. Dokonywano doboru „pod-
człowieczeństwa”, doboru negatywnego do pełnienia zadań 
politycznych. Przyznał to sam Rudolf Höss, że Auschwitz 
stawał się stopniowo śmietniskiem, gdzie pozbywano się 
zbytecznego elementu z personelu Inspektoratu Obozów 
Koncentracyjnych.

Oczywiście pewien procent takich ludzi wchodził 
w skład załogi, ale większość stanowili normalni ludzie, 
którzy dokładnie potrafili odróżnić dobro od zła. Ci którzy 
mieli sadystyczne skłonności mogli być kierowani na sta-
nowiska dające im bezpośredni kontakt z więźniami i tych 

najlepiej zapamiętali 
zeznający na procesie 
jako świadkowie byli 
więźniowie.  Ogromna 
większość esesmanów 
na wieżach strażni-
czych, czy konwoju-
jących komanda robo-
cze była anonimowa. 
Pod koniec wojny 
do pracy w obozach 
k o n c e n t r a c y j n y c h 
kierowano żołnierzy 
Wehrmachtu. Trudny 
był także werbunek 
kobiet na stanowiska 
nadzorczyń. Niektóre 
jak Mandel zgłaszały 

się dobrowolnie zachę-
cone perspektywą do-

brych zarobków. Pod koniec wojny z tym naborem było co-
raz trudniej a zatem stosowano nabór przymusowy  spośród 
pracownic zakładów zbrojeniowych, biur zatrudnienia.

Pod względem wykształcenia, pochodzenia, mentalności 
byli to ludzie, którzy  odpowiadali temu czego od nich ocze-
kiwano. W Auschwitz zostali skonfrontowani z perfekcyj-
nie działającym aparatem masowej zagłady i każdy z nich 
w większy czy mniejszy sposób został w te tryby wpleciony 
i stanął pomiędzy Scyllą i Charybdą. Sam Himmler przewi-
dział taką sytuację i powiedział do oficerów SS : Polecenie, 
które organizacja musiała wykonać (chodzi o mordowanie 
kobiet i dzieci) jest najtrudniejsze ze wszystkich dotychcza-
sowych. Można stać się niezmiernie surowym, bezdusznym, 
nie zważać na życie ludzkie, albo stać się mięczakiem i za-
dręczać się aż do załamania nerwowego. A wy wykonaliście 
zadanie, bez poniesienia uszczerbku na duszy i umyśle.

Żaden członek załogi oświęcimskiej nie chciał być 
uznany za mięczaka. Zagłada była rzeczą straszną, ale trze-
ba umieć być twardym, gdy chce się dokonać czegoś wiel-
kiego. I tak widziano wielkość Hitlera, że potrafi on być 
przywódcą twardym zmierzającvm do celu, który uznał za 
jedynie słuszny. Taka twardość i bezwzględność była wy-

Proces załogi Auschwitz-Birkenau - fot. Wojciech Kondracki
ze zb. Polskiej Agencji Prasowej
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Rok temu lokalna prasa poinformowała o poszukiwaniach 
i odkryciu wraka czołgu Vickers w podbocheńskich Dołuszy-
cach. Informacja była z gatunku sensacji, jakie serwują nam 
wielkonakładowe tabloidy i podobnie jak inne „sensacje” oka-
zała się nieprawdziwa. Autor brał udział w poszukiwaniach 
i z perspektywy czasu chciałby podzielić się refleksjami i za-
chęcić do poszukiwań legendarnego „Vickersa”

Czołgi Vickers mark E pojawiły się w Wojsku Polskim 
w latach 1932-1933 w ilości 38 sztuk. Zaletami pojazdu sta-
wiającymi go ówcześnie w rzędzie najnowocześniejszych 
konstrukcji, była stosunkowo duża pewność eksploatacji, 
zawieszenie zapewniające dość dużą płynność jazdy oraz 
mechanizm gąsienicowy z lekkimi ogniwami szkieletowymi 
o trwałości ok. 4800 km przebiegu, co na owe czasy było re-
welacją. Wersja jednowieżowa posiadała armatę 47 mm i kara-
bin maszynowy. Czołg kosztował 180000 zł ( dla porównania 
samolot P-11c-70000 zł, karabin Mauser- 214 zł).

Jarosław Kucybała

Gdzie jest Vickers ?

Ogniwo gąsienicy czołgu Vickers - zbiory autora

starczającym kryterium wartości i służyła zagłuszaniu su-
mienia.

Niewykonanie rozkazu wojskowego pozostawało poza 
wszelką dyskusją  - mówił na procesie załogi Belsen wspo-
mniany wyżej Josef Kramer, a dr Entress dodał : Wszystkim 
nam przychodziło na myśl, że eksterminacja ludzi nie była 
właściwą drogą. Nie było jednak siły, aby to zmienić. Niko-
mu nie przychodziło na myśl, że nie można było nie wyko-
nać rozkazu. A gdybym ja tego nie uczynił, to uczyniłby to 
ktoś inny, a ja zostałbym ukarany Podobnie tłumaczył się 
adjutant Hössa Höcker, którego album fotograficzny z „we-
sołych chwil w Auschwitz” z udziałem Hössa, Kramera, 
dr Mengele i obozowych nadzorczyń opublikowany został 
w ub. r. na internetowym portalu Spielberga. 

Poprzez umundurowanie zbrodniarzy wszystkie 
rozkazy nabierały charakteru wojskowego: rozkaz jest 
rozkazem Befehl ist Befehl. I były wytłumaczeniem przed 
samym sobą. Do tego dochodziła totalna i monotonna 
propaganda narodowych socjalistów o walce na śmierć 
i życie z Żydami, która jest prawem natury podobnie jak 
walka człowieka z zarazą, z bakteriami dżumy. W toku 
powojennych procesów padały tłumaczenia: Pozbawiano 

nas funkcji myślenia, robili to za nas inni. Wbijano nam 
do głowy, że Żydzi są wszystkiemu winni, że są naszym 
nieszczęściem.  

Stanisław Kobiela

c.d.n

Przypisy :
1 Antoni Kępiński, Refleksje oświęcimskie, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1995
2 tamże
3 Prof. Olbrycht podaje, że wartość kaloryczna w polskich więzie-

niach przed 1939 r. wynosiła 2400 kalorii dziennie, a dla pracują-
cych fizycznie od 3000 do 4500 kalorii dziennie.

4 zob. Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitle-
rowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 
1967 s. 123

5 W Dachau takich więźniów w bawarskim dialekcie nazywano kre-
tynami.

6 por. Andrzej Strzelecki, Grabież mienia ofiar KL Auschwitz [w: Ze-
szyty Oświęcimskie nr 21, 1995]

7 zob. Andrzej Strzelecki, Wykorzystywanie zwłok ofiar obozu [w: Ze-
szyty Oświęcimskie nr 21, 1995]

Zdjęcia: PAP, A Holokauszt Magyarorszagon, Album Karla Höckera

2 Batalion Pancerny z Żurawicy miał na wyposażeniu 21 
czołgów. 13 sierpnia 1939 roku zmobilizował dla 10 Brygady 
Kawalerii płk Stanisława Maczka, 121 samodzielną kompanię 
czołgów lekkich Vickers (dowódca por. Stanisław Rączkow-
ski).Na wyposażeniu kompanii było 16 czołgów (10 jedno-
wieżowych i 6 dwuwieżowych), 8 samochodów ciężarowych, 
samochód osobowy, terenowe samochody półgąsienicowe 
i motocykle. Skierowana została transportem kolejowym do 
rejonu koncentracji Brygady w okolicach Krakowa, gdzie do-
tarła 15.08.1939 . W pierwszym tygodniu II wojny światowej 
kompania walczyła w Beskidach: 3 września spod Krzeszowa 
w kierunku Skomielnej dwukrotnie i z powodzeniem kontr-
atakowała piechotę niemieckiej 2 Dywizji Pancernej. Ludwik 
Ferenstein w swej książce „Czarny naramiennik” pisze: ...po 
drodze spotykam nasze czołgi. Posuwają się wolno pod górę 
ku przodowi, w kierunku południowym. Mijają baterię, która 
strzela do Niemców z niezwykłą zaciętością... Pociski naszej 
artylerii hamują posuwanie się Niemców... Teraz wypadły 
z ukrycia nasze Vickersy. Suną przed siebie i rozwijają się na 
boki, siejąc ogniem... Następnego dnia pod Kasiną Wielką, 
razem z 24 Pułkiem Ułanów znowu powstrzymała napór nie-
mieckiej 4 Dywizji Lekkiej tracąc dwa czołgi. 5 września pod 
Wiśniową kontratakowała z 24 puł., odtwarzając przedni skraj 
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Dla porównania - podwozie odrestaurowanego pojazdu

obrony i po raz drugi w godzinach popołudniowych – w celu 
zabezpieczenia lewego skrzydła obrony. Wreszcie 6 września 
zawitały czołgi na ziemię bocheńską. Płk Maczek skierował 
Vickersy do odwodu brygady w Kopalińskim lesie i Dołu-
szycach. W lesie odpoczywały oddziały 10 Pułku Strzelców 
Konnych, bateria haubic 100 mm, czołgi i tabory Brygady. 
24 Pułk Ułanów usadowiony w Leszczynie od rana walczył 
z niemiecką 3 Dywizją Górską W godzinach południowych 
wytworzyła się krytyczna sytuacja na zachód od Nowego Wiś-
nicza. Kierunek na zachód od Wiśnicza słabo chroniony przez 
bataliony KOP-u ppłk Wójcika był atakowany przez szpicę 
pancerną 2 Dywizji Pancernej. Pisze o tym gen. bryg. Franci-
szek Skibiński na łamach Wojskowego Przeglądu Historycz-

nego: Około południa czołgi nieprzyjacielskie przedarły się 
poprzez luźne ugrupowania jednostek broniących skraju lasów 
na zachód od Wiśnicza i zjawiły się w lesie – tuż na północny 
zachód od miasteczka. Zostały wyrzucone stamtąd kontrata-
kiem kompani Vickersów.

 Historyk Armii „Kraków” W. Steblik pisze: ...południowa 
grupa czołgów nacierała szerokim frontem wzdłuż osi: Po-
dolany, Sobolów, Wiśnicz Nowy na oddziały 1 brygady gór-
skiej KOP i 10 brygady kawalerii, z głównym wysiłkiem na 
lasy między Bochnią a Wiśniczem. Około południa 1 brygada 
górska postępując za wycofującymi się grupkami strzelców 
dotarła aż do lasu, na północ od Wiśnicza Nowego. Wpraw-
dzie 10 BK ogniem artylerii i kontratakiem kompani czołgów 
Vickers odparła natarcie i następnie przesunęła 10 pułk strzel-
ców konnych z Kopalin do obrony z dwóch stron zagrożonego 
Wiśnicza... To jednak połączenie taktyczne między Bochnią 
a Wiśniczem groziło lada chwila zerwaniem. 

Autorzy opracowań zgodnie podają, że podczas kontrataku 
kompania straciła jeden czołg. Kontratak został wyprowadzo-
ny z Kopalin w kierunku Leszczyny i w tym pasie terenu zo-
stał zniszczony czołg .

8 marca 2007 roku przy współdziałaniu Urzędu Miasta 
Bochni, Muzeum w Bochni, twórców programu telewizyjnego 
„Było nie minęło”, koparki pana Kazimierza Gołdasa i wąskiej 
grupy miłośników historii militarnej przystąpiono do akcji po-
szukiwawczej mającej na celu wydobycie Vickersa. 

Moim zdaniem miejsce poszukiwań było zbyt oddalone od 
terenu wrześniowej walki. Według niektórych świadków po-
jazd ze 1939 roku -prawdopodobnie tankietka - ugrzązł w tere-
nie około 500 metrów na zachód od rejonu poszukiwań! O po-
jeździe wielkości Vickersa nie było mowy, ponieważ świad-
kowie podkreślali niewielki rozmiar wraka(porównywalny do 
gabarytów fiata 126p). Na szczęście na terenie poszukiwań 
znalazła się inna pozostałość wojenna wstępnie odsłonięta 
przez właściciela terenu, a zarazem miłośnika militariów  pana 
Krzysztofa Jawienia. Były to resztki transportera półgąsienico-
wego HALFTRUCK produkcji amerykańskiej i na nich skupił 
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się impet poszukiwań. Z ziemi wyjątkowo bagiennej, wydo-
byto zespół podwozia gąsienicowego (na zdjęciu) i szereg 
drobnych elementów reduktora i dyferencjału. Poszukiwania 
kontynuowano 27 kwietnia 2007 roku celem, których była 
lokalizacja i wydobycie pozostałych fragmentów Halftrucka. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy udało się 
z wykopu wydobyć wszystkie szczątki pojazdu. Okazało się, 
że pojazd był sukcesywnie demontowany przez okolicznych 
mieszkańców , co zaowocowało niewielką liczbą wydobytych 
części i nie pozwala na odtworzenie ostatnich chwil trans-
portera. Do ciekawych elementów znalezionych w wykopie 
należy tabliczka znamionowa skrzyni biegów, kompletna 
głowica silnika (z wkręconymi świecami!), części podwozia, 
reduktora, wał napędowy kompletny itp. Całą akcję uważam 
za udaną, choć nadzieje były większe. Z jednej zagadki do-
tyczącej Vickersa urodziła się druga dotycząca Halftrucka. 
Pojazdy te dostarczano z Ameryki w ramach umowy „Lend 
- Lease” wojskom wszystkich sił sojuszniczych. Czy był to 
pojazd zdobyty przez Niemców i przez nich wykorzystywa-
ny, czy będący na wyposażeniu 38 sowieckiej armii 4 Frontu 
Ukraińskiego wyzwalającej południową stronę powiatu bo-
cheńskiego w styczniu 1945 roku? Za pierwszą teorią prze-
mawiają następujące fakty: zachowany na częściach podwo-
zia lakier w kolorze szarym tzw. ”panzergrau” (Halftruck 
w wydaniu sowieckim był zielony) i łuski karabinowe Mau-
ser znalezione w wykopie używane przez Niemców (sowieci 
używali naboi karabinowych typu Mosin).Tajemnicą jest też 
sposób, w jaki pojazd został unieruchomiony. Na elementach 
podwozia widać ślady po eksplozji ładunku wybuchowego. 
Czyżby transporter utknął w bagnie, a następnie został przez 
załogę wysadzony? Własności terenowe Halftrucka nie były 
rewelacyjne, lecz w sytuacji ekstremalnej pojazd ratowała 
wyciągarka linowa zamontowana z przodu pojazdu i mocne 
drzewo, których w Dołuszycach nie brakowało. Następnym 
zagadkowym przedmiotem z wykopu jest ogon niekierowanej 

rakiety z świetnie zachowaną dyszą wylotową i pogiętymi, 
ale kompletnymi statecznikami, być może przeciwpancer-
nego niemieckiego „Panzerschrecka”. Czy pocisk rakietowy 
został wystrzelony z ukrycia przez przeciwnika żołnierzy ja-
dących pojazdem, czy został podłożony pod podwozie celem 
wzmocnienia siły wybuchu ładunku unieszkodliwiającego 
pojazd, tego też nie wiemy. Wszystko to wymaga dalszych 
wyjaśnień i poszukiwań. Vickers, tankietka, Halftruck to nie-
mi świadkowie wydarzeń jakie toczyły się prawie 70 lat temu 
na naszej ziemi, dlatego sądzę, że powinniśmy nadal szukać 
resztek pojazdów, aby uratować „kawałek”  historii której nie 
powinniśmy się wstydzić. 

Jarosław Kucybała

Literatura:
-Nowa Technika Wojskowa –numery z roku 1999
-Antoni Nawrocki – 2 Batalion Pancerny (Żurawica 

1935-1939)
-Wojskowy Przegląd Historyczny – 2/1959
-Janusz Magnuski – Wozy bojowe LWP
-relacje L. Ferensteina, F. Skibińskiego, S. Maczka
-fotografie autora, zdjęcie vickersa - internet. 

P.S. Artykuł ten został napisany w czerwcu 2008 roku, 
a w międzyczasie  grupa poszukiwaczy  odnalazła  w Lesz-
czynie pozostałości po Vickersie w postaci blach pancernych 
z kadłuba czołgu. Blachy te były eksponowane na wystawie 
„Wiśnicki alkazar 1939” w wiśnickim „plastyku”.  Wyjaśniła 
się też tajemnica grobu podchorążego Łukasiewicza(tak głosi 
napis na grobie) z Trzciany .W rzeczywistości  na cmentarzu 
parafialnym w tej miejscowości jest pochowany  podporucz-
nik Michał Łukaszewicz  (!)  dowódca plutonu  121 Kompa-
ni czołgów lekkich Vickers, który był jednocześnie dowódcą 
zniszczonego czołgu . Cześć Jego pamięci!

Pożegnalne zdjęcie eksploratorów
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- Telefon!...- Halo!
- …Mówi Tadeusz Kukla, to ty, Władku?
-… Tak, to ja.
- Dzwonię do Ciebie pewnie za wcześnie, ale wyjeżdżam do 

Huty, a jest szósta dwadzieścia (oczywiście rano, widzę, że ce-
lowo opóźnia powiedzenie czegoś ważniejszego), a chciałem ci 
przekazać smutną wiadomość, tę mianowicie, że 22 lipca zmarł 
nagle w Stanach Emil Styczeń, znaleziono go martwego nad mo-
rzem, gdzie odbywał spacer. Prawdopodobnie zawał serca. My-
ślę, że niebawem będą dalsze wiadomości i chyba 
szczegółowsze. Początkowo nie zdawałem sobie 
z tego jasno sprawy, to do mnie nie docierało, 
ale zaraz jakby ocknięcie, uświadomiłem sobie 
tę śmierć, odczułem wielkość straty Przyjaciela i 
głęboki, szczery żal.

- Emil nie żyje!
Równo przed miesiącem dzwonił do mnie (tak 

imieninowo), snuł wtedy plany co do tego, kogo 
odwiedzi w pierwszej kolejności i gdzie pojedzie 
we wrześniu po powrocie do kraju. Obiecywał 
już na pewno odwiedzić mnie w Warszawie, za-
mierzał także jechać ze mną do Książnic, by tam 
w kościele zobaczyć tablicę pamiątkową poświę-
coną Henrykowi1. Wtedy nic nie wskazywało na 
taki tragiczny Emila koniec życia. A tu masz!... Jak grom z jasne-
go nieba spadła ta wiadomość.

Z Emilem znałem się od 1945 roku. Spotkaliśmy się po raz 
pierwszy w Bochni, w bursie, kiedy to ja rozpoczynałem trzecią 
klasę gimnazjalną, a on drugą. Nasza znajomość, która się ry-
chło w przyjaźń przerodziła trwała przez cały czteroletni okres 
bocheński. W stałych kontaktach listownych pozostawaliśmy 
w późniejszych czasach naszych studiów (jego w Seminarium 
Duchownym w Tarnowie, a moich w Warszawie na polonistyce). 
Potem odwiedzaliśmy się wzajemnie, ale to już było wtedy, kie-
dy doczekaliśmy pewnej życiowej stabilizacji. Ja w Warszawie, 
a on w różnych parafiach diecezji tarnowskiej. W ostatnich latach 
nasze kontakty były ściślejsze, spotykaliśmy się częściej, zwy-
kle na różnych bocheńskich i bursackich uroczystościach. Nasze 
spotkania były wówczas serdeczne, pełne wzajemnej życzliwo-
ści, cieszyliśmy się zawsze z tego, że mogliśmy się zobaczyć, po-
rozmawiać i powspominać, że mogliśmy się cofnąć choć myślą 
w krainę naszej młodości.

