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Serdecznie polecam Państwu to szczególne wydanie „Wiadomości Bocheńskich”, w ca-
łości poświęcone wydarzeniom Września 1939 roku, które miały miejsce na terenie Powiatu 
Bocheńskiego. Nie tylko dlatego, że to wspaniała lekcja historii naszego Powiatu, ale także 
dlatego, że ten lokalny aspekt wydarzeń wrześniowych na bocheńszczyźnie jest mało znany. 
Myślę, że lektura „Wiadomości Bocheńskich” dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy m.in. 

o tym co działo się na terenie Powiatu Bocheńskiego w dniu wybuchu II wojny światowej, a także jak wy-
glądały działania wojenne prowadzone na tym terenie. Myślę, że taka wiedza jest nam niezbędna, gdyż także 
Ziemia Bocheńska odczuła dotkliwie skutki tych krwawych dni, a my pamiętając i pielęgnując historię możemy 
lepiej oceniać teraźniejszość i zmieniającą się rzeczywistość. W tym roku przypada już 70. rocznica niemie-
ckiej agresji na Polskę, jednak wspomnienie tamtych wydarzeń jest wciąż bardzo żywe i bolesne dla Polaków, 
a dramatyczna codzienność 6-letniej okupacji jest nadal obecna we wspomnieniach bocheńskich kombatantów. 
Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim osobom działającym w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości obchodów 1. Września, ale także za to, 
że od lat aktywnie uczestniczą w edukacji historyczno-kulturowej mieszkańców Powiatu, przedłużając pamięć 
o wielu wydarzeniach z historii bocheńszczyzny.   

Od redakcji
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheń-
skiej ma szczególny obowiązek gromadzenia i publiko-
wania materiałów historycznych o tematyce omijanej do-
tychczas  w wydawnictwach dotyczących Bochni i Ziemi 
Bocheńskiej, a  przeznaczonych do szerokiego kręgu czy-
telników. Takim właśnie tematem, o którym nie napisano 
ani słowa w monografii Bochni i powiatu bocheńskiego 
p.t. „Bochnia. Dzieje miasta i regionu”, wydanej w 1980 r. 
są wydarzenia rozgrywające się we wrześniu 1939 roku na 
terenie Ziemi Bocheńskiej. 

70. rocznica wybuchu II wojny światowej, którą w b.r. 
obchodzimy skłania nas do przedstawienia w specjalnym 
numerze „Wiadomości Bocheńskich” fascynującej opo-
wieści złożonej z kilkanastu artykułów, o bohaterstwie 
i daninie krwi polskich żołnierzy walczących tutaj we 
Wrześniu 1939 roku. 

Do wydania tego numeru walnie przyczynili się działacze 
Bocheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej, działającej od 
stycznia b.r. nowej sekcji naszego Stowarzyszenia - panowie: 
Ryszard Rybka, Dawid Golik, Dariusz Pstuś, Krzysztof Jawień 
z prezesem panem Jarosławem Kucybałą na czele, za co skła-
dam im serdeczne podziękowanie.  

Dziękuję panu Bogdanowi Kosturkiewiczowi Burmistrzowi 
Bochni i Urzędowi Miejskiemu w Bochni za wydatną pomoc 
w zorganizowaniu wystawy w budynku Oddziału Bocheńskiego 
Państwowego Archiwum w Krakowie, przygotowywanej przez 
Archiwum, Bocheńskie Towarzystwo Historii Militarnej i Muze-
um 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. 

Mamy nadzieję, że specjalny numer „Wiadomości Bo-
cheńskich” zainteresuje Państwa tą tematyką i przyczyni się 
do powstania nowych artykułów, które publikować będzie-
my na łamach naszego kwartalnika.

Redaktor Naczelny, Stanisław Kobiela

Słownik niektórych terminów 
i skrótów wojskowych:
BK      – Brygada Kawalerii
DAC   – dywizjon  artylerii ciężkiej
DP      – dywizja piechoty
DPG   – dywizja piechoty górskiej
dpanc. – dywizja pancerna
dak     – dywizjon artylerii konnej
KOP   – Korpus Ochrony Pogranicza
ON     –  oddziały Obrony Narodowej 
PAL    – pułk artylerii ciężkiej
psk     – pułk strzelców konnych
psp    –  pułk strzelców podhalańskich
puł     -  pułk ułanów
„W”   – nowy plan mobilizacyjny

fot. St. Mucha. 

Zdjęcia na stronie 2 i 3 pochodzą ze zbiorów Muzeum im. St. Fischera

Jacek Pająk 
Starosta Bocheński

Szanowni Państwo

”S” – nieaktualny plan mobilizacyjny
TP – czołgi lekkie z 3-osobową załogą
Tks    - czołgi rozpoznawcze z 2-oso-
bową załogą
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Bocheński Oddział Archiwum Państwowego w Krakowie 
obok swoich statutowych obowiązków przechowywania, za-
bezpieczania i udostępniania zasobu archiwalnego angażuje 
się także w działalność popularyzatorską, mającą na celu przy-
bliżenie historii szerszym, niż tylko naukowcy, grupom społe-
czeństwa. Przejawia się to m. in. w publikacjach, prelekcjach 
czy wystawach, które z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością.

W związku z tym Archiwum nie mogło przejść obojętnie 
obok 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Szóstego dnia kampanii wrześniowej 1939 roku zmagania 
wojenne dotarły na teren ziemi bocheńskiej. Operująca w po-
łudniowej części kraju Armia „Kraków” po przegranej bitwie 
granicznej, wycofywała się przez Bochnię na nową linię obrony 
wyznaczoną przez Naczelnego Wodza na rzece Dunajec. Boch-
nia była miejscem stacjonowania 5 Dywizjonu Taborów.

W pobliżu miasta znajdowały się też wielkie magazyny 
amunicji Armii „Kraków” ukryte w puszczy niepołomickiej. 
Dlatego miasto zgodnie z rozkazem dowódcy Grupy Operacyj-
nej „Boruta” gen. Mieczysława Boruty–Spiechowicza: „nale-
żało bronić”. Wokół Bochni, rankiem 6 września na pozycjach 
obronnych znajdowały się następujące jednostki: na południu 
10 Brygada Kawalerii płk. Stanisława Maczka , od zachodu  21 
Dywizja Piechoty Górskiej gen. J. Kustronia, bataliony Korpu-
su Ochrony Pogranicza 1 Brygady Górskiej i oddziały Obrony 
Narodowej.

Sztab GO „Boruta” stacjonował w pobliskich Krzyżano-
wicach. Przed południem masy wrogich czołgów z 2 Dywizji 
Pancernej i hitlerowskich żołnierzy z 3 Dywizji Górskiej natar-
ły na obrońców. Dzięki przewadze czołgów i artylerii Niemcy 
o zmierzchu weszli do miasta. Jednakże wykonany na rozkaz 
ppłk. Warzyboka kontratak cieszyńskich strzelców podhalań-
skich i oddziałów Obrony Narodowej odrzucił Niemców z zaję-
tych stanowisk. W tym czasie 10 Brygada Kawalerii, zabezpie-
czała południowe skrzydło obrony i dzięki bitwom w Leszczy-
nie, Wiśniczu Nowym i Dołuszycach nie dopuściła do okrążenia 
broniących się w Bochni wojsk. Nocą oddziały polskie wykona-
ły odskok na linię Dunajca w okolice Radłowa. 7 września 1939 
roku oddziały hitlerowskie wkroczyły do miasta...

Chcąc upamiętnić a zarazem przybliżyć te wydarzenia 
Bocheńskie Towarzystwo Historii Militarnej, działające przy 
Stowarzyszeniu Bochniaków, zaproponowało zorganizowanie 
ekspozycji posiadanych w swoich zbiorach militariów – m. in. 
częściowego uzbrojenia żołnierzy piechoty a także  fragmen-
tów pojazdów wojskowych, w tym gąsienic i blach pancernych 
polskich czołgów. Przedmioty te, własnoręcznie wydobywa-
ne z ziemi przez członków BTHM, a następnie restaurowane 
i ewidencjonowane, są często unikatami, wartymi specjalnej 
prezentacji. Zrodził się zatem pomysł ekspozycji militariów 
w siedzibie i przy współpracy Archiwum Państwowego w Kra-
kowie -  Oddziału w Bochni, które mogło ją uzupełnić o posia-

Zofia Czekalska-Sitko, Jarosław Kucybała

Wystawa 

„Wrzesień 39 na ziemi bocheńskiej”

dane w swoim zasobie oryginalne dokumenty, afisze i fotografie 
z września 1939 roku. Udało się także wypożyczyć ekspona-
ty z prywatnego Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Cieszynie i z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Są 
to głównie mundury i broń m. in. karabin wz.1898/29, karabin 
przeciwpancerny Ur wz. 35, rkm Browning wz. 28, wyproduko-
wany w Fabryce Karabinów w Warszawie, ckm Browning wz. 
30, pistolet VIS wz. 35  wyprodukowany w Fabryce w Radomiu 
i granatnik piechoty kaliber 46 mm wz. 36.

Wystawę „Wrzesień ’39 na ziemi bocheńskiej” podzielono 
na kilka działów.

Pierwszy, dotyczący ostatnich dni pokoju, prezentuje wyda-
rzenia poprzedzające wybuch II wojny światowej, przedstawio-
ne w Ilustrowanym Kurierze Codziennym, w odezwach Bur-
mistrza Miasta Bochni i materiałach dotyczących mobilizacji 
wojska polskiego, a szczególnie 5 Dywizjonu Taborów stacjo-
nującego  w Bochni.

Drugi dział obrazuje wybuch wojny i działania wojenne 
w Małopolsce od 1 do 6 września 1939 roku, kiedy to wojna 
dotarła na przedpola Bochni.

Walce podhalańczyków  i oddziałów 10 BK w obronie ziemi bo-
cheńskiej poświęcony jest następny dział wystawy, w którym zapre-
zentowano kolekcję militariów z wieloma unikalnymi eksponatami.
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Ostatni pokazuje martyrologię żołnierza polskiego na ziemi 
bocheńskiej, stając się swoistym przewodnikiem po cmenta-
rzach żołnierzy września 1939 roku.

Wystawę objął patronatem naukowym prof. dr hab. Andrzej 
Sowa z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni skła-
da serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, 
które wypożyczyły eksponaty, przyczyniając się tym samym do 
wzbogacenia wystawy, zwłaszcza członkom Sekcji Militarnej 
przy SBiMZB.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do Pana 
prof. dr hab. Janusza Ciska dyrektora Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie, Pana Krzysztofa Neściora właściciela muze-
um IV Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, dyrekcji 
Liceum Plastycznego we Wiśniczu – Pani Elżbiety Kucybały 
i Pani Barbary Szota-Rekieć, Pana Krzysztofa Kokoszki ko-
mendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bochni za wypożyczenie namiotu wojskowego i do harcerzy 
303 Drużyny Starszoharcerskiej  „Buki” wyposażonych w broń 
Air Soft Gun.

Otwarcie wystawy odbędzie się 1 września o godzinie 18 w 
siedzibie Archiwum przy ul. Konstytucji 3 Maja 3. Kolejnym 
punktem uroczystości będą prezentacje czterech filmów z cy-
klu „Wrzesień ‘39” wyprodukowanych przez stację TVN dla 
Discovery Historia, które odbywać się będą od godziny 18.30 
we wspomnianym wojskowym namiocie, rozłożonym na Rynku 
specjalnie na tę okazję.

Całość zakończy wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich w 
siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków zatytułowane: „A gdy 
pobudka zagra o świcie”.

„Wrzesień ’39 na ziemi bocheńskiej” można będzie zwie-
dzać do 25 września, w dni powszednie (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach od 9 – 14. Dodatkowo czynna będzie w so-
botę 5 IX (od 9 do 12) i niedzielę 6 IX (od 10 do 14). Projekcje 

filmów kinie ,,Regis” odbywać się będą od 1 do 4 września w 
godzinach od 10.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp na wystawę i projekcje filmowe bezpłatne.

I. Plan mobilizacyjny „W i W2”

W 1935 r. Sztab Główny rozpoczął prace nad przygotowa-
niem nowego planu mobilizacyjnego, nazwanego po opraco-
waniu „Planem „W”. Nowy plan wszedł w życie 30 IV 1938 
r., zastępując stary, bardzo nieaktualny plan mobilizacji „S”, 
który obowiązywał w Wojsku Polskim od 1926 r.. 

Ponieważ opracowując nowy plan, zdawano sobie sprawę z 
tego, że sąsiadujące z nami państwa totalitarne nie muszą zarządzać 
mobilizacji, gdyż stale posiadają armie o stanach wzmocnionych 
– zbliżonych do wojennych, co wiązało się z możliwością zasko-
czenia WP przed ukończeniem mobilizacji, kierownictwo Sztabu 
Głównego stanęło przed zadaniem zmobilizowania jak największej 
części armii, bez ogłaszania mobilizacji powszechnej.

Proces przechodzenia armii na stopę wojenną podzielono 
na trzy fazy:

1. I faza –zagrożeni – zarządzano wówczas w siłach zbroj-
nych czynności służące przygotowaniu do właściwych czyn-
ności mobilizacyjnych:

Ryszard Rybka                                                                                              

Plan mobilizacyjny Wojska Polskiego w 1939 roku
i zadania stawiane w nim oddziałom stacjonującym na Ziemi Bocheńskiej.

• wzmocnienie stanu pokojowego jednostek wojska przez po-
wołanie rezerwistów na ćwiczenia, 

• wzmacnianie stanu Straży Granicznej i KOP, 
• odwoływanie z urlopów i kursów kadry zawodowej, 

2. II faza – mobilizacja alarmowa – mobilizowano w tej 
fazie część sił zbrojnych, powołując rezerwistów imiennymi 
kartami powołania do jednostek. Mobilizacja alarmowa – zwa-
na też „kartkową”, umożliwiała zmobilizowanie mniej więcej 
3/

4
 planowanych jednostek bojowych. 

3. III faza – mobilizacja powszechna - ogłaszana 
plakatami w całym kraju. W tej mobilizacji wystawiana 
była pozostała 1/

4
 wojska. Szybkość i tajność pierwszych 

dwóch faz procesu zapewniono poprzez zdeponowanie imien-
nych kart mobilizacyjnych w starostwach i posterunkach po-
licji. Po zarządzeniu odpowiedniej fazy mobilizacji, gońcy 
doręczali powołanym karty mobilizacyjne, a dany rezerwista 
powinien wówczas niezwłocznie wyruszyć w drogę do jed-
nostki, do której miał przydział mobilizacyjny. Tę samą me-
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todę zastosowano w odniesieniu do środków transportu: koni, 
wozów z uprzężami, rowerów i samochodów.

Jednak, aby taka mobilizacja pozwoliła na naprawdę szyb-
kie zmobilizowanie oddziałów, opracowano nową siatkę uzu-
pełnień, zgodnie z którą jednostka miała otrzymać zarówno 
oficerów, jak i szeregowców z najbliższej okolicy. 

Dążąc do maksymalnej elastyczności planu, jednostki mo-
bilizowane alarmowo podzielono na szereg grup oznaczonych 
kolorami w zależności od przeznaczenia operacyjnego. System 
ten stopniowo udoskonalano. Ostatecznie przewidziano sześć 
grup kolorowych: 
1.Grupa zielona – w tej grupie mobilizowano oddziały przewi-

dziane jako pierwsza osłona 
• oddziały stacjonujące w pobliżu granic państwowych, 
• jednostki KOP 
• wzmocniona Straż Graniczna 
• oddziały marynarki wojennej

2. Grupa brązowa - składała się z siedmiu podgrup:
• oddziały bojowe lotnictwa 
• formacje artylerii przeciwlotniczej 
• oddziały kolejowe; 
• terenowe jednostki wywiadu i kontrwywiadu 
• dowództwa armii i grup operacyjnych 
• artyleria pozycyjna 
• kompanie ckm przeciwlotniczych

3. Grupa czerwona – w tej grupie mobilizowano oddziały bę-
dące osłoną granicy wschodniej

4. Grupa niebieska – w tej grupie mobilizowano oddziały prze-
widziane jako osłona granicy zachodniej i północnej

5. Grupa żółta – w tej grupie mobilizowano jednostki stacjo-
nujące w różnych częściach kraju, które przewidywano do 
wzmocnienia osłony dowolnej granicy.

6. Grupa czarna (tzw. korpus interwencyjny) w tej grupie mo-
bilizowano jednostki przewidziany do interwencji o ograni-
czonym zasięgu. 

Ważne było, aby każda grupa mogła być mobilizowana, 
niezależnie od innych na terenie każdego Okręgu Korpusu, od-
dzielnie. Dzięki temu uzyskano możliwość dowolnego kształ-
towania przebiegu mobilizacji alarmowej zarówno w czasie, 
jak i przestrzeni. Ponadto Plan mobilizacyjny „W” mógł być 
wykorzystany zarówno w wypadku konfliktu na wschodzie, 
jak i na zachodzie. 

Mobilizacja oddziałów Obrony Narodowej przypominała 
nieco staropolskie wici - goniec alarmował wyznaczonego 
żołnierza, który z kolei zawiadamiał kolejnych. Do 8 godzin 
kompania ON była skompletowana, a po 12 godzinach już 
cały batalion był gotowy do działania. Wynikało to z tego,że 
wyposażenie osobiste żołnierze Obrony Narodowej przecho-
wywali w domu, a broń zdeponowana była na posterunkach 
policji.

Ponieważ jednostki wojska były już mocno obciążone za-
daniami mobilizacyjnymi, do działań wciągnięto też resorty 
cywilne. Administracja ogólna oprócz doręczania kart mobi-
lizacyjnych została obciążona współdziałaniem w mobiliza-
cji koni i pojazdów mechanicznych, przygotowaniach kwa-
terunkowych, zabezpieczeniu żywności i opału oraz obrony 
przeciwlotniczej. Ministerstwo Poczt i Telegrafów przygoto-
wywało poczty polowe oraz współorganizowało sieć komu-
nikacyjną, a Ministerstwo Komunikacji – prócz współpracy 
w zakresie transportu – miało zmobilizować własne jednostki 

naprawcze. Policja Państwowa i Straż Graniczna przygotowy-
wały własne oddziały do służby porządkowej.

W rok po wprowadzeniu planu „W” 17 V 1939 r. wprowa-
dzono rozwinięcie tego planu pod nazwą planu „W2”, który 
miał się stać podstawą mobilizacji reszty sił. 

Plan Mobilizacyjny „W2” przewidywał mobilizację:
• 37 dywizji piechoty (w tym 7 rezerwowych), 
• 11 brygad kawalerii, 
• 1 brygady pancerno-motorowej 
• oddziałów dyspozycyjnych tj. batalionów piechoty, dywi-

zjonów oraz baterii artylerii, batalionów i kompanii czołgów 
oraz saperów, kompanii i plutonów łączności, dywizjonów 
i eskadr lotniczych, kolumn samochodowych i taborowych, 
jednostek marynarki wojennej; 

• oddziałów służb: uzbrojenia, intendentury, sanitarnej, 
weterynarii, geograficznej i sądownictwa.

Wobec niemieckich żądań z 21 III 1939 r. dwa dni później 
- 23 marca zarządzono częściową mobilizację. Sformowano 
wówczas I rzuty dowództw planowanych armii oraz zarządzo-
no tajną mobilizację jednostek kolorowych na terenie OK nr 
IX - Brześć nad Bugiem oraz jednostek „czarnych” na terenie 
OK Nr IV - Łódź. Mobilizacja objęła oddziały czterech dy-
wizji piechoty, jednej brygady kawalerii i wiele mniejszych 
jednostek. Część zmobilizowanych jednostek została od razu 
przetransportowana w pobliże granicy niemieckiej. W ciągu 
następnych czterech miesięcy „wojny nerwów” nie zdecydo-
wano się na zmobilizowanie kolejnych oddziałów. 

Wobec powiększającego się zagrożenia, latem 1939 r. 
podjęto próby doraźnego zwiększenia ilości mobilizowanych 
wojsk. Głównie w oparciu o kadry Korpusu Ochrony Pogra-
nicza przygotowano poza Planem „W2” mobilizację dodatko-
wych dwóch dywizji piechoty, trzech brygad górskich (zło-
żonych z oddziałów KOP oraz ON), pułku piechoty i pułku 
kawalerii KOP. Wraz z budową nowych fortyfikacji na Śląsku, 
w Osowcu i Nowogrodzie sformowano kilka nowych oddzia-
łów fortecznych, wykorzystując kadrę z batalionów fortecz-
nych KOP ze wschodu. Przyspieszono też tworzenie kolejnej 
brygady pancerno-motorowej, która miała osiągnąć gotowość 
bojową w październiku. Stosunkowo najszerzej rozbudowano 
Obronę Narodową, tworząc wiosną i latem 1939 r. 39 nowych 
batalionów.

Nieczęsto zdarzało się, aby jeden plan wojskowy musiał 
spełnić jednocześnie tyle tak zróżnicowanych wymogów, co 
plan „W2”, a do tego plan ten niemal całkowicie sprawdził 
się w trudnych realiach, jakie były w 1939 r., choć korzyści, 
jakie on dawał, zostały częściowo zniweczone z powodu zbyt 
późnych decyzji mobilizacyjnych.

II. Zadania mobilizacyjne 

jednostek Garnizonu Bochnia  

Od początku lat trzydziestych w Bochni stacjonowały dwa 
oddziały wojskowe: 5 dywizjon taborów i szwadron zapasowy 
3. pułku ułanów

5 dywizjon taborów był jedną z dwóch tego typu jednostek 
rozwiniętych w wojsku II Rzeczypospolitej (drugim był 10 dy-
wizjon w Radymnie). Pozostałe 8 dywizjonów było skadrowa-
nych i w czasie pokoju posiadało minimalne kadry zawiązków 
mobilizacyjnych. 

Bocheński dywizjon był jednocześnie ośrodkiem wyszko-
lenia wojsk taborowych całej armii. Tutaj odbywały się kursy 
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dla oficerów zawodowych, przewidywanych na szefów tabo-
rów dywizji, brygad i pułków, oraz kursy dowódców kolumn 
taborowych, dowódców plutonów warsztatowych, oficerów 
funkcyjnych dowództw Grup Służb. 

Jako jednostka, która miała zaspokoić większość potrzeb 
transportowych konnych dla wielkich jednostek (dywizji i bry-
gad), sztabów i oddziałów dyspozycyjnych formowanych na 
terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, został 
obciążony bardzo dużymi zadaniami mobilizacyjnymi. 

Jednostki formowane w Bochni były mobilizowane w sy-
stemie eszelonowym. Polegało to na tym, że w okresie mobi-
lizacji alarmowej albo powszechnej mobilizowano w danym 
terminie jeden eszelon – jednostki dla jednej dywizji piechoty, 
czy część jednostek armijnych. Ostatnie zmobilizowane od-
działy miały osiągnąć gotowość do 14 dnia mobilizacji. 
5 dywizjon taborów miał mobilizować:
1. dla 6 Dywizji Piechoty: 

• kolumny taborowe parokonne nr: 505 - 508
• dowództwo Grupy Marszowej Służb typ II nr 501 i 502

2. dla 21 Dywizji Piechoty: 
• kolumny taborowe parokonne nr: 513 - 516
• dowództwo Grupy Marszowej Służb typ II nr 509 i 510

3. dla 23 Dywizji Piechoty: 
• kolumny taborowe parokonne nr: 520 - 524
• dowództwo Grupy Marszowej Służb typ II nr 517 i 518

4. dla 45 Dywizji Piechoty: 
• kolumny taborowe parokonne nr: 531 - 538
• dowództwo Grupy Marszowej Służb typ II nr 531 i 532
• warsztat taborowy parokonny nr 531

5. dla 55 Dywizji Piechoty: 
• kolumny taborowe parokonne nr: 543 - 546
• dowództwo Grupy Marszowej Służb typ II nr 540

6. dla Armii „Kraków”: 
• kolumny taborowe parokonne nr: 561 - 570
• kolumny sanitarne konne nr: 51 – 54
• plutony taborowe nr: 561 - 566

7. dla Dowództwa Okręgu Korpusu nr V
• okręgową składnicę taborową nr 5
• zapas koni OK. V

8. Oddziały Podległe MSWojsk.
• Ośrodek Zapasowy Taborów nr 1
Dla sformowania tych 63 oddziałów taborowych miano 

zmobilizować do 5 dywizjonu taborów ponad 5000 oficerów, 
podoficerów i szeregowych, oraz kilka tysięcy koni i wozów. 

Mobilizację alarmową w  bocheńskim dywizjonie zarzą-
dzono 25 sierpnia 1939 r., i wówczas rozpoczęto formowanie 
pierwszych oddziałów dla sztabu Armii „Kraków”, oraz 6 
i 23 dywizji piechoty. Mobilizacja przebiegała bez zakłóceń 
- jak w swoich wspomnieniach zapisał dowódca szwadronu 
szkolnego dywizjonu kpt. Stanisław Olczak „W dywizjonie 
przebywało wówczas na ćwiczeniach ponad 60 oficerów re-
zerwy i  kilkuset podoficerów i szeregowych”. Stanowili oni 
trzon formowanych wówczas oddziałów. Po ogłoszeniu mo-
bilizacji powszechnej do koszar dywizjonu zgłaszali się re-
zerwiści. Kpt Olczak zanotował „ stawiennictwo rezerwistów 
było większe niż zapotrzebowanie zgodne z planem mobili-
zacyjnym”. Kłopoty były tylko z wozami z poboru - które nie 
zawsze odpowiadały potrzebom  mobilizacyjnym, były w złym 
stanie i częściowa zostały dostarczone „ubrane w drabiny” 
do siana,  oraz z końmi które był przeważnie nie podkute, 

albo nie nauczone chodzić w parze. Do tego część koni miała 
przybyć dopiero z komisji poborowych z rejonów Śląska czy 
Miechowa. 

3 września zarządzono w Bochni pogotowie ewakuacyjne, 
a następnego dnia rozpoczęto ewakuację oddziałów mobilizo-
wanych w mieście. Część oddziałów, nie do końca umundu-
rowanych i uzbrojonych, ale już częściowo zorganizowanych 
postanowiono uformować do końca podczas marszu ewaku-
acyjnego, a mobilizacje pozostałych jednostek zaniechano. 
Zgromadzone zapasy załadowano na wozy, a kadra i żołnierze 
marszem pieszym, jako Ośrodek Zapasowy Taborów nr 1, zo-
stała skierowana do Tarnopola. 

Szwadron zapasowy 3 pułku ułanów w czasie pokoju miał 
za zadanie ujeżdżanie młodych koni (remontów) i szkolenie 
żołnierzy na sanitariuszy i furażowych. Ponieważ macierzysty 
3 pułk ułanów stacjonował przy samej granicy w Tarnowskich 
Górach i Pszczynie na szwadron zapasowy w Bochni przy-
padły wszystkie zadania mobilizacyjne pułku w zakresie służb 
brygadowych. Szwadron zapasowy 3 pułku ułanów zgodnie 
z planem mobilizacyjnym miał mobilizować dla Krakowskiej 
Brygady Kawalerii:
1. kolumny taborowe kawaleryjskie parokonne typ II nr 541 

i 542
2. warsztat taborowy (parokonny), nr 541
3. pluton sanitarny konny typ I nr 85
4. szwadron marszowy nr 1 Krakowskiej BK

Wszystkie te oddziały zgodnie z planem mobilizowane, 
były formowane w alarmie w grupie żółtej. Formowanie tych 
oddziałów rozpoczęto 25 sierpnia 1939 r. , a po zmobilizo-
waniu wszystkie oprócz wymienionego w punkcje 4 odeszły 
28 sierpnia w rejon Woźnik, gdzie włączono je w skład Kra-
kowskiej Brygady Kawalerii, dla której były przewidziane. 

Szwadron marszowy pozostawał po sformowaniu 
w Bochni, aż do 3 września, gdy po ogłoszeniu pogotowia 
ewakuacyjnego garnizonu wyruszył do macierzystej bryga-
dy. Pozostałości szwadronu zapasowego 3 pułku ułanów, po 
zmobilizowaniu przewidzianych planem oddziałów, odeszły 
po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej do Ośrodka Zapaso-
wego Krakowskiej Brygady Kawalerii w Dębicy. 

Oprócz formacji wojskowych w Bochni swoje zadania 
mobilizacyjne miała Powiatowa Komenda Policji Państwo-
wej. 27 sierpnia 1939 r. zarządzono wzmocnienie Policji 
Państwowej. Wówczas uzupełniono skład komisariatu po-
wołanymi rezerwistami (wyłącznie narodowość polskiej 
i niekaralnymi), z których sformowano oddział odwodowy 
(rezerwowy) oraz zgodnie z tabelami mobilizacyjnymi Po-
wiatowa Komenda Policji sformowała Odwodową Kompa-
nię Ochrony Linii Kolejowej nr 27 w czasie Z+18. Sformo-
wana kompania ochrony linii kolejowych odeszła następ-
nego dnia dla ochrony trasy kolejowej Bochnia-Rzeszów. 
Kadrę tej kompanii stanowili zawodowi funkcjonariusze 
policji z komisariatu bocheńskiego i posterunków w powie-
cie, a szeregowi byli powołani z rezerwistów przewidzia-
nych dla wzmocnienia policji. 