Zastanawiałem się często nad tym, co nas zbliżyło, co za-
przyjaźniło, co sprawiło i sprawiało, że odczuwaliśmy potrze-
bę wzajemnych kontaktów. Przecież Emil był w klasie niższej 
(choć byliśmy rówieśnikami), a więc nasza codzienność nie 
była taka sama.

Myślę jednak, że tym spoiwem naszej przyjaźni było jedna-
kowe pochodzenie społeczne (chłopskie), podobne patrzenie na 
świat i na sprawy naszego życia, no i wiele wspólnych cech cha-
rakteru. Mnie ponadto ujmowały w Emila charakterze prostota, 
dobroć, szczerość i życzliwość, które emanowały z jego osoby. 
To był prawdziwy Przyjaciel. Prawość jego charakteru (dobroć, 
życzliwość) potwierdzają także liczni wychowankowie, duża gro-

1  Chodzi o tablicę pamiątkową poświęconą Henrykowi 
Kupiszewskiemu, ambasadorowi przy Stolicy Apostolskiej.

Władysław Kupiszewski (Warszawa)

Wspomnienie o Księdzu Emilu Styczniu
mada mieszkańców bursy, których on (obok księdza Czaplińskie-
go) był nauczycielem i wychowawcą. W bursie bowiem, w której 
przed laty sam przebywał sprawował już jako ksiądz-katecheta, 
w trudnych czasach panoszącego się komunizmu swoją posługę 
kapłańską.

Trumnę ze zwłokami Księdza Emila sprowadzono do Polski 
i 19 sierpnia odbył się w kościele parafialnym pw. Jana Nepomu-
cena w Bochni pogrzeb, w którym i ja uczestniczyłem. Wszedłem 
do kościoła. Przed ołtarzem na katafalku stała już trumna, na niej 

mszał, kielich obok stuła i biret – paramenty litur-
giczne i wiązanka białych kwiatów. Wokół trum-
ny sześć płonących świec i wieńce. Zgromadzeni 
w oczekiwaniu na rozpoczęcie mszy św. odmawia-
li głośno różaniec. Wielki tłum ludzi (grubo ponad 
tysiąc i księży ok. osiemdziesięciu), którymi wkrót-
ce napełnił się kościół były świadectwem tego, jak 
wielkim autorytetem w diecezji i w Bochni cieszył 
się zmarły Ks. Emil. Usiadłem w ławce i włączy-
łem się w modlitwę, ale mi to wyraźnie nie szło, 
nie mogłem się skupić. Rozmyślałem… . Rozmy-
ślałem o kruchości ludzkiego życiu, o ostateczno-
ści, o przemijaniu. Myśli moje uciekały do pięk-
nego nekrologu (przeczytałem go przed wejściem 
do kościoła), odbiegającego formą od nekrologów 

polskich, na którym m.in. obok zdjęcia zamieszczono wzruszający 
wiersz zapewne autorstwa Zmarłego. Wiersz, który chyba Emil 
napisał przed osiemnastu laty, kiedy przyjechał na Florydę do pra-
cy misyjnej, a który jest doskonałą Jego wizytówką. Myślę, że nie 
od rzeczy będzie przytoczyć go tu w całości:

Wszystko tu inne, ziemia, trawa,
Inne drzewa, inny zapach kwiatów,
W gałęziach ptak inaczej śpiewa.
Kościół inny i Kapliczka
Z innych zrobiona kamieni,
Pod figurą napis, też inny,
W innym blasku słońca się mieni.

Tylko Ty jesteś ta sama,
Łaskawa, cicha, kochająca.
Gdziekolwiek bym był, Mario, 
Bądź ze mną do końca.

Po mszy św., której głównym celebransem był biskup, a kon-
celebrantami liczni księża i po modlitwach pogrzebowych na-
stąpił ostatni akt ziemskiego pielgrzymowania – odprowadzenie 
Zmarłego na miejsce doczesnego spoczynku, na cmentarz Ły-
chowski. Tu znów ostatnie modlitwy, grudka ziemi ze słowami z 
prochuś powstał i w proch się obrócisz – rzucona na trumnę przez 
kapłana i złożenie trumny do grobowca…

I tak zakończyło się życie ziemskie. Odszedł od nas kapłan, 
nauczyciel i wychowawca, a mój serdeczny Przyjaciel.

Władysław Kupiszewski

Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski jest działaczem Oddzia-
łu Warszawskiego i Sekcji Bursaków Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
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W małym  górskim miasteczku 
San Antonio w Peru od dwunastu lat 
pracuje nasz rodak z Królówki  ks. 
Wiesław Tworzydło. Tam wszyscy 
znają go jako Padre Tadeo.

Niemal tradycją stało się, że  co jakiś czas księża pocho-
dzący z Królówki wyjeżdżają na misje do Ameryki Połu-
dniowej. Po wojnie pracowali  w Argentynie przez całe lata 
ks. Stanisław Stabrawa – Padre Feliks i ks. Ludwik Stańdo 
– Padre  Louis, który zmarł  tam w opinii świętości w roku 
1991. O obu tych misjonarzach pisał na łamach Wiadomości 
Bocheńskich  ( nr 3 /1998 i nr 2 /2000) Michał Więckowski 
ich kolega z Królówki  żyjący po wojnie w Argentynie.

Janina Kęsek

Misjonarz z Królówki w Peru

Ks. Wiesław Tworzydło urodził się w Królówce 23 paź-
dziernika 1967 roku.  Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 
1994 roku w Tarnowie. Przez dwa lata pracował jako wikary 
w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W 1996 roku 
zdecydował się na wyjazd na misje  do Peru. Podjął pracę 
w górskim rejonie Peru w parafii San Antonio w Churcam-
pie. W jego parafii znajduje się szereg wiosek rozrzuconych 

w rozległym górski terenie, niektóre nawet  na wysokości oko-
ło 3.500 m. Jest to najuboższy rejon nie tylko Peru, ale całej 
Ameryki Południowej.

Ks. Tworzydło przez dwanaście lat pracy misyjnej zżył się 
z indiańska ludnością, potomkami dawnych Inków. Jednak co 
dwa lata stara się przyjeżdżać do rodzinnej Królówki  gdzie 
czeka na niego matka i rodzeństwo. W tym roku latem rów-
nież odwiedził rodzinne strony. Wtedy też na prośbę dyrektora 
muzeum Jana Flaszy zaprezentował w muzeum piękne foto-
grafie z Peru i podzielił się ze słuchaczami  swoimi wrażenia-
mi z pracy misyjnej.

Jak już wspomniano ks. Tworzydło ma w swojej parafii 
San Antonio tak dużo odległych od siebie małych wiosek 
i osad górskich, że może je odwiedzać co dwa lata. Wtedy 
spowiada, udziela sakramentów chrztu , komunii św. i małżeń-
stwa. Dla danej wioski jest to duże święto. Na następna wizytę 
muszą czekać dwa lata. 

Parafianie ks. Tworzydły mimo ubóstwa są ludźmi rados-
nymi. Potrafią cieszyć się życiem, są ludźmi  głęboko wierzą-
cymi, a sprawy bytowe nie zakłócają ich pogodnego nastawie-
nia do świata. W miasteczku, w którym mieszka Padre Tadeo 

w Churcampo jest kościół parafialny 
p.w. św. Antoniego, a od niedawna 
dom katechetyczny, w którym odby-
wa się nauka religii. 

Ksiądz Tworzydło pracuje w bar-
dzo ciężkich warunkach. Klimat 
ostry, wysokogórski. Do odległych 
wiosek jedzie samochodem tereno-
wym po wyboistych , stromych gór-
skich ścieżkach , często przedzierając 
się przez warstwę chmur.

Najlepiej jednak o pracy misyjnej 
Padre Tadeo powiedzą piękne foto-
grafie wykonane przez niego na pla-
cówce misyjnej w Peru.

Naszemu Rodakowi w dalekim 
Peru życzymy zdrowia i sił do pracy, 
radości z realizowania  powołania ka-
płańskiego w pracy misyjnej i Boże-
go błogosławieństwa.
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W numerze 1 (76)/2008  Wiadomości 
Bocheńskich ukazał się artykuł pani prof. 
Bożeny Wojciechowskiej p.t. „Z dziejów 
bocheńskiej Szkoły Muzycznej...”  w któ-
rym Autorka przedstawiła ciekawy życio-
rys założyciela tej  szkoły i pierwszego jej 
dyrektora profesora Jerzego Żurawlewa, 
który przed wojną był  inicjatorem orga-
nizowania Konkursów Chopinowskich 

w Warszawie. W obecnym artykule przedstawiam sylwetkę 
znakomitej skrzypaczki pani prof. Wandy Chomrańskiej, która 
kontynuowała w Bochni dzieło prof. Żurawlewa.

Wanda Chomrańska urodziła się 12 maja 1897 r. w Tarno-
polu. Była najmłodszym dzieckiem Eugeniusza Chomrańskiego 
rewidenta cesarsko-królewskich kolei państwowych i  Ewy ze 
Stelmachów Chomrańskiej. Kiedy przyszła na świat, najstarszy 
syn Chomrańskich Eugeniusz miał już 11 lat, córka Olimpia 8 

lat, a syn Marian 6 lat. Ojciec 
po awansie na stopień star-
szego rewidenta kolejowego 
(nadrewidenta) przeniósł się 
wraz z rodziną do Lwowa. 
Niestety w wieku zaledwie 
48 lat zmarł na gruźlicę 
w 1908 roku.  Do jego śmier-
ci mieszkali przy ulicy  Lele-
wela. Wdowa z dziećmi prze-
prowadziła się do mieszkania 
przy ulicy Fredry 5.

Opiekę nad osieroconą 
rodziną roztoczył najstarszy 
brat Wandy Eugeniusz, któ-
ry już w 1906 r. ukończył 
Wydział Prawa i Umie-
jętności Politycznych na 

Uniwersytecie we Lwowie z tytułem doktora obojga praw. 
W latach studiów pracował w redakcji „Słowa Polskiego”,  
w czasie choroby ojca podjął  pracę w oddziale rachunkowym 
c.k. Wyższego Sądu Krajowego a w 1910 r. pracę praktykanta 

Stanisław Kobiela

Wanda Chomrańska
1897 – 1987

konceptowego w Prezydium c.k. Namiestnictwa we Lwowie. 
Zapewne dzięki jego pomocy finansowej Wanda po ukoń-
czeniu szkoły ludowej im. Klementyny Tańskiej we Lwowie 
dostała się do ekskluzywnej Wyższej 5-klasowej Katolickiej 
Szkoły Żeńskiej Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
we Lwowie, którą ukończyła w 1911 r. Uzdolniona muzycz-
nie rozpoczęła dalszą naukę we lwowskim Konserwatorium 
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Odbyła tam kurs 
niższy i średni (1912-1918) a następnie 5-letni kurs wyższy 
(1918-1923) i otrzymała świadectwo z bardzo dobrymi wy-
nikami z wszystkich przedmiotów  oraz złoty dyplom ukoń-
czenia studiów muzycznych w dniu 30 czerwca 1923 r. W na-
stępnym roku złożyła egzamin przed komisją dla kandydatów 
na nauczycieli muzyki w szkołach średnich i seminariach na-
uczycielskich we Lwowie.  Tuż przed wybuchem wojny świa-
towej (1914 r.) brat Eugeniusz wstąpił do Zakonu Jezuitów 
i przeniósł się do Krakowa. Utrzymywał jednak stały kontakt 
korespondencyjny z rodziną we Lwowie.

W okresie nauki w konserwatorium Wanda pracowała 
zarobkowo w latach 1915-1919 jako referentka konceptowa 
w lwowskiej powiatowej  komisji zasiłkowej.  1 września 
1920 r. jeszcze jako studentka otrzymała propozycję pracy 
w Konserwatorium, gdzie studiowała. Pracowała tam  do 1935 
roku nauczając gry na skrzypcach. W jesieni 1920 r. otrzyma-
ła skierowanie do pracy nauczycielskiej w 1-klasowej szkole 
powszechnej w Mąchocicach w kieleckiej gminie Dąbrowa. 
Nie chciała jednak zerwać kontaktów z uczelnią  i po miesiącu 
uwolniła się od tej narzuconej  pracy. Z tamtego okresu nauki 
i pracy w Konserwatorium zachowała w serdecznej pamięci  
dwóch wspaniałych profesorów Józefa Cetnara w klasie skrzy-
piec i Adama Sołtysa, który wykładał solfeż, zasady harmonii, 
formy muzyczne i historię muzyki.

Nauka i praca, sumienność w wypełnianiu obowiązków, 
opieka nad wiecznie chorą matką stały się rutyną w życiu Wan-
dy. Radosne chwile dzieciństwa przeszły niemal niepostrzeżenie. 
Mimo różnicy wieku najlepiej czuła się od dziecka  w towarzy-
stwie brata Eugeniusza, który już jako chłopiec pięknie rysował, 
uprawiał turystykę, umiał pięknie opowiadać. Gdy wstąpił do 
zakonu kontakty te zostały znacznie ograniczone.  Piękna sio-
stra Olimpia od dziecka była na pierwszym planie. Mimo urody 
i życiowej zaradności nie mogła znaleźć kandydata do swojej 
ręki. Wanda natomiast pozostająca w cieniu siostry przypadko-
wo poznała młodzieńca o podobnej jak ona skromnej naturze 
i wrażliwości muzycznej. Rozkwitające uczucie przerwała jed-
nak wojna. Na wojnę poszedł także brat Wandy Marian. Przez 
długie lata zmagań wojennych do rąk Wandy docierały tylko 
listy z frontu od brata Mariana. O młodym człowieku słuch za-

ginął. Rozwiały się radosne uczucia i z czasem 
uległy zapomnieniu. Dopiero po latach w cza-
sie likwidowania mieszkania we Lwowie oka-
zało się, że stos listów od ukochanego, a nie 
przeczytanych przez nieświadomą ich istnienia 
adresatkę leżał w domowym schowku.  Po 60 
latach Wanda Chomrańska otrzymała przepro-
siny i wyrazy skruchy od pomysłodawcy tego 
kiepskiego żartu. 

Brat Marian przeżył wojnę, ale ożenił się 
i zamieszkał z dala od Lwowa. Olimpia wy-
szła za mąż za Węgra pana Cremo i wyjecha-
ła z mężem do Hajmaszker koło Veszprem na 

Rodzina Chomrańskich. 
Od lewej Wanda, Ewa, Eugeniusz, 
Olimpia, Marian

Wanda Chomrańska w latach młodzieńczych
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Węgry. Urodziła dwóch synów. Wanda za pośrednictwem 
brata Eugeniusza poznała starszego od niej o 22 lata inż. Le-
ona Grocha z Ryglic, doświadczonego konstruktora mostów 
i budowniczego tras drogowych od 1900 roku., zatrudnionego 
w Lwowskiej Dyrekcji Robót Publicznych. Jego dziełem było 
wydźwignięcie zdemolowanego po I wojnie światowej mostu 
żelaznego na Dniestrze pod Haliczem 300 m. dł., samodziel-
ne projekty i budowa ukośnego żelaznego mostu kolejowego 
w Trzebini, mostu kolejowego na Dunajcu pod Nowym Tar-
giem na linii kolejowej Chabówka-Zakopane, budowa drogi 
Kossów-Jasieniów Górny-Worochta,  w Gaśnicy i Jezupolu. 
W 1925 r. skonstruował on nowy typ mostu kratowego – pa-
tent polski Nr 9622 według którego zbudowano w 1926 r. most 
na Sanie w Zarzeczu koło Niska o pięciu przęsłach po 40 m. 
św., w Jezupolu na Bystrzycy, na Rybnicy w Sokołówce, na 
Dubnie pod Rożniatowem i na Dunajcu pod Nidzicą.

Wanda i Leon Groch pobrali się w styczniu 1934 r.. Ślubu 
w kościele parafialnym św. Mikołaja we Lwowie udzielał ks. 
Eugeniusz Chomrański, który kilka lat wcześniej skończył 

studia teologiczne w Rzy-
mie. Wanda nadal uczyła 
gry na skrzypcach w Kon-
serwatorium w zakresie 3 
niższego kursu, a ponadto 
w szkołach Galicyjskiego 
Polskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Po śmierci 
matki Ewy Chomrańskiej 
w 1935 r. państwo Grocho-
wie wyjechali do Krakowa 
i tam zamieszkali przy ul. 
Chopina. Nie mieli dzieci. 
Życie upływało im w do-
statku. Mąż kupował żo-
nie drogie prezenty, wśród 
których znalazły się m.in. 

skrzypce skonstruowane w 1787 r. przez słynnego wiedeń-
skiego lutnika Mathiasa Thira, przechowywane w futerale 
z krokodylej skóry.     

Po wybuchu wojny już 2 grudnia 1939 r. państwo Gro-
chowie zmuszeni zostali przez Niemców do opuszczenia 
mieszkania. Przenieśli się do Ryglic koło Tuchowa, do 
majątku Leona Grocha, który tam zmarł 24 października 
1941 r. W tych trudnych chwilach dużej opieki udzielił jej 
brat Eugeniusz. Wanda Chomrańska mieszkał w Ryglicach 

do 24 października 1944 r., a następnie przeniosła się do 
Bochni i zamieszkała tymczasowo w mieszkaniu w rynku,  
a następnie przy ul. Solna Góra 21.

W nowym miejscu zamieszkania  jako nauczycielka gry na 
skrzypcach poszukiwała możliwości podjęcia pracy odpowia-
dającej jej wykształceniu muzycznemu. W takiej samej sytua-
cji znalazł się nieco wcześniej profesor Jerzy Żurawlew, który 
utworzył w Bochni prywatną szkołę muzyczną. Wanda Cho-
mrańska zapamiętała swoje pierwsze spotkanie z profesorem 
Żurawlewem :  Przechodząc ulicą w Bochni zauważyłam afisz 
bocheńskiej szkoły muzycznej dotyczący naboru młodzieży na 
rok szkolny 1945/1946. Zgłosiłam się do dyrektora Żurawlewa, 
który z wielkim ukontentowaniem mnie przyjął, potrzebował 
bowiem kwalifikowanej nauczycielki gry na skrzypcach. Nie-
długo zgłosiło się tylko dwóch uczniów do gry na skrzypcach 
jeden ksiądz (Jakub Topolski – przyp. autora) i jeden uczeń 
szkoły powszechnej. Liczba uczniów w szkole wynosiła wów-
czas 10 uczniów gry na fortepianie i 2 uczniów gry na skrzyp-
cach.  Profesor Żurawlew i Celina Niwicka uczyli gry na for-
tepianie Wanda Chomrańska gry na skrzypcach, nauczaniem 
przedmiotów teoretycznych zajmowała się Celina Niwicka, 
a żona Profesora Anna Żurawlewowa prowadziła kancelarię 
i księgowość. To grono stanowiło także komisję egzaminacyj-
ną. Profesor Żurawlew mieszkał przy ul. Solna Góra 12 i tam 
mieściła się szkoła.

Po wyjeździe profesora Żurawlewa do Gliwic i jego ustą-
pieniu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie powierzył Wandzie Chomrańskiej kierownictwo 
nowoutworzonej szkoły pod nazwą „Niższa Szkoła Muzyczna 
Samorządu Powiatowego w Bochni” (Związku Powiatowego 
Samorządu Terytorialnego w Bochni). Zmienił się adres szko-
ły : Solna Góra 21 (mieszkanie Wandy Chomrańskiej). Lek-
cje odbywały się w mieszkaniu pani Wandy i w prywatnych 
mieszkaniach pozostałych nauczycieli.