III. Zadania mobilizacyjne jednostek 

Garnizonów Niepołomice i Kłaj

Na terenie powiatu bocheńskiego były jeszcze dwie miej-
scowości, gdzie przeprowadzano zgodnie z planem mobiliza-
cje oddziałów wojskowych. Były to Niepołomice i Kłaj. 
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W Niepołomicach od 1928 r. stacjonował 2 dywizjon po-
ciągów pancernych. W okresie pokoju w mieście stacjonowało 
dowództwo, park dywizjonu oraz pociąg szkolny i ćwiczebny. 
Pozostały sprzęt był zmagazynowany w składnicy dywizjonu 
w Krakowie-Bonarce. Zgodnie z zadaniami mobilizacyjnymi 
dywizjon formował w alarmie w grupie żółtej :

1. pięć pociągów pancernych – nr 51-55
2. Ośrodek Zapasowy Pociągów Pancernych nr 1
Mobilizację zarządzono w dywizjonie 27 sierpnia. Po sfor-

mowaniu przewidzianych planem pociągów przystąpiono do 
formowania ośrodka zapasowego. W jego składzie był też 
szkolny (zapasowy) pociąg pancerny, sformowany z doświad-
czalnych i zapasowych wagonów. Po wybuchu wojny 4 wrześ-
nia rozpoczęto ewakuację ośrodka zapasowego. Pociąg  zapa-
sowy i transporty ewakuacyjne skierowano koleją w kierunku 
na Brzeżany.

W Kłaju w ramach pokojowej dyslokacji WP była usy-
tuowana Filia Składnicy Uzbrojenia nr 5. Terenów składni-
cy i zmagazynowanego uzbrojenia i amunicji strzegła kom-
pania wartownicza „Kłaj” będąca na prawach pododdzia-
łu wydzielonego 16 pułku piechoty z Tarnowa.  Zgodnie 

z planem mobilizacyjnym dla Filii Składnicy Uzbrojenia 
nr 5 personel fachowy wraz z kadrą kompanii roboczej nr 
561 mobilizowany był w Krakowie przez Składnice Uzbro-
jenia nr 5. Kompania wartownicza „Kłaj” po ogłoszeniu 
mobilizacji była uzupełniana do etatu wojennego i zgodnie 
z planem mobilizacyjnym przemianowywana na 4 kompa-
nię 54 batalionu wartowniczego. Obie te formacje były mo-
bilizowane w alarmie w grupie żółtej.  Po ogłoszeniu mobi-
lizacji rozpoczęto wywożenie zmagazynowanych w Kłaju 
zapasów amunicji do zmobilizowanych oddziałów bojo-
wych i transportem kolejowym na wschód. Kompania war-
townicza 5 września opuściła Kłaj i dołączyła do 16 pułku 
piechoty, dzieląc jego szlak bojowy.     

Źródła: 
Centralne Archiwum Wojskowe: Akta GISZ,
 Sztabu Głównego, Biura Inspekcji, MSWojsk, Departament 
Uzupełnień, Biuro Personalne.
R.Rybka, K.Stepan, Mobilizacja Wojska Polskiego w 1939 roku. 
Plan mobilizacyjny „W” i jego rozwinięcie, Warszawa 2009.
Materiały niepublikowane i relacje ze zbiorów autora.

Nad ranem 1 września grupy Armii niemieckiej „Północ” 
i „Południe” wyruszyły z podstaw wyjściowych i przekroczyły 
granicę Polski. Zmasowane użycie sił pancerno – motorowych  
wspomaganych przez lotnictwo bombowe, które paraliżowa-
ło możliwość manewru wojsk polskich, przyniosło Niemcom 
sukces w bitwie granicznej. Na armię „Kraków” broniącą tuż 
nad granicą 260-kilometrowego odcinka frontu, od Częstocho-
wy po Pieniny, ruszyło dziewiętnaście dywizji niemieckich 
(w pierwszym rzucie szesnaście) – z trzema pancernymi i trze-
ma lekkimi. Te potężne siły pancerno-motorowe dokonały 2 

Jarosław Kucybała

Od Jordanowa do Wiśnicza 
Szlak bojowy 10 Brygady Kawalerii 

1 – 6 września 1939 roku

września przełamania pozycji armii pod Kłobuckiem, Woźni-
kami i Pszczyną oraz włamań pod Jordanowem i Chabówką. 

Wobec groźby rozbicia armii i niemożności zapobieżenia 
temu na pierwotnie ustalonej linii obronnej, Naczelny Wódz 
w celu uchronienia armii „Kraków” od zniszczenia zdecy-
dował o odwrocie na linię rzek Nidy i Dunajca. Armia wy-
konywała swój daleki odwrót w porządku, maszerując prze-
ważnie w nocy, a bijąc się uparcie za dnia, w celu opóźnienia 
napierającego nieprzyjaciela, a zwłaszcza zmierzającego  od 
Tatr na Kraków XXII Korpusu pancernego. Jednostki połu-
dniowo-wschodniego skrzydła armii „Kraków” – 1 Brygada 
Górska KOP i 10 Brygada Kawalerii płk. Stanisława Maczka 
– w dniach 1-2 września prowadziły ciężkie walki w rejonie 
Jordanowa i Chabówki.  Mjr Franciszek Skibiński na łamach 
,,Bellony” z 1941 roku opisał działania brygady: Pierwsza 
walka 10 Brygady kawalerii w Kampanii 1939 roku, pozwoliła 
na wyciągnięcie  następujących wniosków:

Przekonaliśmy się, że mimo olbrzymiej przewagi nieprzy-
jaciela, szczególnie w lotnictwie, w broni pancernej i artylerii, 
jesteśmy zdolni do stawiania bardzo poważnego oporu. Żoł-
nierz bił się znakomicie i bez śladu paniki pancernej. W szcze-
gólności nasza broń przeciwpancerna oraz jej obsługi, zdały 
egzamin znakomicie. ...Dzień 2 września zaważył wybitnie na 
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morale Brygady, w sensie jak najbardziej dodatnim... dowód-
ca Brygady powziął na dzień 3 września decyzję osłaniania 
trzech wyraźnych ciaśnin terenowych przy pomocy trzech 
samodzielnych zgrupowań. Kierunek Jordanów – Tokarnia 
miał osłaniać 24 Pułk Ułanów. Kierunek Naprawa – Lubień 
10 Pułk Strzelców Konnych, wsparty Dywizjonem Artylerii. 
Kierunek Rabka – Mszana 1 pułk KOP z baterią KOP i dwo-
ma plutonami działek ppanc... wszystkie oddziały wykonały 
nakazane zadania , chociaż nie obeszło się bez kryzysów... 
Wieczorem 3 września przyszedł rozkaz Armii, noszący tytuł 
„Wytyczne do odwrotu”. Wobec braku łączności z Dowódcą 
Grupy (gen. Boruta –Spiechowicz) ... płk Maczek zdecydo-
wał, że zadanie Brygady w zasadzie nie uległo zmianie i że 
rolą Brygady jest nadal osłona południowego skrzydła wojsk 
własnych, polegająca na utrzymaniu linii Myślenice – Dob-
czyce.

Głównym jednak przedsięwzięciem 4 września było ude-
rzenie na nieprzyjaciela w rejonie Kasiny Wielkiej. Rozpo-
częte ok. godziny 11.00 przez 24 Pułk Ułanów, dwie kom-
panie czołgów, baterię armat 75mm i saperów, było zasko-
czeniem dla nieprzyjaciela. Pozwoliło powstrzymać oddziały 
wroga przez cały dzień. „Większym jednak od efektu taktycz-
nego – napisał w relacji gen. St. Maczek - był efekt operacyj-
ny tego natarcia w formie kompletnego zahamowania na 24 
godziny posuwania się 4 Dyw. Lekkiej na tym odcinku”

Na odcinku myślenickim, bronionym przez 10 PSK nie-
przyjaciel nacierał również, zyskując do wieczora kilka kilo-
metrów terenu. Następny dzień 5 września był dla 10 PSK bar-
dzo dramatyczny, pułk ten prowadząc natarcie na Pcim wobec 
groźby otoczenia od strony Myślenic, przerywa atak i wycofu-
je się bocznymi drogami z ominięciem zajętych Myślenic.  

Dywizjon Rozpoznawczy walczy w rejonie Skrzydlnej, 
lecz pod naporem  nieprzyjaciela wycofuje się do rejonu 
Krzesławice – Góra św. Jana. Po pięciu dniach obrony gen. 
St. Maczek podsumowuje: „Brygada wychodzi z tej bitwy 
przetrzebiona i przemęczona, ludzie od 5-ciu dni bez godziny 
niemal snu, ale silna moralnie, ufna w swą wartość, zupełnie 
wyleczona z psychozy broni pancernej, której pojawienie się 
po stronie przeciwnej nie wywołuje przestrachu, ale sporto-
we zacięcie myśliwego polującego na zwierzynę”

Wieczorem z Grupy Operacyjnej nadchodzi rozkaz, który 
nakazywał Brygadzie przegrupowanie się w ciągu nocy do 
rejonu WIŚNICZA NOWEGO i dalszą osłonę południowego 
skrzydła Grupy Operacyjnej opartej o Bochnię.

DECYZJA I ROZKAZY  DOWÓDCY 10 BK 

płk Stanisława Maczka  na dzień 6.09.1939

Uchwycić przed świtem skraje lasów leżących na połu-
dniowy  zachód  od Wiśnicza Nowego (na linii Leszczyna 
– Wola Wieruszycka), za tą osłoną zebrać i uporządkować 
oddziały.

Rozkazy:

- 10 PSK z baterią 100mm haubic zebrać się  i odejść do rejo-
nu Kopaliny (2 km na północ Wiśnicz Nowy)

- 24 Puł  z baterią 75mm po zapadnięciu ciemności  przejść 
przez Łapanów na Leszczynę, którą za wszelką cenę  bronić.

-  Zgrupowanie majora Deskura osłonić ruch pułkownika 
Dworaka z kierunku południowego. Po przejściu pułku 
– szwadrony 24Puł powinny dołączyć do pułku. 

- Dywizjon rozpoznawczy  przejść do rejonu Cichawka  
- Kompanie czołgów, bateria przeciwlotnicza, saperzy, dywi-

zjon przeciwpancerny – do Wiśnicza Nowego i Starego
- Dowództwo Brygady – Nowy Wiśnicz
- Pułkownik Wójcik – dowódca 1 Pułku KOP ma objąć do-

wództwo nad wszystkimi oddziałami piechoty tj. dwoma 
swoimi batalionami, dwoma batalionami płk. Młyńca, bata-
lionem mjr Kuferskiego z baterią i prowadzić te oddziały do 
lasów Wiśnicza. 

Literatura:

Steblik Wł.- Armia „Kraków
Majka Jerzy „Brygada motorowa płk Maczka” wyd. 2004 r.
Nowak Piotr E. „Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawa-
lerii 1938-1939” wyd.. 1999 r.    
Ferenstein Ludwik „Czarny naramiennik” wyd. 1985 r.
Skibiński Franciszek „Pierwsza pancerna„ wyd. 1960 r.
Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1/1959, 2/1959
„Bellona” miesięcznik nr 3/1941, 4/1941, 5/1941 wyd. Londyn



WB nr 2 (81)

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE10 LATO 2009

Mobilizacja 
Mobilizacja oddziałów Krakowskiej BK rozpoczęła się 24 

sierpnia 1939 roku. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W2” 
Brygada mobilizowała się w alarmie, w grupie żółtej. Oprócz 
własnych jednostek oddziały miały za zadanie zmobilizować 
formacje nieistniejące w czasie pokoju, a przewidziane organi-
zacyjnie w strukturze Krakowskiej BK  - podczas wojny, jak też 
oddziały dyspozycyjne dla Armii „Kraków”1.  Zgodnie z pla-
nem mobilizacyjnym Krakowska BK po rozwinięciu do etatu 
wojennego miała składać się z:
• trzech pułków kawalerii: 3 i 8  pułku ułanów (puł) oraz 5 pułk 

strzelców konnych (psk)
• 5 dywizjonu artylerii konnej (dak)
• 5 szwadronu pionierów,
• 5 szwadronu łączności,
• 51 dywizjonu pancernego, 
• 85 baterii artylerii przeciwlotniczej,
• 5 szwadronu kolarzy,
• 5 konnego plutonu żandarmerii,
• 5 samodzielnego plutonu ckm,
• 85 plutonu sanitarnego,
• 541 parku intendentury,
• 45 sądu polowego,
• sześciu kolumn taborowych o numerach: 541, 542, 543, 544, 

545, 546,
• 541 warsztatu taborowego,
• 541 drużyny parkowej łączności,
• 167 poczty polowej.

Po mobilizacji Krakowska BK miała liczyć: 232 oficerów, 
5911 podoficerów i szeregowych, 5194 konie i 65 samochodów. 
Liczebnie brygada kawalerii stanowiła siłę wzmocnionego puł-
ku piechoty, a do natarcia pieszego siłę wzmocnionego batalio-
nu. Jej atutem była szybkość przemieszczania się. Po ogłosze-
niu mobilizacji powszechnej do brygady przydzielono batalion 
Obrony Narodowej „Lubliniec” i w ten sposób zwiększono siły 
brygady o 21 oficerów i 681 żołnierzy.

Walki Krakowskiej Brygady Kawalerii

1 września 1939 r. 3 pułk osłaniał główne siły Krakowskiej 
BK, skoncentrowane na głównej pozycji opóźniającej Woźniki–
Ligota Woźnicka. Na przedpolu znajdowała się dwu plutonowa 
kompania Straży Granicznej. Znacznie pomogła ona obrońcom: 
minerzy Straży Granicznej w nocy tuż przed świtem pozakładali 
zasadzki minowe na leśnych duktach i przesiekach. 

Na broniący się w Kosięcinie batalion ON „Lubliniec” 
mjr Franciszka Żaka wyszło z rana natarcie niemieckiej 4 
Dywizji Piechoty oraz luźnych grup sabotażowo-dywersyjnych 
„Freikorps Ebbinghaus”. Batalion składał się z trzech kompanii: 
1 Przykładowo 8 pułk ułanów mobilizował 56 i 57 kompanie karabinów  ma-
szynowych  plot.

Ryszard Rybka

Walki Krakowskiej Brygady Kawalerii 
1 i 2 września 1939 r.

„Kosięcin” por. Turskiego, „Woźniki” ppor. Olszewskiego 
i „Kamienica Polska” ppor. Świtalskiego. Wszystkie trzy 
kompanie dobrze ze sobą współpracowały i stawiały zacięty 
opór, ale nieprzyjaciel obszedł pozycje batalionu i ostrzelał ją 
ogniem aż z trzech kierunków. Zajęta już w tym czasie walką 
pod Kaletami 3 bateria 5 dak kpt. Wacława Góreckiego nie 
mogła dać lublinieckiemu batalionowi żadnego wsparcia 
artyleryjskiego. Walka o Kosięcin, niezwykle utrudniona 
z powodu niesprzyjającego ukształtowania terenu, zamieniła 
się szybko w bój odosobnionych plutonów, a nawet drużyn. 
Aby nie dopuścić do ich stopniowego wyniszczenia, mjr Żak 
rozkazał wycofanie oddziału z miasteczka dwiema drogami: 
polną na wschód przez las Lipowiec do Łaz i na Babienice–
Psary oraz z rejonu Koszęcin–Piasek skrajem lasu do wsi 
Prąd i dalej na Psary. Kosięcin został utracony około godziny 
12.00 w wyniku natarcia wojsk niemieckich od południa po osi 
Brusiek–Kosięcin oraz z Kalet na Kolonie Strzebięńską. 

W swym pierwszym boju Batalion ON „Lubliniec” poniósł 
straty sięgające niemal połowy stanu osobowego, ale zdołał 
osłonić skrzydło 3 puł. Największe straty poniosła 1 kompania 
„Kosięcin”, broniąca z honorem swego miasteczka, która zosta-
ła w przeważającej części zniszczona, a jej dowódca poległ. Po 
dotarciu do głównej pozycji Krakowskiej BK resztki batalionu 
przeszły do jej odwodu.

Natomiast na Kalety wyszło z nadgranicznych lasów silne 
natarcie niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej. Polskie oddziały doko-
nujące zniszczeń wyprzedzających były w gotowości. Na polach 
minowych pod miastem, które położyła w ostatniej chwili wy-
cofująca się kompania Straży Granicznej ppor. Gabrysia, unie-
ruchomionych zostało kilka wozów bojowych wroga. Samych 
Kalet bronił 4 szwadron 3 puł pod dowództwem rtm. Henryka 
Bigoszewskiego i on to przyjął na siebie pierwsze, główne ude-
rzenie. Wprawdzie patrole saperskie zdołały wysadzić most na 
Małej Panwi, ale tylko w pewnym stopniu zahamowało to impet 
niemieckiego natarcia – Niemcy bez większych trudności sfor-
sowali rzeczkę w krótkim czasie. Atakowi oddziałów zmotory-
zowanych towarzyszył silny ogień artylerii i naloty Luftwaffe. 
Dowódca plutonu 4 szwadronu wspominał: Nad nami przela-
tują bombowce, za chwilę wybuchy w kierunku stacji kolejowej 
Kalety. Jestem przy plutonie może była 6-ta, jak z wioski wy-
chodzi natarcie w sile kompanii. Ułani strzelają. Na prawym 
skrzydle mój ckm oddał serię jedną, drugą i cisza. Za chwilę 
przybiega goniec: ckm zaciął się, nie można naprawić i wyco-
fał się do szwadronu. Znad rzeczki cofamy się w zabudowania 
i stąd prowadzimy ogień. Przyprowadzają starszego ułana. 
Jest ranny w rękę, odprowadza go kolega do pobliskiego szpi-
tala. Niemcy coraz bliżej, a rakiety nie widać. Chcę wysłać 
gońca do dowódcy Szwadronu prosząc o pomoc, a tu na niebie 
ukazuje się rakieta, ściągam pluton i wycofujemy się, Niemcy 
miękko idą, nie ścigają nas. Dochodzimy do końca miastecz-

Artykuł ten jest fragmentem monografii Krakowskiej Brygady Kawalerii przygotowywanej przez Autora. Żołnierze i oficero-
wie rezerwy pułków wchodzących w skład brygady pochodzili z terenu powiatu bocheńskiego, dlatego przeczytajmy ten artykuł, 
aby uzmysłowić sobie jak nasi krajanie walczyli.
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ka. Jesteśmy niedaleko stacji. Przed polskim ugrupowaniem 
pojawiły się oddziały motocyklistów, samochody pancerne 
i czołgi oraz zmotoryzowana piechota, podwożona na pole 
walki opancerzonymi transporterami. Uporczywa obrona sa-
motnego szwadronu nie miała w takich warunkach większego 
sensu. Spowodowało to rozżalenie żołnierzy. Kwatermistrz 
pułku pisał: Dowódca 4 szwadronu, rtm. Henryk Bigoszewski, 
znajdował się na wysuniętej pozycji i miał być tym pierwszym 
z brygady, który stawi opór w Kaletach na rzece Mała Panew. 
Wszyscy żołnierze tego szwadronu zdawali sobie spraw z po-
łożenia i byli dumni z tego powodu. Czuli się wyróżnieni. Wie-
dzieli, że dowódca pułku uznał ich za najlepszy szwadron puł-
ku. I rzeczywiście, w tym czasie nim byli. Gdyby w lesie, przez 
który miał opóźniać 4 szwadron, przygotowano przeszkody, 
rtm. Bigoszewski miałby ułatwione zadanie odchodzenia przez 
ten las. Specjalnie wracam do tych przeszkód, bo niby w ja-
kim celu włożyliśmy tyle pracy i pieniędzy w przygotowanie 
swoich kierunków opóźnienia? Cieszyłem się, że praca nasza 
sprzed lat teraz da jakieś wyniki. Chciałbym własnymi oczami 
ujrzeć te zaminowane zawały leśne, zalewy wodne i wysadzone 
mosty (...). Niestety, szwadron rtm. Bigoszewskiego jest sam 
wśród lasów i w każdej chwili na jego tyłach może ukazać się 
nieprzyjaciel. Zadaniem szwadronu nie jest obrona Kalet, lecz 
ustalenie, jaki wróg naciera i opóźnianie go w kierunku na 
Woźniki. Toteż po silnym ogniowym zaakcentowaniu swojej 
obecności szwadron przerywa swoją pierwszą w tej wojnie 
bitwę i w należytym porządku odchodzi na kolejną pozycję 
opóźniania…3 bateria 5 dak zajmowała stanowisko ogniowe 
pomiędzy miejscowością Prądy a folwarkiem Lipowiec na 
wschód od Kosięcina. Kpt. Górecki wysłał dowódcę I plu-
tonu ogn. pchor. Sergiusza Lohmana na wysunięty punkt ob-
serwacyjny na południowy zachód od Kosięcina. Kiedy tylko 
z punktu obserwacyjnego przyszedł meldunek o zbliżaniu się 
tyraliery piechoty nieprzyjaciela, 3 bateria otworzyła ogień, 
zmuszając wroga do wycofania się. Kilkanaście minut później 
stanowiska baterii zostały niecelnie zbombardowane przez 
dwa samoloty.

Na wieść o przekroczeniu przez Niemców granicy rzut 
bojowy 51 dywizjonu pancernego mjr Henryka Świetlickiego 
wyruszył w kierunku Kosięcina. I pluton samochodów pan-
cernych por. Leopolda Schreinera wzmocnił wysunięty punkt 
oporu w Kaletach, ale pod olbrzymim naciskiem nieprzyjacie-
la, prowadzonym z czynnym wsparciem miejscowych grup dy-
wersyjnych, wycofał się z Kalet wraz z obsadą punktu. Resz-
ta oddziału stoczyła tego popołudnia walkę koło wsi Piasek, 
gdzie polskie wozy bojowe starały się jak najskuteczniej opóź-
nić ruchy niemieckich kolumn strzelców zmotoryzowanych. 
W walkach tych ranny został dowódca 51 szwadronu samo-
chodów pancernych kpt. Jan Rusinowski, a poległ kpr. Poręb-
ski. Ranny kpt. Rusinowski odjechał do szpitala, a dowództwo 
szwadronu przejął por. Schreine. Niemcy zaczęli obchodzić 
Kalety, korzystając z pomocy przewodników rekrutujących 
się z niemieckiej mniejszości narodowej, dobrze znających 
teren. Patrole rozpoznawcze wroga, starające się odciąć szwa-
dronowi drogę odwrotu, polscy kolarze ostrzeliwali z broni 
maszynowej. Wobec grożącego szwadronowi przeskrzydlenia 
rtm. Bigoszewski postanowił wycofać się w walce z samych 
Kalet i prowadzić dalszą walkę opóźniającą na kierunku Dyr-
dy–Woźniki. 4 szwadron utracił Kalety już około godziny 8.00 
Brygadowy 5 szwadron kolarzy również został zmuszony do 

opuszczenia pozycji w Lesie Świerklanieckim. 3 bateria 5 dak 
wobec groźby okrążenia w południe wycofała się do miejsco-
wości Lubsza po osi Łazy–Babienice. Słabość oporu stawia-
nego przez te pododdziały wynikała w dużym stopniu z braku 
możliwych do wykorzystania przeszkód terenowych oraz nie-
wykonaniem zniszczeń na osi opóźniania. Kontakt ogniowy 
z wrogiem nawiązały również 1 i 2 szwadrony. Stawiał jesz-
cze opór opóźniający pluton samochodów pancernych, który 
walcząc utrudniał wyjście Niemców na Dyrdy. Skuteczność 
opóźniania była jednak niewielka. W rezultacie 3 puł, ciągle 
walcząc, przesuwał się powoli w kierunku wschodnim, za-
stawiając się 4 szwadronem. Szwadron ten wycofał się przed 
wieczorem na pozycję główną brygady i obsadził redutę leśną 
na Górze Floriańskiej. Po drodze zostały zniszczone zbiorniki 
z benzyną w Piaskach, a walka przenosiła się stopniowo na 
Sośnicę i Dyrdy oraz na Babienicę i Lubszę.

Niemiecka 2 Dywizja Lekka po osiągnięciu północnej ru-
bieży lasów świerklanieckich pod Psarami i Strzebiniem za-
groziła Woźnikom jako głównej pozycji obronnej brygady. 
Niemcy pragnęli wtargnąć głębiej w polskie pozycje i z mar-
szu uderzyli na nie, trafiając na obronę 5 psk. Ale strzelcy kon-
ni, mocno usadowieni na pozycjach w rejonie stacji kolejowej, 
nie wypuścili oddziałów wroga z lasu, niszcząc kilkanaście czoł-
gów. Natarcie grup rozpoznania nieprzyjaciela, kierujących się 
w stronę stacji kolejowej, zostało odparte w późnych godzinach 
popołudniowych ogniem broni maszynowej, a nieprzyjaciel po-
niósł dalsze straty w ludziach oraz sprzęcie bojowym i w końcu 
zaprzestał walki w tym dniu. W walce, strzelców konnych wspie-
rały działa 5 dak, kładąc celny ogień na nacierające oddziały 
nieprzyjaciela. 5 dak o godzinie 7.00 zajął stanowiska w rejonie 
Czarny Las–Mzyki. W czasie przejścia na stanowiska działa 2 
baterii zostały niecelnie ostrzelane przez przelatujące samoloty 
nieprzyjaciela. Po zaatakowaniu stanowisk strzelców konnych 
1 bateria z wzgórza na północ od Ligoty Woźnickiej i 2 bateria 
ze stanowisk przy szosie Gniazdówka–Woźniki wspierały dzia-
łania 5 psk, a następnie 2 bateria kpt. Stradomskiego ostrzeliwała 
wroga w cegielni na przedpolu. 3 bateria po południu opuściła 
dotychczasowe stanowiska i wycofała się do Woźnik. O zmierz-
chu kpt. Górecki otrzymał od dowódcy dywizjonu rozkaz zajęcia 
stanowiska obok 2 baterii przy szosie Woźniki–Ligota Woźnicka

Jednocześnie na rozkaz dowódcy Krakowskiej BK, 3 puł 
wycofał się północną stroną pasa działania brygady i przeszedł 
do rejonu Głazówki, do odwodu. Rejon ten osiągnął około go-
dziny 22.00. Wycofał się także z przedpola, zmęczony walką 
w Kosięcinie i odwrotem, batalion ON „Lubliniec” mjr Żaka 
i zajął zgodnie z rozkazem rejon Czarnego Lasu. 4 szwadron 3 
puł mimo całodziennej walki pozostał nadal na głównej pozy-
cji obrony pod Woźnikami. W ciągu nocy z 1/2 września do-
chodziło do potyczek patroli osłonowych z grupami zwiadow-
ców nieprzyjacielskich. W pierwszym dniu walki 3 pułk stracił 
kilkunastu rannych, w tej liczbie rtm. Stefana Balasińskiego

Tegoż dnia ani następnego dowódca Krakowskiej Brygady 
Kawalerii nie wysłał patroli łącznikowych w celu nawiązania 
kontaktu z sąsiednimi jednostkami, które by poinformowały 
o tym, co się dzieje na północy, co zaważyło na późniejszej 
sytuacji Brygady i sąsiedniej 7 DP. 

Sztab Armii „Kraków”, wydając 1 września o 22.10 ogól-
ny rozkaz operacyjny do działań obronnych na dzień 2 wrześ-
nia, w sposób jednoznaczny sformułował zadania Krakowskiej 
BK. Rozkaz ten brzmiał: Krakowska BK wzmocniona baonem 
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ON „Lubliniec” – zadanie bez zmian. Bezwzględnie utrzymać 
rejon Myszków–Zawiercie. 