 Już w 1946 r. istniał  w szkole chór dziecięcy. 26 czerwca 
1946 r. na zakończenie roku szkolnego odbył się popis ucz-
niów. Chór wykonał dwie pieśni :  „Choć burza huczy” Schu-
berta i „Gdyby orłem być” do słów Gosławskiego. Uczniowie, 
wśród których byli m.in. Lidia i Julek Merkun, Adam Kudela 
i Wanda Kotówna, Lusia i Józio Kowalscy, Małgorzata Pa-
nasiewicz wykonali utwory Beyera, drobne utwory Mozarta, 
Czajkowskiego i Lefelda. Gry na skrzypcach uczył się ks. 
Jakub Topolski, ale w popisach muzycznych na zakończenie 
roku szkolnego nie występował. 19 czerwca 1948 r. do progra-
mu popisu dodano nowy punkt  : pokaz gimnastyki rytmicz-
nej w wykonaniu uczniów  pod kierunkiem Celiny Niwickiej. 
Wśród uczennic grających na fortepianie była Maria Rojskow-
ska, późniejsza absolwentka ASP w Krakowie i nauczycielka 
rysunku w Liceum Pedagogicznym i LO. Zapamiętała panią 
Chomrańską jako osobę bardzo elegancką, delikatna w ru-
chach, opanowaną. Płynął od niej jakiś wewnętrzny spokój. 
Mieliśmy poczucie dystansu wobec niej. Chętnie przyglądałam 
się jej pięknym rękom o długich palcach.  

Na podstawie dokumentacji z zakończenia roku szkolne-
go i popisu  z  29 czerwca 1949 r. możemy ustalić  nazwiska 
nauczycieli i uczniów. Prof. Wanda Chomrańska prowadziła 
klasę skrzypiec, w której uczyli się Goszczyński, Adam Kude-
la, Z. Osiczanka, K. Śliwowski, Kaziu Piec, A. Czaplówna, S. 
Stawiarczyk oraz klasę  fortepianu, w której uczyło się pięciu 
uczniów : Marta Czerewko, Natalka Kolasa, H. Ostaszewska, 

Ewa Chomrańska z córkami Wandą i Olimpią

Olimpia Chomrańska-Kremo
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Czesia Paczyńska, G. Wójcik, J. Wójtowicz, T. Wójtowicz, 
S. Kociołek, J. Mika, T. Śliwowska, Z. Szpil. Prof. Celina 
Niwicka uczyła gry na fortepianie M. Dobrzańską, Karolinę 
Golemo, E. Grudzińską H. Grudzińską, Teresę Kaczmarczyk, 
Kornelię Kowalską, J. Kowalskiego, D. Klimka, A. Kanasz-
kiewicz, U. Kanaszkiewicz, , H. Maliszczak, A. Ryncarz, H. 
Morońską, B. Piro. W klasie fortepianu prof. Z. Peczenikowej 
uczyli się L. Kastory, A. Surma, W. Węgrzyn, J. Perkun, M. 
Rojkowska. W repertuarze były utwory Greczannikowa, Rei-
necke, Kontskiego (Przebudzenie lwa), sonatiny Clementiego, 
Kuhlaua, drobne utwory Schytte, Rybickiego i Garści. W roku 
szkolnym 1950/1951 gry na fortepianie uczyli obok Wandy 
Chomrańskiej i Celiny Niwickiej-Machnickiej profesorowie : 
Z. Korecka, która uczyła Teresę Ślizowską, Zdzisława Szpila 
i Jana Wojciechowskiego, prof. J. Madeyska (uczniowie Marta 
Giza i Czesława Paczyńska) i prof. Maria Orchel, która uczyła 
Marię Bosowską, Ewę Michnik, Romana Sułkowskiego, An-
drzeja Stompora, Anię i Basię Sypek. W klasie fortepianu Ce-
liny  Niwickiej-Machnickiej pojawili się nowi uczniowie Tere-
sa Lewkowicz, Halina Morońska, Krystyna Piotrowska, Wło-
dzimierz Reguła i Barbara Załuczkowska. Basię Górszczyk 
i Janinę Mika oraz Natalkę Kolasa uczyła w klasie fortepianu 
prof. Chomrańska a w klasie skrzypiec Walentego Góreckiego, 
Kazimierza Pieca i Erwina Sobasa. Naukę gry na akordeonie 
prowadził prof. J. Fedyczkowski i uczył Henryka Ćwikow-
skiego, Adolfa Głoda i Ryszarda Węgrzyna. Chór dziecięcy 
prowadził prof. W. Ciążyński. Warto dodać, że w czasie po-
pisu na zakończenie roku szkolnego w 1951 r. uczennica Ewa 
Michnik, która jest obecnie dyrektorem Opery Wrocławskiej, 
zagrała na fortepianie utwór Wencla „Złocień”.  

Opiekunem bocheńskiej Szkoły był prof. Zbigniew Soja 
wizytator  szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Wiadomość o niespodziewanej jego dymisji i przeniesieniu 
w stan spoczynku w maju lub czerwcu 1949 r. dotknęła boleś-
nie i niemile środowisko bocheńskie. Koło rodzicielskie przy 
bocheńskiej Szkole Muzycznej zwróciło się może z niezbyt 
fortunnym pismem z dnia 18 czerwca 1949 r. do Departamen-
tu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki 
z prośbą o cofnięcie tej dymisji, wskazując, że działalność wi-
zytatora  Zbigniewa Soji na terenie szkoły muzycznej, Liceum 
Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu i Wiejskiej Szkoły 
Muzycznej w Siedlcu była bardzo ofiarna i owocna i nacecho-
wana szczególną troską o dobro młodzieży. 

Odpowiedzią na to pismo była – jak można przypuszczać - 
wizytacja Szkoły przeprowadzona 23 września 1949 r. przez  
nowego wizytatora magistra Tadeusza G. (nazwisko zna-
ne redakcji), który zajął miejsce usuniętego profesora Soji. 
W sprawozdaniu powizytacyjnym wykazał on same błędy pe-
dagogiczne, a główny atak skierował na Wandę Chomrańską.  
Zarzucił  m.in. , że nauczycielka w stosunku do 36-letniego 
ucznia Góreckiego zbyt wiele czasu poświęca studiom ze Sev-
cika, a przecież uczeń gra dobrze na klarnecie, a więc słuch 
ma wyrobiony. Uczennica Wójtowiczówna wcale nie liczy, 
nauczycielka zwraca wprawdzie na to uwagę, ale nie wyma-
ga. Należy uczniowi nie tylko zadawać ćwiczenia do domu, ale 
i uczyć, jak uczeń ma się sam uczyć, a więc ćwiczyć. Polemikę 
ze sprawozdaniem powizytacyjnym podjęła Wanda Chomrań-
ska i 14.10.1949 r. wysłała odpowiedź do Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki  zbijając te i wszystkie inne zarzuty. M.in. napi-
sała, że uczeń Górecki istotnie gra dobrze na klarnecie i słuch 
ma wyrobiony, ale ta umiejętność nie może uwalniać go od 
poznania i przyswojenia sobie elementarnych zasad techniki 
skrzypcowej, w które go wdrażam – tym więcej, że skoro jako 
uczeń zgłosił się do Szkoły – to obowiązkiem nauczyciela jest 
dać mu naukę i wiedzę po która przyszedł. W sprawie uczen-
nicy Wójtowiczównej napisała, że wizytator usiadł blisko niej 
przy fortepianie, co deprymowało wrażliwą dziewczynkę coraz 
bardziej i coraz widoczniej. Na koniec stwierdziła, że gdybym 
popełniała takie zasadnicze błędy pedagogiczne, które wytyka 
mi sprawozdanie powizytacyjne, to dyrekcja Konserwatorium 
Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie nie pozwoliła 
by mi na pozostawanie przez lat 16-cie w gronie profesorskim 
tej uczelni i nie wyraziła by mi na piśmie pełnego uznania za 
długoletnią, gorliwą i owocną pracę pedagogiczną  w Konser-
watorium, a obecnie nie miałabym tak licznie zgłaszających 
się na naukę do mnie uczniów.  Postawa Szkoły w obronie pro-
fesora Soji i dobrego imienia Szkoły zapewne nie wpłynęła 
na ułożenie dobrych kontaktów pomiędzy Szkołą a Minister-
stwem. Przez cały rok 1950 szkoła podlegała samorządowi po-
wiatowemu, a od 1 stycznia 1951 r. została upaństwowiona.  

Kto mógł  wtedy  przypuszczać, że decyzja o upaństwo-
wieniu szkoły będzie początkiem jej końca. Czy taki był za-
miar ówczesnych decydentów na ministerialnych stołkach ? 
Zapewne obrona ludzi niewygodnych dla ministerialnych 
funkcjonariuszy nie była mile widziana, tym bardziej gdy 
robili to ludzie związani z polskim Lwowem. 8- miesięczny 
okres istnienia upaństwowionej szkoły mógłby przemawiać za 
trafnością tego spostrzeżenia. Ale mogły być też inne powody 
likwidacji szkoły, na które wskazuje  „Memorandum w spra-
wie Szkoły Muzycznej w Bochni” posiadające podtytuł „Zyg-
zaki w upowszechnieniu kultury”. Z maszynowego tekstu  nie 
wynika, czy był to artykuł opublikowany w lokalnej prasie czy 
jedynie projekt takiego artykułu. Jest to tekst niezwykle waż-
ny, a więc warto mu się bliżej przyjrzeć.  Autor stwierdza, że 
przed decyzją o upaństwowieniu szkoły wizytatorowie Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie i Ministerstwa Kultury i Sztuki 
stwierdzili, że szkoła muzyczna w Bochni jest potrzebna i ma 
szansę stać się poważną placówką upowszechniania kultury, 
a kondycja szkoły ma pierwszorzędne znaczenie dla realiza-
cji programu Rządu, opartego na marksizmie-leniniźmie. Po 
upaństwowieniu liczba uczniów, pochodzących m.in. z naj-
biedniejszej młodzieży wzrosła do 120. Poziom nauki w szko-
le jest wysoki i zgodny z obowiązującymi przepisami, a praca 

Ks. Eugeniusz Chomrański i małżonkowie  Wanda i Leon Groch
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grona profesorskiego jest sumienna i w Bochni utrwaliła się 
dobra opinia o szkole. Po kilku miesiącach – pisze autor tego 
tekstu - nastąpiła całkowita zmiana stanowiska. Rację bytu 
mają jedynie takie szkoły muzyczne, które kształcą i wycho-
wują fachowców, natomiast wszystkie inne należy zwinąć.  
Taką szkołą przeznaczoną do likwidacji jest m.in. Państwowa 
Szkoła Muzyczna w Bochni i dyrekcji Szkoły dawano to do 
zrozumienia. W artykule „Krytyczny rzut oka na krakowskie 
szkolnictwo artystyczne”  opublikowanym w nr 95 „Dziennika 
Polskiego” dyrektor Departamentu Szkolnictwa Ministerstwa 
Kultury i Sztuki Mirosław Dąbrowski przedstawił plan reorga-
nizacji szkolnictwa artystycznego i program przebudowy sie-
ci szkół.  Szkolnictwo artystyczne musi być  dostosowane do 
Planu 6-letniego i dla potrzeb mas pracujących. Należy usu-

nąć wszelkie przerosty, 
zwłaszcza tam, gdzie 
szkoły muzyczne nie 
mają szansy rozwoju. 
Niektóre szkoły zda-
niem dyrektora Dą-
browskiego są przeła-
dowane uczniami klas 
fortepianowych,  nato-
miast klas smyczków 
i innych smyczkow-
ców jest bardzo mało, 
a klasy instrumentów 
dętych  przeważnie 
nie ma.  Komentując 
wypowiedź dyrektora 
Dąbrowskiego – autor 
tekstu konkluduje, że 

Szkoła Muzyczna w Bochni, skoro nie kształci fachowców jest 
także na liście szkół przeznaczonych do likwidacji i ma się to 
stać  w chwili, gdy przed Bochnią ścielą się horoskopy wspa-
niałego rozwoju, budowy dwóch wielkich fabryk i osiedli ro-
botniczych. Dojazd dzieci do szkół krakowskich nie wchodzi 
w grę. Trudno się zatem dziwić, że plan ewentualnej likwida-
cja szkoły w Bochni spotkał się w wielkim rozgoryczeniem.  

       Likwidacja Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni 
nastąpiła z dniem  31.VIII.1951 r.  Zapowiedź likwidacji szko-
ły wzburzyła środowisko bocheńskie. W 1951 roku  uczęsz-
czało do niej już 128 uczniów. Z różnych środowisk płynęły 
jeszcze petycje do władz oświatowych, aby odwrócić bieg 
rzeczy. Powoływano się na to, że Bochnia wydała wielu za-

wodowych muzyków pracujących w Filharmonii Krakowskiej 
i Polskim Radio : Jerzego Katlewicza, Śliwowskiego, Sękow-
ską, Puc, że kilkunastu absolwentów tej szkoły uczęszcza już 
do Konserwatorium Muzycznego w Krakowie, a trzech ucz-
niów otrzymało wyróżnienie za zdolności i talent.. Argumen-
towano, że uczniami są dzieci górników, robotników, małorol-
nych i inteligencji pracującej i przerwanie rozpoczętej nauki 
będzie dla nich wielką krzywdą, bowiem nie mają żadnych 
innych możliwości kontynuowania nauki muzyki w Bochni. 
Rada Zakładowa Zakładu Naczyń Kamionkowych w Bochni 
wystąpiła w tej sprawie pismem z  21.07.1951 r. do Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej o rozpoczęcie dyskusji w tej 
sprawie i ratowanie szkoły przed likwidacją. Wskazywano, 

że  Szkoła kształci zawodowo przyszłych kierowników 
świetlic na tutejszym terenie.  A upowszechnienie kultury 
jest jedną ze zdobyczy świata pracy i środkiem podniesienia 
kultury wśród mas – pisał przewodniczący tej Rady Józef Ży-
łak. W „Dzienniku Polskim” z 21.07.1951 artykuł p.t. „Czy 
w Bochni pozostanie szkoła muzyczna ?”w ramach rozpoczę-
tej dyskusji zamieścił red. Jerzy Freudenheim.

      Pismo Dyrektora  Departamentu Szkolnictwa Arty-
stycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki z 31.05.1951 r. do 
Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej 
w Bochni Solna Góra 21. rozwiewało wszelkie nadzieje:  Nic 
nie da się już zrobić, można jedynie powołać Ognisko muzycz-
ne społeczne w celu upowszechnienia kultury i początkowego 
kształcenia na instrumentach. . Trzeba jednak znaleźć konce-
sjonariusza społecznego, którym może być Związek Zawodowy 
Towarzystwa Miłośników Sztuki i takie kroki można podjąć, 
a wtedy Departament Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
może wydać zezwolenie na prowadzenie takiego ogniska, pod 
warunkiem przejęcie finansowania przez  komitet rodzicielski. 
Uchwała nr 59 MRN w Bochni z 18 lipca 1951 r. wskazująca, 
że szkoła o takim profilu jest w Bochni potrzebna, przesłana do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki nic już nie zmieniła. Warto się 
jednak zatrzymać nad pismem Prezydium MRN w Bochni z 1 
lipca 1951 r. adresowanym bezpośrednio do ówczesnego Mini-
stra Kultury i Sztuki Stefana Dybowskiego w sprawie wstrzy-
mania likwidacji szkoły. Jest w nim bowiem mowa o wysokim 
zamiłowaniu tutejszej ludności do muzyki i śpiewu, jest mowa 
o zespole orkiestry Związku Zawodowego, który w 1948 r. za-
jął pierwsze miejsce na ogólnopolskim zjeździe w Warszawie, 
o chórze bocheńskich górników, który na tym zjeździe zajął 
drugie miejsce i zespole świetlicowym z Siedlca pod Bochnią, 
który wielokrotnie zdobywał pierwsze miejsca na wojewódz-
kich przeglądach w Krakowie. Wspomniane są zespoły Lice-
um Pedagogicznego i Ogólnokształcącego w Bochni, które na 
konkursie w Krakowie w 1951 r. zajęły I miejsce i śpiewały 
do Polskiego Radia. Wielu członków tych zespołów wywodzi 
się z bocheńskiej Szkoły Muzycznej.  Także w tym piśmie wy-
mieniono znakomitych muzyków o bocheńskim rodowodzie 
jak Jerzego Katlewicza dyrygenta orkiestry z Teatru Młodego 
Widza i Filharmonii w Krakowie, Slizowskiego i Puca z or-
kiestry Polskiego Radia, śpiewaczkę Szydkową z Polskiego 
Radia, dawniej Platównę śpiewaczkę operową. Podniesiono, 
że w planie 6-letnim budowy Domu Kultury w Bochni prze-
widziano 7 pokoi dla Szkoły muzycznej i salę koncertową, 
a szkoła otrzymała od Prezydium PRN w Bochni dwa fortepia-
ny. Z pisma przebija żal, że zapowiedziano likwidację szkoły 
bocheńskiej, a jednocześnie upaństwowiono czyli przejęto na 

Pogrzeb ks. E. Chomrańskiego 1958 r. (w środku ks. biskup. Karol Wojtyła)

Szkoła Muzyczna w Bochni 1946 r.
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ministerialny garnuszek szkołę muzyczną w Oświęcimiu , za-
pewne kosztem szkoły bocheńskiej. Zarzucono, że nie zasięg-
nięto opinii prezydiów rad narodowych powiatowej i miejskiej 
w Bochni w sytuacji, gdy plan 6-letni przewiduje rozbudowę 
Bochni, powstanie kilku nowych zakładów pracy, dwie potęż-
ne fabryki, które zatrudniać będą kilka tysięcy pracowników. 
Pismo to podpisał Wojciech Synowiec zastępca przewodniczą-
cego MRN w Bochni. Mimo to szkoła, która od 1945 r. prze-
szła trzy fazy : od szkoły prywatnej Jerzego Żurawlewa, przez 
szkołę samorządową PPRN w Bochni do szkoły państwowej 
uległa likwidacji 31 sierpnia 1951 r..

Wanda Chomrańska otrzymała przeniesienie służbowe do 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie im. Fryderyka 
Chopina. Od 1 września 1952 r. była kontraktowym nauczycie-
lem gry na skrzypcach, a mianowanie na nauczycielkę w PSM 
w Krakowie otrzymała 25 czerwca 1958 r. W tym samym roku 
(15.12.1958 r.) zmarł jej brat ks dr Eugeniusz Chomrański. Był 
on długoletnim profesorem na Wydziale Filozoficznym Towa-
rzystwa  Jezusowego w Krakowie i w Wyższej Szkoły Pielęg-
niarstwa oraz sędzią prosynodalnym Sądu Metropolitalnego 
w Krakowie. Zmarł w wieku  73 lata, miał 47 lat zakonnych, 
41 lat kapłaństwa. Ceremonię pogrzebową celebrował nowy 
biskup krakowski ks. Karol Wojtyła.

W krakowskiej szkole muzycznej Wanda 
Chomrańska uczyła gry na skrzypcach i prowa-
dziła sekcję skrzypiec. Dla potrzeb tej sekcji za-
brała się za tłumaczenie z języka niemieckiego 
na polski obszernego dzieła Fleischa „Die Kunst 
des Violinspiels” i poszczególne rozdziały oma-
wiała na zajęciach tej sekcji od 1962 r. (wiele 
przetłumaczonych rozdziałów zachowało się 
w rękopisie lub maszynopisie).

Wanda Chomrańska przeszła na emerytu-
rę  31 sierpnia 1968 roku.  Od 1 września 1968 
r. uczyła gry na skrzypcach w Państwowym 
Ognisku Muzycznym w Bochni  w wymiarze 
8 godzin tygodniowo. Ognisko to zostało prze-
mianowane na Państwową Szkołę Muzyczną 
I stopnia i w szkole tej Wanda Chomrańska 
uczyła jeszcze do 30 czerwca 1973 r. 

Po odejściu ze Szkoły nadal była czynna 
i aktywna. Utrzymywała kontakty ze środo-
wiskiem muzycznym Krakowa, Warszawy 

i Wrocławia. Serdeczne stosunki łączyły ją z jej dawnym pro-
fesorem w klasie skrzypiec z Konserwatorium lwowskiego 
Józefem Cetnarem (1887-1965)  i jego córkami. Mieszkali oni 
we Wrocławiu, a Józef Cetner w życiu muzycznym Wrocła-
wia, a następnie Katowic odegrał znaczącą rolę. Przeniósł on 
bowiem na Śląsk tradycje szkoły lwowskiej Lipińskiego i Ko-
chańskiego i szkoły rosyjskiej (Stoliarski) i był znakomitym 
wirtuozem skrzypiec. 3 grudnia 1960 roku Państwowa Wyższa 
Szkoła Muzyczna we Wrocławiu zorganizowała pod protekto-
ratem Ministra Kultury i Sztuki Tadeusza Galińskiego jubile-
usz 45-lecia jego pracy artystycznej podczas którego Jubilat 
zagrał Koncert skrzypcowy d-moll G. Tartiniego. Solowy wy-
stęp powtórzył podczas koncertu symfonicznego z okazji 100 
rocznicy Jana Sibeliusa zorganizowanego przez Państwową 
Filharmonię Śląską w Katowicach w lutym 1965 r. Od 1934 
r. był profesorem Śląskiego Konserwatorium Muzycznego 
w Katowicach i uczył także w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia w Cieszynie.

Z pewnością nadal grała na skrzypcach Wanda Chomrań-
ska, skoro prof. Cetner przesyłał jej propozycje i własne pro-
jekty „palcowania”  słynnej sonaty „z trylem diabelskim” Tar-
tiniego i innych utworów.

Biegłą znajomość języka niemieckiego zachowała aż do 
śmierci. W 1977 r. przetłumaczyła z tego języka podręcznik 
Margarete Hopfer – Sztuka gry wiolonczelowej. Najkrótsza 
droga do mistrzostwa. Materiał ćwiczeniowy dla wiolonczeli-
stów o różnym stopniu zaawansowania. (tytuł oryginału : Die 
Kunst des Cellospiels), wydany przez Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne w 1977 r.  Pod koniec życia rozpoczęła tłumacze-
nie z języka niemieckiego biografii Edwarda Griega, o czym 
będzie mowa niżej.

Mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią przy 
ul. Solna Góra 21 razem ze swoją opiekunką Józefą Sowińską. 
Zawsze mogła liczyć na pomoc mieszkającego w suterenach 
kamienicy pana Stanisława Opalińskiego i jego rodziny. Lu-
biła książki o tematyce historycznej Gołubiewa, Parnickiego 
i Bunscha. Chodziła także często do kina. Korespondowała nie 
tylko z profesorem Cetnerem zmarłym w 1965 r. i znakomitym 
skrzypkiem i wiolonczelistą Tadeuszem Gonetem oraz siostrą 
Olimpią mieszkającą na Węgrzech, ale utrzymywała kontakty 

Uczniowie Szkoły Muzycznej w Bochni z dyr. Wandą Chomrańską – 
z prawej w II rzędzie uczennica Marta Czerewko

Legitymacja Wandy Chomranskiej z 1950 roku.
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z prof. Zbigniewem 
Soją i Stanisławem 
Fischerem, który 
w 1951 r. będąc 
jeszcze na stano-
wisku Kierownika 
Referatu Kultury 
Powiatowej Rady 
Narodowej podej-
mował działania 
mające na celu 
uratowanie szkoły 
muzycznej przed 
likwidacją.

Miała  grono 
przyjaciół. Odwie-
dzali ją dr Jerzy 
Czerewko z córką 
Martą, byłą uczen-
nicą, a późniejszym 

profesorem Konserwatorium w Katowicach, Stefan Turek, 
Wanda Kot-Wątorska dyrektor Państwowej Szkoły Muzycz-
nej im. Jerzego Żurawlewa w Bochni, która także była jej 
uczennicą, siostry Charitina i Benonia ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek w Bochni i ja.  Na prośbę SS Charitiny Wanda 
Chomrańska haftowała pięknie stuły i kapy na ołtarze do koś-
cioła w rodzinnej miejscowości zakonnicy. 

      Pod koniec życia nie grywała już ani na skrzypcach, 
ani na fortepianie. Kiedyś na moją prośbę zagrała na fortepia-
nie marki Petroff piękną  pieśń Wolframa O du, mein holder 
Abendstern  (Pieśń do gwiazdy wieczornej) z  III aktu „Tann-
hausera”  Ryszarda Wagnera, utwór Franciszka Schuberta  Des 
Mädchens Klage z op. 58 nr 3    i kilka drobnych utworów 
Griega z „Lyrische Stűcke”.  Miała w domu bardzo dużo naj-
rozmaitszych drobiazgów z dzieciństwa,  a zwłaszcza z jej 
nauki w  Szkole Sióstr Notre Dame we Lwowie, świadectwa 
szkolne, podręczniki wśród których najbardziej zaciekawiały 
materiały do kaligrafii i pisma rondowego oraz przykłady ta-
kich właśnie kaligraficznych wypracowań, w których Wan-
da Chomrańska była mistrzynią i  listy swoje pisała, aż do 
śmierci takim wyrobionym kaligraficznym pismem.  Wycho-
wawczynie w Szkole Notre Dame stosowały ciekawe meto-
dy dopingowania do nauki. Za każde wypracowanie z oceną 
dobrą uczennica otrzymywała kartonik w kształcie rombu 
z napisem „gut” , a za bardzo dobrą „sehr gut”. Opłacało się 
kolekcjonować te karteczki, gdyż za 10 karteczek z napisem 
„gut” zakonnica-wychowawczyni dawała uczennicy „święty 
obrazek”, a za karteczkę z napisem „sehr gut” – wyjątkowo 
piękne i bajecznie kolorowe „święte obrazki” obwiedzione 
dookoła papierową koronką.  Oprócz takich pamiątek z dzie-
ciństwa, XIX-wiecznych wzorów haftów i koronek min. 
Alphabete für Stickerei, rodzinnych fotografii,  z ogromną 
pieczołowitością przechowywała dokumenty po bracie ks. 
Eugeniuszu, relikwie i dokumenty wśród których były orygi-
nalne dyplomy wystawiane przez kardynała Stefana Adama 
Sapiehę i innych kardynałów Kościoła Rzymskiego oraz oso-
bista korespondencja  ks. Eugeniusza Chomrańskiego z kar-
dynałem Achille Ratti (1857-1939) nuncjuszem apostolskim 
w Polsce (1918-1922), a następnie wyniesionym do godności 
papieża Piusa XI. 

W ostatnich  latach życia spotkała się także z  furią nie-
nawiści i nieuzasadnionej agresji wymagającej zdecydowa-
nej interwencji. Przy pomocy oddanych jej przyjaciół sprawy 
te zakończyły się pomyślnie dla niej. Dwa, a może trzy lata 
przed śmiercią nieszczęśliwie upadła w pokoju i złamała 
sobie nogę w biodrze. Po kilku miesiącach rekonwalescen-
cji mogła jednak poruszać się w miarę dobrze po mieszka-
niu. Miała niezwykle silny charakter.  Rozpoczęła wtedy 
tłumaczenie książki Gerharda Schjelderupa o Edwardzie 
Griegu i jego twórczości : Edward Grieg. Biografia i ocena 
jego twórczości Książka ta przetłumaczona została z języka 
norweskiego na niemiecki przez Waltera Niemanna i z tego 
egzemplarza Wanda Chomrańska tłumaczyła dzieło Schjel-
derupa niezwykle pięknie na język polski. Oto fragment 
z pierwszego rozdziału : Kraina baśniowa na dalekiej Pół-
nocy. Pieśni ludowe Norwegii :   Norweski artysta w swej 
wyobraźni widzi swój ojczysty kraj od strony wschodniej 
otoczony niekończącymi się lasami i jeziorami mieniącymi 
się ciemnoniebieskim szafirem. Po zachodniej stronie nad-
brzeże morskie, dziko poszarpane przez burzliwe fale Morza 
Północnego – beznadziejną pustynię z nielicznymi nędznymi 
chatami rybaków – podobnie jak gniazda ptaków morskich, 
przyczepione do skał wśród morskiej kipieli. W dali wiją 
się fantastycznie uformowane niezliczone odnogi morskie 
– zatoki – wyłaniają się wyspy i łagodnie lub dziko, groźnie 
ukształtowane fiordy i wreszcie wyrasta potężny , wyniosły 
świat gór !  W szumie fal morskich słyszy posłanie Oceanu 
od pól lodowych z Niefelheims, które zawsze są pogrążone 
w ciemnościach – jedynie w czasie krótkiego lata, pod dzia-
łaniem przemożnego, olśniewającego blasku rozpłomieniają 
się … iskrzą….

A na obrzeżu – jakże bujnie krzewi się życie świata zwie-
rzęcego, pełne swoistych tajemnic. W magicznym świetle zo-
rzy polarnej – miliardy ryb w beztroskiej radości życia wesoło 
pląsa, igra w wodach zacisznej ustroni, wśród skał w których 
gnieżdżą się morskie ptaki. W otchłaniach morskich żerują 
przemożne – o wyjątkowej sile – potwory, które całe ławice 
śledzi i dorszy ścigają, aż do dalekiego Oceanu.

Te niezliczone cuda przyrody oczywiście musiały dać 
impuls do powitania najbogatszej sztuki ludowej, a tym sa-
mym stworzyć podstawę dla prawdziwej, z głębi ducha ro-
dzącej się sztuki w ogólności.

Czarowne pieśni w Norwegii tym baśniowym kraju śpie-
wa całą przyroda. Różnorodne, zmieniające się nastroje 
tych pieśni mogły oddać tylko dźwięki. Tak więc charaktery-
styczne duchowe znamię ludu norweskiego znajduje swoje 
najwierniejsze odbicie i najdobitniejszy wyraz w muzyce. 
Także rdzeń sztuki Griega tkwi w owym charakterystycznym 
duchowym pierwiastku, znamiennym dla Norwegów. Prze-
jawia się w nim dusza ludu norweskiego – jego wierzenia 
– codzienne życie – a więc jego radości, smutki, tęsknoty, 
obrzędy i zwyczaje narodowe. Wszystko to w najściślejszym 
związku z cudami tej wspaniałej przyrody.

Wanda Chomrańska była członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Muzyków i odznaczona była Srebrna 
Odznaką „Za zasługi dla miasta Krakowa”. Zmarła 13 mar-
ca 1987 r. w wieku 90 lat i pochowana została na cmentarzu 
komunalnym w Bochni przy ulicy Orackiej. 

Stanisław Kobiela

Prof. Józef Cetner
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Fakt istnienia antysowieckiej i antykomunistycznej opo-
zycji przez kilkanaście powojennych lat nie był przedmiotem 
obiektywnych badań naukowych w czasach PRL-u. Publika-
cje mające charakter relacji, wspomnień, referatów w sposób 
propagandowy, tendencyjny, zakłamany i szkalujący z równo-
czesną gloryfikacją „bohaterów” z NKWD, UB, Informacji 
Wojskowej oraz innych pokrewnych im grup wyczerpywały 
na ów czas, literaturę tego mocno ocenzurowanego problemu. 
Przykładem są książki Stanisława Wałacha  Był w Polsce czas  
wyd. w 1969 r. czy Świadectwo tamtym dniom, wyd. w 1974 r. 
będące relacją z walk z podziemiem niepodległościowym, 
w oficjalnym języku nazywanym reakcyj-
nym, w Krakowskiem, Kieleckiem, Bia-
łostockiem. W tymże języku używano też 
hasła „wojna domowa” sugerując istnienie 
podziału narodowego i szerokiego popar-
cia dla tzw. władzy ludowej, a przecież szło 
o kwestie podległości zewnętrznej ZSRR 
i  wynikającej z niej ideologii  nie akcepto-
wanej przez społeczeństwo polskie, czemu 
dało ono wyraz  w wyborach w 1947 roku.

Jeszcze w 1974 r. Edward Gierek prze-
mawiając w Sejmie na uroczystej sesji z oka-
zji XXX-lecia PRL  nawiązał do powojennej 
akcji niszczenia niepodległościowego pod-
ziemia używając retoryki z lat 40 i 50-tych  
: Pokonaliśmy zaciekły opór sił reakcyjnych, 
usiłujących rozpalać w Polsce wojnę domo-
wą i cofnąć Polskę wstecz ku panowaniu bur-
żuazji i zależności od imperializmu. Władza 
ludowa zwyciężyła… Dopiero po 1989 roku, 
a szczególnie w drugiej połowie lat 90-tych powstaje literatura 
obrazująca problem w aspekcie szlachetnej idei walki o nie-
zawisłość narodową i prawo narodu do usamodzielnienia się 
ustrojowego. Pojawiają się wspomnienia, relacje uczestników, 
pierwsze monografie i artykuły itp. publikowane w pismach 
ogólnopolskich i regionalnych.  Do programu i podręczników 
szkolnych wprowadzono podstawową wiedzę, ogólny komen-
tarz w tym zakresie. Nie było jednak całościowego objęcia wy-
darzeń, dziś nazywanych walką o niepodległość. I z tej potrze-
by wynikła niezwykła publikacja Instytutu Pamięci Narodowej, 
wydawnictwo Warszawa-Lublin z roku 2007  zatytułowana  
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. 
Jest to dwujęzyczna (jęz. polski i angielski), duża, bo o wy-
miarach 25 x 33 cm., 662 stronicowa edycja, w której upra-
cowaniu uczestniczyło 50 historyków IPN i innych ośrodków 
naukowych. Prezes IPN Janusz Kurtyka w słowie wstępnym 
stwierdził, iż powstanie atlasu było konsekwencją powstania 
IPN i udostępnienie badaczom potężnego korpusu źródeł z ar-
chiwum bezpieki. Co pozwoliło na weryfikację dotychczaso-
wych ustaleń i podjęcie nowych badań.

Atlas zgodnie ze znaczeniem słowa jest zbiorem infor-
macji uporządkowanych według kryteriów geograficzno-

BOCHNIANA
Atlas polskiego niepodległościowego

podziemia 1944-1956

administracyjnych i geopolitycznych  (Polska powojenna, 
Wschodnie Ziemie II RP), podziału polityczno-wojskowego 
podziemia w skali ogólnopolskiej i lokalnej, z wymienie-
niem oddziałów dywersyjno-partyzanckich, ich przywódców 
(imiona, nazwiska, pseudonimy) , przeprowadzonych akcji, 
z uwzględnieniem grup młodzieżowych. Podstawy przekazu 
to tabele statystyczne, mapy, fotografie, wykazy oddziałów, 
akcji. Cenne są komentarze, aneksy i indeksy. W Atlasie wy-
mieniono straty osobowe oddziałów w starciach z aparatem 
bezpieczeństwa, brak jednak danych o śledztwach, proce-
sach, szykanach i trwajac wiele lat represji – świadectwie 
wielkości złożonej ofiary, a także zbrodni dokonanej przez 
komunistyczne siły bezpieczeństwa. 

Dostrzegam też dysproporcje w informacji o członkach 
podziemia niepodległościowego, brak jest wielu ważnych na-
zwisk komendantów okręgów, podokręgów, rejonów, ośrod-
ków, gdy wymienia się nazwiska dowódców małych kilkuo-
sobowych oddziałów.  W przypadku oddziału WiN w Bochni  

w Atlasie podano jedynie nazwę mia-
sta. A przecież w wydanej przez IPN 
O/Kraków w 2005 r. książce historyka 
IPN Zdzisława Zblewskiego „Wolność 
i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, 
struktury, działalność z przedmową prof. 
Janusza Kurtyki – nota bene powołanej 
w selektywnej bibliografii - sporo miej-
sca poświecono działaczom Rady WiN 
w Bochni, wymieniono nazwisko do-
wódcy Feliksa Kornasia (wraz z fotogra-
fią UB) i nazwiska z fotografiami kilku-
nastu działaczy z powiatu bocheńskiego. 
Jeszcze bardziej przykre jest pominięcie 
nazwiska  profesora Jana Kota z Bochni, 
skazanego na karę śmierci w II procesie 
WiN w Krakowie w 1947 roku, który był 
czołową postacią krakowskiego WiN-u. 
Znajduje się natomiast zupełnie inny 
Jan Kot,  działający koło Rawicza. Ani 

słowa nie ma o innych bochniakach, wybitnych działaczach 
niepodległościowego powojennego podziemia, skazanych na 
karę śmierci Władysławie Gałce, Franciszku Szymańskim, ani 
też o rozstrzelanym w gdańskim więzieniu w 1947 r. Adamie 
Dedio  z organizacji Semper Fidelis Victoria, który jeszcze 
w okresie okupacji walczył  w powiecie bocheńskim w słyn-
nym oddziale Dzika i o którego losach pisał pan Waldemar 
Kowalski na łamach „Wiadomości Bocheńskich” w ub. roku 
i według jego scenariusza  gdański IPN zrealizował parado-
kumentalny przejmujący film ,,Epitafium 69”. W indeksie 
osobowym jest nazwisko Czesława Pileckiego ps.”Jaskółka” 
i i Ottona Pileckiego ps. „Mieczysław”, nie ma natomiast Wi-
tolda Pileckiego. Takie błędy trudno zrozumieć i wybaczyć.  
Ramy chronologiczne Atlasu to styczeń 1944 roku, w tym 
miesiącu Armia Czerwona przekroczyła wschodnia granicę II 
RP i grudzień 1956 (odwilż październikowa), ,,gdy z lasu wy-
szli’’ ostatni żołnierze opozycji.

Atlas składa się z trzech części : 
- wstępnej, w której zamieszczono genezę tej ogromnej, 

imponującej publikacji obejmującej całość ruchu antykomu-
nistycznego do 1956 roku z uwzględnieniem stanu wiedzy do 
roku 2006; Zarys dziejów polskiego podziemia 1944-1956 
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i próbę ujęcia statystycznego oddziałów zbrojnych i organi-
zacji młodzieżowych oraz notę edytorską z charakterystyką 
koncepcji Atlasu,

- zasadniczej o charakterze kartograficzno – dokumenta-
cyjnym  przedstawiającej :
a) Ogólnopolskie struktury terytorialne organizacji niepod-

ległościowych 1944-1956 : Armii Krajowej (AK) Delega-
tury Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość (WiN), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego (NOW), Stronnictwa 
Narodowego (SN),

b) Polskie podziemie niepodległościowe na ziemiach II RP 
włączonych do ZSRR 1944-1953 (w czterech rozdziałach)

c) Polskie podziemie niepodległościowe w 1944-1956 według 
powojennego podziału administracyjnego (uwzględniono 14 
województw),

- trzeciej, zawierającej ilościowe ujęcie liczby oddziałów 
partyzanckich, ich liczebność i aktywność, aneksy, bibliogra-
fię selektywną dotyczącą  lat 1944-1956 orz indeksy : osobo-
wy i geograficzny.