Takie sformułowanie było konsekwencją przyjętych zasad 
dozorowania linii Warty, podkreślało bezwzględność wyko-
nania rozkazu. O świcie 3 puł w składzie dwóch szwadronów 
został przesunięty z Głazówki na północno-wschodni skraj 
Woźnik, gdzie pozostawał nadal w odwodzie brygady. Nie-
przyjacielska 2 Dywizja Lekka natarła o świcie, około go-
dziny 6.00 szturmując główną pozycję obronną Krakowskiej 
BK. Cios wymierzony był w północne skrzydło oraz centrum 
obrony. Niemieckie oddziały szturmowe atakowały z grzbie-
tu Ptasiej Góry oraz ze wzgórz na wschód od Lubszy. Panu-
jąca duża mgła pozwoliła Niemcom na bezkarne zbliżenie 
się do polskich pozycji obronnych. Oficer 3 puł wspominał: 
Mgła powoli opada. Zaczyna się budzić dzień. Coraz jaśniej 
na przedpolu. Około 6-tej rano artyleria niemiecka zaczyna 
się wstrzeliwać w naszą pozycję. Pociski padają za krótko 
lub za daleko. W międzyczasie doszedł do naszych stanowisk 
ogniomistrz podchorąży zawodowy Lohman, młodszy brat 
naszego oficera Maksa Lohmana, który był dowódcą plutonu 
w 3-cim szwadronie w Pszczynie. Zajmuje stanowisko jako 
obserwator ogniowy przy dowódcy szwadronu i kieruje tele-
graficznie ogniem…

Po opadnięciu mgły grupa około 60 czołgów nieprzyja-
cielskich rozpoczęła systematyczne atakowanie Floriańskiej 
Góry, bronionej przez wykrwawiony w poprzednim dniu pod 
Kaletami 4 szwadron 3 puł. Bój był bardzo gwałtowny. Kil-
ka wozów bojowych, które jeszcze pod osłoną mgły zbliży-
ły się do polskich pozycji obronnych, zostało zniszczonych 
wiązkami granatów i ogniem broni przeciwpancernej. Część 
czołgów zdołała jednak przełamać obronę i wtargnąć w głąb 
stanowisk, wychodząc na tyły polskiego ugrupowania. Aby 
odciąć niemiecką piechotę od czołgów, ruszył natychmiast 
desperacki kontratak na bagnety, który poprowadził dowódca 
1 plutonu ppor. Ryszard Gużewski. Zdecydowany kontratak 
nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia, a sam ppor. Gużewski 
został ranny. Jednocześnie niemieckie oddziały broni pan-
cernej wzmagały natarcie na pozycje bronione przez 8 puł. 
Mimo rozpaczliwej obrony pułku i utraty przez nieprzyjacie-
la kilku maszyn bojowych, także tu wrogie czołgi przedarły 
się w końcu na tyły wojsk polskich i zagroziły stanowiskom 
5 dak. Znajdujące się w tym rejonie 2 i 3 bateria straciły 
łączność ze stanowiskami obserwacyjnymi i punktami ob-
serwacyjnymi w wyniku przerwania przez czołgi linii tele-
fonicznych. Pomimo to baterie otworzyły ogień pomagając 
odciętym obserwatorom wycofać się. Straty obu baterii wy-
niosły dwóch rannych. Szczególnie zła sytuacja wytworzyła 
się na odcinku 1 szwadronu 8 puł, gdzie zostały zniszczone 
dwa działka ppanc krakowskiego pułku, a oddziałowi groziło 
odcięcie. Sytuacje tego szwadronu tak opisywał jeden z pod-
chorążych: Świt tego dnia zastał nas pogrążonych w mgle. 
Na przedpolu spokój. Telefon milczy. Około godziny 7-ej sły-
szymy huk motorów i strzały naszych placówek. Strzela na-
sza armatka. Nagle z lewego skrzydła nadbiega czarny od 
kurzu ppor. Piątkowski, a za nim kilku ułanów i Jurek Rieger 
[podchorąży z 1 szwadronu]. Ktoś strasznie jęczy. Okazuje 
się, że czołgi przejechały przez 1-szy pluton. Jurek jest ranny 
w rękę, kpr. Piotrowicz ciężko ranny w bok i ma nogi zgru-
chotane przez czołg. Wtem z lewej strony nadjeżdża olbrzy-
mi czołg. Rzucamy granaty, ułani strzelają, nadjeżdża drugi 

czołg i trzeci. Ten staje o 10 kroków od okopu i strzela do 
nas, po czym rusza dalej. Gwizdek do odwrotu. Biorę z dwo-
ma ułanami kpr. Piotrowicza i idziemy w stronę zabudowań 
Ligoty. Nagle orientuję się, że idący przede mną dowódca 
szwadronu i inni ułani mają nałożone maski przeciwgazo-
we. Okazuje się, że jeden z czołgów rzucił granat chlorowy. 
Wkładam maskę sobie i rannemu. Ranny jęczy. Biorę go na 
ramiona i posuwam się w stronę wsi. Za nami 3 czołgi walą 
na nas. Jakoś doszedłem do wsi i tu z pomocą ppor. Piątkow-
skiego i ułanów umieściliśmy rannego na łóżku w jakiejś cha-
cie, a sami wybiegliśmy ze wsi, kierując się do koniowodów. 
Ligota zaczyna się palić. We wsi są jeszcze nasze ckm i ich 
koniowodni. Telefonem nawiązujemy łączność z dowództwem 
pułku. Ze wsi już do nas strzelają z km (karabinów maszyno-
wych). Mija nas jakiś podchorąży z 2-go szwadronu prowa-
dzący dwu jeńców niemieckich. Jeńcy w czarnych kombinezo-
nach z odznakami trupich główek (...). Zeznają, że mają 100 
czołgów. Mija nas szwadron odwodowy rtm. Matuszka idący 
do przeciwnatarcia. Dochodzimy ostrzeliwani przez artylerię 
do linii wzgórz i koniowodnych. Tu jeszcze raz otwieramy 
ogień do piechoty niemieckiej, która wychodzi do natarcia. 
Niemcy się cofają, ale dalej ostrzeliwują pociskami artyle-
ryjskimi (...). Wycofujemy się do Nowego Zawiercia, dokąd 
przybywamy po południu …

Do zatrzymania się zmusiła Niemców dopiero rozpaczli-
wa obrona 1 baterii 5 dak kpt. Dąbrowskiego, która w bez-
pośredniej walce unieruchomiła kilka maszyn wroga. Na 
domiar złego łączność 8 pułku oparta na telefonach, tak 
wewnątrz pułku jak też z dowództwem brygady i z artylerią 
– zawiodła Atak wroga nabierał impetu i w każdej chwili 
mogło dojść do natarcia siłami całej dywizji. O 8.00 rano na 
rozkaz gen. Piaseckiego wyruszył kontratak odwodowego 3 
puł w sile wzmocnionego dywizjonu. Poprowadził go zastęp-
ca dowódcy pułku, mjr Jan Zapolski, mając do dyspozycji 
1 szwadron por. Zygmunta Skerla, 2 szwadron por. Jerzego 
Grzybowskiego, pluton kolarzy ppor. Mariana Kuziaka oraz 
drużynę ckm ze szwadronu por. Kazimierza Kierczyńskiego. 
W pełnym determinacji natarciu na granaty i bagnety ułani 
śląscy rozbili centrum niemieckiej pozycji obronnej. Nieste-
ty w zapale bojowym dywizjon wpadł niespodziewanie na 
odwód czołgów niemieckich, który w sile około 30 maszyn 
zaczął ostrzeliwać ułanów, a w końcu ruszył do ataku z odle-
głości 200 metrów. W tym czasie 5 dak nie mógł dać wspar-
cia dywizjonowi mjr Zapolskiego, ponieważ sam znalazł się 
w opałach, odpierając czołowe natarcie czołgów, które – jak 
już wspomniano – przebiły się przez obronę 8 pułku ułanów. 
Major Zapolski został ranny, ale w dalszym ciągu kierował 
walką. Wobec braku wsparcia artyleryjskiego i pomocy ze 
strony 51 dywizjonu pancernego, który miał wspierać natar-
cie śląskich ułanów, a nie przybył (został użyty do walki na 
innym odcinku) i bez wsparcia artylerii, którego bezskutecz-
nie domagał się mjr Zapolski, dywizjon prowadził nierówne 
zmagania z bronią pancerną nieprzyjaciela, mając do walki 
z nią tylko granaty i karabiny przeciwpancerne. Pomimo to 
czołgom niemieckim nie udało się przełamać oporu śląskie-
go dywizjonu. Był to sukces drogo okupiony przez 3 pułk2. 
2 Zginęli na polu walki: ppor. Wiesław Zaremba, ppor. Zbigniew Cienciała, plut. 
pchor. Marian Stano, plut. W. Bereska, kpr. pchor. Witold Hermanowski, oraz 
ułani: J. Gałeczka, A. Sośnica, B. Szunderuk, S. Walecki i siedmiu nieznanych 
żołnierzy. Wśród rannych byli między innymi wachm. Władysław Kopytnik i kil-
kunastu ułanów, w tym kilku, bardzo ciężko.
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Akcja wypadowa dywizjonu 3 puł umożliwiła oderwanie się 
od nieprzyjaciela 4 szwadronowi tegoż pułku, jak też pluto-
nowi kolarzy 8 puł. Akcja ułatwiła też odwrót szwadronów 
5 psk ze stacji kolejowej i Woźnik, gdzie również około 9.00 
wdarły się hitlerowskie czołgi. Podobnie wyglądała sytuacja 
na odcinku frontu utrzymywanym przez dębickich strzelców, 
którzy dzielnie trwali na stanowiskach. Powoli natomiast 
zaczęli cofać się ułani 8 puł, co wpłynęło deprymująco na 
innych obrońców. Na skutek otrzymanego meldunku, że 8 
puł wycofuje się z zajmowanych stanowisk, oraz wobec za-
grożenia stanowisk artylerii, w momencie największego kry-
zysu boju i nie posiadając już żadnych odwodów, dowódca 
brygady nakazał około godz. 9.00 odejście na następną linię 
opóźnienia – na linię Warty. 

Odejście oddziałów Brygady spod Woźnik w obliczu ata-
kujących czołgów niemieckich było bardzo trudne do wyko-
nania. Odwrót osłaniał 3 puł, a pościgowi nieprzyjacielskiej 
broni pancernej zapobiegło działko ppanc, wysunięte przez 
dowódcę pułku. Około godziny 10.00 3 puł zebrał się na za-
chodnim skraju miejscowości Głazówka, gdzie zorganizował 
opór, co umożliwiło innym oddziałom brygady odejście na 
linię Warty. 3 puł wspomagał szwadron samochodów pan-
cernych por. Leopolda Schreinera i brygadowy 5 szwadron 
kolarzy rtm. Antoniego Starnawskiego. Około godziny 10.00 
niemieckie oddziały zajęły opuszczone przez ułanów pozycje 
pod Woźnikami i Ligotą Woźnicką, ale nie podjęły natychmia-
stowego pościgu. W ciągu dwu dni walk z Krakowską BK nie-
przyjacielska 2 Dywizja Lekka została solidnie pokiereszowa-
na – straciła kilkadziesiąt różnych wozów bojowych, z czego 
ponad dwadzieścia zniszczyły baterie 5 dak. Wycofujących się 
Polaków atakowało jedynie lotnictwo, przy czym od ognia po-
kładowego samolotów najbardziej ucierpiały tabory brygady.

Jak widać, Krakowska BK cofała się na kolejne pozycje 
opóźniające pod dużym naciskiem nieprzyjacielskim, stawia-
jąc wszystkimi swymi pododdziałami zacięty opór i starając 
się jak najlepiej wypełnić postawione zadanie. Jednak już 
opuszczenie pierwszej pozycji obronnej niosło Armii „Kra-

ków” poważne zagrożenie. Jak ocenił ówczesny mjr dypl. 
Władysław Steblik (oficer sztabu Armii „Kraków”): na sku-
tek utraty rejonu Woźniki-Koziegłowy został wybity pierwszy 
wyłom w głównym froncie obronnym armii. Był on tym do-
tkliwszy, że nieprzyjacielskie jednostki pancerno-motorowe 
uzyskały możność działania z tego rejonu, zarówno na głębo-
kie skrzydło odosobnionej pozycji 7 DP, jak i przez Siewierz 
oraz Zawiercie na skrzydło GO „Śląsk”. 

W rzeczywistości Krakowska BK znajdowała się pod sil-
nym naciskiem niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej i tylko z tru-
dem trzymała rejon lasów Markowice na południowy wschód 
od Koziegłów. Z ciężkiej sytuacji Krakowskiej BK zdawano 
sobie sprawę w sztabie armii; jak wspominał ppłk Rzepe-
cki, w opinii sztabowców brygada nie została rozbita, ale 
jej położenie kształtowało się beznadziejnie: musiała myśleć 
o własnej skórze, a nie o osłanianiu sąsiadów ...
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7 Dywizji Piechoty, Armii „Kraków”.
Rybka R., Krakowska Brygada Kawalerii w kampanii 

wrześniowej, Kraków 2003, maszynopis.
Porczyński W., Kronika Działań Krakowskiej Brygady 

Kawalerii w Kampanii 1939 roku, maszynopis w zbiorach 
WiH.

Głowiński J., Moja służba w 4-tym szwadronie 8 puł Ks. 
J. Poniatowskiego w roku 1939,[w:], Wspomnienia Ułańskie, 
Londyn 1977.

Witkowski J., Wspomnienia dowódcy 5 dak z kampanii 
wrześniowej 1939 r., załącznik do: ”Komunikatu Związku 
Artylerzystów Konnych na Obczyźnie”, nr 5 , Londyn 1965. 

Respondek J., Wspomnienia z wojny 1-20 IX 1939 r., 
„Materiały do historii 3 Pułku Ułanów” , maszynopis w zbio-
rach Instytutu Tarnogórskiego.

Steblik W., Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989.
Przemsza-Zieliński J., Księga Wrześniowej Chwały Puł-

ków Śląskich, Katowice 1989.

POSZUKIWANIA

Ks. Andrzej Targosz proboszcz parafii p.w. Świętej Rozalii w Szczecinku pisze pracę 
biograficzną o kapelanie II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa ks. majorze Sta-
nisławie Targoszu, bohaterze spod Monte Cassino. Bezcenne materiały źródłowe w postaci 
pamiętników Kapelana zaginęły  w różnych okolicznościach. Najważniejszą część tego pa-
miętnika, pisanego podczas kampanii włoskiej, brat Kapelana, Tomasz Targosz opuszczając 
Anglię pozostawił u historyka Pawła Skwarczyńskiego w Londynie. Przed wyjazdem do 
Polski odpisał on jednak fragmenty, odnoszące się do bitwy o Monte Cassino (opublikowa-
ne w Tygodniku Powszechnym nry: 19-23/1975). Część pamiętnika dot. święceń kapłań-
skich, prymicji u felicjanek, pracę duszpasterską i działalność społeczną we Zebrzydowi-
cach i Krakowie pozostała w parafii pw. Św. Józefa w Podgórzu podczas proboszczowania 
ks. dra Józefa Niemczyńskiego. Nie wiadomo, co się z nią stało oraz prywatna biblioteką 
Kapelana po jego śmierci. Zaginęła także cześć pamiętnika dot. pobytu w Stanach Zjedno-
czonych i w Kanadzie  w obozie szkoleniowym w Owen Sound.

Za pośrednictwem naszej redakcji ks. Andrzej Targosz zwraca się z prośbą o informacje 
na temat nawet najdrobniejszego szczegółu dot. życia śp. Ks. majora Stanisława Targosza i ewentualną wskazówkę mogą-
cą naprowadzić na ślad jego pamiętników. 
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156 rezerwowy pułk piechoty był jednostką, która nie 
istniała w warunkach pokojowych, natomiast jej powstanie 
zakładał stworzony na wypadek wojny plan mobilizacyjny. 
Kadrę dowódczą stanowić w nim mieli oficerowie i podofi-
cerowie zawodowi, natomiast pozostali żołnierze rekrutowali 
się ze zmobilizowanych częściowo alarmowo, a częściowo 
powszechnie rezerwistów. Miejscem formowania pułku był 
Nowy Sącz, a na jego czele stanął legionista, przedwojenny 
dowódca II batalionu 4 pułku strzelców podhalańskich z Cie-
szyna – ppłk. Walerian Młyniec. Pułk miał wejść w skład 45 
rezerwowej Dywizji Piechoty, stanowiącej odwód Armii „Kra-
ków” gen. Antoniego Szyllinga. 

Koncentracja

Jednostkę tworzyć miały 3 bataliony piechoty. W Nowym 
Sączu poza dowództwem pułku mobilizowany był I batalion 
składający się z trzech kompanii rezerwistów stacjonującego 
tam 1 pułku strzelców podhalańskich, nad którym dowódz-
two objął mjr Karol Różycki. Pozostałe dwa bataliony puł-
ku również tworzyli „podhalańczycy” – z 2 pułku strzelców 
podhalańskich z Sanoka i 5 pułku strzelców podhalańskich 
z Przemyśla. III batalionem 2 psp dowodził mjr Kazimierz 
Tumidajski (późniejszy komendant Okręgu Lubelskiego AK), 
natomiast III batalionem 5 psp – mjr Janusz Rowiński. Między 
innymi z uwagi na znaczne odległości dzielące miejsca stacjo-
nowania tych jednostek, sprawna mobilizacja 156 pułku pie-
choty od samego początku napotykała na spore utrudnienia.

Pomimo tego, że „przemyski” batalion mjr Rowińskiego 
zmobilizowany był alarmowo już 24 sierpnia, a rozkaz wyjaz-
du w kierunku koncentracji otrzymał dwa dni później, w oko-
lice Krakowa dotarł dopiero 2 września 1939 r. Żołnierze tego 
batalionu wspominali po latach o ogromnym bałaganie pa-
nującym wówczas w Przemyślu, o trudnościach z pobraniem 
ekwipunku z magazynów, a wreszcie o uciążliwym transpor-
cie koleją do podkrakowskiego Zabierzowa. Tam też batalion 
poniósł pierwsze straty w rannych i zabitych od niemieckich 
nalotów lotniczych. Podobne niezadowolenie z pierwszych dni 
formowania pułku wyrażali żołnierze z Nowego Sącza, którzy 
2 września otrzymali rozkaz stawienia się na stacji kolejowej, 
skąd mieli być przetransportowani do Wieliczki. Złość „pod-
halańczyków” była tym większa, że w dolinie Dunajca trwały 
właśnie walki z Niemcami, którzy lada dzień wejść mogli do 
Nowego Sącza, będącego dla wielu rezerwistów miastem ro-
dzinnym. Rankiem 3 września batalion dotarł do Wieliczki, 
gdzie został ostrzelany i zbombardowany przez lotnictwo nie-
mieckie. 

Ostatecznie w dniach 3 i 4 września 1939 r. udało się skon-
centrować cały 156 rezerwowy pułk piechoty w rejonie miej-
scowości Łazany na południowy-wschód od Wieliczki. Liczył 
on wówczas trzy zaopatrzone w tabory bataliony piechoty, 

Dawid Golik, Dariusz Pstuś

Wrześniowy szlak 156 pułku piechoty
Tragedia w Puszczy Niepołomickiej

wzmocnione kompanią gospodarczą, kompanią przeciwpan-
cerną i plutonem kolarzy. Żołnierze byli zmęczeni uciążliwym 
marszem, znajdowali się także w większości w zupełnie nie 
znanym im terenie, nie wiedząc kiedy i w jaki sposób zostaną 
użyci w walce.

Odwrót Armii „Kraków”

Utworzona 23 marca 1939 r. Armia „Kraków” miała na 
celu przede wszystkim osłonę kluczowych dla polskiej go-
spodarki terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Pomimo 
stosunkowo długich przygotowań do obrony, zwłaszcza na 
terenie tzw. Obszaru Warownego „Śląsk”, siła niemieckie-
go natarcia bardzo szybko zmusiła Armię „Kraków” do od-
wrotu. Wiązało się to również z faktem, że niespodziewanie 
nieprzyjaciel wyprowadził uderzenie także od południa, 
z terenu Słowacji, zagrażając nie tylko okrążeniem jedno-
stek polskich, ale również odcięciem ich od sąsiadujących 
z nimi od południowego-wschodu grup operacyjnych Ar-
mii „Karpaty”. Bardzo ciężkie walki toczyła zwłaszcza 10 
Brygada Kawalerii zmotoryzowanej płk. dypl. Stanisława 
Maczka wspólnie z 24 pułkiem ułanów i jednostkami Obro-
ny Narodowej, stawiając opór zmechanizowanym jednost-
kom niemieckim w rejonie Jordanowa i Wysokiej. Z uwagi 
na to, że sytuacja była bardzo trudna, a odwodowe jednost-
ki armii nie zostały jeszcze w pełni sformowane, gen. Szyl-
ling postanowił wzmocnić obronę w Beskidach właśnie 156 
pułkiem piechoty. 

Działające w ramach Grupy Operacyjnej „Boruta” od-
działy podległe płk. dypl. Maczkowi osłaniały od południa 
odwrót pozostałych jednostek Armii „Kraków” na linię 
Nidy i Dunajca. 4 września prowadzono walki w dolinie 
Raby pod Pcimiem i Stróżą, a także w Beskidzie Wyspo-
wym w rejonie Kasiny Wielkiej. Kluczowe dla losów od-
wrotu było utrzymanie rejonu Myślenic i Dobczyc. W ta-
kiej sytuacji 5 września do walki wprowadzono rezerwowe 
bataliony „podhalańczyków” ppłk. Młyńca, które począt-
kowo osłaniały siły główne ugrupowania w okolicy Gru-
szowa i Grabi (na południe od rzeki Raby). Tego samego 
dnia doszło do ponownego podziału pułku – batalion mjr 
Różyckiego oraz najprawdopodobniej mjr Tumidajskiego 
przeszły w rejon Wiśniowej, gdzie zluzowały wycieńczo-
ne walką oddziały 24 pułku ułanów. W tym samym czasie 
„przemyski” batalion mjr Rowińskiego ubezpieczał pozy-
cje pod Wiśniową w okolicach Grabi i Krzesławic. Pozycje 
polskie na tym odcinku zostały utrzymane, jednak Niemcy 
zajęli tego dnia Myślenice, otwarta była też droga z Mszany 
Dolnej na Tymbark i Limanową, co bezpośrednio zagrażało 
okrążeniem sił polskich pod Wiśniową. Sztab 10 BKz opra-
cowywał więc plan odskoku na wschód.

Pomimo tego, że wybuch wojny w 1939 r. wydawał się nieunikniony, a mobilizację alarmową ogłoszono już 24 sierpnia 1939 r., 
uznać należy, że wiele jednostek Wojska Polskiego nie było odpowiednio przygotowanych do działań frontowych. W szczególności 
dotyczyło to tworzonych w ostatniej chwili rezerwowych pułków piechoty, które często krwawo płaciły za „wrześniowy” bałagan.
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Zamieszanie pod Wiśniową

Wieczorem 5 września 1939 r. większość sił zgrupowania 
ppłk. dypl. Maczka rozpoczęło odwrót w kierunku Bochni 
i Wiśnicza Nowego. Wraz z nimi wycofał się sztab 156 puł-
ku piechoty. Za tymi jednostkami nie podążyli jednak „podha-
lańczycy”. W ten sposób 6 września bataliony „nowosądecki” 
i „sanocki” w rejonie Wiśniowej i Poznachowic wciąż zajmo-
wały swoje stanowiska bojowe, natomiast batalion „przemyski” 
znajdował się w okolicy Gdowa. Nie wiadomo czy wiadomość 
o odwrocie nie dotarła do tych jednostek, czy też z jakichś in-
nych powodów zwlekały one z odejściem spod Wiśniowej. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że ich sytuacja 6 września była tra-
giczna, gdyż po obu stronach Raby posuwały się już jednostki 
niemieckiej 2 Dywizji Pancernej, które po zajęciu Dobczyc od-
cięły de facto 156 pułk piechoty od ugrupowania „pancernia-
ków” Maczka, natomiast od południa i wschodu drogę odwrotu 
zagradzała Polakom niemiecka 4 Dywizja Lekka.

Zamieszanie i chaos tamtego feralnego dnia oddają 
wspomnienia Leopolda Wójcika, żołnierza III batalionu 5 
psp z Przemyśla: Osiągnęliśmy m. Książnice. Odprawa ofi-
cerów i podchorążych. Otrzymujemy rozkaz zajęcia stano-
wisk obronnych na polach między Książnicami a Niegowi-
cią. Nie zakończyliśmy jeszcze zajmowania stanowisk, a tu 
nowy rozkaz. Zbiórka przy szosie w pobliżu rzeki. Przedtem 
zauważyłem dwuwieżowy kościół w Niegowici, za nim w tyle, 
dość daleko wzgórze pokryte lasem – to był kierunek skąd 
miał nadejść nieprzyjaciel. Następnie cały batalion został 
przerzucony na prawy brzeg Raby, żeby późnym popołu-
dniem, już w styczności z Niemcami ponownie znaleźć się 
w Książnicach. W tym samym czasie pod Wiśniową nadal 
przebywały bataliony mjr Różyckiego i mjr Tumidajskiego. 
Przed zmrokiem zapadła decyzja, że jednostki te opuszczą 
swoje pozycje i samodzielnie będą się przebijać w kierunku 
Bochni. Trudna do obrony jest lansowana przez niektórych 
historyków teza, że z batalionami przebywał wówczas ppłk. 
Młyniec, który dopiero po podjęciu decyzji samochodem 
odjechać miał w kierunku Bochni. Założyć należy, że ppłk. 
Młyniec już wcześniej wycofał się wraz ze sztabem Maczka 
i to nie on podejmował decyzję o przebijaniu się batalionów, 
które nie utrzymywały przecież żadnej łączności ze zgru-
powaniem. Nie wiadomo też czy jednostki spod Wiśniowej 
miały jakąkolwiek łączność z batalionem mjr Rowińskiego, 
który znajdował się wówczas na lewym brzegu Raby. 

Przebicie 

III batalion 2 psp pod dowództwem mjr Kazimierza Tu-
midajskiego postanowił najkrótszą drogą przedostać się do sił 
polskich nad Nidą i Dunajcem. Późnym popołudniem 6 wrześ-
nia rozpoczął marsz wzdłuż prawego brzegu Raby w kierunku 
Radłowa. Manewr ten obserwowali „przemyscy” żołnierze 
z rejonu Książnic: Nasi sąsiedzi /nie wiem kto to był – może 
baon 156 pp/ cofają się. Był to lewy sąsiad, daleko za Rabą 
i szosą w lewo od osi Książnice – Gdów. Cofają się do lasu 
usytuowanego na grzbiecie wzgórza. Biegną szybko ich tyra-
liery. Za nimi w odległości około 150 m nawała ognia artyle-
ryjskiego. Niemcy wydłużają celownik dział. Znowu salwa. [...] 
Na szczęście nie udało się Niemcom – tyraliery dopadły lasu. 
Także batalion mjr Rowińskiego w obliczu takiej sytuacji po-
stanowił zmienić miejsce swojego pobytu. Noc z 6 na 7 wrześ-
nia 1939 r. żołnierze spędzili w Książnicach, a od wczesnych 
godzin rannych zmagali się z otaczającymi ich jednostkami 
wroga. Po jakimś czasie udało im się wreszcie odskoczyć 
i przeprawić ponownie na drugi brzeg Raby, gdzie resztę dnia 
spędzili ukryci w lesie, obserwując przejeżdżające w kierunku 
Wojnicza kolumny niemieckie.

Nieco inną strategię przyjął mjr Różycki, dowódca I ba-
talionu 1 psp, który noc z 6 na 7 września spożytkował na 
ukrycie taborów i części uzbrojenia batalionu w rejonie Gro-
dziska i Raciechowic (broń ta w następnych latach trafiła do 
oddziałów partyzanckich Inspektoratu Nowosądeckiego AK), 
a następnie najprawdopodobniej rozkazał żołnierzom małymi 
grupami przebijać się na wschód. Jedna z nich została o świ-
cie 7 września rozbita w miejscowości Winiary koło Gdowa 
przez wojska niemieckie. Bardzo możliwe, że próbowała ona 
bez powodzenia połączyć się z będącym wówczas jeszcze 
w Książnicach batalionem „przemyskim”.

W tym samym czasie batalion mjr Tumidajskiego konty-
nuował marsz na wschód, dochodząc ostatecznie 9 września 
w okolice Wojnicza. Tam osamotniony i wycieńczony został 
doszczętnie rozbity przez siły niemieckie, które wykryły go na 
skraju Lasów Radłowskich. 

Na polu walki pozostawał więc tylko batalion mjr Rowiń-
skiego, który po wielu perypetiach, ukrywszy m.in. 4 moździe-
rze (zakupione z darów polonii amerykańskiej) i porzuciwszy 
tabory, dotarł nocą 9 września 1939 r. do Puszczy Niepołomi-
ckiej na wysokości miejscowości Kłaj.

Obława na Osikówce

W samym środku Puszczy Niepołomickiej został założony 
nocny biwak III batalionu 5 psp z Przemyśla – ostatniej jednost-
ki 156 pp posiadającej jeszcze w miarę wysoką sprawność bojo-
wą. Dowódca 9 kompanii por. Władysław Fularz chciał wysta-
wić placówki ubezpieczające obóz, natomiast jego przełożony 
mjr Rowiński nie zgodził się na to – wolał mieć żołnierzy sku-
pionych w jednym miejscu, a bezpieczeństwo batalionu zapew-
nić miały oddalone o 40 metrów od biwaku warty. Pewna grupa 
żołnierzy pozostała poza Puszczą Niepołomicką w Cikowicach 
nad Rabą. Nie wiadomo jednak czy była to specjalnie wysta-
wiona na kierunku Bochni czata, czy też grupka, która przypad-
kowo w czasie nocnego marszu odłączyła się od batalionu.

Strzelcy byli przemęczeni, głodni, morale w oddziale było 
niskie. Zdarzały się wypadki samowoli i lekceważenia rozka-
zów dowódców. Po założeniu biwaku zakłuto bagnetami wzię-
tego do niewoli dwa dni wcześniej Austriaka, wbrew wyraźne-
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mu sprzeciwowi por. Fularza. Strzelcy mieli mówić: „Za tyle 
naszych klęsk giń i ty”. Z uwagi na duże zmęczenie żołnie-
rzy obóz bardzo szybko pogrążył się we śnie. Przysypiali też 
wartownicy, którzy jednak w odpowiedniej chwili zaalarmo-
wali swoich kolegów o zbliżającym się wrogu. Niemcy byli 
wszędzie – nadjeżdżali furmankami od południa i tyralierą 
atakowali teren biwaku. Obrona nie była zorganizowana, 
nie było moździerzy, a część ciężkich karabinów maszy-
nowych nie zdążono odwiązać od przewożących je dzień 
wcześniej w trokach koni. Walka trwała stosunkowo długo, 
jednak nie mogła zakończyć się zwycięstwem Polaków. Do 
wczesnych godzin rannych Niemcy przeszukiwali Puszczę 
Niepołomicką biorąc do niewoli wielu polskich żołnierzy. 
56 strzelców batalionu mjr Rowińskiego zginęło w walce 
lub zostało dobitych przez wroga. Straty niemieckie nie są 
znane. Wiadomo jedynie, że rannych Niemców według re-
lacji świadków było ponad trzydziestu. 

W rejonie gdzie znajdował się biwak batalionu, przy uroczy-
sku Osikówka, miejscowa ludność pochowała po skończonej 
walce zabitych Polaków we wspólnej mogile. Stoi tam obecnie 
pomnik w postaci trzech betonowych krzyży, na którym umiesz-
czone są nazwiska zidentyfikowanych 49 żołnierzy.