Mimo wskazanych przykrych niedoskonałości i wy-
tkniętych błędów Atlas stanowi ważną pozycję wydawniczą. 
Jego koncepcja jest trafna i będzie zrozumiała dla młodzieży 
– mapy, ilustracje, źródłowe dokumenty, wykazy mogą po-
budzić wyobraźnię i wzbudzić refleksje u młodego odbiorcy. 
Stowarzyszenie zakupiło Atlas do naszej biblioteki.

Ewelina  Mroczek

* * * 

W roku jubileuszowym 80-lecia PTT-PTTK w Bochni na 
rynku księgarskim ukazały się dwie wartościowe książki, któ-
rym warto poświęcić chwile uwagi.

Pierwsi bocheńscy krajoznawcy
W czerwcu b.r. ukazała się na półkach bocheńskich księ-

garni niewielka publikacja wydana staraniem Muzeum im. 
prof. Stanisława Fischera w Bochni p.t. „Pierwsi bocheńscy 
krajoznawcy” w serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań 
Muzealnych”.  Autor  Jan Flasza przedstawia w niej kilka-
naście sylwetek ludzi, którzy na bazie działań krajoznaw-
czych określili  tożsamość regionalną Bochni i regionu 
bocheńskiego na którą składają się zarówno walory przy-
rodnicze i historyczne, jak i biografie wybitnych jednostek. 
Ważną konstatacją jest stwierdzenie, że naszym krajoznaw-
czym spojrzeniem ogarniamy całą obecną i dawną Zie-
mię Bocheńską, a więc krajobraz Kotliny Sandomierskiej 
z Uściem Solnym, Zieloną, Dziewinem, Cerekwią, Gawło-
wem, Drwinią, Ispiną, Groblą i Mikluszowicami jak i teren 
Pogórza z Wiśniczem, Chronowem, Rajbrotem, Lipnicą, 
Trzcianą, Łapanowem i  Żegociną. W kontekście naszego 
lokalnego dziedzictwa – pisze Jan Flasza -  wymieniamy 
Grodkowice, Łężkowice, Niegowić, Pierzchowiec i Targo-
wisko, mimo, że nie leżą w granicach dzisiejszego powiatu 
bocheńskiego, zaś działania krajoznawcze skierowane na 
poszukiwanie związków wielkich postaci z opisywanym 
terenem wzmacniają słusznie lokalną dumę i wskazują za-
razem na atrakcyjność miejsca. W gronie pierwszych bo-
cheńskich krajoznawców autor wymienia Kazimierza Bro-
dzińskiego, autora sielanki Wiesław, której akcję umieścił 

poeta w Rajbrocie, Wale-
rego Wielogłowskiego 
i jego pierwszy opis Pro-
szówek, Julię Goczał-
kowską, autorkę XIX 
wiecznych powieści dla 
ludu, Józefa Niwickiego 
wierszopisa-krajoznaw-
cy z Kierlikówki, autora 
Listków karpackich, Jana 
Świętka autora Ludu 
nadrabskiego, Henryka 
Machnickiego, pierwsze-
go badacza przywilejów 
królewskich dotyczą-
cych Bochni, Kazimie-
rza Kaczmarczyka archi-
wistę i dokumentalistę 

legend wiśnickich, płk Józefa Serugę badacza przeszłości 
Łapczycy, krajoznawców i turystów : ks. Wojciecha Grze-
gorzka proboszcza bocheńskiego, ks. Walentego Gadow-
skiego twórcę Orlej Perci w Tatrach i Sokolej Perci w Pie-
ninach, artystów malarzy Marcina Samlickiego, Bogusława 
Serwina, Ludwika Stasiaka.  Autor pisze o właścicielach 
bocheńskich zakładów fotograficznych, którzy dokumen-
towali krajobrazy Bochni, Bocheńszczyzny i ważne wyda-
rzenia obejmujące bocheńską społeczność, o działalności 
Stanisława Muchy, autora albumu fotograficznego Ziemia 
Bocheńska, który „bawiąc się światłem i cieniem” wydobył 
m.in. wspaniałe walory architektoniczne magnackiej rezy-
dencji Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu. 

Autor postawił w książeczce dość ryzykowną tezę, że 
jest ona poświęcona ludziom, którzy nie zawsze nawet byli 
świadomi, że uprawiają krajoznawstwo. Zapewne niektórzy 
byliby mocno zdziwieni, że tak ich nazwaliśmy, ale to oni 
właśnie stworzyli zręby krajoznawstwa w regionie bocheń-
skim. Z całą pewnością nie można tego stwierdzenia od-
nieść do większości pokazanych w niej postaci, a zwłaszcza 
do świadomych  celu swojej działalności takich działaczy 
jak Piotr Galas, Stanisław Fischer, Stanisława Warcholik, 
Jan Stokłosa, Józef Urbanek, Franciszek Tyczka, Bronisław 
Nowak, Czesław Blajda  i tych wszystkich, którzy dopro-
wadzili do powstania szkolnego Koła Krajoznawczego im. 
Wincentego Pola w Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego, do założenia w Bochni w 1928 r. oddziału Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie  PTTK. Ostatni 
rozdział poświecony jest postaci Stanisława Fischera i jego 
drodze od krajoznawstwa do muzeum.

Książeczka napisana piękną polszczyzną, zaopatrzona 
w wiele bardzo ciekawych i pięknych fotografii jest waż-
nym przyczynkiem do historii bocheńskiego krajoznaw-
stwa. Powinna znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. 
Autor w interesujący sposób wkomponował w ideę krajo-
znawstwa bocheńskiego wiele postaci z różnych epok, ludzi 
o różnych talentach i  zawodach.  To  daje Czytelnikowi 
wyobrażenie, że są inne wartości ważniejsze niż  pogoń za 
pieniądzem, że nieocenione mogą być efekty pracy ama-
torów-pasjonatów, a piękno Ziemi Bocheńskiej można do-
strzegać z różnych perspektyw.  

Stanisław Kobiela
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Zarys dziejów Oddziału PTT-PTTK 

w Bochni 1928-2008
Staraniem Oddziału bocheńskiego PTTK i dzięki finan-

sowej pomocy Starostwa Powiatu Bocheńskiego ukazała się 
w połowie października b.r. po raz pierwszy wydana drukiem 
historia PTTK O/Bochnia od chwili za-
łożenia w 1928 r. do dnia dzisiejszego. 
To bardzo ważna publikacja, pokazująca 
na przestrzeni 80 lat wkład ludzi dobrej 
woli związanych z Bochnią i Ziemią Bo-
cheńską w realizację pięknej idei turysty-
ki i krajoznawstwa, która jest podstawą 
patriotycznego wychowania. Pierwszy 
zarys historii Oddziału przygotował 
w rękopisie prof. Piotr Galas i obejmo-
wał on okres od założenia Oddziału do 
1939 r. Materiał ten poszerzył wielo-
letni prezes Oddziału Zbigniew Siudak 
o okres powojenny do lat 60 tych ub. 
wieku.  Opracowania te mające jedynie 
walor dokumentacji historycznej nie po-
siadały ani przypisów, ani bibliografii nie 
mówiąc już o warstwie fotograficznej.

Dopiero teraz pełnym blaskiem 
jawi się nam wspaniały okres 80-letniej 
działalności Towarzystwa, o którego 
zaistnieniu i działalności zadecydowała siła woli i upór jego 
założycieli i działaczy.  Rzuca się w oczy staranność w przy-
gotowaniu tekstów, doborze materiału fotograficznego – zdjęć 
czarno-białych jak i kolorowych, wreszcie w przygotowaniu 
zestawień zbiorczych władz poszczególnych kadencji i indek-
su osobowego. To wielka praca, świadcząca o tym, że prze-
wertowano dokładnie całą dokumentacje PTTK, że wykorzy-
stano także zbiory prywatne, a zatem, że podane informacje są 
prawdziwe i mają one swoje udokumentowanie w archiwum 

PTTK. Pracę tę zawdzięczamy  autorom: Jerzemu Kapłono-
wi przewodnikowi beskidzkiemu, autorowi opracowań do-
tyczących historii turystyki górskiej zwłaszcza w Karpatach 
Wschodnich, Ryszardowi Rozenbajgierowi, nauczycielowi 
fizyki w Zespole Szkół Mechanicznych w Bochni,  przewod-
nikowi beskidzkiemu, instruktorowi przewodnictwa i pilotowi 

wycieczek i Wojciechowi Pałce, geografo-
wi i krajoznawcy, nauczycielowi, przewod-
nikowi beskidzkiemu, pilotowi wycieczek 
i przewodnikowi po podziemiach zabytkowej 
kopalni soli w Bochni.

Książka powinna trafić do szkół powia-
tu bocheńskiego i do innych środowisk tu-
rystycznych, gdyż jest przykładem świetnie 
przedstawionego zarysu dziejów jednego 
z najstarszych w Polsce środowisk turystycz-
nych.  Wśród kilku opublikowanych w książce 
dokumentów znajduje się jeden – moim zda-
niem najcenniejszy – pierwszy spis członków 
Oddziału PTT w Bochni w którym wpisano 
52 osoby. Wynika z niego, że w tej grupie 
było 6 księży i 20 profesorów bocheńskiego 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego 
z żonami i dorosłymi dziećmi, co świadczy 
o ogromnym zaangażowaniu tego środowiska 
w tworzenie nowych wartości.  Na przestrze-
ni półwiecza to środowisko bocheńskiej inte-

ligencji żyło nie tylko ideą krajoznawstwa i turystyki, ludzie 
ci tworzyli organizacje patriotyczne i sportowe (Towarzystwo 
Gimnastyczno-Strzeleckie „Sokół”) regionalne (Stowarzysze-
nie Bochniaków), upowszechniania wiedzy (TSL) i muzyki 
(Towarzystwo Śpiewacze Lutnia) i byli obecni wszędzie tam 
gdzie zachodziła potrzeba społecznego twórczego działania. 
Wydawcą ksiażki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK w Krakowie.

Stanisław Kobiela  

W historii Powstania Warszawskiego dramatycznym jej 
rozdziałem jest lotnicza operacja pomocy materiałowej dla 
powstańców, podjęta przez dowództwo sił alianckich pod 
naciskiem Rządu Emigracyjnego. Nad Warszawę ze zrzuta-
mi specjalnego przeznaczenia (medykamenty, broń, amuni-
cja) latały bombowce, przeważnie typu Liberator i Halifax 
z baz na południu Włoch. Loty nie były bezpieczne z powo-
du dużej aktywności niemieckiej obrony przeciwlotniczej, 
stacji radarowych i Luftwaffe. Zginęło wiele załóg, utraco-
no wiele samolotów. Dzisiaj śladem po tych dramatycznych 
wydarzeniach w Polskce północno-zachodniej i południo-
wej są pomniki i symboliczne groby. 

Po wojnie ciała  poległych lotników : Polaków, Angli-
ków, Południowo-Afrykańczyków, Amerykanów ekshu-
mowano z polnych mogił, wiejskich cmentarzu i pocho-
wano na Cmentarzach Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej 
w Poznaniu, Malborku oraz największym – w Krakowie 

Ewelina Mroczek

Z kroniki obchodów rocznic narodowych
na Cmentarzu Rakowickim. Miejsca ostatniego spoczyn-
ku Bohaterskich Pilotów oznaczono białymi nagrobkami 
w formie prostych, stojących płyt kamiennych z wykutymi 
imionami i nazwiskami, stopniem wojskowym, sentencjami 
oaz symbolami religijnymi. W cichym, uporządkowanym 
krajobrazie – nagrobki ułożono w szeregi „załoga za załogą 
– nic nie przypomina piekła płonącego samolotu i skoku 
na spadochronie w niewiadomą ciemność nocy. Na Ziemi 
Bocheńskiej, nad którą przebiegały linię lotów alianckich 
z pomocą dla Warszawy, są miejsca, gdzie doszło do trage-
dii śmierci lotników :

Łąkta Górna – gmina Żegocina

17 sierpnia 1944 roku samolot Halifax, którego pilotem 
był Leszek Owsiany, po wykonanym zrzucie na Plac Na-
poleona w Warszawie (tam na ogół dokonywano zrzutów) 
w drodze powrotnej został trafiony pociskiem działa prze-
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ciwlotniczego. Załoga uratowała się skokiem spadochro-
nowym, rannym i zaopiekowali się partyzanci Armii Kra-
jowej. Jednemu z członków złogi nie dopisało szczęście. 
Lotnik plutonowy A-G Stefan Bohanes został zastrzelony 
przez Niemców w powietrzu nad ŁĄKTA XX. Miał 30 lat. 
O jego wojennych zasługach świadczy order Virtuti Mili-
tari i czterokrotny Krzyż Walecznych. Pogrzeb poległego 
lotnika w Żegocinie stał się wielką manifestacją. Uczest-
niczył w nim uzbrojony oddział A.K i tłumy mieszkań-
ców. Przy salwie honorowej odśpiewano pieśń „Boże coś 
Polskę” nie zważając na przejeżdżające niemieckie samo-
chody wojskowe.

30 lat później społeczeństwo Gminy Żegocina przy dro-
dze z Łąkty Górnej do Łąkty Dolnej, niedaleko szosy Boch-
nia-Limanowa postawiło pomnik „Bohaterskim Lotnikom 
Niosącym Pomoc Walczącej Warszawie” oraz poległemu 
Stefanowi Bohanesowi.  3 sierpnia 2008 roku Wójt Gminy 
Żegocina i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej 
in. Prof. Czesława Blajdy oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łąkcie Górnej zorganizowali w tym miejscu podniosłą, 
patriotyczno-religijną uroczystość. Biały brzozowy krzyż 
wbity w ziemię przy kamiennej mogile Pomnika był jakże 
polskim symbolem ofiary i pamięci tych wszystkich, któ-
rzy oddali życie Za Ojczyznę. Im dedykowała swój piękny 
program młodzież gimnazjalna z Łąkty Górnej, w ich in-
tencji modlił się i prosił o modlitwę w polowym nabożeń-
stwie ks. Bronisław Rosiek, pochodzący z Łąkty Górnej, 
a czyniący od lat kapłańską posługę w odległej Nicei na 
południu Francji. Prezes Oddziału ŚZŻAK w Bochni mjr 
Zbigniew Siudak w obszernym wykładzie przedstawił mili-
tarne aspekty Powstania Warszawskiego, zaś dr hab. Teofil 
Wojciechowski członek Kolegium IPN akcentował marty-
rologiczne losy powstańców  i żołnierzy niepodległościo-
wego podziemia w Polsce pojałtańskiej. W zakończeniu 
uroczystości jak niegdyś w sierpniu 1944 r. zaśpiewano 
patriotyczno-religijną pieśń „Boże coś Polskę”. Delegacja 
naszego Stowarzyszenia uczestnicząca w tej uroczystości 
złożyła pod pomnikiem kwiaty.

Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia

W nocy 14/15 sierpnia 1944 r. ma wysokim wzgórzu 
Nieszkowic Wielkich zginęła siedmioosobowa załoga Li-
beratora KG 890 dowodzona przez kpt pilota Zbigniewa 
Szostaka. Po udanym zrzucie wracała do bazy w Brindisi. 
Zaatakowani  nad Bochnią, po krótkiej walce z nocnym my-
śliwcem  zginęli w wyniku skoku spadochronowego z pło-
nącego samolotu ze zbyt niskiej wysokości. O tym drama-
tycznym wydarzeniu pisał Wojciech Krajewski w wydanej 
przez nasze Stowarzyszenie w 2006 r. książce „Powietrzna 
walka nad Bochnią”. 

Dzięki opiece płk Jana Zajda z Bochni do dzisiejszego 
dnia zachowana została  symboliczna mogiła na cmentarzu 
w pobliskim Pogwizdowie (ciała lotników ekshumowano 
i pogrzebano  na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyj-
skiej w Krakowie), a na miejscu tragedii postawiono po-
mnik w 1992 roku. 

17 sierpnia b.r. staraniem Wójta Gminy Bochnia i Gmin-
nego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, jak co roku 
zgromadzili się tłumnie mieszkańcy Nieszkowic i goście 
pod pomnikiem w Nieszkowicach. Przybyli przedstawiciele 

wielu instytucji, szkół i stowarzyszeń, kombatanci ŚZŻAK 
i przedstawiciele Pułku Lotniczego z Balic. Hymn narodo-
wy odegrała orkiestra z Baczkowa, strofy poetyckie m.in. 
wiersz Doroty Dominik, nauczycielki miejscowej szkoły), 
recytowali uczniowie Gimnazjum w Nieszkowicach Wiel-
kich, Adrian Kukla uczeń I klasy LO w Bochni zagrał kon-
cert skrzypcowy. Po modlitwie i wystąpieniu wójta Jerzego 
Lysego i prezesa ŚZŻAK w Bochni Z. Siudaka rozległ się 
warkot samolotu nad wzgórzem i w pewnej chwili spadł  
z niego wieniec spleciony z róż, ozdobiony długim woalem 
w barwach narodowych. Wieniec i   biało-czerwona wstęga 
upięte na żelaznym obramowaniu pomnika wzruszały swoją 
symboliką. Na zakończenie uroczystości modelarze działa-
jący przy MDK w Bochni  urządzili pokaz akrobacji modeli 
latających . W uroczystości brali udział przedstawiciele na-
szego Stowarzyszenia.

Patriotycznej uroczystości towarzyszył III Rajd Pamięci 
Lotników Polskich na trasie Bochnia – Nieszowice Wiel-
kie, który zakończył się  pod pomnikiem o godz. 17.00 tuż 
przed rozpoczęciem uroczystości. 

Bochnia – 1 sierpnia 2008 r.

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli 
również w miejskiej uroczystości złożenia kwiatów przed 
pomnikiem ostatniego Komendanta Armii Krajowej gene-
rała Leopolda Okulickiego , naszego Rodaka, współtwórcy 
Stowarzyszenia Bochniaków w Warszawie w 1936 r. Także 
w tym dniu o pamiętnej „godzinie W” (17.00) zapaliliśmy 
znicz pod tablicą rotmistrza Witolda Pileckiego – w cza-
sie Powstania Warszawskiego dowodzącego oddziałem ze 
Zgrupowania „Chrobry II” – zawieszonej na frontowej ścia-
nie „Domu Bochniaków” w roku obchodów jubileuszu 70-
lecia istnienia Stowarzyszenia.

Bochnia – 1 września 2008 r.

Delegacja Stowarzyszenia  uczestniczyła w uroczysto-
ści zorganizowanej przez Starostę Bocheńskiego pana Ja-
cka Pająka i Burmistrza Bochni dr Bogdana Kosturkiewi-
cza złożenia kwiatów na grobach Żołnierzy Września 1939 
roku na cmentarzu św. Rozalii. Po uroczystej Mszy Św. 
w kościele parafialnym Św. Pawła Apostoła odprawionej 
w intencji poległych za Ojczyznę, odbyła się patriotyczna 
uroczystość przy zbiorowej mogile 35 polskich żołnierzy 
poległych w Wojnie Obronnej 1939 roku. Liczny udział 
mieszkańców naszego miasta przekształcił uroczystość 
w manifestację.

Bochnia 17 września 2008 r.

Bochnia oddała także hołd gen. Leopoldowi Okulickie-
mu legioniście, żołnierzowi Września 1939 r. oficerowi II 
Korpusu i ostatniemu komendantowi Armii Krajowej, za-
sądzonemu w politycznym moskiewskim Procesie Szesna-
stu na 10 lat sowieckiego więzienia, gdzie zakończył życie 
w 1946 roku. Pod tym pomnikiem odbyły się uroczysto-
ści miejskie upamiętniające agresję sowiecką na Polskę 
17 września 1939 r. w wyniku tajnego paktu Niemiec hit-
lerowskich z ZSRR zwanego paktem Ribbbentrop – Moło-
tow. Oddano  hołd ofiarom tej agresji - tysiącom pomordo-
wanym i prześladowanym na Wschodzie . Salwą honorową 
Wojska Polskiego oddano Im Cześć!



WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE  33JESIEŃ 2008

WB nr 2-3 (77-78)

     Po opublikowaniu „Bocheńskiej Listy Katyńskiej”  w nr 
1/76/2008 „Wiadomości Bocheńskich” napłynęły do naszej re-
dakcji listy, fotografie i  nowe informacje o losie oficerów pol-
skich zamordowanych na Wschodzie, a związanych z Bochnią 
i Ziemią Bocheńską. Autorom listów i darczyńcom serdecznie 
dziękujemy. 

*   *   *

Od pani Janiny Glazur
Pani dr Janina Glazur z Krakowa, córka majora Karola Gla-

zura zamordowanego w Katyniu nadesłała do naszej redakcji 
list, który za jej zgodą publikujemy.

Dziękuję bardzo za umieszczenie Bocheńskiej Listy Ka-
tyńskiej w „Wiadomościach Bocheńskich” rok XVI nr 1 976) 
wiosna 2008. To lista 105 osób i 34 fotografii – Ofiar radzie-
ckich obozów jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostasz-
kowie zamordowanych i pogrzebanych w Charkowie, Katyniu, 
Twerze i Miednoje, na Ukrainie i w innych jeszcze nieznanych 
miejscach „nieludzkiej ziemi”. Nie jest wykluczone, że ta lista 
jest niekompletna i stopniowo uda się ją uzupełniać.

W tym samym, wyżej wspomnianym numerze WB, prze-
czytałam relację pani Eweliny Mroczek z uroczystości posa-
dzenia „Dębu Pamięci” w Borzęcinie dla uhonorowania Józefa 
Piękosza, który podzielił los zamordowanych przez NKWD. 
Uroczystość podobna odbyła się również w Krakowie, a zaini-
cjowana została przez Radzymin pod Warszawą.

Byłoby pięknie, gdyby w Bochni mogło dojść do podob-
nego uczczenia Polaków objętych wspólną nazwą „Ofiar Ka-
tynia”, a związanych z tym miastem. Stanowią Oni pokaźną 
grupę mogącą przeistoczyć się po latach w prawdziwą „Bo-
cheńską Dąbrowę Pamięci”.

Podjęcie takiej akcji wraz z władzami lokalnymi, uzgod-
nienie i przekazanie patronatu oraz opieki nad sadzonkami na 
następne lata, byłoby kontynuacją działań Stowarzyszenia dla 
utrwalania pamięci o wydarzeniach historycznych.

Ustnym przekazem dotarła do mnie informacja, że akcja 
sadzenia Dębów Pamięci, poświęconych imiennie każdemu 
zamordowanemu, ze względu na ilość ofiar, przewidziana 
jest do 2010 roku, a patronat nad nią objął Ks. Abp gen. Sła-
woj Leszek Głódź. Pozwalam sobie przekazać apel i dane 
inicjatorów tej akcji celem uzyskania kontaktu dla wymiany 
informacji:

DĘBY PAMIĘCI NA 70-LECIE 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

tel. 0-22/786-62-93, fax 0-22/786-51-95
Z poważaniem
Janina Glazur

Od Pani Ludmiły Parmy
Czytając „Wiadomości Bocheńskie” natrafiłam na Bo-

cheńską Listę Katyńską pragnę poinformować, że mój wujek 
Franciszek Marszałek wywodzący się z Nowego Wiśnicza 
gdzie mieszkał z rodzicami Franciszką i Jozefem Marszałkiem 
był starszym posterunkowym w Lwowie i został aresztowany 

LISTY DO REDAKCJI
w 1939 roku. Został zabrany z domu przy ul. Pijarów. Jego 
nazwisko figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Po-
nieważ jego żona Waleria Marszałek z domu Guzik urodzo-
na w Połomiu Dużym nie mogła dowiedzieć się nic o jego 
losach przed swoją śmiercią, ja postanowiłam spełnić jej 

ostatnią wolę i dowiedziałam się 
z Rady Ochrony Pamięci Walk 
Męczeństwa że został zamor-
dowany w kijowskim więzieniu 
NKWD w kwietniu 1940r (lista 
wywózkowa 042).Jego żona Wale-
ria Marszałek wraz z córka po jego 
aresztowaniu została wywieziona 
na Syberię gdzie zmarła ich córką.  
Po wojnie w wyniku starań rodziny 
Waleria wróciła do Krakowa gdzie 
zmarła w 1993 r. 
Z wyrazami szacunku 

Ludmiła Parma - Żory

*   *   *

Szanowna Pani! (list adresowany do Janiny Kęsek) 
Dziękuje Pani za zainteresowanie sprawą mojego wujka, 

moja ciocia gdyby żyła bardzo by się cieszyła że w końcu po 
tylu latach można wyjaśnić sprawy zaginionych na Wscho-
dzie. Ostatnia informacją jaką uzyskałam to że ciała ofiar 
wszystkich zamordowanych przez kijowskie NKWD zostały 
potajemnie wrzucone do dołów w lesie w Bykowni (obecnie 
w granicach Kijowa) Rodzice Franciszka Marszałka spoczy-
wają na cmentarzu w Nowym Wiśniczu. Przesyłam fotografię 
Franciszka Marszałka.

Z wyrazami szacunku 
Ludmiła Parma

Patent oficerski Mariana Kukli
Zbiory Stowarzyszenia wzbogaciły się o zdjęcie zamordo-

wanego w Katyniu ppor. rezerwy w korpusie oficerów piecho-
ty Mariana Alfonsa Kukli z Wiśnicza ur. 9 kwietnia 1914 r. 
oraz patent oficerski nr 2590/1938 dla niego, podpisany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i Ministra 
Spraw Wojskowych Kasprzyckiego oraz Szefa Biura Personal-
nego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Może ktoś z Czytelni-
ków mógłby podać dodatkowe informacje. 

Franciszek Marszałek ur. 
w 1905 roku w Nowym 
Wiśniczu



WB nr 2-3 (77-78)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE34 JESIEŃ 2008

Żadne polskie serce nie wyobraża sobie Polski 
bez Lwowa i Wilna.

(Gen. Wł. Anders – Bez ostatniego rozdziału)

Nie wyobrażamy sobie Polski także bez tradycji Kamieńca 
Podolskiego, Zbaraża, Trembowli, Krzemieńca i wielu innych 
miast i miasteczek Wołynia, Podola, Polesia, Wileńszczy-
zny w których tętniło życie, w których mówiło się po polsku 
i w których dokonywały się czyny będące świadectwem pa-
triotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. Do tej tradycji możemy 
dopisać pamięć o przedwojennych kołach i placówkach nasze-
go Stowarzyszenia we Lwowie, Wilnie, Słonimie, Równem, 
Bohorodczanach, Kutach, Stanisławowie, Kołomyi. Czerw-
cowy wieczór 2008 r. w Domu Bochniaków” poświęciliśmy 
piosenkom z dawnych polskich kresów wschodnich.  19 pieśni 
i piosenek w aranżacji kol. Stanisława Domańskiego i pod jego 
kierunkiem śpiewał nasz zespół z towarzyszeniem licznych 
głosów przybyłej na koncert publiczności, dla której rozdano 
kilkadziesiąt opracowanych przez nas śpiewników. Konferan-
sjerkę prowadzili po kolei wszyscy członkowie naszego ze-
społu. Na spotkanie z piosenką przyjechał do Bochni z Gliwic 
pan Bogdan Kasprowicz, autor wielu książek, przewodników 
i piosenek o Lwowie. Tłem była wystawa „Zauroczeni Lwo-
wem” opracowana przez p.p. Bożenę i Konrada Damskich

Los kresów był – jak wiemy - bardzo zmienny. Dobre 
chwile przeplatały się z wydarzeniami złymi, a nawet tragicz-
nymi. Ta zmienność fortuny będzie nad wyraz widoczna w na-
szych piosenkach. Ziemie te utracone ostatecznie w 1945 r. są 
nadal nie tylko w sercach, tych którzy tam kiedyś mieszkali, 
ale w naszej tradycji i kulturze. Stamtąd pochodzili najlepsi 
synowie i córki naszej Ojczyzny,  tam dominował polski pa-
triotyzm, ale także tam w języku, obyczajach i całej sferze kul-
turowej widać było wpływy sąsiednich ziem. 

Dumka na wygnaniu

 
Gdyby orłem być
Lot sokoli mieć
Skrzydłem orlem lub sokolem
Unosić się nad Podolem
Tamtem życiem żyć

Koncert rozpoczęliśmy piękną 
pieśnią powstańca listopadowego 

Maurycego Gosławskiego, wyrażającą tęsknotę za utraco-
nym Podolem. Pieśń ta zwana także „Dumką na wygnaniu” 
lub „Dumką Żołnierską” jest fragmentem większego utworu 
literackiego Gosławskiego „Renegat czyli odstępca”. Maurycy 
Gosławski absolwent Liceum Krzemienieckiego pracował jako 
nauczyciel prywatny w kilku domach ziemiańskich na Podolu. 
Od 1827 r. był urzędnikiem w kancelarii Wielkiego Księcia 
Konstantego w Warszawie, a w roku następnym zaciągnął się 
do służby w kancelarii sztabu gen. Iwana Dybicza w kampanii 
tureckiej. Zdezerterował z wojska i jako porucznik Legii Pie-
szej Litewsko-Ruskiej w dywizjonie ułanów podolskich wal-
czył w powstaniu listopadowym. Do końca bronił oblężonego 

Stanisław Kobiela

Piosenki kresowe – lwowskie - wileńskie
Zamościa i był przeciwnikiem poddania twierdzy Rosjanom. 
Po kapitulacji zesłany na Sybir zdołał zbiec do Galicji, gdzie 
ukrywał się. Potem udał się do Francji. Poza wspomnianym 
„Renegatem” pisał liryki i wiersze ulotne oparte na motywach 
kresowego folkloru („Poezyje Ułana Polskiego” drukowane 
w Paryżu w 1833 r.), mazury obozowe, z których najbardziej 
znany jest „Mazur podolski” i „Mazur na cześć generała ro-
syjskiego Suchozaneta z powodu połamania mu nóg w bitwie 
pod Grochowem dnia 25 lutego 1831 r.”. Pisał większe utwory 
t.zw. poema : „Urojenia”, „Leszek”, „Chorągiewka”, „Banko”, 
„Sęp Sybiru”, „Podole”. Talent jego i miłość do rodzinnego 
Podola dostrzegł u niego Seweryn Goszczyński. Gosławski 
aresztowany po nieudanej wyprawie Józefa Zaliwskiego z Ga-
licji  do Królestwa zmarł na tyfus w więzieniu w Stanisławo-
wie w 1834 r. Zaraził się od współwięźnia, którym się opieko-
wał. Miał 27 lat. Był oblicza miłego, twarzy ściągłej, włosów 
ciemno-lnianych, oczy miał niebieskie. Miał poetycki talent 
i piękny charakter publiczny i prywatny. Odważny do zuchwa-
łości, dla przyjaciół wylewny i do wszelkich poświęceń gotów 
w każdej chwili. W czasie powstania nosił wąsy, a w więzieniu 
zapuścił brodę. Ulubionym jego ubiorem była skromna czarna 
czamarka. Wbrew zamiarom starosty Milbachera, który kazał 
obchodzić się z nim szczególnie srogo i kazał go pochować jak 
zwykłego kryminalistę, pogrzeb Gosławskiego przerodził się 
dzięki grupie dawnych jego przyjaciół w patriotyczną mani-
festację. Po kilkugodzinnym nabożeństwie w cerkwi kondukt 
ruszył na miejscowy cmentarz. Tam na prośbę panny Bień-
kowskiej otwarto trumnę. Zobaczono poetę ubranego w mun-
dur ułana polskiego. Przyjaciel Leon Zienkiewicz włożył pod 
głowę zmarłego zawiniątko owinięte w papierze. Co w nim 
było tego panna Bieńkowska nigdy nie wyjawiła.

Za Niemen hen precz

     Za Niemen hen precz !
    Już gotów koń., zbroja,
    Dziewczyno ty moja
    Uściśnij daj miecz.
Autorem kolejnej pieśni „Za Niemen hen precz” jest tak-

że powstaniec i to uczestnik dwóch powstań narodowych li-
stopadowego i styczniowego August Bieńkowski zagończyk, 
który dokonywał brawurowych manewrów po obu stronach 
Niemna w 1863 r., rozstrzelany z rozkazu Murawiowa w Wil-
nie  9 sierpnia 1863 r.  Pieśń tę ułożoną w 1838 r. śpiewano 
w oddziałach powstańczych 1863 r.   Niemen jest w świado-
mości Polaków drugą po Wiśle polską rzeka, chociaż obecnie 
nie przepływa przez teren Polski. Oddzielał Koronę od Litwy. 
W 1834 r. Kanał Augustowski połączył oba systemy rzeczne 
Wisły i Niemna. Obie rzeki były natchnieniem wielu arty-
stów i poetów. Mickiewicz nazywał Niemen „domową rzeka” 
i Ojcem Niemnem”, a Eliza Orzeszkowa wielokrotnie go opi-
sywała i  imieniem rzeki nazwała swoją najlepszą powieść. 
Nad Niemnem toczyła się od 20 do 29 września 1920 r. zwy-
cięska bitwa, która przekreśliła sowieckie plany nowej ofensy-
wy i w wyniku której odepchnięto czerwoną zarazę od granic 
Europy. Nad Niemnem leży Nowogródek, Grodno ze starym 
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zamkiem króla Stefana Batorego na wzgórzu, Kowno, a nad 
jego największym dopływem Wilią – najsławniejsze Wilno. 
Od Niemna rozciąga się litewska kraina jezior, głębokich bo-
rów, łagodnych wzgórz moreny polodowcowej. 

Piosenki z Wilna i Wileńszczyzny

Pogodna, idylliczna współczesna piosenka „Kresowianka”,  
spopularyzowana na festiwalu w Mrągowie w swojej treści na-
wiązuje do Grodna i błękitnego Niemna. Z Grodna pochodził 
ks. Ludwik Sawoniewski, który wysiedlony z Warszawy po 
upadku powstania znalazł w Bochni schronienie i pracę w bo-
cheńskim Liceum w latach 1944-1946. Tutaj w Bochni roz-
począł pisać piękną „Sagę o Grodnie”, która po wielu latach 
ukazała się drukiem.                                                     

Prawdziwą perłą wśród polskich miast  było Wilno, skąd 
rozprzestrzeniał się kult Matki Bożej Ostrobramskiej Królo-
wej Niebios i Korony Polskiej i gdzie rozkwitał Uniwersytet 
Stefana Batorego. Powinniśmy także pamiętać, że w Wilnie 
powstał w 1938 r. oddział Stowarzyszenia Bochniaków. Wik-
tor Trościanko z Radia „Wolna Europa” wspominał, że latem 
Wilno tonęło w palecie różnokolorowych kwiatów rosnących 
wzdłuż wąskich uliczek często o drewnianej zabudowie, wszę-
dzie roznosił się zapach bzów i jaśminów. Było to miasto wiej-
skie, w którym słyszało się jak koguty pieją i psy szczekają. 

Bukiety kasztanów, klonów 
i topoli wyrastały ponad 
dachy domów i ścigały się 
z dzwonnicami kościołów 
i cmentarzy, a rzeka płynęła 
szerokim błękitem, niosąc na 
sobie sosnowe tratwy zwane 
tutaj płytami. Urodę Wilna 
i Wileńszczyzny odnaleźli-
śmy w trzech kolejnych pio-
senkach : „Tylko w Wilnie”,  
„Żegnaj Wilno ukochane” 
i „Wileńszczyzny drogi kraj”. 

W tej ostatniej autor Józef Mincewicz przywołał pamięć lu-
dzi sławnych Wileńszczyzny Adama Mickiewicza, Stanisława 
Moniuszki i Józefa Piłsudskiego, nawiązał do symboli Wilna : 
Ostrej Bramy i Pomnika Trzech Krzyży Antoniego Wiwulskie-
go - architekta, rzeźbiarza (1877-1919). Pomnik ten wybudo-
wany w 1916 r. został zburzony  w 1951 r.. Zrekonstruowany 
w 1989 r. uznawany jest za Pomnik ofiar stalinowskiego terroru 
na Litwie. Warto także dodać, że Antoni Wiwulski zaprojek-
tował na zamówienie Ignacego Paderewskiego Pomnik Grun-
waldzki w Krakowie na Placu Matejki, odsłonięty w 1910 r., 
zburzony przez Niemców w 1939 r. i zrekonstruowany w 1976 
r. Antoni Wiwulski zmarł w kilka dni po wkroczeniu Rosjan do 
Wilna w 1939 r. Pochowany został na Rossie.    

*   *   *

Opuszczamy Wilno i przez Polesie, Wołyń docieramy do 
Lwowa. Nastrój jest tutaj inny, może dzięki krzemionce, której 
w tych okolicach jest wiele, a ujemna jonizacja z nią związana 
ma dodatni wpływ na ludzi. Piosenki lwowskie są wytworem 
bogatego folkloru miejskiego. Śpiewna mowa lwowska, która 
wytworzyła się na styku dwóch kultur polskiej i ukraińskiej 
czyli bałak  charakteryzuje się przeciąganiem głoski „e”, która 

przechodzi w głoskę „i”. Identycznie głoska „o” przechodzi 
w „u”.  Pop ukraiński zamiast  Amen mówi Amin. Piosen-
ki lwowskie to znakomity przykład bałaku i w tym dialekcie 
Bochniacy zaśpiewali wszystkie te piosenki. Bałak odróżnia 
Lwowianina od Wilnianina. Na kresach północnych – Wileń-
szczyźnie pod wpływem białoruskiego wytworzył się dialekt 
zwany akanie, w którym nieakcentowane głoski „o” oraz „e” 
przechodziły w głoskę a. [Śpi nasza kochania, założył noga na 
noga]. Stanisław Wasylewski pisał, że Lwowianie mówią rów-
nie serdecznie, co nieporządnie. Pędzą przez obszary słów z wy-
wieszonym językiem czwartą prędkością, jak szofer po wypadku. 
I rzadko w tym pędzie ostoi się cudem jakaś nieuszkodzona sa-
mogłoska.  Taka jest właśnie lwowska piosenka pełna humoru 
i komizmu sytuacyjnego. Mamy w niej najrozmaitsze zderzenia 
i skojarzenia, a poważne czynności i stanowiska mieszają się ze 
śmiesznymi sytuacjami , co podnosi klasę i finezję dowcipu, jak 
w jednej z piosenek  dotyczącej poważnego 

naczelnika ud kolei
co du lampy nafty leji.