Ostatnie ofiary
Walki 156 rezerwowego pułku piechoty kosztowały życie 

jeszcze co najmniej dwóch osób bezpośrednio związanych 
z jego „wrześniowym” szlakiem. Pierwszą z nich był dowódca 
pułku – ppłk. Walerian Młyniec, którego szybko przechodzący 
front odciął od podlegających jego rozkazom żołnierzy. Nie 
mogąc przedostać się do pozostającego w okrążeniu pułku, 
został ewakuowany wraz ze swoim sztabem do Rudnika nad 
Sanem. Tam, bez faktycznego przydziału, z poczuciem odpo-
wiedzialności dowódcy za pozostawione pod Wiśniową trzy 
bataliony strzelców, których potencjał bojowy został całkowi-
cie zmarnowany, postanowił odebrać sobie życie. 8 września 
1939 r. w parku majątku Tarnowskich w miejscowości Kopki 
koło Rudnika nad Sanem, w asyście lekarza pułkowego por. 
Wacława Wołyńcewicza, ppłk. Młyniec zastrzelił się.

Drugą postacią, o której należy pamiętać był Jakub Ma-
terna, pracownik tartaku w Kłaju, który feralnej nocy z 9 na 
10 września 1939 r. zauważył zmierzający do Puszczy Nie-
połomickiej oddział polski i doniósł o tym Niemcom. Przy-
czynił się więc bezpośrednio do tragedii jaka miała miejsce 
na Osikówce. W kolejnych latach okupacji, już jako Jakub 
Mattern, podpisał volkslistę i został kolaborantem niemie-
ckim. 21 maja 1943 r. żołnierze Armii Krajowej wykonali 
na nim wyrok śmierci…

Bibliografia selektywna:
Steblik W., Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1975.
Mazur G., Rojek W., Zgórniak M., Wojna i okupacja na 
Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK 
Nowy Sącz 1939-1945, Kraków 1998.
Mordarski M., 55 Batalion Asystencyjny, 156 rezerwowy Pułk 
Piechoty (mobilizacja i działania we wrześniu 1939 roku), 
„Rocznik Sądecki” 2001, t. XXIX.
Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, 
t. I, Kampania wrześniowa, cz. I, Londyn 1951.
Wójcik L., 156 pułk piechoty we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty 
Historyczne ZBoWiD”, z. 3, Kraków 1988.
Zieliński R., Wrzesień pod Karpatami 1939, Warszawa 1969.
http://www.arsenal.zhp.pl/baza/patrole.php?praca=ogniskapoludnia
http://www.bochenskie.republika.pl/podhalanczycy.html

Jadąc na wycieczkę rowerową do Puszczy Niepołomickiej, jako 
cel naszej podróży możemy wybrać  cmentarzyk wojenny leżący 
nieopodal Stanisławic w uroczysku Osikówka. Co działo się 70 lat 
temu w tym miejscu? Spróbuję to wyjaśnić i mam nadzieję, że tym 
artykułem oddam cześć żołnierzom września 1939 roku.

Artykuł Darka Pstusia i Dawida Golika przedstawił Pań-
stwu historię i szlak bojowy156 pułku piechoty. Ja skupię się 
na samym 9 września 1939 roku, kiedy to III batalion 5 pułku 
strzelców podhalańskich, wchodzący w skład 156 pułku pie-
choty dotarł do Puszczy Niepołomickiej. Stan fizyczny i psy-
chiczny żołnierzy był tragiczny, jedyną nadzieją była puszcza 
mogąca dać schronienie. Pozostawało też pytanie: co dalej ro-
bić w sytuacji gdy oddział znalazł się na głębokich tyłach wro-
ga bez możliwości dołączenia do innych oddziałów polskich? 
Cofnijmy się więc w czasie do dni wrześniowych 1939 roku.

Jarosław Kucybała 

Osikówka, ostatnia bitwa podhalańczyków
Wczesnym rankiem około godziny 5.30 żołnierze osiąga-

ją skraj puszczy i kierują się na odpoczynek w głąb lasu na 
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Poszynę. Nie wiedzą, że są śledzeni przez robotnika tartaku 
Jakuba Maternę, późniejszego volksdeutscha, który informacje 
o polskim oddziale przekazuje zainteresowanym Niemcom. 
Żołnierze po wysuszeniu ubrań przemoczonych podczas prze-
prawy przez Rabę układają się do snu. 

Tymczasem wróg zaalarmowany przez donosiciela organizuje 
atak pod dowództwem Roberta Kocha. Około godziny 14.00 od-
działy niemieckie, wzmocnione kilkoma samochodami pancerny-
mi i samolotem rozpoznawczym wkraczają do puszczy.

Korzystając z gęstego poszycia leśnego, hitlerowcy posuwa-
ją się skrycie i po szybkim zlikwidowaniu ubezpieczenia złożo-
nego z czterech polskich żołnierzy znajdujących się ok. 1 km od 
oddziału, atakują nieprzygotowany do obrony batalion.  

Zaskoczenie było kompletne, padło wielu zabitych i ran-
nych, lecz po pewnym czasie nastąpiło uporządkowanie obrony. 
Uczestnik tej bitwy podchorąży 
Ryszard Pomorski relacjonu-
je: „... Kiedy ogień na chwilę 
osłabł, zerwałem się z ppor. 
Zabierowskim i grupą żołnie-
rzy i z okrzykiem „hurra!” po-
biegliśmy naprzód. Biegnąc, 
obejrzałem się po kilkunastu 
krokach za siebie, odwracając 
głowę odczułem silne uderzenie 
w prawe oko, zachwiałem się 
i ujrzałem jak krew zalewa mi 
prawą dłoń, w której trzymałem 
karabin, poczułem też, że ście-
ka mi po twarzy, prawym okiem 
przestałem widzieć. Poczułem nagłe osłabienie tak, że musiałem 
uklęknąć i oprzeć się dłonią o ziemię. Po chwili poczułem, że 
ktoś podnosi mnie i podtrzymuje. Był to ppor. Zabierowski, który 
ostrzeliwując się, zaczął cofać się ze mną do tyłu. Widziałem jak 
pojedyncze grupy żołnierzy usiłowały z mniejszym lub większym 
powodzeniem przedrzeć się przez otaczających nas Niemców. 
Na ziemi leżeli zabici i ranni. 

Natężenie walki przed nami słabło, za nami natomiast strze-
lanina przybierała na sile i wzmogły się wybuchy granatów. Po 
przekroczeniu duchty, gdzie otrzymaliśmy z prawej strony ogień 
karabinu maszynowego ze stojącego na duchcie wozu pancerne-
go, weszliśmy w głąb puszczy i mimo mego osłabienia, staraliśmy 
się oderwać od miejsca walki. Około godz. 17.00 wyszliśmy na 
skraj lasu naprzeciw wsi Chobot, gdzie w domu sołtysa Francisz-
ka Klimy znalazłem chwilowe schronienie. Na drugi dzień tj. 10 
września Niemcy zabrali mnie do niewoli i odwieźli do szpitala 
polowego w Niepołomicach, a potem do Bielska”

Walka była skończona, resztka 7 kompanii licząca 2 ofi-
cerów i ok. 30 strzelców wraz z dowódcą batalionu mjr J. 
Rowińskim dotarła do Niepołomic, wielu żołnierzy uratowa-
ła ludność okolicznych wsi. Na placu boju pozostało 56 za-
bitych i ciężko rannych polskich żołnierzy, których  Niemcy 
z wściekłości za poniesione straty dobili (świadczy o tym re-
lacja P.C.K. mówiąca, że niektórzy zabici mieli świeżo ban-
dażowane rany). Straty wroga są trudne do oszacowania, wg. 
świadków i powojennych badań ZBOWiD wyniosły ok. 70 
zabitych i rannych, których Niemcy bezpośrednio po walce 
zabrali i wywieźli samochodami z pobojowiska. Polski Czer-
wony Krzyż i okoliczna ludność zebrała ciała poległych żoł-
nierzy polskich do wspólnej mogiły na polu walki. Zwłoki 4 

żołnierzy poległych na ubezpieczeniu, znalezione przy drodze 
od strony południowej, trafiły na cmentarz w Cikowicach.

Wiele niejasności takich jak: tablica nagrobna w puszczy wy-
mieniająca 49 nazwisk z których kilka powtarza się i błędy wystę-
pujące na tablicy nagrobnej w Cikowicach skłoniły mnie do po-
szukiwań dokumentów  ukazujących straty III batalionu 5 pspodh. 
w Puszczy Niepołomickiej. Oto rezultaty moich dociekań.

Groby w Puszczy Niepołomickiej

Istniejący napis 
na tablicy

Wymaga zmiany na: Uwagi

Kpt.Szymański 

Edward

Kpt. Szymański Edward 

dowódca 3 komp. CKM

Samek Józef Pochowany w Cikowicach

Karpiński 

Władysław
Pochowany w Cikowicach

Adamkiewicz 

Bolesław
Szer.Adamkiewicz Bolesław

Umieszczony na tablicy 

w Cikowicach

Włodarski Czesław Pochowany w Cikowicach

Hołni Władysław Szer. Hołni Władysław

Mryc Jan Plut. Mryc Jan

Adam Władysław Szer.Adamik Władysław

Groszek Ignacy Szer. Groszek Ignacy

Mikrut Stanisław Szer. Mikrut Stanisław

Wróblewski Jan Ppor. rez. Wróblewski Jan

Spadło Wacław Szer. Spadło Wacław

Budz Antoni St. szer. Budz Antoni

Smyczyński 

Władysław
Szer. Smyczyński Władysław

Szpak Karol Szer. Szpak Karol

Pyś Edward Szer. Pyś Edward

Dańczak Stefan Ppor. rez. Dańczak Stefan

Wilk Władysław Szer. Wilk Władysław

Sitarski Wojciech Kpr. Sitarski Wojciech

Ryba Kazimierz Szer. Ryba Kazimierz

Figiel Józef Szer. Figiel Józef

Doktorczyk Jan Szer. Doktorczyk Jan

Janeczko Karol Szer. Janeczko Karol

Surdel Franciszek Szer. Surdel Franciszek

Dankowski Stefan Kpr. Dankowski Stefan

Ordon Stanisław Szer. Ordon Stanisław

Oczkowicz Julian Szer. Oczkowicz Julian

Kasperkiewicz Józef Szer. Kasperkiewicz Józef

Rojkowski Józef Plut. Rojkowski Józef

Rosiek Józef Szer. Rosiek Józef

Damon Józef Szer. Damon Józef

Woźny Eugeniusz Szer. Woźny Eugeniusz

Smotrycki Piotr Szer. Smotrycki Piotr

Kpt. Edward Szymański, 
dowódca 3, kompanii CKM
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Maciąg Stanisław Szer. Maciąg Stanisław

Paprzycki Stanisław

St. sierż. Paprzycki 

Stanisław szef kompani 

CKM

Włodarski Czesław
Ponownie na tablicy, 

pochowany w Cikowicach

Majoch Jan Szer. Majoch Jan

Kraś Stefan Kpr. Kras Stefan

Mytnik Jan Szer. Mytnik Jan

Szermon Chaim Szer. Szermon Chaim

Szary Stanisław Kpr. Szary Stanisław

Harmata Jan Plut. Harmata Jan

Kula Marcel Szer. Kula Marcel

Tabaka Jan Szer. Tabaka Jan

Woźny Eugeniusz Ponownie na tablicy

Daczyński Adam Inż. Daczyński Adam

Ptak Józef Szer. Ptak Józef

Adamczyk Jan Szer. Adamczyk Jan

Kpr. Drużkowski Stefan 

2pp KOP
Na tablicy nie występuje

Szer. Kotz Teodor Na tablicy nie występuje            

Łapszycki Stanisław Na tablicy nie występuje

Sprężyna   (?) Na tablicy nie występuje

Skiernowicz  (?) Na tablicy nie występuje

Szer. Sanok Józef 
Umieszczony błędnie na 

tablicy w Cikowicach

Uwagi: wg. mojej statystyki w mogile jest pochowanych 49 
żołnierzy znanych z nazwiska i ok. 7 niezidentyfikowanych. Także 
data 10 września 1939 roku, widniejąca na pomniku jest myląca.

Grób na cmentarzu w Cikowicach

Istniejący napis Wymaga zmiany na: Uwagi:

Adamkiewicz Bolesław Pochowany w puszczy

Karpiński Władysław Szer. Karpiński Władysław

Sanok Józef Pochowany w puszczy

Włodarski Czesław Szer. Włodarski Czesław

Szer. Aleksandrowicz 

Bolesław

Szer. Samek Józef
Figuruje na tablicy 

w puszczy

Uwagi : grób w pięknym stanie odnowiony w 1997 roku, 
niestety tablica z nazwiskami poległych wymaga korekty.

Kilka kilometrów od Bochni ma cmentarzu parafialnym 
w Pogwizdowie, tuż przy ogrodzeniu znajduje się niepozor-
na, usypana z ziemi mogiła. Na tabliczce widnieje napis: Tu 
spoczywa żołnierz polski, poległ w 1939 r. Większość osób 
mijających ten grób, przeczytawszy być może tabliczkę nie 
zastanawia się dłużej nad losem tego żołnierza, przechodząc 
dalej… Tymczasem z tą właśnie mogiłą wią-
że się pewne zdarzenie, o którym warto tu 
wspomnieć. 

Poległy żołnierz figuruje w aktach 
ZBOWiD jako Bartłomiej Furtak- strzelec 
2 komp. 2 pp. zabity przez patrol niemie-
cki. Można by tą informację przyjąć za 
pewnik gdyby nie numer jednostki ma-
cierzystej. Bowiem, tak się składa, że 2 
Pułk Piechoty stacjonował przed wojną 
w Sandomierzu i brał udział w walkach 
wrześniowych  w okolicach Piotrkowa 
Trybunalskiego. W związku z tym, raczej 
niemożliwe jest to, że Bartłomiej Furtak 

Krzysztof  Jawień

Nieznany epizod walk wrześniowych
Pogwizdów

należał do tego pułku. W takim razie powstaje pytanie: do 
jakiej formacji należał poległy strzelec? 

Rok temu udało się pozyskać relację (nieżyjącego już 
niestety) Franciszka Brzegowego ps. ,,Brzeski” z Nieprze-
śni, rocznik 1922 - partyzanta AK. Pan Franciszek pochodził 
z Woli Nieszkowskiej, w 1939 roku miał 17 lat i był świad-

kiem pewnego wydarzenia, które wiele w tej 
kwestii wyjaśnia:

W dniu 5 września1939 roku, pomiędzy Wolą 
Nieszkowską, a Królówką przemieszczała się 
konno grupa 5-ciu kawalerzystów. Została ona 
ostrzelana przez naszą polską piechotę. Wynik tej 
niefortunnej strzelaniny to: 1 zabity, 3 rannych 
oraz padnięte wszystkie konie. W opracowaniu 
,,Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Światowej” 
wydanym przez Instytut Historyczny im. gen. Si-
korskiego w Londynie - znajduje się wzmianka  
o ostrzelaniu przez własną piechotę - kawalerii 
dywizyjnej z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty 
w okolicach Pogwizdowa.

Źródła: Steblik W., Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1975. Wójcik L., 156 pułk piechoty we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty 
Historyczne ZBoWiD” Materiały ZboWiD Bochnia Materiały P.C.K. Lista pochowanych żołnierzy, sporządzona przez siostrę 
PCK, będąca w posiadaniu Parafii Cikowice.
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Jest wielce prawdopodobne, że  tym zabitym mógł być 
właśnie pochowany w Pogwizdowie  kawalerzysta Bartłomiej  
Furtak. Zastanawiające jest, dlaczego doszło do tej tragicznej 
w skutkach pomyłki? Wspomniany, miejscowy świadek, pan 
Franciszek, który widział zabitego i rannych twierdzi, że po-
wodem ostrzelania kawalerzystów były ich dziwne mundury 
przypominające niemieckie.

Tu rodzi się jednak kolejne pytanie: skąd się w ogóle 
wzięli na tym terenie kawalerzyści i do jakiego pułku należe-
li? W tym celu, należy naświetlić nieco tło tamtych wydarzeń 
z 5 września 1939 r.

 Na stacji Słotwina k. Brzeska wyładowała się część 11 
Karpackiej Dywizji Piechoty dowodzonej przez płk. dypl. 
Bronisława Prugara-Ketlinga. Pierwotnie przewidziana była 
ona do wyładunku w rejonie Zawiercia. W skład grupy wcho-
dziły: sztab dywizji, 3 bataliony piechoty, 2 baterie artylerii 
oraz kawaleria dywizyjna. Pozostała część została zatrzymana 
przez dowódcę Armii ,,Karpaty” w Rzeszowie. Po wyładowa-
niu wojska, z braku rozkazów grupa pomaszerowała w kierun-

ku Bochni, gdzie otrzy-
mała rozkaz zajęcia 
linii obronnej w pasie 
Stradomka – Pogwiz-
dów - Wiśnicz Nowy 
– Leszczyna czyli po-
łudniowy-wschód. Jed-
nak nie wzięła udziału 
w walce ponieważ 
otrzymała rozkaz do-
wódcy GO ,,Boruta”, 
gen. Spiechowicza o  
zajęciu stanowisk w re-
jonie Brzeska i Bogu-
miłowic. Podyktowane 
to było koniecznością 
ubezpieczenia kierun-

ku południowego, wobec zajęcia 5 września wieczorem miej-
scowości: Lipnica Murowana oraz Tymowa przez niemiecką 4 
dywizję lekką. Istniała obawa, że Niemcy mogą się skierować 
na północ i przeciąć magistralę Kraków –Tarnów.

Wróćmy jednak do naszej kawalerii dywizyjnej i jej związ-
ku z tragiczną pomyłką w Woli Nieszkowskiej. Kawalerię 

tworzył szwadron KOP-u czyli Korpusu 
Ochrony Pogranicza z Zaleszczyk – obec-
nie miasteczko na Ukrainie, malowniczo 
usytuowane w zakolu Dniestru. Szwadro-
nem tym dowodził  rtm. Józef Dąbrowski. 
A było to około 85 żołnierzy uzbrojonych 
w 2 ckmy, 73 karabinki, 76 szabli i 83 ko-
nie. Szwadrony kawalerii KOP-u przed 
wojną pełniły służbę na ścianie wschod-
niej, ubezpieczając pogranicze przeciw-
ko przenikaniu dywersantów i przemyt-
ników. Cechą odróżniającą na pierwszy 
rzut oka jeźdźców KOP-u, było używanie 
czapek okrągłych, w przeciwieństwie do 
„zwykłej” kawalerii. Podstawowym czło-
nem szwadronu  była ,,sekcja” czyli gru-
pa 5-ciu żołnierzy przewidziana do wy-
konywania zadań granicznych takich jak 

zasadzka czy pościg.
Grupa ostrzelana  w okolicach Woli  Nieszkowskiej wystę-

powała właśnie jako patrol w składzie sekcji. Przypadki po-
myłek nie były wcale ewenementem. Zjawisko takie określane 
w nomenklaturze armii amerykańskiej mianem Friendly Fire 
(bratobójczy ogień) występowało w kampanii wrześniowej na-
gminnie, szczególnie w oddziałach  ,,nie ostrzelanych”, które 
nie brały jeszcze udziału w walce. Niebagatelny wpływ na to, 
miał także brak łączności pomiędzy oddziałami. Przykładem 
takiej pomyłki jest choćby 10 Brygada Kawalerii płk. Maczka, 
której żołnierze wyposażeni w hełmy austriackie wz.16  często 
stawali się celem ataku polskiej piechoty, szczególnie patrole 
motocyklowe. Z kolei polskie samoloty  były niejednokrotnie 
ostrzeliwane przez  naszą obronę przeciwlotniczą .Wydarzenia 
takie były często przemilczane w oficjalnych publikacjach, po-
nieważ nie przynosiły chwały, a wręcz przeciwnie. 

W Izbie Pamięci Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach 
Wielkich znajduje się kronika szkolna, spisana na podstawie 
wspomnień jej kierownika z czasów okupacji-Stanisława Sasa-
ka, członka AK. Znajduje się tam wzmianka o tym wydarzeniu, 
którą warto przytoczyć w całości: ,,Doszło do potyczki między od-
działami wojska polskiego na skutek pomyłki i paniki. Artyleria 
polska okopana na wzgórzach Nieszkowic Wielkich i Pogwizdo-
wa ostrzelała nadjeżdżający oddział kawalerii polskiej od strony 
Zawady. W rezultacie strzelaniny kilku ułanów zostało rannych, 
a kilkanaście koni zabitych”.

W dalszej części kroniki znajduje się jeszcze jedna wzmianka 
dotycząca zabitego żołnierza:  „W tym czasie szedł drogą samot-
ny żołnierz polski i napotkał go patrol niemiecki. Partyzant uciekł 
do domu Koprowskiego, ale i tam go doścignęła kula niemiecka. 
Żołnierz ten jest pochowany na cmentarzu w Pogwizdowie”.

Te relacje jednoznacznie nie rozwiązują zagadki żołnierza, 
pochowanego na cmentarzu w Pogwizdowie, wzbudzając raczej 
kolejne wątpliwości: czy poległy był kawalerzystą KOP-u, czy 
też żołnierzem „maruderem”? Jeśli tak, to wobec tego gdzie zo-
stał pochowany drugi śmiertelnie postrzelony?

Być może żyją jeszcze świadkowie tych wydarzeń lub ich po-
tomkowie, którzy rzucą nowe światło na tamte wydarzenia...

Niezależnie od tego, kto jest pochowany we wspominanej 
mogile, poświęćmy mu  chwilę zadumy nad losem żołnierza 
rzuconego w wir wojny.

Krzysztof Jawień

Zawody jeździeckie KOP-u w Zaleszczykach
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Ares odszedł i Niki odeszły zwycięskie – skonstatował 
poeta… choć pamięć wciąż niezatarta i mimo upływu dzie-
sięcioleci, nakazuje powracać, szukać śladów, badać, rekon-
struować. – Fascynacja, ciekawość, zgłębienie literatury i na 
półkach księgarskich pojawiło się popularyzatorskie opraco-
wanie Jerzego Majki Brygada Motorowa płk. Maczka. 10 Bry-
gada Kawalerii 1937 – 1939 dedykowana 
Żołnierzom płk. Maczka. Wydawnictwo 
Libra. Rzeszów 2008. Jerzy Majka jest hi-
storykiem, kierownikiem działu historycz-
nego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 
członkiem Stowarzyszenia Miłośników 
Dawnej Broni i Barwy. Jego książka jest 
warta lektury, więc zamieszczamy a pro-
pos kilka uwag. Czytelnik na jej kartach 
(197 stron) znajdzie obfity materiał iko-
nograficzny – są to fotografie dowódców, 
zatrzymane w kadrze sytuacje z przed 
1 IX 1939 r. oraz frontowe (te dość nie-
liczne) i równie cenne szkice sytuacyjne. 
Solidna baza bibliograficzna i źródłowa 
(archiwa: regionalne, Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen Władysła-
wa Sikorskiego w Londynie, Centralne 
Archiwum Wojskowe w Warszawie, zbio-
ry muzealne) przemawiają za kompetencją autora w zakre-
sie znajomości aspektów kampanii 10. BK w 1939 roku jak 
również organizacyjnych i wyposażeniowych standardów tej 
pierwszej polskiej, wielkiej jednostki zmotoryzowanej. Autor 
po kronikarsku odtwarza historię Sławnej Brygady nazwanej 
przez Niemców – Czarną Brygadą. Podkreśla, iż swoją no-
woczesnością, a przez to wyjątkowością Brygada wyróżniała 
się w polskiej armii II Rzeczypospolitej, a w czasie Obrony 
Wrześniowej spełniła ważne zadanie opóźniania posuwania 
się w głąb południowej Polski XXII Korpusu Pancernego gen. 
von Kleista i niedopuszczenia do okrążenia Armii ,,Kraków”. 
Spowalniając ataki niemieckie również kontratakowała.  Zna-
czące akcje zaczepne rozegrały się w okolicy Mszany Dolnej 
(4 IX, szkic nr 3) i we wsi Zboiska koło Lwowa, gdzie wal-
czyła m.in. z 1 Dywizją Górską (14 – 14 IX, szkic nr 7).

W sytuacji zaistniałej zdrady, której symbolem jest data 17 
września przeszła w dwa dni później granicę Węgier w okoli-
cy Tatarowa, stanowiąc nadal zwarty związek taktyczny. Od-

BOCHNIANA
Książka Jerzego Majki o 10 BK

tąd zaczęła się emigracyjna odyseja Brygady, przekształconej 
w lutym 1942 w Anglii w 1. Dywizję Pancerną – Pod tą nazwą 
i nadal pod dowództwem gen. Stanisława Maczka wsławiła 
się w walkach II frontu sił sprzymierzonych w latach 1944 
– 1945. Ten obszerny temat dotyczy lat 1940 – 1945 i w książ-
ce J. Majki, która zamyka się datą listopad 1939, został tylko 
krótki podsumowany w ostatnim rozdziale Epilogu. 

W monografii Bochnia. Dzieje Miasta i Regionu, wyd. 
1980 r. nie ma nawet wzmianki o walkach obronnych we 
wrześniu 1939 w Bochni i jej okolicach, więc podrozdział 
Obrona Wiśnicza i odwrót za Dunajec (str. 90 – 96) jest szcze-

gólnie interesujący dla nas bochnian. Za 
tym poglądem przemawia również spotka-
nie z J. Majką 25 III b.r. w Domu Boch-
niaków przy przepełnionych salach, który 
mówił o walkach 10. BK we wrześniu 
1939 i odpowiadał na wiele pytań doty-
czących działań wojennych na Ziemi Bo-
cheńskiej.

Z kolejnych rozdziałów książki czytel-
nik pozna rozwój organizacyjny, uzbroje-
nie jednostki (z pominięciem technicznych 
szczegółów) i każdy dzień na bitewnym 
szlaku 10. BK od 1 – 19 IX oraz trudny 
okres wymuszonej kwarantanny w węgier-
skich obozach internowania.

Język książki jest zwięzły i rzeczowy, ten 
styl odbieram jak komunikaty z frontu. Obra-
zowość, emocje i klimat rozgrywającego się 
dramatu z determinowanej obrony w warun-
kach nierównych szans, zapewniają czytelni-

kom liczne zdjęcia i często cytowane fragmenty wspomnień i re-
lacji uczestników, przede wszystkim Ludwika Ferensteina (autor 
Wspomnienia oficera sztabu 10. BKZ, W–wa 1985), który odnoto-
wał m.in. taki epizod. – Otóż w Wiśniczu zaistniało zagrożenie dla 
sztabu Brygady od kilku czołgów nieprzyjaciela, które z kierunku 
południowego szły na miasteczko. Szybka reakcja oficerów i obec-
nego wtedy w sztabie płk. Maczka zażegnały niebezpieczeństwo 
(dysponowano 2 ckm i armatą przeciwlotniczą).

Podstawowy tekst opracowania uszczegółowiają załączniki 
(6) dot. organizacji, etatów, obrady personalnej 10. BK, odzna-
czeń żołnierzy Orderem Virtuti Militari za obronę we wrześ-
niu 1939 oraz biogramy głównych dowódców: gen. broni St. 
Maczka, gen. bryg. Kazimierza Dworaka, gen. dyw. Francisz-
ka Skibińskiego.

Sprzedaż książki już w II wydaniu prowadzi księgarnia 
wydawnictwa, LIBRA, 35 – 959 Rzeszów, ul. Jagiellońska 14, 
Tel/fax 017 853 – 35 – 30.

opr. Ewelina Mroczek
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Porucznik Ludwik Ferenstein był oficerem sztabu  (ofice-
rem do zleceń) 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk 
Stanisława Maczka. Wrześniowe walki Brygady przedstawił 
w 1940 roku w postaci pisemnej relacji, której oryginał znaj-
duje się w Instytucie Polskim i Muzeum  im. Władysława 
Sikorskiego w Londynie. W 1985 r. ukazały się nakładem 
MON jego wspomnienia w zbeletryzowanej formie w książce 
„Czarny naramiennik”. Na jej obwolucie czytamy: Wrześnio-
we drogi i bezdroża rotmistrza Ludwika Ferensteina, oficera 
sztabu 10 Brygady Zmotoryzowanej, wiodły przez obszary 
południowej Polski. Walczące tam nasze oddziały w zacie-
kłych bojach cofały się spoza Wisły na linię Sanu, zadając 
agresorowi dotkliwe straty. Góra Św. Ludwiki, Myślenice, 
Bochnia i Wiśnicz, Rzeszów i Łańcut – to krwawy, znaczony 
bohaterstwem żołnierzy szlak bojowy brygady, zakończony 
tragiczną decyzją o przekroczeniu granicy węgierskiej.   

Relacja i fragmenty tej książki przedstawiają walki 10 
Brygady toczone z niemieckim agresorem na terenie Ziemi 
Bocheńskiej w rejonie Wiśnicza, Leszczyny i Bochni. Warto 
zapoznać się z nimi, z okazji 
70-tej rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, gdyż jest to 
temat  mało znany mieszkań-
com naszego Miasta i Powia-
tu. W poniższym tekście rela-
cja znajdująca się w Instytucie 
Polskim i Muzeum im. Włady-
sława Sikorskiego w Londynie 
podana jest kursywą. W na-
wiasach  zamieściliśmy także 
fragmenty książki J. Majki 
„10 Brygada motorowa płk. S. 
Maczka”, dzięki którym prze-
bieg operacji taktycznych staje się bardziej czytelny.

Serdecznie dziękujemy panu dr Jerzemu Majce kierowni-
kowi działu historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 
za udostępnienie nam relacji londyńskiej Ferensteina i zgodę 
na wykorzystanie fragmentów  swojej książki i fotografii.