Mistrzami bałaku były gwiazdy „Wesołej Lwowskiej Fali” 
Szczepcio i Tońcio z Łyczakowa i Gródka. Łyczaków to była 
znana dzielnica batiarów. Batyar pochodzi z języka węgier-
skiego. To zuchwalec, wesoły mędrek, dziecko ulicy jak pary-
ski gawrosz. Ubóstwo traktuje z fasonem i honorem jako pew-
ną wartość, bo pieniądze ani szczęścia, ani miłości nie dają. 
Prawdziwymi wartościami w życiu jest przyjaźń, odwaga, 
pogarda dla sformalizowanego prawa i szeroko otwarte serce 
batiara.  Szczepcio zmarł w 1955 r. Pochowano go na cmenta-
rzu Rakowickim, ale na żadnym z nekrologów nie wolno było 
napisać, że zmarły Kazimierz Wajda to słynny lwowski batiar 
Szczepcio. Słowo Lwów było zakazane cenzurą. Tońcio, który 
z zawodu był adwokatem zmarł na emigracji. Przez wiele lat 
wspólnie z Feliksem Konarskim (REF-REN-em), Władą Ma-
jewską, Niną Oleńską, Renatą Bogdańską (żoną gen. Włady-
sława Andersa) i Marianem Hemarem – autorem tekstów, wy-
stępowali w programach muzycznych Radia „Wolna Europa”.

                                           

Marsz lwowskich dzieci  ”W dzień dyszczowy i ponury”

W 1908 r. Austria dokonała aneksji Bośni i Hercegowi-
ny. Wysłała swoje wojska na granicę serbską i czarnogórską. 
Wśród oddziałów 30 p.p. byli także Polacy- czyli lwowskie 
dzieci (w batalionie trzecim), które poszły tułać się po świe-
cie i walczyć w obcej sprawie. Był dzień ponury i deszczowy.  
Ale druga wersja tej piosenki, którą zaśpiewaliśmy mówiła 
o froncie rosyjskim, na którym Polacy w armii austriackiej 
toczyli walkę z myślą o  niepodległej Polsce i dlatego, mimo, 
że dzień był także dyszczowy i punury  23 sierpnia 1914 r. ra-
dośnie brzmiały słowa : Świt Ujczyzny rozpuczenty. Na dworcu 
kolejowym odjeżdżających żegna orkiestra, która gra na prze-
mian austriacki hymn i Bartoszu. W obu wersjach piosenki 

Z dala widać już niestety 
Wieży kuścioła Elżbiety

zaprojektowanego przez słynnego lwowskiego architekta 
Teodora Talowskiego, tego samego, który projektował sece-
syjne kamieniczki w Krakowie (vide: ul. Retoryka) i słynny 
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„Koci Zamek” w Bochni, w którym mieści się nasze miejskie 
archiwum. Melodia do „Marsza lwowskich dzieci” została za-
pożyczona podobno z jakiejś operetki Franza Lehara.

Bal u Wetyranów 

Kto z nas nie zna tej piosenki. Towarzystwo Weteranów 
organizowało w każdą niedzielę zabawy taneczne dla żołnie-
rzy, rzemieślników, robotników, służących i szwaczek. Przy-
chodzili tam także batiarzy i uliczne dziewczyny. Piosenka 
daje nam wspaniały obrazek rodzajowy. podmiejskiej, gwar-
nej  zabawy. Jest wesoły nastrój i komizm sytuacyjny. Każda 
kolejna zwrotka to inna odsłona, wesoła i romantyczna (do 
stulika panny Basi muturowy pcha si), komiczna (Pan Bazy-
li przeprasza na chwili, bo mu portki penkli gdzieś na samej 
tyli), a nawet groźna (boksyr na w kiszeni a majchir w rękawi). 
Wszystkie te scenki łączy występująca w refrenie orkiestra 

 wszystku jednu czy ta menska 
czy ta damska jest,

byle tylko rżnęła fest a fest. 

W tym refrenie przyjęło się skracanie słówka „czy” do sa-
mej tylko spółgłoski „cz”, co w połączeniu z „ta” dawało ono-
matopeiczny efekt podobny do brzęku czyneli.

Kolorowa mieszanina strojów, typów ludzkich, nastrojów 
i skocznej muzyki w rytmie modnego ragtimu.  Jej melodia po-
jawia się jako motyw przewodni kilku ragtimów np. W. Thurma-
na  The Permans’ Brooklyn Cake Walk. Plagiat ? Skądże.  Wielu 
plagiatorom znanym i nieznanym tego rodzaju naruszenie praw 
autorskich uszło na sucho. Sam Szpilman skradł melodię do 
rzekomo swojej piosenki do słów K.I. Gałczyńskiego Deszcz (I 
tak się trudno rozstać)  z utworu Josefa Rixnera  Kindertraume. 
(Virtuosen Intermezzo). Słynna nasza harcerska Banda, to nie-
miecka Rosamunde.  Freddy Mercury „pożyczył” sobie melodię 
do Bohemian Rapsody z opery Verdiego, a Przepijemy naszej 
babci domek cały to niemiecki two step Roberta Steidla pod po-
dobnym tytułem Wir versaufen unsern Oma ihr klein Hauchen. 
Na temat takich zapożyczeń w muzyce klasycznej i popularnej 
można by napisać osobny artykuł.

Ta joj Jóźku 

To także jedna z lepiej  znanych piosenek lwowskich,  
w której przebija ta sama serdeczność wobec rodaków spot-
kanych z dala od ukochanego miasta. „Dawaj pyska” , „Jak si 
masz” to niezwykłe skróty myślowe pasujące właśnie do Lwo-
wiaków, którzy są tak bardzo z sobą zżyci, że rozpoznają się 
nawet na końcu świata i tak bardzo kochają swoje miasto i sym-
bole Lwowa – dwa kamienne lwy, skoro pytają  czy pod ratu-
szem stoją lwy.   Ta piosenka ma kilka różnych wersji. Zaśpie-
waliśmy wersję przedwojenną, a po kilku innych piosenkach tę 
sama melodię do powojennego tekstu Feliksa Konarskiego ps. 
REF-REN, opisującego  tułaczkę Lwowiaków przez śniegi Sy-
berii a następnie szlakiem bojowym armii gen. Andersa. 

Jest jeszcze trzecia najsmutniejsza wersja tej piosenki 
uświadamiająca nam, że Lwów – Semper Fidelis do Polski już 
nie powróci.     

U dwunasty godzini  - idym sy przez Lwów 
Jeszcze lepsze skróty myślowe czyli entymematy odnaj-

dziemy w kolejnej lwowskiej piosence „U dwunasty godzini  

- idym sy przez Lwów” w słowach batiara, który – jak na 
niego przystało – lubi robić psikusy przedstawicielom wła-
dzy i bogatym przedstawicielom lwowskiej burżuazji ocie-
rające się o granicę chuligaństwa :  „Pulicaja w nos”,  „Ba-
tjar – weg”  „Ja w cylinder – paf”, „Ja przez parkan – hoc”. 
Ta ciekawa osobliwość składniowa występująca w każdej 
zwrotce świetnie dopasowana jest do rytmu wiersza i melo-
dii i nadaje piosence niezwykłego wigoru i tempa. Piosenka 
znana była już w 1910 r. 

Akrobata Mucha  
Tłem następnej piosenki  było wielkie i prawdziwe wy-

darzenie. W 1929 r. przyjechał do Lwowa warszawski akro-
bata-ryzykant  Poliński specjalizujący się w chodzeniu po 
gzymsach ścian wysokich domów i który reklamował się 
jako „człowiek-mucha”. Wyszedł na  trzypiętrową kamieni-
cę, w której mieścił się lokal śniadankowy Zofii Teliczkowej 
i w chwili gdy był już prawie na dachu runął w dół i zabił się 
na miejscu. Świadkiem tej tragedii był kilkuletni wówczas Er-
win Axer. Wydarzenie to opisał Marian Hemar w wierszu : 
Akrobata Mucha do melodii: 

Kamnień na kamnieniu
na kamnieniu kamnień

a na tym kamnieniu 
jeszcze jeden kamnień,

A na tym kamnieniu
Jeszcze jeden kamnień

. 
Tylku we Lwowi

„Tylku we Lwowi” to najsławniejsza piosenka lwowskich 
batiarów Szczepka i Tońka, która wędrowała z wojskiem gen. 
Andersa po wszystkich prawie kontynentach. Słowa napisał 
Emanuel Schlechter lwowianin i Henryk Wars (a właściwie 
Henryk Warszawski) pochodzący z Warszawy.  Przed woj-
ną w każdą niedzielę o godzinie 10.10 rozpoczynała audycję 
„Wesoła lwowska Fala” w radiu Katowice. Szczepko i Tońko 
śpiewali ją  też w filmie „Włóczęgi” z 1938 r.

Interludium – spotkanie z panem Bogdanem Kasprowiczem

Po piosence lwowskiej śpiewanej bałakiem wybraliśmy 
coś w języku ukraińskim. Była to ironiczna piosenka „Horył-
ka”- co po ukraińsku znaczy gorzałka. Piosenka jest dowcip-
nymi monologiem, a jednocześnie smutną refleksją  pijaka na 
temat jego komitywy z gorzałką. 

W koncercie uczestniczył  pan Bogdan Kasprowicz, autor 
wielu książek o Lwowie i  kompozytor nostalgicznych pio-
senek o Lwowie. Nie urodził się on wprawdzie we Lwowie, 
ale w jego twórczości Lwów jest nadal obecny. Śliczną jego 
piosenkę „Mistrzu Janie” dedykowaną Lwowianinowi Jano-
wi Parandowskiemu, autorowi wspomnień o Lwowie „Niebo 
w płomieniach” zaśpiewała sopranem solistka naszego ze-
społu kol. Maria Maliszewska-Chrzan, także z pochodzenia 
Lwowianka..  Po tej piosence i kolejnej „Pieśni repatrian-
tów” głos zabrał nasz gość, który interesująco mówił o swo-
jej pracy twórczej, o swoich poszukiwaniach artystycznych 
i niezwykłych kontaktach z Lwowiakami i ukochanym mia-
stem. Wspomniał też o słynnym Sadyku Paszy czyli Michale 
Czajkowskim, który napisał mnóstwo pięknych dumek i kre-
sowych piosenek, a znany przebój „Gdybym miał gitarę” jest 
przeróbką jednej z jego dumek. 
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Inne piosenki kresowe - Czerwony pas i  Hej Sokoły

Czas na kresy leżące na południe od Lwowa, a więc Hu-
culszczyznę. Znamy górali tatrzańskich, beskidzkich, ży-
wieckich, sądeckich. Mało jednak wiemy o Hucułach – gó-
ralach zamieszkujących Bukowinę i pasma górskie Gorgany 
i Czarnohorę, że były to polskie góry. I nie każdy wie, że 
spod najwyższego szczytu Czarnohory Howerli wypływają 
źródła Prutu, a nieco dalej Biały i Czarny Czeremosz, który 
wpadał do  Prutu i do 1939 r. był rzeką graniczną pomiędzy 
Polską i Rumunią.  Tutaj narodziła się słynna piosenka „ 
Czerwony pas”, który znają wszyscy Polacy. Do piosenek 
kresowych, a nie biesiadnych należy zaliczyć także piosen-
kę „Hej Sokoły”, która mówi o miłości Kozaka do Ukrainy 
i ukochanej dziewczyny. Kozak jest sokołem, a dziewczy-
na przepióreczką, w innych wersjach jaskółeczką, a nastrój 
piosenki przypomina nam Dzikie Pola na których zawsze 
było niespokojnie i  sokół, aby mógł bezpiecznie powró-
cić do swojej ukochanej, powinien omijać góry lasy, doły 
a z wrogich sideł i zasadzek powinna go ratować intuicja 
(czyli dzwoneczek) w postaci stepowego skowroneczka. 
Słowa piosenki są jasne i wydawać by się mogło, że każdy, 
zwłaszcza  kto czytał „Ogniem i mieczem” z łatwością je 
zrozumie. Miłość do dziewczyny łączy się bowiem z mi-
łością kozaka do rodzinnej ziemi – Ukrainy. Kozak widząc 
jaskółkę na niebie przypomina sobie swoją dziewczynę. 
Niestety w internetowym albumie Maryli Rodowicz (www.
stlyrick.com) w jednej ze zwrotek pojawia się jaskółeczka 
nie jako dziewczyna lecz występująca obok dziewczyny, 
z czego można by wnosić, że dziewczyna hodowała sobie 
jaskółkę jak pieska lub kotka, ale nie bardzo wiadomo jaką 
rolę ta jaskółka ma w piosence pełnić, skoro tkwiła ona 
przy dziewczynie, a nie na błękicie nieba, jak gołąb poczto-
wy kursujący pomiędzy zakochanymi.

  
Ona jedna tam została, 
Jaskółeczka moja mała
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej tej dziewczynie 

  a powinno być

   Ona biedna tak została
   przepióreczka moja mała
   a ja tutaj w obcej stronie
   dniem i nocą tęsknię do niej.

Pieśń Konfederatów Barskich

Koncert kończymy „Pieśnią Konfedera-
tów Barskich” - najbardziej znanym frag-
mentem misyjnego dramatu Juliusza Sło-
wackiego „Ksiądz Marek” poświęconego 
Konfederacji Barskiej zawiązanej w Barze 
na Podolu w 1768 roku. Konfederaci wal-
czyli przeciwko Rosji, w obronie wiary ka-
tolickiej i przeciwko królowi Stanisławowi 
Augustowi Poniatowskiemu. Nazywali się 

rycerzami Maryi. Bohaterem dramatu jest karmelita Marek 
Jandołowicz. Melodię do słów Juliusza Słowackiego  napisał 
słynny polski jazzman Andrzej Kurylewicz.

Ze względu na potęgę słów pieśni i melodii wszyscy obec-
ni powstali i tak zakończyliśmy koncert pieśni i piosenek kre-
sowych :

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte kraju werbowanie,
Ten de profundis z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.
Bóg jest ucieczką i obroną naszą,
Póki On z nami, całe piekła pękną
Ani ogniste smoki nas ustraszą,
Ani ulękną.
Nie złamie nas głód i żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hordy,
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na jego żołdy.

Stanisław Kobiela

*  *  *

Ewelina Mroczek

Wystawa fotograficzna „Zauroczeni Lwowem”

Tłem koncertu pieśni i piosenek kresowych była wystawa 
fotograficzna zabytków Lwowa. Ekspozycja była częścią 
wystawy „Zauroczeni Lwowem”, której autorami byli pan 
Konrad Damski pani Bożena Samek (obecnie żona Konrada). 
Amatorskie  zdjęcia, które złożyły się na wystawę  były plonem 
dwóch wycieczek do Lwowa w lipcu i wrześniu 2002 r. Miały 
być miłą pamiątką i zapisem fotograficznym tych wycieczek. 

Po powrocie do Polski autorzy postanowili zorganizować 
wystawę charytatywną połączoną ze zbiórką pieniędzy dla 
Polaków we Lwowie. Chcieli w ten sposób pomóc Polakom 
we Lwowie w ich trudnej sytuacji materialnej i odwdzięczyć 
się za gościnność udzieloną w czasie pobytu we Lwowie. 
Wystawa „Zauroczeni Lwowem” powstała dzięki wsparciu 
sponsorów oraz  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, 
a w szczególności dyrektor MBP w Bochni Pani Ludmiły Gut. 
Wernisaż wystawy połączony ze zbiórką pieniędzy odbył się 
27 listopada 2002 r. w Filii nr.1 Biblioteki Miejskiej w Boch-

Teatr Wielki we Lwowie
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ni przy ul. Wojska Polskiego. Zebrane w czasie wernisażu 
środki zostały przekazane za pośrednictwem Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  w dniach 29 listopada 
– 1 grudnia 2002 r. dla Polaków znajdujących się w najcięż-
szej sytuacji materialnej. 

Na wystawie w „Domu Bochniaków” pokazano tylko za-
bytki Lwowa skupione w  centrum miasta takie jak Katedra 
Łacińska z kaplicą Boimów, Zaułek Ormiański z Kaplicą Or-

miańską, Ratusz Miejski, Budynek Teatru Wielkiego, Włoska 
kamienica tzw. ”Mały Wawel”. Cykl zdjęć stanowiły „Lwy we 
Lwowie” – zdjęcia ukazujące rzeźby lwów w różnych częś-
ciach miasta m.in. Lew przed Ratuszem, Lwy przed Basztą 
Prochową, Lew na kamienicy Weneckiej na lwowskim rynku. 
Inne zdjęcia prezentowały  pomniki związane z kultem religij-
nym i polską kulturą np pomnik Adama Mickiewicza, figura 
Matki Bożej. Pozostałe zdjęcia prezentowały Cmentarz Ły-
czakowski z zabytkowymi nagrobkami (np. Artura Grottgera, 
Zofii Markowskiej, Pomnik i nagrobek Ordona) sarkofagami 
powstańców listopadowych i styczniowych. Duża cześć wy-
stawy stanowiły także zdjęcia z Cmentarza Orląt Lwowskich 
– zdjęcia kwater –mogił żołnierzy, pozostałości łuków tryum-
falnych, katakumb wojskowych dla najmłodszych i najbardziej 
zasłużonych obrońców Lwowa. 

Koncert piosenki kresowej w atmosferze pięknych, no-
stalgicznych fotografii, których kilka prezentujemy przy tym 
i poprzednim artykule wypadł świetnie, a wystawa pogłębiła 
polskie klimaty kresowych pieśni.         

Ewelina Mroczek

Lew strzegący baszty

Panorama południowego Lwowa
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Liceum Plastyczne im. 
Jana Matejki w Nowym Wiś-
niczu zaprosiło 23 września 
br. przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Bochniaków na ot-
warcie wystawy „ Wiśnicki 
Alkazar 1939”, upamiętnia-
jącej zdarzenia z 6 września 
1939 roku . W tym dniu 10 
Brygada Kawalerii pod do-
wództwem płk Stanisława 
Maczka  otrzymała rozkaz 

obrony południowego skrzydła Armii „Kraków”.  Budynek wiś-
nickiego sądu grodzkiego obecnie zajmowany przez liceum pla-
styczne był  miejscem postoju sztabu brygady,  którego oddziały 
zahartowane w bojach opóźniających w Beskidach zajęły po-
zycje w Nowym Wiśniczu, Ubrzeży, Leszczynie i Kopalinach. 
Pomimo męczącego, kilkudniowego odwrotu, rano 6 września 
żołnierze trwali na stanowiskach wyczekując wroga...

Ekspozycję, której pomysło-
dawcą i współautorem jest Jarosław 
Kucybała, tworzy kilka działów. 
Pierwszy dział przedstawia historię 
powstania 10 BK i jej strukturę or-
ganizacyjną. Zdarzenia z 6 września 
zostały przedstawione w formie map 
i opisów epizodów bitewnych dzie-
jących się wokół Wiśnicza Nowego. 

Kolejny dział ukazuje wybrane typy uzbrojenia Brygady. Na 
wystawie zaprezentowano po raz pierwszy fragmenty czołgu 
lekkiego Vickers znalezione w  okolicach Leszczyny, resztki 
czołgu rozpoznawczego TKS, łuski  i elementy  oporządzenia 
polskiego żołnierza. Egzemplarze polskich  szabel udostępnił 

na wystawę  bocheński ko-
lekcjoner. Podczas wernisażu 
wyświetlono film p.t. „Eks-
peryment Nowy Wiśnicz” 
autorstwa studia filmowego 
BDF, ukazujący komputero-
wą wizualizację działań wo-
jennych w okolicach Nowe-
go Wiśnicza. Z wyposażenia 
armii hitlerowskich Niemiec 
na wystawie pokazano: koło 
czołgu Pz II, skrzynki amuni-
cyjne , pamiętnik 4 Dywizji Lekkiej i blachę pancerną przebitą 
polskim pociskiem z armaty „Bofors”. O kulisach poszuki-
wania czołgu Vickers ( patrz artykuł „Gdzie jest Vickers”- 
wewnątrz numeru) opowiedział w trakcie wernisażu Piotr 
Sadowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Poszuki-
wania czołgu, o którym mówił pan Piotr były prowadzone na 
dostępnych niemieckich zdjęciach ukazujących zniszczony 
czołg. Analiza krajobrazu będącego tłem fotografii, dopro-
wadziła do zlokalizowania miejsca, z którego robiono zdję-
cia. Czołg został zniszczony na zachód od Leszczyny, a tłem 
fotografii były stoki góry Wichraż. 