*   *   *

Kierunek Bochnia    
Wszyscy wiedzą, że to świt uderzenia. Żołnierze zmęcze-

ni trudami poprzednich dni wiedzą, że nikt ich nie zastąpi, 
nie zmieni i tak być musi. Przechodzą kryzys pierwszych dni 
wojny. Brygada w szyku bojowym idzie doliną Raby. Nie za-
palano świateł, nie używano klaksonów. Na zachodzie czer-
wieniła się olbrzymia łuna. Biła wysoko w niebo, ogarnia-
jąc płomieniami domy Myślenic. Chłód podkarpackiej nocy 
przenikał niewyspanych żołnierzy. Samochody kołyszą się 
na wyboistej drodze. Okrywa je biały pył, widoczny mimo 
ciemności. Na lewo oddziały 21 DP toczą bój. Mijamy Mo-
gilany i Wieliczkę. Kolumnę  wchłonął las -  Puszcza Niepo-
łomicka. Za Wisłą od północy grzmią działa. Nad głowami 
warkot samolotów. Kolumna rusza dalej, ale za chwilę utyka. 
Droga dokładnie zakorkowana. W kilku rzędach samochody, 

10 Brygada Kawalerii w obronie Ziemi Bocheńskiej 
w relacjach rotmistrza Ludwika Ferensteina

bryczki, wozy, wózki dziecięce. Potworny zator. Pluton regu-
lacji ruchu z trudem przepycha kolumnę brygady. Świta. 

Skręciliśmy w prawo pod wiadukt. Górą biegnie tor ko-
lejowy. Wychodzimy z puszczy. Wstawał nowy szósty dzień 
wojny. Z daleka widać pożółkłe ścierniska obok zielonej tra-
wy, a na nich grupki żołnierzy bez dowódców, niektórzy bez 
broni.  Z zazdrością patrzą na żołnierzy w kolumnie. 

W Bochni

W Bochni normalne życie. Mimo wczesnej godziny ruch 
w pełni. Kobiety i dzieci podają żołnierzom paczuszki z żyw-
nością. Wszędzie pomoc, informacja. Są władze. Mimo nalo-
tów duch w społeczeństwie wspaniały. Nas czeka ważna wia-
domość: na dworcu kolejowym stoją cysterny z benzyną.
- Chłopcze! - wychyliłem się z samochodu – gdzie tu droga 

do Wiśnicza?
- Zaraz pokażę! - mówi rezolutnie chłopak, czepiając się rę-

koma drzwiczek.
- Dużo samochodów panowie mają – mówi mały przewod-

nik. A te czołgi co poszły na 
dworzec, są stalowe, chyba 
żadna kula ich nie przebije 
– upewnia się.

Zjeżdżamy spadzistą ulicą 
w stronę przedmieścia. Domy 
tu niższe, stoją dalej od siebie. 
Dzieli nas kilka kilometrów 
od ciemnego boru do którego 
zdążaliśmy (10 psk dotarł do 
Bochni rano 6 września).
- Panowie pojadą tędy, prosto 
– rzekł na pożegnanie chło-
piec, zeskoczył ze stopnia 

wozu, salutując po wojskowemu.
- Dziękuję ci, mój zuchu! – obejrzałem się na zakręcie i po-

machałem chłopcu ręką, a on wskazywał drogę dalszym 
samochodom.

Kopaliny

Podpułkownik Bokszczanin (na postoju ubezpieczonym 10 psk 
w Kopalinach)  niepokoił się o zagubione pododdziały swego pułku. 
Nie nadchodziły i to było okropne. Wtem dostrzegł jakąś kolumnę 
idącą z naprzeciwka.  Ludzie ci wynurzyli się na drodze leśnej. Pro-
wadził ich oficer sztabu brygady. Oczy Bokszczanina zabłysły ra-
dością. Przywitał ustawiony szereg, wyznaczył oficerów z obecnych 
szwadronów i poprzydzielał ludzi, uzupełniając uszczuplone stany 
(uzupełnienie 80 ludzi z zapasowego oddziału KOP).

Zawrzało na postoju. Czyszczono ręczną broń, rozbierano 
cekaemy, smarowano. Podoficerowie wpisywali do notesów 
dane personalne przydzielonych żołnierzy. Pozostali kładli się 
pokotem na miękkich mchach, ogrzanych porannym słońcem 
i natychmiast zasypiali twardym żołnierskim snem. Dostrzegłem 
żołnierzy opatrujących rany. Mieli kilka godzin odpoczynku.

Przyjazd do Wiśnicza
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Z rtm Rudnickim i rtm.dypl. Mincerem (oficer operacyj-
ny) dojeżdżamy do Wiśnicza. Malownicza, zalesiona okolica, 
łagodne wzgórza podnoszące się ku południowi. To stąd za-
czyna się Pogórze Podkarpackie. Przed nami mury potężnego 
zamku.

Przez chwile patrzyliśmy na tę architektoniczną cie-
kawostkę, gdy nagle ujrzeliśmy swoich. Na lewo, gdzie 
widniały pierwsze domy, stały pod drzewami dobrze zama-
skowane pelotki. Rotmistrz Lipski podszedł do naszego sa-
mochodu. Znałem go ze służby w I Pułku Ułanów Krecho-
wieckich. Wyobraźcie sobie – powiedział, że  w  godzinach 
rannych z  kierunku południowego wyszło kilka czołgów 
niemieckich wprost na Wiśnicz, na dowództwo brygady. Sy-
tuacja nie była przyjemna o tyle, 
że nie było się czym i kim bronić. 
Poza tym po przejściu Wiśnicza 
czołgi miałyby zupełnie wolną 
drogę na Bochnię, gdyż oddzia-
ły szeroko rozrzucone w terenie 
broniły innych kierunków. Do 
obrony wyszło ze sztabu wszyst-
ko co żyje, mając do dyspozycji 
kilkadziesiąt bagnetów i dwa 
ckm-y. Płk Maczek bez namysłu 
dał rozkaz armacie przeciwlotni-
czej, stojącej w pobliżu, w małej 
kępie drzew do otwarcia ognia 
na pierwszy czołg. Wprawiło to 
obecnych w dobry humor, widząc jak wysoka ośmiornica 
składa się do pierwszego strzału. Za drugim strzałem czoł-
giem wstrząsnęło w miejscu i przez otwory począł się wy-
dobywać ciemny dym. Pozostałe czołgi zawróciły na pięcie 
gąsienicy i w szybkim tempie znalazły się w lesie. Z ustrze-
lonego czołgu wyskoczyło dwóch Niemców  był to zdaje się 
oficer i kierowca i poczęli uciekać w kierunku lasu. Nasz 
ogień z kbk okazał się bezskuteczny. Płk Maczek nie wytrzy-
mał. Sam podbiegł do czołgu dla zdobycia wiadomości i by 
się przekonać, dlaczego ludzie z czołgu uciekli. Okazało się, 
że pocisk przebił tylną komorę i tam eksplodował. Obsługa 
jakoś miała szczęście. Może i odniosła pewne uszkodzenia 
ciała, jednak swej zdolności rejterady nie utraciła. W czoł-
gu było trochę dokumentów i płaszcz z naramiennikami, no-
szący nr 30. Jest to 4 dywizja lekka. Widocznie był to jeden 
z patroli rozpoznawczych pancerno-motorowych, które nam 
się dobrze dawały we znaki.

,,Wiśnicki Alkazar”     

Na prawo przed skrzyżowaniem dróg w Wiśniczu Nowym 
wznosił się duży gmach. Z okien pierwszego i drugiego piętra 
sterczały jakieś lufy, długie, zakończone szerokimi gardziela-
mi. Nie chcieliśmy się zdradzić jeden przed drugim, co to za 
nowa broń. Weszliśmy do środka. Pułkownik Michalski (z-ca 
dowódcy Brygady) trzymał w ręku przedziwną rusznicę, taką, 
jak te w oknie i te porozkładane na stołach. Objaśnił, że to 
doskonały karabin przeciwpancerny. 
- Otrzymaliśmy tego po 32 sztuki na brygadę. Przywieziono je 

z Bochni. To są specjalne karabiny przeciwpancerne. Z odle-
głości stu metrów skutek pewny.

- To nadzwyczajne – zawołałem. Szkoda, żeśmy ich wcześ-
niej nie otrzymali. Pod Jordanowem mniej naszej krwi by się 

przelało. Nie mogliśmy dać sobie rady z tymi niemieckimi 
czołgami, bo działek mieliśmy za mało. 

Przez kilka minut podziwialiśmy nową broń. Przychodziła 
z pomocą niby jaki cud.
- Nawet nie wiedziałem, że mamy taką broń – przyznałem się 

otwarcie.
- Nie mogłeś wiedzieć, bo to była ścisła tajemnica wojskowa, 

doskonale przestrzegana. Trochę się do nas spóźniła. Inne 
pułki posiadały ja od pierwszego dnia wojny.

Pułkownik skończył wykład. Poszedłem umyć się i zjeść 
śniadanie.  Na dole urzęduje Biały Krzyż. Kilka panienek 
robi kanapki, herbatę, a nawet gotuje się obiad. Przychodzą 
oficerowie, podoficerowie, szeregowi i nikt nie wychodzi 

głodny. Taka okazja nie zdarzyła 
się nam od początku wojny. Ale 
gdzie są moje rzeczy? - przypo-
mniałem sobie nagle. Zdziwiło 
mnie ogólne milczenie. Zaczą-
łem pytać o motocykl, kierowcę  
i mojego ordynansa.

- Panie rotmistrzu,  Swinning 
zginął, a Gawor na ciężarówce 
– brzmiała smutna odpowiedź.

Poszedłem poszukać ordynansa, 
aby dowiedzieć się czegoś więcej. 
Gawor był zmieszany i zdenerwo-
wany: Wyreperowałem motor – za-
czął - i pojechaliśmy zgodnie z roz-

kazem do Myślenic szukać pana rotmistrza. Już tam płonęły 
domy, więc wracamy na miejsce skąd odjechaliśmy. Szukamy 
wszędzie – nie ma. Ludzie mówili, że w mieście są Niemcy, 
ale Swinning się uparł. Powiada: Drugi raz tak nie może być, 
żeby pan rotmistrz myślał, że ja go zostawiłem i z motorem 
uciekłem. Wtedy podjechał łazikiem jakiś saper podchorąży 
i mówi, że też jedzie szukać swojego dowódcy. Pojechaliśmy 
razem. W mieście ani żywej duszy. Swinning przypomniał so-
bie, że wczoraj objeżdżał miasto z panem rotmistrzem od stro-
ny północnej. Jedziemy tam. Naraz z cmentarza żydowskiego 
Niemcy otworzyli gwałtowny ogień z karabinów maszyno-
wych. Zasypali nas pociskami. Zeskoczyłem z siodełka, pod-
chorąży też. Motocykl zaczął się palić Swinning chyba dostał, 
bo głośno krzyknął. Mnie tylko pociski poszarpały mundur.
- A widziałeś go przynajmniej? – pytam
- Nie panie rotmistrzu. Nie oglądałem się. Szwaby bardzo wa-

lili po nas.
- Może jeszcze żyje? – pocieszaliśmy się.

Wróciłem do gmachu sądu i udałem się do kapitana Stan-
kiewicza, którego otaczały kłęby dymu papierosowego, aby 
porozmawiać o sytuacji. Na osi wschodniej wszystkie batalio-
ny piechoty spóźniły się – relacjonował Stankiewicz. Przyby-
ły bardzo zmęczone, całe nasze natarcie musiało utknąć. Ale 
Niemców zatrzymaliśmy. Do godzin popołudniowych oddziały 
z trudem powstrzymywały niemiecki napór. Wtedy hitlerowcy 
zastosowali manewr oskrzydlający. Uderzyli dużymi siłami 
na nasze lewe skrzydło spadając na dywizjon rozpoznawczy , 
na Skrzydlną. Przejechali się czołgami przez to skrzyżowanie 
i poszli dalej na wschód i na północ. Z dywizjonu rozpoznaw-
czego zginął oficer z całym plutonem i dwa tekaesy. Reszta 
wycofała się na Dobczyce. Inne znaczne siły niemieckie od-
chodziły na wschód w kierunku Czchowa. Były to oddziały 

Płk Stanisław Maczek w gronie oficerów 10BK
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pancerne. Zadanie zatrzymania Niemców przerastało nasze 
siły. W tej sytuacji dowódca brygady wydał wszystkim oddzia-
łom rozkaz wycofania się pod Bochnię. Taki sam rozkaz został 
wysłany i do zgrupowania na osi środkowej pod Myślenicami. 
Dzięki temu brygada w całości wyszła z tych kleszczy. Wycofała 
się potem na Wiśnicz, zresztą wykonując już rozkaz  gen. Boruty-
Spiechowicza. Obecnie otrzymaliśmy rozkaz od gen. Boruty, że 
w ciągu dnia dzisiejszego brygada ma nie dopuścić Niemców do 
przecięcia magistrali Kraków-Tarnów. Za naszymi plecami mają 
przejść przez Bochnię 21 i 6 Dywizja Piechoty oraz ewakuacja 
z zachodu, od Krakowa. To zadanie musi być wykonane.

Walki w rejonie Leszczyny i Wiśnicza

(24 pułk ułanów przybył w nocy 6 września do Łapanowa, 
ale po zauważeniu kolumny niemieckich wojsk pancernych 
i zmotoryzowanych w okolicy Lipnicy Murowanej,  na polece-
nie brygadiera miał się bronić w Leszczynie nie mogąc  liczyć 
na czyjąkolwiek pomoc. Około południa oddziały niemieckie 
zajęły Łapanów, a ok. 15-tej 24 p.uł. został zaatakowany przez 
piechotę niemiecka wspieraną czołgami. Wtedy płk Maczek 
wydał rozkaz wycofania się bliżej Wiśnicza i bronienia Woli 
Nieszkowskiej. Dowódca pułku płk Dworak zarządził kontr-
atak I szwadronu na nieprzyjaciela i poprowadził ten kontratak 
osobiście. Miał on umożliwić oderwanie się od przeciwnika. 
Dzięki temu wycofały się pozostałe szwadrony.  Jednocześnie 
por. Władysław Rakowski miał poprowadzić kolumnę pustych 
samochodów polnymi drogami na 
Brzesko.

Groźnie i niespokojnie było 
także w samym Wiśniczu No-
wym. Rozwijało się niemieckie 
natarcie.  Około południa czołgi 
niemieckie wyszły z lasu i poja-
wiły się na przedpolach miastecz-
ka. Kontratakiem 121. kompanii 
czołgów lekkich zostały odrzuco-
ne. Okolice Wiśnicza atakowane 
były od zachodu przez jednostki 
2 DPanc. A od południa przez 4 
DLek.) Pierwsze strzały kładą kres dalszemu posuwaniu się 
hitlerowców. Jeden czołg został unieruchomiony. Wyskakują 
z niego Niemcy, których ściga ogień naszej broni maszyno-
wej. Inne czołgi zawróciły, ale tyraliera wroga nie cofa się. 
Posuwa się powoli szerokim frontem do przodu. Wywiązuje 
się zażarty bój. 

Od zachodu do lasów pod Wiśnicz wdzierają się czołgi nie-
mieckie. Własna kompania czołgów lekkich, stojąca w odwodzie 
wyrzuca Niemców na zachód. 24 pułk ułanów w tym czasie za-
myka kierunek na Leszczynie. Dywizjon rozpoznawczy mocno 
już wyszczerbiony, bardziej na południe. Na skrzyżowaniach 
dróg i w rejonie Muchówki (dosł. Dmuchówki) wysuwa tylko 
obserwację, gdyż jest to kierunek na Brzesko. Artyleria wspiera 
częściowo 24 pułk uł. oraz jest przygotowana w rejonie lasu Ko-
paliny, gdzie odpoczywa 10 p.s.k. 

W pewnym momencie doszło do walki wręcz. Hitlerowcy 
cofnęli się. Przed wieczorem znowu przeszli do natarcia. Ułani 
jednak resztkami sił zatrzymali przeciwnika. Teraz trwa walka 
artyleryjska. Rwą się pociski niemieckie. Są ranni i zabici. Pada 
pułkownik Dworak [d-ca 24 pułku ułanów]. Podbiegają oficero-
wie. Nie widać rany ani krwi. Sanitariusze wynoszą pułkownika 

za najbliższą zasłonę terenową. Głowa dowódcy zwisa bezwład-
nie, ale serce pracuje.
- Był bardzo blisko podmuchu – rzekł dowódca plutonu łączno-

ści, porucznik Nowakowski.
Nie mamy czasu na rozmowę. Nieprzytomnego przeniesiono na 

skraj lasu pod wysokie sosny. Po chwili otworzył oczy…
- Gdzie ja jestem? – wykrzyknął.
- Niemcy odparci, panie pułkowniku – mówił rotmistrz Kański. 

Ułani dzielnie się trzymają.
- A gdzie rotmistrz Łukowski i porucznik Otrębski?  Walczyli 

obok mnie!
Nikt nie odpowiada. Właśnie przed chwila transportowali 

ich sanitariusze. Rotmistrza Łukowskiego z szarpaną raną pier-
si przenieśli dalej (rtm Stefan Łukowski adj. 24 p.uł. ranny pod 
Leszczyną, zamordowany został w Charkowie). 

Największe straty ponosi tu 24 p. uł., bo około 50 rannych i za-
bitych. Pułk jest bardzo wyczerpany. Adjutant pułku rtm, Łukowski 
zostaje ranny, a dowódca pułku nieomal nie dostał się tego dnia do 
niewoli. Osobiście w szeregach obok swoich ułanów odbijał wście-
kłe natarcia Niemców w ciągu dnia prowadząc 1 szwadron z ułana-
mi i pluton łączności do przeciwnatarcia, wreszcie opadł z sił i nie 
mógł nadążyć z wycofującą się tyralierą. Zostaje on wyniesiony 
przez oficerów i szeregowych.  Spostrzegłem gońca na motocyklu. 
Zatrzymał się, gdzie leżał pułkownik (Dworak). Jego oczy przesu-
nęły się po dwóch zdaniach skreślonych ołówkiem.

- Dziękuję pułkowi ułanów i jego dowódcy za wykonanie za-
dania. Wycofać się na Wiśnicz. Pod tymi słowami widniał znajo-
my podpis brygadiera.

Rajd por. Rakowskiego

Por. Rakowski prowadzący sprzęt pułku spod Leszczyny wje-
chał na szosę prowadzącą do Brzeska w przerwę pomiędzy czołgi 
niemieckie i na wysokości Wiśnicza skręcił na północ, wyprowa-
dzając szczęśliwie wszystkie wozy.  Ta sucha relacja rtm. Ferenste-
ina  napisana prawdopodobnie w 1940 we Francji  o wiele cieka-
wiej opowiedziana została w jego książce „Czarny naramiennik” 
st. 103. Oto jej fragment: Rakowski wyciągnął kolumnę z lasu 

i skierował ją na szosę na południe od Wiśnicza. Sam jechał 
na czele i od czasu do czasu oglądał się na coraz dłuższy łań-

cuch wozów, posuwających się w otwartym terenie.
- Panie poruczniku – odezwał się kierowca – Wkrótce nadepnie-

my na ogon jakiejś kolumnie.
Oficer popatrzył uważnie w przód. W kurzu majaczyły sylwetki 

samochodów.
- Trochę gazu, mój drogi, musimy dokładniej im się przyjrzeć. 

Wóz dowódcy w mig znalazł się blisko ostatniego samocho-
du poprzedzającej go kolumny. Podmuch wiatru rozwiał kurz 
i wątpliwości.

- Niemcy! – skonstatował porucznik – I zwolnij biegu. Dobrze, że 
siedzą tyłem do nas.

Odległość między kolumnami zaczęła szybko rosnąć. Za 
wrogą kolumną samochodów gęstniała zasłona pyłu. Niebawem 
ukazała się zbawcza droga, prowadząca w kierunku północnym. 
Kierowca zatrzymał samochód; po paru minutach dołączyła ko-
lumna. Droga prowadziła przed gmach sądu w Wiśniczu. Właśnie 
wyjrzałem przez okno, - pisze w książce Ferenstein – gdy dojeż-
dżały tam ostatnie wozy. Wyszedłem przed budynek. Do dowód-
cy kolumny podjechał podoficer meldując : - Panie poruczniku, 
za naszym końcowym wozem w odległości trzystu metrów jecha-
ła kolumna niemieckich pojazdów pancernych.

rtm. Stefan Łukowski
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- Do diabła! – zawołał Rakowski – Akurat zmieściliśmy się na tej 
frontowej drodze.

- Podoficer stał zdziwiony, połykając ślinę.
- No, mieliście szczęście – rzekłem do Rakowskiego – Udało 

wam się wyrwać z łap niemieckich.
 Kolumna samochodów ruszyła dalej na północ. Patrzyłem 

w ślad za nią, aż znikła pod lasem.

Dołuszyce

(Wobec nacisku wojsk niemieckich płk Maczek postano-
wił skupić walczące oddziały w Wiśniczu i najbliższej okolicy. 
Aby utrzymać łączność z oddziałami 21 DPG przesunął do-
wództwo, artylerię, 121 komp. czołgów lekkich i baterię plot.  
do Dołuszyc na południe od Bochni)

Batalion saperów i czołgi znajdują się również w rejonie 
lasu Kopaliny (północny zachód od Wiśnicza). Lotnik niemie-
cki rzuca jakieś próbówki szklane z żółtym płynem. Ułani przy-
noszą to z pola. Owijamy w papier, by odesłać do badania do 
laboratorium. Przypuszczamy, że są to jakieś bakterie. Niestety 
zapominamy jej zabrać, wyjeżdżając z Wiśnicza.

W tym ugrupowaniu oddziały trzymają się do godziny 
16.00. Do brygady przyjeżdża gen. Boruta-Spiechowicz. In-
formuje się o położeniu brygady, przedstawia beznadziejną sy-
tuacje swoich oddziałów i zwraca płk Maczkowi uwagę, że tu 
nie jest miejsce odpowiednie dla dowództwa brygady i poleca 
zmienić m.p. Około godz. 17.00 przychodzi meldunek od płk. 
Gaładyka, że K.O.P. [Korpus Ochrony Pogranicza] zbiera się 
w Sobolowie. Dowódca brygady stara się w tej chwili nawią-
zać ścisłą łączność z oddziałami KOP-u lecz okazuje się, że 
to już niemożliwe. Dochodzą tylko mętne meldunki, że KOP-u 
tam już nie ma, że się gdzieś wycofał. Dowódca brygady je-
dzie osobiście, by się przesunąć bliżej Bochni i jakoś nawiązać 
kontakt z KOP-em. Dojeżdżając do Bochni widzi, że droga na 
Bochnię jest już odcięta przez Niemców.

Bitwa w rejonie Bochni

Wytworzyła się dość nieprzyjemna sytuacja. Jedyna dro-
ga, prowadząca na Bochnię odcięta. Cała brygada związa-
na walczy jeszcze na południu. Szybko zapadnie zmierzch, 
co bynajmniej brygadzie nie ułatwi posuwania się. Polnymi 
drogami nie da się przecież przeciągnąć sprzętu. (Płk Ma-
czek uwzględniając ewentualność zdobycia przez Niemców 
Bochni, skierował przez to miasto służby i ciężkie tabory 
brygady. W pewnym momencie silne zgrupowanie czołgów 
niemieckich wdarło się pomiędzy oddziały zebrane w rejonie 
Dołuszyc, a pozostałe oddziały brygady i opanowało szosę 
Bochnia – Wiśnicz. Zaatakowany został sztab brygady. Po od-
parciu tego ataku płk Maczek zdecydował skupione w rejonie 
Dołuszyc oddziały skierować na polne drogi i ominąć Bochnię 
od strony północno wschodniej. Przedostały się tędy jeszcze: 
kwatera główna, część 16 damot. Batalion saperów, kompania 
„Vickiersów”, bateria plot. Kolumna pustych samochodów, 
24 p. uł. Nie przeszedł 10 psk. Pozostałe oddziały brygady 
miały drogę na północ już odciętą. Oznaczało to rozbicie Bry-
gady na dwie części).

Pod Bochnią, na przedpolu linii obrony, ukazały się nie-
mieckie czołgi. W tej sytuacji dowódca brygady spiesza to, co 
ma pod ręką. Cały sztab brygady saperów, żandarmów, regula-
cję ruchu, łączność itp. odrzuca Niemców i otwiera sobie dro-
gę na Bochnię, która jest pod obstrzałem artylerii nieprzyja-

ciela i lada chwila padnie. Wszystkie wozy batalionu saperów, 
artylerii, czołgi, batalion przeciwlotniczy i kwatera główna 
przechodzą przez Bochnię na północ. Dowódca brygady posy-
ła rozkazy , naglące do przechodzenia pozostałych oddziałów 
brygady, lecz niestety rozkaz ten nie mógł być całkowicie wy-
konany. Przeszły jeszcze samochody 24 p. uł. Lecz już wschod-
nią stroną, bocznymi uliczkami. Pułk otoczony w ciągu nocy 
z trudem przebija się na północ od szosy pomiędzy Bochnię 
a Brzesko robiąc marsz 50 km. Zmęczenia ludzi nie da się opi-
sać. O świcie podano samochody i pułk odchodzi na Radłów.

Por. Malinowski z 10 p.s.k. ranny pod Wiśniczem stoi na 
jednej nodze na ulicy obok szpitala w Bochni (przy obecnej ul. 
Kostytucji 3 Maja - przyp. red.), prosi by go zabrać z sobą i też 
zostaje zabrany do samochodu Kwatery Głównej z ckm. Ranni 
nie chcą dostać się do niewoli niemieckiej i również opuszcza-
ją szpital w Bochni. 10 psk, 24 p. uł. i dywizjom rozpoznawczy, 
będące w walce, dopiero o zmroku mogły się wycofać w rejon 
Wiśnicza i lasu Kopaliny. Z oddziałami tymi pozostał zastępca 
dowódcy brygady płk Michalski. Nad Bochnią i rejonem Wiś-
nicza, dokąd ściągają te oddziały, krążą niemieckie samoloty 
lecz brygada pod względem maskowania celuje. Odleciały nie 
rozpoznawszy oddziałów brygady. O godzinie 20.00 przycho-
dzi wiadomość, że droga na Bochnię jest już odcięta. Powsta-
je pytanie, co robić. Przebić się samemu wojsku nie trudno, 
ale co zrobić ze sprzętem? Na szczęście już wcześniej zostały 
wysłane rozpoznania dróg. Dróg polowych odpowiednich dla 
oddziałów zmotoryzowanych nie ma, ale innej rady także nie 
ma.   Pułkownik Maczek usiłuje nawiązać telefoniczny kon-
takt z brygadą piechoty KOP-u walczącą w tej okolicy. Szef 
łączności major Grajkowski informuje: Panie pułkowniku. 
Przed chwilą zgłaszał się KOP. Linia zerwana, albo włączyli 
się na chwilę w marszu do stałej linii i się nie odzywają. Trze-
ba próbować łapać ich przez radio i posłać gońca, zwłaszcza, 
że spotkano w okolicy pojedynczych kopistów, którzy mówili, 
że wycofują się luźno na wschód za Bochnię...

Obecny w Wiśniczu gen. Boruta-Spiechowicz wydaje rozkaz: 
Ściągnąć Kwaterę w tył, a wojska przerzucić na północ w rejon 
Dąbrówki. Przy okazji stwierdza. Brygada pięknie wykonała swo-
je zadanie. Dzięki niej moje dywizje przesunęły się w porządku 
i zbierają się nad Dunajcem w rejonie Woli Radlińskiej i Radlna ( 
chodzi o Wolę Radłowską i Radłów - przyp. red.). Brygadier wy-
daje więc rozkazy: Pułkownik Michalski z rotmistrzem Ferenste-
inem pozostają jako drugi rzut sztabu z zadaniem zebrania i upo-
rządkowania pułków, po czym wycofają się w rejon Dąbrówki na 
północ od szosy. Rzut pierwszy z resztą wojska przesunie się pod 
Bochnię i pozostanie tam do nocy.

Po kilku minutach Wiśnicz opustoszał. Pozostały tylko na 
oścież otwarte bramy, drzwi domostw i okna. Zdolność bojo-
wa brygady została utrzymana. Pułkownik Bokszczanin obsa-
dził wolne plutony i szwadrony młodymi oficerami.
- Proszę panie pułkowniku obsadzić szwadronem Wiśnicz. Na 

tym rozwidleniu dróg poczekamy, aż przyjdą ułani, a może 
i dołączą strzelcy konni. 

Kiedy czekaliśmy, miotani niepokojem przybył goniec od do-
wódcy brygady. Podał kopertę z rozkazem: Przejście przez Boch-
nię zagrożone. Natychmiast pchać wszystkie wozy przez miasto.
- Dlaczego tak nagle ? – zapytał Bokszczanin. Tam miała być 

nasza piechota.
- Tak panie pułkowniku – wyjaśnił motocyklista – Było tam 

trochę naszego wojska i nawet dowódcę brygady z daleka 
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przywitali ogniem. Na szczęście poznali w porę i nic się nie 
stało. A to wszystko przez te hełmy. Nasze są podobne do 
niemieckich. Potem od strony pola wyszło natarcie hitlerow-
ców na miasto. Wtedy dowódca brygady zebrał, co było pod 
ręką: kwaterę główną żołnierzy z regulacji ruchu, saperów, 
gońców. Zebrało się sporo wojska, nawet mieliśmy działko 
przeciwpancerne. Wyciągnęliśmy się w linię przed miastem 
i odepchnęliśmy nacierających Niemców. W tym samym mo-
mencie otrzymałem rozkaz, który tu przywiozłem. 

Nie upłynęło nawet 10 minut, gdy przybył oficer łącznikowy 
z takim samym rozkazem do artylerzystów i przeciwpancernia-
ków. Tekaesy wezwano do dowódcy brygady. Pomoc okazała 
się skuteczna. Około dwóch godzin ważyły się losy jednostki, 
w końcu pojazdy przeszły przez kręte uliczki Bochni.

Miasto było pod stałym ostrzałem artylerii niemieckiej. 
Strzelcy konni mieli czekać na przybycie ułanów i nie mo-
gli się stamtąd wycofać. Nad Bochnią poszły w górę rakiety. 
Usłyszeliśmy gwałtowna strzelaninę. Znowu przybył goniec
- Droga przez Bochnię odcięta – zameldował. Pan pułkownik 

Maczek wysłał mnie z rozkazem i pewnie z zebranymi od-
działami wycofuje się z miasta.

- Grunt, że samochody brygady przeszły przez miasto – ode-
zwał się podpułkownik Bokszczanin. Nie jesteśmy teraz 
związani jedną drogą. Albo przebijemy się nocnym bojem, 
albo obejdziemy Bochnię od wschodu.

Nadciągnął wreszcie oczekiwany pułk ułanów. Żołnierze byli 
tak zmęczeni i głodni, że nie tylko nie nadawali się do walki, 
ale nawet nie byli zdolni do marszu.
- Damy im kilka kwadransów odpoczynku. Wyruszymy 

o 22.00 – zdecydował płk Michalski – Co prawda popękały 
ogniwa brygady, ale przecież sprzyja nam noc.

Zwiad  Ferensteina

W Bochni uciszyło się. Wszystko utknęło w nieprzeniknio-
nych ciemnościach. Las tylko szumiał tajemniczo, jakby chciał 
nas ostrzec. Naradzaliśmy się, co mamy dalej czynić. Obok 
stał milczący dowódca brygady KOP-u pułkownik Gaładyk. 
On jeden miał do dyspozycji samochód osobowy.
- Panie rotmistrzu  -  powiedział płk Michalski – niech pan 

weźmie to auto i pojedzie do miasta. Sprawdzi pan, czy rze-
czywiście nie ma tam wolnej do przemarszu drogi.

- Proszę jechać – zachęcał płk Gaładyk. Maszyna jest dobra 
i kierowca pewny, choć cywil.

Ruszyliśmy. Wkrótce bezszelestnie podjeżdżamy pod mia-
sto. Kazałem zatrzymać samochód – Tu nic nie widać. Podej-
dę do miasta pieszo. Czekajcie tu na mnie. Poszedłem  ścieżką 
obok drogi. Dostrzegłem zarysy domów. Z różnych punktów 
miasta dolatywały pojedyncze strzały. Nagle doleciał do mnie 
urywany gardłowy głos Niemca 

- Wer da, Hans?
Silniej zacisnąłem pistolet w ręku. W skroniach czułem 

grzmiące tętno. Co dalej? Nagle prawie spod samych nóg coś 
wyskoczyło i sadziło długimi susami przed siebie. Zając, a może 
pies? Rozległy się krzyki Niemców, a błyski gęstego ognia ka-
rabinowego wskazywały obsadę linii niemieckiej. Zawróciłem 
pospiesznie do auta. Kierowcy nie zastałem w aucie. Szukałem 
go w ciemnościach. Wreszcie w pobliżu coś zaczerniło w rowie. 
Wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy prawie bezszelestnie. Nie 
spotkaliśmy nawet swoich ubezpieczeń. Dopiero przy oddziałach 
stały posterunki. Złożyłem meldunek płk Michalskiemu.

- W mieście są Niemcy. Ich posterunki są wysunięte na dużą 
odległość przed miastem.

W kierunku Wisły i Dunajca

(Pozostałe w Wiśniczu oddziały brygady poszukiwały 
wolnych jeszcze dróg na Brzesko. Można było iść wolną 
drogą na Uszew. 24 p.uł. otrzymał rozkaz spalenia ciężkiego 
sprzętu i przebijanie się pieszo o zmroku).

Jedną z dróg polnych skierowują się pozostałe oddziały bry-
gady z zamiarem przebijania się nocnym bojem. Szosa, która 
była w ciągu dnia rozpoznawana przez niemieckie czołgi i teraz 
nie jest wolna i oddziały nie mogą przejść na Brzesko, by wyjść 
na północ. Oczywiście trudności w przejściu tą dróżką są bar-
dzo duże. Trzeba dodać, że tamtędy spływa fala wojsk przemie-
szanych i zbłąkanych taborów oraz cywilnych uchodźców. Część 
brygady, która się przebiła przez Bochnię do godziny 21.00 
osiąga rejon Dąbrowicy [Dąbrówki]. Jakąś dziwną nam się wy-
daje ta równina. Przez kilka dni walka i kwaterunki w górach 
wytworzyły pewne oswojenie się z tym szczególnym terenem. 

Wokół równina, domki porozrzucane, brak większych zakryć 
terenowych. Jednym słowem spłynęliśmy z gór na równiny, gdzie 
nie czujemy się tak przytulnie. Nawet z martwym terenem czło-
wiek szybko się zżyje, gdy do tego zmusi konieczność. Trudno tu 
jakoś odszukać oddziałów, które się rozpłynęły do pojedynczych 
zagród. Szef sztabu w ciągu nocy jedzie do oddziałów, jak to się 
mówi pod włos, z Brzeska do Wiśnicza, by dowieźć rozkazy na 
noc i na dzień następny. Wskutek zatorów pod drogach wraca 
dopiero rano. Mimo krytycznej sytuacji, w jakiej brygada znowu 
się znajduje, w dniu 5 września skrzydło południowe armii gen. 
Boruty-Spiechowicza zostało osłonięte. 21 dywizja piechoty ła-
two przechodzi przez Bochnię i częściowo na północ od Bochni 
i odchodzi na północny wschód.  

O oznaczonej godzinie pułki odmaszerowały polną drogą, 
opasującą Bochnię od wschodu. Szliśmy ciemną nocą. Trudny 
jest taki pieszy marsz. Wielu nie ściągało butów od pierwszego 
dnia wojny. Większość miała obtarte lub odparzone stopy. Nie-
którzy woleli iść boso nawet po kamienistej drodze. Żołnierze 
zmęczeni bezsennością, wysiłkiem, przeżyciami frontowymi 
i niedojadaniem. Mają za sobą zażarte walki na poszczególnych 
liniach obrony. Nie zmógł ich wróg. Zmogły nadmierne trudy 
walk odwrotowych.

(Wczesnym rankiem 7 września brygada zbierała się nad 
Dunajcem w miejscowościach: Wał-Ruda i Wola Radłowska. 
Oddziały, które wraz z płk Maczkiem posuwały się na Bochnię, 
dotarły tu przez lasy borzęcińskie. Mimo rozdzielenia i okrą-
żenia i długiego odskoku stawiły się wszystkie najważniejsze 
elementy brygady).

*   *   *
Idą w chłodną wrześniową noc, pokonując zmęczenie. 

Muszą dojść do swoich samochodów, które gdzieś czekają 
na nich. A tymczasem do ust i nozdrzy wdziera się niewi-
doczny kurz. Ma dziwny smak. Jeszcze nie w pełni uświada-
miają sobie, czym były te dni bitew, ten znój i pot i przelana 
krew. Nie wiedzieli dlaczego przychodziły rozkazy, aby iść 
naprzód albo do tyłu, dlaczego jeden musiał od razu umrzeć, 
a drugi dalej żył i cierpiał. Czują jednak wszyscy, że tym 
ich czynem będą się chlubić i te góry, co zostają za nimi i te 
niziny, na które schodzili teraz na dalszą walkę. Tymczasem 
odrywali się od doliny Raby.

zestawił Stanisław Kobiela
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W roku 1934 rozpoczę-
ła się dla Edwarda przygoda 
z wojskiem. Mając 15 lat zdał 
egzamin i został przyjęty do III 
Szkoły podoficerów dla małolet-
nich w Nisku nad Sanem. Była 
to elitarna szkoła. Każdego roku 
napływało do szkoły około 12 
tysięcy podań, po wstępnej se-
lekcji pozostawało tylko trzy ty-
siące chłopców, którzy przystę-
powali do egzaminu, ostatecznie 
przyjmowano 120 uczniów.  
Program nauczania obejmował 
przedmioty wojskowe i ogólne. 
Absolwenci opuszczający mury szkoły byli wysokokwalifiko-
wanymi podoficerami wojsk lądowych w stopniu plutonowego. 
Warto wspomnieć też o kolegach Edwarda z rodzinnego Prze-
myśla, którzy wybrali tak jak on karierę wojskową. Byli nimi 
Mieczysław Adamek, późniejszy as myśliwski (5,5 zestrzeleń) 
i Bohdan Sweryda, uczniowie Szkoły podoficerów lotnictwa dla 
małoletnich. Wśród wspomnień Władysława Muchy „małoletnia-
ka” z Niska znalazłem taki fragment: „ Oglądając zdjęcia widzę 
charakterystyczne cechy i różne osobowości kolegów w okresie 

pobytu w Szkole Małoletnich. Na przykład ... Edwarda Zydronia 
– w służbie kompanijnej, z charakterystycznie lekko pochyloną 
głową...” W 1937 roku zostaje przeniesiony do Centrum Wyszko-
lenia Wojsk Pancernych w Modlinie. Tam szkoli się w prowadze-
niu i obsłudze tankietek TK-3, TKS i czołgów Vickers i 7TP. Jako 
kierowca – mechanik trafia następnie do 2 Batalionu Pancernego 
w Żurawicy nieopodal rodzinnego Przemyśla.

Jarosław Kucybała

Podporucznik Edward Zydroń
1919 –2009

Każdy, kto w latach osiemdziesiątych był uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych (dzisiaj 
ZS nr 1) pamięta charakterystyczną postać instruktora „dziadka” Edwarda Zydronia. W chwi-
lach wolnych od zajęć opowiadał nam swoje przeżycia z wojny, były one tak fantastyczne, że 
nie bardzo mu wierzyliśmy...
Chciałbym w tym artykule pokazać Państwu żołnierskie epizody z życia Edwarda, podoficera 
„pancerniaka.”

Należy dodać, że po zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej Polska była jednym z pierwszych krajów mających na 
wyposażeniu czołgi. W czerwcu 1919 roku, czyli równo 90 lat 
temu z Francji do Polski przybył 1 pułk czołgów, który natych-
miast został wysłany na wojnę polsko – bolszewicką. Na wy-
posażeniu posiadał znakomite wówczas czołgi Renault FT-17. 
Po zakończeniu działań wojennych drugi batalion tego pułku 
został dyslokowany do Żurawicy. Miejscowość ta stała się na 
całe lata garnizonem pancernych. W latach poprzedzających 
wybuch II wojny św. w batalionie znajdowały się wszystkie 
typy czołgów występujące w Wojsku Polskim:

Czołgi lekkie 7TP (56 sztuk) – nowoczesne, produkcji pol-
skiej, uzbrojone w 37 mm armatę, napędzane silnikiem Diesla. 
Załoga 3-osobowa. 

Czołgi lekkie Vickers (21 sztuk) – prod. brytyjskiej po-
siadające słabe uzbrojenie, traktowane jako pojazdy szkolne. 
Załoga 3-osobowa.

Czołgi rozpoznawcze TK/TKS(38 sztuk) – Produkowane 
w Polsce. Niewielkie, bardzo manewrowe, lecz słabo uzbrojo-
ne. Załoga 2-osobowa.

Czołgi lekkie Renault FT-17 (70 sztuk)- zupełnie przestarzałe 
czołgi pamiętające poprzednią wojnę. Wolnobieżne. Załoga 2-oso-
bowa. 

Czołgi batalionu 
w sile kompani czołgów 
rozpoznawczych i lek-
kich były przydzielane 
10 Brygadzie Kawalerii 
dowodzonej od 1938 
roku przez płk Stanisła-
wa Maczka.

Edward Zydroń jako 
kierowca tankietki brał 
udział w operacji zaol-
ziańskiej w 1938 roku. Kompania czołgów rozpoznawczych, 
w której służył, została przydzielona do Oddziału Wydzielo-
nego płk. Dworaka, którego zadaniem było zajęcie Jaworzy-
ny Spiskiej. Zgrupowanie wyruszyło 27 listopada 1938 roku 
z Bukowiny, zajęło Jaworzynę, ale zostało zatrzymane przez 
wojsko czechosłowackie na Przełęczy Żdżarskiej. W tej sytu-
acji szwadrony ułanów wraz z tankietkami ruszyły naprzód. 
Wojsko czechosłowackie ostrzelało tyralierę z broni maszyno-
wej. Podczas strzelaniny zginął mjr Rago, zaś kpr. Oleksowicz 
został ranny. 

B. Sweryda, E. Zydroń, 
M. Adamek

E. Zydroń w środku

kpr. H. Oleksowicz w szpitalu
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W 1939 roku po ogłoszeniu mobilizacji uformowa-
no na bazie zasobów garnizonu 2 batalion czołgów lekkich 
7TP(dowódca mjr Edmund Karpów), w którym znalazł się 
Edward. Uzbrojenie i wyposażenie batalionu stanowiło 49 
czołgów 7TP. Wybuch wojny zastał czołgistów w okolicach 
Łodzi, gdzie zostali podporządkowani dowódcy GO „Piot-
rków”. Działania bojowe prowadzone przez batalion w dniach 
4 i 5 września 1939 roku były jedną z największych bitew pan-
cernych Wojska Polskiego. Kontratak wykonany przez czołgi 
7TP odciążył obronę Piotrkowa, lecz w konsekwencji uległ 
z powodu ilościowej przewagi Niemców oraz braków paliwa 
i amunicji. Batalion zniszczył: 6 czołgów, 10 samochodów 
pancernych , 2 armaty i 6 samochodów. Niestety poniósł rów-
nież dotkliwe straty własne: 5 czołgów spalonych i 5 uszko-
dzonych, 2 samochody zaopatrzeniowe. Edward jako celow-

niczy czołgu przyznawał się po latach do zniszczenia dwóch 
samochodów pancernych. W następnych dniach jednostka 
cofa się w kierunku Warszawy, walcząc z dywersantami pró-
bującymi zakłócić odwrót. Batalion nie stanowi już całości, 
grupa ośmiu czołgów wraz  z dowódcą mjr Karpówem od-
łącza się od reszty i dojeżdża do Milanówka. Tam dowódca 
udaje się na poszukiwanie paliwa i w niewyjaśniony sposób 
znika i traci kontakt z batalionem. Kapral Zydroń jest w tej 
grupie. Po południu 9 września grupa zostaje zaskoczona 
przez Niemców i po wyczerpaniu resztek amunicji i paliwa 
zostaje rozwiązana. Żołnierze już bez czołgów udają się do 
Warszawy. Edward wsiada na motocykl, dojeżdża do stolicy 
i stamtąd udaje się na poszukiwanie resztek swojego batalio-
nu. Po wielu perypetiach dojeżdża do Chełma lubelskiego, 
następnie z małą grupą żołnierzy kieruje się na Łuck – miasto 
wojewódzkie na Wołyniu, a zarazem siedziba 12 Batalionu 
Pancernego. Niestety w drodze wpada w zasadzkę zastawioną 
przez żołnierzy sowieckich - agresorów z 17 września 1939 
roku. Grupa zostaje rozbrojona, lecz na szczęście nie wzięta 
do niewoli, żołnierze zostają puszczeni do domów. Edward 
udaje się piechotą do Przemyśla i po wielu przygodach do-
ciera do rodzinnego domu. Zastaje miasto podzielone przez 
obydwu okupantów na część sowiecką i część niemiecką tzw. 
Zasanie. Granica została wyznaczona na rzece San. Sowieci 
natychmiast przystępują do fortyfikowania „świeżej” grani-
cy i budują betonowe bunkry linii Mołotowa. Edward razem 
z ojcem Stanisławem, ślusarzem pracującym przed wojną 
w zbrojowni, zaczynają pracę w przejętej przez sowietów fa-
bryce. Pracuje tam do 12 kwietnia 1941 roku jako kierowca, 
po czym  zostaje przymusowo wcielony do Krasnoj Armii. 
Prosto z poboru zostaje wraz z innymi załadowany do bydlę-
cych wagonów i wywieziony do Czerniowiec (dzisiejsza Moł-
dawia). Tam na miejscu przystępują do budowy wojskowego 
lotniska, pracując po 18 godzin na dobę. W chwili wybuchu 
wojny niemiecko – radzieckiej w czerwcu 1941 roku ucie-
ka z armii i przedostaje się przez linię frontu do Przemyśla. 
Podejmuje pracę w niemieckiej firmie wytwarzającej odzież 
i obuwie dla armii, gdzie poznaje swoją przyszłą żonę. Po wy-
zwoleniu Przemyśla przez armię sowiecką zostaje wcielony 
do Ludowego Wojska Polskiego. Zostaje osobistym szoferem 
„ruskiego” pułkownika LWP. W październiku 1945 roku koń-
czy się przygoda Edwarda z wojskiem. Z żoną i maleńkim sy-
nem wraca do rodzinnego Przemyśla. Życie w powojennym, 
przygranicznym Przemyślu było wyjątkowo ciężkie z powodu 
mas repatriantów ze wschodu i panoszenia się na każdym kro-
ku żołnierzy sowieckich. W 1947 roku Zydroniowie przenoszą 
się do Bochni rodzinnej miejscowości żony. Tak kończy się 
wojenna historia „dziadka” Zydronia, niezwykle barwna i dra-
matyczna. On jak i wielu żołnierzy ,,Września 1939” nie byli 
lubiani przez ludową władzę. Dopiero w latach dziewięćdzie-
siątych absolwenci III Szkoły Podoficerskiej dla małoletnich 
z Niska dostali oficerskie nominacje na podporucznika. 

Podporucznik Edward Zydroń zmarł 22 czerwca 2009 roku 
i spoczął na bocheńskim cmentarzu.

Żródła:
Wspomnienia, dokumenty i zdjęcia Edwarda Zydronia
 F. Smołko – Małoletniacy znad Sanu
A. Nawrocki – 2 Batalion Pancerny(Żurawica 1935-1939)
W. Zalewski – Piotrków 1939

Uszkodzony czołg 7TP

Książeczka pracy Edwarda Zydronia
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1 września 1939

Około piątej rano zbudziła nas syrena z szybu „Campi”. 
Wstawał kolejny, pogodny dzień 1 września 1939 r. Rozpoczę-
cie roku szkolnego zostało kilka dni wcześniej przesunięte na 
10 września. Byliśmy przekonani, że ogłasza się próbny alarm 
lotniczy, jakkolwiek sytuacja polityczna była bardzo napięta.

Stacja kolejowa została w nocy opróżniona z pociągów 
jadących z węglem na wschód, a jeszcze wczoraj było ich 
tutaj kilka blokujących przejazd. Kilkanaście minut po piątej 
usłyszeliśmy wzmagający się warkot lecących samolotów. 
Przez otwarte okno zobaczyłem w promieniach wschodzące-
go słońca nadlatującą z kierunku południowo-wschodniego na 
niewielkiej wysokości eskadrę samolotów. Ich czarne sylwetki 
ociężale się kołysały, kiedy przelatywały prawie nad naszym 
budynkiem stacyjnym. Odprowadziłem je wzrokiem na pół-
nocny zachód, aż znikły z oczu. Niedługo potem brygada toro-
wa, szykująca się do pracy po drugiej stronie torów zaalarmo-
wała, wołając, że słychać jakieś wybuchy. Rzeczywiście  słaby 
odgłos detonacji dobiegł także i do nas stojących w oknie bu-
dynku stacyjnego.  Po chwili wszystko się uciszyło.

Wcześnie zbudzeni przystąpiliśmy do porannej toalety 
i śniadania. Ojciec poszedł do pracy, a matka wysłała mnie po 
drobne zakupy do miasta. Kiedy znalazłem się na ulicy Solna 
Góra ponownie zabrzmiała syrena alarmowa. Szedłem jednak 
dalej spokojnie. Zobaczyłem biegnących ludzi i instruktora 
obrony przeciwlotniczej z opaską na ramieniu, który energicz-
nie wpędzał ludzi do pobliskich schronów. Zdezorientowany 
tą sytuacją powróciłem biegiem do domu. Matka wysłała mnie 
od razu do biura mojego ojca na parterze budynku. Ojciec 
wyraźnie zmieniony na twarzy, przygnębiony powiedział 
mi, że Niemcy napadli na Polskę.  Kilka osób z personelu 
stacyjnego obserwowało latające na niebie jakieś niezidenty-
fikowane samoloty. Na stanowisku obrony przeciwlotniczej 
była obsada w komplecie. Był tam nawet lekarz kolejowy dr 
Auber. Na razie nic szczególnego się nie działo, więc powró-
ciłem do Matki ze złowrogą wieścią o wojnie. W południe 
zaniosłem Ojcu obiad i zostałem tam dłużej, aby wykonywać 
z czarnego kartonu zaciemnienia do lamp w świetlicy KPW 
(Kolejowego Przysposobienia Wojskowego) pod kierunkiem 
pani Janiny Winiarskiej, tegorocznej maturzystki.  Miała ona 
już informacje z frontów. Mówiła, że polska piechota zdo-
była Gdańsk, a kawaleria przekroczyła granicę niemiecką 
w Poznańskiem i w Prusach Wschodnich. A więc sukcesy 
militarne już w pierwszym dniu wojny. Miała też wiadomo-
ści smutne. Niemcy dopuścili się barbarzyńskich nalotów na 
bezbronne miasta, m.in. bombardowano Kraków i Warszawę. 
Polskiej artylerii udało się wiele wrogich samolotów strącić.

Pogoda po pięknym słonecznym poranku, w ciągu dnia 
wyraźnie się popsuła, a wieczorem, kiedy wracałem do domu, 
zaczął padać deszcz. Pod okapem stacyjnym spotkałem profe-
sora Dominika Kuty, mojego wychowawcę z 5-tej i 6-tej klasy 

Leszek Kala (Trzebinia)

Początek dramatu
Pan dr Leszek Kala zapamiętał wrześniowe wydarzenia 

1939 r. w Bochni jako 13-letni chłopiec. Po latach zrekonstru-
ował je we wspomnieniach, które publikujemy poniżej.

szkoły powszechnej, który schronił się tutaj przed deszczem.  
Zrobiło się duszno. Po zapadnięciu zmroku, z powodu za-
ciemnienia całe miasto tonęło w ciemnościach. Po dniu służby 
przyszedł do domu Ojciec. Nie podzielał on optymizmu, gdy 
powtórzyłem mu słowa Janiny Winiarskiej. Położyłem się spać 
pełen rozterek i przygnębienia. Noc minęła spokojnie. 

       
2 września 

Około 5-tj rano obudziło nas głośne pukania do drzwi. 
To sąsiedzi, państwo Szczeciakowscy informowali o groź-
bie nalotu eskadry lotniczej, która podobno leci wzdłuż trasy 
kolejowej Bieżanów – Bochnia. Natychmiast zrywamy się 
z łóżek, zabieramy przygotowane na taki wypadek walizki 
i schodzimy do schronu w piwnicach budynku. Ojciec idzie 
do biura i po chwili przynosi wiadomość, że samoloty skrę-
ciły na południe, a alarm był fałszywy. W ciągu dnia nie ma 
ani nalotów, ani żadnych alarmów. Jest ciepło i słonecznie. 
Do koszar naprzeciwko stacji przybywają liczni rezerwiści.

W niedzielę 3 września o 5-tej budzi nas syrena alarmowa 
szybu „Campi” W chwilę potem nadlatuje niemiecki samolot, 
który na niskim pułapie zatacza krąg nad domami przedmieść 
Bochni. Zbiegamy do schronu. Z koszar wojskowych rozlega 
się nerwowa gwałtowna strzelanina karabinowa do samolo-
tu, który odlatuje. Na stację wjeżdża pociąg z pierwszymi 
uciekinierami znad granicy polsko-niemieckiej. Pociąg jest 
wypełniony ludźmi. Siedzą nawet na platformach wagonów. 
Niektórzy są ranni. Tych zabierają do szpitala na opatrunek. 
Ponownie nadlatują samoloty niemieckie, które spędzają nas 
do schronu. Gdy opuszczamy schron są już nowe samolo-
ty, więc chowam się tym razem pod platformę wagonową na 
odgałęzieniu toru prowadzącym do koszar. Kule karabinowe 
koszą liście drzew rosnących obok stacji.  Kilka samolotów 
zrzuca bomby na Kolonię Górniczą przy ulicy Brzeskiej. Za-
pewne Niemcy myśleli, że są to koszary. Naloty samolotów 
trwają do godziny ósmej. Rodzice podejmują więc decyzję 
o czasowym opuszczeniu służbowego mieszkania na stacji 
kolejowej i przeniesieniu się do rodzinnego domu przy ulicy 
Krakowskiej. Do walizek, toreb i plecaków pakujemy najnie-
zbędniejsze rzeczy i prowiant. Słyszę alarm lotniczy. Wyglą-
dam przez okno. Stojący na stacji transport wojskowy rusza 
na zachód. Do odjeżdżającego pociągu wskakuje w mundu-
rze polowym por. Jan Kot – profesor gimnazjalny. 

Zabieramy bagaże i udajemy się do domu, w którym 
mieszka bliska rodzina – państwo Winiarscy. W drodze kilka 
razy rozlega się syrena alarmowa, ale teraz samoloty prze-
latują bardzo wysoko z południa na północ. Pogodne niebo 
z drobnymi cumulusami, jak na złość, sprzyja niemieckim 
działaniom lotniczym.  Nieodparcie nasuwa się pytanie, 
gdzie są nasze?

W domu przy ulicy Krakowskiej spokój. Po południu nad-
chodzi wiadomość o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez 
Anglię, a wieczorem przez Francję. Wywołuje ona ogrom-
ny entuzjazm i staje się głównym tematem rozmów wśród 
mieszkańców Bochni.  Wieczorem rozmawiamy w gronie ro-
dzinnym także na ten temat. Ojciec jest w lepszym humorze. 
Na pewno wojna przybierze inny obrót – korzystny dla Pol-
ski, przecież Anglia na morzu, a Francja na lądzie, to uznane 
potęgi. Zasypiamy z uczuciem, że nie jesteśmy osamotnieni 
w walce za Niemcami, Są z nami największe potęgi kolonial-
ne na świecie.
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4 września

Ojciec jak zwykle poszedł do pracy, a ja z kuzynem trochę 
później także udaliśmy się w kierunku stacji kolejowej. Przy 
koszarach na ulicy Krakowskiej spotkaliśmy nadjeżdżające 
samochody wojskowe ze Śląska. Wysiadają z nich oficerowie 
zmęczeni i zakurzeni, mówią coś o rozbitej polskiej linii obro-
ny pod Pszczyną. Od Ojca na stacji dowiaduję się o zajęciu 
przez Niemców Katowic, Częstochowy i prawdopodobnie 
Oświęcimia oraz o możliwości  ewakuowania Bochni. Przez 
stację przejeżdżają na wschód nowe pociągi z uciekinierami 
i ewakuowanymi ze Śląska. W ciągu kilku godzin z rados-
nego nastroju wywołanego przystąpieniem do wojny Anglii 
i Francji popadam w nastrój przygnębienia. W południe idzie-
my z Matką na stację z obiadem dla Ojca i zamiarem zabrania 
z mieszkania służbowego kilku rzeczy potrzebnych do ewaku-
acji.  Na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Karosek słyszy-
my prawie jednocześnie syrenę alarmową i warkot samolotu. 
Wraz z innymi przechodniami chronimy się w przydrożnym 
rowie koło krzyża. Nisko przelatuje nad nami wrogi samolot.  
Na szczęście nie zrzuca bomb. W kilkanaście minut później 
sytuacja się powtarza. Tym razem nadlatuje cała eskadra. 

W stacyjnym schronie jest niesamowity ścisk. Są tu ludzie 
z ewakuacyjnego pociągu stojącego na stacji.  Widzę naczel-
nika Bugayskiego. Schronem wstrząsają detonacje wybucha-
jących  na zewnątrz bomb.  Po chwili do schronu wciskają 
się jeszcze junacy gimnazjalnego hufca przysposobienia woj-
skowego. Informują nas błędnie o zrzuceniu bomb gazowych, 
co powoduje przerażenie i panikę. Posiadacze masek przeciw-
gazowych zakładają je, inni zasłaniają usta i nos tamponami 
i chusteczkami. Słychać szept modlitwy. Po kilku minutach 
milkną detonacje. Rozpoczyna się rozmowa. Jakaś kobieta 
uciekinierka przekonywującym głosem mówi o kompletnym 
zniszczeniu Jasnej Góry: nie pozostał tam nawet kamień na 
kamieniu. W chwile później ktoś wskazuje palcem na jakiegoś 
mężczyznę,  podejrzanego o szpiegostwo. Podobno miał da-
wać znaki niemieckim samolotom. Czy to prawda, czy tylko 
efekt ogólnej psychozy i przygnębienia? Wystraszonego męż-
czyznę otaczają junacy PW i zabierają go ze sobą. Ktoś infor-
muje o zakończeniu nalotu. Idziemy do domu ulicą Solną Górą 
i Świętokrzyską. Mijamy lamentującą grupkę ludzi i furmankę 
wiozącą zwłoki mężczyzny zabitego w czasie nalotu. Matka 
mówi, że nasilające się naloty niemieckie świadczą o pogar-
szającej się sytuacji wojskowej na froncie.