Celem wystawy było pokazanie heroizmu polskiego żoł-
nierza, powstrzymującego nawałę hitlerowską we wrześniu 
1939 roku. Obraz „bitwy o Nowy Wiśnicz” przytaczany w spe-
cjalistycznych publikacjach omawiających  taktykę działania 
brygady nie jest znany szerokiej publiczności, mimo że stano-
wi wzór do naśladowania dla wielu pokoleń taktyków zajmu-
jących się problemami obrony w terenie górzystym. Dzisiaj 
po 69 latach powinniśmy być dumni, że ziemi bocheńskiej, 
broniła uważana za najlepszą jednostkę 10 Brygada Kawalerii  
(Motorowa) pułkownika Stanisława Maczka.

Jarosław Kucybała (tekst i foto)

Twierdza w wiśnickim „Plastyku”
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KRONIKA
Kaplica św. Rozalii
Staraniem Parafii św. Pawła Apostoła w Bochni oraz ko-

mitetu mieszkańców-sąsiadów kapliczki odnowiona została 
kaplica pod wezwaniem św. Rozalii w Bochni na krakowskim 
Przedmieściu wybudowana w 1856 roku w miejscu, w którym 
w czasie „morowego powietrza” w Bochni przed 1831 r. w ko-

narach rosnącego tu dębu miała często 
pojawiać się postać w bieli. Postać 
zamieniona z czasem na obraz św. Ro-
zalii z Sycylii była inspiracją wybudo-
wania w tym miejscu kaplicy przez Jó-
zefa Fortunę, tym bardziej, że w czasie 
kolejnej fali epidemii cholery w 1837 r. 
1847 r. i 1849 r. rozwinął się tutaj kult 
świętej od „morowego powietrza”. Na 
czele grupy mieszkańców stanęła pani 
Alina Bukowska. Odnowiono antepe-

dium ołtarza, zakonserwowano obraz św. Rozalii, uzupełniono 
witraż, odczyszczono kasetę z relikwiami, odmalowano ściany 
wewnętrzne i elewację oraz wykonano przeszklone drzwi, któ-
re umożliwiają codzienne odwiedzanie kaplicy.  Nad pracami 
zapewniono nadzór konserwatorski. Dzięki społecznej pracy 
grupy mieszkańców i aktywności ks. Proboszcza Jana Nowa-
kowskiego uratowany został ważny obiekt sakralny związany 
z historią i tradycją tego miejsca.  Dodać można, że z końcem 
lat 70-tych nasze Stowarzyszenie zarejestrowało ułożoną w tym 
miejscu „Pieśń o cholerze w Bochni”, którą zaśpiewał ówczes-
ny opiekun tej kaplicy pan Pawełek.

50-lecie Oddziału Warszawskiego
28 maja b.r. odbyła się podniosła uroczystość w salach 

Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie – 50-lecie Od-
działu Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłoś-
ników Ziemi Bocheńskiej. Na uroczystość przybyli działacze 
Oddziału z prezesem gen. dr Tadeuszem Cepakiem i goście 
z Zarządu Głównego (prezes Stanisław Kobiela i wiceprezes 
Ewelina Mroczek), z oddziału Wrocławskiego (prezes Andrzej 
Migdał), Wiśnickiego (prezes Towarzystwa Miłośników Wiś-
nicza Stanisław Domański), przedstawiciele dyrekcji Central-
nej Biblioteki Wojskowej (zob. artykuł)

Stowarzyszenie Miłośników Żegociny
W maju b.r. przedstawiciele Stowarzyszenia Stanisław 

Kobiela prezes ZG i Dorota Korta prezes Oddziału Bocheń-
skiego, dr Hanna Krajewska dyrektor Archiwum PAN wraz 
z towarzyszącymi jej osobami wzięli udział w Walnym Ze-
braniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Żegocińskiej  im. 
Prof. Czesława Blajdy. W miłej atmosferze stworzonej przez 
prezesa Czesława Pączka rozmawiano o możliwości wymia-
ny kulturalnej i przygotowania w przeszłym roku w Żegocinie 
wystawy obrazującej wkład naukowy  Polaków zesłanych na 
Sybir w poznanie tego ogromnego terytorium, jego fauny, flo-
ry i geologii.

Radiofonizacja „Domu Bochniaków”
Z końcem maja w Domu Bochniaków wykonano nową 

radiofonizację pomieszczeń. Zakupem nowych głośników 

i nadzorem nad wykonanymi pracami zajął się kol. Bogdan 
Dźwigaj, za co serdecznie dziękujemy.

Piosenka kresowa w „Domu Bochniaków”
5 czerwca w „Domu Bochniaków” odbył się koncert Pio-

senek wileńskich, lwowskich i innych piosenek kresowych 
z udziałem śpiewającej publiczności. Stowarzyszenie wydru-
kowało 80 egz. śpiewnika, które rozdano uczestnikom. To już 
XXV tom śpiewnika od chwili powstania zespołu śpiewacze-
go  Stowarzyszenia  w 2002 roku. Koncert połączony był ze 
spotkaniem z panem Bogdanem Kasprowiczem autorem wielu 
książek o Lwowie i związkach Lwowa z Polską i kompozyto-
rem piosenek o Lwowie oraz wystawą fotograficzną Konrada 
i Bożeny Damskich „Zauroczeni Lwowem” (zob. artykuł) 

Spotkanie z kustoszem Muzeum Stutthof
W sierpniu odwiedziła „Dom Bochniaków” pani Elżbie-

ta Grot starszy kustosz Państwowego Muzeum „Stutthof” 
w Sztutowie. Rozmowa miała charakter kwerendy na temat 
więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof pochodzących 
z Bochni i okolicy. Rozmawiano także o nowej koncepcji sta-
łej ekspozycji Muzeum.

Nowa strona internetowa Stowarzyszenia
Nową stronę internetową Stowarzyszenia  pod tym samym 

tytułem www.bochniacy.pl uruchomił kol. Jarosław Przybyło 
skarbnik ZG Stowarzyszenia. Do chwili obecnej istnieją jesz-
cze stare nieaktualne strony naszego Stowarzyszenia, które 
postaramy się usunąć. Na obecnej stronie znajduje się histo-
ria Stowarzyszenia, cztery ostatnie numery „Wiadomości Bo-
cheńskich”. Przygotowujemy zestawy aktualnych fotografii 
i opracowujemy dział „Dokumenty” i „Życiorysy wybitnych 
Bochnian”.

Międzynarodowa konferencja archiwalna w Bochni
12 września z inicjatywy Archiwum PAN i naszego Stowa-

rzyszenia, przy życzliwym poparciu samorządu Bochni, Po-
wiatu Bocheńskiego i Wiśnicza oraz kopalni  zorganizowana 
została w komorze Ważyn kopalni soli w Bochni międzyna-
rodowa sesja archiwalna p.t. „Wspólne dziedzictwo-Wspólna 
przyszłość” z udziałem 140 przedstawicieli archiwów Europy 
Środkowej i kilkunastu archiwów polskich. (zob. artykuł)

Wycieczka do Warszawy
W dniach 23 – 24 sierpnia, z inicjatywy Towarzystwa 

Miłośników Wiśnicza,  odbyła się wycieczka do Warszawy. 
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Zwiedzano: Zamek Królewski, Stare Miasto, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Pałac w Wilanowie, wznoszoną 
obecnie Świątynię Opatrzności Bożej oraz  Łazienki Królew-
skie.   W wycieczce uczestniczyło 41 osób w tym członkowie 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków  Wycieczka 
była bardzo dobrze zorganizowana, a jej uczestnicy mieli 

okazję poznać najpiękniejsze miejsca naszej stolicy, bowiem 
większość  osób zwiedzała Warszawę ostatni raz  przed wielu 
laty, jeszcze w ramach wycieczek szkolnych. 

Spotkania muzealne
W omawianym okresie czasu kontynuowany był cykl 

Czwartkowych Spotkań Muzealnych: 
19 czerwca  mgr inż. Jarosław Przybyło przedstawił  Kro-

nikę oblężonego miasta. Mówił  o sztuce zdobywania i obro-
ny twierdz oraz innych miejsc umocnionych i fortyfikacji 
w średniowieczu i w początkach doby nowożytnej. Spotka-
niu towarzyszyła prezentacja filmu  o rekonstrukcji średnio-
wiecznych wież oblężniczych. Komentarz do filmu dał autor 
reprodukowanej wieży i trybusza....

18 września mgr Agnieszka Truś – Bakalarz przedstawiła 
temat  „Chłopomania” na płótnie- Włodzimierz Tetmajer, Win-
centy Wodzinowski, Kasper Żelechowski i Ludwik Stasiak. 

Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna re-
produkcji obrazów wymienionych malarzy. W spotkaniu 
uczestniczyły dwie wnuczki Kaspra Żelechowskiego. Jedna 
z wnuczek pani Ewa Żelechowska- Stolzman przyjechała 
z Krakowa z córką czyli prawnuczką artysty. Piękny wieczór 
w muzeum uświetniła kapela zespołu  „Siedleczanie”, która 
swoją grą stworzyła niezapomniany klimat tego wieczoru.

 Wakacyjna przerwa w kalendarzu Czwartkowych Spot-
kań Muzealnych wypełniona zostało innymi specjalnymi 
spotkaniami tak np.

 17 lipca odbyło się spotkanie z cyklu Z Bochni w świat 
ze świata do Bochni. Zaproszonym gościem był ks. Wie-
sław Tworzydło misjonarz rodem z Królówki, pracujący 
od lat w Peru. (zob. artykuł)

15 sierpnia odbyło się specjalne spotkanie i wernisaż wy-
stawy Religijne aspekty twórczości Ludwika Stasiaka. Z ini-
cjatywy dyrektora muzeum Jana Flaszy, z okazji 150 rocz-
nicy urodzin tego wybitnego bocheńskiego  artysty, literata, 
badacza sztuki i wydawcy obecny rok w Bochni obchodzony 

jest jako  Rok Ludwika Stasiaka. Wspomniany wernisaż od-
był się dokładnie w  dniu urodzin Artysty. Tematyce reli-
gijne poświęcał Artysta wiele miejsca w swojej twórczości. 
W niedużej wystawie prezentowane były obrazy, rysunki, 
szkice, kartki pocztowe z reprodukcjami obrazów L. Stasiaka 
i utwory literackie o tematyce religijnej.

W Roku Ludwika Stasiaka w październiku odbyło się ym-
pozjum naukowe na temat Ludwik Stasiak na tle swojej epoki 

Z cyklu Oblicze medycyny odbyło się 25 września spot-
kanie z dr hab. Anitą Magowską ( farmaceuta, pracownik 
naukowy Zakładu Historii Nauk Medycznych  Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
członek rady Fundacji Pomocy Humanitarnej „ Redemptor 
Missio”), która mówiła o misjach medycznych w krajach 
Trzeciego Świata.

Wystawy w Muzeum im. Stanisława Fischera
W czerwcu otwarta została wystawa Z życia wiśnickiego 

plastyka- 60 lat szkoły. Wystawę przygotowało muzeum (dy-
rektor Jan Flasza i Agnieszka Trus-Bakalarz) przy współpra-
cy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wiśniczu  
(Barbara Szota-Rekieć). W ekspozycji przedstawiono histo-
rię szkoły, z akcentem na założyciela szkoły St. Fischera , 
przestawiono poszczególne pracownie, nauczycieli i prace 
uczniów tej szkoły.

13 lipca odbył się wernisaż wystawy Kingi Kasprzyk-
Cetnarowiczowej Pomiędzy konserwacją i malarstwem. Po 
raz pierwszy w muzeum eksponowano prace malarskie ce-
nionego konserwatora dzieł sztuki w tak szerokim zakresie 
czasowym, od obrazów powstałych w latach studiów na 
krakowskiej ASP, aż do tych najnowszych  malowanych  
w ostatnich miesiącach.

4 września otwarta została wystawa  Synagoga Sidur Te-
fila  przygotowana przez kustosz Iwonę Zawidzką. Wystawa 
prezentuje życie religijne żydowskich mieszkańców nasze-
go miasta , domy modlitwy i synagogę w Bochni, obrzędy 
religijne związane z różnymi świętami,  Torę, modlitewniki 
i inne księgi religijne,   świeczniki i naczynia liturgiczne.

Wystawa ukazuje świat , który przestał istnieć prawie 
70 lat temu. Ekspozycja zorganizowana została z okazji 
sześćdziesiątej piątej rocznicy likwidacji getta w Bochni 2-3 
września 1943 r.  

Spotkanie z poezją
Z inicjatywy  Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 

im. Prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni  26 września b.r.  od-
było się spotkanie z poetą dr inż. Wiesławem Stokłosą, ro-
dowitym bochnianinem i członkiem Oddziału Krakowskiego 
naszego Stowarzyszenia i wieloletnim pedagogiem Liceum 
Muzycznego w Krakowie, który zaprezentował swoje wier-
sze. Spotkaniu towarzyszył występ uczniów klas fortepianu 
Szkoły Muzycznej Jakuba Kuszlika i Ewy Laski.

Pierścień świętej Kingi
26 lipca w ramach obchodów Dni św. Kingi w Wieliczce 

rozegrano piąty tradycyjny mecz szachowo-brydżowy o Pier-
ścień św. Kingi między Klubem Przyjaciół Wieliczki a Sto-
warzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. 
Podwójnymi zwycięzcami okazali się zawodnicy z Bochni, 
którzy w meczu szachowym pokonali zespół Wieliczki 9 : 3, 

Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki przed Pomnikiem Powstania 
Warszawskiego 1944 r.   
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a w brydżu sportowym 24 : 6 pkt. Przechodni Pierścień św. 
Kingi ponownie powędrował do Bochni. Do zwycięstwa po-
prowadzili kapitanowie drużyn Bogdan Kosturkiewicz w me-
czu szachowym oraz Jan Paluch w brydżu sportowym. Uczest-
nicy spotkania otrzymali piękne dyplomy i drobne upominki 
i zwiedzili Zamek Żupny. Organizatorką imprezy była – jak co 
roku – pani Jadwiga Duda – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
KPM. Bocheńska drużyna szachowa  wystąpiła w składzie :

1. Bogdan Kosturkiewicz
2. Edward Dobrociński
3. Łukasz Sowiński
4. Adrian Wcisło
5. Sebastian Wcisło
6. Karol Marzec

Skład drużyny brydżowej w Bochni :
1. Jan Paluch
2. Andrzej Ołdakowski
3. Wacław Wyżga
4.  Bronisław Mucha

Promocja i wodowanie książki
W lipcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni od-

była się  promocja książki Daniela Dudy, Zbigniewa Sacha-
lińskiego i Ryszarda Mielczarka p.t. Z dziejów polskiej admi-
nistracji morskiej. Lata 1918-1928 wydanej w Gdyni w 2008 
r. W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Daniel Duda kapi-
tan Żeglugi Wielkiej, prezes Polskiego Towarzystwa Nauto-
logicznego i Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego 
Miasta Bochni. Prezentacji ksiązki dokonał pan Jan Flasza 
dyrektor Muzeum im. prof. S. Fischera, a ceremonii „wo-
dowania książki” kol. Ewelina Mroczek wiceprezes naszego 
Stowarzyszenia. Profesor podarował m.in. dla naszego Sto-
warzyszenia pamiątkowy medal M/S Bochnia.

Rekonstrukcja grobu lotników
W nr 1/2008 pan Jarosław Kucybała w artykule „Zagadka 

wrześniowych grobów” przedstawił pełny życiorys por. Zyg-
munta Gasztolda-Bukraby kawalera Virtuti Militari, żołnierza 
Brygady Motorowej płk Stanisława Maczka, pochowanego 
jako lotnik W.P. w części wojskowej cmentarza komunalne-
go przy ul. Orackiej w Bochni. Trwają obecnie badania histo-
ryczne dotyczące życiorysów pochowanych obok „lotników”. 
Z związku z tym pełna rekonstrukcja tablic na trzech grobow-
cach z pieniędzy zebranych podczas kwesty w 2007 r. zostanie 
dokonana w 2009 roku.

Odsłonięcie kamienia 
i płyty poświęconej Witoldowi Pileckiemu
12 czerwca w Koryznówce w  Wiśniczu 
odbyła się uroczystość patriotyczna w cza-
sie której dokonano odsłonięcia kamienia 
i płyty poświęconej pamięci rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego. Kamień pochodzi z obozu 
Auschwitz, a granitową płytę ufundował 

pan Andrzej Siuta z Oświęcimia. W uroczystości uczestni-
czyła córka rotmistrza Zofia i syn  Andrzej,  żyjący uczest-
nicy pierwszego transportu z Tarnowa do obozu Auschwitz, 
przedstawiciele Muzeum Auschwitz-Birkenau, Towarzystwa 
Opieki nad obozem oraz władze samorządowe Wiśnicza 
z burmistrzem S. Gaworczykiem na czele. Była także delega-
cja naszego Stowarzyszenia. Wykład poświęcony Witoldowi 
Pileckiemu wygłosił dr Adam Cyra st. kustosz Muzeum Aus-
chwitz-Birkenau, biograf W. Pileckiego. 

Postać Witolda Pi-
leckiego związana jest 
z Bochnią i Wiśniczem. 
Po wykonaniu konspira-
cyjnego zadania Witold 
Pilecki przebywający 
w obozie pod nazwi-
skiem Tomasza Serfiń-
skiego dokonał z dwoma 

więźniami brawurowej ucieczki z obozu koncentracyjnego, przy-
był do Bochni, a następnie do dworku Koryznówka w Wiśniczu, 
aby ostrzec Tomasza Serafińskiego. Na ten temat pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Bocheńskich” nr  2-4 (66-68) 2005 

Na terenie Ziemi Bocheńskiej jest to już druga tablica po-
święcona temu Bohaterowi. W 2006 r. podczas  jubileuszu 
70-lecia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej  
na elewacji ,,Domu Bochniaków” dokonał członek Kolegium 
IPN dr hab. Teofil Wojciechowski. Poniżej podajemy treść 
tablicy, odsłoniętej 13 czerwca 2008 r. w Koryznówce : Rot-
mistrz Witold Pilecki 1901 – 1948 na „Koryznówce” od maja 
do sierpnia 1943 r. ukrywał się po ucieczce z KL Auschwitz. 
Twórca konspiracji wojskowej  w obozie, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, jeniec wojenny obozów Lamsdorf i Murnau. 
Oficer II  Korpusu Polskiego we Włoszech W okresie terro-
ru stalinowskiego zamordowany w więzieniu mokotowskim 
w Warszawie 25 maja 1948 r. Wierny przysiędze żołnierskiej 
do końca. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Towa-
rzystwo Opieki nad Oświęcimiem. 25 maja 2008 r.

Przemawia dr Adam Cyra
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