Wieczorem wraca z pracy Ojciec. Przynosi bardzo złe wia-
domości. Niemcy posuwają się szybko w głąb naszego kraju. 
Następuje generalny odwrót naszego wojska, a Bochni grozi 
w każdej chwili ewakuacja. Kładziemy się spać z uczuciem 
niepewności jutra. Pryska mit hasła „silni-zwarci-gotowi” 
i mocarstwowości Polski. Euforię poprzedniego wieczoru 
zastępuje pesymizm. O drugiej po północy budzi nas z ner-
wowego snu mocne pukanie w okno. To pracownik kolejowy 
przybył z wiadomością o ewakuacji stacji. Wstajemy, zabie-
ramy bagaże i żegnając rodzinę Winiarskich udajemy się do 
naszego mieszkania na stacji. Na dworze gęsta mgła i chłód 
wrześniowej nocy. Na Rynku i przyległych ulicach mnóstwo 
furmanek z dobytkiem uciekinierów i maszerujących pieszo 
całych rodzin oraz taborów wojskowych. Wszyscy kierują 
się na wschód. Po przybyciu na miejsce przystępujemy zaraz 
do pakowania i przygotowywania się do wyjazdu. Na torach 
czeka już 8 krytych wagonów przeznaczonych dla ewakuo-

wania rodzin. Ojciec udaje się jeszcze na stację do biura po 
dodatkowe informacje o sytuacji frontowej i wraca o ósmej. 
Okazuje się jest źle, w powietrzu panują już Niemcy, a nasz 
wyjazd byłby szaleństwem. Decyduje więc o pozostaniu nas 
w Bochni i przeniesieniu się na czas przejścia frontu na ulice 
Krakowską. 

Tymczasem z miasta i okolic, mniejszymi lub większymi 
grupami trwa exodus, głównie mężczyzn, a także całych ro-
dzin na wschód. Jedynym środkiem lokomocji wielu z nich 
jest wózek lub rower. Tylko nieliczni jadą samochodami, ale 
na jak długo starczy im benzyny? Dzień jest spokojny, bez 
nalotów, więc kilkakrotnie przenosimy niezbędne rzeczy do 
domu na ulicy Krakowskiej.

Wieczorem żegnamy się z Ojcem, który służbowo musi 
ewakuować się z całym personelem stacyjnym. Na stacji stoją 
też państwo Szczeciakowscy i państwo Smajdowie z dziećmi. 
Są zdziwieni, że my nie wyjeżdżamy. Tak mija  dzień 5 wrześ-
nia (wtorek) pełny zmiennych decyzji. W drodze powrotnej do 
mieszkania na Krakowskiej wstępuję do budynku gimnazjum, 
gdzie od woźnego otrzymuję tampon przeciwgazowy.

6 września

6 września od rana słychać słabe pomruki artylerii. Szosą 
od Krakowa, dobrze widoczną z okien domu, jadą liczne tabo-
ry z wojskiem i maszerują kolumny żołnierzy. Mijają ich sa-
mochody wojskowe i sanitarne ze znakami Czerwonego Krzy-
ża. Jadący żołnierze są potwornie zmęczeni. Do naszego domu 
wstępuje żołnierz i prosi o coś do picia i jedzenia. Siada na 
ganku, odstawia karabin i opowiada o rozbiciu jego jednostki 
przez przeważające siły niemieckie, wyposażone w setki czoł-
gów, artylerię i lotnictwo. Na jego twarzy gruba warstwa ku-
rzu, przekrwione ze zmęczenia i niewyspania oczy. Mówi, że 
nie spał od chwili wybuchu wojny, cały czas w odwrocie.

W ciągu dnia pomruk artylerii jest coraz bardziej wyraź-
ny. Zabieram się z Matką do miasta, ale po drodze wstępu-
ję do kolegi Jarka Filipowicza. Słuchamy radia, które podaje 
jakieś zaszyfrowane komunikaty. W Bochni pełno żołnierzy 
i uciekinierów. Rozbijane są sklepy i trwa rabunek, na ulicach 
poniewierają się porzucone towary. To już obraz kompletnego 
rozkładu porządku i dyscypliny. Nie ma administracji miasta, 
która się już ewakuowała.

Wraca z miasta Matka z wiadomością, że Ojciec jest cią-
gle na stacji i pełni służbę. Zabieramy więc ciepły posiłek dla 
niego i idziemy szybko najkrótszą drogą. Na Plantach leżą pod 
drzewami śmiertelnie zmęczeni żołnierze. Na ulicy Piłsudskie-
go żołnierze z łączności zwijają kabel wojskowy, mają na gło-
wach francuskie hełmy.  Na stacji służbę pełni ojciec (po noc-
nym dyżurze) razem z Julianem Smajdą.  Odprawiają ostatnie 
pociągi na wschód. Pozostały personel stacji z naczelnikiem 
Bugayskim już się ewakuował. Poza kilkunastu żołnierzami 
kręcącymi się po stacji – pustka. Stoi tylko pociąg pancerny, 
którym Ojciec i Smajda mają odjechać na wschód. Ojciec po-
nagla nas do powrotu. Mówi, że Niemcy są już w Nieprześni. 
Wzmaga się kanonada artyleryjska. Ze ściśniętym gardłem 
żegnamy się. Czy się jeszcze zobaczymy? Czy to już zamknię-
ty rozdział w naszym życiu.

W domu na Krakowskiej wujek decyduje, aby najniezbęd-
niejsze rzeczy znieść do piwnicy. W wyniku kanonady szyby 
dźwięczą w oknach. Widzę jak w kierunku zachodnim ma-
szeruje kompania naszego wojska udając się na linię walki. 
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To już chyba formacja osłonowa. Kanonada ustaje, natomiast 
słyszę coraz wyraźniejsze strzały karabinowe, co oznacza, że 
linia walki jest już blisko. Potężny huk wystrzału armatniego 
zapowiada kolejną kanonadę. Szum przelatującego pocisku 
wskazuje, że cel rażenia przesunięto na śródmieście. Słychać 
wyraźnie wymianę ognia z karabinów i karabinów maszyno-
wych. Siedzimy w piwnicy. Wpada jakaś zdyszana i przera-
żona kobieta. Z jej chaotycznych wypowiedzi wynika, że nie 
zdążyła dotrzeć do swojego domu i znalazła się pomiędzy 
ostrzeliwującymi się żołnierzami. Palba karabinów nasila się, 
huk wystrzałów świdruje uszy.  Strzelcy muszą być niedaleko 
naszego domu. 

Siedzimy w piwnicy, tylko wujek co jakiś czas spraw-
dza, co się dzieje w domu. Przynosi wiadomość, że widział, 
że okrężną, krętą uliczką pomiędzy domami do kapliczki św. 
Rozalii za osłaniającym wzniesieniem, przebiegła grupka pol-
skich żołnierzy. Strzelanina trwa do zmroku.  Dopiero koło 
10. wieczorem strzelanina karabinowa słabnie, milknie arty-
leria. Możemy wyjść z piwnicy. Nad horyzontem od zachodu 
ogromna łuna pożarów. W powietrzu unosi się gryzący swąd 
spalenizny. W nocy znowu odzywa się artyleria i karabinowa 
strzelanina. Dwukrotnie schodzimy do piwnicy.

7 września

Wstaje 7 dzień września. W brzasku rozpoczynającego 
się dnia, przy szosie Kraków-Tarnów widać manewrujący 
niemiecki czołg i kręcących się koło niego żołnierzy w ob-
cych mundurach. Kilkanaście minut później uliczką boczną 
koło domu, którą cofali się wczoraj polscy żołnierze, wkra-
cza oddział żołnierzy w mundurach feldgrau. Lśniące hełmy, 
ogolone różowe twarze, wyprasowane ubrania i błyszczące 
buty. To żołnierze zwycięskiej armii. A więc front już prze-
szedł i jesteśmy po niemieckiej stronie. Przez pola jadą czołgi 
obok t.zw. cholerycznego cmentarza. Z otwartych wieżyczek 
wychylają się niemieccy żołnierze w czarnych mundurach. Za-
dowoleni i uśmiechnięci. Jakże bardzo różnią się od naszych 
żołnierzy... A mieli mieć czołgi z tektury, a ubrania z pokrzyw, 
jak to pokazywały liczne rysunki karykaturzystów w naszych 
gazetach.

Równocześnie szosą od Krakowa sunie nieprzerwanie nie-
miecka armia. Samochody, motocykle, tabory konne, opan-
cerzone wozy, artyleria. Wszystko wyczyszczone na wysoki 
połysk. Nieopodal naszego domu płonie dom kryty strzechą. 
W powietrzu woń spalenizny zmieszana z zapachem spalin 
benzyny. Nie ma już strzelaniny, nie ma alarmów lotniczych. 
Eskadry niemieckich samolotów przelatują na znacznie niższej 
wysokości. Tak mija pierwszy dzień pod okupacją niemiecką.

Po dniach wielkich napięć, nadziei, osobistych przeżyć, 
tragedii i wstrząsów następują teraz dni złudnych oczekiwań 
na odwrócenie losów kraju i rychłe zakończenie wojny. Czas 
pokaże, że wszystko to oparte było na błędnych rachubach 
i bezpodstawnej wierze w potężnych sojuszników. Życie toczy 
się w nowych warunkach okupacyjnych.

8 września

W piątek 8 września po południu samorzutnie zorganizo-
wany zespół kobiecy, złożony przede wszystkim z maturzystek 
i licealistek zbiera i znosi naszych poległych żołnierzy z oko-
licznych pól. Babcia udaje się do naszego mieszkania na stacji, 
aby pilnować mieszkania i znajdujących się tam rzeczy.

10 września

W niedzielę 10 września idziemy rano do kościoła. Jest 
nadal piękna pogoda i nadzwyczajne ciepło. W szkole po-
wszechnej Jachowicza są zakwaterowani niemieccy żołnierze. 
Zadowoleni wypoczywają. Zwycięzcy. Kościół wypełniony 
po brzegi wiernymi – kobietami, młodzieżą i dziećmi. Nie ma 
prawie zupełnie mężczyzn. W czasie mszy świętej rozlega się 
bardzo często głośny płacz. Przy bocznym ołtarzu odprawia 
Mszę św. ksiądz w wojskowych, podkutych butach, którymi 
tłucze się niesamowicie po posadzce. To jakiś ksiądz – żoł-
nierz niemiecki.  

W tym dniu po raz pierwszy zetknąłem się bezpośrednio 
z żołnierzem niemieckim, który podszedł do nas koło domu 
prosząc o ogień do papierosa. Nie rozumiałem ani słowa, ale 
stały koło mnie kuzynki po maturze, które rozumiały dobrze 
język niemiecki i przyniosły zapałki. Zaskoczyło mnie twar-
de, szorstkie brzmienie języka niemieckiego. W gimnazjum 
uczyłem się francuskiego, o jakże innym, delikatniejszym 
brzmieniu. Po obiedzie idziemy do naszego mieszkania na sta-
cji. Obok plant mijamy większą grupę Niemców. Przed nimi 
stoi generał w płaszczu o czerwonych klapach. Odbiera mel-
dunki od wyprężonych oficerów. Nie czynią nam przeszkód 
w przejściu, chociaż idziemy koło nich w odległości kilkuna-
stu metrów. Dalej spotykamy Niemców w czarnych mundu-
rach, których wesołość wywołało przerażenie kobiety z małym 
pieskiem, napastowanych przez groźnego wilczura.

Na stacji w opuszczonym przez państwa Szczeciakowskich 
mieszkaniu dwaj niemieccy oficerowie pułkownik i major 
urządzili sobie kwaterę. Chcieli zająć  nasze mieszkanie, ale 
natrafili na śpiącą naszą Babcię, dlatego zajęli sąsiednie. Zo-
baczyłem, że ordynans tych oficerów karmi pozostawionego 
psa naszych sąsiadów. Ze względu na wprowadzoną godzinę 
policyjną przed zachodem słońca wracamy do domu rodzinne-
go na Krakowskiej. 

W ciągu kilku dni pojawia się w sprzedaży wydawana 
przez Niemców gazeta „Goniec Krakowski”. Przebija z niej 
radość z tryumfu oręża niemieckiego. Matka decyduje osta-
tecznie, że powrócimy do naszego mieszkania na stacji. Prze-
nosimy więc znowu nasze rzeczy. Niemcy uruchamiają kolej. 
Mieszkanie Szczeciakowskich jest już wolne od oficerów nie-
mieckich. Na parterze budynku Niemcy urządzają swoje kwa-
tery, a ja obserwuję ich codzienne apele i odprawy żołnierzy.

Rozpoczyna się powrót uciekinierów ze wschodu na za-
chód. Niesamowicie brudni, zmęczeni i głodni, wracają czę-
sto boso, z odparzonymi nogami. Buty niosą na lasce lub kiju. 
Niosą także żałosne resztki zabranego dobytku. Mężczyźni, 
których jest większość zarośnięci. Dopiero teraz uświadamiam 
sobie jak bardzo przewidujący był mój Ojciec. Razem z ucie-
kinierami docierają do nas wiadomości o wkroczeniu na nasze 
wschodnie tereny Armii Sowieckiej. Informacje są sprzeczne. 
Nie wiadomo jakie są zamiary Sowietów. Nikt wtedy przecież 
nie wiedział o tajnym protokole z paktu Ribbentrop-Moło-
tow. Niemcy organizują transport polskich jeńców na zachód. 
Z niepokojem czekamy na opóźniający się powrót Ojca. 

3 października

Wreszcie 3 października rano rozlega się znajome pukanie 
do drzwi, które wyrywa mnie z łóżka. Nie mam wątpliwości 
, że wraca Ojciec. Krzyczę na całe gardło: „Tata wraca!” i nie 
mylę się. Następuje długa chwila wzruszającego powitania. 
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Jesteśmy znowu razem. Pół dnia opowiada nam Ojciec o swo-
ich przeżyciach i wydarzeniach na trasie ucieczki. Mówił, że 
to była prawdziwa droga krzyżowa, szczególnie dla kobiet, 
dzieci i ludzi starszych. Głodni, spragnieni, narażeni bez prze-
rwy na naloty i działania dywersyjne „5-tej kolumny”. Często 
musieli porzucać swój dobytek.

Przez najbliższe dni przychodzą  do nas znajomi Ojca. 
Wszyscy dzielą się wrażeniami z tułaczki. Ojciec z sześcioma 
kolegami dotarł w pobliże Równego, na Wołyniu. Rankiem 
17 września dowiedzieli się o wkroczeniu Sowietów. Ojciec 
błyskawicznie zdecydował się na powrót do domu uznając, że 
losy kampanii wojennej polsko-niemieckiej są już zakończo-
ne, a od Sowietów nie można oczekiwać niczego lepszego niż 
od Niemców. Koledzy także decydują się na powrót. Tutaj są 
przecież ich rodziny. 

W toku takich rozmów pojawia się nadmierny optymizm 
kolegów Ojca, którzy uważają, że wojna skończy się na wios-
nę 1940 roku, bo Niemcy zostaną pobici przez Anglię i Fran-
cje. Ojciec zaś uważa, że wojna i okupacja  Polski może trwać 
kilka lat.

Ojciec zgłasza się do pracy na kolei, ma przecież na utrzy-
maniu całą rodzinę. Czynimy intensywne starania o zabez-

pieczenie naszej egzystencji na najbliższe zimowe miesiące. 
W październiku nasila się transport naszych żołnierzy do obo-
zów jenieckich na terenie Rzeszy. Transporty takie zatrzymują 
się także w Bochni na stacji kolejowej, a ponieważ Niemcy nie 
czynią żadnych przeszkód roznosimy przez kilka dni jeńcom 
ciepłą herbatę i zupy, które przygotowują nasze kuzynki i Mat-
ka. Z jednego transportu przejeżdżającego przez Bochnię nocą 
ucieka  nasz kuzyn, powołany do podchorążówki w 1938 r., 
który walczył we wrześniu pod Tarnowem i tam dostał się do 
niewoli. 

W koszarach przy ul. św. Leonarda Niemcy organizują 
przejściowy obóz dla jeńców. Teren koszar jest w nocy inten-
sywnie oświetlony. Wzdłuż ogrodzenia znajdują się posterunki 
wartownicze. W środku placu na wale ochronnym strzelnicy 
ustawiono ciężkie karabiny maszynowe. 

Z dnia na dzień coraz cięższe warunki aprowizacyjne, 
a chleb coraz ciemniejszy. My, którzy ocaleliśmy, staliśmy się 
świadkami tamtych, pełnych tragicznych wydarzeń dni, w któ-
rych skończyła się nasz młodość, zginął świat zasad i wartości, 
w jakich wychowaliśmy się. 

 Leszek Kala

Pan Tomasz Sowieński urodził się 
w Leszczynie w powiecie bocheńskim 
w 1877 r. Jako 20-letni młodzieniec 
zdobył w Krakowie zawód cukierni-
ka a następnie kuchmistrza. Praco-
wał w wielkich domach magnackich 
m.in. u hr. Tyszkiewiczów na Litwie 
koło Smorgonia, następnie w Styrii, 
na Słowacji, później u księcia Scho-
enburga ambasadora Austrii w Bu-
kareszcie, w Berlinie, na Węgrzech, 

w Rzymie i Wenecji.  Poznał nie tylko doskonale swój zawód, 
ale także wiele obcych języków w mowie i piśmie i europejskie 
obyczaje.  Prowadził własną cukiernię we Wiedniu, a po zakoń-
czeniu I wojny światowej i służbie w wojsku polskim do 1920 r. 
przeniósł się  najpierw do Krakowa, a potem do Bochni, gdzie 
przy ul. Bł. Kingi koło kościoła parafialnego otworzył cukiernię, 
która prowadził aż do chwili jej upaństwowienia w 1950 roku. 

 Miał wszechstronne zainteresowania. Współpracował 
z Muzeum Historycznym  miasta Krakowa, dla którego napisał 
opracowanie w którym przedstawił Kraków na przełomie XIX 
i XX wieku. Był wielkim miłośnikiem ziemi bocheńskiej, przy-
jaźnił się z prof. Stanisławem Fischerem, interesował teatrem 
i korespondował z wieloma wybitnymi osobistościami nauki 
i kultury do ostatnich chwil swojego życia. W chwili wybu-
chu II wojny światowej miał 62 lata. Wspomnienia z września 
1939 r., które są fragmentem większego opracowania, napisał 
prawdopodobnie z końcem lat 40-tych XX-wieku na podstawie 
notatek, które przechował przez cała okupację hitlerowską. 
Z tego względu mają one wartość szczególną.

Tomasz Sowieński

Tragiczne dni
 

W sierpniu odbywały się szkolenia przeciwlotnicze, co 
wróżyło wojnę. W prasie prorządowej   też były wzmianki 
o ewentualnej wojnie, no i o zwycięstwie. Nie podzielało tego 
przekonania społeczeństwo. Kto miał otwarte oczy musiał do-
strzec brak przygotowania do wojny, ogólne zubożenie, skłó-
cone społeczeństwo. Wypowiedzenie paktu nieagresji przez 
Związek Sowiecki z powodu aneksji Zaolzia, dla jednych było 
bez znaczenia, dla innych niepokojące.

31 sierpnia ostatnia odprawa blokowych służby przeciw-
lotniczej. Instruktor oznajmił komendantom blokowym pouf-
nie, że jutro tj. pierwszego września odbędzie się próba nalo-
tu. Wiadomość tę otrzymał od oficera komendanta O.P.L-u. 
I rzeczywiście rano odezwały się dźwięki alarmowe i wkrótce 
na wysłonecznionym niebie ukazały się samoloty. Z początku 
komendanci bloków – wprowadzeni w błąd – pewni byli, że 
jest to próbny alarm. Nie długo trzeba było czekać, żeby się 
przekonać. 

Pruskie krzyże zbliżały się rzucając bomby na domy, 
oprócz tego prażyły ogniem pokładowym. Już po pierwszym 
nalocie było 6 zabitych i wielu rannych. Ukazały się także 
pierwszego września obwieszczenia o mobilizacji na dzień 
1-go poprawione czerwonym ołówkiem na 2-go.  Powołane 
roczniki zgłaszały się natychmiast. Spóźnieni z dalszych oko-
lic daremnie szukali P.K.U. (Powiatowej Komendy Uzupeł-
nień – przyp.) – oni już wyjechali. Opustoszało także staro-
stwo, wyjechała policja.  

Czerwony Krzyż karmił uciekinierów w pierwszych 
dniach, ale na dwa dni przed wejściem wroga odjechał, odje-
chali także niektórzy lekarze.  Młodzi mężczyźni, których nie 
objęło wezwanie mobilizacji też uszli. Pozostali tylko starzy, 
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kobiety i dzieci. Fala ucieki-
nierów od strony Śląska po-
większała się.  Pieszo rowe-
rami, na wozach, niektórzy 
z dziećmi i dobytkiem. Przed-
stawiali smutny obraz ludzi 
zmęczonych, spragnionych, 
głodnych i wyczerpanych. 
Szli i szli w nieznane. Zapyta 
może ktoś, dlaczego ucieka-
li? Odpowiedź jasna: widzie-
li zbrodnicze mordowanie 
niewinnych i zagładę, więc 
chcieli choć życie unieść. 

Po odjeździe Czerwone-
go Krzyża ludność wynosiła 

herbatę, pieczywo, spiżarnie wypróżniały się z konfitur i so-
ków. Coraz wyraźniej słychać było huk armat, wróg się zbli-
żał. Przywożono rannych do szpitala. Nadchodziły oddziały 
żołnierzy rozbitków, także spragnionych i głodnych. Wielu 
z nich miało okaleczone nogi od ciężkich marszów i nowych 
twardych butów. Siedzieli na rynku smutni i małomówni, 
z zadrażnioną ambicją, że muszą się cofać. Jedna z piekarń 
przygotowała dla nich chleb. Po krótkim odpoczynku ruszyli 
w dalszą drogę.

Zbliżał się front. Samoloty przelatywały tuż nad dachami 
domów zupełnie bezkarnie. Nadchodzi straszna noc. Wszyscy 
w  piwnicach, tylko niektórzy ze starszych zrezygnowani po-
zostali w mieszkaniach. Niewielki oddział naszych zająwszy 
pozycje na wzgórzu za miastem, prawie całą noc wstrzymywał 
nawałę nieprzyjacielską. 
Rano ucichło wszystko. 

Po wyjściu z piw-
nic widać było pożary 
w różnych stronach miasta 
i słychać było złowróżbny 
turkot nieprzyjacielskich 
czołgów. Ulicami szli 
żołnierze niemieccy za-
glądając do każdej sieni. 
Mieszkańcy z okolic pla-
cu boju przyszli do mia-
sta zawiadomić, że leżą 
ranni i zabici.  Rzeczywi-
ście pobojowisko zasłane 
było trupami i w mniejszej 
liczbie rannymi. Ranni mieli założone tymczasowe opatrunki. 
Komendant niemiecki chętnie zezwolił na zaopiekowanie się 
rannymi i na pogrzebanie zmarłych. 

Najpierw ratowano rannych. Leżeli na polach, w rowach, 
inni koło domów i w stodołach. Z braku młodych przeno-
szeniem i przewożeniem ofiar bitwy zajęli się starsi i kobie-
ty. Dzisiaj, mimo pewnych moich notatek trudno spamiętać 
wszystkich ochotnie pracujących przy rannych. Nieżyjący 
dzisiaj ślusarz Biernat (właściciel dużego zakładu przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego - przyp. red.) postarał sie o wóz i konie na 
Wójtostwie i jeździł z przygodnymi pomocnikami zwożąc ran-
nych. Ciężej ranni przenoszeni byli na noszach. Bardzo poma-
gała przy tym pani Blotkowa (Michalina Blotkowa mieszkała 
na Krakowskim Przedmieściu - przyp. red.), też już nieżyjąca. 

Bardzo gorliwie pracowała tak na początku tych nieszczęść 
jak i później pani Kazimiera Szczepańska (nauczycielka szko-
ły powszechnej im. Jachowicza, córka Franciszka Szczepań-
skiego działacza TSL - przyp red.). Ofiarnie pracował oficer 
z armii gen. Hallera o nazwisku Finta albo Flinta. Człowiek 
ten postarawszy się o wóz i konie zwoził zabitych. Do takiej 
roboty nikt się nie kwapi, tłumacząc, że – nie ma sumienia 
i nerwów – więc musiał sam się męczyć. Dużej pomocy udzie-
lił pan Pachuta. Podczas koszmarnej okupacyjnej niewoli wie-
le z tych czynów zostało zapomnianych. Jeżeli jednak ludzie 
zapomnieli, z pewnością anieli Pańscy skrzętnie zapisali w nie 
przedawniających się rejestrach księgi żywota.

      Szpital był tak przepełniony, że ranni leżeli w sieniach 
i na korytarzach, oprócz tego zorganizowano w bursie szkol-
nej szpital dla lżej rannych. Ponieważ wielu lekarzy odjechało, 
pozostali upadali ze zmęczenia, tym bardziej, że trzeba było 
wykonywać wiele operacji. Szczęściem było, że został dr Tu-
nia w szpitalu i zjawiła się obca lekarka. Wśród ciężej rannych 
był nasz lotnik. Oprócz cierpień fizycznych jeszcze większym 
bólem przejmowała świadomość, że po wojnie przez swoich 
został zastrzelony.

W miarę posuwania się wroga przybywało jeńców, któ-
rych Niemcy umieścili na wielkim dziedzińcu koszarowym. 
I znowu pole do działania dla rodaków. Kto tylko mógł za-
nosił żywność i papierosy. Po kilku dniach wywieziono ich 
z Bochni.

 Wróg zaczął gospodarować po swojemu. Najlepsze bu-
dynki zostały zajęte dla władz wojskowych i urzędów.  Na-
około kościoła stały auta i czołgi, przed głównym jego porta-
lem – pralnia. Pojawiły się dwujęzyczne ogłoszenia na murach 

miasta grożące karą śmierci 
za niepodporządkowanie się 
władzy okupacyjnej. Zaczął 
urzędować Landkomisarz 
i Arbeitsleiter. Wszyscy oni 
byli panami życia i śmierci. 
Butni , bezwzględni odnosi-
li się do Polaków z pogardą, 
szafując często słowem „ge-
sindel” [pol. hołota – przyp. 
red.]. Morale tych dygnitarzy 
było jak najgorsze. Niektórzy 
mieli sekretarki, których sto-
sunek służbowy był więcej 
niż poufały. Były one naj-

częściej pośredniczkami przy 
braniu łapówek. 

Zapanowała ogólna nędza. Całe masy ludzi nie mają 
środków utrzymania. Przedwojenni urzędnicy nie otrzyma-
li poborów, emeryci – emerytur. Zaroiła się tandeta. Ludzie 
bez grosza przy duszy wynosili różne rzeczy do sprzedania. 
Kupowali ci, którzy rozporządzali gotówką. Sprzedawano 
odzież, zastawy i nakrycia stołowe. Niektórzy mieli w ka-
sach złożone oszczędności na „czarna godzinę”, ale kasy 
pieniędzy nie wypłacały. Przed wojną też żyli ludzie, którzy 
odczuwali „czarne godziny” i dla tych dawali bogaci mie-
sięcznie po 0,20 groszy na Caritas i tyleż samo na Konfra-
ternię św. Wincentego a Paulo. Konieczność życiowa zmu-
szała wszystkich do handlowania, mimo zakazu władz. Był 
to jedyny sposób utrzymania się przy życiu.

Tomasz Sowieński

Tomasz Sowieński (w środku) w gronie rodzinnym
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Boje w okolicach Bochni

Zmotoryzowane oddziały niemieckich wojsk, znajdują-
ce się  na Słowacji wtargnęły do Polski poprzez Tatry zgod-
nie z rozkazem Hitlera 1 września 1939 roku i prawie bez 
przeszkód ze strony polskiej dotarły, już 
w pierwszym dniu wojny do Nowego Są-
cza, skąd zaraz nazajutrz trzema szlakami 
wyruszyły dalej w głąb kraju. Jeden z tych 
szlaków skierowany był w stronę Brzeska, 
drugi na Limanową, a stamtąd na północ 
w stronę Wiśnicza i Bochni, a trzeci, naj-
silniejszy, poprzez Chabówkę i Nowy Targ 
– w stronę Krakowa. 

Rozlokowane w tamtych stronach od-
działy polskich wojsk, a między nimi naj-
dalej na zachód wysunięta zmotoryzowana 
10 Brygada Kawalerii, na której czele stał 
pułkownik Stanisław Maczek, wsławiony 
później jako generał wyczynami swoimi 
w wojnie francusko-niemieckiej, stawiały Niemcom silny 
opór, ale pod naciskiem przeważających niemieckich sił mu-
siały się jednak wciąż cofać. Maczek dokładał wszelkich sta-
rań, żeby nie dopuścić Niemców na linię Myślenice-Dobczyce, 
bo stamtąd mieliby już Niemcy otwartą drogę w stronę Krako-
wa. Bomby niemieckie spadały już licznie na tę prastarą stoli-
cę dawnej Polski. Na terenie myślenickim przez jakieś trzy lub 
cztery dni oddziały polskie walczyły z Niemcami zwycięsko, 
skutecznie i wstrzymywały ich natarcie w stronę Krakowa, ale 
kiedy się już wyczerpały zapasy amunicji, a nowe zapasy nie 
nadchodziły, wycofanie się z frontu było konieczne, a było 
ono ogromnie trudne, bo na drogach przepełnionych  tłumami 
uciekających ludzi, wozami i gnanym bydłem powstały trudne 
do przebycia zatory, a Niemcy atakowali cofających się wciąż 
i bez przerwy. Na ulicy i tuż koło niej wybuchały raz po raz 
bomby, a w głębi terenu widać było płonące chaty wiejskie. 

Podobnie wyglądało cofanie się oddziałów polskich na li-
nii Limanowa-Wiśnicz-Bochnia. Tutaj najdłużej walki toczyły 
się w pobliżu Bochni wzdłuż drogi ciągnącej się przez las Ko-
paliński między Wiśniczem i Bochnią. Jeden jakiś mniejszy 
oddział polski zdołali Niemcy otoczyć i zabrać, inne zdołały 
przedostać się szczęśliwie do Bochni razem z nadciągającą 
brygadą  pułkownika Maczka. Te połączone oddział wyruszyły 
z Bochni w kierunku Radłowa, a stamtąd ciągnęły wśród usta-
wicznych walk na Radomyśl, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, 
Jarosław, Lwów, Stanisławów i Tatarów i tam z pełnym swym 
uzbrojeniem i tymi samymi działami, moździerzami i karabi-
nami maszynowymi, którymi się broniły na terenie myśleni-
ckim, przekroczyły granicę i w Rumunii znalazły ocalenie.

Na całym terenie Polski broniła się jeszcze Warszawa (do 
27 września), Gdynia, Oksywie, Modlin (do 29 września), Hel 
(do 2 października). Na Polesiu walczył jeszcze z Niemcami 

Stanisław Fischer

Wejście Niemców do Bochni
Wśród zapisków, notatek i tekstów napisanych przez prof. Stanisława Fischera, które nigdy do tej pory nie były wydane 

drukiem znajdują się ciekawe materiały dotyczące wejścia Niemców do Bochni we wrześniu 1939 r.  i okupacji hitlerowskiej w 
naszym mieście. Wspomnienia te znajdują się w zbiorach Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni.

do 5 października generał Franciszek Kleeberg, ale pokona-
ny przez Niemców dostał się do niewoli i w obozie jenieckim 
zmarł w 1942 roku. Całą Polskę opanowali Niemcy dziwnie 
szybko, bo w osiemnastu dniach, ale naród polski broni nie 

złożył i trwał w niezachwianej nigdy wierze,  
że wcześniej czy później Niemcy z Polski 
ustąpić muszą.

Wojska niemieckie weszły do Bochni 
wieczorem 7 września 1939 roku. Ich straże 
przednie nie zatrzymując się w mieście po-
gnały natychmiast dalej w stronę Brzeska, 
a wczesnym rankiem wyruszyły w tym kie-
runku niemieckie dywizje. W Bochni zatrzy-
mał się tylko jeden pluton, który rozpoczął 
obserwowanie zachowania się mieszkańców 
miasta i skrzętnie zbierał wiadomości o tych, 
którzy byli nastawieni wrogo do Niemców. 
Okazało się, że na usługi mieli kilku miej-
scowych ludzi, późniejszych volksdeutschów, 

którzy im donosili, kogo w Bochni trzeba mieć stale na oku.

Niemiecka ulotka

Zaraz po wkroczeniu  Niemców do Bochni rozrzucono po 
całym mieście różne propagandowe ulotki z których najwy-
mowniejsza brzmiała dosłownie  tak :

Polacy ! Niemiecka Armia nie walczy przeciw pokojnych 
(!) obywateli (!) i ludzi bez broni. Pracujcie przeto spokojnie 
dalej i nie dajcie się namawiać do nierozsądnych uczynków. 
Kto podejmuje nieprzyjazne uczynki przeciw armii niemie-
ckiej, albo kto przechowuje (!) bez zezwolenia broń palną, 
będzie karanym według prawa wojennego. Niemiecka armia 
zaręcza pokojnym (!) obywatelom wszelką opiekę. Osoby cy-
wilne, które podstępnie lub z zasadzki będą napadać na żołnie-
rzy armii niemieckiej, podpadną bezwzględnie najsurowszej 
karze.

Niemiecki komisarz

Życie publiczne w Bochni zrazu przygasło. Czynne były 
wprawdzie bez przerwy miejscowe urzędy powiatowe i miej-
skie, ale napływ interesantów zmniejszał się wyraźnie z każ-
dym dniem. Jeden raz zebrała się jeszcze Rada miejska, ale 
rajców chętnych do zabierania głosu nie było i już po godzinie 
rozeszli się wszyscy do swych domów. Burmistrzem miasta 
był wtedy emerytowany dyrektor miejscowej szkoły podsta-
wowej obywatel Pałka, a z nim współpracowali ci sami urzęd-
nicy, którzy tu pracowali przed wojną. W urzędowaniu ich za-
szły pewne zmiany, kiedy do Bochni zjechał już 20 września 
1939 roku z ramienia władz gubernialnych landrat Hasse, któ-
remu powierzono zwierzchni nadzór nad wszystkimi urzędami 
powiatowymi i miejskimi w mieście. Landrat nie przeprowa-
dził żadnych zmian personalnych w pracujących tu zespołach 

Stanisław Fischer
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urzędniczych, poprzestając tylko na dodaniu im do pomocy 
funkcjonariuszy niemieckich, których zadaniem było oczywi-
ście czuwanie nad tym, żeby urzędy te spełniały swoje funkcje 
bez żadnych pociągnięć niekorzystnych dla Niemców. To – 
niby polskie jeszcze kierownictwo spraw miejskich w Bochni 
– trwało jednak zaledwie jeden miesiąc, bo już 18 październi-
ka władza ta przeszła w ręce komisariatu miejskiego, na które-
go czele stanął przysłany do Bochni komisarz (Stadtkomissar) 
Heinz Bormann, któremu do pomocy dodano całą falangę nie-
mieckich urzędników. Skład ich zmieniał się raz po raz. Byli 
między nimi ludzie lepsi i gorsi, a więc tacy, którzy się odno-
sili do Polaków życzliwie i inni, którzy swoją nienawiść do 
Polski i Polaków wyładowywali przy każdej sposobności. Nie 
ma potrzeby upamiętniać ich nazwisk, chyba tylko jednego 
z nich wszystkich, wymienionego już wyżej Bormanna, który 
dokładał po cichu starań, żeby do znęcania się nad nikim nie 
dopuścić, nie przyjmował donosów, że któryś Polak jest usto-
sunkowany wrogo do Niemców i wszystkim prześladowanym, 
o których wiedział, starał się przyjść z pomocą. Zorientowa-
ły się władz odgórne, że to urzędnik nie postępujący zgodnie 
z nakazem Hitlera i wnet go z Bochni usunęły.

 
Zacieranie śladów polskości

A jak wyglądała na terenie Bochni i bocheńszczyzny ta 
niby pokojowa i życzliwa opieka niemiecka nad naszym go-
spodarczym i kulturalnym życiem? Funkcjonariusz nie-
mieccy znali plan Hitlera zniszczenia Polski. Zrazu jednak 
postępowali tak, ażeby z ich pociągnięć obywatele polscy 
nie mogli wyczytać, jaka przyszłość ich czeka. Już w dru-
gim miesiącu okupacji pozmieniali nazwy ulic w mieście 
: ulicę Kazimierza Wielkiego przezwano ulicą krakowską 
(Krakauer Strasse), ulicę Kościuszki – ulicą tarnowską, Uli-
cę Poniatowskiego – ulicą Polną (Feld Strasse), Mickiewi-
cza  – ulicą szkolną, Kraszewskiego – szybową (Schacht 
Strasse).

Jednym z takich pociągnięć, mających zacierać jakieś 
ślady polskości Bochni było usunięcie z frontowej ściany 
magistratu tablicy z herbem miasta, na której widniał biały 
orzeł z berłem i mieczem w szponach, a na piersiach tego 
orła była tarcza z górniczymi młotami. Na miejscu starej 
tablicy zawieszono teraz nową, na której już nie było orła, 
a tylko górnicze godła. W ten sposób starano się zacierać 
wszystko, co przypominało nasz patriotyzm.

Wywiezienie archiwum salinarnego

Niemieccy zarządcy bocheńskich salin uważali też za wskaza-
ne zniszczyć całe bogate archiwum salinarne, w którym był war-
tościowy zbiór ksiąg i aktów, pochodzących jeszcze z czasów ist-
nienia dawnej Rzeczypospolitej polskiej. Wywieziono już gdzieś 
w świat ciężarowym autem ogromny stos archiwaliów ułożony 
na skraju plant przed gmachem zarządu salinarnego, inny czekał 
na wywózkę. Znaleźli się jednak Bochnianie, którzy wykorzy-
stując stosowna chwilę, zdołali wydobyć z tego stosu kilkanaście 
starych salinarnych ksiąg i kilka naręczy starych aktów (obecnie 
są w Muzeum im. Prof. S. Fischera- przyp. red.)

 
Zamknięcie szkół

W Bochni i całym powiecie pozamykano wszystkie szkoły. 
W bocheńskim Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego padły 
ofiarą zniszczenia wszystkie zbiory naukowe, a sprzęty szkol-

ne częścią wywiezione, częścią zużyte na materiał stolarski, 
względnie na opał.

Niszczenie bibliotek

Pozamykali wszystkie biblioteki publiczne i część zabra-
nych z nich książek wywieźli gdzieś 
w świat. Akcja niszczenia bibliotek 
nie całkiem się jednak Niemcom uda-
ła, bo prawie w całości ocalała biblio-
teka Towarzystwa Czytelni Katolickiej 
i biblioteka Związku Polek, a ocalały 
one dzięki trudnym i niebezpiecz-
nym zabiegom bibliotekarza Czytelni 
Katolickiej Józefa Michałowskiego 
i bibliotekarki Związku Polek Janiny 
Fischerowej. 

Uratowanie zbiorów bibliotecznych

Józef Michałowski, sekretarz bocheńskiego Sądu grodzkiego 
w ostatnią noc przed zapowiedzianym już dniem zabrania ksią-
żek z biblioteki, zabrał z tej biblioteki z pomocą kilku swoich ko-
legów kilka naręczy książek, które uważał za najcenniejsze, jak 
dzieła naszych trzech wieszczów, powieści Sienkiewicza, Prusa, 
Orzeszkowej i albumy z reprodukcjami dzieł Grottgera. Wiedział 
już, że następnego dnia zajadą przed gmach Czytelni niemieckie 
wozy, na których Niemcy książki mają wywieźć. Czuwał pilnie 
na miejscu i uradował się mocno, kiedy zobaczył, że komendant 
zaplanowanej wywózki książek jest dobrym jego znajomym, 
Władysław Lohn, o którym dobrze wiedział, że już wielokrotnie 
wykorzystywał swój bliski kontakt z Niemcami, żeby Polakom 
przyjść w ich opałach i pomocą. Wszystkie pozostałe książki bi-
blioteki załadowano na fury, ale Lohn na prośbę Michałowskiego, 
zamiast wywieźć te książki na stację, zawiózł je przed Sąd grodz-
ki i tam je przeniesiono do pokoju, sąsiadującego z kancelarią Mi-
chałowskiego. Była to oczywiście robota niebezpieczna i mocno 
narażała i Michałowskiego i Lohna.  Lohn jednak zaraz po wy-
ładowaniu książek pojechał na stację kolejową i tam od dobrze 
znanego sobie naczelnika stacji uzyskał pisemne poświadczenie, 
że książki biblioteki Czytelni katolickiej zostały przywiezione na 
stację i już je załadowano do wagonu i odesłano do Krakowa.

Ocalone książki biblioteki Katolickiej przechodziły różne 
losy. Przez jakiś czas wypożyczał je Michałowski w największej 

tajemnicy bliskim i dalszym swoim zna-
jomym, ae później musiał cała tę bibliote-
kę z gmachu sadowego usunąć. Wywiózł 
ją na chłopskich wozach pod osłoną siana 
do pobliskiego Kurowa do domu rodziny 
Kulasów i tam były w przechowaniu do 
roku 1947.

Prawie w całości ocalała też bibliote-
ka Katolickiego Związku Polek. Książ-
ki tej biblioteki przechowywała Janina 
Fischerowa w swoim domu i w domach 
kilku swoich znajomych i przez cały czas 

okupacji prowadziła potajemną wypożyczalnię, z której korzy-
stało wielu Bochnian, zwłaszcza ci, którzy się zajmowali tajnym 
nauczaniem młodzieży. Ocalała także część książek Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, a miejscem przechowania ich w czasie okupacji 
był strych kościoła szkolnego.         

Stanisław Fischer 

Józef Michałowski

Janina Fischerowa
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Wstał piękny ranek 1 września 1939 roku. Niewielu ludzi 
wiedziało, że rozpoczął się najtragiczniejszy okres w dziejach 
Bochni. Dzień 1 września to dzień, w którym w Polsce rozpo-
czyna się rok szkolny. Nic też dziwnego, że większość matek 
poubierała swoje pociechy i starsze udały się same na rozpo-
częcie roku szkolnego, natomiast z pierwszoklasistami mamy 
udały się do szkoły. Krótko jednak trały lekcje tego dnia.

Nadchodzące wiadomości radiowe donosiły o rozpoczęciu 
działań wojennych. Oto armie niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły granice polskie, a niemieckie lotnictwo od 
wczesnych godzin rannych bombardowało miasta i wsie, nisz-
cząc domy i zabijając ludność cywilną. Informacje te nakazy-
wały ostrożność, toteż dyrektorzy szkół nakazali zwolnienie 
dzieci z lekcji i opuszczenie szkół. Na pożegnanie pocieszono 
dzieci, że przerwa w nauce nie będzie trwała długo, gdyż ar-
mia polska wraz ze sprzymierzeńcami wkrótce pokona Niem-
ców i wtedy rozpoczną spokojnie naukę. Jakże złudna była 
wiara w potęgę naszych sprzymierzeńców. Najpierw trzy dni 
zwlekali z wypowiedzeniem wojny Niemcom, a później stali 
z bronią u nogi, czekając aż naród polski się wykrwawi.

Daremne były wysiłki wojska polskiego, aby powstrzymać 
napór potęgi niemieckiej . Ogromna przewaga liczebna i tech-
niczna, jak też przewaga w powietrzu, zadecydowała o ko-
nieczności skracania frontu i próbę oparcia go o Wisłę.

Każdy dzień zbliżał wroga do regionu bocheńskiego. Od 
strony zachodniej słychać było bombardowanie Krakowa, 
a i do Bochni dolatywały szpice niemieckiego lotnictwa sie-
jąc popłoch wśród ludności cywilnej. Dramatyczne komuni-
katy radiowe donosiły o masowych bombardowaniach miast 
polskich, o ogromnych pożarach w Warszawie i innych więk-
szych miastach Polski, o śmierci tysięcy dzieci i kobiet, które 
zasypane zostały w zbombardowanych domach albo spłonęły 
w pożarach.

Ale Niemcy nie ograniczali się tylko do bombardowania 
miast. Urządzali sobie coś w rodzaju ćwiczeń, bombardując 
i ostrzeliwując pastwiska i łąki, zabijając pasterzy i bydło. 
Coraz częściej pojawiały się pogłoski, że Niemcy mają spisy 
działaczy politycznych i harcerskich, a nawet samych harce-
rzy, których po wkroczeniu aresztują, a następnie rozstrzeli-
wują.  Wiadomości te powodowały coraz większy popłoch 
wśród ludności cywilnej i masową ich ucieczkę przed zbliżają-
cym się wrogiem. Pochodziły one najczęściej od niemieckich 
prowokatorów, a celem tych prowokacji było zatłoczenie dróg 
i uniemożliwienie uporządkowanego przemarszu wojsk pol-
skich do punktów wyznaczonych rozkazem. 

Zatłoczone uciekinierami i różnego rodzaju sprzętem woj-
skowym drogi, stawały się doskonałym celem nieprzyjaciel-
skiego lotnictwa, niosącego śmierć i zniszczenie. Polska obro-
na przeciwlotnicza nie była w stanie przeciwstawić się niemie-
ckiej potędze lotniczej, nieliczne polskie myśliwce tylko spo-
radycznie wspierały obronę naziemną. Toteż straty w ludziach 
i zniszczonym sprzęcie rosły w zastraszający sposób, a tłok na 
drogach był ich główną przyczyną.

Coraz częściej pod bocheńskim niebem, pojawiały się nie-
mieckie samoloty, siejąc grozę i panikę. Na nic zdawały się 

Stefan Grzyb ps. „Wyrwa”

Wrześniowy koszmar

apele do ludności o zaniechanie ucieczek, które sprzyjają tylko 
nieprzyjacielowi. Ludzie ginęli wszędzie, ale najwięcej ginęli 
na drogach, w pociągach, które w pierwszych dniach wojny 
jeszcze kursowały. 

I tak w trzecim lub czwartym dniu wojny, zatłoczony 
pociąg osobowy jadący w kierunku Tarnowa, jakieś 3 km. 
Przed stacją Słotwina-Brzesko został zaatakowany przez 
niemieckie samoloty myśliwskie. Pociąg chwilę wcześniej 
stanął przed zamkniętymi semaforami, a przerażeni ludzi 
zaczęli wyskakiwać z pociągu chcąc się schronić w pobli-
skim lesie. Prawdopodobnie przypuszczali, że Niemcy będą 
ostrzeliwać pociąg, a nie las. Pomylili się jednak srogo. Oto 
Niemcy lotami koszącymi ostrzeliwali gęsto cały skraj lasu, 
nadleciał nawet bombowiec i zrzucił kilka bomb rozprysko-
wych na skraju lasu. Kiedy skończył się nalot, ludzie, którzy 
ocaleli znaleźli ciała około 180 zabitych. Ciała niektórych 
były tak poszarpane, że trudno było ich strzępy połączyć. 
Obliczono ich tylko według głów, a krzyże nad ich mogiła-
mi stały jeszcze długo po wojnie. Nalot ten opisuję z relacji 
mojego brata Władysława, który nalot ten przeżył, a zginął 
później w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Nie upłynęło więcej jak tydzień od rozpoczęcia wojny, kie-
dy przez ulice Bochni przetaczały się tysiące czołgów i wozów 
pancernych, za nimi parła piechota zmotoryzowana i artyleria. 
Mijały godziny, a ta mieszanina czołgów i samochodów je-
chała bez przerwy, jakby na świecie były tylko czołgi i samo-
chody. Ludzie pacząc na to stawali jak porażeni, zadając sobie 
jedno pytanie : Kto zdoła zatrzymać tę lawinę czołgów ? Kto 
zatrzyma te setki tysięcy samochodów i innej broni pancernej 
? Przerażeni ludzie uciekali do domów, jak gdyby one mogły 
przynieść ulgę i zapomnienie tego co się dzieje, a działo się 
coraz gorzej i straszniej.

Oto za posuwającymi się wojskami niemieckimi, na mu-
rach domów i parkanach ukazały się brutalne zarządzenia 
o obowiązku oddawania aparatów radiowych, broni palnej 
i broni białej, wszystko to obowiązywało pod groźbą kary 
śmierci. Kara śmierci groziła także za ukrywanie oficerów 
polskich lub oficerów policji granatowej, a nawet zwykłych 
szeregowych żołnierzy i policjantów. Na ulicach coraz częściej 
można było spotkać się z przemocą wobec Polaków i Żydów.
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Kto jeszcze dzisiaj pamięta tamte dni wrześniowe 1939 
roku? Słoneczny koniec lata, urodzaj owoców, zwłaszcza śli-
wek. I nagle groźna wiadomość – wojna. Napadli na nas zdra-
dziecko, ale się nie poddamy. Jesteśmy „silni, zwarci, gotowi” 
i sojusznicy pomogą : Anglia, Francja. Wydano zarządzenie, 
by oblepiać szyby w oknach paskami papieru. To na wypadek 
bombardowań, by szyby nie pękały. Dla nas dzieci, była to 
świetna zabawa – z pasków papieru można wyklejać przeróż-
ne wzory.

Niestety stało się to najgorsze. Front zbliżał się do Boch-
ni. Wycofujący się żołnierze polscy ścięli przydrożne wierzby 
przy „gościńcu” (obecnie ul. Brodzińskiego) w Kolanowie, 
zwalili je na jezdnię, by utrudnić przejazd zmotoryzowanych 
jednostek niemieckich. Niemcy stanęli „u wrót” Bochni 6 
września. 

Wściekli, że droga jest zatarasowana, całą złość wyłado-
wali na mieszkańcach Kolanowa i graniczących z Kolanowem 
Chodenic. Wyciągnęli kilku mężczyzn z domów i wyprowa-
dzili do Łapczycy, a następnie zaczęli podpalać domy i budyn-
ki gospodarcze razem ze znajdującymi się w nich zwierzętami. 
Tak spłonął cały dobytek rodzin Pachutów, Całków, Więcków, 
Migdałów, Struzików oraz moich dziadków Nowaków, u któ-
rych wówczas z rodzicami i siostrą mieszkałem. Patrzyłem 
oczami dziecka na pogorzelisko ze stojącym na środku ko-

Kazimierz Kawalec

Wspomnienie tamtych dni
minem i piecem, wewnątrz którego, jak na ironię „ocalały” 
polana drewna przygotowanego do wypieku chleba. Nigdy nie 
zapomnę tego widoku.

Grupa zabranych mężczyzn wróciła, nie wrócił tylko 
mój dziadek Jan Nowak rozstrzelany w Łapczycy i tam po-
chowany. W tym samym dniu 6 września  Niemcy wkro-
czyli do miasta. Moi rodzice opiekowali się grobem dziad-
ka, a po ich śmierci dokonałem ekshumacji jego szczątków 
i pochowałem w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komu-
nalnym w Bochni. 

Wciąż zadawałem sobie pytanie dlaczego „musiał” zginąć 
63 letni emerytowany górnik chory na astmę ? Odpowiedzi nie 
ma. W księdze zgonów parafii Łapczyca pod datą 6 wrzenia 
1939 roku znalazłem zapis „ Jan Nowak zmarł od kuli”. Histo-
rycy nie tylko niemieccy, starają się wybielić opinię o żołnie-
rzach Wehrmachtu odróżniając ich od zbrodniczych oddziałów 
SS. Dopiero po 70 latach znalazł się jeden obiektywny histo-
ryk niemiecki, który w swojej książce Zbrodnie Wehrmachtu 
w Polsce obala mit „przyzwoitego” Wehrmachtu. Książka jest 
tłumaczona na język polski. Tak więc mój dziadek Jan No-
wak stał się pierwszą śmiertelną ofiarą agresji hitlerowskiej 
w Bochni. Niech spoczywa  pokoju.

(por.W.B. nr 1 (45)/2000 s.17)
Kazimierz Kawalec

Czołg lekki Pz-II

Dane techniczne:
Masa – 10 t
Załoga – 3 
Napęd – silnik Maybach o mocy 140 km
Prędkość maks. – 55 km/h

Bitwa o Bochnię, „stalowi bohaterowie” widowiska

Jarosław Kucybała

Pancerz – do 35 mm
Uzbrojenie – działko 20 mm i km kal. 7,92 mm
Czołg ten stanowił podstawę niemieckich sił pancernych pod-
czas kampanii w Polsce i we Francji – w pierwszej linii znaj-
dowało się wówczas ok. 1000 wozów bojowych tego typu. Do 
1941 r. produkowano egzemplarze wersji B, C, D i F, stopniowo 
zwiększając grubość pancerza i dokonując innych ulepszeń.

Czołg rozpoznawczy TK-3

Dane techniczne(TK-3):
Załoga – 2 ludzi
Masa – 2,43 t
Długość – 2580 mm
Pancerz – 3-8mm                                    
Napęd – silnik Ford A o mocy 40KM
 Uzbrojenie – 1 ckm7,92mm  typu Hotchkiss wz.25 
Podstawowymi gąsienicowymi wozami bojowymi WP były 
lekkie bezwieżowe czołgi rozpoznawcze TK i TKS .Polscy 
konstruktorzy wzorując się na konstrukcji brytyjskiej stworzyli 
pojazd przewyższający pierwowzór pod każdy względem . Na 
szczególną uwagę zasługiwało podwozie zapewniające więk-
szy komfort jazdy i rewelacyjne na skalę światową peryskopy 
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odwracalne wz.34 konstrukcji kpt. Rudolfa Gundlacha. We-
dług stanu na 1 września 1939 roku WP posiadało 574 czołgi 
TK i TKS. Cena egzemplarza wynosiła 47800 zł. 

Samochód pancerny wz. 34

 Dane techniczne:
Masa – 2,1 t
Napęd – silnik Citroen B-14 o mocy 20 KM
Prędkość maks. – 50 km/h
Uzbrojenie – 1 ckm lub armatka 37 mm
Pancerz – 6-8 mm

We wrześniu 1939 roku armia polska dysponowała 90 samo-
chodami pancernymi wz.34. Była to broń przestarzała, słabo 
opancerzona i uzbrojona. Pojazdy te były niezdolne do po-
ruszania się w terenie czy pokonywania brodów. Wprawdzie 
wielokrotnie wspierały ogniem piechotę i kawalerię, lecz po-
nosiły duże straty.

Motocykl Sokół M 111

Dane techniczne:
Masa – 375 kg
Napęd – silnik 2-cylindrowy o mocy 18 KM
Prędkość maks. – 100 km/h
Zużycie paliwa – 7,5 l/100km
Uzbrojenie – rkm Browning wz.28 kal 7,92 mm 

Ciężki motocykl wojskowy z wózkiem bocznym, wykorzy-
stywany jako pojazd łącznikowy i rozpoznawczy, a także 
jako ruchomy punkt ogniowy, wyposażony w karabin ma-
szynowy. Nie był pojazdem o awangardowych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych, jednak ze względu na swą niebywa-
łą trwałość i terenowe przełożenie skrzyni biegów spisywał 
się znakomicie w ówczesnych ciężkich warunkach drogo-
wych. W WP używano ok.1600  „sokołów”. Cena motocy-
kla z wyposażeniem 4200 zł.

75 mm armata wz. 1897

Dane techniczne:
Kaliber – 75mm
Masa – 1190 kg
Donośność – 5500 – 11200m
Szybkostrzelność – 12 strz/ min
Prędkość początkowa pocisku – 635 m/s
Obsługa – 6 kanonierów
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Słowo wstępne Burmistrza Bochni Bogdana Kosturkiewicza  s.  2
Słowo wstępne Starosty Powiatu Bocheńskiego Jacka Pająk s.  3
Od redakcji    s.  3
Słownik terminów i skrótów wojskowych  s.  3
Wystawa „Wrzesień 39 na ziemi bocheńskiej  - Zofia Czekalska-Sitko, Jarosław Kucybała  s.  4
Plan mobilizacyjny Wojska Polskiego w 1939 roku – Ryszard Rybka  s.  5
Od Jordanowa  do Wiśnicza – Szlak bojowy 10 BK 1-6 września 1939 r. - Jarosław Kucybała   s.  8 
Walki Krakowskiej Brygady Kawalerii 1-2 września 1939 r. – Ryszard Rybka  s. 10
Poszukiwania – apel do Czytelników s. 13
Wrześniowy szlak 156 pułku piechoty – Dawid Golik, Dariusz Pstuś s. 14
Osikówka, ostatnia bitwa podhalańczyków – Jarosław Kucybała s. 16
Nieznany epizod walk wrześniowych – Krzysztof Jawień  s. 18
BOCHNIANA – rec. książki J.Majki „Brygada Motorowa płk Maczka”- Ewelina Mroczek s. 20                            
Stopka redakcyjna s. 20
10 BK w obronie Ziemi Bocheńskiej w relacjach rtm. L. Ferensteina - Stanisław Kobiela s. 21
Ppor. Edward Zydroń 1919-2009 – Jarosław Kucybała s. 26
Początek dramatu – Leszek Kala s. 28
Tragiczne dni – Tomasz Sowieński s. 31
Wejście Niemców do Bochni – Stanisław Fischer s. 33
Wrześniowy koszmar – Stefan Grzyb PS.”Wyrwa” s. 35
Wspomnienie tamtych dni – Kazimierz Kawalec  s. 36
Bitwa o Bochnię, „stalowi bohaterowie” widowiska – Jarosław Kucybała  s. 38
Spis treści  numeru 2 (81) 2009  s. 38
Program obchodów   70. Rocznicy Września 39  w Bochni  s. 39 
Program inscenizacji „Bitwy o Bochnię” s. 40

Świetnie spisująca się w I wojnie św. 75mm armata wz. 1897 
produkcji francuskiej  była w latach międzywojennych jed-
nym z podstawowych typów uzbrojenia pułków artylerii lek-
kiej w WP. Zwrotna,  o dużej szybkostrzelności i celności , 
zaopatrzona w nową rurę rdzeniową armata ,przeżywała drugą 
młodość . Polska posiadała 1374 armaty. 

40 mm armata przeciwlotnicza wz.36
Dane techniczne:
Kaliber – 40mm
Masa – 1730 kg
Donośność pionowa – 4500m
Szybkostrzelność – 120 strz./min
Prędkość początkowa pocisku – 875 m/s
Obsługa – 5 żołnierzy
Nowoczesna armata przeciwlotnicza budowana w Staracho-
wickich Zakładach Górniczych na licencji szwedzkiego „Bo-

forsa”. Była bronią 
samoczynną , zasilaną 
z czteronabojowych 
łódek. 1 września 1939 
r. w Polsce znajdowa-
ło się 358 tych armat.. 
SzczegóAlnie przydat-
ne okazały się w walce  
z niemieckimi bom-
bowcami nurkującymi 
Ju 87 Stuka oraz sa-
molotami atakującymi 
z małej wysokości. 

37mm armata przeciwpancerna  wz. 1936  

Dane techniczne;
kaliber – 37 mm
długość lufy – 1665 mm
masa armaty w położeniu bojowym – 380 kg
maksymalna donośność – 7100 m
donośność do czołgów – 1000 m
zdolność przebicia pancerza z odległości 100 m przy kącie 
uderzenia 30° - 40 mm
szybkostrzelność praktyczna – 10 strz. / min
prędkość początkowa pocisku – 800 m/s

W kampanii wrześ-
niowej 1939 r. sta-
nowiła największe 
zagrożenie dla nie-
mieckich czołgów 
i samochodów pan-
cernych. Armata 
była stosunkowo 
lekka, wyróżniała 
się celnością i dużą 
skutecznością prze-

bicia pancerza oraz łatwością obsługi. Była produkowana na li-
cencji szwedzkiej  firmy  „Bofors” przez firmę „Stowarzyszenie 
Mechaników Polskich z Ameryki” w Pruszkowie i Porębie koło 
Zawiercia. W sierpniu 1939 roku w oddziałach i instytucjach 
wojskowych znajdowało się około 1200 armat wz.36. Wiosną 
1937 r. 10 BK otrzymała 27 armat tego typu. Cena armaty wy-
nosiła 22900 ówczesnych złotych
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